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 عراقی های خشمگین از ترامپ و بلک واتر: 
سازمان ملل متحد قاتالن را محکوم کند

 آغاز واکسیناسیون کرونا در امریکای التین
امنیتـی  شـرکت  کارمنـد  چهـار  عفـو   
خصوصـی بلک واتر از سـوی دونالـد ترامپ 
دنبـال  بـه  را  عراقـی  شـهروندان  خشـم 
داشـت اسـت. آنهـا می گوینـد »هـدف از 
حضـور اعضـای ایـن شـرکت نـه حمایـت 
عراقـی  شـهروندان  کشـتن  کـه  مـا  از 
بـوده اسـت.« یکـی از همیـن شـهروندان 

... خـون  اگـر  می گویـد 

 یک پرسـتار مکزیکی، نخسـتین کسـی شد 

کـه در امریـکای التیـن واکسـین کرونـا بـه 

بازویـش تزریـق شـد. برنامه واکسیناسـیون 

در مکزیـک از روز پنجشـنبه آغـاز شـد.

مکزیک سـه هزار دز از واکسـین سـاخت دو 

رشکـت فایـزر و بایون تـک را دریافـت کـرده 

اسـت. آمـار مـرگ بـر اثـر ویـروس کرونـا در 

مکزیـک بعـد از امریـکا، ...
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 تروریست ها و استمرار 
خشونت با اهداف نرم

خم و پیچ ترورهای اخیر به 
کدام ایستگاه منتهی می 

شود؟ 

 افزایش ترور غیرنظامیان؛ 
طالبان در تلۀ نیرنگ

 در روزهـای اخیـر متاسـفانه تعـداد زیادی از اشـخاص 
مشـهور عرصـه هـای رسـانه ای و فعالیـت هـای مدنی 
هـدف قـرار گرفتنـد و کشـته شـدند. حوادثـی چـون 
تـرور یمـا سـیاوش در کابـل، الیـاس داعـی در هلمند، 
ماللـه میونـد درننگرهـار، رحمـت اهلل نیکـزاد در غزنـی 
در عرصـه رسـانه و تـرور یوسـف رشـید رییـس اجرایی 

بنیـاد انتخابـات آزاد و فرشـته کوهسـتانی،...
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سرمقاله

 محمد هدایت

پاکسـتان خواسـته اسـت کـه  از  افغانسـتان  وزارت خارجـۀ   

اجـازه ندهـد تـا قلمرو آن کشـور توسـط شورشـیان و عنارصی 

کـه بـه گفتـۀ ایـن وزارت بـر دوام جنـگ و خونریـزی تأکیـد 

دارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه ی  مناینـده ی  خلیـل زاد،  زملـی   

افغانسـتان گفتـه اسـت کـه قتل هـا و ترورهـای هدفمنـد روند 

صلـح را تهدیـد می کنـد و بایـد متوقـف شـود.

مـردم  کـه  اسـت  نوشـته  توییتـی  رشـته   در  خلیـل زاد  آقـای 

افغانسـتان صلـح می خواهنـد و آتش بـس و توافـق سیاسـی 

همچنـان نیازهـای فـوری انـد که بایـد به آنهـا پرداخته شـود.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای  از  او 

افغانسـتان و گروه طالبان خواسـته اسـت که تاش های شـان 

را بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق سیاسـی و برقـراری آتش بـس 

بیشـر کننـد.

خلیـل زاد تأکیـد کـرده کـه امریـکا آماده اسـت دو طـرف را در 

این راسـتا همـکاری کند.مناینده ی ویـژه ی امریکا برای صلح 

افغانسـتان افـزوده اسـت کـه موجـی از خشـونت ها کـه راه را 

بـرای زندگـی نیـز سـخت کرده، سـبب ایجـاد و هم شـده و در 

نهایـت »افغان هـا« را مجبـور بـه ترک وطن شـان خواهـد کرد.

صالـح  امراللـه 

ریاسـت  اول  معـاون 

می گویـد  جمهـوری 

روی  صلـح،  کـه 

ارزش هـا می چرخـد؛ 

ارزش هـا  بـر  اگـر 

شـود،  گذاشـته  پـا 

تامیـن  صلـح  فـردا 

. د می شـو

صالـح  امراللـه 

ریاسـت  اول  معـاون 

روز  کـه  جمهـوری، 

جـدی   5 پنجشـنبه 

شـبیه  کنفرانـس  در 

»توامنندسـازی  زیـر عنـوان  سـازی سـازمان ملـل متحـد 

شـبیه  کنفرانـس  در  صلـح  سـفیران  عنـوان  بـه  جوانـان 

سـازی سـازمان ملـل متحـد« صحبـت می کـرد، گفـت کـه 

حاکمیـت از آن مـردم اسـت و هیچ کـس صاحیـت نـدارد 

کنـد. زیرپـا  را  آن  کـه 

وی افـزود کـه زعامـت را بایـد فـرد فـرد مـردم افغانسـتان 

تعییـن کنـد، نـه شـورای کویتـه، شـورای پشـاور و دیگـر 

شـوراها.

و  دسیسـه  کودتـاه،  سـاح،  از  حاکمیـت  کـه  گفـت  او 

شـورای کویتـه نیسـت، بلکـه حاکمیت از آن مردم اسـت و 

هیچ کـس صاحیـت نـدارد کـه زیر هیـچ عنوانـی آن را زیر 

پـا بکنـد، معنـای پروسـه صلـح همیـن اسـت.

آقـای صالـح ترصیـح کـرد: »مـرگ بـه دار آویختـه شـدن و 

سـینه تکـه تکه بـه گور رفنت، بـه مراتب رشف دارد نسـبت 

بـه آن توفقنامـه ای کـه مـن حـق رای را از ملتـم بگیرم و به 

یـک حلقـه خـاص بدهم بـه نـام معاملـه صلح، ایـن موقف 

مـا اسـت و ایـن موقف فـردی نیسـت، بل عصـاره یک قرن 

مبـارزه مردم افغانسـتان اسـت.«

صالـح، افـزود کـه در طـول تاریـخ برشیـت، بـاالی پنـج 

اصـل از جملـه رسزمیـن، هویـت، دیـن، منابـع طبیعـی و 

ثـروت طبیعـی و ایدیولـوژی، جنـگ صـورت گرفتـه اسـت 

و در حـال حـارض نیـز جنـگ بـاالی فکتورهـای متذکـره 

اسـت.

در  ملـی  انسـجام  بـر  تاکیـد  بـا  جمهـور،  رئیـس  معـاون 

خصـوص صلـح، گفـت کـه بـا هویت هـای پارچـه پارچـه 

وزارت خارجـه ایـن خواسـت را بـه دنبال ویدیوهای نرش شـدۀ 

رهـران طالبان در پاکسـتان مطرح کرده اسـت.

ایـن وزارت در اعامیـۀ روز پنجشـنبه )۴ جـدی( گفـت کـه در 

پـی ماقات هـای رهـران طالبـان بـا مقام هـای پاکسـتانی، 

او نوشـته اسـت: »ایـن مسـیر شـگوفایی و رفـاه یـک جامعـه 

نیسـت.«

خلیـل زاد ایـن اظهـارات را در واکنـش بـه ترورهـای اخیـر در 

کشـور کـه به گونـه ی هدفمندانـه صـورت گرفته، مطـرح کرده 

اسـت. او افـزوده اسـت کسـانی کـه در پشـت ایـن حمـات 

تروریسـتی انـد، بایـد بـه حسـاب دهی کشـانده شـوند.

زنـدان  در  داکـران مؤظـف  از  اخیـر، شـاری  روز  در چنـد 

انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید  یوسـف  پل چرخـی، 

آزاد و عادالنه ی افغانسـتان )فیفا( و فرشـته کوهسـتانی فعال 

حقـوق زنـان در کاپیسـا، از سـوی افـراد ناشـناس هـدف قرار 

گرفته و کشـته شـدند. هیچ گروهی مسـئولیت ایـن رویدادها 

را بـر عهـده نگرفتـه اسـت.

خلیـل زاد نوشـته اسـت: »هر جامعـه به افرادی چون یوسـف و 

فرشـته نیـاز دارد. آنـان بـه مثابـه ی وجـدان جامعه انـد و قلب 

اجتـاع را زنـده نگـه می دارنـد. آنهـا نبایـد در تـرس و ارعـاب 

تصاویـری ویدیویـی بـه نرش رسـید کـه در آن طالبـان در میان 

پیروان شـان ظاهـر شـده و از موجودیـت همـه رهـران ایـن 

گـروه در پاکسـتان پـرده بـر می دارنـد.

در  طالبـان  رهـران  از  بعضـی  کـه  گفتـه شـده  اعامیـه  در 

ویدیوهـای نرش شـده در حـال بازدید از اردوگاه های آموزشـی 

نیـز دیـده می شـوند.

و  علنـی  حضـور  کـه  گفتـه  افغانسـتان  خارجـۀ  وزارت 

فعالیت هـای عنـارص شورشـی افغان و رهـران آنـان در قلمرو 

پاکسـتان سـبب تـداوم بحـران و بـی ثباتـی در منطقه شـده و 

تامیـن صلـح پایـدار را در افغانسـتان بـا چالـش جـدی رو بـه 

می کنـد. رو 

نـرش  اجتاعـی  در شـبکه های  اخیـراً  کـه  ویدیـوی  یـک  در 

شـد، مـا عبدالغنـی بـرادر رئیس دفر سیاسـی این گـروه در 

دوحـۀ قطـر می گویـد که رهری طالبان در پاکسـتان اسـت و 

طالبـاِن زخمـی و بیـار در آن کشـور درمـان می شـوند.

شـاری از رسـانه ها و برخـی افـراد گفتـه انـد کـه ایـن ویدیـو 

هفتـۀ گذشـته در جریـان سـفر سـه روزۀ هیئـت طالبـان بـه 

کـه  کراچـی  شـهر  هـای  شـفاخانه  از  یکـی  در  و  پاکسـتان 

زخمیـان طالبـان در آن درمـان می شـوند، ضبط شـده اسـت.

امـا محمـد نعیـم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان بـه رادیـو 

آزادی گفتـه کـه در مـورد صحـت ویدیـو و محـل ضبـط آن 

نـدارد.  آگاهـی 

باشـند، یـا بدتر از آن، کشـته شـوند.« 

منی تـوان بـه صلـح رسـید، بایـد همـه مـردم افغانسـتان 

منسـجم شـوند و همـه بایـد بپذیرنـد کـه در تامیـن صلـح 

منی شـود. زبـر  و  زیـر  هیچ کـس 

امنیـت  شـورای  معـاون  فهیـم  اللـه  صدیـق  همچنـان، 

ملـی کـه در ایـن نشسـت صحبـت می کـرد، بـا اشـاره بـه 

این کـه تـا ۶۰ درصـد نفـوس کشـور را قرش جوان تشـکیل 

می دهـد، دیـدگاه جوانـان را در تصمیـم گیری هـا به ویژه 

پروسـه صلـح، بـا اهمیـت دانسـت.

وی، از جوانان خواسـت که برنامه آگاهی دهی شـان را از 

سـطح شـهرها بـه سـطح ولسـوالی هـا نیز گسـرش دهند 

تا جوانان در دورترین نقاط کشـور، از نقش شـان در همه 

عرصـه هـا، بـه ویژه پروسـه صلح آگاهـی یابند.

نذیـره رحـان معیـن وزارت امـور زنـان که در این نشسـت 

عنـوان  بـه  جوانـان  نقـش  بـر  تاکیـد  بـا  داشـت،  حضـور 

نیـروی عظیـم و فعـال جامعـه، اهمیـت دادن بـه نظریـات 

آنـان در رونـد مذاکـرات صلـح را نیـاز اساسـی دانسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه گفتگوهـای صلـح میـان هیـات  

جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گـروه طالبان، بـا ۲۰ روز 

وقفـه رو بـه رو شـده اسـت. هیـات گفتگوکننـده دو طـرف، 

کارشـیوۀ  روی  پیـش  چنـدی  مـاه،  سـه  حـدود  از  پـس 

گفتگوهـا بـه توافـق رسـیدند.

بـه دنبـال توافـق روی کارشـیوۀ گفتگوهـا، هیـأت کاری 

دو طـرف ایجـاد شـد؛ تـا در مـورد برنامـۀ اصلـی گفتگوهـا 

صحبـت کننـد. قـرار اسـت دور بعـدی گفتگوهـای صلـح، 

در شـانزدهم جـدی برگـزار شـود.

ورزش

هنری

وزارت خارجه: حضور علنی شورشیان افغان در پاکستان روند صلح را با مشکل مواجه می کند

ترورهای هدفمند روند صلح را تهدید می کند و باید متوقف شود

صالح: اگر بر ارزش ها پا گذاشته شود، فردا صلح در کشور تامین می شود

از  قبـل  و   2018 سـال  آرائوخـو  رونالـد   

پیوسـنت بـه بارسـلونا مـورد توجـه دو باشـگاه 

داشـت. قـرار  نیـز  مادریـدی  بـزرگ 

بارسـا در متـام تابسـتان به دنبـال جذب یک 

مدافـع ججدیـد بـود. رونالـد کومـان رسمربی 

هالنـدی بارسـا بارهـا تاکیـد کـرد کـه تیمـش 

باشـگاه  و  دارد  نیـاز  میانـی  مدافـع  یـک  بـه 

کاتـاالن تـاش زیـادی هـم داشـت تـا اریـک 

گارسـیا را از سـیتی جـذب کنـد ...

 تـام کـروز خـودش بارهـا در موقعیتـی قـرار 

در  مختلـف  نقش هـای  پیشـنهاد  کـه  گرفتـه 

ولـی  اسـت،  کـرده  رد  را  معروفـی  فلم هـای 

برعکـس  خصـوص  بـه  مـورد  ایـن  در  ماجـرا 

پیـش رفـت و نزدیـک بـود تـام کـروز فرصـت 

بـازی در یکـی از نقش هـای بـه یـاد ماندنـی 

تـام هنکـس از دسـت  بـه خاطـر  خـودش را 

کارگـردان  و  نویسـنده  کـرو  کمـرون  بدهـد. 

وقتـی فلمنامـه ی جـری مگ وایر را می نوشـت 

فقـط یـک نفـر را بـرای ایـن نقـش در ذهـن 

... هنکـس.  تـام  داشـت: 

 یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپول در پاسـخ به 

یـک خرنـگار گفـت منی دانسـته سـادیو مانه 

در 10 بـازی اخیـر تنهـا 1 گل زده و این اصا 

برایـش مهـم نیسـت. یورگـن کلـوپ رسمربـی 

لیورپـول در پاسـخ به سـوال یـک خرنگار که 

از او نظـرش را دربـاره ناکامـی سـادیو مانه در 

گلزنـی در فصـل جـاری پرسـید و اشـاره کـرد 

کـه سـتاره سـنگالی در 10 بـازی آخـر خـود 

بـرای لیورپـول تنها موفق به زدن 1 گل شـده 

گفـت از این ...

 حمیـده اصیـل معـروف بـه »رخشـانه« یکـی از 

خواننده هـای  مشـهورترین  و  محبوب تریـن 

افغانسـتان در سـن 80 سـالگی درگذشـت. او 

یکـی از نخسـتین خوانندگان زن در افغانسـتان 

بـود. بانو رخشـانه در دهه هـای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 

در ایـن کشـور بـود. 

اصیـل  فرزنـد  کابـل،  متولـد  رخشـانه  خانـم 

ارتـش  ژنـرال چهـار سـتاره  یـک  خـان وزیـری، 

افغانسـتان و متعلـق بـه خانـواده ای در جنـوب 

... روی  کـه  بـود  افغانسـتان 

 ناکامی رئال و 
اتلتیکو در 

جذب مدافع 
بارسلونا

 دوازده نقش
 ماندگار سینما 
که تام هنکس 
رد کرده است 

 )بخش دوم و پایانی(

 کلوپ: مانه در 
10 بازی یک گل 

زده؟ 
اصال مهم

 نیست

 رخشانه از 
خوانندگان 

معروف افغانستان 
درگذشت

ادامۀ خشونت ها در افغانستان دیگر قابل تحمل نیست

5

4

5

4
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غنی:



 

 

 

امنیتـی در شـال کشـور می گوینـد کـه تـورن   منابـع 

محمدقاسـم پیـکار، فرمانـده کندک ششـم ارتـش همراه 

بـا یـک رسبـازش در انفجـار مایـن در والیـت بلـخ کشـته 

شـده اند.

یـک منبـع امنیتـی در بلخ بـه روزنامه اطالعـات روز گفت 

کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت ۷:۲۰ دقیقـه ی صبـح 

دیـروز )جمعـه، ۵ جـدی( رخ داده اسـت.

ولسـوالی  از  کـه  هنگامـی  پیـکار  آقـای  او،  گفتـه ی  بـه 

والیـت  بلـخ  ولسـوالی  باالحصـار  به سـوی  چهاربولـک 

بلـخ در حرکـت بـود،  در مسـیر راه موتـر حاملش بـا ماین 

اسـت. کـرده  برخـورد  کنارجـاده ای 

در این رویداد دو رسباز دیگر ارتش زخمی شده اند.

از سـوی هـم، منبـع افـزود کـه در یـک حملـه ی هوایـی 

نیروهـای ارتـش در مربوطـات ولسـوالی چهاربـوک بلـخ، 

۱۰ جنگ جویـان گروه طالبان کشـته و سـه جنگ جویان 

دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـده اند. او تأکیـد کـرد کـه این 

جنگ جویـان قصـد حملـه بـر نیروهـای امنیتـی و دفاعی 

داشتند. را 

 منابـع امنیتـی در والیـت فاریـاب می گوینـد کـه از 

انفجـار دو حلقـه مایـن بـر منازگـزاران در یک مسـجد 

در مربوطـات مرکـز این والیت جلوگیری شـده اسـت.

پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی  یـورش،  عبدالکریـم 

فاریـاب می گویـد کـه ایـن ماین هـا به منظـور هـدف 

عثـان«  در مسـجد »حـرت  قـراردادن منازگـزاران 

در روسـتای »نوآبـاد بیدکـی« در مربوطـات ناحیـه ی 

هشـتم شـهر میمنـه جاسـازی شـده بـود.

بـه گفتـه ی آقـای یـورش، ایـن ماین هـای دست سـاز 

گـروه  جنگ جویـان  سـوی  از  دور  راه  از  کنـرول 

طالبـان در ایـن مسـجد جاسـازی شـده بـوده اسـت.

بـا  مبـارزه  پولیـس  نیروهـای  کـه  کـرد  تأکیـد  او 

تروریـزم فرماندهـی پولیـس والیـت فاریـاب شـام روز 

فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر،  طاهـر   

تـرور  مسـؤولیت  نپذیرفـن  بـا  طالبـان  کـه  می گویـد 

خربنـگاران منی تواننـد دسـت داشـن شـان را در ایـن 

کننـد. رد  رویدادهـا 

در  خربنـگاران  تـرور  ادامـۀ  کـه  می گویـد  زهیـر  آقـای 

و  می زنـد  جـدی  آسـیب  را  بیـان  آزادی  افغانسـتان، 

وزارت امـور داخلـه بایـد راهـکاری را بـرای جلوگیـری از 

ایـن رویدادهـا و تأمیـن امنیـت خربنـگاران روی دسـت 

بگیـرد.

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ، ایـن سـخنانش 

»چالش هـای  نشسـت  در  جـدی   4 پنج شـنبه  روز  را 

امنیتـی خربنـگاران و آینـدۀ آزادی بیان در افغانسـتان« 

کـه در ایـن وزارت برگزار شـده بـود، بیان کـرد: »طالبان 

بپذیرنـد یـا نپذیرنـد، مسـؤول هر نـوع خشـونت و اتفاق 

ناگـواری اسـت کـه در افغانسـتان می افتـد.«

وزارت  نرشاتـی  معیـن  رشق،  شـیوای  عبداملنـان 

»تقاضـای  داشـت:  اظهـار  نیـز  فرهنـگ  و  اطالعـات 

امنیـت  تأمیـن  راهـربد  آسیب شناسـی  و  بازنگـری 

داریـم.« را  رسـانه یی  جامعـۀ  و  خربنـگاران 

وزارت صحـت عامـه خواهـان همـکاری جامعـه جهانـی 

دسـتگاه های  و  اکسـیجن  کمبـود  رفـع  راسـتای  در 

تنفـس مصنوعـی در مراکـز صحـی مبـارزه بـا ویـروس 

کرونـا در کشـور شـده اسـت.

ایـن وزارتخانـه روز گذشـته )۴ جـدی( از دیـدار احمـد 

دبـرا الینـز، مناینـده  بـا  وزیـر صحـت  جـواد عثانـی، 

ویـژه دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان 

و  یونیسـف  جهانـی،  بهداشـت  سـازمان  مناینـدگان  و 

پروگـرام غذایـی جهـان خـرب داده اسـت.

براسـاس اعالمیـه ایـن وزارتخانـه در ایـن نشسـت روی 

چگونگـی رفـع کمبـود اکسـیجن، افزایـش البراتوارهای 

تشـخیص ویروس کرونا و تجهیزات پزشـکی و رسـیدگی 

بـه نیازمندی هـای مراکز بهداشـتی بحث صـورت گرفته 

است.

کشـورهای  بهداشـتی  وضعیـت  مـورد  در  همچنیـن 

همسـایه در پیونـد بـه گسـرش ویـروس کرونـا، تطبیـق 

اسـراتژی ارتباطـات و تقویـت هاهنگـی میـان ادارات 

بهداشـتی و نهادهـای متویـل کننـده نیز در ایـن دیدار 

گفتگـو شـده اسـت.

ایـن نشسـت گفتـه نصـب سیسـتم  آقـای عثانـی در 

اکسـیجن و رفـع کمبـود اکسـیژن در مراکـز بهداشـتی 

 مسـئوالن قـول اردوی ۲۰۹ شـاهین در شـال کشـور 

می گوینـد کـه در نتیجـه دو حملـه هوایـی بـر مواضـع 

گـروه طالبـان ۱۹ جنگجـوی ایـن گـروه کشـته شـدند.

پیامـی  در  اردو  قـول  ایـن  سـخنگوی  رضایـی  حنیـف 

بـه رسـانه ها گفتـه، جنگجویـان در دو حملـه جداگانـه 

هوایـی کشـته شـدند.

ادامـه گفتـه، حملـۀ نخسـت شـام روز )۴  رضایـی در 

و  شـولگره  ولسـوالی  بـاغ  پشـت  روسـتای  در  جـدی( 
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از صفحه1 افزایـش   بـا  همزمـان 

کشـتار هدفمنـد و حمـالت 

انفجـاری در کشـور، محمـد ارشف غنـی، 

ادامـه  کـه  اسـت  گفتـه  جمهـور  رییـس 

نیسـت. تحمـل  قابـل  دیگـر  خشـونت ها 

آقـای غنـی ناوقـت روز پنجشـنبه )چهـارم 

سـازمان  رییـس  بـا  دیـدار  در  جـدی( 

»متـام  گفـت:  اندونیزیـا  محمدیـۀ  علـای 

علـای جهـان اسـالم بـر نامـرشوع بـودن 

و  دارنـد  اجـاع  افغانسـتان  در  جنـگ 

در  کـه  خشـونت ها  ایـن  نیـز  مـا  بـرای 

آسـیب  افغانسـتان  بی گنـاه  مـردم  آن  اثـر 

می بیننـد، دیگـر قابـل تحمل منی باشـد.«

نـرش  بـا  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 

اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه در ایـن دیـدار 

علـای  سـازمان  رییـس  کال،  یوسـف 

بـرای  آمادگی هـا  از  اندونیزیـا  محمدیـه 

برگـزاری یـک کنفرانـس بـا حضـور علـای 

جهـان اسـالم درباره جنگ افغانسـتان خرب 

داده و افـزوده کـه کشـورش آمـاده اسـت تا 

یـک دور مذاکـرات صلـح را میزبانـی کنـد.

آقـای کال همچنـان از افزایـش خشـونت ها 

در این کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان 

خواسـت بـه این خشـونت ها خامتـه دهند.

هدفمنـد  کشـتار  اخیـر  هفتـۀ  چنـد  در 

مدنـی،  فعـاالن  خربنـگاران،  آن  در  کـه 

کشـته  حقوق بـرش  مدافعـان  و  داکـران 

اسـت. یافتـه  افزایـش  انـد،  شـده 

در تازه ترین رویداد، محمد یوسـف رشـید، 

عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  رییـس 

کوهسـتانی،  فرشـته  و  )فیفـا(  افغانسـتان 

فعـال مدنـی به رضب گلوله کشـته شـدند.

در  افـراد  تـرور  و  خشـونت  بلنـد  سـطح 

بیـن  و  ملـی  واکنش هـای  افغانسـتان 

اسـت. داشـته  قبـال  در  را  املللـی 

ایـاالت  ویـژه  مناینـدۀ  خلیلـزاد،  زملـی 

مصالحـۀ  امـور  در  امریـکا  متحـدۀ 

)پنجـم  دسـمرب   ۲۵ دیـروز  افغانسـتان 

ایـن  در  هدفمنـد  ترورهـای  جـدی( 

و  کـرده  عنـوان  نگران کننـده  را  کشـور 

وضعیـت  ایـن  ادامـۀ  کـه  اسـت  گفتـه 

رونـد صلـح ایـن کشـور را آسـیب می زنـد.

آقـای خلیلـزاد بـر توقـف ایـن نـوع حمالت 

در افغانسـتان تاکیـد کـرده و گفتـه اسـت 

خـود  تالش هـای  متحـده  ایـاالت  کـه 

توافـق  یـک  و  آتش بـس  تامیـن  بـرای  را 

سیاسـی در ایـن کشـور ادامه خواهـد داد.

بـا  نیـز  متحـد  ملـل  ایـن،  از  پیـش 

کاهـش  خواهـان  نگرانـی  اظهـار 

بـود. شـده  افغانسـتان  در  خشـونت های 

رسمنشـی  ویـژه  مناینـده  الینـز،  دیـربا 

بـه  افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل 

گفـت  قـوس(   ۱۷( دسـمرب   ۱۷ تاریـخ 

رونـد  ممکـن  وضعیـت  ایـن  ادامـه  کـه 

بزنـد. صدمـه  را  افغانسـتان  صلـح 

کشـورها  متامـی  »از  افـزود:  دبیـرا  خانـم 

می خواهـم کـه فشـارهای را بـه طرف هـای 

درگیـر بـه هـدف کاهـش دوامدار خشـونت 

اسـت  ایـن  مـا  انتظـار  و  دهنـد  ادامـه 

شـوند  آغـاز  دوبـاره  گفتگوهـا  کـه  زمانـی 

باشـد.« اولویـت  یـک  خشـونت  کاهـش 

ایـن در حالـی اسـت کـه مذاکـرات صلـح 

توقـف  دسـمرب  مـاه  پنجـم  تـا  افغانسـتان 

یافتـه اسـت. هیـات مذاکـراه کننـده گفتـه 

اند که آنان به مشـوره ٔ بیشـر نیاز دارند و به 

همیـن دلیـل مذاکـرات متوقـف کـرده اند. 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 در روزهـای اخیـر متاسـفانه تعـداد زیـادی از اشـخاص 

مشـهور عرصـه هـای رسـانه ای و فعالیـت هـای مدنـی 

هـدف قـرار گرفتنـد و کشـته شـدند. حوادثی چـون ترور 

یـا سـیاوش در کابـل، الیـاس داعـی در هلمنـد، ماللـه 

در  غزنـی  در  نیکـزاد  اللـه  رحمـت  درننگرهـار،  میونـد 

عرصـه رسـانه و تـرور یوسـف رشـيد رییـس اجرایـی بنیاد 

در عرصـه جامعـه  فرشـته كوهسـتاىن،  و  آزاد  انتخابـات 

مدنـی یـک زنـگ خطـر جـدی را هـم بـرای متـام فعـاالن 

عرصـه هـای رسـانه ای و مدنـی و هم بـرای حکومت و به 

خصـوص بخـش هـای امنیتـی بـه صـدا در آورده اسـت. 

البتـه اگـر از نـگاه رسـانه ای نـگاه کنیـم قتـل کسـانی 

رفیـع  و  آریانـا  تلویزیـون  مجـری  امینـی  فردیـن  چـون 

صدیقـی از مسـولین سـابق تلویزیـون خورشـید تـا حدی 

مرمـوز اسـت؛ ولـی بـا توجه بـه گزارش هـای اولیه شـاید 

بتـوان آن دو حادثـه را از نـوع حـوادث خونیـن اخیر علیه 

خربنـگاران جـدا کـرد. 

طیـف اشـخاص هـدف قـرار گرفتـه و گسـره جغرافیایـی 

حـوادث اخیـر نشـان می دهـد که تروریسـت هـا اهداف 

معنـای  اخیـر  حـوادث  و  کننـد  مـی  دنبـال  را  خاصـی 

خاصـی دارد. بـه همیـن خاطـر علـی رغـم پیچیدگـی ها 

در نحـوه قتـل هـای هدفمنـد اخیـر و ابهـام در کیسـتی 

عامـالن آن هـا، امـا اهـداف نهفته در پشـت ایـن حوادث 

معمـول  برخـالف  اسـت.  روشـن  حـدودی  تـا  ظاهـرا 

مسـولیت حـوادث اخیـر را نـه یـک گـروه مجهـول الهویه 

بـه نـام داعـش بـه عهـده گرفته اسـت و نه طالبـان. گروه 

طالبـان حتـی در مـواردی ابـراز تاسـف هـم کرده اسـت. 

امـا بـه نظر می رسـد کـه در نهایت ریشـه این حـوادث یا 

بـه خـود طالبـان مـی رسـد و یـا بـه جاهایـی کـه طالبان 

از  افزایـی  پالیسـی خشـونت  از  بخشـی  عنـوان  بـه  نیـز 

هـان جاهـا مدیریـت مـی شـوند. 

اکنـون مهـم ایـن نیسـت کـه چـه کسـانی در پشـت ایـن 

حـوادث قـرار دارنـد. بـدون شـک کسـانی هسـتند کـه 

بیش از سـه دهه اسـت که مردم افغانسـتان را به مسـلخ 

بـرده انـد و مـا تروریسـت مـی خوانیـم و تروریسـت هـا از 

منبـع واحـد تغذیـه مـی کننـد و دسـتور مـی گیرنـد و بـه 

قول معروف سـگ زرد برادر شـغال اسـت. مهم این است 

کـه اهـداف قتل هـای زنجیـره ای و یا ترورهـای هدفمند 

و  جنـگ  تـداوم  مـوازات  بـه  تروریسـت  چـرا  چیسـت؟ 

خشـونت و کشـتار منسـوبین امنیتـی و کارمنـدان دولت 

بـه جـان خربنـگاران و فعـاالن مدنـی افتـاده انـد؟ 

واقعیـت ایـن اسـت کـه ماهیـت اصلـی همـه گـروه هـای 

تروریسـتی را خشـونت و قسـاوت هـای بـی بدیـل شـکل 

جایـی  در  افراطـی  و  تروریسـتی  گـروه  اگـر  دهـد.  مـی 

و  کشـتار  بـا  را  ایـن حضـور  بایـد  باشـد  داشـته  حضـور 

خشـونت اسـتمرار ببخشـد. اگر خشونت و کشـتار نباشد 

بـه این معنی اسـت کـه گروه تروریسـتی و افراطـی نابود 

افـکار  خاطـر  همیـن  بـه  نـدارد.  حضـور  دیگـر  و  شـده 

هـای  گـروه  مطبوعاتـی  هـای  اعالمیـه  بـه  نیـز  عمومـی 

را  آن  بلکـه زمانـی وجـود  توجـه منـی کنـد.  تروریسـتی 

حـس مـی کنـد و بـه آن واکنـش نشـان مـی دهـد کـه 

عملیـات تروریسـتی و کشـتاری صـورت گیـرد. طبیعـی 

اسـت کـه حادثـه تروریسـتی هرچـه قـوی تـر و فجیـع تـر 

باشـد بـودن گـروه هـای تروریسـتی بیشـر و بهـر حـس 

مـی شـود. بـه همیـن خاطـر کشـتار مسـاوی بـا بـودن و 

حضـور داشـن اسـت. 

توافـق  متحـده  ایـاالت  بـا  سـو  یـک  از  طالبـان  گـروه 

نیـز  و  نزنـد  بـزرگ  بـه حمـالت  کـه دسـت  اسـت  کـرده 

مـی خواهـد از خـود یـک چهـره مثبـت و انسـانی تـر بـه 

منایـش بگـذارد، بـه همیـن خاطـر در یک محـذور جدی 

قـرار گرفتـه اسـت. ایـن محذوریـت بـرای طالبـان تلـخ و 

کشـنده اسـت و بـرای اعـالن حضـور قـوی و جـدی در 

افغانسـتان بایـد کاری انجـام دهـد. از همیـن رو در نـوع 

فعالیـت هـای تروریسـتی خویـش تغییراتـی ایجـاد کرده 

اسـت کـه یکـی از آن هـا کشـتار بـا اهـداف نـرم اسـت. 

اگرچـه نفـس کشـتار و خشـونت و هـم چنین شـیوه های 

آن تفـاوت نکرده اسـت ولـی در قلمرو اهداف تروریسـتی 

افـزوده شـده اسـت. بـه ایـن معنـی کـه هنـوز کارمنـدان 

دولـت و منسـوبین امنیتـی مـورد هـدف قرار مـی گیرند؛ 

ولـی اکنـون عـالوه بـر آن هـا فعـاالن مدنـی و رسـانه ای 

نیـز شـامل لیسـت هـای تـرور قـرار گرفتـه انـد. بنابرایـن 

تروریسـت هـا از ایـن طریق هـم حضور خویـش را تقویت 

مـی کننـد و هم بیشـرین تاثیرگـذاری در افـکار عمومی 

بـه لحـاظ گسـرش رعـب و وحشـت بـه جـا مـی گذارند. 

زیـرا هرچـه شـخص مشـهورتر و ارتباط آن بـا دولت کمر 

باشـد مـورد توجـه بیشـر رسـانه هـا قـرار خواهـد گرفت. 

هرچـه رسـانه بـه آن حادثـه بپردازنـد اهـداف تروریسـتی 

کـه هـان ایجـاد رعب و وحشـت اسـت بیشـر گسـرش 

پیـدا مـی کند. 

سرمقاله

تروریست ها و استمرار 
خشونت با اهداف نرم 

ــړي،  ــربې وک ــث او خ ــه اړه بح ــولې پ ــتان د س د افغانس

چمتووالــی وښــوده او زیاتــه یــې کــړه، پــه اندونیزیــا کــې 

د ســولې مذاکراتــو د یــو پــړاو کوربــه تــوب تــه تیــار دي.

ولســمرش غنــي  وويــل چــې اندونیزیــا لــه یــوې خــوا پــه 

نــړۍ کــې پرنفوســه اســالمي هېــواد دی او لــه بلــې خــوا 

د ســولې پــه برخــه کــې ښــې تجربــې لــري چــې کــوالی 

ــه  ــې اغېزناک ــه ک ــه پروس ــولې پ ــتان د س يش د افغانس

همــکاري وکــړي. ولســمرش غنــي د خپلــو خــربو پــه پــای 

ــووايل  ــوب د چمت ــه ت ــس د کورب ــاوو کنفران ــې د عل ک

ــړۍ ټــول علــا  ــل، د اســالمي ن ــې وی ــه  وکــړه او وي منن

پــه افغانســتان کــې د روانــې جګــړې پــر نامــرشوع بللــو 

اجــاع لــري او دغــه تاوتریخوالــی چــې لــه املــه یــې بــې 

ګنــاه افغانانــو تــه زیــان رســېږي، نــور مــوږ تــه د زغملــو 

وړ نــه دى.

نــو پالزمېنــه کــې د امنیتــي پېښــو او هــديف وژنــو مخــه 

نیــول کېــدای يش.

ــو  ــيايس ګوندون ــورو س ــمېر ن ــڼ ش ــې د ګ ــر دې مخک ت

مرشانــو، مــدين فعاالنــو،د ژورنالېســتانو ټولنــې هــم 

د کابــل پــه ګــډون د هېــواد د امنیتــي وضعیــت  د 

ــتيو  ــه دې وروس ــړی و. پ ــکایت ک ــه ش ــه امل ــدو ل خرابې

ــې  ــو ک ــديف وژن ــه ه ــې پ ــو ک ــل او واليتون ــه کاب ــې پ ک

ــڼ  ــو ګ ــرشي حقون ــاالن  او د ب ــدين فع ــتان، م ژورنالېس

شــمېر مدافعــن وژل شــوي دي.

ــالوي، د مــي امنیــت ســالکار، د ســولې مذاکــره  رهــربي پ

کوونکــي پــالوي او د افغانســتان علــاوو شــورا یــو شــمېر غــړو 

رسه وکتــل. ”

نومــوړي زياتــه کــړه، لــه دې ســفر څخــه يــې موخــه داده چــې 

اندونیزیــا د ســر اســالمي هېــواد پــه توګــه د افغانســتان پــه 

ســولې پروســه کــې څنکــه مرســته او همــکاري کــوالی يش.

ــر  ــوايل پ ــې د تاوتریخ ــتان ک ــه افغانس ــف کال پ ــر یوس ډاکټ

زیاتــوايل د اندېښــنې څرګندولــو پــر مهــال لــه طالبانــو 

وغوښــتل چــې تاوتریخــواىل پــای تــه  ورســوي.

یــاد پــالوي څرګنــده کــړه، اندونیزیــا د معتــدل اســالمي 

هېــواد پــه توګــه د ســولې پــه برخــه کــې ښــې تجربــې لــري 

ــت  ــه دول ــتان ل ــې د افغانس ــادې تجرب ــې ی ــو دى چ او چمت

رسه رشیکــې کــړي. دوی پــه اندونیزیــا کــې د اســالمي نــړۍ 

علــاوو پــه ګــډون د یــوه کنفرانــس جوړېــدو پــه خاطــر چــې 

حکمتيــار د هېــواد د پالزمېنــې کابــل د امنيتــي وضعيــت د 

خرابېــدو او د هــديف وژنــو پــه اړه اندېښــنه وښــوده.

ــه زغــم څخــه  ــل امنیتــي وضعیــت ل ــه کــړه، د کاب هغــه زيات

ــاتلو  ــت س ــو د امنی ــه  د ځانون ــه خپل ــد پ ــک باي ــی او خل وتل

لپــاره الس پــه کار يش. 

ــز دا دی چــې  ــوږ وړاندي ــي : “زم د حــزب اســالمي مــرش واي

د کابــل خلــک دې پــه خپلــه خپــل امنيــت تامــن کــړي”. 

حکمتيــار وړانديــز وکــړ چــې کــه کابــل پــر ۳۰  امنیتــي حوزو 

ــري ،  ــري ول ــاوخوا ۲۰۰ رستې ــوزه ش ــره ح ــل يش او ه ووېش

ــر  ــرش ډاک ــازمان م ــاوو س ــه عل ــا د محمدي د اندونيزي

ــتان  ــه افغانس ــې پ ــړ چ ــږ  وک ــو غ ــر طالبان ــف کال پ يوس

ــوي. ــه  ورس ــای ت ــګ پ ــور  جن ــې ن ک

لــه ارګ څخــه د مرغومــي پــه ٥ مــه، پــژواک اژانــس 

تــه پــه يــوه رااســتول شــوې خربپاڼــه کــې راغــي چــې 

ولســمرش محمــد ارشف غنــي پــرون ماښــام د اندونیزیــا 

ــواد د  ــاد هې ــس او د ی ــازمان ريی ــاوو س ــه عل د محمدی

ولســمرش پخــواين مرســتیال ډاکټــر یوســف کال او مــل 

پــالوي رسه وکتــل. رسچينــې زياتــه کــړې، پــه دغــه 

ــمرش  ــا د ولس ــف کال د اندونیزی ــر یوس ــې ډاکټ ــه ک کتن

ســالمونه او نېکــې هیلې ولســمرش غنــي او د افغانســتان 

ــدې کړلــې. ــه وړان خلکــو ت

ــاد،  ــې د ارش ــو ک ــرو دوه ورځ ــه تې ــوږ پ ــل : “م ــه ووی هغ

وزارتونــو  ســوداګرۍ  او  صنعــت  د  او  اوقافــو  او  حــج 

ــل د  ــار د کاب ــن حکمتي ــرش ګلبدي ــالمي م ــزب اس  د ح

ــودلې  او  ــنه ښ ــه اړه اندېښ ــت  پ ــي وضعي ــراب امنيت خ

لــه خلکــو يــې غوښــتي چــې خپــل امنيــت دې پــه 

ــل  ــه کاب ــن پ ــې ن ــار دا څرګندون ــه ونيــي. حکمتي خپل

ــې  ــې د غندن ــپږمې نېټ ــدې( د ش ــي ) ج ــې د مرغوم ک

پــه مناســبت جــوړې شــوې غونــډې تــه د وينــا پــر مهــال 

د  کال  د ١٣٥٨ ملريــز  ده، چــې  يادونــې  د  وکــړې. 

جــدې پــه ٦مــه، د وخــت شــوروي اتحــاد پــر افغانســتان 

ــړى و. ــل ک يرغ

د اندونيزيا د محمديه علاموو مرش : طالبان دې جنګ پاى ته ورسوي

حکمتيار: خلک دې خپل امنيت په خپله ونييس

فرمانده کندک ششم ارتش در بلخ در انفجار ماین کشته شد

زهیر: طالبان منی تواند دست داشنت در ترور خربنگاران را رد کنند

کرونا و کمبود کپسول اکسیجن؛

 وزارت صحت خواهان همکاری جامعه جهانی شد

پولیس دو ماین را از مسجدی در شهر میمنه خنثی کرد

حمالت هوایی بر مواضع طالبان در بلخ؛

 ۱۹ جنگجوی این گروه کشته شدند

در  دارد.  موقعیـت  کشـور  شـال  در  بلـخ  والیـت 

بخش هایـی از ایـن والیـت نسـبتا ناامـن، جنگ جویـان 

دارنـد.  تروریسـتی  فعالیـت  و  حضـور  طالبـان  گـروه 

)پنج شـنبه، ۴ جـدی( ایـن ماین هـا را پیـش از آن کـه 

کرده انـد. کشـف  شـود،  منفجـر 

روزنامـه اطالعـات روز نوشـته در پیونـد بـه ایـن قضیـه 

یـک نفر بازداشـت شـده اسـت. گـروه طالبـان تاکنون 

در ایـن بـاره چیـزی نگفته اسـت.

در  دارد.  موقعیـت  کشـور  شـال  در  فاریـاب  والیـت 

بخش هایـی از ایـن والیـت ناامـن، جنگ جویـان گـروه 

طالبان حضور و فعالیت گسـرده ی تروریسـتی دارند.

از سـوی هـم، پولیـس فاریـاب درحالـی از جلوگیـری 

خـرب  مسـجد  یـک  منازگـزاران  بـر  مایـن  انفجـار  از 

داده اسـت کـه اخیـرا حمـالت و ترورهـای هدفمنـد 

خربنـگاران، فعـاالن جامعـه مدنـی و غیرنظامیـان در 

اسـت. یافتـه  افزایـش  کشـور 

در  کشـور  در  خربنـگاران  پنـج  مـاه،  دو  از  کمـر  در 

هدفمنـد  قتل هـای  جملـه  از  گوناگـون،  رویدادهـای 

باخته انـد. جـان 

در تازه تریـن رویـداد رحمت اللـه آزاد، خربنـگار آزاد در 

والیـت غزنـی سـه روز پیـش، در تیرانـدازی افراد مسـلح 

باخت. جـان 

خربنـگاران می گوینـد کـه پیگیـری نشـدن خشـونت ها 

و قتل هـای خربنـگاران از علت هـای افزایـش ترورهـای 

در  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  و  خربنـگاران  هدفمندانـه 

کشـور اسـت.

خدیچـه امیـن، خربنـگار دیگـر نیـز اظهـار داشـت: »هر 

قـدر که خربنگاران مـورد حمله قرار گرفتند، نتوانسـتند 

صـدای آزادی بیـان را خاموش بسـازند.«

امـا، مسـعود اندرابـی، وزیـر امـور داخلـه می گویـد کـه 

اقدامـات ویژه یـی برای کاهـش تهدیدهای برخاسـته از 

ترورهـای هدفمنـد در کشـور روی دسـت گرفتـه خواهد 

شـد. همزمـان بـا افزایـش قتـل خربنـگاران، ترورهـای 

نیـز  حقوق بـرش  و  مدنـی  جامعـۀ  فعـاالن  هدفمنـد 

به گونـۀ بی پیشـنه افزایش یافته اسـت. بربنیـاد آمارهای 

مسـتقل  کمیسـیون 

قتل هـای  حقوق بـرش، 

هدفمند در سـه مـاه اخیر 

افزایـش  درصـد  پنجـاه 

نـد. یافته ا

ناشـناس،  تفنـگ داران 

یوسـف  چهارشـنبه  روز 

اجرایـی  رییـس  رشـید، 

فیفـا و رانندۀ اورا در کابل 

پنجشـنبه  روز  و  کشـتند 

فرشـته کوهسـتانی، فعال 

بـا  را  زنـان  عرصـۀ حقـوق 

بـه  کاپیسـه  در  بـرادرش 

رسـاندند.  قتـل 

یـک امـر مهـم در راسـتای مبارزه بـا ویروس کرونا اسـت 

و از مناینـد گان رشکای بهداشـی جهانـی خواسـته تـا 

وزارت بهداشـت را در ایـن راسـتا همـکاری کنـد.

بـه نقـل از ایـن اعالمیـه رشکای بهداشـتی کشـور نیـز 

تاکیـد  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه  امـر  در  همـکاری  بـه 

کرده انـد.

از آغـاز شـیوع ویـروس کرونا، مراکز بهداشـتی کشـور با 

کمبود کپسـول های اکسـیجن، دسـتگاه های تنفسـی و 

تجهیـزات بهداشـتی رو به رو بوده اسـت.

حـدود دو مـاه از آغـاز مـوج دوم ویـروس کرونا در کشـور 

می گـذرد و وزارت صحـت اعـالم کرده کـه تالش ها برای 

جلوگیـری از گسـرش موج دوم ویـروس کرونا در مرکز و 

والیـات این کشـور جریان دارد.

افغـان  شـهروندان  از  وزارتخانـه  ایـن  حـال  عیـن  در 

خواسـته تا بـه خاطر جلوگیری از شـیوع بیشـر ویروس 

کرونـا در کشـور از رفـن بـه کشـورهای خارجـی خـود 

کننـد. داری 

وزارت  کـه  می شـود  وضـع  حالـی  در  محدودیت هـا 

ویـروس  بـه  مبتالیـان  تعـداد  کـه  کـرده  اعـالم  صحـت 

بـا گذشـت هـر روز بیشـر می شـود.  کرونـا در کشـور 

خـان  سـاحۀ  در  جـدی(   ۵( دیـروز  صبـح  دوم  حملـه 

آبـاد ولسـوالی چهـار بولـک بلـخ بـر جنگجویـان طالبان 

گرفـت. صـورت 

بـه  تروریسـتان طالبـان  »دو رس گـروپ  وی می گویـد: 

نام هـای مولـوی هاشـم و مولـوی عمـر همـراه بـا ۷ تـن 

از افـرادش کشـته شـدند. در این حمله به مـردم تلفاتی 

وارد نشـده اسـت.«

طالبان تا هنوز در مورد این ادعا، چیزی نگفته اند. 

ادامۀ خشونت ها در افغانستان دیگر قابل تحمل نیست
غنی:
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خم و پیچ ترورهای اخیر 
به کدام ایستگاه منتهی می شود؟

افزایش ترور غیرنظامیان؛ طالبان در تلۀ نیرنگ

ــای از  ــی به ــد، حت ــح بپردازن ــه صل ــیدن ب ــتای رس را در راس

دســت دادن نظــام موجــود و دســتاوردهای بیســت ســاله نیــز 

ــری  ــد اک ــت ح ــه در آن خواس ــردد ک ــه گ ــی معامل ــا صلح ب

ــده باشــد. ــان تضمیــن گردی طالب

ــال  ــری در ح ــت های باالت ــان، دس ــه طالب ــت قضی ــه پش البت

ــه نظــر  ــد اســت، ب مهندســی منــودن طــرح افغانســتان جدی

می رســد کــه کشــورهایی همچــون آمریــکا، قطــر و پاکســتان 

ــان از  ــت آن ــد، خواس ــا می کنن ــا بج ــه ج ــا را در صفح مهره ه

ــزم  ــکا نیــروی دفــع تروری ایــن ماجــرا نیــز واضــح اســت، آمری

ــه  ــر علی ــه ب ــی را ک ــر گروه ــده و ه ــه رش القاع ــد ک می خواه

منافــع آنــان وارد اقــدام می شــوند کوتــاه منــوده باشــد، ایــن 

رشط در توافقنامــه توســط طالبــان پذیرفتــه شــده اســت، 

ــت و  ــتباه اس ــدار در اش ــه مق ــور چ ــن کش ــه ای ــدا از اینک ج

یــا تصمیــم درســتی اتخــاذ منــوده اســت، رسجــای خــودش؛ 

ــان  ــبات ش ــان در محاس ــه آن ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــا واقعی ام

ــن خطــر  ــع چنی ــکان دف ــه ام ــد ک ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ب

ــت  ــن اس ــه ممک ــرکی ک ــت مش ــا دول ــان و ی ــب طالب از جان

در آینــده شــکل بگیــرد بهــر قابــل تأمیــن اســت، البتــه 

از  افغان هــای حــوزه جمهوریــت  اتحــاد  میــزان آگاهــی و 

از ســه مــاه بدینســو قتل هــای هدفمنــد زنجیــره ی در دو 

جبهــه نظامــی و ملکــی بیــش از هــر زمــان دیگــر تشــدید 

یافتــه اســت، پیــش از ایــن بیشــر نظامیــان مــورد هــدف 

قــرار می گرفــت؛ زیــرا آنــان مانــع اساســی بــر رس راه 

ــی  ــای امنیت ــاش نیروه ــد، ت ــاب می آم ــه حس ــان ب طالب

در جبهــات جنــگ و تأمیــن نظــم عامــه ســد مســتحکمی 

در تقابــل بــا بیانــس »طالبانــی ســازی« فضــای سیاســی 

افغانســتان بــه حســاب می آمــد/ می آیــد، ایــن گــروه 

و  قــرار دادن بعضــی چهره هــای سیاســی  بــا هــدف 

عمدتــا شــخصیت های تأثیــر گــذار نظامــی در تــاش 

ــه  ــگ و چشــم ب ــن جن ــان در میادی میخکــوب منــودن آن

راه انفعــال آنــان در کارزار نظامی گــری بــود، طالبــان در 

جنگ هــای جبهــه ی هیچــگاه موفــق نشــدند، شــهرهای 

بــزرگ کشــور را کــه طعمــه چــرب و نــرم در ذائقــه شــان 

ــه  ــن حمل ــد، در چندی ــه حســاب می آمــد تــرف مناین ب

بــاالی شــهرهای کنــدز، غزنــی، هلمنــد و فــراه کــه 

گــذرگاه اســراتژیک آنــان بــه حســاب می آمــد هــر چنــد 

توانســتند قســمتی از شــهر را بــه مــدت چنــد روز و چنــد 

ــر از آن  ــوان ت ــا ت هفتــه در کنــرل داشــته باشــند، امــا ن

بودنــد کــه بتواننــد چنیــن شــهرها را عمــا حفــظ منایند، 

اطــاق فکــر ایــن گــروه کــه در چنــره اســتخبارات بعضــی 

کشــورهای همســایه و منطقــه محصــور می باشــد، در 

ــار  ــل در چه ــهر را حــد اق ــن ش ــتند کــه چندی نظــر داش

داشــته  اختیــار  در  مرکــزی  والیــات  و  ســمت کشــور 

باشــند تــا بــا ایجــاد جغرافیــا و خلــق محیــط امــن، 

مســیرهای تــردد نیروهــای امنیتــی را ســد منــوده و 

فعالیــت ســوق الجیشــی شــان را در ســائر نقــاط کشــور 

ــای  ــاری  نیروه ــان نث ــی و ج ــا توانای ــند؛ ام ــعت بخش وس

ــان را  ــاله طالب ــن س ــای چندی ــن روی ــان، ای ــی افغ امنیت

ــروه در  ــن گ ــود و ای ــدل من ــان مب ــای ش ــه رساب آرزوه ب

مــدت کــم، رس خــورده و رنجــور از مراکــز شــهرها مجبــور 

بــه فــرار شــدند.

تــا  می کــرد  ایجــاب  طالبــان  جنگــی  سیاســت های 

ــدف از  ــازند؛ ه ــان وارد س ــر نظامی ــار را ب ــرین فش بیش

آن رســیدن بــه دو مطلــوب عمــده بــود، دولــت را مجبــور 

ســازند تــا زمینــه پذیــرش آنــان را در کشــور فراهــم ســازد، 

نظامیــان و خانواده هــای آنــان را از خدمــت بــه نظــام 

ــای  ــم، پهن ــوب در طول ه ــن دو مطل ــد، ای ــرد مناین دل

چــر اســتبداد طالبانــی را می گســراند کــه دکریــن 

ــه  ــه ی آن، آگاهان ــس زمین ــا اطــاع از پ نظامــی کشــور ب

ــی  ــه های تخیل ــد و نقش ــی گردیدن ــدام بازدارندگ وارد اق

شــان را نقــش بــر آب منودنــد؛ امــا اکنــون حامیــان 

ــن مهــره ی میــدان،  ــا اســتفاده از ای منطقــوی طالبــان ب

فعالیــت ایــن گــروه را در دو حیطــه ی جنــگ نظامــی 

مدنــی  رسشــناس  چهره هــای  زنجیــره ی  قتل هــای  و 

ــا همگــی  ــد، ی ــن صــورت افغان هــا دو راه بیشــر ندارن ای

حــول محــور دولــت، متحــد گردیــده و بــا حضــور ناظــران 

متخصــص بیــن املللــی خواهــان شناســایی عامــان 

قتل هــا و علــت یابــی آن بــه صــورت تخصصــی و مســتند 

ــور  ــارج از کش ــل و خ ــی در داخ ــه همگ ــا اینک ــد، ی گردن

ــکیل داده و  ــد تش ــف واح ــزم ص ــای تروری ــه نیروه برعلی

بیــدار جهانــی  از وجدان هــای  بــا تظاهــرات رسارسی 

ــور  ــرور را مجب ــه ت ــت صحن ــورهای پش ــا کش ــد ت بخواهن

ســازند از سیاســت افغان کشــی دســت کشــیده و منافــع 

شــان را از مجــرای دیپلامســی و مذاکــره تعقیــب مناینــد، 

ــل  ــد اق ــه ح ــان ب ــل طالب ــه تحمی ــورت زمین ــن ص در ای

ــان زوم  ــار جه ــز در انظ ــان نی ــان ش ــره حامی ــیده چه رس

می گــردد، لــذا تنهــا راهــی کــه در حــال حــارض می تــوان 

ــقوط را  ــدون س ــود ب ــای صع ــیر از آن، پله ه ــی مس ــا ط ب

ــان  ــات چن ــون حم ــت؛ چ ــوق اس ــوارد ف ــود م طــی من

کــور و مرمــوز اســت کــه کمــر اشــخاص و نهادهــا حــارض 

اســت تــا در شناســایی عاملیــن و انگیــزه آن حــرف و 

دالیــل مســتند ارائــه کنــد، بهــر اســت کــه هرچــه زودتــر 

ــم. ــی را ببندی ــان کش ــذ افغ منف

پشــت پــرده قضایــا، می توانــد میــدان بــازی را در رونــد 

طوالنــی مــدت تغییــر دهــد و ایــن امــر وابســته بــه ابتــکار 

ــا  ــه ب ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــر یک ــت، قط ــا اس افغان ه

افغانســتان روابــط دیپلامتیــک نــدارد، ســفارت ایــن کشــور 

ــز در  ــتان نی ــت و افغانس ــده اس ــوده نش ــتان گش در افغانس

قطــر ســفارت نــدارد، آنــان خــود را بــه طالبــان نزدیــک 

ابعــاد  بــاز در  آینــده بتواننــد دســت  تــا در  انــد  کــرده 

گوناگــون در داخــل افغانســتان داشــته باشــند، پاکســتان 

ــروی نیابتــی در  ــک نی هــم واضــح و مشــخص اســت کــه ی

ــد  ــا اســتفاده از آن نفــوذ هن ــد کــه ب افغانســتان می خواهن

را مهــار منــوده و در ســطوح بــاالی تصمیــم گیــری، منافــع 

ــا  ــردد، ب ــن گ ــتان تأمی ــور در افغانس ــن کش ــری ای ــد اک ح

ــی  ــرور چهره هــای رسشــناس رســانه ی و مدن ــن حــال، ت ای

بیشــر از همــه می توانــد فضــای اختنــاق را خلــق منــوده و 

موازنــه را در میــز مذاکــرات بــه ســود گــروه نیابتــی طالبــان 

تغییــر دهــد، ایــن درامــه نــه اول اســت و نــه آخــر، ایــن رونــد 

پســیف همینطــور ادامــه دارد تــا بــه زعــم خودشــان همــه را 

ــه از  ــاخته ک ــور س ــر و رنج ــت داری دلگی ــت و حکوم از دول

ــود، ماهــی مــراد شــان را صیــد مناینــد، در  ایــن آب گل آل

نگهداشــن  گــرم  مجــرای  از  اســت،  منــوده  تقســیم 

تــا همچنــان ماهیــت  انــد  میــدان جنــگ در صــدد 

و چهــره ی منزجــر خــود را در قــاب ذهنــی جامعــه و 

دولــت ثابــت نگهدارنــد، و وامنــود ســازند کــه قــدرت 

نظامــی شــان همچنــان پــا برجاســت؛ امــا از پشــت پــرده 

ترورهــای هدفمنــد چهره هــای رسشــناس مدنــی، در 

ــا  متاشــای شــقاق و نفــاق میــان ملــت و دولــت اســت ت

شــکاف ایجــاد شــده را نظــاره منــوده و درز آن را بــا مــات 

اهــداف خــود پــر مناینــد، آخریــن تــروری کــه در پایــان 

ــتانی  ــته کوهس ــرور فرش ــاد، ت ــاق افت ــته اتف ــه گذش هفت

یکــی از فعــاالن حقــوق زن والیــت کاپیســا بــود، او غــروب 

ــه  ــتان ب ــوالی کوهس ــرادرش در ولس ــراه ب ــنبه هم پنجش

ــنبه 3  ــه چهارش ــل از آن ک ــک روز قب ــید. ی ــهادت رس ش

ــاد  ــی بنی ــس اجرای ــید رئی ــف رش ــد یوس ــدی می باش ج

ــل  ــا« در کاب ــتان » فیف ــه افغانس ــات آزاد و عادالن انتخاب

تــرور شــد؛ امــا مســئولیت آن را هیــچ گــروه و جریانــی بــه 

ــدان  ــران زن ــرور داک ــور ت ــت، همینط ــه اس ــده نگرفت عه

ــه  ــد ب ــت در پیون ــده اس ــی مان ــم باق ــز مبه ــی نی پلچرخ

آن زملــی خلیلــزاد مناینــده ویــژه آمریــکا در امــور صلــح 

رســام واکنــش نشــان داد، وی در صفحــه توئیــر اش 

نوشــت » تــرور یوســف رشــید ســزاوار نکوهــش اســت. مــا 

ــن  ــن چندی ــان کش ــا همچن ــم. م ــوم می کنی ــرا محک آن

داکــری کــه در پــل چرخــی کار می کردنــد و تــرور فعــال 

ــم.  ــح می کنی ــان، فرشــته کوهســتانی، را تقبی حقــوق زن

کســانی کــه در عقــب ایــن حمــات تروریســتی انــد، 

بایــد بــه حســابدهی کشــانیده شــوند« همینطــور روز 

دوشــنبه اول جــدی رحمــت اللــه نیکــزاد رئیــس اتحادیــه 

ــد. ــرور ش ــهر ت ــن ش ــی در ای ــگاران غزن خرن

در پیونــد بــه تــداوم ترورهــای اخیــر، اتحادیــه اروپــا 

و چندیــن کشــور دیگــر حــدود دو هفتــه قبــل نیــز 

اعامیــه ی صــادر منودنــد و از وضعیــت اســفبار ناشــی از 

ترورهــا ابــراز نگرانــی کــرده و خواهــان توقــف آن شــدند، 

ایــن اعامیــه گــروه طالبان را مســئول ترورهــای زنجیره ی 

ــه نظــر می رســد کــه دو  ــا ایــن حــال ب دانســته اســت، ب

ــر  ــی، بیانگ ــرور طالبان ــت و ت ــکه ی وحش ــاخن س رو س

ضعــف عملیاتــی آنــان در میــدان جنــگ و میــز مذاکــره 

ــه ی  ــک دو میل ــتفاده از تاکتی ــا اس ــروه ب ــن گ ــت، ای اس

ســاح عــادی، کشــتار جمعــی را تعقیــب می مناینــد کــه 

یــک میــل آن نظامیــان را مــورد هــدف قــرار داده و میــل 

ــت،  ــی اس ــناس مدن ــای رسش ــه چهره ه ــر آن متوج دیگ

بــه نظــر می رســد کــه علــت افــزودن جامعــه مدنــی، اعــم 

از روزنامه نــگاران، چهره هــای نظــام انتخاباتــی و فعــاالن 

حقــوق زن بــه فهرســت کشــتار، ایجــاد رعــب و وحشــت 

در فضــای عمومــی اســت تــا از ایــن مجــرا دولــت و مــردم 

ــه بهــا و قیمتــی  افغانســتان را مجبــور ســازند کــه هرگون

نســخه امــارت طالبــان نیــز چیــزی جز یــک آله دســت برای پاکســتان 

نیســت. مالبــرادر پــس از دســتگیری و بــا حقیرتریــن شــکل زنــدان 

شــدن در پاکســتان، بایــد بــه ایــن نکتــه واقــف شــده باشــد کــه 

پاکســتان بــه ایــن گــروه و قمندانــان ایــن گــروه بــه عنــوان مهره هــای 

ــا  ــر گــروه ی ــع خــود ب ــزی جــز مناف ــد و هرگــز چی ــگاه می کن ــازی ن ب

افــرادی کــه در خدمــت ایــن حکومــت قــرار دارنــد پشــیزی اهمیــت 

نخواهــد داد. از مدتــی کــه جنگ هــای مســلحانه و گروهــی طالبــان 

بــا نیروهــای دفاعــی افغانســتان پاســخ نــداده اســت، پاکســتان بــاز 

بــه فورمــل و تاکتیــک زمــان مجاهدیــن برگشــته اســت.

سید لطیف سجادی

امید کریمی

فقیــر پاکســتان بــه یــک بارگــی بــه کشــور دارای تســلیحات 

بــر  افغانســتان  امــور  در  پاکســتان  مداخــات  تاریــخ 

ــردم  ــاد م ــان جه ــادی، در زم ــه دهــه 80 می می گــردد ب

افغانســتان علیــه تجــاوز نظامــی شــوروی ســابق. جهــاد 

ــور  ــردم و کش ــر م ــتی را ب ــه رسنوش ــه چ ــتان اینک افغانس

ــت و  ــده ای اس ــث علیح ــان آورد، بح ــه ارمغ ــتان ب افغانس

ــه و شــفاف خواهــد  در ایــن مــورد تاریــخ قضــاوت عادالن

داشــت. جهــاد افغانســتان امــا پاکســتان تــازه تاســیس، 

فقیــر و در گیــر منازعــات مدنــی را بــه یــک بازیگــر جــدی 

ــه یــک قــدرت امتــی مبــدل  و قدرت منــد در عین حــال ب

ســاخت.

در آن ســال ها مدیریــت جنــگ و کمک هــای مالــی و 

ــازمان  ــت س ــتقیم در دس ــتان مس ــاد افغانس ــی جه نظام

اطاعــات مرکــزی پاکســتان قــرار داشــت و جــراالن 

پاکســتانی از ایــن خــا مدیریتــی افغان هــا اســتفاده 

کمک هــای  دزدی هــای  از  آی اس آی  کردنــد.  بهینــه 

ــور  ــی کش ــکات مال ــت مش ــن، توانس ــه مجاهدی ــی ب مال

نوتاســیس خــود را مدیریــت کنــد، از دزدی  ســاح هایــی 

ــای  ــش و نهاده ــد، ارت ــی ش ــن داده م ــه مجاهدی ــه ب ک

نظامــی ایــن کشــور بــه یکــی از ارتــش هــای قــوی منطقــه 

مبــدل شــد و حتــا از فرصتــی کــه ایــاالت متحــده امریــکا 

بــرق، کشــتار غیــر نظامیــان و ایجــاد رعــب وحشــت 

و  در میــان مــردم، چیــزی کــه طالبــان در یک ســال 

ــرور  ــت. ت ــده اس ــل ش ــوارد متوس ــن م ــه ای ــر ب ــم اخی نی

زنجیــزه ای خرنــگاران، فعــاالن حقــوق زن، حقــوق بــر، 

ــه  ــات عام ــدام تاسیس ــان و انه ــر نظامی ــودک و غی زن، ک

طالبــان  بــه  آی اس آی  کــه  اســت  جدیــدی  تاکتیــک 

ــی رود،  ــت راه م ــازمان درس ــن س ــت. ای ــرده اس ــه ک دیکت

ــون  ــق خ ــا ح ــورده و ن ــب خ ــه فری ــت ک ــان اس ــا طالب ام

میدهنــد و خــون میریزنــد. 

ــی دیگــر در  ــع شــهرها یکــی پ کارشناســان ســقوط رسی

زمــان ظهــور گروه طالبــان را، قــدرت طالبان نه کــه میزان 

تنفــر گســرده مــردم از گروه هــای جهــادی می داننــد. در 

ــتند  ــتگی داش ــان همبس ــا رهران ش ــردم ب ــه م ــوارد ک م

ــا آخــر رژیــم امارت شــان هــم موفــق نشــد کــه  طالبــان ت

ــارصه  ــتانی و مح ــد. دره کوهس ــخیر کن ــق را تس آن مناط

شــده پنجشــیر، دره صــوف، بامیــان و چنــد مــورد دیگــر 

ــق  ــر موف ــا اخی ــان ت ــد. طالب ــا بودن ــن مدع ــای ای منونه ه

نشــد دره پنجشــیر را بگیــرد، بامیــان را چنــد بــار تــرف 

کــرد ولــی هیجــگاه نتوانســت اداره کنــد. بــه همیــن قســم 

هرگــز قــادر نشــد دره صــوف ســمنگان را در اداره امارتــی 

خــود بیــاورد.

مطــرح  قومیتــی  بحــث  کــه  بــزرگ  شــهرهای  در 

نبــود، و مــردم بیــش از انــدازه از گروهــای جهــادی و 

ــی در  ــه راحت ــد، ب ــده بودن ــته ش ــان خس درگیری های ش

قــرار گرفتنــد. اختیــار طالبــان 

بــرای طالبــان  نیــز می توانــد عیــن وضعیــت  اکنــون 

گــروه  ایــن  موجودیــت  از  پاکســتان  باشــد.  صــادق 

تروریســتی در پــی منافــع و عمــق اســراتیژی خــود اســت 

و ایــن گــروه را مثــل رسبــازان پیش مرگــه مــورد اســتفاده 

قــرار می دهــد. از جانــب دیگــر بــه میــزان کــه طالبــان بــه 

منافــع عامــه صدمــه بزنــد و قتــل و کشــتار غیــر نظامیــان 

را گســرده بســازد بــه هــامن پیامنــه مــورد انزجــار و تنفــر 

ــود. ــع می ش ــردم واق م

واقعیــت ایــن اســت کــه طالبــان از نظــر مــردم افغانســتان 

نوکــر  و  وحشــی  خون آشــام،  تروریســتی،  گــروه  یــک 

ــر  ــن تنف ــر ای ــات بیش ــکاب جنای ــا ارت ــت و ب ــه اس بیگان

ــد. ــد ش ــر خواه ــردم بیش م

ــن فرصــت  ــن گــروه از ای ــود کــه ای پــس خــوب خواهــد ب

بــه  پیــش آمــده بــرای رســیدن بــه صلــح و رســیدن 

ایــن  از  بیــش  و  کنــد  اســتفاده  سیاســی  امتیازهــای 

ــرا  ــود. زی ــور نش ــی کش ــرای ویران ــران ب ــت دیگ ــه دس آل

پاکســتان طالبــان را بیــش از یــک نوکــر خاییــن بــه خــاک 

شــان منی شناســد، چــه ایــن گــروه تروریســتی در قــدرت 

ــز  ــتان نی ــردم افغانس ــرف م ــن ط ــد. و ای ــا نباش ــد ی باش

ــد  ــات هرگــز نخواهن ــن حجــم از جنای ــا ای ــن گــروه را ب ای

بخشــید. طالبــان بداننــد کــه ایــن گــروه بیــش از دیگــران 

ــورت  ــر ص ــت و در ه ــگ آی اس آی اس ــه نیرن ــود در تل خ

ــت. ــده اس بازن

ــد. ــدل ش ــی مب اتوم

ــن اســت کــه پاکســتان در مــدت  ــن حــرف ای منظــور از ای

ــی  ــان جنگ هــای داخل ــد از آن در زم ــاد و بع ده ســال جه

افغانســتان، بــا در دســت گرفــن مدیریــت جهــاد توانســت 

بــه اهــداف چندگانــه ای برســد کــه در حالــت عــادی هرگــز 

درتصــور ایــن کشــور وجــود نداشــت.

پاکســتان متحــد شــوروی را کــه بــرای آن کشــور خطــر 

جــدی پنداشــته می شــد، نــه تنهــا بــه لحــاظ ســاختار 

کــه متــام  کــرد  نابــود  دولتــداری  و  نظامــی  سیاســی، 

زیرســاخت های ایــن کشــور را نیــز ویــران و نابــود کــرد. در 

ــلیحاتی  ــی و تس ــای مال ــام کمبودی ه ــه مت ــان ب ــن زم عی

خــود رســیدگی کــرد و از مجاهدیــن بــه عنــوان نیــروی مرگ 

در برابــر هــم و در برابــر منافــع ملــی افغانســتان اســتفاده 

ــرد. ــی ب اعظم

ــتان  ــه کار پاکس ــان ب ــر جهادی ــت دیگ ــه دانس ــا روزی ک ام

منــی اینــد، گــروه طالبــان را ایجــاد کــرد و متــام مجاهدیــن 

را اعــم از موافــق و مخالــف از صحنــه بیــرون رانــد.

حادثــه 11 ســپتامر موجــب شــد کــه رشایــط نــه تنهــا در 

کشــور مــا کــه در منطقــه و جهــان عــوض شــود، در غیــر آن 

حــاال کشــور مــا یــک کشــوری در اختیــار کامــل پاکســتان و 

ســازمان آی اس آی بــود.

جــرال اخــر، جــرال یوســف، جــرال حمیــد گل و جــرال 

اســد درانــی شــهرت اســتخباراتی و نظامی شــان را مرهــون 

ویرانگــری کشــوری بــه نــام افغانســتان می داننــد.

اکنــون نیــز در دو دهــه اخیــر پاکســتان در دو جبهــه 

ــازی می کنــد. ایــن طــرف خــود را متحــد  مخالــف نقــش ب

ایــاالت متحــده امریــکا در امــر بازســازی و احیــای مجــدد 

کشــور جنــگ زده افغانســتان جــا زده اســت، در طــرف دیگــر 

ــال عمــق اســراتیژی خــود در افغانســتان و منطقــه  به دنب

بــوده اســت.

در 19 ســال گذشــته ایــن گــروه، خــون  بیــش از صدهــزار 

انســان ایــن رسزمیــن را رصف بــه هدایــت پاکســتان ریختــه 

ــه زیرســاخت مملکــت آســیب رســانده  ــر ب و میلیاردهــا دال

اســت، و جریــان توســعه ای کــه بــا کمک هــای جهــان 

محتمــل بــود را نیــز تــا حــدی زیــاد ســد شــده اســت.

ــت  ــه دس ــک آل ــز ی ــزی ج ــز چی ــان نی ــارت طالب ــخه ام نس

بــرای پاکســتان نیســت. مابــرادر پــس از دســتگیری و 

بــا حقیرتریــن شــکل زنــدان شــدن در پاکســتان، بایــد بــه 

ایــن نکتــه واقــف شــده باشــد کــه پاکســتان بــه ایــن گــروه 

ــگاه  ــازی ن ــای ب ــوان مهره ه ــه عن ــروه ب ــن گ ــان ای و قمندان

ــا  ــروه ی ــود بــر گ ــع خ ــزی جــز مناف ــز چی می کنــد و هرگ

افــرادی کــه در خدمــت ایــن حکومــت قــرار دارنــد پشــیزی 

ــد داد. ــت نخواه اهمی

از مدتــی کــه جنگ هــای مســلحانه و گروهــی طالبــان 

بــا نیروهــای دفاعــی افغانســتان پاســخ نــداده اســت، 

پاکســتان بــاز بــه فورمــل و تاکتیــک زمــان مجاهدیــن 

برگشــته اســت.

راکــت بــاران شــهرها، تخریــب جاده هــا و پل هــا، قطــع  درگیــر جهــاد افغانســتان علیــه شــوروی بــود، کشــور 
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 بازی با اعداد              3182
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3077    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3352
شاه سفید را در خانه  C6 حرکت دهید. 
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حوادث غیر منتظره ای تا قبل از ظهر اتفاق می افتد، و مجبور خواهید شــد تا 
برنامه های تان را تغییر دهید. نباید از یک پروژه تجاری انتظار زیادی داشــته 

باشید. آرام باشید و از گرفتن تصمیمات مهم اجتناب کنید! 

جوزا
به دلیل عدم همکاری همکاران با شــما و مشــکالت به وجود آمده در محیط 
کار خسته هستید. آرامش خود را حفظ کنید، وگرنه چیزی می گویید که بعدا 

پشیمان خواهید شد. 

سرطان
به نظر می رســد که رفتار خوبی با رئیس تان ندارید. احتیاط کنید! شانس 
امروز با شــما یار نیست. باید بیشتر به شریک عاطفی تان و نیازهاش توجه 

کنید. به اســتراحت بیشتری نیاز دارید.

اسد
تا قبل از ظهر متوجه می شــوید که باید به یک سفر کوتاه کاری بروید. شریک 
عاطفی تان از این موضوع خوشــحال نیســت. بنابراین ممکن است تصمیم به 
لغــو آن بگیرید. می توانید به حس ششــم تان اطمینان کنیــد. از زیاده روی 

اجتناب کنید!

سنبله
امروز صبح در تمام تالش هایی که می کنید موفقیت کسب می کنید، اما شریک 
عاطفی تان از اینکه مقدار زیادی خرج می کنید و شــب ها دیر به خانه می ایید 

اعتراض دارد. آرامش خود را حفظ کنید، وگرنه وضع بدتر خواهد شد! 

حمل
امروز صبح به خاطر شــریک کاری تان عصبی خواهید شد. نباید این اختالفات 
شــدت بگیرند باید با ارامش به مصالحه برسید. احتیاط کنید که این مود بد را 

وارد خانواده نکنید. ممکن است بخواهید بیشتر استراحت کنید.

میزان
ممکن اســت در محل کار یکدفعه دچار شایعه ای شوید که توسط همکار 
خانم پخش شــده است. آرام باشید! عصبانیت فقط این وضعیت را بدتر می 
کند. باید صبور باشــید نسبت به اتفاقات اطراف تان . در طول شب ممکن 

است مبلغ غیر منتظره ای پول دریافت کنید.

عقرب
باید امروز از رانندگی کردن اجتناب کنید زیرا ممکن اســت دچار حادثه ای 
ناخوشایند شــوید. اگر رانندگی می کنید بســیار احتیاط کنید! از هر گونه 

حدس و گمان اجتناب کنید، وگرنه مبلغ عمده ای پول از دست می دهید!

قوس
می توانید کار جدیدی را شــروع کنید. به عبارتی دیگر به اهداف تان برسید، 
امــا باید از انتقاد کردن اطرافیان اجتناب کنیــد. به ارامی با همکاران تان در 
محیط کار و شــریک عاطفی تان در خانه صحبت کنید، وگرنه منجر به دعوا 

خواهد شد.

جدی
ممکن اســت از یکی از دوستان تان ناراحت باشید زیرا مبلغی که قول داده 
بود به شــما بدهد نداده است. دوست تان را سرزنش نکنید. شرایطی پیش 

آمده که خارج از کنترل او بوده است. 

دلو
نتایج تالش های تان به زودی شــروع به نمایان شدن می کند. فرصتی خواهید 
داشت تا خودتان را در جامعه اثبات کنید، اما فضای تنش زا ممکن است اجازه 
ندهد که به خوبی کار کنید. باید از مالقات دوستان امروز اجتناب کنید، زیرا به 

راحتی دچار بحث و دعوا خواهید شد. 

2830

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

جا ـ بار ـ ابر ـ پا ـ پارک ـ 
کار ـ باریک ـ اجر ـ جاری 
ـ کجا ـ برپا ـ برای ـ اکبر 
ـ کبرا ـ یار ـ ریا ـ رای ـ 
باج ـ جابر ـ جبار ـ ارج ـ 

کجابـ  اجیرـ  باک.
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حوت
دعوا با رئیس تان ممکن است باعث شود که سفر تجاری تان لغو شود. احتماال با 
همکارتان بحثی دارید. به دلیل وضعیت مالی سختی که دارید ممکن است خسته 
شــوید. باید آرام باشید، زیرا که به نظر می رسد که مستعد مشکالت سالمتی 

هستید.

 شطرنج                     3353

ت

آهوبچهـ  ادامهـ  باشــندهـ  پروانگانـ  تالشـ  ثباتـ  جگرخراشـ  چایخانه 
ـ حیاتـ  خلقتـ  دردآلودـ  ذکاوتـ  رســمیتـ  زورمندـ  ژندهـ  سرشارـ  
شکستـ  صفراـ  ضربهـ  طوفانـ  ظهورـ  عقربهـ  غزالـ  فراهتـ  قنددانـ  

کبدـ  لیلیـ  مهمانـ  نوقدمـ  وطندارـ  هوس بازـ  یادنامه.
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WhatCulture  :منبع

محبوب تریـن  از  یکـی  »رخشـانه«  بـه  معـروف  اصیـل  حمیـده 
سـالگی   80 سـن  در  افغانسـتان  خواننده هـای  مشـهورترین  و 
درگذشـت. او یکـی از نخسـتین خواننـدگان زن در افغانسـتان بـود. 
بـود.  کشـور  ایـن  در   ۱۳۵۰ و   ۱۳۴۰ دهه هـای  در  رخشـانه  بانـو 
خانـم رخشـانه متولـد کابـل، فرزنـد اصیـل خـان وزیـری، یـک ژنرال 
چهـار سـتاره ارتـش افغانسـتان و متعلـق بـه خانـواده ای در جنـوب 
افغانسـتان بـود کـه روی آوردن او بـه موسـیقی نوعـی از تابوشـکنی 
محسـوب می شـد. از او آهنگ هـای بسـیاری بـه زبان هـای فارسـی و 
پشـتو بـه جـا مانده اسـت. ایـن بانـو در پی تحـوالت سیاسـی قبل از 
دهـه ۱۳۶۰، از افغانسـتان بـه آمریـکا مهاجـرت کـرد. رخشـانه پـس 
از مهاجـرت انـزوا اختیـار کـرد و بـه کار موسـیقی اش ادامـه نـداد. از 

خانـم رخشـانه دو فرزنـد بـه جـا مانده اسـت.
آرام  آهنـگ »ای دلسـتانم،  رادیـو کابـل  آهنـگ رخشـانه در  اولیـن 
جانـم، بشـنو دمـی آه و فغانـم« بـود. رخشـانه، بعـداً آهنـگ »چشـم 
سـیاه داری قربانـت شـوم مـن« را خوانـد کـه ایـن آهنـگ نـه تنها در 
افغانسـتان، بلکـه در ایـران و تاجیکسـتان نیز معروف شـد. پس از او 
احمـد ظاهـر ایـن آهنـگ را خوانـد. او هم چنیـن از نخسـتین زنانـی 

بـود کـه در برنامه هـای فرهنگـی بـدون حجـاب حضـور یافـت.

خوانندگان    از  رخشانه 
درگذشت افغانستان  معروف 

 The Curse 11. نقشـی نامعلـوم در فلـم نفریـن عقـرب یشـمی

Of The Jade Scorpion

تـام هنکـس چندیـن دهـه اسـت کـه در سـینام فعالیـت می کنـد و 

در طـول ایـن سـال ها بـا بسـیاری از کارگردان هـای مطـرح همکاری 

کرده. 

هنکـس بـا کارگردان هـای بزرگـی مثـل اسـتیون اسـپیلربگ و ران 

هـاوارد چندیـن بـار کار کـرده و در کنـار آن هـا بـرای نام هایـی چـون 

کلینـت ایسـت وود، فرانـک دارابونت و بـرادران کوئن هم بـازی کرده 

است.

ولـی کارگردانـی کـه تـام هنکـس تـا کنـون شـانس همـکاری بـا او 

را پیـدا نکـرده، وودی آلـن اسـت کـه رس فلـم نفریـن عقـرب یشـمی 

نزدیـک بـود ایـن اتفـاق بیفتـد.

طبـق گفتـه ی وودی آلـن، بـه تـام هنکس پیشـنهاد شـده بـود که در 

ایـن فلـم بازی کنـد ولـی او رد کرد. 

گویـا آلـن قصـد داشـت رابـرت دنیـرو و تـام هنکـس را برای بـازی در 

فلمـش راضـی کنـد، ولـی هـردوی آن هـا بـه دلیـل قیمـت کمـی که 

آلـن می توانسـت پرداخـت کنـد، پینشـنهاد او را رد کردنـد. 

آلـن در مصاحبـه ای بـا امپایـر گفـت: »خیلـی از بازیگرها هسـن که 

می گـن امـکان بـازی تـو فلمتـو نداریـم، حتی بعـد اینکه هـی میگن 

خیلـی مشـتاقیم بـا تـو کار کنیـم و تو فلمت باشـیم. 

مشـکل اینـه کـه مـن پـول زیـادی منی تونـم بـدم و خـب اونـا ترجیح 

مـی دن بـرن رس پروژه هـای دیگـه ای کـه ۸ میلیـون یـا ۱۰ میلیـون 

دالر بهشـون میـدن.«

فلـم در نهایـت بـا بازیگـران دیگـری سـاخته شـد و نظـرات ضـد و 

کـرد.  دریافـت  نقیضـی 

خـود وودی آلـن گفتـه یکـی از بدتریـن فلم هایش بوده. تـام هنکس 

هـم رس پـروژه ی عظیـم دیگـری رفـت و در کنـار اسـتیون اسـپیلربگ 

مشـغول سـاخت رسیال »جوخـه ی برادران« شـد.

همیشـه  بـرای  بتمـن  فلـم  در  ویـن  بتمن/بـروس  نقـش   .۱2

Batman Forever

این یکی اگر می شد چیز جالبی بود مگر نه؟

 چـه کسـی دلـش منی خواهـد تـام هنکـس را با نقـاب و شـنل بتمن 

؟ نبیند

مایـکل کیتـون بعـد از بـازی در دو فلـم بتمـن موفقـی که تیـم برتون 

سـاخت تصمیـم گرفـت از بـازی در دنباله هـای بعـدی کنـار بکشـد. 

وارنـر مانـد و انتخـاب بازیگـری جدیـد بـرای یکـی از محبوب تریـن 

ابرقهرمان هـا.

مطـرح  مـرد  بازیگرهـای  متـام  می رفـت،  انتظـارش  کـه  هامن طـور 

دهـه ی ۹۰ بـرای ایفـای نقـش بتمـن در نظـر گرفتـه شـده بودنـد. 

مـل  و  دپ  جانـی  تـا  گرفتـه  راسـل  کـرت  و  لوئیـس  دی  دنیـل  از 

ریـوز.  کیانـو  و  گیبسـون 

در میـان ایـن اسـامی بـزرگ و سـتاره های محبـوب،  نـام تـام هنکس 

هـم به چشـم می خـورد که بعـد از دومیـن اسـکارش جایگاهی حتی 

باالتـر از قبـل پیدا کـرده بود.

ولـی تـام هنکـس حس کرد که بـازی در نقش بتمن تصمیم درسـتی 

بـرای او نیسـت و تـا همین امروز هـم در هیچ فلـم ابرقهرمانی حضور 

پیدا نکرده اسـت. 

بـا توجـه بـا اینکـه بتمـن بـرای همیشـه نـه در بیـن طرفـداران بتمن 

بازخـورد خوبـی داشـت و نـه منتقدهـا تحویلـش گرفتنـد، می توانیـم 

بگوییـم تـام هنکـس تصمیـم درسـتی گرفت.

تـام هنکـس مشـغول نجات رسبـاز رایان شـده بود و بـا حفظ احـرام، بازی 

در فلـم مالیـک را رد کرد.

تـام هنکـس تنهـا تامـی نبود کـه پیشـنهاد بازی در فلـم ترنس مالیـک را رد 

کـرد. تـام سـیزمور هم ترجیـح داد به جای بـازی در درام جنگـی مالیک، به 

رسبـازان فلم اسـپیلربگ بپیوندد.

بـا اینکـه خـط باریـک رسخ موفقیت هـای چشـمگیری کسـب کـرد و نامـزد 

چنـد اسـکار هـم شـد، ولـی نجـات رسبـاز رایـان ۵ جایـزه ی اسـکار را از آن 

خـودش کـرد، از جملـه اسـکار بهرین کارگردانی برای اسـتیون اسـپیلربگ 

و بـرای تـام هنکـس هـم یـک نامـزدی اسـکار دیگر داشـت. بیـن مخاطبان 

و کمـر  ویـژه ای دارد  رایـان جایـگاه  و سینامدوسـتان هـم نجـات رسبـاز 

فلم بینـی پیـدا می شـود کـه عاشـق ایـن فلـم نشـده باشـد.

Primary Colours 10. نقش جک استانتون در فلم رنگ های اصلی

سـال ۱۹۹۶ سـال بـه شـدت شـلوغی برای تـام هنکس بـود و بـرای همین 

اگـر بـرای پـروژه ای بهانـه مـی آورد و می گفـت منی رسـم و مشـغول کارهـای 

دیگـر هسـتم، کسـی بـه او خـرده ای منی گرفت.

ولـی وقتـی نوبـت به فلـم رنگ هـای اصلی مایـک نیکولـز رسـید، رسـانه ها بهانه ی او 

را مبنـی بـر اینکه رسش شـلوغ اسـت باور نکردنـد و عده ای می گفتند تـام هنکس به 

ایـن دلیـل پیشـنهاد بـازی در رنگ هـای اصلـی را رد کـرده کـه بـا رئیس جمهـور بیل 

کلینتـون رفاقـت دارد. ایـن فلـم اقتباسـی بـود از رمـان »رنگ های اصلی« کـه کتابی 

سیاسـی بـود و داسـتانی خیالـی داشـت الهـام گرفتـه از اولیـن کمپیـن انتخاباتـی 

کلینتون در سـال ۱۹۹۲.

ولـی تـام هنکـس ایـن شـایعه ها را تأییـد نکـرد و رصفـا بـه نیکولـز گفـت که حسـابی 

رسش شـلوغ اسـت و برنامـه دارد در نجـات رسبـاز رایـان بـازی کنـد و تهیه کنندگـی 

رسیالـی را بـرای شـبکه اچ بـی او بـر عهـده بگیرد. 

او همچنیـن گفـت اگـر در فلـم بـازی می کـرد، بـه کلینتـون بی احرامـی منی شـد: 

»بـا کلینتـون تـو یـه مراسـمی بـودم تازگی هـا. اون کـه ایـن خربها رو شـنیده بـود به 

شـوخی گفـت اگـه تـو فلـم رنگ هـای اصلـی بـازی کنی مـن ناراحـت منیشـام. کلی 

خندیدم.«

در آخـر جـان تراولتـا نقـش جـک اسـتانتون را بـازی کـرد و اجـرای خوبـی کـه بـه 

برانگیخـت. را  خیلی هـا  تحسـین  گذاشـت  منایـش 

Jerry Maguire 7. نقش جری مگ وایر در فلم جری مگ وایر

تـام کـروز خـودش بارهـا در موقعیتـی قـرار گرفتـه کـه پیشـنهاد نقش های 

مختلـف در فلم هـای معروفـی را رد کـرده اسـت، ولـی ماجـرا در ایـن مـورد 

بـه خصـوص برعکـس پیـش رفـت و نزدیـک بود تـام کـروز فرصت بـازی در 

یکـی از نقش هـای بـه یـاد ماندنـی خـودش را بـه خاطـر تـام هنکـس از 

بدهد. دسـت 

را  فلمنامـه ی جـری مگ وایـر  وقتـی  کارگـردان  و  نویسـنده  کـرو  کمـرون 

می نوشـت فقـط یـک نفـر را بـرای این نقش در ذهن داشـت: تـام هنکس. 

ولـی وقتـی رسانجـام نـگارش فلمنامـه را بـه پایـان رسـاند، تـام هنکـس 

امـکان حضـور در فلـم را نداشـت.

داشـت  امپایـر  مجلـه ی  بـا   ۱۹۹۷ سـال  در  کـه  مصاحبـه ای  در  کـرو 

می گویـد: »انقـدر نوشـن فلمنامـه رو طـول دادم کـه وقتی متوم شـد، تام 

هنکـس دیگـه یـه مـرد ۳۵ سـاله نبـود. وقتـی فلمنامـه بـه دسـتش رسـید 

تقریبـا چهـل سـالش شـده بود و دو جایزه ی اسـکار داشـت و قصد داشـت 

رساغ کارگردانـی بـرود.«

هامنطـور کـه همگـی می دانیـم، نقـش جـری مگ وایـر در نهایـت بـه تـام 

کـروز رسـید و او هم یکـی از کاراکرهـای ماندگار کارنامه ی سـینامیی اش 

را بـه منایـش گذاشـت. همچنیـن نامزدی اسـکار را هـم برای او بـه ارمغان 

آورد و بـه خاطـرش برنـده ی گلـدن گلـوب در بخـش بهریـن بازیگـر مـرد 

نقـش اصلـی کمـدی یـا موزیکال شـد.

هنکـس بعدهـا گفـت: »االن وقتـی بـه فلـم نـگاه کنیـم می فهمیـم بـه جـز 

تـام کـروز هیـچ بازیگر دیگه ای منی تونسـت جـری مگ وایر رو بـازی کنه.«

Jack 8. نقش جک پاول در فلم جک

نقشـی کـه در ایـن فلـم برای تـام هنکس در نظـر گرفته بودنـد و در نهایت 

بـه رابیـن ویلیامـز رسـید، شـباهت زیـادی بـه یکـی دیگـر از فلم هـای تـام 

هنکـس یعنـی »بـزرگ«Big  داشـت، این ایـده که پرسبچـه ای در بدن یک 

مرد بزرگسـال اسـیر شـده باشد.

اصـا بـازی تـام هنکـس در هـامن فلـم پنـی مارشـال بـود کـه فرانسـیس 

فـورد کاپـوال را ترغیـب کـرد بـرای نقـش جـک پـاول رساغ هنکـس بـرود. 

داسـتان فلـم دربـاره ی پرسی بـود که رسعت رشـدش چهار برابـر بچه های 

دیگـر بـود. ولـی تـام هنکس دلـش منی خواسـت این نقـش را تکـرار کند. 

و  جالب تـر  نکتـه ی  آوردنـد.  جـک  بـرای  را  ویلیامـز  رابیـن  همیـن  بـرای 

عجیب تـر ایـن اسـت که وقتی قـرار بود »بزرگ« را بسـازند، قبـل از هنکس 

رساغ رابیـن ویلیامـز رفتـه بودنـد و او نقـش را رد کـرده بـود.

متأسـفانه جـک فلـم موفقـی نشـد و در قیـاس بـا »بـزرگ« کـه در جهـان 

کـه  رسـید  نظـر  بـه  تلف شـده  و  کم مایـه  اثـری  بـود،  مشـهور  و  محبـوب 

نام هـای بـزرگ پشـتش هـم نتوانسـتند نجاتـش دهنـد. حـاال می فهمیـم 

کـه تصمیـم تـام هنکس بـرای رد کردن این نقـش چقدر هوشـمندانه بوده 

است.

 The 9. نقـش رسهنـگ دوم گـوردون تـال در فلـم خـط باریـک رسخ

Thin Red Line

در سـال ۱۹۹۸ انـگار بـازار انتخـاب تـام هنکـس بـرای بـازی در فلم هـای 

جنگـی حامسـی حسـابی گـرم بـود. تـام هنکـس در نهایـت بـه پـروژه ی 

اسـتیون اسـپیلربگ یعنـی »نجـات رسبـاز رایان« پیوسـت، ولی بـرای بازی 

در یکـی دیگـر از فلم هـای جنگـی در آن زمان هم در نظر گرفته شـده بود.

ترنـس مالیـک پیـش از آنکـه نقـش رسهنگ گـوردون تال را به نیـک نولتی 

بسـپارد، قصـد داشـت تـام هنکـس را بـرای ایـن نقـش انتخـاب کنـد. ولی 

دوازده نقش ماندگار سینما که تام هنکس رد کرده است – بخش دوم و پایانی

ویرایـش دوم جلـد اول دانشـنامه هـزاره بـا تجدیـد نظـر و اضافات به 
دسـت نـر سـپرده شـد.  چـاپ اول ایـن دانشـنامه دو سـال قبل در 
سـال 1397 منشـر شـده بـود کـه بـا واکنش شـدید پژوهشـگران و 
خواننـدگان مواجـه شـد. خواننـدگان این کتـاب را ناقـص خواندند و 
گفتنـد کـه در رونـد جمـع آوری مدخل هـا و اطاعـات سـهل انگاری 
در  هـزاره  دانشـنامه  بنیـاد  مدتـی  از  پـس  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
اعامیـه ی از خواننـدگان معـذرت خواهـی کرده و وعده سـپرد که در 

بهـر شـدن ایـن شـامره دانشـنامه تـاش خواهنـد کرد. 
هـزاره  دانشـنامه  اول  جلـد  دوم  ویرایـش  سـال،  دو  از  پـس  حـاال 
منتـر شـده اسـت. بنیـاد دانشـنامه در اعامیـه ی گفتـه اسـت کـه 
جمـع زیـادی از کارشـناس و صاحب نظـر در رونـد نـگارش، ارزیابـی 
و تجدیدنظـر آن سـهم گرفتنـد. بنیـاد دانشـنامۀ هـزاره این نسـخه را 
در حجمـی بزرگ تـر از ویرایـش نخسـت، بـا افـزودن ده هـا مدخـل 
جدیـد منتـر کـرده اسـت. در کابل انتشـارات واژه چـاپ این کتاب 

را برعهـده گرفتـه اسـت. 

ویرایش دوم جلد اول 
دانشنامه هزاره از چاپ بر آمد

نشر شده در: دیجی کاال مگمترجم: پوریا شجاعی



عنـوان  بـه  توخـل  تومـاس  از  انگلیسـی  منابـع 

نـام  آرسـنال  آرتتـا در  گزینـه جانشـینی میـکل 

مـی برنـد. در حالـی که بـه نظر می رسـید میکل 

آرتتـا بتوانـد آرسـنال را بـه روزهای خوب گذشـته 

بازگردانـد امـا این رسمربـی اسـپانیایی در فصل 

جـاری نتایـج فاجعـه بـاری بـا توپچی هـا کسـب 

کـرده و تیمـش در حـال حارض تنها چهـار امتیاز 

انگلیـس فاصلـه  بـا منطقـه سـقوط لیـگ برتـر 

دارد. آرسـنال چنـد روز پیـش در جـام اتحادیـه 

انگلیـس نیـز بـا یـک شکسـت سـنگین مقابـل 

منچسرتسـیتی مواجـه شـد تـا از ایـن رقابـت هـا 

نیز حذف شـود و شـایعات درباره برکناری میکل 

آرتتـا از هدایـت ایـن تیـم بـه اوج خـود برسـد؛ از 

ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه در صـورت  طرفـی 

شکسـت توپچی هـا در مسـابقه فـردا شـب برابـر 

چلسـی ممکن اسـت برکناری آرتتا نهایی شـود.

از طرف دیگر روز گذشـته مشـخص شـد توماس 

برکنـار شـده  پاری سـن ژرمن  هدایـت  از  توخـل 

نخواهـد  فرانسـوی  تیـم  نیمکـت  روی  دیگـر  و 

منابـع  برخـی  ارتبـاط  همیـن  نشسـت.در 

انگلیسـی گـزارش داده انـد کـه در صـورت ادامـه 

رونـد ناامیدکننـده توپچـی هـا بـا آرتتـا، تومـاس 

ایـن  جانشـینی  بـرای  اصلـی  گزینـه  توخـل 

بـود. خواهـد  اسـپانیایی  رسمربـی 

اخراج توماس توخل؛ تهدید بزرگ برای میکل آرتتا

ورزش
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عراقی هـا را بکشـد می توانـد از زنـدان بیـرون بیایـد. ایـن 

تنهـا یـک بـازی کوتـاه مـدت اسـت. یـک محاکمـه صوری 

در جریـان اسـت و سـپس آنهـا آزاد مـی شـوند و همه چیز 

ایـن  بـا  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رئیـس  می شـود.  متـام 

کارش نشـان داد کـه آنهـا ایـن کشـور را اشـغال کردند نه 

اینکـه اینجـا را آزاد کـرده باشـند.« بلک واتـر یـک رشکـت 

سـال  کـه  امریکاسـت  در  خصوصـی  امنیتـی  و  نظامـی 

۱۹۹۷ از سـوی یـک افـر سـابق نیـروی دریایـی امریـکا 

بنیـان گذاشـته شـد. رشکـت بلک واتر سـال ۲۰۰۳ و پس 

نظامـی  نیروهـای  توسـط  افغانسـتان  و  عـراق  اشـغال  از 

امریکایـی بـه ارائـه خدمـات پرداخـت.

دیگـر  روماحـی،  عبـاس  هسـتند.«  مـا  فرزنـدان  امـا 

ترامـپ  اخیـر  تصمیـم  بـه  کـه  اسـت  عراقـی  شـهروند 

اعـرتاض دارد و می گویـد: »خـون عراقی هـا کـم ارزش 

وقتـی  آنهـم  می شـوند  آزاد  امریکایـی  چهـار  نیسـت. 

شـده اند.  مرتکـب  درعـراق  را  جنایـات  فجیع تریـن 

اعتقـاد مـن و  بـه  ناعادالنـه اسـت.  واقعـا  اقـدام  ایـن 

نیسـت.« قبـول  قابـل  چیـزی  چنیـن  دیگرعراقی هـا 

»محاکمه صوری است«

محمـد الشـحامنی هـم از عفـو چهـار کارمنـد رشکـت 

»آنهـا  او  گفتـه  بـه  اسـت.  متعجـب  بلک واتـر  امنیتـی 

امـروز ذات خودشـان را نشـان دادنـد، هـر کسـی کـه 

عفـو چهـار کارمنـد رشکـت امنیتـی خصوصـی بلک واتـر از سـوی 

داشـت  دنبـال  بـه  را  عراقـی  شـهروندان  خشـم  ترامـپ  دونالـد 

اسـت. آنهـا می گوینـد »هـدف از حضـور اعضـای ایـن رشکـت نـه 

حامیـت از مـا کـه کشـن شـهروندان عراقـی بـوده اسـت.«

شـهروندان  خـون  اگـر  می گویـد  شـهروندان  همیـن  از  یکـی 

عراقـی بـرای اینهـا ارزش نـدارد از محاکـم بین املللی و سـازمان 

ایـن مسـاله رسـیدگی کننـد. بـه  تـا  ملـل می خواهیـم 

سـال ۲۰۰۷ چهـار کارمنـد ایـن رشکـت امریکایـی در نزدیکـی 

تـن   ۲۰ و  را کشـتند  عراقـی  ۱۷ شـهروند  بغـداد  نسـور  میـدان 

دیگـر را زخمـی کردنـد.

»تصمیـم ترامـپ بی عدالتی در حق همه عراقی ها اسـت«

صالـح عابـد، یک شـهروند عراقـی کـه در نزدیکی میدان النسـور 

شـهروندان  بلک واتـر  بدنـام  »رشکـت  می گویـد:  دارد  حضـور 

کـه  شـنیدیم  امـروز  رسـاند،  قتـل  بـه  جـا  همیـن   در  را  عراقـی 

شـده اند.  آزاد  ترامـپ  رئیس جمهـور  شـخصی  دسـتور  بـا  آنهـا 

از  مـا  نـدارد  اهمیتـی  آنهـا  بـرای  شـده  ریختـه  خون هـای  اگـر 

سـازمان ملـل متحـد، جامعـه جهانـی و سـازمانهای حقوق برشی 

وارد  قاتـان  ایـن  کـردن  محکـوم  بـرای  به رسعـت  می خواهیـم 

عمـل شـوند.« علـی محسـن، جـوان عراقـی نیـز از فرمـان عفـو 

ترامـپ عصبانـی اسـت و می گویـد: »اول اینکـه ایـن رشکـت یـک 

رشکـت بدنـام اسـت. ایـن رشکـت خصوصـی ۱۷ شـهروند عراقی 

رشکـت  ایـن  مـورد  در  ترامـپ  کـه  تصمیمـی  و  اسـت  کشـته  را 

اسـت.« عراقی هـا  همـه  حـق  در  بی عدالتـی  کـرد  صـادر 

»آنها که کشـته شـدند همچون فرزندان ما بودند«

اقبـال عبدالرضـا، زن میانسـال عراقـی تصمیـم ترامپ را اشـتباه 

بـه خاطـر  را  افـراد خوبـی  و  »مـا جوانـان  و می گویـد:  می دانـد 

جنایتـی کـه آنهـا مرتكـب شـدند از دسـت دادیـم، آنهـا كـه فـوت 

كردنـد شـاید دخـرت و پـر و خواهـر و بـرادر مـن و شـام نباشـند 

عراقی های خشمگین از ترامپ و بلک واتر: سازمان ملل متحد قاتالن را محکوم کند 

ناکامی رئال و اتلتیکو در جذب مدافع بارسلونا

دست کم ۲۰ مهاجر در آبهای مدیترانه 
در سواحل تونس غرق شدند

کلوپ: مانه در 1۰ بازی یک گل زده؟ اصال مهم نیست

آغاز واکسیناسیون کرونا در امریکای التین 
تلویزیون هـای  از  حالـی  در  واکسـین  محمولـه  رسـیدن 

کشـور  جمهـوری  رئیـس  کـه  می شـد  پخـش  مکزیـک 

در حـال صحبـت در یـک کنفرانـس خـری بـود. دولـت 

مکزیـک گفتـه اسـت کـه می خواهـد تـا سـه ماه اول سـال 

میـادی آینده، همـه کارکنـان بخش هـای درمانـی کـه بـا 

کرونـا در مبـارزه هسـتند واکسـین شـوند. دانشـگاه جانـز 

هاپکینـز می گویـد تـا بـه حـال ابتـای بیـش از ۱ میلیون 

و سـیصد هـزار نفـر بـه ویـروس کرونـا را در مکزیـک رصـد 

ویـروس  ایـن  اثـر  بـر  کشته شـدگان  تعـداد  اسـت.  کـرده 

هـم  نفـر  هـزار  بیسـت  و  صـد  مـرز  از  حـاال  مکزیـک  در 

ابتـا  گذشـته اسـت. شـیلی حـدود ششـصد هـزار مـورد 

را  نفـر  سـیصد  و  هـزار  شـانزده  از  بیـش  مـرگ  و  داشـته 

 ۱۶۳ کاسـتاریکا  در  مبتایـان  اسـت.  کـرده  ثبـت  هـم 

هـزار نفـر گـزارش شـده و کشته شـدگان بـر اثـر ویـروس 

کرونـا در ایـن کشـور بیـش از دو هـزار نفـر بوده انـد. در 

آرجانتایـن هـم نزدیـک بـه یـک میلیـون و ششـصد هـزار 

نفـر بـه کویـد مبتـا شـده و بیـش از ۴۲ هـزار و سـیصد 

نفـر جانشـان را بـر اثـر ایـن بیـامری از دسـت داده انـد. 

دربـاره  شـیلی،  جمهـوری  رئیـس  پینی یـرا،  سباسـتین 

رشوع واکسیناسـیون در کشـورش گفـت کـه ایـن لحظـه 

اسـت. و شـعف  امیـد 

می کنـد. اسـم ایـن واکسـین »اسـپوتنیک وی« اسـت. 

فعـا قـرار اسـت کـه نخسـتین محمولـه را کـه شـامل 

آرجانتایـن  ایـن واکسـین اسـت در  از  سـیصدهزار دز 

بـر  مـرف شـود. برازیـل کـه بیشـرتین تعـداد مـرگ 

اثـر کرونـا را در منطقـه دارد، تـا نیمه مـاه فروری قرار 

کنـد.  رشوع  را  مردمـش  کـردن  واکسـین  کـه  نیسـت 

ژائیـر بولسـونارو، رئیـس جمهـوری برازیـل، گفتـه کـه 

قصـد نـدارد واکسـین بزنـد. او گفتـه کـه بـه گامنـش 

بعـد از ابتـا بـه بیـامری کویـد - ۱۹ بدنـش بـه ایـن 

بیـامری ایمـن شـده اسـت.

باید کرونا را پشـت رس بگذاریم

بخـش  مدیـر  رامیـرز،  ایرنـه  ماریـا  مکزیـک،  در 

هـای  شـفاخانه  از  یکـی  در  ویـژه  مراقبت هـای 

داوطلـب  کـه  بـود  کسـی  نخسـتین  مکزیکوسـیتی، 

روزنامـه  بـه  تزریـق  از  بعـد  او  شـود.  واکسـین  شـد 

امـا  می ترسـیم.  همـه  »مـا  گفـت:  اونیورسـال«  »ال 

بایـد ایـن ماجـرا را پشـت رس بگذاریـم.« مکزیـک ۳۴ 

اسـت.  فایـزر خریـده  از رشکـت  واکسـین  میلیـون دز 

سـه هـزار دزی که حـاال وارد مکزیک شـده اسـت، روز 

ایـن کشـور رسـید. مکزیـک  بـه  بلجیـم  از  چهارشـنبه 

تصاویـر  دارد.  جمعیـت  نفـر  میلیـون   ۱۲۸ بـاالی 

امریـکای  در  کـه  شـد  کسـی  نخسـتین  مکزیکـی،  پرسـتار  یـک 

شـد.برنامه  تزریـق  بازویـش  بـه  کرونـا  واکسـین  التیـن 

واکسیناسـیون در مکزیـک از روز پنجشـنبه آغـاز شـد. مکزیـک 

سـه هـزار دز از واکسـین سـاخت دو رشکـت فایـزر و بایون تـک را 

دریافـت کـرده اسـت. آمار مـرگ بر اثر ویـروس کرونـا در مکزیک 

بعـد از امریـکا، برازیـل و هنـد بیشـرتین اسـت. کمـی دیرتـر از 

هـم  کاسـتاریکا  و  شـیلی  کشـورهای  پنجشـنبه  روز  در  مکزیـک 

کردنـد.  رشوع  را  واکسـین  تزریـق 

آرجانتایـن هـم در روزهـای آینده تزریق واکسـین روسـی را رشوع 

ایـن  کـرد.  اش  مقایسـه  پویـول  کارلـس  بـا  نبایـد  ولـی 

مقایسـه هـا کمکـی بـه رونالـد منـی کننـد. او هفتـه قبـل 

بـه سوسـیداد گل زد و از ایـن اتفـاق شـگفت زده نشـدم 

چـون در اروگوئـه هـم شـم بـاالی گلزنـی او بـا رضبات رس 

را دیـده بـودم. 

ایـن یکی از خصوصیات خوب فوتبالش اسـت.«

جـذب رونالـد آرائوخـو را متـام کـرد در حالی کـه رئال 

مادریـد نیـز قصـد جـذب او را داشـت. دوسـتانی نیـز 

در تـاش بودنـد او را بـه اتلتیکـو مادریـد برنـد. 

و  شـد  مـی  بـزرگ  تیـم  یـک  نهایـت  در  او  مقصـد 

زد. رقـم  را  بارسـا  برایـش  رسنوشـت 

معتقـدم او تـا بـه اینجـا بـرای بارسـا خـوب کار کـرده 

رونالـد آرائوخـو سـال 2018 و قبـل از پیوسـن بـه بارسـلونا مـورد 

توجـه دو باشـگاه بـزرگ مادریـدی نیـز قرار داشـت.

بـه دنبـال جـذب یـک مدافـع ججدیـد  تابسـتان  بارسـا در متـام 

بـود. رونالـد کومـان رسمربـی هالنـدی بارسـا بارهـا تاکیـد کرد که 

تیمـش بـه یـک مدافـع میانـی نیـاز دارد و باشـگاه کاتـاالن تـاش 

زیـادی هـم داشـت تا اریک گارسـیا را از سـیتی جذب کنـد اما به 

دلیـل مشـکات اقتصـادی چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتـاد.

در نهایـت کومـان چاره ای نداشـت جـز اینکه روی رونالـد آرائوخو 

کنـد.  حسـاب  بارسـا  دوم  تیـم  ای  اروگوئـه  سـاله   21 مدافـع 

بازیکنـی کـه فصـل گذشـته توانسـته بـود چندیـن بـازی بـرای تیم 

اول انجـام داد و امیدوارکننـده هـم کار کـرد.

آرائوخـو در تیـم رنتیسـتاس در دسـته دوم اروگوئـه بـود کـه رشـد 

یافـت و توانسـت سـال 2017 اولیـن بـازی هـای خـود را در ایـن 

اول  ریـور در دسـته  او سـپس راهـی بوسـتون  انجـام دهـد.  تیـم 

اروگوئـه شـد ولـی خیلـی زود و سـال 2018 بـه بارسـلونا رفـت. 

رامـون پانـس مجدیـر ورزشـی بارسـلونا بـود کـه نقـش اول را در 

جـذب او داشـت. 

آرائوخـو بـرای تیـم دوم بارسـا بـازی هـای خوبـی انجـام داد و در 

نهایـت توانسـت بـه تیـم اول برسـد.

طبـق ادعـای رامـون مارتینـز مربـی آرائوخـو در رنتیسـتاس رئـال 

و اتلتیکـو نیـز بـرای جـذب آرائوخـو اقـدام کـرده بودنـد ولـی در 

نهایـت بارسـا موفـق تـر عمـل کـرد.

روز کار  نـه  یـا  بارسـا طـی هشـت  کاتالونیـا گفـت:»  رادیـو  بـه  او 

10 بـازی اخیـر چنـد گل زده رشط ببنـدم حتام 

رشط را مـی باختم".رسمربـی لیورپـول در ادامه 

گفـت:" اصـا منـی دانسـتم سـادیو فقـط یـک 

گل زده. یـک ثانیـه پیـش داشـتیم در ایـن بـاره 

صحبـت مـی کردیـم کـه مـا بهرتیـن تفاضـل گل 

را در لیـگ داریـم و حـاال متوجـه شـدم کـه یکی 

بازیکنـان  بهرتیـن  از  کـه  بازیکنانـم  بهرتیـن  از 

دنیـا هـم هسـت مدتـی اسـت گل نـزده. خـب، 

ایـن اصـا مهـم نیسـت".

یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپول در پاسـخ به یک 

خرنـگار گفـت منی دانسـته سـادیو مانـه در 10 

بـازی اخیـر تنهـا 1 گل زده و ایـن اصـا برایـش 

مهـم نیسـت.یورگن کلـوپ رسمربـی لیورپـول در 

پاسـخ بـه سـوال یـک خرنـگار کـه از او نظرش را 

دربـاره ناکامـی سـادیو مانـه در گلزنـی در فصـل 

جـاری پرسـید و اشـاره کـرد کـه سـتاره سـنگالی 

در 10 بـازی آخـر خود بـرای لیورپـول تنها موفق 

بـه زدن 1 گل شـده گفـت از ایـن آمار بـی اطاع 

بـوده و از ایـن گذشـته ایـن مسـاله اصـا برایـش 

پیـروزی  جریـان  در  مانـه  نیست.سـادیو  مهـم 

گل  یـک  پـاالس  کریسـتال  بـر  لیورپـول  بـزرگ 

زیبـا بـه مثر رسـاند تـا بـه چنجدین بـازی ناکامی 

در  کـه  کلـوپ  بدهد.یورگـن  پایـان  گلزنـی  در 

آسـتانه بـازی روز یکشـنبه اش بـا وسـت برامویـچ 

بـه خرنـگاری  کـرد  مـی  بـا خرنـگاران صحبـت 

مـن  گفـت:"  بـود  پرسـیده  مانـه  سـادیو  از  کـه 

حتـی ایـن را منـی دانسـتم. ایـن را صادقانـه می 

گویـم. اگـر قـرار بـود روی اینکـه سـادیو مانـه در 

متئـو موسـاکیو و لئـو دوارتـه دو بازیکنـی هسـتند کـه احتـامال در یـک مـاه 

پیـش رو از میـان خواهنـد رفـت. باشـگاه میـان ممکـن اسـت کـه در بازار 

نقل وانتقـاالت مـاه جنـوری بـرای خریـد یـک مدافـع جدیـد دسـت بـه کار 

شـود چـرا کـه دو بازیکـن ایـن تیـم، لئـو دوآرتـه و متئـو موسـاکیو در پنجـره 

نقل وانتقـاالت زمسـتانی از روسـونری جـدا خواهنـد شـد.

طبـق ادعـای میـان نیـوز، باشـگاه میـان در نظر دارد کـه لئـو دوارته دفاع 

وسـط 24 سـاله برازیلـی خـود را بـه تیمـی جدیدی قـرض دهـد و در همین 

تیـم  تاکتیکـی رسمربـی  برنامه هـای  در  هـم  آرجانتاینـی  موسـاکیوی  حـال 

اسـتفانو پیولـی جایـی ندارد.

انجـام داده کـه  بـرای میانی هـا  بـازی  تنهـا سـه  دوارتـه در فصـل جـاری 

اروپـا. موسـاکیو هـم کـه  بـوده و مابقـی در لیـگ  آ  آنهـا در رسی  از  یکـی 

ممکـن اسـت در مـاه جنـوری فروختـه شـود، تنهـا تـا پایـان فصـل جـاری 

دارد. قـرارداد 

موسـاکیوی 30 سـاله سـال 2017 از تیـم ویارئـال بـه میـان پیوسـت و تـا 

کنـون 73 بـازی بـرای روسـونری انجـام داده و در سـه فصـل حضـورش در 

ایـن تیـم دو گل هـم زده اسـت. او امـا در ایـن فصـل نـه در رسی آ و نـه در 

لیـگ اروپـا چنـدان فرصـت بـازی نداشـته اسـت.

جدایی احتمالی دو بازیکن 
از میالن در جنوری

می دادنـد  تشـکیل  را  مهاجرانـی  از  توجهـی 

رونـد  بودنـد.  رسـانده  ایتالیـا  بـه  را  خـود  کـه 

در  در حالـی  ایـن کشـور  از  مهاجـرت  فزونـی 

جریـان اسـت کـه رم بارهـا بـا مقامـات تونـس 

بـر رس توقیـف قایق هـا مذاکـره کـرده؛ بنـا بـر 

 ۳۴ مجمـوع  از  ایتالیـا  رسـمی  گزارش هـای 

هـزار مهاجـری کـه امسـال تـا کنـون خـود را 

نفـر  و ۸۴۷  هـزار  رسـانده اند، ۱۲  ایتالیـا  بـه 

)۳۸ درصـد( تونسـی بوده انـد. پـس از تونـس، 

بنـگادش و سـپس شـهروندان سـاحل  اتبـاع 

بزرگرتیـن  مـر  و  پاکسـتان  الجزایـر،  عـاج، 

گـروه مهاجـران بـه ایتالیـا را از مسـیر مدیرتانه 

می دهنـد.  تشـکیل 

می گویـد  مهاجـرت  بین املللـی  سـازمان 

شـامر مهاجرانـی کـه در سـال جـاری میـادی 

دریـای  در  اروپـا  بـه  رسـیدن  بـرای  تـاش  در 

از ۱۱۰۰  بیـش  بـه  باخته انـد  مدیرتانـه جـان 

اسـت. رسـیده  نفـر 

جنـوب  کشـورهای  از  مهاجـر   ۲۰ حـدود 

آفریقـا روز پنج شـنبه در پـی غـرق شـدن قایـق 

قاچاقچیـان در سـواحل تونـس جان خـود را از 

دسـت دادنـد؛ ایـن مهاجران سـعی داشـتند از 

مسـیر دریـای مدیرتانه خود را به اروپا برسـاند.

تونـس،  اعـام سـخنگوی وزارت دفـاع  بـر  بنـا 

کـه  داشـت  رسنشـین   ۵۰ حـدود  قایـق  ایـن 

نیروهـای امـداد توانسـتند از ایـن تعـداد جـان 

۵ نفـر را نجـات دهنـد. از رسنوشـت حدود ۲۰ 

مهاجـر دیگـر کـه در امـواج آب ناپدیـد شـدند، 

تونـس  مقامـات  نیسـت.  دسـت  در  اطاعـی 

و  رهگیـری  بـه  همچنـان  اگرچـه  می گوینـد 

توقیـف قایق هـای قاچاقچیـان ادامـه می دهند 

امـا شـامر افـرادی کـه درصدد هسـتند خـود را 

از ایـن مسـیر بـه خـاک ایتالیـا برسـانند بطـور 

قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت. عـاوه بـر 

مهاجـران کشـورهای بحـران زدۀ جنـوب آفریقا، 

قابـل  بخـش  امسـال  نیـز  تونـس  شـهروندان 

برنامه ویژه زیدان برای هازارد فاش شد
زیـن الدیـن زیـدان روی حضـور ادن هـازارد در 

ترکیـب ثابـت تیمـش برای بـازی 25 جـدی برابر 

بیلبائـو حسـاب بـاز کرده اسـت.

ادن هـازارد 10 قـوس در جریـان شکسـت رئـال 

برابر آالوس بود که دچار مصدومیت شـد. سـتاره 

مدافـع  از خطـای  پـس  و  اول  نیمـه  در  بلجیـم 

حریـف مجبـور بـه تـرک زمیـن شـد و پزشـکان 

بـرای او دوری یـک مـاه را پیبش بینـی کردند اما 

او توانسـت 18 روزه بـه مترینـات گروهـی رئـال 

برگردد.

هـازارد کـه بـرای هفتمیـن بـار در یـک سـال و 

نیـم گذشـته مصـدوم شـده بـود، در فهرسـت بـازی 

چهارشـنبه شـب برابر گرانـادا هم قرار گرفـت ولی از 

سـوی زیـن الدیـن زیدان بـه میدان فرسـتاده نشـد.

رسمربـی فرانسـوی در نشسـت خـری پـس از بـازی 

میـدان  بـه  را  هـازارد  ندانسـته  صـاح  کـه  گفـت 

بفرسـتد.

طبـق گـزارش رسـانه هـای مادریـدی، زیـدان بـرای 

هـازارد برنامـه ای خـاص در نظـر دارد. هـر انـدازه 

را  او  هـازارد،  مصدومیـت  قبلـی  مـوارد  در  زیـدان 

بافاصلـه پـس از بهبـودی بـه میـدان مـی فرسـتاد، 

ایـن بـار جنبـه احتیـاط بیشـرتی را در نظـر گرفتـه 

اسـت.

زیـدان قصـد دارد به هـازارد در بازی چهارشـنبه بعد 

برابـر الچـه تنها دقایقی کوتـاه میدان بدهـد. هازارد 

برابـر سـلتاویگو و اوساسـونا نیـز فیکـس نخواهد بود 

تـا بـه دور از هـر گونـه ریسـکی بتوانـد به بـازی نیمه 

نهایـی سـوپرکاپ برابـر بیلبائـو در تاریـخ 25 جـدی 

ادن  بهرتیـن  کـه  اسـت  خوشـبین  زیـدان  برسـد. 

هـازارد یـک سـال گذشـته را در سـوپرکاپ ببینیـم و 

او باالخـره بتوانـد ثابت کند که چرا تابسـتان 2019 

بـرای جذبـش 100 + 30 میلیـون یـورو بـه چلسـی 

شـد. پرداخت 

پیام کریسمس »جعل عمیق« 
از ملکه بریتانیا جنجال ساز شد 

از جعـل عمیق به طور گسـرتده اسـتفاده شـود 

مگـر در حملـه بـه زنـان مـا بایـد واقعـا مراقـب 

باشـیم کـه مـردم فکـر نکننـد آنچـه می بیننـد 

قابـل بـاور نیسـت. اگـر کسـی بـا ایـن فنـاوری 

آشـنا نباشـند ممکـن اسـت بـاور کند کـه جعل 

عمیـق مشـکلی گسـرتده اسـت.«

بـار در سـال  فنـاوری جعـل عمیـق نخسـتین 

سـایت  در  ناشـناس  کاربـری  توسـط   ۲۰۱۷

بـه کار گرفتـه شـد.  ردیـت 

در آن ویدئوهـا، شـامری از بازیگران رسشـناس 

هالیـوودی در حـال برقرار کردن رابطه جنسـی 

ایـن  بـودن  تقلبـی  هرچنـد  می شـدند.  دیـده 

ویدئوهـا در هـامن ابتدا فاش شـد بـا این حال 

بـا گذشـت زمـان و پیرشفت فناوری، تشـخیص 

اصـل بـودن ویدئوهـا روز به روز سـخت تر شـده 

اسـت. عملکـرد فنـاوری جعـل عمیـق مبتنـی 

بـر پـردازش فلم هـا و تصاویـر قبلـی موجـود از 

محتـوای  میـزان  هرچـه  اسـت.  شـخصیت ها 

ویدئوهـای  از  بتـوان  و  باشـد  بیشـرت  پیشـین 

نتیجـه  کـرد،  اسـتفاده  افـراد  از  بیشـرتی 

واقعی تـر و محتـوای جعلـی حقیقی تـر بـه نظـر 

خواهنـد آمـد. 

از همیـن رو چهره هـای سیاسـی یـا بازیگـران 

سـینامیی کـه میلیون هـا فریـم ویدئـو و عکـس 

آنهـا وجـود دارد، هـدف مناسـب تری بـرای  از 

سـاخت ویدئوهـای تقلبـی بـه شـامر می آینـد. 

دسـتکاری در ویدئوهـا در صورت صحیح انجام 

شـدن می توانـد تشـخیص واقعـی بـودن ویدئـو 

را بـرای بیننـدگان بی نهایـت دشـوار سـازد. از 

ایـن جهـت ناظـران از مدت هـا پیش نسـبت به 

فراگیـر شـدن ایـن فنـاوری و تبعـات مخـدوش 

شـدن واقعیـت و جعـل هشـدار داده اند.

تصمیـم شـبکه چهـار تلویزیـون انگلیـس بـرای 

پخـش یـک پیـام کریسـمس از الیزابـت دوم، 

فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  کـه  بریتانیـا،  ملکـه 

»جعـل عمیـق« سـاخته شـده بحث هایـی را در 

اسـت. برانگیختـه  بریتانیـا  رسـانه های 

در ایـن ویدئـوی پنـج  دقیقـه ای، کـه همزمـان 

بـا ارسـال پیـام سـاالنه ملکـه الیزابـت دوم بـه 

مناسـبت روز کریسـمس منتـرش شـده اسـت، 

اظهاراتـی دربـاره  بیـان  و  وی در حـال رقـص 

شـاهزاده هـری و مـگان مـارکل زوج سـلطنتی 

می شـود.  دیـده 

ویدئوهایـی هسـتند  ویدئو هـای جعـل عمیـق 

نرم افزارهـای  از  اسـتفاده  بـا  آن هـا  در  کـه 

هـوش مصنوعـی فلم هـا بـه نحـوی تغییـر داده 

می شـوند کـه گویا فـرد در حال بیـان اظهارات 

یـا اجـرای حرکاتی اسـت کـه در دنیـای واقعی 

نقـش  اسـت.  نـداده  انجـام  را  آن هـا  هرگـز 

فنـاوری جعـل عمیـق در دسـتکاری در دنیـای 

ویدئـو، تقریبـا مشـابه نقش فتوشـاپ در دنیای 

چهـار  کانـال  می آیـد.  حسـاب  بـه  تصویـر 

تلویزیـون انگلیـس گفتـه هـدف از پخـش ایـن 

ویدئـو ارسـال »هشـدار جـدی« دربـاره تهدیـد 

یـک  اسـت.  دیجیتـال  عـر  در  جعلـی  خـر 

مقـام ارشـد ایـن تلویزیـون گفـت: »ایـن ویدئـو 

یـادآور قدرمتنـدی اسـت بـرای اینکـه بدانیـم 

دیگـر بـه چشـامن مان هـم منی توانیـم اعتـامد 

گفته انـد  مقابـل  سـوی  در  منتقـدان  کنیـم.« 

باعـث شـود  اسـت  ممکـن  رسـانه  ایـن  اقـدام 

مـردم تصـور کنند از فناوری جعـل عمیق بیش 

می شـود.  اسـتفاده  دارد،  رواج  واقعـا  آنچـه  از 

حـوزه  در  فنـاوری  کارشـناس  گرگـوری،  سـام 

حقـوق بـرش، می گوید: »مـا هنـوز ندیده ایم که 
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موج دوم کرونا؛ 
شناسایی ۱۷۰ مریض جدید و فوت 

۱۳ نفر در شبانه روز گذشته

انفجار بالُن گاز در شهر هرات جان 
دو کودک را گرفت

رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

در  هدفمنـد  ترورهـای  افزایـش  پـی  در 

کشـور، می گویـد که در رشایط حسـاس کنونی نیاز اسـت 

کـه از هـر جهـت صفـوف خـود را فرشده تـر کنیم و تسـلیم 

جنـگ روانـی دشـمن نشـویم.

آقـای دانش روز پنجشـنبه 4 جدی در نخسـتین »نشسـت 

ملـی مدافعـان حقـوق بـرش« در کابـل گفـت کـه دشـمن 

قلـب دموکراسـی، حاکمیت قانون، انتخابـات، آزادی بیان 

و حقـوق بـرش را نشـانه گرفتـه اسـت و قضات، سـارنواالن، 

روزنامـه نـگاران، زنان، فعـاالن انتخاباتـی، وکالی پارملان 

و شـورای والیتـی و مدافعـان حقـوق بـرش، مـورد حمـالت 

تروریسـتی قـرار می گیرنـد.

او افـزود کـه ایـن وضعیـت دشـوار می طلبـد کـه همـه مـا، 

در هـر موقعیتـی کـه هسـتیم، از هر جهت صفـوف خود را 

فرشده تـر کنیـم و اجـازه ندهیـم دشـمن بـرای رسـیدن بـه 

اهـداف شـوم خـود موفق شـود.

از حمـالت دشـمن،  کـه هـدف  داد  ادامـه  دانـش  آقـای 

همـه نظـام، ارزش هـای بیسـت سـال اخیـر، ایجـاد رعب، 

وحشـت، ناامیـدی، تفرقـه، ایجـاد فاصلـه بیـن حکومـت 

و مـردم، امتیازگیـری  در میـز مذاکـره صلـح و یـا متوقـف 

کـردن رونـد صلـح اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور گفت، در کنـار این کـه باید وحدت 

حـوادث  بـا  نبایـد  کنیـم،  حفـظ  را  خـود  هامهنگـی  و 

تروریسـتی بـه گونه ای برخـورد کنیم که دشـمن اصلی که 

پیوسـته فاجعـه خلـق می کند، به فراموشـی سـپرده شـود.

آقـای دانـش افـزود کـه در رشایط حسـاس و خطیر کنونی 

نهادهـای مدنـی،  ایجـاب می کنـد کـه مـردم، رسـانه ها، 

سیاسـیون و احـزاب سیاسـی همگـی یـک صـدا بـر ضـد 

بـر حامیـان  و  بـه کار شـوند  تروریسـت دسـت  دشـمنان 

تروریسـتان فشـار بیاورند و از مجامع بین املللی بخواهند 

کـه دولت افغانسـتان را در مبـارزه با تروریـزم کمک کنند.

ایـن سـخنان در حالـی مطـرح می شـود کـه در هفـت روز 

گذشـته چندیـن خربنـگار و فعـال مدنی در نقـاط مختلف 

فرشـته  مـورد  اخریـن  در  شـدند.  کشـته  و  تـرور  کشـور 

کوهسـتانی کشـته شـد.

دفاع از مدافعان حقوق برش

رسور دانـش در ایـن نشسـت بـه تعریـف، حقـوق و تأمیـن 

کـه  گفـت  و  پرداخـت  بـرش  حقـوق  مدافعـان  امنیـت 

مدافعـان حقـوق بـرش همـه کسـانی هسـتند کـه کارشـان 

ماهیـت حقوق بـرشی دارنـد، هرچند کارمند رسـمی هیچ 

نهـاد رسـمی حقـوق بـرشی هـم نباشـند.

آقـای دانـش افـزود که با چنین تفسـیری از مفهـوم مدافع 

حقـوق بـرش، بایـد گفـت کـه گروه هـا و افـراد زیـادی در 

کشـور مـا هسـتند کـه جـزء مدافعـان حقـوق برش شـمرده 

می شـوند و الزم اسـت کـه بـرای محافظـت و مصئونیـت 

همـه آنـان تدابیـر خاصـی اتخـاذ گـردد.

از  حفاظـت  مسـیر  کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت  معـاون 

مدافعـان حقـوق بـرش، پر پیچ و خم و دشـوار اسـت، اما ما 

در کمیسـیون مشـرک حفاظـت از مدافعیـن حقـوق بـرش 

کـه بـه تازگـی ایجـاد شـده، مصمـم هسـتیم کـه بـا اراده 

هـدف  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  در  آملـان  سـفارت 

مدنـی،  فعـاالن جامعـه  و کشـن خربنـگاران،  قـراردادن 

کارمنـدان بهداشـت و مناینـدگان مجلـس غیرقابـل قبـول 

اسـت و بایـد متوقـف شـود.

ایـن سـفارت دیـروز )جمعـه، ۵ جـدی( در توییتـی گفتـه 

از  دفـاع  و  حامیـت  بـرای  افـراد  ایـن  همـه ی  کـه  اسـت 

کـه  صلحـی  برقـراری  بـرای  و  کـرده  کار  دموکراسـی 

هسـتند. حیاتـی  اسـت،  افغانسـتان  مـردم  شایسـته ی 

سـفارت آملـان همچنان متام حمالت اخیـر بر خربنگاران، 

فعـاالن جامعـه مدنی و دیگـر غیرنظامیـان را محکوم کرده 

و خواسـتار توقف خشـونت ها شده است.

پیشـر، زملـی خلیـل زاد، مناینـده ی ویـژه ی امریـکا بـرای 

صلـح افغانسـتان نیـز گفتـه بـود کـه قتل هـا و ترورهـای 

متوقـف  بایـد  و  می کنـد  تهدیـد  را  رونـد صلـح  هدفمنـد 

شـود.

آقـای خلیـل زاد در رشـته  توییتـی نوشـته بـود کـه مـردم 

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویـد کـه در بیسـت وچهار 

سـاعت گذشـته ۲۲۷۵ منونـه ی مشـکوک بـه ویـروس کرونا را 

تسـت کرده اسـت کـه نتایـج آزمایـش ۱۷۰ منونـه ی آن مثبت 

تشـخیص شـده است.

ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیت هـای کابـل، هـرات، 

قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، تخـار، پکتیـا، بغـالن، قنـدوز، پروان، 

هلمنـد،  میـدان وردک،  بدخشـان،  لوگـر،  غزنـی،  نیمـروز، 

لغـامن، کـر، خوسـت، زابـل و پکتیـکا به ثبت رسـیده اسـت.

بـا ثبـت ایـن رویدادهـا، شـامر مجموعـی مبتالیان بـه ویروس 

ویـروس  ایـن  شـیوع  روز  نخسـتین  از  افغانسـتان  در  کرونـا 

تاکنـون بـه ۵۱ هـزار و ۷۶۴ نفـر رسـیده اسـت.

بیسـت وچهار  در  عامـه،  صحـت  وزارت  معلومـات  براسـاس 

سـاعت گذشـته ۱۳ مـورد مـرگ ناشـی از بیـامری کرونـا در 

کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت. ایـن تعـداد افـراد در والیت های 

کابـل، هـرات، بلـخ، پکتیا، نیمـروز، غزنی، لغـامن و پکتیکا به 

دلیـل ابتـال بـه کوویـد۱۹ جـان باخته انـد.

شـامر مجموعـی فوتی هـای ناشـی از مریضـی کوویـد۱۹ در 

یافتـه  افزایـش  نفـر  بـه دو هـزار و ۱۴۸  امـروز  تـا  افغانسـتان 

اسـت.

همچنـان، در یک شـبانه روز گذشـته ۹۶ مریـض کووید۱۹ در 

والیت هـای کابـل، قندهـار، بلـخ، پکتیـا، بدخشـان و پکتیـکا 

بهبـود یافته انـد.

بـه ایـن ترتیـب، شـامر بهبودیافتـگان ویـروس کرونا در کشـور 

بـه ۴۰ هـزار و ۶۷۸ نفـر افزایـش یافتـه اسـت. 

 منابـع امنیتـی در والیـت هـرات می گوینـد کـه بـه اثـر انفجار 

یـک بالُـن گاز در مرکـز ایـن والیت، دو کودک جـان باخته اند.

هـرات  پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی  ولـی زاده،  عبداالحـد 

گفـت کـه ایـن رویداد پس از چاشـت دیروز )جمعـه، ۵ جدی( 

در مقابـل جـاده ی شـاه علـم طاهری در مرکز شـهر هـرات رخ 

داده اسـت.

بـرای  گاز  بالُـن  ایـن  از  کـه  ولـی زاده همچنـان گفـت  آقـای 

می شـد. اسـتفاده  گازی  بادکنـک  پُرکـردن 

بـه گفتـه ی او، بررسـی های بیشـر در مـورد چگونگـی وقـوع 

ایـن رویـداد آغـاز شـده اسـت.

بـه گـزارش روزنامـه اطالعـات روز؛ در روزهـای جمعه اسـتفاده 

از بالُن  هـای گاز جهـت بادکردن بادکنـک گازی در هرات زیاد 

اسـتفاده می شـود. در بیشـر مـوارد، در وقـت اسـتفاده از این 

بالن هـا، نـکات ایمنـی رعایت منی شـود. 

سفارت آلمان در کابل: هدف قراردادن خبرنگاران و فعاالن مدنی غیرقابل قبول است

راسـخ و بـا همکاری همدیگـر، این مسـیر را ادامه بدهیم.

اشـاره  بـا  و  پرداخـت  بـرش و صلـح  بـه مسـئله حقـوق  او 

بـه مذاکـرات صلـح دوحـه گفـت کـه طالبـان در آجنـدای 

خـود بـرای هـر موضـوع، به شـمول حقـوق برش، یـک قید 

اسـالمی آورده اسـت.

قانـون  و  افغانسـتان  تأکیـد کـرد کـه نظـام سیاسـی  وی 

ارزش هـا،  اصـول،  بـا  مغایرتـی  هیـچ  کشـور  اساسـی 

همچنیـن  و  نـدارد  اسـالم  دیـن  احـکام  و  اعتقـادات 

ارزشـهای حقـوق بـرشی نیـز هیچ گونـه مغایـرت و تضادی 

بـا تعالیـم دینـی نـدارد و طالبـان نبایـد قرائـت و برداشـت 

خـود از اسـالم را بـه نـام اسـالم یـا حقـوق بـرش اسـالمی 

کننـد. معرفـی 

معـاون رئیـس جمهـور اطمینان داد کـه در مذاکرات صلح 

حقـوق  و  اساسـی  قانـون  سیاسـی،  نظـام  حفـظ  دوحـه 

بـرش بـه شـمول حقـوق زنـان، اقلیت هـا و قربانیـان جنـگ 

از اصـول اساسـی و غیـر قابـل معاملـه دولـت افغانسـتان 

است.

او گفـت کـه حکومـت افغانسـتان امیـدوار اسـت کـه گروه 

طالبـان با شـعارهای میان تهـی و متصلبانه مانع پیرشفت 

پروسـه صلح نشـوند و بـا رشوع دور دوم مذاکـرات؛ آجندا، 

مـورد توافـق و در اولیـن فرصـت آتش بـس عمومی بـه اجرا 

افغانسـتان صلـح می خواهنـد و آتش بس و توافق سیاسـی 

همچنـان نیازهـای فـوری انـد کـه بایـد بـه آنهـا پرداختـه 

شود.

بـر  هدفمنـد  حمـالت  اخیـرا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

خربنـگاران و فعـاالن جامعـه مدنـی به طـور نگران کننـده 

اسـت. یافتـه  افزایـش 

از  کوهسـتانی،  فرشـته  پنج  شـنبه  روز  مـورد،  آخریـن  در 

فعـاالن حقـوق زنان در کاپیسـا همـراه با برادرش از سـوی 

افـراد ناشـناس در مربوطـات ولسـوالی حصـه اول کاپیسـا 

شـدند. ترور 

یـک روز پیـش از آن، یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیاد 

شـهر  در  )فیفـا(  افغانسـتان  عادالنـه ی  و  آزاد  انتخابـات 

کابـل از سـوی افـراد ناشـناس تـرور شـد.

از  زیـادی  شـامری  هدفمنـد،  حمـالت  ایـن  دنبـال  بـه 

شـهروندان کشـور از افزایـش ایـن حمـالت انتقـاد کـرده و 

کرده انـد.  متهـم  کـم کاری  بـه  را  امنیتـی  نهادهـای 

گذاشـته شـود تـا مردم افغانسـتان بـه آینده صلـح امیدوار 

شوند.

در ایـن کنفرانـس عزیـز رفیعـی، رئیـس مجتمـع جامعـه 

مدنـی افغانسـتان و رئیـس کمیتـه مدافعـان حقـوق بـرش، 

گفـت کـه مدافعـان حقـوق بـرش بـا تهدیدهـای فراوانـی 

مواجـه هسـتند و کمیتـه مدافعـان حقـوق بـرش در یـک 

سـال گذشـته 54 پرونـده تهدیـد را ثبـت کـرده اسـت.

او گفـت، انتظـار مـی رود که کمیسـیون مشـرک حفاظت 

از مدافعیـن حقـوق بـرش بـه ریاسـت آقـای دانـش، معاون 

دوم رئیـس جمهـور، رشایـط کار و زندگـی مدافعان حقوق 

بـرش را بهبـود ببخشـد و نیـز افـزود کـه کمیتـه مدافعـان 

حقـوق بـرش از تعهـد و همـکاری خـود اطمینـان می دهد.

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  اکـرب،  شـهرزاد 

افغانسـتان بـا اشـاره بـه تهدیدهـا علیـه مدافعـان حقـوق 

تأمیـن  و  بـرای حامیـت  بایـد مکانیزمـی  بـرش گفـت کـه 

امنیـت مدافعـان حقـوق بـرش سـاخته شـود و نقـش دولت 

و نهادهـای بین املللـی در ایـن راسـتا، بسـیار مهم اسـت.

سـیام سـمر، وزیـر پیشـین دولـت در امـور حقـوق بـرش و 

روابـط بین امللـل در ایـن نشسـت گفـت که تأمیـن امنیت 

و مصئونیـت مدافعـان حقـوق برش از مسـئولیت  بدون قید 

و رشط حکومـت اسـت، امـا در ایـن راسـتا همـکاری همـه 

رضوری اسـت.

مناینـده دفـر سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، گفـت 

کـه حـوادث تروریسـتی روزهـای اخیـر نشـان می دهـد که 

مدافعـان حقـوق برش چـه اندازه تحـت تهدید و فشـار قرار 

دارند. 

او افـزود کـه سـازمان ملـل متحـد از مدافعـان حقـوق برش 

کمیسـیون  ایجـاد  از  و  می کنـد  حامیـت  افغانسـتان  در 

مشـرک حفاظـت مدافعین حقـوق برش به ریاسـت معاون 

دوم ریاسـت جمهـوری، اسـتقبال و بـا ایـن کمیسـیون بـه 

صـورت جـدی همـکاری خواهـد کـرد.

مناینـده دفـر اتحادیـه اروپـا در افغانسـتان نیـز در ایـن 

کنفرانـس گفـت کـه ایـن اتحادیـه متعهـد بـه حامیـت از 

مدافعـان حقـوق بـرش اسـت و ایجـاد کمیسـیون مشـرک 

ریاسـت  معـاون  ریاسـت  تحـت  بـرش  حقـوق  مدافعیـن 

جمهـوری و حضـور وی در ایـن کنفرانـس نشـان می دهـد 

کـه حکومـت افغانسـتان بـه تأمیـن امنیـت و مصئونیـت 

مدافعـان حقـوق بـرش، متعهـد اسـت.

نخسـتین کنفرانـس ملـی مدافعـان حقـوق بـرش از سـوی 

کمیتـه مدافعـان حقـوق بـرش با اشـراک مدافعـان حقوق 

بـرش از رسارس کشـور و بـا حضـور مناینـدگان نهادهـای 

ملـی و بین املللـی حقـوق بـرشی، برگـزار شـد.

دانش: تسلیم جنگ روانی دشمن نشویم 
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