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 ناسا شرکت اسپیس ایکس را 
برای مأموریت سفر انسان به ماه 

انتخاب کرد

 بایدن از پایبندی تهران به 
گفتگوهای غیرمستقیم با 
واشنگتن ابراز خشنودی کرد

 ناسـا روز جمعـه ۱۶ اپریـل قـراردادی ۲.۹ میلیـارد دالری 
)۲.۴ میلیـارد یورویـی( را با شـرکت اسـپیس ایکس متعلق 
بـه ایـان ماسـک، میلیـاردر امریکایـی امضـا کـرد تـا ایـن 
شـرکت سـاخت یـک فضاپیمـا بـا هدف بـردن فضانـوردان 

بـه مـاه را آغـاز کند...

 جـو بایـدن، رئیـس جمهور ایـاالت متحـده امریکا روز 
جمعه در کاخ سـفید با یوشـیهیده سـوگا، نخسـت وزیر 
جاپـان دیـدار کـرد. ایـن اولیـن دیـدار حضـوری آقای 

بایـدن بـا یـک رهبـر خارجـی از زمـان ورودش به 
کاخ سفید در ...

کمیسیون حقوق بشر: 

 مضمـون فقـداِن راه خـروج و همچنیـن درگاه هـای 

تکـرار  مـدام  مجموعـه  ایـن  در  غیرقابل عبـور 

باعـث  رصفـاً  گـذرگاه  بیهـوده ی  حضـور  می شـود. 

می شـود.  افتـادن  دام  بـه  هـوای  و  حـال  تشـدید 

پـس  جانـواران  از  تعـدادی  دیگـر،  قطعـه ای  در 

بـاز  بـه خانـه  از دریاچـه  از دزدیـدن جرعـه ای آب 

... مجازات کننـدگان  و  می گردنـد 

۲

گروه طالبان عامل بیشترین
 تلفات غیرنظامیان است

۴

۴

کافکای ناتمام 
)بخش دوم و پایانی( 

 هلن مک کروری هنرپیشه 
»پیکی بالیندرز« درگذشت

هنری

 رهبر زادگان؛ مشی رهبرانه 
یا اقتضائات جدید

تکیه گاه نظام سیاسی، نیروهای 
مسلح خارجی نیست 

 بازگشت امارت، 
امکان پذیر نیست

 در روزهـای گذشـته مصاحبـه احمـد مسـعود فرزنـد 
احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملی بـا یکی از رسـانه های 
داخلـی خبرسـاز شـده و او را در محـور بگومگوهـا بـه 
خصوص در شـبکه هـای اجتماعی قرار داده اسـت. این 
کـه احمد مسـعود بـه عنوان یـک جوان تحصیـل یافته 

و متعلـق به نسـل پسـامجاهدین ...

3

3

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

کشته شدن 31 هزار غیرنظامی در 11 سال؛ 

 

بریتانیـا  ارتـش  مقـام  باالتریـن   

از  خـروج  بـرای  آمریـکا  تصمیـم  از 

افغانسـتان ابـراز ناامیدی کرده اسـت 

و گفتـه کـه »ایـن تصمیمـی نبـود کـه 

داشـتیم«. را  انتظـارش 

رئیـس  کارتـر،  نیـک  ِس  جـرال  

سـتاد ارتـش بریتانیـا در مصاحبـه بـا 

کـه خـروج متامـی  گفـت  بی بی   سـی 

از  بین املللـی  ائتـاف  نیروهـای 

از دو دهـه، ممکـن  پـس  افغانسـتان 

»جنگسـاالران«  بازگشـت  بـه  اسـت 

بیانجامـد، امـا بـه عقیـده او وضعیـت 

برخـی  کـه  نیسـت  بـد«  قـدر  »آن 

می کننـد. پیش بینـی  »بدبین هـا« 

رئیـس  بایـدن،  جـو  پیـش،  روز  سـه 

خـروج  بـه  تصمیـم  آمریـکا  جمهـور 

باقیامنـده نیروهـای نظامـی آمریکا از 

افغانسـتان تـا ۱۱ سـپتامرب،  هم زمـان 

حمـات  سـالگرد  بیسـتمین  بـا 

کـرد. اعـام  را  نیویـورک  برج هـای  بـه  القاعـده 

پیـامن آتانیـک شـاملی )ناتو( نیـز اعام کرده کـه همزمان 

بـا آمریـکا، نیروهایش را از افغانسـتان خـارج خواهد کرد.

مـا  کـه  نبـود  تصمیمـی  »ایـن  می گویـد  کارتـر  جـرال  

انتظـارش را داشـتیم امـا مطمئنا به آن احـرام می گذاریم. 

ایـن )تصمیـم بایـدن( به روشـنی تایید تحول در اسـراتژی 

آمریکاسـت.«

او افـزوده کـه در ۲۰ سـال گذشـته، هیـچ حمله تروریسـتی 

از  تقدیـر  بزرگریـن  کـه  نشـده،  هدایـت  افغانسـتان  از 

ناتـو اسـت. امنیتـی مـا و کشـورهای عضـو  نیروهـای 

ایـن جـرال  بلندپایـه بریتانیایـی بـه تغییـر طالبـان اشـاره 

کـرده و گفـت کـه طالبـان »دیگـر آن سـازمانی نیسـت کـه 

زمانـی بـود«.

او گفـت کـه طالبـان در ایـن ۲۰ سـال متحـول شـده، در 

ایـن مدتـی کـه مـا در آنجـا حضـور داشـتیم، فکـر می کنـم 

سیاسـی«  »مرشوعیـت  بـه  نیـاز  کـه  کـرده  درک  طالبـان 

دارنـد.

ایـن  هنـوز  طالبـان  کـه مناینـدگان  اسـت  حالـی  در  ایـن 

دوره  یـادآوری  کـه  می نامنـد  اسـامی«  »امـارت  را  گـروه 

از  پیـش  افغانسـتان  عمـده  بخش هـای  بـر  حاکمیت شـان 

اسـت. افغانسـتان  بـه  آمریـکا  حملـه  براثـر  سـقوط 

جـو بایـدن پس از سـخرانی اعـام خـروج از افغانسـتان به 

گورسـتان ملـی آرلینگتـون در حومـه واشـنگنت رفـت، او در 

پاسـخ بـه سـوالی کـه آیـا ایـن تصمیمـی دشـوار بـود گفـت 

کـه » نـه، نبـود. بـرای مـن کامـا روشـن بـود. کامـا واضح 

یـاد داشـته باشـید، مـن هرگـز فکـر  بـه  ابتـدا، اگـه  از   ...

منی کـردم کـه مـا در آنجـا بودیـم کـه افغانسـتان را متحـد 

کنیـم، کـه هرگـز نشـده، و منی شـود.«

افغانسـتان  مسـلح  »نیروهـای  کـه  گفـت  کارتـر  جـرال  

آنهـا  انـد.  دیـده  آمـوزش  تصـور،  از  بهـر  بسـیار  واقـع،  در 

به راحتـی می تواننـد در کنـار هـم مباننـد و نتیجـه بدهـد، 

ببینیـم.« بایـد  فقـط  مـا 

 او تاکیـد کـرد کـه »در نهایـت، ایـن مردم افغانسـتان اسـت 

کـه در پـی ثبـات و در جسـتجوی صلـح انـد، و این کـه در 

برابـر طالبـان نباختـه انـد.«

رونـد خروج نیروهای بریتانیا

پـس از اعـام تصمیـم آمریـکا و ناتو به خروج از افغانسـتان، 

۷۵۰ سبـاز بریتانیایـی نیـز خـروج از افغانسـتان را از مـاه 

ناتـو  فرماندهـی  چارچـوب  در  کـه  می کننـد  آغـاز  آینـده 

موسـوم بـه »ماموریـت قاطـع« در افغانسـتان حضـور دارند.

هلمنـد  ناامـن  والیـت  در  ویـژه  بـه  بریتانیایـی  نیروهـای 

انـد. داشـته  حضـور  دهـه  یـک  حـدود 

در  جنگـی  عملیات هـای   ۲۰۱۴ سـال  از  نیروهـا  ایـن 

افغانسـتان را متوقف کردند و در کار آموزش و مشـورت دهی 

بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـوده انـد.

مـدل  براسـاس  را  افـران  آمـوزش  اکادمـی  یـک  بریتانیـا 

اکادمـی ملـی سـلطنتی ›سندهرسـت‹ بریتانیـا در منطقـه 

تفریحـی قرغـه در حومـه کابـل سـاخته اسـت.

بـن واالس، وزیـر دفـاع بریتانیـا نیـز گفتـه کـه همزمـان بـا 

خـروج نیروهایـامن، امنیـت افـرادی که در آنجـا باقی مانده 

اولویـت ماسـت و روشـن سـاخته ایم کـه حملـه بـه نیروهای 

ائتـاف بـا قـدرت پاسـخ داده خواهد شـد.

نیروهـای  و جامعـه  بریتانیـا  افـکار عمومـی  کـه  افـزوده  او 

مسـلح، آنهایـی کـه در افغانسـتان خدمت کرده انـد و کهنه 

در  حضـور  زمـان  از  نشـدنی  فرامـوش  خاطـرات  سبـازان 

دارنـد.   افغانسـتان 

 در شـبانه روز گذشـته در چندین والیت افغانستان 

شـاهد درگیـری و حمـات بـوده کـه تلفاتـی نیز در 

پـی داشـته اسـت. بیشـرین تلفـات در والیت های 

اسـت.  رسـیده  ثبـت  بـه  قندهـار  و  تخـار  هـرات، 

افـراد  کشـنت  بـه  را  یکدیگـر  طالبـان  و  حکومـت 

متهـم می کننـد. ملکـی 

مقام هـا می گوینـد در پـی انفجار یک موتـر مملو از 

مـواد انفجاری در ولسـوالی زنده جـان والیت هرات 

غیرنظامـی  هشـت  و  کشـته  امنیتـی  نیـروی  سـه 

زخمـی شـده اند.

زنـان وکـودکان نیـز مشـمول زخمیـان انـد. دفـر 

والـی هـرات گفتـه کـه در این انفجـار بـه خانه های 

مسـکونی نیـز آسـیب رسـیده اسـت.

سـخنگوی  احمـدی،  بهیراحمـد  هـم  سـویی  از 

والـی قندهـار، گفتـه کـه شـب گذشـته یـک موتـر 

ایـن  کـوت  ولـی  شـاه  ولسـوالی  در  غیرنظامیـان 

والیـت هـدف انفجـار میـن کنـار جـاده قـرار گرفتـه 

کـه در نتیجـه چهـار عضـو یـک خانـواده به شـمول 

کـودک کشـته شـدند. دو 

شـامل  در  تخـار  والیـت  در  محـل  باشـندگان 

حملـه  نتیجـه  در  کـه  گفته انـد  نیـز  افغانسـتان 

طالبـان در شـهر تالقـان مرکـز این والیـت، ۹ نفر از 

شـد ه اند. کشـته  مردمـی  خیزش هـای  نیـرو 

امـا یـک منبـع امنیتـی در ایـن والیـت گفتـه کـه 

در ایـن حملـه ۴ نفـر کشـته و ۵ تـن دیگـر زخمـی 

شـده اند.

از والیـت غزنـی نیـز از خشـونت  و درگیـری میـان 

بـه طالبـان در  وابسـته  افـراد  و  امنیتـی  نیروهـای 

ولسـوالی قره بـاغ ایـن والیـت گـزارش شـده اسـت.

مقام هـای محلـی می گوینـد جنگجویـان طالبان تا 

نزدیکـی بـازار ایـن ولسـوالی رسـیده اند. موضوعـی 

کـه باعـث آواره شـدن صدها خانواده شـده اسـت.

بـه نقـل از بی بی سـی؛ سـاکنان محـل گفته انـد که 

حـدود ۳۰۰ خانـواده بـه دلیـل وضعیـت جنگی در 

ولسـوالی قره بـاغ بـه شـهر غزنـی و روسـتاهای امـن 

این ولسـوالی آواره شـدند.

آن هـا می گوینـد کـه بـه کمک هـای فـوری رضورت 

دارنـد، زیـرا بـه دلیـل ادامه جنـگ و خشـونت قادر 

نشـده اند هیـچ کاالیـی را بـا خودشـان بردارنـد.

والیـت  پلیـس  فرمانـده  کوچـی،  حکمت اللـه  امـا 

غزنـی می گویـد، در نتیجـه خشـونت ها تنهـا حدود 

صـد خانـواده بیجـا شـده امـا بـه گفتـه وی، آن هـا 

عملیاتـی را برای عقب راندن طالبان از سـاحه آغاز 

تلفـات  و  خشـونت ها  محلـی  مقام هـای  کرده انـد. 

اخیـر غیرنظامیـان را بـه طالبـان نسـبت داده انـد 

امـا ایـن گـروه نیـز امـروز با نـرش اعامیـه ای مدعی 

شـدند کـه در دو هفته گذشـته صد غیـر نظامی در 

نتیجـه حمـات نیروهـای دولتی افغانسـتان کشـته 

و زخمـی شـده اند.

از سـویی هـم وزارت دفـاع نیـز گفتـه کـه در شـبانه 

روز گذشـته در نتیجـه عملیـات نظامیـان افغـان در 

والیت هـای بلـخ، زابـل، غزنـی، ننگرهـار و نیمـروز 

ده هـا جنگـوی طالبـان کشـته و زخمـی شـده اند.

ایـن وزارت همچنیـن گفته کـه ۲۰ نظامی را از یک 

زنـدان طالبـان در ولسـوالی خارشود والیـت نیمروز 

آزاد کرده انـد. طالبـان نیـز مدعی اسـت کـه در این 

عملیات هـا بـه نظامیـان افغـان تلفاتـی وارد کـرده 

است.

رئیس ستاد ارتش بریتانیا از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان ابراز ناامیدی کرد  خشونت ها در افغانستان؛ 
ده ها نفر کشته و زخمی و ›صدها خانواده‹ بیجا شدند 
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 ›حسین زمانی‹ حضور در تیم 
ملی فوتبال افغانستان را پذیرفت

 عباس کریمی مدال نقره 
رقابت های جهانی شنا را 

به دست آورد

ورزشی

 حسـین زمانـی کـه سـابقه بـازی در تیم هـای آجاکـس 

تیـم ملـی  را دارد، حضـور در  ایتالیـا  هالنـد و جنـوای 

پذیرفـت. را  افغانسـتان  فوتبـال 

فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانستان 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه آقـای زمانـی پدیـده جدیـد و 

تیـم  در  بـازی  و  افغانسـتان، حضـور  فوتبـال  آینـده دار 

ملـی کشـورش را پذیرفـت ...

 عبـاس کریمـی، شـناکر معلـول افغـان بـا اشـراک در 

بـه  نقـره  مـدال   »world series« جهانـی  رقابت هـای 

آویخـت. گـردن 

مجیـب قاریـزاده، عضـو دفـر مطبوعاتـی کمیتـه ملـی 

بـا  کـه  رقابت هـا  ایـن  کـه  گفـت  افغانسـتان  املپیـک 

ایالـت  از ۲۰ کشـور جهـان در  اشـراک ۱۱۵ شـناگر 

شـده،... برگـزار  امریـکا  تگـزاس 



1 سال؛ 1 در  غیرنظامی  ر  هزا  31 ــدن  کشته ش
بشر:  ــیون حقوق  کمیس

ــت اس تلفات غیرنظامیان  ــترین  بیش گروه طالبان عامل 
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 کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان بـرای پایـان بخشـیدن بـه 

کشـتار غیرنظامیـان یـک بـار دیگـر خواسـتار اعـام آتـش بـس 

فـوری در افغانسـتان شـده اسـت.

ملکـی  افـراد  جـان  بـرای حفـظ  اسـت  گفتـه  کمیسـیون  ایـن 

ندارنـد،  خشـونت ها  در  دخالتـی  نـوع  هیـچ  کـه  مردمـی  و 

کننـد. متوقـف  را  جنـگ  فـورا  بایـد  درگیـر  طرف هـای 

براسـاس بررسی تازه ای این کمیسـیون، از ابتدای سال ۲۰۰۹ 

تـا اوایـل سـال جـاری میـادی، ۳۱هـزارو ۱۱۳ غیرنظامـی در 

ایـن کشـور کشـته و ۶۲هـزارو ۶۶۲ تـن دیگر زخمی شـده اند.

بـر  حقـوق  کمیسـیون  نـرات  رئیـس  فرهنـگ،  ذبیح  اللـه 

می گویـد بیـش از چهـار هـزار کـودک و بیش از دو هـزار زن نیز 

قربانیـان هسـتند. مشـمول 

تحقیـق کمیسـیون حقـوق بـر نشـان داده کـه گـروه طالبـان 

در  غیرنظامیـان  تلفـات  بیشـرین  عامـل  مـدت  ایـن  طـی 

افغانسـتان بـوده اسـت. امـا طالبان همـواره تلفات نسـبت داده 

شـده بـه ایـن گـروه را رد کـرده و دولـت را عامـل تلفـات افـراد 

ملکـی خوانـده اسـت.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان بـا ابـراز نگرانـی از 

کشـته و زخمـی شـدن غیرنظامیـان در نتیجه ادامه خشـونت ها 

توقـف  کـه  مـردم  خواسـت  بـه  درگیری هـا  طرفیـن  کـه  گفتـه 

خشـونت ها بـوده هیچـگاه پاسـخ مثبـت نـداده انـد.

طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان  دولـت  از  هـم  کمیسـیون  ایـن 

خواسـته کـه بـرای کاهـش خشـونت ها اعـام آتـش بـس فـوری 

کننـد. ایـن کمیسـیون گفتـه انتظـار دارد پـس از صلـح هم یک 

مکانیـزم ملـی جـران خسـارت بـه پاسـخ قربانیان جنـگ ایجاد 

بـه عدالـت در محـور گفتگوهـای  شـود و دسرسـی قربانیـان 

صلـح قـرار گیـرد.

حـدود سـه روز پیـش دفـر سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 

نیـز بـا نـر گزارشـی اعام کـرد کـه تلفـات غیرنظامیان در سـه 

مـاه نخسـت سـال ۲۰۲۱ میـادی در مقایسـه بـه زمـان مشـابه 

در سـال گذشـته، ۲۹ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

سـال  اول  مـاه  سـه  در  کـه  گفتـه  تـازه اش  گـزارش  در  یونامـا 

۲۰۲۱ میـادی در افغانسـتان ۵۷۳ غیرنظامـی کشـته و یـک 

دیگـر زخمـی شـده اند. تـن  و ۲۱۰  هـزار 

تلفـات  درصـد   ۶۱ عامـل  ملـل  سـازمان  گـزارش  براسـاس 

مخالـف  »عنـارص  جـاری  سـال  اول  مـاه  سـه  در  غیرنظامیـان 

 ۲۷ عامـل  نیـز  دولـت  بـه  وابسـته  نیروهـای  و  بودنـد  دولـت« 

شـده اند. شـناخته  تلفـات  از  درصـد 

امـا توضیـح داده شـده که به طور مشـخص گـروه طالبان عامل 

نیـز مسـئول  افغانسـتان  ارتـش  نیروهـای  و  نیـم درصـد  و   ۴۳

تلفـات ۱۷ درصـد از آن بوده انـد.

در گـزارش یونامـا آمـده، از زمـان آغـاز مذاکـرات صلـح میـان 

طالبـان و دولـت افغانسـتان هیچ گونـه کاهشـی در خشـونت ها 

رخ  نـداده اسـت. ایـن نهاد گفته که ادامه خشـونتها افغانسـتان 

نظامـی  غیـر  افـراد  بـرای  مرگبارتریـن کشـورها  از  یکـی  بـه  را 

تبدیـل کـرده اسـت.

سرمقاله

 در روزهـای گذشـته مصاحبـه احمـد مسـعود فرزنـد 
احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملـی با یکی از رسـانه های 
داخلـی خرسـاز شـده و او را در محـور بگومگوهـا بـه 
خصـوص در شـبکه هـای اجتامعـی قـرار داده اسـت. 
ایـن کـه احمـد مسـعود به عنـوان یـک جـوان تحصیل 
چـه  دارای  پسـامجاهدین  نسـل  بـه  متعلـق  و  یافتـه 
ظرفیـت هایـی اسـت مشـخص نیسـت. شـاید ده هـا 
هـزار جـوان دیگـر هـم چون او و هم نسـل او در کشـور 
حضـور داشـته باشـند کـه چـه بسـا بسـیار بیشـر از او 
دارای تحصیـات  و هـم  باشـند  داشـته  هـم ظرفیـت 
بیشـر از وی باشـند. امـا آن چـه احمـد مسـعود را بـا 
دیگـران متفـاوت مـی سـازد جایـگاه پـدر او بـه عنـوان 
یکـی از تاثیرگذارتریـن چهـره هـای سیاسـی و جهادی 
موثـر در  از چهـره هـای  یکـی  و  در عـر مجاهدیـن 
تاریـخ معـارص کشـور اسـت. بـدون شـک اگـر احمـد 
مسـعود فرزنـد قهرمـان ملـی منـی بـود شـاید ده هـا 
پلـه دیگـر را طـی مـی کـرد تـا به مرحلـه ای می رسـید 
کـه در مناسـبات کان کشـور ورود مـی کـرد و در بـاره 
رهـر  یـک  جایـگاه  از  افغانسـتان  سیاسـی  معـادالت 

سیاسـی سـخن مـی گفـت. 
حضـور او در عـامل سیاسـت بـا ژسـت کامـا رهرانـه 
و در قامـت مسـعود دیگـر بـه خصـوص در سـایه کاه 
پکـول پـدر یـک بـار دیگـر بحـث جایـگاه رهـرزاده هـا 
و فرزنـدان چهـره هـای سیاسـی در عـامل سیاسـت را 
در سـال هـای گذشـته کمـر  اسـت.  پیـش کشـیده 
چهـره سیاسـی در میـان رهـران مجاهدیـن و رهـران 
احـزاب سیاسـی بـوده اسـت که یکـی از فرزنـدان خود 
را بـه عنـوان چهـره سیاسـی و بازیگـر جانشـین خـود 
معرفـی نکرده باشـد. تقریبا همه چهره هـای تاثیرگذار 
سـال هـای اخیـر اکنـون دارای یـک الرناتیـف نـه در 
سـطح ملـی و حتـی درون قومی بلکـه در میان اعضای 
خانـواده و اقربـای خویـش هسـتند. اگـر بخواهیم این 
رهـران یـا فرزندان جـوان و در عین حال سیاسـتمدار 
شـان را لیسـت کنیـم بـه ده هـا تـن مـی رسـند. هـر 
کـدام از ایـن جانشـینان جـوان غالبـا مشـی رهرانـه 
مناسـبات  و  قومـی  هـای  کتلـه  در  واقـع  در  و  دارنـد 
درون حزبـی خـود مشـق رهـری مـی کننـد. برخـی از 
رهـران حتـی همزمان چندیـن تن از اعضـای خانواده 
و فرزنـدان خـود را در حال آموزش رهری هسـتند و به 
نظـر می رسـد کـه آنان حتـی قصد ترک عامل سیاسـت 
پـس از خـود را نیز ندارند و دوسـت دارند نام شـان هم 

چنـان زنـده مبانند. 
اکنـون رهـرزادگان جوانـی کـه عمدتـا میراثـدار پـدر 
بـه حسـاب مـی آینـد و قصـد ورود بـه عـامل سیاسـت 
را دارنـد بـا چنـد چالـش اساسـی مواجـه هسـتند. این 
چالش ها سـبب شـده اسـت که کمر رهرزاده ای در 

عـامل پرپیـچ و خـم سیاسـت موفـق از کار برآینـد. 
نخسـتین چالـش مروعیت عرفـی و اجتامعی رهری 
یـک جوانـی اسـت که تنهـا خصوصیتش این اسـت که 
فرزنـد یکـی از بـزرگان بـوده اسـت. ایـن چالـش بـرای 
هـای  آگاهـی  یافتگـی،  تحصیـل  کـه  نسـلی  رهـری 
آن  از خصوصیـات  ارتباطـات  و  اجتامعـی  و  سیاسـی 
اسـت نـه تنها مشـکل آفریـن بلکـه گاهی حتـی تنفرزا 
اسـت. بـه همین خاطـر توجیه قـرار گرفـن در جایگاه 
رهـری بـدون میکانیزم های عقانـی و رصف به خاطر 
نسـبت بـا یکـی از چهـره هـای سیاسـی بـرای نسـل 

امـروز پذیرفتنی نیسـت. 
چالـش دیگـر وضعیـت ذووجهـی فـراروی رهـرزادگان 
اسـت. از یـک سـو آنـان خـود شـان عمدتـا تحصیـل 
یافتـه و روشـنفکر هسـتند و شـخصیت شـان در مراکـز 
اکادمیـک شـکل گرفتـه اند کـه اقتضائات خـاص خود 
را دارد. از سـوی دیگـر بایـد در مسـیری حرکـت کننـد 
کـه پـدران شـان بـه عنـوان چهـره هـای سـنتی بنیـان 
گذاشـته انـد. رهران سـنتی هـر کـدام دارای خصلت 
هایـی بـوده انـد کـه بیـش از قواعـد و ظوابـط همیـن 
خصوصیـات و خصلـت های فـردی تعییـن کننده بوده 
اسـت. امـا فرزنـدان شـان به  عنـوان جانشـینان جوان 
منـی تواننـد این خصلـت هـا و ویژگی هـای آقتدارآمیز 

را از خـود بـه منایـش بگذارنـد. 
چالـش مهـم تـر توانایـی مواجهـه بـا رشایـط دشـوار و 
مشـخصا خشـونت و جنگ اسـت. نسـلی که گذشت و 
بـه مـرور تبدیـل بـه رهـران سیاسـی و جهادی شـدند 
هـر کـدام ده ها سـال سـابقه حضور در رشایط سـخت 
جنگـی و منازعـات کوچـک و بـزرگ را داشـته انـد و 
شـخصیت شـان عمدتـا در جنـگ شـکل گرفتـه انـد. 
امـا فرزنـدان شـان به عنوان جانشـینان سیاسـی حتی 
یـک روز چهـره جنـگ و خشـونت را ندیده انـد و عمدتا 
در کشـورهای خـارج و در نـاز و نعمـت زندگـی کـرده 
دو  پـدران  روزی رشایـط  اگـر چنانچـه  بنابرایـن  انـد. 
بـاره تکـرار شـود و افغانسـتان یـک بار دیگـر در رشایط 
جنگـی مطلـق قـرار گیـرد، بعیـد بـه نظـر می رسـد که 
رهـرزادگان تـاب تحمـل حتـی یـک شـب زیسـن در 
سـنگرهای داغ جنگی را داشـته باشـند. آنـان تا کنون 
در سـایه نظـام سیاسـی موجـود و در رشایـط حاکمیت 
دموکراسـی نیـم بنـد مشـق رهـری مـی کننـد. اگرچه 
برخـی از ایـن رهـران جـوان از جملـه احمـد مسـعود 
در ایـن اواخـر بـا پیـش کشـیدن تیـوری مقاومـت دوم 
و تشـکیل دادن جبهـات نظامـی در برخـی از مناطـق 
دوردسـت در حـال آزمـودن شـخصیت و بخـت خویـش 
هسـتند. ولـی تاریـخ ثابـت خواهـد کـرد کـه این نسـل 
از رهـران سیاسـی چـه دسـتاوردی بـرای افغانسـتان 

آینـده خواهند داشـت. 

يـو ميليـون کسـانو پـه ټاکنـو کـې برخه واخيسـته چـې هېڅ 

ډول مروعيـت يـې نـه درلـود. ده ويـي: )) ولـس دا ډول 

ټاکنـې نـه غـواړي، نـه پـه کـې برخـه اخـي او نـه يـې ماتـړ 

کـړي، ځکـه چـې پـه دې ډول ټاکنو کې شـخيص، تنظيمي 

او سـمتي ګټـې مطـرح کېـږي او دا ټاکنـې د ولس سـتونزې 

نـه يش هـواروىل. (( د طالبانـو ويانـد وايـي چـې د امريـکا 

پـه ټاکنـو کـې سـتونزې وې، تـر دې پـورې چـې خلکـو پـر 

کانګرېـس بريـد وکـړ. د هغه په وينـا، په ګڼ شـمېر هېوادونو 

کـې بېخـي ټاکنـې نـه تررسه کېـږي، نو ايـا هغـه هېوادونه له 

سـتونزو ډک دي. ده زياتـه کـړه : )) زمـوږ د هېـواد ځمکنيـو 

نومـوړی وایـي، د ګاونـډ یـو هټـۍ وال یـې دغـه پېښـه کـې 

وژل شـوی دی. پـه ورتـه مهـال یـوه بـاوري رسچینـه پـژواک 

تـه وایـي چـې پـه دغه پېښـه کـې د یـوه نهـه کلن ماشـوم په 

ګـډون ۳ ملکیـان وژل شـوي او د ماشـومانو پـه ګـډون ۱۰ 

تنـه نـور ټپیـان دي.

رسچینه زياتوي، وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي.

خـو د بلـخ ولسـوال محمـد یونس سـتانکزي پژواک تـه وویل 

چـې د لومړنیـو معلوماتـو لـه مخـې پـه دغه پېښـه کـې درې 

ملکیانـو خپـل ژوند له السـه ورکـړی او ۲ تنه نـور ټپیان دي.

د برید مسوولیت تر دې مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی.

حقايقـو تـه بايـد وکتل يش افغانسـتان له نـورو هېوادونو رسه 

فـرق کـوي، دلتـه جنګونه شـوي او ال هـم روان دي، موږ وايو 

لومـړى افغـان جهتونـه رسه کېنـو، خـرې وکـړو.((

د ډاکـر نعيـم پـه وينـا، د ټاکنـو لپـاره بايـد اراده او اخـاص 

شـتون ولـري، داسـې نـه چـې څـوک دې د خپـل واک د بقا 

لپـاره يـوه طرحـه وړاندې کـوي او خپلې ګټې پـه کې ګوري.

د يادونـې ده چـې ولسـمرارشف غنـي څوځله ويـي چې د 

واک پرېښـودو لپـاره چمتـو دى چـې له وختـه مخکې ټاکنې 

تـررسه يش.  هغـه ويـي چـې د ملګرو ملتونـو او نـورو نړيوالو 

بنسـټونو لـه خـوا دې ټاکنې تـررسه يش.

 وسـله وال طالبـان وايـي چې د افغانسـتان او نـورو هېوادونو 

حـاالت رسه توپـر لـري، ځکـه اوسـني حـاالت ال ټاکنـو تـه 

برابـر نـه دي . د طالبانـو د قطـر سـيايس دفـر ويانـد ډاکر 

محمـد نعيـم پـه يوه ويډيويـي مرکه کـې ويي چې پـه هېواد 

کـې لـه تېـرو ٢٠ کلونـو راهيسـې څـو ځلـې ټاکنـې تـررسه 

شـوې، خـو هـر ځل له النجـو او ناندريو ډکـې وې. هغه زياته 

کـړې چـې پـه هـرو ټاکنـو کـې بهرنيانـو مداخلـه کـړې او تر 

دې پـورې چـې تېـر ځـل ټاکنـو کـې دواړو کسـانو ځانونـه 

ګټونکـي اعـان کـړل. ډاکـر نعيـم وايـي، چـې د هېـواد د 

٣٥ ميليونـه نفوسـو لـه واجـد رشايطـو  کسـانو څخـه څه کم 

 د بلـخ والیـت د بلخ ولسـوالۍ په بازار کې د هـاوان ۳ مرميو 

لګېـدو له املـه ۱۳ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښـتې ده.

 د بلـخ ولسـوالۍ ځایـي اوسـېدونکو پـژواک اژانـس تـه وویل 

چـې دغـه پېښـه نـن درې بجـې رامنځته شـوې ده.

 د پېښـې عینـي شـاهد احمـد فیصـل وايي چې نن وروسـته 

لـه غرمـې خلـک پـه بـازار کـې پـر کاروبـار بوخـت و چـې د 

هـاوان درې مرمـۍ راغلـې او د مـزار بنـدر پـه سـیمه کـې 

ولګېـدې.

هغـه وویـل چـې د هـاوان مرمیـو لګېـدو نـه وروسـته یـې یـو 

شـمېر ښـاریان ولیـدل چـې پـه ټپـي حالـت کـې پـر سـړک 

پراتـه وو. 

طالبان: د هېواد حاالت ټاکنو ته برابر نه دي

بلخ ولسوالۍ کې د هاوان مرمۍ لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او لس ټپیان دي

کارتون

رهبر زادگان؛ مشی رهبرانه
 یا اقتضائات جدید

محمد هدایت

 

 

پولیـس عـاوه می کنـد کـه از نزد مظنونان بازداشـت شـده دو 

میـل اسـلحه کمری و یک قبضـه برچه به دسـت پولیس افتاده 

اسـت. این درحالیسـت کـه در ماه های خیر میزان دسـتگیری 

مجرمـان توسـط پولیـس کابل افزایـش قابل ماحظه را نشـان 

می دهـد ولـی از جریـان محاکمـه ایـن افـراد و اینکـه بـا چـه 

رشایطـی دو بـاره بـه جامعـه برمی گردند و همچنیـن چه مقدار 

اموال مردم به مالکان شـان برگشـانده می شـود، اداره پولیس 

تـا کنـون چیـزی را با مردم یا رسـانه ها رشیک نکرده اسـت. در 

عیـن زمـان رسقـت و چپاولگـری در کوچه ها و پـس کوچه های 

شـهرکابل همچنـان ادامـه دارد، روزانـه چندین تن شـکار این 

چپاولگران می شـوند.

اکرثیـت هـامن زندانیان رهاشـده دوبـاره به صف هـای جنگ رفته 

و تعـدادی شـان دوبـاره دسـتگیر شـده انـد.

بـا ایـن وصـف نشسـت ترکیـه کـه قـرار اسـت در تاریـخ ٢4 اپریل 

برگـزار شـود، در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد و گـروه طالبـان تـا 

هنـوز آمادگـی کامـل خـود بـرای اشـراک در ایـن کنفرانـس را 

نشـان نـداده اسـت ولـی کشـورهای منطقه یـی بـه شـمول ترکیـه 

کـه میزبان این نشسـت اسـت و پاکسـتان به عنـوان حامی اصلی 

گـروه طالبـان در تـاش انـد، تـا گـروه طالبـان را قانـع سـازند کـه 

بـه ایـن نشسـت مهم رشکـت کند. ولـی در صورتیکه ایـن تاش ها 

نتیجه بخـش نباشـد و نشسـت ترکیـه نیـز بی نتیجـه مبانـد، گزینه 

بعـدی جنـگ گسـرده میـان نیروهـای دولتـی افغانسـتان و گروه 

تروریسـتی طالبـان خواهـد بود.

بـه گـروه طالبـان هشـدار داده اسـت کـه  رئیـس جمهـور غنـی 

در کنـار ٣٥٠ هـزار نیـروی نظامـی کشـور، مـردم افغانسـتان نیـز 

مسـلح خواهنـد شـد و بـا گـروه طالبـان خواهنـد جنگیـد.

مارشـال دوسـتم نیـز بارها اعام آمادگـی علیه گروه هـای افراطی 

از جملـه گروه طالبان کرده اسـت.

امتحـان، رونـد  ایـن چنیـن  توانـم کـه  امـا گفتـه مـی  دانـم؛ 

معـارف را در غزنـی مختـل خواهـد کـرد.”

همچنـام شـاه محمـد معلـم در ولسـوالی ده یـک غزنـی گفـت 

کـه نزدیـک بـه متـام معلـامن در ایـن والیـت، کاپـی مکتـوب 

یادشـده را بـه دسـت آورده انـد.

وی افـزود: “بـه همـه اسـتادان کاپـی داده انـد، بـه ریاسـت 

معـارف هـم رسـیده؛ امـا فکر مـی کنم که اشـخاص بیشـر در 

ایـن آزمـون اشـراک نخواهنـد کرد، کـه این رضبۀ بـزرگ برای 

معـارف مـی باشـد.” حمیداللـه باشـندۀ دیگر غزنی بـه پژواک 

گفـت کـه طالبـان بایـد، تنهـا از معلامنـی امتحـان اخـذ کنند 

کـه در بخـش هـای دینـی تدریـس مـی کنند.

وی گفـت: “در نخسـت حکومـت بایـد اجـازۀ انجام ایـن کار را 

بـه طالبـان ندهـد، اگـر بـاز هم ایـن کار را مـی کننـد، فقط از 

اسـتادان دینـی امتحـان اخـذ کننـد.” بـی بی رعنا رسپرسـت 

ریاسـت معـارف غزنـی، در این مـورد چیـزی نگفت.

امـا نجیبـه آریـن سـخنگوی ریاسـت معـارف، بـه پـژواک گفت 

کـه در ایـن رابطـه، همـکاران مرکـزی و والیتـی معـارف اطاع 

ندارنـد. از سـویی هـم، طالبـان نیـز ایـن موضـوع را تاییـد می 

بـه پـژواک  ایـن گـروه  اللـه مجاهـد سـخنگوی  کننـد. ذبیـح 

گفـت کـه این آزمـون، فقـط از معلامنی گرفته می شـود که در 

بخـش دینـی تدریـس مـی کننـد. وی گفـت که به هـدف اخذ 

کـردن امتحـان یادشـده، یـک کمیتـه نیـز ایجاد شـده اسـت.

قابـل یـادآوری اسـت کـه غزنـی، از والیـات ناامـن افغانسـتان 

مـی باشـد و بـر اکـرث مناطـق آن، طالبـان کنـرول دارنـد.

 پولیـس کابـل اعـام کرده اسـت که هفـت تن را 

بـه اتهـام جرایـم جنائـی در کابل بازداشـت کرده 

اسـت. ایـن اداره روز شـنبه ٢8 حمـل بـا نـر خرنامـه ای گفته 

اسـت کـه پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل بـا راه انـدازی 

پیونـد  در  را  مظنـون  هفت تـن  اوپراتیفـی  عملیـات  چندیـن 

بـه انجـام جرم هـای جنائـی از نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت 

کـرده اسـت. در خرنامـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد در پیونـد 

بـه جرم هـای چـون قتـل، مجروحیـت، دزدی امـوال و انتقـال 

اسـلحه غیرقانونـی از ناحیه هـای اول، چهـارم، هفتـم، هشـتم  و 

ولسـوالی میربچه کـوت والیـت کابل توسـط پولیس شناسـائی و 

بازداشـت شـده اند. 

وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه ٢٠ تـن از 

نیروهـای امنیتـی کشـور کـه در والیـت نیمـروز در 

بنـد گـروه طالبـان بودنـد، آزاد شـدند.

ایـن وزارت روز شـنبه ٢8 حمـل بـا نـر خرنامـه ای گفته اسـت که 

نیروهـای اردوی ملـی بـا راه انـدازی یک عملیات بـاالی زندان گروه 

طالبـان در ولسـوالی خـارشود والیـت نیمـروز، ۱۷ تـن از منسـوبان 

اردوی ملـی و سـه تـن از نیروهـای پولیـس ملـی را آزاد کردند.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات، هفـت تـن از 

تروریسـتان گـروه طالبـان بـه شـمول مولـوی بشـیر از قوماندانـان 

کلیـدی گـروه طالبـان نیـز کشـته شـدند.

توانسـته  امنیتـی  نیروهـای  مـورد  چندیـن  در  اخیـر  ماه هـای  در 

انـد، زندانیـان نظامـی و ملکـی را از زندان هـای گـروه طالبـان در 

سـازند. رهـا  مختلـف  والیت هـای 

ایـن درحالیسـت کـه گـروه طالبـان اخیـرا خواهـان رهایـی 7هـزار 

سـال  در  اسـت.  شـده  افغانسـتان  زندان هـای  از  خـود  زندانـی 

٥هـزار  بین املللـی  فشـار  تحـت  حکومـت  خورشـیدی  گذشـته 

زندانـی گـروه طالبـان را رهـا سـاخت. اما منابـع امنیتـی می گویند 

 طالبـان مسـلح، بـا نـر یـک مکتـوب گفته انـد کـه در غزنی از 

مدیـران، رسمعلـامن و ملعـامن مکاتـب عـری، امتحـان علـوم 

دینـی اخـذ مـی کنند.

این مکتوب، بتاریخ ٢4 شـعبان معادل حوت سـال گذشـته، به 

نـر رسـیده کـه در مکتوب آمده اسـت: “ریاسـت تعلیـم و تربیه 

امـارت اسـامی، مـی خواهـد کـه از متـام مدیـران، رسمعلـامن، 

معلـامن و اراکیـن دیگـر مکاتـب علـوم عـری، در بخـش هـای 

فقـه، عقایـد و سـیرت امتحـان بگیرد.”

افـرادی  از  امتحـان،  ایـن  افـزوده شـده اسـت کـه  در مکتـوب 

گرفتـه مـی شـود کـه سـن شـان کمـر از چهـل سـال باشـد.

منبـع گفتـه اسـت کـه در ایـن امتحـان، صـورت و سـیرت همـه 

افـراد یادشـده ارزیابـی مـی شـود، و در رابطـه بـه اشـحاصی که 

صـورت و سـیرت آنهـا خـاف منهـج نبـوی باشـد، فصیلـۀ جدی 

انجـام خواهد شـد.

در مکتـوب آمـده اسـت کـه بـرای اشـحاص کامیـاب شـده، از 

سـوی کمیتـۀ خـاص، اجـازه درس دادن داده خواهـد شـد، و 

کسـانیکه ایـن اجـازه نامه را نداشـته باشـند؛ صاحیـت تدریس 

هـم ندارنـد. در ایـن مکتـوب تاکیـد شـده اسـت کـه اگـر کسـی 

در امتحـان فـوق اشـراک نکند، جـواز کار کردن نیـز داده منی 

شـود. همچنین یادآوری شـده اسـت کـه این آزمـون، بعد از عید 

آینـده اخـذ مـی شـود و تاریـخ دقیـق آن نیـز اعام خواهد شـد.

شـمس الدین باشـنده شـهر غزنی، در این مورد به پژواک گفت 

کـه در مـورد مکتوب و امتحان طالبان، اطاع یافته اسـت.

وی گفـت: “اینکـه طالبـان چگونـه امتحـان مـی گیرنـد، منـی 

 کمیشـری عالـی پناه جویـان سـازمان ملـل متحـد بـا نگرانی 

از بدتـر شـدن اوضـاع در افغانسـتان پـس از خـروج نیروهـای 

خارجـی از ایـن کشـور، از احتـامل افزایـش مهاجـرت هـا ابراز 

نگرانـی کرده اسـت.

صلـح  مذاکـرات  اگـر  کـه  اسـت  افـزوده  کمیشـری  ایـن 

افغانسـتان بـه شکسـت مواجـه شـود، اوضـاع در کشـور بدتـر 

شـد. خواهـد 

ملـل  سـازمان  پناه جویـان  عالـی  کمیشـر  گرانـدی،  فیلیپـو 

متحـد گفـت: »اگـر توافـق صلـح، پایـدار باشـد و بـه حقـوق 

بیـن  نیروهـای  بـی  حتـا  افغانسـتان  بگـذارد،  حرمـت  مـردم 

املللـی هـم آینـده خواهـد داشـت؛ امـا اگـر گفتگوهـا نـاکام 

شـوند، متاسـفانه پیشـبینی می کنیـم کـه دوباره گـواه افزایش 

ناامنـی، افزایش خشـونت ها و افزایش مهاجرت از افغانسـتان 

خواهیـم بـود.«

نگرانـی هـا از احتـامل افزایـش مهاجـرت هـا در کشـور پـس 

از آن اوج گرفتـه انـد کـه رییـس جمهـور بایـدن از خـروج نیـرو 

هـای امریکایـی از افغانسـتان تا پنج ماه دیگر خـر داد. اعام 

ایـن تصمیـم از سـوی رییـس جمهـور امریـکا با واکنـش هایی 

داخلـی و جهانـی روبرو شـده اسـت.

نیـرو هـای  سیاسـت مـداران و مقـام هـای حکومتـی خـروج 

خارجـی از افغانسـتان را در رشایـط کنونی مناسـب منی دانند 

و هشـدار داده انـد کـه در صـورت خـروج نیـرو هـای خارجـی 

از افغانسـتان، ایـن کشـور درگیـر جنـگ داخلـی خواهد شـد.

در همیـن حـال، نهادهـای اسـتخباراتی امریـکا در گزارشـی 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه ٥٠ تـن از 

والیت هـای  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

غزنـی، نیمـروز و زابل در شـبانه روز گذشـته کشـته شـدند.

ایـن وزارت روز شـنبه ٢8 حمـل بـا نـر خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه در عملیـات نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور در 

ولسـوالی قـره بـاغ والیـت غزنـی ٢٢ تـن از جنگجویـان این 

گـروه بـه هاکـت رسـیدند و هشـت جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه مجـروح شـده اند.

گذشـته  روز  کـه  عملیـات  ایـن  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 

جنگجویـان  کنـرول  زیـر  بخش هـای  بـود،  شـده  انجـام 

گـروه طالبـان در ولسـوالی قره بـاغ نیـز پاکسـازی شـده و 

بـه تجهیـزات نظامـی ایـن گـروه خسـارات جدی وارد شـده 

اسـت.

ایـن وزارت در اعامیـۀ دیگـری می گویـد کـه در یـک حمله 

دفـاع کشـور، ٢٢ جنگجـوی  و  امنیتـی  نیروهـای  هوایـی 

گـروه طالبـان در والیـت نیمـروز بـه قتـل رسـیدند.

در خرنامـه تریـح شـده اسـت کـه روز گذشـته، قوایـی 

هوای دو گردهامیی دشـمن را در ولسـوالی های خارشود و 

دالرام والیـت نیمـروز آمـاج رضبـات هدفمند قـرار دادند که 

عـاوه بر کشـته شـدن ۲۲ تن از تروریسـتان گـروه طالبان، 

سـاح و مهامت شـان نیـز تخریب شـد.

وزارت دفـاع می افزایـد کـه شـب گذشـته، نیروهـای دفاعی 

و امنیتـی در قریـه مادیـن قات مرکز والیـت زابل، طالبان 

را هـدف قـرار دادنـد کـه در ایـن عملیـات شـش جنگجوی 

گـروه طالبـان کشـته شـدند و سـاح و مهـامت شـان نیـز 

تخریب شـد.

بـا اینکـه قرار اسـت نشسـت اسـتانبول در ٢4 اپریـل یعنی 

نیروهـای  پیـش رشط  بـدون  خـروج  کـه  داده انـد  هشـدار 

چالش هـای  درگیـر  را  کشـور  ایـن  افغانسـتان،  از  امریکایـی 

خواهـد. تازه یـی 

از  دیگـر  مـاه  پنـج  تـا  خارجـی  هـای  نیـرو  خـروج  اعـام  بـا 

افغانسـتان، برخی از ورزشـکاران و خرنگاران، نگران از دست 

رفـن دسـت آورد هـای شـان در ایـن بخـش هـا اسـتند و گفته 

انـد کـه بـرای بیـرون شـدن نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

زمـان مناسـب نیسـت. 

واشـنگن امـا گفتـه اسـت کـه هـدف امریـکا در افغانسـتان 

نیروهـای  بیـرون شـدن  زمـان  اکنـون  و  اسـت  شـده  بـرآورده 

ایـن کشـور اسـت.  از  خارجـی 

در همیـن حـال، حکومت افغانسـتان گفته اسـت کـه مردم در 

دفـاع از کشـور در کنـار نیرو های امنیتی افغانسـتان ایسـتاده 

ایـن  نظامـی در  راه  از  تواننـد  و طالبـان منـی  خواهنـد شـد 

کشـور به قـدرت برسـند.

در حـال حـارض توجـه همه طرفهـای دخیل به مذاکـرات صلح 

افغانسـتان در نشسـت ترکیه دوخته شـده است.

ترکیـه، قطـر و سـازمان ملل متحد کـه به گونۀ مشـرک میزبان 

نشسـت ترکیـه در ۲۴ اپریـل خواهنـد بـود، گفته انـد کـه آنـان 

امیـدوار اسـتند طالبـان در این نشسـت اشـراک کنند.

همـه  کـه  زمانـی   تـا  کـه  گفته انـد  تازه گـی  بـه  طالبـان  امـا، 

هیـچ  در  نشـوند،  بیـرون  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای 

تصمیم گیـری  شـود،  آن  در  افغانسـتان  دربـارۀ  کـه  نشسـتی 

کـرد. نخواهنـد  اشـراک 

تـا یـک هفتـه دیگـر برگـزار شـود، جنـگ میـان نیروهـای 

دولتـی افغانسـتان و گـروه تروریسـتی طالبان با گرم شـدن 

هـوا گرم تـر شـده اسـت. هـم اکنـون در اکـرث والیت هـای 

کشـور نیروهـای دولتـی درگیـر عملیات هـای نظامـی علیـه 

گـروه طالبـان اسـتند.

نشـان  امنیتـی  ارگان هـای  رسـمی  آمارهـای  را  آنچـه 

باالسـت.  نیـز  طالبـان  گـروه  تلفـات  می دهنـد، 

ایـن درحالیسـت کـه که قرار اسـت تـا پنج ماه آینـده حدود 

٢٥٠٠ رسبـاز باقـی مانـده ایـاالت متحـده امریکا براسـاس 

آخریـن تصمیـم جوبایـدن رئیـس جمهـور جدید آن کشـور، 

افغانسـتان را تـرک کنند.

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی رئیـس جمهـور غنـی 

افغانسـتان  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  کـه  اسـت  گفتـه 

بـدون حامیت مسـتقیم نیروهـای امریکایـی و خارجی توان 

امنیـت  برابـر گـروه طالبـان  الزم را دارنـد و می تواننـد در 

کشـور را تامیـن کننـد.

امـا در سـوی دیگـر تحلیلگـران بـاور دارند که گـروه طالبان 

منتظـر خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از افغانسـتان انـد 

و پـس از خـروج کامـل نیروهـای خارجـی، ایـن گـروه در 

نظـر دارد کـه حمـات گسـرده را سـازمان دهـد و برخی از 

قوماندانـان ایـن گـروه بـاور دارند کـه می توانند افغانسـتان 

را بـار دیگـر بـا زور نظامـی زیـر پرچـم امـارت بیاورند.

امـا آمادگی هـای برخـی از رهـران سیاسـی و قوماندانـان 

مـردم  وسـیع  بخـش  کـه  اسـت  ایـن  از  نشـان  جهـادی 

افغانسـتان علیـه گـروه طالبان سـاح خواهند برداشـت و با 

ایـن گـروه خواهنـد جنگیـد.

پولیس کابل: هفت تن به اتهام جرایم جنائی بازداشت شدند

وزارت دفاع ملی: 20 تن از نیروهای امنیتی از زندان گروه طالبان رها شدند

نگرانی کمیشنری عالی پناه جویان از احتمال افزایش مهاجرت ها از کشور طالبان در غزنی از مدیران و معلمان مکاتب امتحان علوم دینی می گیرد 
پس از خروج نیروهای خارجی 

کشته شدن 50 جنگجوی گروه طالبان در سه والیت



 

تاریـخ معـارص افغانسـتان تحوالت بـزرگ، غـم انگیز و 

گاهـی افتخـار آمیـز نیـز در سـینه بـه یـادگار دارد. یکـی از 

موضوعـات کـه قابـل فخـر برای مـردم افغانسـتان اسـت آن 

اینکـه آزادی خواهـی و اسـتقالل طلبـی خصلـت اساسـی 

مـردم افغانسـتان اسـت. این خصیصـه در بُرهه هـای تاریخ 

بیسـتم  قـرن  آغـاز  در  اسـت.  ایـن کشـور هویـدا گردیـده 

میالدی از میان کشـورهای اسـالمی و آسـیایی، افغانسـتان 

در  را  اسـقالل  و  آزادی  فریـاد  کـه  کشوریسـت  نخسـتین 

برابـر اسـتعامر برتانیـا بلند مـی کند. قـوت و حامیـت مردم 

افغانسـتان بـود کـه در قامـت اراده¬ی امان اللـه خان تبارز 

منـود و بـه رهربی ایشـان مردم توانسـتند جشـن اسـتقالل 

کشـور خویـش را بـه زود تریـن فرصـت ممکن بر پـا منودند. 

برتانیـا وقتی دیوارهای اسـتعامری خویـش را در میان مردم 

آزمـون هـای دو  از  و  افغانسـتان در حـال فروپاشـی دیـد 

جنـگ قبلـی نیـز درسـهای با خـود داشـت، ابتدأ بر اسـاس 

پیـامن راولپنـدی مقدمات به رسـمیت شـناخنت اسـتقالل 

افغانسـتان را فراهم منود و تا اینکه در معاهده کابل در 22 

نوامـرب سـال 1921م موضـوع اسـتقالل داخلـی و خارجی 

افغانسـتان از جانـب انگلیـس بـه رسـمیت شـناخته شـد. 

اینهـا نکات اسـت کـه در کارنامه قابل افتخـار تاریخ معارص 

افغانسـتان دیـده می شـود. 

نزدیـگ به ده سـال جنـگ در برابر تجاوز شـوروی و در 

نهایـت اخـراج نیروهـای اتحـاد جامهیـر شـوروی بر اسـاس 

پیامن ژنو در سـال 1989م قسـمت دیگر از مفتخراتیسـت 

که مردم افغانسـتان از آن در تاریخ معارص خویش برخوردار 

اسـت. امـا در کنـار ایـن نـکات مثبـت، رسارس دوران تاریـخ 

معـارص افغانسـتان مملـو اسـت از بحـران هـا، بـی عدالتـی 

هـا، جنـگ هـای بـر رس قـدرت و دهـا مـورد چالـش برانگیز 

کـه تـوده های مردم افغانسـتان را به شـکل نابود کننده¬ی 

زجر داده اسـت. در این روزگار که افغانسـتان بعد از بیسـت 

سـال حضور نیروهای جامعه جهانی در رأس ایاالت متحده 

امریکا، تصمیم برای خروج این نیرو ها از افغانسـتان گرفته 

شـده اسـت؛ بـه بـاور ایـن قلـم، کاریسـت مطابـق خواسـت 

باطنی همه مردم افغانسـتان و همچنان عملیست شایسته 

یـک کشـور مسـتقل و یـک ملـت کـه مدعـی داشـنت تاریخ 

کهـن و فرهنـگ مـی باشـد. ما چـه بخواهیم چـه نخواهیم، 

یکـروزی باید متامی نیروهای مسـلح خارجی از افغانسـتان 

بیـرون مـی شـوند و چـه بهرت کـه اینکار حـاال صـورت گیرد. 

ایـن  مالـک  هاسـت،  افغانسـتانی  از  افغانسـتان  خـاک 

ملـک افغانستانیسـت، ایـن کشـور بایسـت بدسـتان مـردم 

افغانسـتان اداره، حفاظت و مدیریت شـود. این مسـأله یک 

ننـگ بزرگیسـت بـرای متامـی رهـربان سیاسـی کشـور چه 

در گذشـته و چـه اکنـون، اینکـه مردم افغانسـتان در میدان 

جنـگ خـوب می جنگند ولـی در میدان سیاسـت می بازند 

و بـرای چندیـن بـار این موضوع در تاریخ تکرار شـده اسـت 

که سیاسـیون این کشـور دسـتآوردهای مردم افغانسـتان را 

خـاک و خاکسـرت منوده اسـت. 

نظـام کنونـی افغانسـتان، نظـام مردمیسـت و از بطـن 

مـردم افغانسـتان قامـت راسـت منـوده اسـت؛ ایـن نظـام 

مبتنـی بـر قانـون اساسیسـت کـه بـا رأی مـردم و با دسـتان 

مناینـدگان مـردم افغانسـتان بـه عنـوان وثیقـه ملـی بوجود 

آمـده اسـت. نظـام سیاسـی مـردم سـاالر کنونی بـا توجه به 

مشـکالت کـه موجـود اسـت دو پایـه اصلـی و مرغـوب دارد، 

اول مردمـی بـودن ایـن نظـام دوم بـر بنیـاد قانـون اساسـی 

افغانسـتان این نظام و سـازمان سیاسـی کنونی شکل یافته 

و کارکـرد دارد. بنابرایـن، نظـام سیاسـی کنونی افغانسـتان 

تکیـه گاه شـان نیروهـای مسـلح خارجـی نبـوده و نیسـت. 

همچنـان کـه قابـل قدردانی مـی دانیم کمک هـای جامعه 

جهانـی را در ایـن چنـد سـال گذشـته و افغانسـتان نیـز در 

یـک روابـط دو سـویه و چنـد جانبـه در معـادالت منطقوی و 

جهانـی با جهان و منطقه همـواره همکار بوده و خواهد بود. 

این یگانه راه همزیسـتی مسـاملت آمیز بین املللیسـت که 

افغانسـتان بـر آن معقـد و همیـار جامعه جهانیسـت. 

اینـک در رشایـط حسـاس تاریـخ افغانسـتان، ایـاالت 

متحـده امریـکا و کشـورهای عضؤ سـازمان ناتـو که تصمیم 

گرفته اند تا نیروهای مسـلح خویش را از افغانسـتان تا پنج 

مـاه دیگـر بـه تدریج بیرون منایـد، کار مثبـت و درخور تأمل 

اسـت. امـا همـکاری هـای قاطعانـه این کشـور هـا از دولت 

و نظـام مـردم سـاالر افغانسـتان همچنـان بـه قـوت متـام 

باقیسـت. این حامیت ها در چارچـوب قرارداد های امنیتی 

و قـرارداد هـای اسـرتتژیک با توجـه به منافع ملـی دو طرف 

بـه همیـن شـکل تـداوم دارد. لـذا هیچ هـراس وجـود ندارد 

و از سـوی دیگـر نظـام سیاسـی افغانسـتان با تکیـه بر قوت 

هـای امنیتی و دفاعی کشـور و متکـی بر حامیت های قوی 

و مقتدرانـه¬ی مردم افغانسـتان راه مردم سـاالری را در این 

کشـور ادامـه خواهـد داد. تصمیـم ایـاالت متحـده و جامعه 

جهانی در راسـتای بیرون کشـیدن نیروهای مسـلح خویش 

از افغانسـتان بـه چنـد دلیـل امریسـت بجـا و شایسـته. در 

نخسـت ایـن موضوع خواسـت اساسـی و واقعی متـام مردم 

افغانسـتان اسـت. همه مردم افغانستان خواهان این مسأله 

بـوده و هسـت کـه نیروهـای مسـلح خارجـی در افغانسـتان 

نباشـد و یـا ایـن زمینـه هـا دیگـر بوجـود نیاید کـه نیروهای 

مسـلح جامعـه جهانـی وارد کشـور شـود. علـل حضـور ایـن 

نیروهای مسـلح که امروز تصمیم خارج شـدن از افغانستان 

را گرفتـه انـد، کـی هـا بودند؟ موجودیت تروریسـم و شـبکه 

های دهشـت افگـن دنیا در افغانسـتان همه علل آشـکاری 

بـود/ اسـت کـه حضـور ایـن نیروهـا را مسـجل سـاخت. بـه 

هرحـال اکنـون از ایـن تصمیـم جامعـه جهانـی اسـتقبال 

مـی شـود و بـار دیگـر ایـن آزمـون بـرای مـردم افغانسـتان و 

بخصوص سیاسـیون افغانسـتان فراهم می گردد که بتوانند 

کشورشـان را بـه صـورت انسـانی و درسـت اداره منایند. 

دلیـل دوم کـه خروج نیروهای مسـلح جامعه جهانی را 

مـردم افغانسـتان ایـن واقعیـت را بایـد خیلـی از 

قبـل پنداشـته و پذیرفتـه باشـند که رسبـازان خارجی 

طوالنـی مـدت در کشـور باقـی منی ماننـد و روزی فرا 

می رسـد کـه آنـان بـار بنـه خـود را بسـته از ایـن آب 

آنـان داخلـی  و خـاک خـدا حافظـی خواهنـد کـرد. 

نیسـتند که در بودن شـان همیشـه باید چشـم انتظار 

و چشـم دید داشـت، چنانچـه از نـام شـان پیدا اسـت 

و  انـد  آمـده  ایـن کشـور  بـه  خارجـی هسـتند، روزی 

ایـن  از  شـان  خواسـته های  شـدن  آورده  بـر  از  پـس 

کشـور خواهنـد رفـت. قـوای بیـن املللـی تـا همیـن 

افغانسـتان  ایجـاب می کـرد در  بیسـت سـاله  مقطـع 

جنـگ  بـه  منی بیننـد  نیـازی  اکنـون  مباننـد،  باقـی 

بـی هدفـی کـه رس و تـه آن هیـچ معلـوم نیسـت باقی 

مباننـد، هـدف اولـی و آخـری آنـان در موضع گیـری 

نجـات  و  القاعـده  بـا  مبـارزه  شـان  اعالمـی  هـای 

مرزهـای بیـن املللـی از خطـرات این پدیـده بود، هم 

اکنـون سـپر دفاعـی مطمـن در بازدارندگـی القاعده 

ایجـاد کـرده انـد و بـه نحـوی خـود را از خطـرات آنان 

مصئـون سـاخته انـد از ایـن جهـت لزومـی منی بینند 

کـه در قضیـه ی داخلی افغانسـتان که چنـدان ربطی 

دخیـل  ایـن  از  بیشـرت  را  خـود  منی گیـرد  آنـان  بـه 

مناینـد. بدیـن ملحـوظ آنان فرایند خروج شـان رسـام 

اعـالن منودنـد و تـا سـپتمرب سـال جـاری افغانسـتان 

را کامـال تخلیـه خواهنـد منـود.

رساسـیمه گی  باعـث  خـروج  تصمیـم  ایـن 

میـان  و  افغانسـتان  داخـل  در  وحشـتناکی 

اصلـی  عوامـل  اسـت.  گردیـده  کشـور  شـهروندان 

ایـن رساسـیمه گی، وضعیـت مبهـم مذاکـرات صلـح، 

احتـامل  و  موجـود  سیاسـی  وضعیـت  آشـفته گی 

اسـت.  طالبـان  گـروه  سـوی  از  خشـونت ها  تشـدید 

مـردم بـه صـورت کل و بعضـی از دانش آموخته هـا و 

از نخبـه گان سیاسـی تصـور می کننـد  حتـا شـامری 

پـی  در  و  آشـفته  و  مبهـم  وضعیـت  چنیـن  در  کـه 

وضعیـت  مهـار  اسـت  ممکـن  خشـونت ها،  تشـدید 

توجـه  بـا  هرچنـد  شـود.  خـارج  دولـت  کنـرتل  از 

سیاسـی  و  امنیتـی  سـیال  و  آنارشـیک  وضعیـت  بـه 

قابـل  مطلـق  صـورت  بـه  چیـزی  هیـچ  افغانسـتان، 

کـه  کـرد  یـادآوری  می تـوان  امـا  نیسـت؛  پیش بینـی 

گـروه طالبـان بـه دالیـل بسـیاری شـانس برگشـت به 

قـدرت را از راه جنـگ نـدارد. بنابرایـن، بهـرت اسـت 

کـه دانشـگاهیان، تحلیل گـران و نخبـه گان سیاسـی 

مهـار  هراس گسـرتی  از  کنونـی  حسـاس  رشایـط  در 

گسـیخته، تزریـق انگیزه هـای منفـی به جامعـه و ارایه 

تحلیل هـای روحیه کـش پرهیـز کننـد، ما بایـد مترین 

خـود اتکایـی را از اکنـون آغـاز مناییـم، بـازوان غیـر 

باشـد. مـردم  منی توانـد تکیـه گاه مطمـن و دامئـی 

بـر رس  افغانسـتان در الیه هـا و طیف هـای مختلفـی 

مسـئله پـس از خـروج قـوای بیـن املللـی راهـکار و 

اسـرتاتژی طـرح کننـد؛ زیـرا ایـن کشـور از مـا اسـت 

و نـا گزیریـم در آن زندگـی مناییـم، اگـر طالـب و یـا 

دولـت و یـا هـم اپوزیسـیون و جامعـه مدنـی هسـتیم 

از همیـن خاکیـم و همـه روزی در ایـن کشـور دفـن 

مـا  هیچکـدام  جهـت،  ایـن  از  شـد،  خواهیـم  خـاک 

نبایـد  و  مناییـم  تـرک  را  خـود  خـاک  منی توانیـم 

هـم چنیـن مناییـم، هیـچ راهـی جـز یافـنت مسـیر و 

بـا  را  مـا  منی توانـد  همپذیـری  و  سـازش  شـیوه های 

نزدیـک سـازد. ثبـات دامئـی  بـه  و  نزدیـک  هـم 

شـهروندان افغانسـتان بایـد بپذیرنـد که رسبازان 

امریکایـی و سـازمان نظامـی ناتـو منی توانسـتند بـه 

صـورت مادام العمـر در نقـش پولیـس در افغانسـتان 

مقامـات  کـه  هامن گونـه  کننـد.  وظیفـه  ایفـای 

آن هـا  کرده انـد،  اذعـان  بعضـاً  ناتـو  و  امریکایـی 

منی توانسـتند در جنگـی مشـارکت کننـد کـه زمـان 

پایـان آن نامعلـوم اسـت و یـا منابـع و امکانات شـان 

را بـدون کسـب کم تریـن نفعـی در ایـن جنـگ هـدر 

بدهنـد. دولـت – ملت سـازی از هامن آغاز در دسـتور 

کار رسبـازان امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان نبـود و 

ایـن کار در بـازه زمانی بیسـت سـاله و با اعامل فشـار 

از بیـرون هـم ممکـن نیسـت. آن هـا بـرای تشـکیل و 

اسـتقرار دولـت مرکـزی در افغانسـتان تـا آن جا کمک 

کردنـد کـه در سـطح بین املللـی بتوانـد از یـک واحد 

رسزمینـی مسـتقل مناینده گـی کند و طـرف تعامالت 

ناتـو  و  امریـکا  باشـد.  بین امللـل  نظـام  در  کشـورها 

سازمانی شـان  و  ملـی  منافـع  اقتضائـات  حکـم  بـه 

در  جنـگ  بسـاط  کامـل  برچیـدن  تـا  منی توانسـتند 

دولـت  یـک  شـکل گیری  تـا  و  مباننـد  افغانسـتان 

ایـده آل در ایـن کشـور از جان و مال شـهروندان خود 

مایـه بگذارنـد. بنابرایـن، امریکایی هـا و ناتو به محض 

آن کـه حضـور نظامـی خـود در افغانسـتان را بـه نفـع 

ندیدنـد، باروبسـاط رسبـازان خـود را جمـع کردنـد و 

آمـاده شـده اند کـه این کشـور را تـرک کننـد. اگر چه 

خـروج آن هـا در رشایـط آشـفته کنونـی مایـه نگرانـی 

رساسـیمه گی  باعـث  نبایـد  نگرانـی  ایـن  امـا  اسـت؛ 

شـود و میـدان را بـرای بازگشـت طالبـان بـه قـدرت 

فراهـم  اسـالمی«  »امـارت  مجـدد  اقامـه  و  سیاسـی 

از  حراسـت  و  نظـام  حفـظ  جهـت  افغانسـتان  کنـد. 

اقتـدار ملـی اش الیه هـای مهـم و تأثیـر گـزاری دارد 

کـه در صـورت لـزوم می توانـد چـرت حامیتـی اش را 

گسـرتانیده و نظـام موجـود را همچون گوهـر با ارزش 

در دل تحـوالت حفـظ منایـد.

نسـخه  یـک  طالبـان  گـروه  اسـالمی«  »امـارت 

کهنـه و آزموده شـده اسـت. بـه یمـن حافظـه تاریخـی 

منطقـه ای،  قدرت هـای  همسـایه،  کشـورهای 

بین املللـی،  سـازمان های  و  جهانـی  قدرت هـای 

و  »منفـور«  سیاسـی  نظـام  یـک  اسـالمی«  »امـارت 

»مطـرود« در سـطح جهانـی اسـت. بـه همیـن دلیـل 

توسـعه یافته«  »ترویـکای  کـه کشـورهای عضـو  اسـت 

در نشسـت اخیـر خـود در مسـکو بـا بازگشـت »امارت 

اسـالمی« بـه افغانسـتان بـه صـورت رصیـح مخالفـت 

منافـع  کـه  جهـان  کشـورهای  هم چنـان  کردنـد. 

آن هـا بـا افغانسـتان باثبـات، دموکراتیـک و مسـتقل 

گـره خـورده اسـت، از برگشـت »امـارت اسـالمی« بـه 

جهـان  کشـورهای  منی کننـد.  حامیـت  کشـور،  ایـن 

ننـگ جوامـع  مایـه  را  اسـالمی«  »امـارت  نیـز  اسـالم 

بـرای  طالبـان  گـروه  جنـگ  و  می پندارنـد  اسـالمی 

اقامـه ایـن امـارت در افغانسـتان را نـاروا و نامـروع 

ایـن حیـث، گـروه طالبـان در سـطح  از  خوانده انـد. 

جهانـی در انـزوا قـرار دارد و یـک گروهـی بـه شـدت 

تنهـا و مطـرود اسـت. لـذا از زاویـه جهانـی هـم اگـر 

و  منطقـوی  در  کشـوری  هیـچ  بنگریـم  موضـوع  بـه 

بیـن املللـی از نظـام غیـر قابـل تعریـف آنـان حامیت 

را  امـارت  برگشـت  شـانس  طالبـان  کـرد،  نخواهنـد 

بیسـت قبـل بـا برچیـدن بسـاط شـان از ایـن کشـور 

بـا خـود دفـن منودنـد، با ایـن حال، بـه نظر می رسـد 

ایـن گـروه پیـش از اینکـه در صـدد تثبیـت حاکمیـت 

شـان باشـند شـیوه های ادغـام و بازگشـت عزمتندانه 

می مناینـد. جسـتجو  را  نظـام  درون 

گـروه طالبـان و »امـارت اسـالمی« مـورد نظر این 

جذابیـت  و  مطلوبیـت  نیـز  داخلـی  سـطح  در  گـروه 

الزم را نـدارد. شـهروندانی کـه طـی سـال های اخیـر 

انتخـاب  کـرده ،  زنده گـی  گـروه  ایـن  از  حامیـت  در 

دیگـری غیـر از آن نداشـته اند. ایـن حامیـت آن هـا نه 

از روی رضـا و رغبـت کـه از روی تـرس و بـا زور شـالق 

و میلـه تفنـگ بوده اسـت. در غیر این صـورت، چطور 

ممکـن اسـت بـرای مردمـی کـه سـال ها بـرای آزادی 

زنده گـی  کرده انـد،  مبـارزه  خـود  انسـانی  حقـوق  و 

اگـر  کننـد ؟  انتخـاب  را  طالبانـی  امـارت  قفـس  در 

سـایه شـالق از زنده گـی ایـن شـهروندان دور شـود، 

هیـچ یـک از آن هـا زیـر پرچـم »امـارت اسـالمی« حتـا 

بـرای یـک لحظـه کوتـاه هـم زنده گـی نخواهـد کـرد؛ 

بـرای مـردم  امـارت چنان کـه تجربـه شـد،  ایـن  زیـرا 

افغانسـتان نـه آزادی و حـق انتخاب داشـت و نه عزت 

و نـان و رفـاه. در حـال حـارض، برای مردم افغانسـتان 

کـه سـال های متـامدی را بـرای آزادی، حقـوق بری 

انسـانی  مطلـوب  زنده گـی  یـک  از  برخـورداری  و 

مبـارزه کرده انـد، تبعیـت از »امـارت اسـالمی« دیگـر 

یـک انتخـاب نیسـت. بنابرایـن، در سـطح داخلی هم 

فضـا بـرای برگشـت »امارت اسـالمی« مسـاعد نیسـت 

و تـالش بـرای اقامـه ایـن نظـم سیاسـی عقب مانـده 

محکـوم بـه شکسـت اسـت. ایـن گـروه از بـدو ظهـور 

شـان در دهـه نـود تـا کنـون کاری نکـرده اسـت کـه 

یـک خاطـره مانـدگار و مردم پسـند را در ایـن رسزمین 

رو خـود شـان  ایـن  از  باشـد،  بجـا گذاشـته  از خـود 

نیـز می داننـد امـارت ارتجاعـی شـان اینبـار بـه طـور 

تحمیلـی نیـز بـه بـار نخواهـد نشسـت؛ زیـرا از روحیه 

عمومـی مطالعـه الزم را دارنـد.

بـا توجـه بـه دالیـل فـوق، گـروه طالبـان اگـر هم 

خواسـته باشـند شـانس بازگشـت بـه قـدرت را نـدارد 

و تـالش ایـن گـروه بـرای اسـتقرار »امـارت اسـالمی« 

طالبـان  گـروه  جنـگ  اسـت.  بیهـوده  افغانسـتان  در 

هامن گونـه کـه در سـطح جهانـی محکـوم اسـت، در 

سـطح داخلـی نیـز بـا محکومیت هایـی روبـه رو شـده 

رسبـازان  خـروج  دلیـل  بـه  شـاید  گـروه  ایـن  اسـت. 

بین املللـی از افغانسـتان بـرای مدتـی مانـور بدهـد 

و بدمسـتی کنـد؛ امـا در فرجـام چـاره ای جـز متکیـن 

بـه گفت وگـو بـا دولـت و انتخـاب زنده گـی صلح آمیـز 

رسبـازان  خـروج  پـی  در  نبایـد  ایـن رو،  از  نـدارد. 

احتاملـی  تشـدید  و  افغانسـتان  از  بین املللـی 

بـه صـورت  و  را گـم  خشـونت ها در کشـور دسـت وپا 

اسـالمی«  »امـارت  برگشـت  بـرای  را  راه  ناخواسـته 

و گـروه طالبـان در قـدرت همـوار کـرد. هـم اکنـون 

عقبـه حامیتـی  بـا  مسـلح  هـزار رسبـاز   350 حـدود 

املللـی  بیـن  تروریـزم  بـا  نـربد  صفـوف  در  مردمـی 

حضـور دارنـد کـه بـا توجـه بـه تـوان رزمـی و دفاعـی 

آنـان، هرگونـه نیروهـای مخـل نظـام را تنبیـه خواهـد 

کـرد.

از افغانسـتان مثبـت تحلیل می مناید این اسـت، براسـاس 

تضادهـا و تقابـل هـای کـه ایاالت متحـده امریکا در سـطح 

منطقـوی و جهانـی بـا عـده¬ی از کشـور هـای همسـایه 

افغانسـتان داشـته و دارد، خـروج نیروهـای امریـکا و سـایر 

کشـورهای عضـو ناتو این تقابـل را از جغرافیای افغانسـتان 

دور مـی کنـد. حداقـل بهانـه¬ی باقـی منـی مانـد کـه از 

حضـور نیروهـای امریـکا در افغانسـتان داشـتند. جمهوری 

اسـالمی ایـران یکـی از همسـایگان افغانسـتان اسـت کـه 

همـواره از بـودن نیروهـای امریـکاه و پایگاه هـای نظامی آن 

کشـور در افغانسـتان هـراس داشـت و ایـن موضـوع هـر دم 

بـه رضر امنیت افغانسـتان بـود؛ زیرا ایران تالش مـی کرد از 

طـروق هـای گوناگون حضـور امریکایی ها را در افغانسـتان 

تحت فشـار قرار دهد. همچنان روسـیه و کشـورهای آسیای 

مرکـزی کـه بـه نحـوی در اقـامر روسـیه قـرار دارنـد از بـودن 

نیروهـای ایـاالت متحده امریـکا و اعضأ سـازمان ناتو ناراض 

بودند و شـاید سـعی در زمین کردن نیروهای ایاالت متحده 

در افغانسـتان داشـتند. حامیت های روسیه از گروه طالبان 

و تشـدید نـا امنی ها عمده ترین دلیلیسـت که مـی توان از 

آن یاد منود. همینطور همسایه رشقی و جنوبی افغانستان، 

جمهوری اسـالمی پاکسـتان نیـز از حضور نیروهای مسـلح 

امریـکا و ناتـو در افغانسـتان احسـاس رضایت نداشـت و در 

ایـن بیسـت سـال هـر آن در تـالش ایـن بـود تـا زمینه هـا را 

بـر ایـن نیـرو هـا در جغرافیـای افغانسـتان تنگ و غیـر قابل 

مانـدن بکنـد. همسـایه رشقـی افغانسـتان جمهـوری خلق 

چیـن نیـز بـه هیچ وجـه از حضـور نیروهـای مسـلح امریکاه 

سـایر  و هامننـد  نداشـت  رضایـت خواطـر  افغانسـتان  در 

همسـایگان افغانسـتان در پـی زمین¬گـر منـودن امریکا از 

طریـق گروه هـای تروریسـتی و حمالت بر نیروهـای جامعه 

جهانـی مسـتقر در افغانسـتان بودنـد. ایـن مسـأله سـبب 

چندیـن برابـر شـدن نـا امنـی هـا در افغانسـتان و تبدیـل 

شـدن افغانسـتان به میدان رقابت دیگران شـده بود، از این 

جهـت تصمیم خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان قابل 

مکث اسـت. 

نیروهـای مسـلح  بیـرون منـودن  بـرای  دلیـل سـوم، 

خارجـی از افغانسـتان، نبـود دالیـل تـداوم جنـگ نـزد گروه 

طالبان اسـت. گـروه طالبان که تا کنون مدعـی این بود که 

در برابـر اشـغالگران خارجی و بـه خصوص امریکایی ها می 

جنگنـد، با خـروج نیروهای مسـلح خارجی دیگـر این دلیل 

هرگز باقی منی ماند که جنگ در افغانسـتان اسـتمرار پیدا 

منایـد. گروه طالبـان و رهربان این گروه اگر صادق هسـتند 

و بـه افغانسـتان تعلـق خاطـر دارنـد و ایـن رسزمیـن را وطن 

شـان تلقـی مـی کننـد، بـا خـروج نیروهـای مسـلح خارجی 

دیگـر هیـج دلیلـی باقـی نیسـت که جبهـه هـای جنگ ها 

همچنـان گـرم نگهدارند و به کشـتار مـردم و تـداوم بحران و 

نـا امنـی در افغانسـتان ادامه دهند. میز مذاکره فعال شـده 

اسـت و راه حل سیاسـی برای قضایای سیاسـی افغانسـتان 

در گفتـامن و در فضـای صلـح آمیـز جسـتجو شـود، تـا این 

کشـور از ایـن ذاللـت تاریخـی که گرفتار شـده اسـت بیرون 

کشـیده شـود. تـداوم جنگ و روحیه سـلطه طلبـی و حذف 

بحـران افغانسـتان را عمیقـرت و ژرفـای غـم و انـدوه مـردم 

افغانسـتان را بیشـرت از این خواهد سـاخت.     

 مهدی بابک

تکیه گاه نظام سیاسی، نیروهای مسلح خارجی نیست
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 سید لطیف سجادی

پذیر نیست امکان  امارت،  بازگشــت 
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 بازی با اعداد              3257
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3152    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3428
وزیرسفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3456

جواب هدف         2905

  

 
ور

د

ن
ب

هنرو

ثور
تمایل شــدیدی برای تغییرات در زندگی تان دارید. ممکن اســت زمان سختی 
را داشــته باشــید، و مشــکالت زیادی برای حل کردن دارید. شرایط مالی تان 
خیلی خوب نیســت، اما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. از حدس و گمان مالی 

اجتناب کنید.

جوزا
یکی از بســتگان به شــما توصیه می کند تا میل تان برای کسب مزایای مالی 
افزایش یابد. ممکن اســت تمام زمان خود را وقف به دست آوردن مزایای مالی 

کنید که ایده خیلی خوبی نمی باشد.

سرطان
ممکن اســت وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی و عاطفی تان شوید. 
مالقات بــا افراد جوان، برقــراری ارتباط با دیگران و همینطور مســافرت 
رفتن مطلوب می باشــد. تمایل زیادی داریــد که تغییراتی را اعمال کنید. 

اسد
امروز برای خرید و فروش روز خوبی نمی باشد. از حدس و گمان اجتناب کنید! 
نباید دنبال راهی برای کســب درآمد بدون دردسر باشید چون دچار مشکالت 

قانونی خواهید شد. امروز بعد از ظهر ممکن است مهمان داشته باشید.

سنبله
الگوی ستاره ای به روابط اجتماعی و عاطفی شما کمک می کند. برنامه های تان 
در طول بعد از ظهر تغییر خواهد کرد. احتماال به یک مهمانی هم دعوت شــوید. 

بهتر است که نیازتان را به استراحت کردن نادیده نگیرید.

حمل
ممکن است فرصتی داشــته باشید که تصمیمات مهمی در بخش های عاطفی 
بگیرید که زندگی تان را تغییر دهد. یک شــخص نزدیک به شما هدیه ای می 
دهد که شــما را خیلی خوشحال می کند. دوســتان تان امشب شما را به یک 

مهمانی دعوت می کنند.

میزان
امروز صبح مصمم هســتید تا مشــکالت خانوادگی را که به تعویق انداخته 
بودید را حل کنید. مجبور هســتید که به چندین سفر کوتاه بروید و مبلغ 

عمده ای پول خرج کنید. 

عقرب
تمایل دارید که چیز جدیدی را شروع کنید. زمان مطلوبی برای فعالیت های 
فکری می باشــد. فرصتی دارید که در جامعه خودتان را اثبات کنید. فرصتی 
دارید که به یک شخص از جنس مخالف توجه کنید. باید بیشتر احتیاط کنید.

قوس
تغییرات مفیدی برای شما در زندگی عاطفی تان رخ خواهد داد. بیشتر از هر 
روزی اجتماعی هســتید و فرصتی دارید تا رابطه ای را با یک شخص خاص 

آغاز کنید. این رابطه به ازدواج منجر خواهد شد.

جدی
امروز صبح احساس خســتگی زیادی دارید. باید از گرفتن تصمیمات مهم 
اجتناب کنیــد، مخصوصا در بخش های تجــاری. از انجام کارهای چالش 
برانگیــز نیز اجتناب کنید. و کارهای روتین خود را انجام دهید. امشــب به 

مالقات یک شخص عزیز می روید.

دلو
امروز صبح ممکن است مبلغ عمده ای پول از کسب و کار خود تان دریافت کنید. 
با این حال به شــما رفتن به سفرهای طوالنی مدت و سرمایه گذاری ها به شما 
توصیه می شــود. احتماال بخواهید که امروز بعد زا ظهر را با شریک عاطفی تان 

سپری کنید.

2906

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

پندـ  پــدرـ  پرـ  پرندهـ  
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ 
پهنـ  پناهـ  پناهیـ  پارهـ  
پاـ  پیادهـ  پدرانـ  پیرانـ  

پایهـ  پاینده.
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 ناتان گولدمن

حوت
گرجه خیلی مشغول هستید، انرژی زیادی دارید تا کارهای تان را تکمیل کنید. 
مصمم هستید تا بر هر مانعی غلبه کنید. شرایط مالی تان ممکن است رضایت 
کمتری داشته باشــد، اما نباید جدی بگیرید. باید بیشتر با شریک عاطفی تان 

ارتباط برقرار کنید.

 شطرنج                     3429

ا

آتشــگاهـ  ادیانـ  برخوردـ  پوشندهـ  تحدیثـ  ثنویتـ  جادهـ  چکیدهـ  
حمیدـ  خزانهـ  دلخوشـ  ذلتـ  رسالتـ  زرگرـ  ژولیدهـ  سیاحـ  شکارچی 
ـ صنویرـ  ضیافتـ  طوطیـ  ظریفـ  عصمتـ  غفلتـ  فرهمندـ  قلمکاری 

ـ کنجکاوـ  گریهـ  لطیفهـ  میراثـ  نمناکـ  وقفهـ  هواخواهـ  یک سخن.
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خ

ارسارآمیزی منی تواند با دخرتی که عاشقش است مباند. او ابتدا ادعا 

می کند که »چنان است که گویی گروهی از مردان مسلح به دور او حلقه 

زده اند و نیزه هایشان را در جهات مختلف نگاه داشته اند« اما بعد این روایت 

را تغییر می دهد و می گوید »من نیز در حلقه های مردان مسلح بودم اما آنان 

نیزه هایشان را به سمت عقب، در جهت من، گرفته بودند. زمانی که خواستم 

به سمت دخرت بروم بالفاصله گرفتار نیزه های مردان خودم شدم و دیگر 

نتوانستم جلوتر بروم.« در قطعه ای دیگر این خودانکاری عمیق تر می شود: 

راوی می گوید که »من هم می توانم مانند دیگران شنا کنم اما حافظه ام از آنها 

بهرت است و در نتیجه نتوانسته ام فراموش کنم که پیشرت منی توانستم شنا 

کنم. چون نتوانسته ام آن را فراموش کنم، توانایی شنا کردن فایده ای برایم 

ندارد و در واقع منی توانم شنا کنم.«

اغلب قطعات آثار مفقود شناخت جدید یا عمیق تری از کافکا به دست 

منی دهند بلکه بیان فرشده تری از هامن دینامیسم، مضامین و دغدغه ها ارائه 

می کنند که در آثار طوالنی تر و مشهورتر او به چشم می خورند. این قطعات 

خصوصیت چندپاره ی نوشته های او را که کمرت چندپاره اند آشکار می کنند. 

بسیار جالب توجه است که پس از خواندن مجموعه ی این اشکال شکسته و 

چندپاره هامن احساسی دست می دهد که با خواندِن، برای مثال، »مسخ« 

یا محاکمه. این آثار نیز، به رغم وحدت نسبی و دینامیسم روایی، از هامن 

ساختار ترکیبی برخوردارند که شاکله ی آثار مفقود را تشکیل می دهد: هر 

یک پاره های به هم پیوسته ای از مخمصه ها و رشته ای متوالی از آرزوهای 

ناکام مانده اند.

هر چند در پس گفتار با ظرافت اشاره ای به آن منی شود اما این مجموعه خود 

طرحی شکست خورده است. ابتدا اعالم شده بود که آثار مفقود مجموعه ای از 

قطعاتی است که پیشرت به زبان انگلیسی ترجمه نشده اند، ادعایی که با پیدا 

شدن ترجمه هایی دیگر در مجلدات نایاب پس گرفته شد. اکنون بر روی جلد 

کتاب آمده است که از مجموعهی ۷۴ قطعهی این مجموعه، دو قطعه پیشرت 

هرگز به انگلیسی منترش نشده بودند. 

این تغییر احتامالً برای نارش و خوانندگانی که تازگی و اصالت برایشان 

جذابیت دارد، مأیوس کننده است.

هر چند آثار مفقود بر میراث رسدرگمیهایی کافکایی میافزاید اما با 

آشناییزدایی از کافکایی که تصور میکنیم میشناسیم، روشنگری نیز میکند. 

در صد سال گذشته اغلب پژوهش های کافکایی به قدری رصف بحث بر 

رس معنای نگرش مستأصل و رنجدیده ی او بوده است ــ حرست خوردن 

برای خدایی غایب، دست و پنجه نرم کردن با تناقض های یهودیت مدرن، 

از ترس پدر یا معشوق بر خود لرزیدن، نومیدی در میانه ی بوروکراسی ای 

غیرقابل درک، پیشبینی نزدیک شدن متامیت خواهی ــ که غریبِی بی پیرایه ی 

آثارش بدیهی فرض شده است چنانکه گویی تجربه ی عجز خوف انگیزی را 

که کافکا به تصویر می کشد کامالً درک کرده ایم. خواندن آثار مفقود این 

اطمینان را بر هم می زند: نه تنها با آشنا کردن ما با منود های جدید یا 

کمرتشناخته شده ای از پروژه ی او بلکه از طریق مواجهه ی مکرر و بالفصل 

با عدم اعتامد به نفس کافکا، که در هر نشانه ی »]...[« در پایان هر قطعه 

و پیش از خامته یافنت جمله ی پایانی خودمنایی می کند. این نشانه دیوار 

چهارم را در هر اثِر نامتام کافکا، و حتی آنهایی که او اجازه ی چاپشان را داده 

بود، آشکار می کند. نه تنها شخصیت های داستان های کافکا بلکه خود او نیز 

منی توانست راه خروجی بیابد. آثار مفقود به ما کمک می کند تا در درگاه های 

عبورناپذیر او اندکی کنارش توقف کنیم.

 

مضمون فقداِن راه خروج و همچنین درگاه های غیرقابل عبور در این 

مجموعه مدام تکرار می شود. حضور بیهوده ی گذرگاه رصفاً باعث 

تشدید حال و هوای به دام افتادن می شود. در قطعه ای دیگر، 

تعدادی از جانواران پس از دزدیدن جرعه ای آب از دریاچه به خانه 

باز می گردند و مجازات کنندگان شالق به دست آنها را تا »داالن های 

آبا و اجدادی« دنبال می کنند »جایی که در کامالً بسته شد و ما تنها 

به حال خود رها شدیم.« در داستانی دیگر، که آن هم یک جواهر 

محسوب می شود، راوی بی جهت در »تاالری نسبتاً بزرگ که نور مالیم 

المپی آن را روشن کرده است« قدم می زند. او می گوید »این اتاق 

درهایی دارد اما اگر آنها را باز کنید در مقابل خود دیواری صخره ای 

خواهید دید که فقط به اندازه ی یک دست تا درگاه فاصله دارد و تا 

جایی که می توان دید در یکی از طرفیِن در امتداد پیدا می کند. راه 

خروجی وجود ندارد.«

این عبارت خفقان آوِر »راه خروجی وجود ندارد« ــ که خود فی نفسه 

عبارتی کافکایی است ــ در منت دیگری نیز تکرار می شود، در 

گفتگویی بین فردی بی نام و شامپانزه ای به نام پیرتِ رُسخ که انسان ها 

او را از جنگل ربوده اند و عاقبت آموخته است که مانند انسان ها 

رفتار کند. این میمون راوِی »گزارش به آکادمی« است، یکی از 

معدود داستان هایی که کافکا در زمان حیات خود به امتام رساند و 

منترش کرد. در داستان کامل، پیرت رسخ ابراز می کند که خواهان 

»راه خروج« است و مدتی مشغول تفسیر معنای این عبارت می شود: 

او در ترجمه ی ویال و ادوین موری به مخاطبش می گوید که »شاید 

درست متوجه نشده ای که منظورم از »راه خروج« چیست.... من آن را 

در مشهورترین و کامل ترین معنایش به کار می برم و عمداً از کلمه ی 

»آزادی« استفاده منی کنم. منظورم احساس فراخ آزادی از هر جهت 

نیست« ــ ما خودمان باید استنتاج کنیم که او چه نوع آزادی نسبتاً 

محدودی را می خواهد. در روایت آثار مفقود، پیرتِ رسِخ اندوهگین 

داستان اسارت خود را روایت می کند و می گوید که پیش از آن 

»منی دانستم »راه خروجی وجود ندارد« چه معنایی دارد.« او سپس 

توضیح می دهد که در »قفسی که چهار طرف آن با میله پوشیده 

شده باشد« نگهداری منی شد بلکه »فقط سه دیوار وجود داشت 

و آنها محکم به صندوقی چسبیده بودند، آن صندوق دیوار چهارم 

بود.« به نظر می رسد همه چیز وابسته به این دیوار چهارم بود. در 

کیهان شناسی کافکایی، سه دیوار مسلم فرض می شوند اما تراژدی 

هولناک این است که وجود خود فرد، دیوار و حائل نهایی را تشکیل 

می دهد.

شبح دیواِر چهارِم غایب بر آثار مفقود سایه افکنده است. این مضمون 

آشکارا در قطعه ای دیگر نیز تکرار می شود، در جایی که راوی فضای 

اسارت خود را توصیف می کند. در هامن خط اول داستان می گوید: 

»سلول زندان نبود زیرا دیوار چهارم کامالً باز بود.« در اینجا نه 

مخصمه ی فیزیکی بلکه تفسیر راوی است که مانعی در برابر اوست: 

باز بودن دیوار چهارم فقط این واقعیت را برجسته می کند که او هیچ 

تالشی برای گریخنت منی کند. در واقع، راوی می گوید که خیلی بهرت 

شد که عریان بودنش مانع از آن شد که از لباسش طنابی برای فرار 

درست کند؛ با توجه به »پیامدهای فاجعه آمیِز« احتاملی »بهرت است نه 

چیزی داشته باشم و نه کاری کنم.« 

کافکا در جاهای دیگر به روش های دیگری این ساختار خودناکام ساز 

را نشان می دهد. در یکی از قطعات، راوی می گوید که به شکل 

چهره هـای  از  و  بریتانیایـی  سـاله   ۵۲ بازیگـر  مک کـروری،  هلـن 

اصلـی رسیـال پیکـی بالینـدرز و فیلم هـای هـری پاتـر درگذشـت.

دیمین لوئیس، همرس خانم مک کروری با اعالم این خرب در توییرتش 

گفته او که به رسطان مبتال بوده در آرامش در خانه درگذشـته اسـت.

دنیـا  از  کـرد،  زندگـی  کـه  هامنطـور  »او  اسـت:  نوشـته  او 

می دانیـم  و  داریـم  دوسـتش  مـا  خدایـا  تـرس.  بـدون  رفـت. 

کردیـم.« زندگـی  او  بـا  کـه  بودیـم  خوش اقبـال  چقـدر 

هلن مک کروری نقش عمه پالی را در رسیال پرطرفدار پیکی بالیندرز 

بازی کرد و در متام پنج قسمت رسیال از سال ۲۰۱۳ حضور داشت.

رسیـال  در  نقشـش  دربـاره  مصاحبـه ای  در  مک کـروری  هلـن 

متفکـر  مغـز  شـلبی  تامـی  و  »او  بـود  گفتـه  بالینـدرز  پیکـی 

متفـاوت  چطـور  کـه  ببینیـد  می توانیـد  و  بودنـد  خانـواده 

می کردنـد.« اداره  را  خانـواده  جنسـیت[  نظـر  ]از  هـم  از 

»یکی از جایگاه مردانه، نقشـش بیشـرت فیزیکی، خشـن و تهدیدآمیز 

بـود و یکـی از جایـگاه یـک زن بـا هـامن انـدازه خشـونت فیزیکـی 

ترسـناک امـا در عیـن حـال مبتنـی بـر جنبه هـای روانشـناختی.«

خانم مک کروری در رسیال ملکه نقش همرس تونی بلر، نخسـت وزیر 

بریتانیا را بازی کرد و در رسیال دکرت هو هم در سال ۲۰۱۰ نقش داشت.

لوئیـس  دیمـن  بـا   ۲۰۰۷ سـال  در  مک کـروری  هلـن 

دارنـد. فرزنـد  دو  آنهـا  کـرد.  ازدواج  بریتانیایـی  بازیگـر 

ــد  ــناخت جدی ــود ش ــار مفق ــات آث ــب قطع اغل
ــد  ــت نمی دهن ــه دس ــکا ب ــری از کاف ــا عمیق ت ی
ــم،  ــان دینامیس ــرده تری از هم ــان فش ــه بی بلک
مضامیــن و دغدغه هــا ارائــه می کننــد کــه در آثــار 
ــد.  ــم می خورن ــه چش ــهورتر او ب ــر و مش طوالنی ت
ــته های  ــاره ی نوش ــت چندپ ــات خصوصی ــن قطع ای
ــد.  ــکار می کنن ــد آش ــر چندپاره ان ــه کمت او را ک
بســیار جالــب توجــه اســت کــه پــس از خوانــدن 
ــاره  ــته و چندپ ــکال شکس ــن اش ــه ی ای مجموع
همــان احساســی دســت می دهــد کــه بــا خوانــدِن، 
بــرای مثــال، »مســخ« یــا محاکمــه. ایــن آثــار نیز، 
ــی، از  ــم روای ــبی و دینامیس ــدت نس ــم وح ــه رغ ب
همــان ســاختار ترکیبــی برخوردارنــد که شــاکله ی 
آثــار مفقــود را تشــکیل می دهــد: هــر یــک 
پاره هــای بــه هــم پیوســته ای از مخمصه هــا و 
رشــته ای متوالــی از آرزوهــای ناکام مانده انــد.

ادبیات

اول  بـرای سـاخت فصـل  آمـازون  طبـق گزارش هـای جدیـد، کمپانـی 

رسیـال »اربـاب حلقـه هـا« هزینـه زیـادی رصف کـرده اسـت.

بـه گـزارش اینـدی وایـر، فصـل پایانـی رسیـال محبـوب شـبکه HBO بـا 

عنـوان »بـازی تـاج و تخت«، به خاطـر بودجه ۹۰ میلیون دالـری اش )۱۵ 

میلیـون دالـر بـرای هر قسـمت( رس تیرت اخبار شـده بود؛ اما ایـن رقم در 

مقایسـه  بـا بودجـه ای که آمـازون برای سـاخت رسیـال »اربـاب حلقه ها« 

خـرج کـرده اسـت، زیـاد به نظر منی رسـد.

در گزارش های اولیه در سـال ۲۰۱۸ اعالم شـده بود که حداقل سـاخت 

دو فصـل از ایـن رسیـال )اربـاب حلقـه هـا( حـدوداً ۵۰۰ میلیـون دالـر 

هزینـه دارد، امـا گزارش های جدید نشـان می دهد که تنها برای سـاخت 

فصـل اول رقمـی در حـدود ۴۵۰ میلیون دالر هزینه شـده اسـت.

ایـن رقـم ۴۵۰ میلیـون دالری از سـوی رسـانه نیوزیلندی منتـرش و تایید 

شـده کـه ایـن رسیـال واجد رشایط بـرای دریافـت سوبسـید از دولت این 

کشـور اسـت؛ چـرا کـه بودجـه آن حـدود ۶۵۰ میلیـون دالـر نیوزیلنـدی 

)معـادل ۴۵۰ میلیـون دالـر آمریـکا( اسـت. منبعـی نزدیـک بـه کمپانـی 

آمـازون هـم ایـن اعـداد و ارقـام را تاییـد کرد.

اسـتوارت نـاش، وزیـر توسـعه اقتصـادی نیوزیلنـد، »اربـاب حلقـه هـا« را 

بزرگرتیـن رسیـال تلویزیونـی کـه تـا کنـون سـاخته شـده توصیـف کـرد 

و افـزود: آمـازون در نظـر دارد فقـط بـرای یـک فصـل ۶۵۰ میلیـون دالـر 

نیوزیلنـدی هزینـه کنـد و ایـن شـگفت انگیـز اسـت.

نـاش در بیانیـه ای اعـالم کـرد کـه ایـن توافـق بـا کمپانـی آمـازون باعـث 

ایجـاد شـغل های زیـادی خواهـد شـد. در ادامـه هـم مـوج جدیـدی از 

توریسـت های بین املللـی بـه نیوزیلنـد مـی آینـد.

طبـق آمـار ارائـه شـده بـرای سـاخت رسیـال اربـاب حلقـه هـا، ۷۶ هـزار 

اتومبیـل، ۲۹ هـزار کامیون و ون به خدمت گرفته شـده و تولید آن کمک 

می کنـد کـه سـینام ۵۰۰ میلیـون دالـر بـه اقتصـاد ایـن کشـور تـا سـال 

۲۰۲۴ تزریـق کنـد.

برای درک بهرت بودجه ۴۵۰ میلیون دالری، باید به خاطر داشـته باشـید 

کـه پیـرت جکسـون بـرای سـاخت سـه گانـه سـینامیی »اربـاب حلقـه ها« 

۲۸۰ میلیـون دالـر و بـرای سـه گانـه »هابیـت« ۶۲۳ میلیـون دالر هزینه 

کرده اسـت.

فلـم هم بـازی  یـک  بـوالک در  بـا سـاندرا  بازیگـر رسشـناس هالیـوود 

را جـربان کنـد. فلـم خـودش  تـا حضـور وی در  می شـود 

بـرد پیـت نقشـی کوتـاه در فلـم اکشـن-کمدی »شـهر گمشـده دی« 

برعهـده گرفـت. بـه ایـن ترتیـب بازیگـر ۵۷ سـاله بـه سـاندرا بـوالک 

بـرای  پیـت  شـده  گفتـه  می پیونـدد.  فلـم  ایـن  در  تیتـوم  چنینـگ  و 

جـربان حضـور سـاندرا بـوالک در فلـم »قطـار رسیع السـیر« ایـن نقـش 

را پذیرفتـه اسـت. بـوالک ۵۶ سـاله در ایـن فلـم بـرای نخسـتین بـار در 

فلمـی بـا حضـور پیـت ظاهـر شـد. »شـهر گمشـده دی« یـک کمـدی 

ماجراجویـی بـا بـازی بـوالک در نقش یـک رمان نویس منزوی اسـت که 

بـا شـخصیت حامـی کتابش به یـک تور معرفـی کتاب می رونـد و درگیر 

یـک آدم ربایـی می شـوند. بـوالک بـه تازگـی نقش کوتـاه خـود را در فلم 

»قطـار رسیع السـیر« بـه پایـان برد. ایـن فلم اکشـن و دلهـره آور را دیوید 

لیـچ سـاخته اسـت و بـرد پیـت نقـش اصلـی آن را برعهـده دارد. گفتـه 

شـده بیشـرت صحنه هـای اکشـن را نیز خـود پیت بـازی کرده اسـت. در 

ایـن فلـم کـه بـا اقتبـاس از رمانـی از کیتـارا ایسـاکا سـاخته شـده ، پنج 

آدمکـش حرفـه ای خـود را در یـک قطـار شینکانسـن ژاپنـی می بینند و 

می فهمنـد کـه مأموریـت همـه آنها مشـرتک اسـت. از نقش هـای جدید 

بـرد پیـت می تـوان از نقش آفرینـی در فلـم »بابـل« بـه کارگردانـی دمین 

شـازل یـاد کـرد. بـرد پیـت هـم چنیـن از اهـدا کننـدگان جوایـز اسـکار 

امسـال در کنـار چهره هایـی چـون هریسـون فـورد، هالی بـری و رییس 

ویرتسـپون اسـت کـه ۲۵ اپریـل برگـزار می شـود.

»شهر گمشده دی« قرار است سال ۲۰۲۲ اکران شود.

رویداد
هلن مک کروری هنرپیشه 
»پیکی بالیندرز« درگذشت

»کمپانی آمازون« برای ساخت فصل 
جدید »ارباب حلقه ها« 

۴۵۰ میلیون دالر هزینه می کند

برد پیت در فلم »شهر گمشده دی« 
بازی می کند

کافکای نا تمام – بخش دوم و پایانی

سینما

سینما

برگردان: هامون نیشابوری

منبع: آسو



بسـیاری منتظـر برنامه هـای رئیس جدید بارسـلونا 

در انتقـاالت تابسـتانی پیـش رو هسـتند و اینکـه او 

باالخـره یـک سـتاره بـزرگ مثـل ارلینـگ هالنـد را 

جـذب مـی کنـد یـا خیر.

دو هفته پیش مشـخص شـد مینو رایوال مدیربرنامه 

غـول  دو  بـا  مذاکـره  بـرای  هالنـد  ارلینـگ  هـای 

فوتبـال اسـپانیا یعنـی رئـال مادریـد و بارسـلونا بـه 

ایـن کشـور سـفر کـرده تـا بـه پیشـنهاد آنهـا بـرای 

جـذب سـتاره نـاروی گـوش دهـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه گفته می شـود چنـد تیم بـزرگ حارض در 

لیـگ برتـر انگلیـس نیز خواهـان به خدمـت گرفنت 

ایـن بازیکـن گلـزن هسـتند.

بـا خـوان الپورتـا  رایـوال  بیـن مینـو  ارتبـاط خـوب 

سـبب شـد او ابتـدا به بارسـلونا بـرود و بـا وی گفت 

و گـو کنـد.

الپورتا که روز گذشـته همراه کاروان بارسـا به سـویا 

سـفر کـرد تا امروز از نزدیک شـاهد فینـال کوپا دل 

ری برابر بیلبائو باشـد، در مصاحبه با السسـتا و در 

مـورد احتـال جـذب ارلینـگ هالند گفـت:» کاری 

کـه نیـاز اسـت، انجـام خواهد شـد و به درسـتی نیز 

انجام می شـود.«

الپورتـا در مـورد آینـده رونالـد کومـان روی نیمکـت 

بارسـا حـارض بـه پاسـخگویی نشـد. او در کمپیـن 

هـای انتخاباتـی خـود رصاحتـا گفتـه بود کـه آینده 

کومـان بـه نتایج تیم بسـتگی خواهد داشـت و فتح 

کوپـا دل ری مـی توانـد اولین قـدم در راه اعتاد به 

مـرد هالندی باشـد.

پاسخ الپورتا به احتمال جذب هالند و آینده کومان

ورزش
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مـاه، حضـور پایـدار انسـان روی آن را ممکن کند و سـپس در 

آنجـا فناوری هـای جدیـد را بـا هـدف سـفر انسـان بـه مریـخ 

کند. آزمایـش 

تگـزاس در حـال آزمایـش اسـت.

»آرمتیـس« چهـار  برنامـه  ناسـا قصـد دارد در چهارچـوب 

فضانـورد را بـه مـاه بفرسـتد و با ایجـاد ایسـتگاه فضایی در 

 ۲.۴( دالـری  میلیـارد  قـراردادی ۲.۹  اپریـل  روز جمعـه ۱۶  ناسـا 

ایـان  بـه  متعلـق  اسـپیس ایکس  رشکـت  بـا  را  یورویـی(  میلیـارد 

ماسـک، میلیـاردر امریکایـی امضـا کـرد تـا ایـن رشکـت سـاخت یک 

فضاپیـا بـا هـدف بـردن فضانـوردان بـه مـاه را آغـاز کنـد.

بـه ایـن ترتیـب یـک گام مهـم دیگـر بـرای فرسـتادن انسـان بـه مـاه 

کـه پیـش از ایـن تنها در سـال ۱۹۷۲ میـادی در چهارچـوب برنامه 

»آپولـو« ممکـن شـده بود، برداشـته شـد.

بـا عقد ایـن قـرارداد، اسـپیس ایکس توانسـت رشکت هایـی همچون 

داینتیـک و بلـو اوریجین، متعلق بـه جف بزوس، بنیانگـذار آمازون را 

کنـار بزنـد و بـه تنهـا سـازنده و تامین کننـده این پروژه تبدیل شـود.

پیـش از ایـن ناسـا بـرای اجـرای پروژه هـای خـود ترجیـح مـی داد 

همزمـان بـا چنـد رشکـت قـرارداد ببنـدد تا در صـورت عـدم موفقیت 

یکـی از آنهـا در ماموریتـش، بتوانـد بـه کمـک دیگـر رشکت هـا بـه 

اجـرای پروژه هـای خـود ادامـه دهـد.

اسـپیس ایکس سـال گذشـته میـادی بـه اولیـن رشکـت خصوصـی 

بـه  را  از فضانـوردان  تیمـی  توانسـت  بـا موفقیـت  تبدیـل شـد کـه 

بفرسـتد. بین املللـی  فضایـی  ایسـتگاه 

»استارشـیپ«  خـود  جدیـد  فضاپیـای  از  همچنیـن  رشکـت  ایـن 

رومنایـی کـرده که قابلیت اسـتفاده مجـدد دارد و برای حمل انسـان 

و محموله هـای بـزرگ تـا وزن ۱۰۰ تـن در سـفرهای طوالنی فضایی 

طراحـی شـده اسـت. منونه هـای اولیـه ایـن فضاپیـا همچنـان در 

پذیرفت ا  ر فغانســتان  ا فوتبال  ملــی  تیم  در  زمانی' حضــور  حســین  '

روسیه ۱۳ دیپلمات 
امریکایی و لهستانی را اخراج می کند

عباس کریمی مدال نقره 
رقابت های جهانی شنا را به دست آورد

قطر تمامی شرکت کننده گان 
جام جهانی ۲۰۲۲ را واکسین خواهد کرد

بایدن از پایبندی تهران 

به گفتگوهای غیرمستقیم با واشنگنت ابراز خشنودی کرد 

اسـت کـه احتـاال بـه ایـاالت متحـده بازخواهـد 

رشایـط  ایـن  پیرامـون  واشـنگنت  در  تـا  گشـت 

مشـورت کند. روسـیه پیشـاپیش آناتولـی آنتونوف، 

سـفیر خـود در امریـکا را فراخوانـده اسـت.

سـازمان های اطاعاتـی و امنیتـی امریـکا روسـیه 

را مسـئول یـک حملـه هکـری بـزرگ و دخالـت در 

انتخابات ریاسـت جمهـوری این کشـور می دانند. 

کاخ سفید عاوه بر اخراج گروهی از دیپلات های 

روسـی، دسـت به اعـال تحریم هـای جدیدی نیز 

علیـه ایـن کشـور می زنـد. شـش رشکـت فنـاوری 

کـه از نهادهـای امنیتـی مخفـی روسـیه حایـت 

می کننـد در فهرسـت این تحریم ها هسـتند. طبق 

آنچـه ایـاالت متحده امریـکا اعام کـرده، ۳۲ فرد و 

سـازمان نیـز مـورد تحریـم قـرار می گیرند کـه برای 

تاثیرگـذاری بـر انتخابات امریکا فعالیـت کرده اند. 

امریـکا می گویـد ایـن تحریم هـا اقدامـات تنبیهی 

هسـتند که در واکنش به حمات هکری گسـرده 

رشکت هـای  و  دولتـی  مقامـات  وزارتخانه هـا،  بـه 

مختلـف انجـام شـده اند و امریـکا مقامـات امنیتی 

روسـیه را پشـت آن هـا می دانند.

در واکنـش به اخراج ۱۳ دیپلـات روس از امریکا و 

لهسـتان، دولت روسـیه نیز ۱۳ دیپلات دو کشـور 

را از خـاک خـود اخـراج می کنـد. امریـکا روسـیه را 

مسـئول یک حملـه هکری بـزرگ می دانـد و به این 

دلیـل اقـدام بـه اخـراج دیپلات هـای روس کـرده 

است.

رسگئـی الوروف، وزیـر خارجـه روسـیه عـر جمعـه 

کـه  گفـت  اینرفکـس  خربگـزاری  بـه  اپریـل   ۱۶

روسـیه اقـدام بـه اخـراج ۱۰ دیپلـات امریکایـی و 

سـه دیپلـات لهسـتانی خواهـد کـرد و دسـت بـه 

امریـکا خواهـد زد. اعـال تحریم هایـی علیـه 

روسـیه عاوه بر این، فعالیت سـازمان ها و نهادهای 

خیریـه وابسـته بـه امریکا را کـه »در امور این کشـور 

دخالـت می کنند«، محـدود خواهد کـرد. همچنین 

سـفرهای کاری دیپلات هـای امریکایـی به روسـیه 

بـه میـزان قابل توجهـی کاهش داده خواهد شـد.

بـه گفتـه الوروف، ورود هشـت دیپلـات امریکایـی 

کامـا ممنوع خواهد شـد و اسـامی ایـن افراد عر 

جمعـه در »لیسـت سـیاه« منترش می شـود. 

جـان سـالیوان، سـفیر امریـکا در روسـیه نیـز گفتـه 

آژیـر  از جنـوب ارسائیـل  موشـک ها، در مناطقـی 

خطـر نیـز بـه صـدا در آمـد.

ارتـش ارسائیـل گفتـه کـه موشـک  در فضـای بـاز 

فـرود آمـده و آسـیبی بـه کسـی نرسـیده اسـت.

تـا کنـون هیـچ گـروه  فلسـطینی مسـئولیت حملـه 

اخیـر بـه ارسائیـل را برعهـده نگرفتـه  اسـت. ارتـش 

ارسائیـل امـا گروه حـاس را مسـئول همه حمات 

سال هاسـت  غـزه  نـوار  می دانـد.  غـزه  نـوار  از 

دو  حـدود  اسـت.  ندیـده  خـود  بـه  آرامـش  روی 

سـخت  بسـیار  رشایطـی  در  فلسـطینی  میلیـون 

می کننـد.  زندگـی  غـزه  نـوار  در  تحمل ناپذیـر  و 

ارسائیـل محـارصه نـوار غـزه را از سـال ۲۰۰۷ آغـاز 

کـرده اسـت. مـر نیـز از آن پشـتیبانی می کنـد. 

سـازمان ملل قبا با انتشـار گزارشـی هشـدار داده 

کـه ادامـه وضعیـت کنونـی سـبب خواهـد شـد کـه 

نـوار غـزه به کلـی غیرقابل سـکونت شـود. 

واکنـش بـه ایـن اتفاق اعام کرد سـطح غنی سـازی خود 

را از ۲۰ درصـد بـه ۶۰ درصـد افزایـش می دهـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق توافـق هسـته ای سـال 

۲۰۱۵ موسـوم بـه برجـام، تهـران تعهـد داده کـه تنهـا تا 

سـطح ۳.۶۷ درصـد اورانیـوم غنی سـازی کنـد.

مقام هـای ارسائيلـی هنوز به صورت رسـمی واکنشـی به 

ایـن موضـوع نداشـته اند اما رهـربان این کشـور در موارد 

مختلـف اظهـار داشـته اند کـه اجـازه نخواهنـد داد ایران 

بـه تسـلیحات امتـی دسـت یابـد. در عیـن حـال برخـی 

در  خرابـکاری  وقـوع  از  پـس  ارسائيلـی  رسـانه های  از 

تاسیسـات غنی سـازی نطنز گـزارش دادنـد این حمات 

از سـوی ارسائيـل صـورت گرفتـه اسـت.

حملـه  بـه  واکنـش  در  داد  خـرب  ارسائیـل  ارتـش 

ایـن منطقـه  نـوار غـزه اهدافـی را در  از  موشـکی 

مببـاران کـرده اسـت. هنـوز اطاعـی درباره شـار 

یـا خسـارات وارده در دسـت نیسـت. تلفـات و 

ارتـش ارسائیـل در حمات تافی جویانـه یک مرکز 

آموزشـی گروه حاس و همچنین تاسیسـات تولید 

بـنت در نوار غـزه را مبباران کرده اسـت. 

ارتـش  مببـاران  در  فلسـطینی  منابـع  گفتـه  بـه 

نیـز  غـزه  نـوار  زمین هـای کشـاورزی  بـه  ارسائیـل 

اسـت. رسـیده  آسـیب 

کنـون  تـا  فلسـطینی  منابـع  و  ارسائیـل  ارتـش 

دربـاره تلفـات جانـی و زخمی هـا گزارشـی منتـرش 

نکرده انـد.

حملـه ارسائیـل پـس از پرتـاب راکت هایـی صـورت 

گرفتـه کـه در دو روز گذشـته از نـوار غـزه به سـمت 

ایـن  شـلیک  از  پـس  شـده اند.  شـلیک  ارسائیـل 

مصمـم  تل آویـو  می گویـد  ارسائيـل  خارجـه  امـور  وزیـر 

اسـت تا از دسـتیابی ایران به سـاح هسـته ای جلوگیری 

کنـد. گابـی اشـکنازی، وزیـر امـور خارجـه ارسائيـل کـه 

بـه قـربس سـفر کـرده روز جمعـه ۱۶ اپریـل در گفتگـو با 

خربنـگاران ضمـن اعـام ایـن مطلـب گفـت تل آویـو هـر 

اقدامـی را کـه الزم باشـد انجـام خواهد داد تـا جلو عمل 

»افراط گرایـان« در ایـران را بگیـرد. اشـکنازی همچنیـن 

تاکیـد کـرد ارسائيـل تاش هـای ایـران را بـرای سـاخت 

سـاح هسـته ای متوقف خواهد کرد. اظهـارات وزیر امور 

خارجـه ارسائيـل در حالـی مطرح می شـود کـه مقام های 

ایرانـی معتقدنـد ارسائيـل در خرابـکاری روز یکشـنبه در 

تاسیسـات هسـته ای نطنز نقش داشـته اسـت. ایـران در 

عذرخواهی لینه کر از اسطوره انگلیس پس از  2 دهه
گـری لینـه کـر کارشـناس مشـهور انگلیسـی پس از بیـش از 2 دهه از آلن شـیرر به خاطـر انتقاد 

تنـدی کـه از وی کرده بـود، عذرخواهی کرد.

آلـن شـیرر زمانـی سـتاره اول نیوکاسـل و تیـم ملـی انگلیـس بـود. او در 63 بـازی ملـی بـا سـه 

شـیرها موفق به کسـب پیروزی شـد و در یورو 1996 نیز آقای گل رقابت ها شـد. شـیرر عاشـق 

نیوکاسـل بـود و بـه همیـن دلیـل پیشـنهادات خـوب زیـادی را بـه خاطـر این تیـم رد کرد.

او کـه سـابقه چنـد آقـای گلـی لیـگ برتر را هـم در کارنامه دارد، سـال هاسـت که همـراه با گری 

لینکـه کـر در برنامـه معروف "Match of the Day"  کارشـناس فوتبال اسـت.

در برنامـه ایـن هفتـه اتفـاق جالبـی رخ داد و به شـکلی تصادفی شـیرر به یاد خاطـره ای قدیمی 

از گـری لینـه کـر افتـاد و جالـب اینکـه آن را هـم تاکنون با لینه کـر در میان نگذاشـته بود.

گـری لینـه کـر مجـری برنامه که خود سـابقه آقای گلی جام جهانـی 1986 و بازی برای بارسـا و 

تاتنهـام را در کارنامـه دارد، زمانـی کـه شـیرر مهاجم اول سـه شـیرها بود، از او یک بار به شـکلی 

بـد انتقاد کـرده بود.

شـیرر یـک بـازی تیـم ملـی انگلیس را بـه دلیل مصدومیـت از دسـت داد ولی چنـد روز بعد برای 

نیوکاسـل در لیـگ برتـر بـازی کـرد. لینـه کـر او را به ترجیـح دادن باشـگاهش به تیـم ملی متهم 

کـرده بود. 

شـیرر در جریـان برنامـه ایـن هفتـه و پـس از یک اظهارنظر لینه کـر به یاد انتقـاد قدیمی او افتاد 

و گفـت:» فقـط یـک بـار کـه برای تیـم ملی نتوانسـتم بـه دلیـل مصدومیـت در میان هفتـه بازی 

کنـم و سـپس در آخـر هفتـه بـرای نیوکاسـل بـازی کـردم، اذیـت شـدم چـرا کـه یـک کارشـناس 

معـروف از مـن به شـدت انتقـاد کرد.«

میشا ریچاردز دیگر میهان برنامه گفت چه کسی؟ و لینه کر پرسید که من بودم؟

پاسـخ شـیرر مثبـت بـود. لینـه کـر در ادامـه گفـت:» اوه، خوشـحامل کـه فرامـوش کرده بـودی.« 

شـیرر گفـت نـه اینکـه خیلـی آزارم داده باشـد یـا چیـزی شـبیه این.«

لینـه کـر گفـت:» ایـن قضیـه را اصـا بـه خاطـر منـی آورم. مـی توانـی توضیـح بدهـی چـرا بازی 

ملـی را از دسـت دادی ولـی بـرای نیوکاسـل بـازی کـردی؟«

شـیرر پاسـخ داد:» مـن بـه اردوی تیـم ملی رفتـم ولی به دلیـل مصدومیت بازی نکـردم. چند روز 

بعـد بهـر شـدم و بـرای نیوکاسـل بـازی کـردم. همیـن.  تـو منـی توانی مـرا متهم کنـی که منی 

خواسـتم برای تیـم ملی بـازی کنم.«

لینـه کـر در ایـن لحظـه گفـت:» مـی توانـم یـک عذرخواهـی دیرهنـگام داشـته باشـم؟ از صمیم 

قلـب عـذر مـی خواهم.«

شیرر هم در پاسخ گفت که عذرخواهی را قبول می کند.

گفتگوهـای غیرمسـتقیم خـود بـا واشـنگنت ادامـه می دهـد.

آقـای بایـدن گفـت: »مـا از چنیـن اقدامـی حایـت منی کنیـم و 

فکـر منی کنیـم کـه اقـدام ایران بـرای غنـی سـازی ۶۰ درصدی 

حرکـت مفیـدی باشـد. ایـن مغایـر بـا توافق اسـت. با ایـن وجود 

خوشـحالیم کـه ایـران همچنـان بـه ادامـه گفتگوهـا و مذاکـرات 

ایـاالت متحـده و رشکایـان دربـاره چگونگـی  بـا  غیرمسـتقیم 

حرکـت بـه جلـو پایبنـد اسـت؛ چیـزی کـه بـه مـا اجـازه می دهد 

تـا دوبـاره بـه ایـن توافـق برگردیم و دوباره بخشـی از آن شـویم... 

آن هـم بـدون اینکـه امتیـازی بدهیم.«

مقامـات ایـران بامـداد جمعـه ۱۶ اپریـل اعـام کردنـد کـه در 

پاسـخ به »خرابکاری« اخیر در تاسیسـات نطنز، غنی سـازی ۶۰ 

درصـدی اورانیـوم را آغـاز کرده اند و می توانند بـا ظرفیت کنونی، 

»در هـر سـاعت ۹ گـرم اورانیـوم ۶۰ درصـد غنـی شـده« تولیـد 

کننـد. ایـران می گویـد همزمـان بـا ایـن کار، تولیـد اورانیـوم ۲۰ 

درصـد را نیـز ادامـه می دهـد.

ایـران ارصار دارد کـه بـه ایـن سـطح از اورانیـوم غنـی شـده برای 

تولیـد رادیـو داروهـا بـا هـدف درمـان بیـاران نیـاز دارد؛ بـا این 

وجـود متحـدان اروپایـی برجـام بـه ایـن ادعـا بـه دیـده تردیـد 

می نگرنـد.

زیـرا اگرچـه بـرای تولید سـاح هسـته ای نیاز به غنی سـازی ۹۰ 

درصدی اورانیوم اسـت اما داشـنت انباری از اورانیوم غنی شـده 

حتـی بـا درصدی پاییـن از ۹۰ درصد نیز می تواند زمان سـاخت 

مبـب اتـم را کاهش دهد.

درصـدی اورانیـوم توسـط ایـران واکنش نشـان داد.

در جریـان نشسـت خـربی وی گفـت کـه »ایـن تصمیـم ایـران 

کمکـی بـه حـل اختافات کنونـی منی کنـد« و »مغایر« بـا توافق 

کشـورها در چهارچـوب توافـق هسـته ای سـال ۲۰۱۵ اسـت. 

بـه  تهـران همچنـان  کـه  کـرد  ابـراز خشـنودی  وجـود  ایـن  بـا 

جـو بایـدن، رئیس جمهـور ایاالت متحده امریـکا روز جمعه در کاخ 

سـفید بـا یوشـیهیده سـوگا، نخسـت وزیر جاپـان دیـدار کـرد. ایـن 

اولیـن دیـدار حضـوری آقـای بایـدن بـا یـک رهـرب خارجـی از زمان 

ورودش بـه کاخ سـفید در جنـوری ۲۰۲۱ میـادی بـود.

آقـای بایـدن در ایـن دیـدار بـرای نخسـتین بـار به غنی سـازی ۶۰ 

عبـاس کریمـی تنهـا شـناگر معلـول افغانسـتان 

اسـت که بـرای بازی هـای پارااملپیـک توکیو نیز 

کاندید اسـت.

بـا متامـی تولیدکننـدگان واکسـین کرونـا اسـت تا 

رشایـط واکسـین کرونا بـرای همه کسـانی که برای 

رشکـت  در جـام جهانـی ۲۰۲۲ به این کشـور سـفر 

می کننـد، فراهـم شـود. ایـن مقـام حکومـت قطـر 

رشکت کننـدگان  واکسیناسـیون  "برنامـه  افـزود: 

اسـت.  پیرشفـت  حـال  در   ۲۰۲۲ جهانـی  جـام 

کرونـا  ویـروس  بـدون  را  رقابت هـا  ایـن  امیدواریـم 

برگـزار کنیـم. بی صربانـه منتظـر آغـاز ایـن رویـداد 

جهانـی و پایـان همه گیـری کرونـا هسـتیم."  قطـر 

از هـان آغـاز همه گیـری ایـن بیـاری در تـاش 

بـود تا به اطمینـان الزم برای برگـزاری موفقیت آمیز 

در  متاشـاگران  حضـور  بـا   ۲۰۲۲ جهانـی  جـام 

ورزشـگاه ها دسـت یابـد.

بـا  افغـان  معلـول  عبـاس کریمـی، شـناکر 

 world« جهانـی  رقابت هـای  در  اشـراک 

آویخـت. بـه گـردن  نقـره  مـدال   »series

مطبوعاتـی  دفـر  عضـو  قاریـزاده،  مجیـب 

کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان گفـت که 

ایـن رقابت هـا کـه بـا اشـراک ۱۱۵ شـناگر 

از ۲۰ کشـور جهان در ایالت تگزاس امریکا 

برگـزار شـده، آقای کریمی در چهار مسـابقه 

۱۰۰ مـر، ۲۰۰ مـر، ۵۰ مـر و شـنای آزاد 

جهانـی،  اسـتاندارد  امتیازهـا  باالتریـن  بـا 

مـدال نقـره کسـب کرد.

گفتـه می شـود که آقـای کریمی فـردا نیز در 

مسـابقه ۵۰ مـر کـرال پشـت بـا حریفانـش 

شـنا خواهـد کرد.

محمـد بـن عبدالرحمـن آل ثانـی، وزیـر امـور 

خارجـه قطـر در کنفرانـس بین  املللـی رایزینـا 

 گفت که کشـورش در حـال مذاکره و گفت وگو 

رئال مادرید در بحرانی ترین وضعیت دفاعی ممکن
مادریـد  رئـال  اصلـی خـط دفاعـی  بازیکـن   4  

بـه عـاوه کاسـیمیرو در بـازی فـردا برابـر ختافـه 

غایـب هسـتند.

رئـال مادریـد در زمیـن ختافـه دیـداری حسـاس 

را پیـش رو دارد. 

هشـت هفتـه بـه پایـان اللیـگا باقیانـده و رئـال 

بـا یـک امتیـاز کمـر از اتلتیکـو در رده دوم قـرار 

گرفتـه اسـت و بـه سـه امتیـاز بـازی فـردا نیـاز 

دارد. حیاتـی 

زیـن الدیـن زیدان کـه در ماه های اخیـر همواره 

بـا بحـران مصدومیـت یـا بیـاری سـتاره هـای 

کلیـدی اش دسـت بـه گریبـان بـوده بـه خوبـی 

توانسـت رئـال را بـه کـورس قهرمانـی اضافه کند 

و در لیـگ قهرمانـان نیـز بـه نیمـه نهایی رسـیده 

است.

بـا  بیشـر  از همیشـه  زیـدان  فـردا  بـازی  بـرای 

بحـران کمبـود مهـره هـای اصلـی خـود مواجـه 

اسـت. در فـاز دفاعـی او دنـی کارواخـال، رافـا 

واران، رسخیـو راموس و ناچـو را در اختیار ندارد. 

کارواخـال مصدوم اسـت، واران هنوز در قرنطینه 

کروناسـت، ناچـو در ال کاسـیکو 5 کارته شـد و 

رامـوس هـم مصـدوم اسـت و هـم به کرونـا مبتا 

شـده. بـه اینهـا بایـد لـوکاس واسـکز مصـدوم و 

کاسـیمیرو محـروم را نیـز اضافـه کـرد.

بـه ایـن ترتیـب در خـط دفاعـی رئال باید شـاهد 

حضـور آلوارو اودریوسـوال، مارسـلو، فرالند مندی 

و ادر میلیتائو باشـیم. 

ایـن ترکیـب خـط دفاعـی را تـا کنـون در رئـال 

ایـم.  ندیـده  مادریـد 

دیگـر گزینـه زیـدان مـی توانـد ویکتـور شوسـت 

مدافـع تیم دوم باشـگاه باشـد؛ به ایـن ترتیب که 

او کنـار میلیتائـو در قلب دفاع قرار بگیرد و مندی 

بـه سـمت راسـت بـرود. زیـدان در بازی برگشـت 

برابـر لیورپـول نشـان داد کـه بـه اودریوسـوال در 

سـمت راسـت دفاعـی تیمـش اعتاد نـدارد.

زیـزو قصـد دارد رئـال را بـا سیسـتم 2-4-4 برابـر 

ختافـه بـه میـدان بفرسـتد. بـرای خـط میانـی او 

بـه ترکیـب تونی کـروس، لـوکا مودریچ، ایسـکو و 

فـده والـورده فکـر مـی کنـد و در خـط حملـه نیز 

کریـم بنزمـا مهـره ثابـت اسـت. بایـد دیـد بیـن 

وینیسـیوس و مارکـو آسنسـیو کـدام زوج بنزمـا 

خواهـد بـود.

واکنش به حمله موشکی؛ 
اسرائیل مواضعی را در غزه بمباران کرد 

وزیر خارجه اسرائیل: 
قطعا جلوی دستیابی ایران به بمب اتمی را می گیریم 

ــپیس ایکس  اس ناسا شرکت 
کرد نتخاب  ا ماه  به  نســان  ا ســفر  مأموریت  برای  ا  ر

و  بـا ۱۸ سـال سـن در آکادمـی  حسـین زمانـی 

رشـد  هالنـد  آمسـردام  آجاکـس  پایـه  تیم هـای 

کـرده اسـت و سـابقه حضـور در تیم زیر ۱۹ سـال 

را دارد. ایتالیـا  جنـوای 

او هـم اکنـون در لیـگ دسـته ۱ فوتبـال هالنـد و 

در تیـم تـل اسـتار بـازی می کنـد.

اسـتعداد بـاالی زمانـی باعـث شـد کـه او در ۱۶ 

سـالگی مـورد توجه آکادمـی منچسـر یونایتد نیز 

قـرار بگیـرد، امـا او بـه فوتبالـش در تیم هـای پایه 

آجاکـس ادامه داد.

آجاکـس  تیم هـای  در  بـازی  کـه سـابقه  زمانـی  حسـین 

ملـی  تیـم  در  حضـور  دارد،  را  ایتالیـا  جنـوای  و  هالنـد 

پذیرفـت. را  افغانسـتان  فوتبـال 

فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانسـتان 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه آقـای زمانـی پدیـده جدیـد و 

تیـم  در  بـازی  و  حضـور  افغانسـتان،  فوتبـال  آینـده دار 

بازی هـای  در  اسـت  قـرار  و  پذیرفـت  را  کشـورش  ملـی 

آینـده تیـم ملـی در مسـابقات انتخابـی جـام جهانـی و 

جـام ملت هـای آسـیا تیم ملـی فوتبال کشـور را همراهی 

. کند
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کـرده،  اعـام  دولـت  کـه  اولویت هایـی  براسـاس 

دفاعـی،  و  امنیتـی  نیروهـای  صحـی،  کارمنـدان 

خربنـگاران، زندانیـان و معلـان در ردیف نخسـتین 

می شـوند. واکسـین  کـه  دارنـد  قـرار  گروه هایـی 

افزایـش ۳۰  از داکـران  در همیـن حـال شـاری 

درصـدی شـیوع ویـروس کرونـا در دو هفتـه اخیـر را 

می داننـد. جـدی  و  نگران کننـده 

داکـر امین اللـه توخـی گفـت کـه ایـن آمـار را نباید 

نگران کننـده  واقعـاً  رقـم  »ایـن  دانسـت:  شـوخی 

اسـت. مـردم نبایـد آنـرا شـوخی فکـر کننـد. در این 

وضعیـت نیـاز اسـت کـه مـردم توصیه هـای صحی را 

که هانا دسـت شسـن، اسـتفاده کردن از ماسـک 

و دوری کـردن از محـات پـر ازدحـام اسـت، به گونه 

جـدی مراعـات کننـد تـا ایـن ویـروس کاهـش پیـدا 

کند.«

آقـای توخـی هشـدار داد کـه اگـر مردم ایـن بیاری 

را جـدی نگیرنـد، پیامدهای ناگـواری در پی خواهد 

داشت.

بـه گفتـه منابـع وزارت صحـت عامـه، از آغـاز شـیوع 

 ۵۷۷۲۱ کنـون  تـا  افغانسـتان  در  کرونـا  ویـروس 

مـورد ابتـا بـه ایـن ویـروس ثبـت شـده، ۲۵۳۹ تـن 

یافته انـد.  بهبـود  تـن   ۵۲۱۰۵ و  درگذشـته 

 وزارت صحـت عامـه از افزایش ۳۰ درصدی شـیوع 

ویـروس کرونـا در دو هفته اخیر خرب داده اسـت.

عثـان طاهـری، یکـی از سـخنگویان ایـن وزارت 

میـزان  افزایـش  کـه  گفـت  حمـل   28 شـنبه  روز 

ابتـا بیانگـر آن اسـت کـه شـهروندان بایـد تدابیـر 

بهداشـتی را بـه گونـه جـدی رعایـت کننـد.

آقـای طاهـری گفـت: »در دو هفتـه اخیـر حـدود 

آمـار ویـروس کرونـا دیـده  افزایـش در  ۳۰ درصـد 

مـوارد   ۵۷۷ اخیـر  هفتـه  یـک  در  مـا  می شـود. 

)انگلیسـی(  یافتـه  جهـش  نـوع  داشـتیم.  مثبـت 

ایـن ویـروس کـه وارد افغانسـتان شـده اسـت، تـا 

حـال حـدود ۲۰۰ تـن بـه این نـوع ویـروس مصاب 

شـده اند.«

بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ آقـای طاهـری افـزود کـه 

ایـن  گسـرش  از  پیشـگیری  بـرای  تدابیـر  دولـت 

در  او،  گفتـه  بـه  اسـت.  داده  افزایـش  را  ویـروس 

۴۵ روز اخیـر ۱۸۰ هـزار نفـر واکسـین ضـد کرونـا 

کرده انـد. دریافـت 

افغانسـتان ۵۰۰ هـزار دوز از هنـد و ۴۶۸ هزار دوز 

از اتحادیـه جهانـی واکسـین دریافـت کرده اسـت. 

بـه گفتـه مقام هـای وزارت صحـت، تاش هـا بـرای 

ورود مقدار بیشـر واکسـین ادامـه دارد.

 دیده بـان حقـوق بـر می گویـد کـه اعـام خـروج نیروهـای امریکایـی 

از افغانسـتان، نگرانـی در مـورد ازدسـت رفـن پیرفت هـای حقوقـی 

بـری را بـه دنبـال داشـته اسـت.

دیده بـان حقـوق بـر بـا انتشـار اعامیه ای گفته اسـت که اعـام برنامٔه 

افزایـش  بـارٔه  در  نگرانی هـا  افغانسـتان  از  امریکایـی  رسبـازان  خـروج 

ناامنـی را تقویـت کرده اسـت.

بـر بنیـاد ایـن اعامیـه، ایـن نگرانـی را بـه بـار آورده کـه پیرفت هـای 

افغانسـتان در عرصـٔه حقـوق بـر از دسـت بـرود.

پریشـیا گوسـمن، معـاون بخش آسـیا در دیدبـان حقوق  بـر می گوید 

کـه امریـکا بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و رسمایه گـذاری خود را 

روی برنامه هـای حقـوق بـری بیشـر کند.

بـه گفتـه او، مـردم افغانسـتان کـه تجربـٔه دهه هـا نقـض حقـوق بـری 

را دارنـد، نگـران انـد کـه دستاوردهای شـان در زمینـٔه آزادی رسـانه ها، 

آمـوزش، خدمـات صحـی و حقـوق زنـان بـه زودی از میـان بـرود و هیـچ 

حسـابدهی در برابـر بی عدالتی هـا موجـود نباشـد.

او خاطـر نشـان کـرده کـه امریـکا بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و 

تعهـد خـود را بـرای حایـت از حقـوق بـر در افغانسـتان اعـام کنـد.

همچنیـن دیده بـان حقـوق بـر می گوید کـه برخـورد طالبان با مسـاله 

حقـوق بـر، به شـدت نگران کننده اسـت.

عـاوه بـر ایـن، دیده بـان حقـوق بـر از امریـکا خواسـته اسـت کـه در 

رابطـه بـه مـوارد نقـض حقـوق بـر در افغانسـتان، بـه شـمول نقشـی 

کـه نیروهـای خارجـی در ایـن زمینـه داشـته انـد، از ایجاد یک سیسـتم 

شـفاف پاسـخگویی حایـت کنـد.

ایـن سـازمان از امریکا خواسـته که در ایـن رابطه با محکمـٔه بین املللی 

جرایـم همکاری کند.

ایـن در حالـی اسـت کـه جو بایـدن رییس جمهـور امریکا هفتٔه گذشـته 

زمـان خـروج نیروهای امریکایـی را از افغانسـتان اعام کرد.

آقـای بایـدن گفـت کـه تـا یازدهم سـپتمرب سـال 2021، متـام رسبازان 

خـود را از افغانسـتان بیـرون خواهـد کرد.

براسـاس آمار رسـمی، هم اکنـون 2500 رسباز امریکایی در افغانسـتان 

مسـتقر اسـت. عـاوه بـر ایـن، هفـت هـزار رسبـاز کشـورهای عضـو ناتو 

نیـز در افغانسـتان حضـور دارند.

نگرانلی دیده بلان حقلوق بشلر از اعلام خروج 
امریکایی  نیروهلای 

 انیسـه شـهید، خربنـگار طلوع نیوز به عنـوان »چهره 

 ۱۴۰۰ سـال  خربنـگار  بهریـن  و  بیـان«  آزادی 

شـناخته شـد. 

بانـو شـهید از میـان بیـش از ۱۷۰۰ خربنـگار کـه 

خودشـان را بـرای گرفـن جایـزه چهـره آزادی بیـان 

نامـزد کـرده بودند، موفق به کسـب این لقب شـد و 

جایـزه را از آن خـود کـرد. برنامۀ اهـدای این جایزه، 

دیـروز شـنبه در کابـل برگزار شـد.

در ایـن برنامـه، عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای 

رسپرسـت  زهیـر،  طاهـر  ملـی،  مصالحـۀ  عالـی 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ و شـاری از مسـؤوالن 

داشـتند.  حضـور  رسـانه ها  پشـتیبان  نهادهـای 

گفتنـی اسـت کـه خانـه آزادی بیـان، همزمـان بـا 

از  تـن  پنـج  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  مالیـه  وزارت   

معرفـی  کارمنـدان  بـه  وزارت  ایـن  جدیـد  رئیسـان 

کردنـد. آغـاز  کار رسـمی شـان  بـه  و  شـدند 

وزارت مالیه روز شـنبه 28 حمـل با نر خربنامه ای 

رؤسـای  از  پنج تـن  مراسـمی  در  کـه  اسـت  گفتـه 

وزارت مالیـه کـه بـه اسـاس پیشـنهاد وزارت مالیـه 

و حکـم ریاسـت جمهـوری مقـرر شـده انـد، توسـط 

محمـد خالد پاینـده، رسپرسـت وزارت مالیه معرفی 

شدند.

ایـن حکـم،  در خربنامـه آمـده اسـت :»بـه اسـاس 

ریاسـت  رسپرسـت  حیـث  بـه  جهانگیـر  ایمـل 

رسپرسـت  حیـث  بـه  وزیـری  اجمـل  تـدارکات، 

ریاسـت خدمـات، اولکـر بیگـم ایشـچی بـه حیـث 

بـال  بیمه هـا،  امـور  مسـلکی  ریاسـت  رسپرسـت 

و  نظـارت  ریاسـت  رسپرسـت  حیـث  بـه  صافـی 

ارزیابـی امـور رشکت هـای دولتـی و احمـد جاویـد 

بـه حیـث رسپرسـت ریاسـت امـور تجارتـی رشکـت 

منودنـد.« حاصـل  تقـرر  دولتـی  

پاینـده،  خالـد  محمـد  کـه  می افزایـد  خربنامـه 

ادارات  کـه  اسـت  گفتـه  مالیـه  وزارت  رسپرسـت 

نامـربده از جمله ادارات کلیدی وزارت مالیه اسـت، 

رئیسـان جدیـد صادقانـه امـور محوله خـود را انجام 

دهنـد و بـا مدیریت درسـت مشـکات و چالش های 

موجـود را رفـع مناینـد.

ارغندیـوال وزیـر پیشـین وزارت مالیـه  عبدلهـادی 

بـا  کـه  برکنـار شـد  وزارت  ایـن  آن سـمت  از  پـس 

ایـن جایـزه، اعـام موجودیـت کـرد. اهـدای 

به عنـوان  بدینسـو   ۲۰۰۹ سـال  از  شـهید  انیسـه 

خربنـگار در طلوع نیـوز کار می کنـد. او بیشـر روی 

موضوعـات سیاسـی، انتخابـات و حقوق بـر مترکـز 

دارد و صدهـا گـزارش در ایـن راسـتا سـاخته اسـت.

انیسـه شـهید، چنـد مـاه پیـش از سـوی خربنـگاران 

بـی مـرز به عنـوان »قهرمـان اطاع رسـانی« شـناخته 

. شد

کـه  می گویـد  بیـان  آزادی  خانـه  ایـن،  بـا  همزمـان 

در شـش مـاه اخیـر ده خربنـگار و کارمنـد رسـانه و 

خربنـگار  صـد  بـه  نزدیـک  اخیـر،  سـال  بیسـت  در 

ترورهـای  و  خشـونت ها  قربانـی  رسـانه  کارمنـد  و 

شـده اند. هدفمنـد 

توسـط  وزارت  ایـن  کارمنـدان  از  تـن   59 برکنـاری 

بـود. کـرده  مخالفـت  جمهـوری  ریاسـت 

خورشـیدی  گذشـته  سـال  دلـو  مـاه  در  ارغندیـوال 

ریاسـت  ارگ  شـد.  برکنـار  جمهـور  رئیـس  توسـط 

را  ارغندیـوال  آقـای  برکنـاری  علـت  جمهـوری 

جمهـوری  ریاسـت  مقـام  هدایت هـای  از  رسپیچـی 

بـود. خوانـده 

در آن زمـان وزارت مالیـه گفتـه بـود کـه برکناری 59 

غیـر  ارگ  سـوی  از  مالیـه  وزارت  کارمنـدان  از  تـن 

خـاف  کارمنـدان  ایـن  کار  ادامـه  و  اسـت  قانونـی 

قانـون نیسـت و بایـد تـا گزینـش کارمنـدان جدیـد 

از طریـق رقابـت آزاد، بـه کارشـان ادامـه دهنـد. امـا 

یـک حکـم  توسـط  ارغندیـوال  کـه  نگذشـت  دیـری 

رئیـس جمهـور برکنـار و محمـد خالد پاینـده به جای 

وی رسپرسـت ایـن وزارت معرفـی شـد.

جملـه  از  مالیـه  وزارت  کـه  دارنـد  بـاور  آگاهـان 

وزارت هـای اسـت کـه پسـت های ریاسـت ها و حتـا 

بـه شـکل سیاسـی  ایـن وزارت  پائین تـر  بسـت های 

احـراز  بـرای  رقابتـی  اگـر  اسـتخدام می شـود. حتـا 

بسـت های ایـن وزارت برگزارشـود هـم منادین اسـت 

روابـط  و  واسـطه  کـه  می شـوند  موفـق  کسـانی  و 

دارنـد. قدرمتنـد 

و  اسـت  جـدی  نیـز  وزارت  ایـن  در  قومـی  بحـث 

قومـی  لحـاظ  بـه  وزارت  ایـن  کارمنـدان  اسـتخدام 

مـورد ماحظـه ارگ ریاسـت جمهـوری، شـخص وزیر 

دارد. قـرار  حکومـت  ارشـد  مقام هـای  و  مالیـه 

افزایش ۳۰ درصدی موارد ابتا به ویروس کرونا در کشور 

پنج رئیس جدید بدون سپری کردن امتحان، انیسه شهید به  عنوان چهره آزادی بیان سال ۱۴۰۰ شناخته شد
به وزارت مالیه معرفی شدند 


