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 آلمان یک دانشمند روس را به 
جرم جاسوسی برای مسکو 

دستگیر کرد 

 »واکسین های ایرانی کرونا«؛ 
از واکسین سپاه تا محصوالت 

مشترک با کوبا و استرالیا
 آلمـان روز دوشـنبه از دسـتگیری یـک دانشـمند روس در 
خـاک خـود خبـر داد کـه بـه ادعـای برلیـن بـرای مظنون 
بـه جاسوسـی بـرای مسـکو اسـت. فرانس پـرس بـا انتشـار 
گزارشـی ضمن اشـاره بـه دسـتگیری این فرد کـه در یکی 

از دانشـگاه های آلمـان ...

 پـس از آنکـه ایـران اعـام کـرد کـه مجـوز مصـرف 
مجـوز  کـرده،  صـادر  را  کووبرکـت  ایرانـی  واکسـین 
واکسـین پاسـتووک به زودی صادر می شـود و واکسین 
اسـپوتنیک ایرانـی نیـز رونمایـی خواهد شـد، همزمان 

امـروز سـپاه پاسـداران  ...
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مردی مثل سندریال

موفقیت تاریخی زنان 
در آکادمی اسکار

هنری

»مـردی مثـل سـندریال«  فلـم »سـندریال مـن« کـه 

معنـی اش کرده انـد حقیقتـا فلمـی اسـت پرجذبـه، 

دارایـی هیجـان، بـا پیام هـای بسـیار فـراوان بـرای 

بینندگانـش. ایـن فلـم بـه باور مـن یکـی از بهرتین 

فلم هـای اسـت کـه هم زمـان هـم حـس ترحـم و هم 

حـس غـرور و رسبلنـدی بـه بیننـده می دهـد. فلـم 

مـردی مثـل سـندریال بـرای مـن حداقـل چیزهایی 

بسـیاری داشـت. در بخش هـای ...

مـا و تبلیغ رایـگان
 به نفع دشمن 

تغییراستراتیژی نرم به استراتیژی 
سخت با طالبان؛ مقدمه صلح 

سازی در افغانستان 

سقوط ولسوالی های شمال؛ 
وعده رهبران سیاسی و دولت 

چه شد؟ 

روزهـای جنگـی  تریـن  از سـخت  روزهـای گذشـته   
علیـه نیروهـای امنیتی در طول سـال های پسـین بود. 
طالبـان بـه گونـه معماگونـه مراکـز نظامـی و ولسـوالی 
هـای مختلـف را در سراسـر کشـور تصـرف مـی کردند 
و بسـیاری از مناطـق بـدون کمتریـن مقاومـت در برابر 

طالبـان سـقوط کردنـد و ایـن ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

طالبان در موج خود غرق خواهد شد 
معاون دوم ریاست جمهوری: 



 

 

معاون دوم ریاست جمهوری: 

طالبان در 
موج خود

 غرق خواهد شد 

جمهـور  رئیـس  دوم  معـاون  دانـش،  رسور   

مردمـی  وسـیع  خیزش هـای  بـه  اشـاره  بـا 

امنیتـی  و  نیروهـای دفاعـی  از  و حامیـت گسـرده مـردم 

افغانسـتان می گویـد کـه گـروه طالبـان بـا مـوج متالطمـی 

کـه خـود خلـق کـرده اسـت، غـرق خواهـد شـد.
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 د ننګرهـار د سـپني غـر ولسـوالۍ قومي مرشانـو پرېکړه کړې که 

تـر دې وروسـته د دغـې سـيمې د هـرې کورنـۍ غـړی د طالبانو 

پـه ليکـو کـې وي يـا بـه هغـه د طالبانـو لـه ليکـو وبـايس او يا به 

هـم له سـيمې کـډه کوي.

دوی وايـي، دغـه پرېکـړه يـې ځکـه کړې چې وسـله والـو طالبانو 

پـه ډېـرې بـې رحمـۍ رسه د دوی پـر کورونـو، کرونـدو او هلتـه 

مېشـتو امنيتـي ځواکونـو او ولـي پاڅونوالـو بريدونـه وکـړل او 

مـرګ ژوبلـه يـې ورتـه واړوله.

د یـادو قومـي مخـورو پـه خـره، د وسـله والـو طالبانـو د بريدونـو 

اوجګـړو لـه املـه د سـيمې ګڼـې کورنـۍ کـډې کولو ته اړ شـوي 

او ال هـم ورتـه د خپلـو کورونـو معلومـات نشـته چـې توکـي يـې 

سـالمت دي او کـه جګـړو کـې تخريـب شـوي دي. دغـو قومـي 

مرشانـو دغـه پرېکړه پرون سـپني غر ولسـوالۍ کـې د يوې قومي 

غونـډې پرمهـال کـړې ده.

قومـي مـرش او د غونـډې ګډونـوال ملک سـبحان اللـه وويل چې 

پـه دغـه غونـډه کـې د درېيـو قومونـو شـاوخوا سـل تنـه مـرشان 

راټـول شـوي او دغـې پرېکـړې تـه رسـېديل چې نـور بـه خپلو په 

سـيمو کـې وسـله والـو ته ځـای نـه ورکوي.

هغـه زياتـه کـړه، کـه د هـر چـا د کورنـۍ غـړی طالبانـو کـې وي 

نـو هغـه بايـد د طالبانـو لـه ليکـو بهـر کـړي او کـه بيا يـې بهر نه 

کـړي، نـو د قومـي پرېکـړې لـه مخې به يـې کور له دغې سـيمې 

ايسـتل کېږي.

قومـي مـرش ملـک کمـني وويـل، دغـه قومونه ځکـه راټول شـوي 

چـې لـه خپلـو امنيتـي ځواکونـو مالتـړ وکړي، نـور خپل عـزت او 

مـال خپلـه خونـدي وسـايت او نـور بـې عزتـه نه يش.

ده زياتـه کـړه: ))پخـوا مـوږ د داعـش لـه السـه ځورېـديل يـو، 

کورونـه مـو وران شـوي، مینـدې کونـډې شـوې، خلـک کـډوال 

شـول، اوس مـو لـه طالبانـو څخـه دا غوښـتنه ده چـې نـور دې 

دغـه قومونه نه ځوروي.(( د سـپني غر ولسـوالۍ ولسـوال محمد 

ياسـني بابـر وويـل چې لـه دغـو قومي مرشانـو يې غوښـتنه کړې 

چـې لومـړی د امنيتـي ځواکونـو مالتـړ وکـړي، بيـا خپلـو سـيمو 

کـې وسـله والـو تـه ځـای ور نه کـړي نـو وررسه کېدلـی يش چې 

د دوی سـيمه پـه امـن کـې يش او د وسـله ولـو لـه فعاليت څخه 

پاکـه يش. د هغـه پـه خـره، د دغـې ولسـوالۍ ځينـې سـيمې 

چـې څـه مـوده وړانـدې پـرې وسـله والـو طالبانـو جګـړې وکـړې 

او نـا امـن شـوې وې، عمليـات په کې پيل شـوي، ډېرې سـاحې 

بېرتـه پاکـې شـوي، يـوازې د مامنـد درې ځينـې سـيمې پاتـې 

دي چـې هلتـه هـم عمليـات روان دي او ډېـر ژر بـه پاکـې يش.

د ولسـوال پـه وينـا، د کډوالو چارو له رياسـت او ځينـو نورو ادارو 

رسه يـې خـرې شـوي چـې د سـيمې خلکـو تـه بېرتـه د ورتـګ 

زمينـه برابـره يش، نـو د مرسـتو لـړۍ بـه هـم وررسه پيل يش.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې څـه مـوده وړانـدې وسـله والـو 

طالبانـو د سـپني غر او ګاونډي اچني ولسـوالۍ پـر دوو لويو درو 

بانـدې ډلـه ييـز بريدونـه وکـړل، پوسـتې يې سـقوط او په سـيمه 

کـې یـې ولکـه ټينګـه کـړه، خـو چارواکـي وايـي، له اچـني څخه 

وسـله وال ايسـتل شـوي او د سـپني غـر لـه پاتې سـیمو څخه به 

هـم ډېـر ژر و ایسـتل يش.

د سپني غر ولسوالۍ قومي پرېکړه: هغه کورنۍ چې طالبانو کې غړي ولري له سيمې دې کډې بار کړي
کارتون

 

علیـه  جنگـی  روزهـای  تریـن  سـخت  از  گذشـته  روزهـای   

نیروهـای امنیتـی در طـول سـال هـای پسـین بـود. طالبـان 

بـه گونـه معامگونـه مراکـز نظامـی و ولسـوالی هـای مختلف 

را در رسارس کشـور تـرف مـی کردنـد و بسـیاری از مناطـق 

بـدون کمریـن مقاومـت در برابـر طالبـان سـقوط کردنـد و 

ایـن سـقوط هـا تردیدهـا و ابهـام هـای بسـیاری را در افـکار 

عامـه بـه وجـود آوردنـد. همه گیـج مانده انـد که واقعـا در دو 

هفتـه گذشـته چـه چیـزی اتفـاق افتـاد کـه طالبـان بـا ایـن 

رسعـت توانسـتند بسـیاری از مناطق را بـدون مقاومت جدی 

بـه دسـت گیرنـد؟ در یـک تحلیـل کوتـاه و از یـک منظـر می 

تـوان گفـت کـه سـیطره تبلیغاتی دشـمن بر افـکار عمومی و 

تضعیـف روحیـه رسبـازان و فقـدان یـک اسـراتژی تبلیغاتی 

سـبب سـیر تحـوالت جنـگ بـه نفـع طالبـان در هفتـه هـای 

گردید.  اخیـر 

جنـگ  اصلـی  عقبـه  متاسـفانه  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 

افغانسـتان به کشـورهای همسـایه و به جاهایی کشـیده می 

شـود کـه ده هـا سـال گـروه هـای مختلـف را در افغانسـتان 

متویـل و تجهیـز کـرده انـد و بـا همـه زیـر و بـم هـای بحـران 

افغانسـتان آشـنا هسـتند. اگر مقیـاس های اصلـی و زوایای 

امـکان  بگیریـم  نظـر  در  را  کنونـی  پنهـان جنـگ  و  آشـکار 

نـدارد کـه گروهـی در حـد و انـدازه طالبـان بـدون حامیـت 

را  بتوانـد چنیـن جنگـی  و پشـتبانی همـه جانبـه خارجـی 

مدیریـت کنـد. جنگـی کـه اکنـون در کشـور ما جریـان دارد 

توسـط بـزرگ تریـن دسـتگاه هـای اسـتخباراتی و نظامـی 

مدیریـت مـی شـود و میلیاردهـا دالـر در هـر مـاه بـرای ایـن 

جنـگ رسمایـه گـذاری مـی گـردد. تردیـدی در ایـن مسـاله 

وجـود نـدارد. امـا تنهـا بخشـی از ایـن جنـگ، جنـگ گـرم و 

خشـونت فیزیکی اسـت. بخـش اصلی و اعظـم آن جنگ نرم 

و تاثیرگـذاری بـر روی افـکار عمومـی و مدیریـت بحـران بـر 

اسـاس جهـت دهـی ذهنیـت عمومـی اسـت. 

در روزهـای گذشـته و همزمـان با سـقوط مراکز ولسـوالی ها 

در رسارس کشـور جنـگ تبلیغاتـی کشـورهای همسـایه علیـه 

نظـام و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بی سـابقه بـود. جالب 

ایـن اسـت کـه در ایـن جنـگ متـام عیـار تبلیغاتـی بسـیاری 

نهادهـای  علیـه  تـوان  همـه  از  افغانسـتان  شـهروندان  از 

امنیتـی و رهـری حکومـت اسـتفاده کردنـد. نفـرت پراکنـی 

روحیـه  تضعیـف  نـاروا،  و  اسـاس  بـی  هـای  اتهـام  قومـی، 

مـردم، بزرگنامیـی دشـمن، رسزنـش رسبـازان در جبهه های 

جنـگ، همراهـی آشـکار بـا ایـده هـای تبلیغاتـی دشـمنان 

افغانسـتان و بسـیاری از فاکتورهـای مخـرب دیگـر بخشـی 

از پـروژه تبلیغاتـی دشـمن بـود کـه بـه صـورت ناخـودآگاه و 

بـه طـور رایـگان از سـوی شـهروندان افغانسـتان بـا رسعت و 

شـدت متـام گسـرش یافـت. بـه عبـارت دیگـر پیـش از آن 

کـه مراکـز ولسـوالی هـا سـقوط کنـد دشـمن توانسـته بـود 

ذهنیـت عمومـی را فتـح کند و متام سـخنان خـود را از زبان 

رسـانه هـای افغانسـتان و کاربـران شـبکه هـای اجتامعـی 

کند.  اعـالن 

هـای  پسـت  پـای  در  کاربـران  نظـرات  کـه  اسـت  کافـی 

صفحـات مربـوط بـه نهادهـای امنیتی یـا مقامـات حکومتی 

را نگاهـی مختـر بیندازیـم. آن گاه متوجه خواهیم شـد که 

چگونـه همـه علیـه نظـام خـود و به نفع دشـمن بسـیج شـده 

ایـم. روز گذشـته یکـی از سـخنگویان پیشـین حکومـت از 

کشـته شـدن یک جرنال پاکسـتانی بـه نام اعجـاز کیانی در 

صفحـه فیسـبوک خـود خـر داد. بالفاصله سـیلی از واکنش 

گردیـد.  رشوع  پسـت  ایـن  پـای  در  افغـان  کاربـران  هـای 

بگذریـم از ایـن که بسـیاری از هموطنان او را شـهید خطاب 

کردنـد، یکـی از کاربـران کـه ظاهـرا آدم معروفـی هم هسـت 

یـک کاریکاتـور دسـتکاری شـده را نـرش کـرد کـه در آن بـه 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان توهیـن شـده اسـت. 

پیـدا  انرنـت  در  جسـتجو  طریـق  از  را  کاریکارتـور  اصـل 

از  یکـی  و  اسـت  قبـل  هـای  سـال  بـه  مربـوط  کـه  کردیـم 

کاریکاتوریسـت هـای غربی خواسـته اسـت جایـگاه رسباز را 

در جنـگ هـای بیـن املللـی نشـان دهـد و ایـن کـه چگونـه 

یـک رسبـاز بـدون ایـن که بدانـد برای چه کسـی مـی جنگد 

بـه سـنگر مـی رود. در اثر اصلی نشـانی از پرچم افغانسـتان 

و یـا پرچـم آمریـکا نیسـت. هرنمنـد تنهـا خواسـته اسـت یک 

مفهـوم انسـانی را بـه تصویـر بکشـد کـه در عـامل سیاسـت 

مطـرح اسـت. ولـی کسـی کـه بعـدا ایـن کاریکاتـور را علیـه 

نیروهای امنیتی افغانسـتان اسـتفاده کرده اسـت بر اسـاس 

روایـت طالبـان کـه نظـام و نیروهـا امنیتـی کشـور را مـزدور 

بیکانـگان مـی داننـد تصویـر را دسـتکاری کـرده اسـت. بـه 

بـر  و  افغانسـتان  پرچـم  آن رسبـاز  شـانه  بـر  همیـن خاطـر 

روی پـای کسـی کـه همـه را بـه جنـگ وادار مـی کنـد پرچم 

ایـاالت متحـده را حـک کـرده اسـت. جالـب ایـن اسـت کـه 

ایـن آدم شـهروند افغانسـتان اسـت. اگـر از جانـب شـهروند 

یـک کشـور خارجی چنیـن خیانتی صـورت می گرفت شـاید 

هیـچ کالیـه ای نبـود. ولـی وقتـی یـک شـهروند افغانسـتان 

اوال دسـت بـه چنیـن دزدی مـی زنـد کـه اثـر یـک هرنمنـد 

خارجـی را دسـتکاری مـی کنـد و ثانیـا در پشـت ایـن رزالت 

تفکـر طالبـان و تبلیـغ رایـگان بـه نفـع ایـن گـروه جنایتـکار 

نهفتـه اسـت هیـچ توجیهـی باقـی منـی مانـد. جـز ایـن کـه 

بگوییـم خودکـرده را هیـچ تدبیـری نیسـت. تـا زمانـی کـه ما 

ایـن گونـه مفـت و رایـگان ایـده هـای دشـمنان افغانسـتان 

را نشـخوار کنیـم و بـرای اشـاعه افـکار پلیـد دشـمن چنیـن 

مفـت و داوطلبانـه زحمـت بکشـیم نبایـد امیـدی بـه آینده و 

بهبـود اوضـاع در زمـان های نزدیک را داشـت. ما تـا بیداری 

و آگاهـی مسـیر طوالنـی در پیـش داریـم. 

 

ایامنـی  و  بـاور  کمریـن  کـه  اسـت  رسـانده  اثبـات  بـه 

بـه  جـز  و  نـدارد  مسـاملت آمیز  همزیسـتی  و  صلـح  بـه 

حاکمیـت انحصـاری خـود بـه هیـچ چیـزی تـن منی دهد و 

منایندگان شـان در مذاکـرات دوحـه هـم رصف بـه صـورت 

منادیـن حضـور دارنـد و تـا کنون به هیـچ نوع مذاکـره مؤثر 

و معنـادار حـارض نشـده انـد.

معـاون رئیـس جمهـور در ادامـه می افزایـد در حالـی کـه 

امـروز بـا خـروج قـوای خارجـی از افغانسـتان هیـچ توجیـه 

مرشوعـی بـرای جنـگ وجـود نـدارد و به همیـن جهت متام 

علـامی اسـالم از پاکسـتان و عربسـتان گرفتـه تـا اندونیزیـا 

امـا  کردنـد؛  اعـالم  نامـرشوع  را  مالیزیـا جنـگ طالبـان  و 

طالبـان و حامیان شـان بـدون هیچ نـوع رشم و حیا، جنگ 

بـه  واضـح  طـور  بـه  و  نامیـده  »فتـح«  را  طلبی هـای خـود 

ریـش همـه مدعیـان و حامیـان صلـح و مخصوصـا کسـانی 

نشسـت های  و  کنفرانس هـا  در  بسـیار  ذوق زدگـی  بـا  کـه 

ایـن کشـور و آن کشـور بـه مالقـات طالبـان می شـتافتند، 

 عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان گفته که کشـورش در گذشـته 

بـه اشـتباه بین طرف های درگیـر در افغانسـتان از یک طرف حامیت 

کـرده بـود. پاکسـتان در دهه نود یکی از سـه کشـوری بـود که امارت 

اسـالمی طالبان را به رسـمیت شـناخته بود.

واشـنگنت  روزنامـه  در  کـه  یادداشـتی  در  پاکسـتان  وزیـر  نخسـت 

پسـت نوشـته همچنـان گفتـه پاکسـتان آمـاده اسـت در زمینـه صلح 

افغانسـتان بـا ایاالت متحـده امریکا همکاری کند، امـا از پایگاه های 

امریکایـی در خاکـش میزبانـی نخواهـد کرد تـا از تشـدید اختالفات 

در پاکسـتان جلوگیـری کنـد.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ نخسـت وزیـر بـا اشـاره به خطـرات ناشـی از 

دادن پایگاه هـای نظامـی بـه ایـاالت متحـده گفت ممکن اسـت این 

تصمیـم بـرای کشـورش ویرانـی بیشـری را به همراه داشـته باشـد.

به گفته آقای خان: »اگر قرار باشـد پاکسـتان با سـاخنت پایگاه های 

امریکایـی در خاکـش موافقـت کنـد و از آنجـا عملیات هـای نظامـی 

در افغانسـتان انجـام شـود، گروه هـای تروریسـتی بـرای انتقام جویی 

پاکسـتان را هـدف قرار خواهنـد داد.«

پیـش از ایـن برخـی رسـانه ها گـزارش داده  بودنـد کـه نیـروی هوایی 

پاکسـتان طـرح سـاخت پایـگاه هوایـی جدیـد در ایاالت بلوچسـتان 

را بررسـی می کنـد. معـاون ولسـوالی نصیرآبـاد بلوچسـتان نیـز بـه 

بی بی سـی گفتـه بـود نیروهـای هوایـی بـا مقامـات ایـن ولسـوالی 

 هم زمـان بـا تشـدید جنگ ها در بسـیاری از بخش های افغانسـتان، 

وزارت دفـاع ایـن کشـور می گویـد کـه هـزاران نفـر علیه طالبـان در 

ده والیـت این کشـور بسـیج شـده اند.

فـواد امـان، معـاون سـخنگوی ایـن وزارت بـه صـدای امریـکا گفـت 

کـه ایـن نیروهـای مردمـی در والیت هـای تخـار، بغـالن، جوزجـان، 

رسپـل، فاریـاب، کنـدز، بلـخ، پـروان، قندهـار و بادغیـس در جنگ 

علیـه طالبـان اشـراک خواهنـد کرد.

آقـای امـان شـامر دقیـق ایـن نیروهـای مردمـی را نگفت، امـا تایید 

کـرد کـه تعـداد آنهـا به هـزاران نفر می رسـد. او افزود: » بدون شـک 

کـه حامیـت مـردم از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان و قـرار 

گرفـنت شـان در کنـار نیروهـای مـا خیلـی موثـر اسـت و در تغییـر 

تروریسـتی  گروه هـای  در شکسـت  و همچنیـن  بهبـود وضعیـت  و 

نتیجـۀ موثـر خواهد داشـت.«

بسـم الله محمـدی، رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی افغانسـتان نیـز در 

پیامی از مردم خواسـته اسـت که در محالت شـان در کنار نیروهای 

امنیتـی افغـان بایسـتند و این وزارت آماده اسـت تـا امکانات الزم را 

بـرای آنـان فراهـم کنـد. معـاون سـخنگوی ایـن وزارت نیـز گفت که 

کسـانی کـه بـه گونـۀ »دواطلبانـه« در حامیـت از نیروهـای امنیتـی 

بـه خـط مقـدم نـرد علیـه طالبـان می رونـد، نهادهـای امنیتـی و 

دفاعـی افغانسـتان حـارض اند تا متامی امکانات به شـمول »سـالح 

و مهـامت« ولـوازم رضوری را بـرای آنـان فراهـم کنند.

کـه  می گویـد  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

از  دفـاع  و  طالبـان  گـروه  رسکـوب  بـرای  ملـی«  فراگیـر  »مقـاوت 

اسـت. شـکل گیری  حـال  در  کشـور  ایـن  در  جمهوریـت 

آقـای دانـش در صفحـۀ فیسـبوک  خـود نگاشـته اسـت کـه طالبـان 

در مناطقـی، حمـالت شـان را افزایـش دادنـد کـه هیـچ نـوع زمینـه 

پذیـرش اجتامعـی و فرهنگـی در میـان مـردم آن مناطـق ندارنـد.

او افـزوده اسـت: »در کنـار نیروهـای دفاعی و امنیتـی، خیزش های 

حاکمیـت  چارچـوب  در  ملـی  فراگیـر  مقاومـت  و  مردمـی  وسـیع 

دولتـی، بـرای دفـاع از جمهوریـت و بـرای رسکـوب دشـمنان نظـام 

در حـال شـکل گیری اسـت. در میـان قـوای سـه گانـه دولـت و در 

بیـن سیاسـت مداران و احـزاب سیاسـی کشـور، اجـامع سیاسـی 

بـه حـد کافـی نیـز در دفـاع از نظـام و جمهوریـت و مخالفـت بـا 

امـارت طالبانـی وجـود دارد.« برخـی از رهران احـزاب و چهره های 

پیشـین جهـادی در افغانسـتان نیـز از آمادگی هـا بـرای مقابلـه بـا 

گـروه طالبـان در بخش هـای ایـن کشـور خـر داده انـد.

عطـا محمـد نـور، رییـس انشـعابی حـزب جمعیـت اسـالمی گفتـه 

افـراد  از  بسـیاری  )اول رسطـان(  امـروز سه شـنبه  اسـت  قـرار  کـه 

بانفـوذ و احـزاب سیاسـی در هامهنگـی بـا نهادهـای امنیتـی وارد 

اقـدام شـوند. آقـای نـور در صفحـۀ فیسـبوک اش نگاشـته اسـت: 

 پنتاگـون گفتـه اسـت کـه ممکن اسـت بـه دلیـل افزایش 

حمـالت طالبـان و ادامـه پیـرشوی ایـن گـروه رونـد خروج 

تاریـخ  امـا  بسـازد،  آهسـته تر  را  افغانسـتان  از  رسبـازان 

تعییـن شـده خـروج نیروهـا معتـر باقـی می مانـد.

جـان کربی، سـخنگوی وزارت دفاع ایـاالت متحده امریکا 

روز دوشـنبه گفـت کـه مهلـت زمانـی تعییـن شـده بـرای 

پابرجـا  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  کامـل  خـروج 

بـا  اسـت  ممکـن  نیروهـا  کاهـش  رسعـت  امـا  می مانـد، 

اوضـاع امنیتـی متناسـب سـاخته شـود.

بـه گـزارش دویچـه وله؛ او بـه خرنـگاران گفت: »بـا ادامه 

حمـالت طالبـان و تهاجـم این گـروه به مراکز ولسـوالی ها 

و همچنین ادامه خشـونت در سـطح بسـیار بـاال، وضعیت 

در افغانسـتان تغییـر می کند.«

سـخنگوی پنتاگـون افـزود: »اگـر نیـاز به تغییـر در رسعت 

یـا محـدوده و میـزان رونـد خـروج باشـد، مـا در هـر روز 

حفـظ  را  کار  ایـن  بـرای  انعطاف پذیـری  هفتـه ای  یـا 

» می کنیـم.

کربـی ادامـه داد: »مـا پیوسـته و همـه روزه نـگاه می کنیم 

کـه وضعیـت در محـل چگونـه اسـت، چـه ظرفیت هایـی 

از  بیـرون شـدن  بـرای  بـه چـه منابـع اضافـی  را داریـم، 

ولسـوالی  کـه  می گویـد  خرنامـه  یـک  در  دفـاع  وزارت   

دوشـی والیـت بغـالن، دوبـاره بـه ادارۀ نیروهـای امنیتـی 

درآمده اسـت.

روز  شـاهین   ۲۰۹ اردوی  قـول  و  ملـی  دفـاع  وزارت 

از  جداگانـه  خرنامه هـای  در  رسطـان   ۱ سه شـنبه، 

بازپس گیـری ولسـوالی بلخ والیت بلخ و ولسـوالی دوشـی 

داده انـد. خـر  بغـالن،  والیـت 

ولسـوالی  کـه  گفته اسـت  خرنامـه  ایـن  در  دفـاع  وزارت 

دوشـی والیـت بغـالن، دوبـاره بـه ادارۀ نیروهـای امنیتـی 

درآمده اسـت. 

کـه  می گوینـد  طلوع نیـوز  بـه  منابـع  حـال،  همیـن  در 

تجهیـزات  و  شـدند  بیـرون  ولسـوالی  ایـن  از  طالبـان 

افزودنـد  منابـع  بردنـد.  خـود  بـا  نیـز  را  آمـده  به دسـت 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه 

جنگجـوی   234 گذشـته  سـاعت   24 در 

گـروه طالبـان در نرد بـا نیروهای امنیتی کشـور، در نقاط 

مختلـف کشـور بـه هالکـت رسـیدند. در ایـن درگیری هـا 

103 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان جراحـت برداشـته 

انتشـار  بـا  رسطـان  اول  سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن  انـد. 

گـروه  ایـن جنگجویـان  کـه  می کنـد  اعالمیـه ای تریـح 

خوسـت،  پکتیـکا،  ننگرهـار،  لوگـر،  والیـات  در  طالبـان 

قندهـار، زابـل، فاریـاب، بلـخ، سـمنگان، هلمنـد، تخـار، 

شـده  زخمـی  و  کشـته  کابـل  و  کنـدز  پـروان،  بغـالن، 

انـد. در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ۵۷ حلقـه مایـن 

در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  توسـط  کـه  مختلف النـوع 

نقـاط مختلف کشـور برای هـدف قرار دادن افـراد ملکی و 

نیروهـای امنیتـی کارگـذاری شـده بـود، نیز توسـط بخش 

تخنیکـی اردوی ملـی کشـور کشـف و خنثـا شـده اسـت.

کشته شدن اعضای برجسته گروه طالبان

براسـاس اعالمیه هـای وزارت هـای دفاع و داخله و ریاسـت 

امنیـت ملـی کشـور، در شـبانه روز گذشـته نزدیـک به 10 

طالبـان  گـروه  نهـاد  نـام  ولسـواالن  و  قوماندانـان  از  تـن 

قوماندانـی  مـورد  تازه تریـن  در  رسـیده اند.  قتـل  بـه  نیـز 

آقـای دانـش اول رسطـان در صفحه فیسـبوک خود نوشـته 

کـه در دو سـال اخیـر گـروه طالبان شـعار صلـح رسداد و با 

کمـک برخـی از کشـورها برای خـود مرشوعیتی دسـت و پا 

کـرد. امـا خالف شـعار صلح خود بـه خشـونت افزایش داد.

بـه بـاور او، گـروه طالبـان تـا ایـن لحظـه بـا عملکـرد خـود 

می خندنـد و در تـالش هسـتند که بیشـرین اراضـی را هم 

در تـرف خـود بگیرنـد.

آقـای دانـش می گویـد: »امـا ایـن یـک خیـال باطل اسـت. 

گـروه طالبـان بـه اصطـالح فتوحـات خـود را از مناطـق و 

رسزمیـن هایـی رشوع کـرده کـه هیـچ نـوع زمینـه پذیـرش 

نـدارد.  و فرهنگـی در میـان مـردم آن مناطـق  اجتامعـی 

والیـات شـامل و مناطـق مرکـزی افغانسـتان در دهه هفتاد 

نشـان دادنـد که به هیچ صورت تسـلیم زورگویـی و انحصار 

طلبـی طالبـان نخواهنـد شـد و بـه طالبان اجـازه حاکمیت 

نخواهنـد داد. امـروز دقیقـا ایـن گـروه هـامن اشـتباه دهـه 

70 خـود را تکـرار مـی کنـد امـا رسانجـام در گـرداب مـوج 

متالطمـی کـه خـود آفریـده غـرق خواهـد شـد و بـه زودی 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور درس دیگـری را کـه تـا 

ابـد فرامـوش نشـود بـه آنـان خواهنـد داد.«

او عـالوه می کنـد کـه در کنـار نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، 

در  ملـی  فراگیـر  مقاومـت  و  مردمـی  وسـیع  خیزش هـای 

از جمهوریـت و  بـرای دفـاع  چارچـوب حاکمیـت دولتـی، 

بـرای رسکـوب دشـمنان نظـام در حال شـکل گیری اسـت. 

وی تریـح می کنـد: »در میـان قـوای سـه گانـه دولـت و 

در بیـن سیاسـتمداران و احـزاب سیاسـی کشـور، اجـامع 

سیاسـی بـه حـد کافی نیـز در دفـاع از نظـام و جمهوریت و 

مخالفـت بـا امـارت طالبانـی وجـود دارد و مردم افغانسـتان 

نیـز از همـه اقـوام در 34 والیت کشـور، موقف متحد بر ضد 

دارند.« طالبـان 

معـاون رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه حامیت هـای وسـیع و 

گسـرده مـردم از نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور به گروه 

طالبـان هشـدار می دهـد: »ایـن گـروه نیـز بایـد بدانـد کـه 

اگـر صلـح و راه حـل سیاسـی را نپذیرد، از طریـق نظامی و 

تشـدید جنـگ بـه هیـچ صـورت بـه اهـداف خود منی رسـد 

و مـردم رسافـراز افغانسـتان هرگـز ذلـت تسـلیم شـدن بـه 

اسـتبداد و انحصـار را منـی پذیـرد.«

متـاس گرفته انـد و در منطقـه نوتـال ایـن شهرسـتان، زمینـی بـرای 

سـاخت ایـن پایـگاه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

گـروه طالبـان نیـز قبـالً بـه گزارش هـا واکنـش نشـان داده و گفتـه 

منطقـه  کشـورهای  از  یکـی  در  امریکایـی  پایگاه هـای  اگـر  بودنـد 

منتقـل شـود و از آن پایگاه هـا در خـاک افغانسـتان عملیـات نظامی 

اجـرا شـود، در برابـر ایـن اقـدام خامـوش نخواهنـد مانـد.

طالبـان گفتـه بودنـد آنهـا »مسـئولیت ایامنـی و تاریخی« خـود را در 

برابـر ایـن اقـدام ادا خواهنـد کرد.

نخسـت وزیـر پاکسـتان همچنان نوشـته کـه کشـورش از جنگ های 

افغانسـتان بسـیار آسـیب دیـده اسـت. او گفته در این مـدت بیش از 

۷۰ هـزار پاکسـتانی کشـته شـده اند و در حالـی کـه ایـاالت متحـده 

۲۰ میلیـارد دالـر کمـک کـرده، رضرهـای اقتصـاد پاکسـتان از ۱۵۰ 

میلیـارد دالر فراتـر رفته اسـت.

عمـران خـان نوشـته: »حمـالت هواپیامهـای بـدون رسنشـین ایاالت 

متحـده، در جنـگ پیـروز نشـد، امـا آنهـا نفـرت را بـرای امریکایی هـا 

ایجـاد کردنـد و صفـوف گروه هـای تروریسـتی را علیـه هـر دو کشـور 

مـا افزایـش دادند.«

او همچنـان هشـدار داده در صورتـی کـه افغانسـتان بـه یـک توافـق 

سیاسـی دسـت نیابـد، احتـامل دارد جنـگ داخلـی دیگـر در ایـن 

کشـور اتفـاق بیفتـد.

»مـا بـا آنکـه بـه آوردن صلح مصمم هسـتیم، امـا اگر طالبـان جنگ 

می خواهنـد، هـامن طـوری کـه در گذشـته نیز شـامل به گورسـتان 

آنـان مبـدل شـده بـود، این بـار نیـز نـه  تنهـا شـامل کـه هرگوشـۀ 

ایـن کشـور بـه گورسـتان طالبـان تبدیـل می گـردد.« پیـش از ایـن 

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهـر حـزب جنبـش ملـی اسـالمی 

افغانسـتان و محمـد محقـق، رهـر حـزب وحـدت مـردم افغانسـتان 

نیـز پشـتیبانی شـان را بـرای جنـگ بـا طالبـان اعـالم کـرده بودند.

پیامدهای بسیج شدن مردم علیه طالبان

برخـی از تحلیل گـران نظامـی، طالبـان را مسـوول تشـدید جنـگ و 

خون ریزی هـا در ایـن کشـور می داننـد و بـا بسیج شـدن مـردم علیه 

آنـان می گوینـد کـه هرگونـه پیامـد ایـن کار در آینـده بـه دوش ایـن 

گـروه خواهـد بود.

طالبـان   « گفـت:  امریـکا  صـدای  بـه  امرخیـل  عتیق اللـه  جـرنال 

و پاکسـتان بایـد ایـن مسـاله را بداننـد کـه اگـر وضعیـت بحرانـی 

شـده مـی رود، متامـی مردم افغانسـتان مسـلح اند و بالخـره متامی 

افغانسـتان بـه طـرف جنـگ مـی رود. بارها گفتیـم که ایـن بدبختی 

را بـه بـاور مـی آورد.«

آقـای امرخیـل افـزود کـه طالبـان منی تواننـد از راه جنـگ پیـروز 

شـوند و بایـد ایـن مسـاله را درک کننـد کـه مـردم علیـه آن گـروه 

خواهنـد ایسـتاد. آقـای امرخیـل تاکیـد کـرد کـه یگانـه راه حـل بـه 

بحـران کنونـی در ایـن کشـور، »گفتگـو و مصالحـه« اسـت و بایـد 

طالبـان بـه ایـن کار تـن دهنـد. او همچنیـن گفـت کـه حکومـت 

بایـد محتاطانـه در مـورد بسیج شـدن نیروهـای مردمـی گام بردارد. 

ایـن تحلیل گـر افغـان افـزود: » ایـن کار بسـیار خطرنـاک اسـت...

واضـح اسـت کـه این هـا دولـت را گرفتـه منی تواننـد، امـا در داخـل 

افغانسـتان مسـایل قومـی، لسـانی، و مذهبـی بـه اوج خـود خواهد 

افغانسـتان  ملـی  دفـاع  وزارت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  رسـید.« 

می گویـد کـه در چنـد روز اخیـر، نیروهـای مردمی، عمالً بـه میدان 

جنـگ رفتـه انـد، و این افراد مسـلح در وا پس گیری ولسـوالی بنگی 

و خواجه غـار والیـت تخـار از نـزد طالبان نقش اساسـی داشـته اند.

افغانسـتان نیـاز داریم و بـه چه رسعتی خارج می شـویم.«

او توضیـح داد کـه همـه این تصمیم ها در زمـان اش گرفته 

می شود.

مقام هـای پنتاگـون هفتـه گذشـته گفتنـد که رونـد خروج 

از افغانسـتان حـدود ۵۰ درصـد تکمیـل شـده اسـت. در 

مـاه اپریـل زمانـی کـه رئیـس جمهـور جـو بایـدن تاریـخ 

خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان را اعـالم کـرد، 

قـراردادی  هـزار   ۱۶ و  امریکایـی  رسبـاز   ۲۵۰۰ حـدود 

کـه اکـر شـان امریکایـی هسـتند، در افغانسـتان حضـور 

داشـتند. پنتاگـون تـا حـاال چندین پایـگاه را بـه نیروهای 

هواپیـامی  صدهـا  و  کـرده  واگـذار  افغانسـتان  امنیتـی 

حامـل تجهیـزات از افغانسـتان پـرواز کـرده انـد.

بـه حامیـت  جـان کربـی گفـت کـه نیروهـای امریکایـی 

خـود از رسبـازان افغـان در جنـگ علیـه طالبـان کمـک 

می کننـد: »تـا زمانـی بـه کمـک خود بـه نیروهـای امنیتی 

داشـته  را  ظرفیتـش  کـه  می دهیـم  ادامـه  افغانسـتان 

باشـیم.«

او ادامـه داد: »امـا بـا نزدیـک شـدن رونـد کاهـش نیروهـا 

و  می یابـد  کاهـش  مـا  قابلیت هـای  شـدن،  تکمیـل  بـه 

)زمانـی( دیگـر وجـود نخواهـد داشـت.«

ایـن ولسـوالی  بـه  بـدون درگیـری  نیروهـای دولتـی  کـه 

. ند برگشـته ا

افتـاده  طالبـان  به دسـت  روزگذشـته  دوشـی  ولسـوالی 

بـود. هم زمـان بـا ایـن، از بیـرون شـدن نیروهـای دولتـی 

دفـاع  وزارت  می رسـد.  خـر  بغـالن  نهریـن  ولسـوالی  از 

حـال،  همیـن  در  نگفته اسـت.  چیـزی  بـاره،  ایـن  در 

قـول اردوی 20٩ شـاهني در خرنامـه می گویـد کـه در 

ديگـر  بـا  هآمهنگـی  در  ارتـش  ويـژۀ  نريوهـای  عمليـات 

نريوهـای امنیتـی، مركـز ولسـوالی بلـخ از وجـود طالبان، 

پاک سـازی شـد. در خرنامـه آمده اسـت كـه ايـن عمليات 

شـب گذشـته راه انـدازی شـده بـود و بـر بنیـاد آمارهـای 

ابتدائـی، پـس از کشـته شـدن ۳۱ طالـب، این ولسـوالی 

را تصفیـه و بـه ادارۀ شـان درآوردنـد.

خالـد  قومانـدان  اسـم  بـه  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  از 

در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی کشـور در اطـراف شـهر 

پلخمـری والیـت بغالن کشـته شـده اسـت. گفته می شـود 

عضـو  را  پلخمـری  شـهر  جنـگ  مهـم  بخـش  فرماندهـی 

تروریسـتی گـروه طالبـان بـه عهـده داشـت. مـال نیـازی، 

مـال بریالـی، مـال ابویوسـف و چنـد تـن دیگـر از قومنـدان 

نـرد  گذشـته  روز  دو  در  تنهـا  طالبـان  گـروه  برجسـته 

بـا نیروهـای امنیتـی کشـور در والیـت شـاملی بـه قتـل 

رسـیدند.

پاکسازی دوشی از وجود گروه طالبان

ولسـوالی دوشـی والیـت بغـالن که یکـی از ولسـوالی های 

مهـم اسـت و در مسـیر جـاده کابـل- مزاررشیـف و چنـد 

والیـت شـامل کشـور قـرار دارد، از دو روز بـه ایـن طرف در 

جنـگ شـدید میـان نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان گروه 

طالبـان قـرار داشـت. چاشـت سه شـنبه نیروهـای امنیتی 

کشـور اعـالم کـرد کـه ایـن ولسـوالی از وجـود جنگجویـان 

گـروه طالبـان پاکسـازی شـد. به دلیـل جنگ در ولسـوالی 

دوشـی مسـیر رفـت و آمد کابل و مزار رشیـف و چند والیت 

کشـور مسـدود بـود و گفتنـی اسـت کـه دو طـرف هـزاران 

موتـر بـاری و مسـافربری در جنـگ گیـر مانـده بودند.

عمران خان: انتخاب گذشته پاکستان در افغانستان اشتباه بود   

بسیج مردمی علیه طالبان؛ وزارت دفاع: سالح و مهمات فراهم می کنیم  

پنتاگون ممکن است روند خروج از افغانستان آهسته تر شود 

طالبان در دو ولسوالی در بلخ و بغالن شکست خورد 

وزارت دفاع ملی:
 در شبانه روز گذشته 234 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند

محمد هدایت 

سرمقاله

مـا و تبلیغ رایـگان
 به نفع دشمن



 

درآمد 

سیاسـی؛  ثبـات  و  دامئـی  امنیـت  اسـتقرارصلح، 

یکـی از مهم تریـن مؤلفه هـا و شـاخصه های اصلـی نظـام 

سیاسـی مبتنـی بـر ارادۀ مـردم و تضمیـن کننـدۀ زیسـت 

جمعـی و حیـات سیاسـی در جامعـه دموکراتیـک و مـردم 

از حقـوق شـهروندی  همـه شـهروندان  تـا  اسـت،  سـاالر 

و امتیـازات اجتامعـی خویـش در سـایۀ صلـح و امنیـت 

تاریـخ  انسـانی، در طـول  امـا جوامـع  باشـند.  برخـوردار 

بـوده،  متأثـر  و صلـح  متضـاد جنـگ  زوج  دو  از  همیشـه 

نظام هـای سیاسـی، اقتصادی، حقوقـی و فرهنگی جامعه 

را تهدیـد کـرده و می کننـد و ایـن امـر زندگـی مسـاملت 

آمیـز و آرامـش شـهروندان یـک مدینـه را بـه صـورت جـدی 

ناپذیـر،  انداخته انـد و خسـارت های جـران  بـه مخاطـره 

ویرانی هـای بی شامر،کشـتارها، قتـل عام هـا و مهاجرت ها 

بـه  بـر شـهروندان خویـش  نقـاط جهـان  و  اقصـی  در  را 

صـورت قهـری و اجبـاری تحمیل کـرده اسـت. زیـرا منشـأ 

و خواسـتگاه همـۀ جنگ هـا، منازعـات طوالنـی مـدت و 

رفتارهـای خشـونت آمیـز؛ برای دسـتیابی به قـدرت مطلق 

سیاسـی و تسـلط بـر منابـع طبیعـی و نظـام اقتصـادی، 

نقطـۀ ثقـل و مرکـزی؛ همـۀ تیره بختی هـا و نیکبت باری هـا 

بـرای  را  انسـانی  زیسـت  مزمـن،  بحران هـای  اسـتمرار  و 

تـدام حیـات سیاسـی و اجتامعـی بـه شـدت آسـیب پذیـر 

سـاخته و خسـارت ها، ویرانی هـای انسـانی و مالـی بی حد 

و حـر را در جوامـع بـری تحمیـل کـرده و بـه ارمغـان 

آورده اسـت. بنابرایـن، جنـگ و صلـح بـا گـروه طالبـان؛ 

بـه صـورت منطقـی بـه بن بسـت کامل و انسـداد سیاسـی 

صلـح  تحقـق  مذاکـرات  گفت وگوهـای  و  اسـت  رسـیده 

پایـدار بـا گـروه تروریسـتی طالبـان، بـه لحـاظ منطقـی و 

عقانیـت سیاسـی عمـاً بـه حـد امتنـاع رسـیده انـد؛ زیرا 

منطـق طالبـان؛ منطق جنگ، منطق شـدیدترین حمات 

تروریسـتی، انتحـاری، انفجـاری و خشـونت علیـه دولـت و 

مـردم افغانسـتان اسـت. و از سـوی دیگـر، منطـق دولت و 

شـهروندان افغانسـتان، منطق تحقق صلح پایـدار، امنیت 

دامئی و ثبات سیاسـی در کشـور اسـت زیرا بعد از نزدیک 

بـه پنج دهـه جنگ های خونیـن، قتل های سیسـتامتیک، 

ترورهـای هدف منـد و سـازمان یافتـه اسـت کـه کشـور را 

بـه مـرز نابـودی رسـانیده اسـت و امـکان هرگونـه سـازش، 

گفت وگوهـا و مذاکـرات بـرای دسـتیابی بـه تحقـق صلـح 

پایـدار را از دولـت و مـردم افغانسـتان گرفتـه اسـت. امروزه 

هیـچ نقطـۀ از خـاک افغانسـتان را شـام رساغ ندارید که از 

دسـت این تروریسـت ها و هیوالی وحشتناک و انسان های 

درنـده صفـت در امـان نیسـتند و هـر روز فاجعۀ انسـانی را 

خلـق کـرده و می کننـد و ماشـین  کشـتارها، قتل عام هـا، 

و گفت وگوهـای  بـا نشسـت ها  را همزمـان  نسل کشـی ها 

مذاکـرات صلـح بیـن االفغانی بـا دولت جمهوری اسـامی 

افغانسـتان و بـا نظـارت کشـورهای ذینفـع در تحقق صلح 

افغانسـتان و سـازمان ملـل متحدد به عنـوان حافظ منافع 

صلـح منطقـه و جهان به شـدت متـام افزایش داده اسـت. 

بنابرایـن، دولـت و مـردم افغانسـتان یـک راه حـل و گزینـۀ 

مواجعـه بـا گروریسـتی طالبـان بیش تـر نـدارد و آن گزینـه 

ایـن اسـت کـه طالبـان هیچ گونـه باورمنـدی و ایـامن بـه 

گفت وگوهـای تحقـق صلـح از راه مذاکـره نـدارد و تنهـا راه 

بـرای خامته دادن و مسـیر تحقق را همـوار کردن، رسکوب 

بـدون هیـچ گونـه ماحظـات  بـه صـورت کامـل  نظامـی 

منجـر  نهایـت  در  و  می توانـد  کـه  اجتامعـی  و  سیاسـی 

بـه تحقـق صلـح در جامعـۀ افغانی گـردد وجـود دارد؛ کـه 

دولـت و مـردم افغانسـتان بـا متام تـوان از نظـام جمهوری 

و حیـات سیاسـی خویـش دفـاع مناینـد و ایـن منطـق بـه 

صـورت قطعـی جـواب خواهـد داد. تنهـا منطـق رسکـوب 

نظامـی و تقویـت نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بـا همـکاری 

در  اسـت  پذیـر  امـکان  صلـح  تحقـق  بـرای  شـهروندان 

غیـر آن صـورت همـه ایـن نشسـت ها و گفت وگوهـا بـرای 

اسـتقرارصلح پایـدار بـا گـروه تروریسـتی طالبـان، رساب 

بیـش و خیـاالت و توهـامت خالی بیـش نخواهد بـود، زیرا 

منطـق جنـگ وخشـونت گـروه تروریسـتی طالبـان را جـز 

بـا منطـق رسکـوب از طریـق نیروهـای نظامـی، دفاعـی و 

تقویت نیروهای امنیتی پاسـخی دیگری نیسـت، رسانجام 

اسـراتژی رسکـوب نظامـی خود به خـود تبدیل بـه الگوی 

بـرای حـل منازعـه برای دسـتیابی اسـتقرارصلح پایـدار در 

جامعـۀ افغانسـتان خواهـد شـد. 

گفتـار یکـم: سیاسـت صلـح سـازی حامدکـرزی؛ 

مقدمـۀ تقویـت گـروه طالبـان و خطرصلـح سـازی در 

افغانسـتان؛

حامدکـرزی  انتظـارات  خـاف  بـر  صورت کلـی،  بـه 

رئیـس جمهـور پیشـین، جنگجویـان آزاد شـده دوبـاره بـه 

میـدان جنگ بازگشـتند کـه در نتیجۀ آن، افغانسـتان وارد 

انتحـاری  یـک مرحلـۀ خونین تـر شـورش گری و حمـات 

شـد. در ایـن رونـد، رئیـس شـورای عالـی صلـح نیـز در 

خانه اش در کابل، از سـوی یک مهاجم انتحاری ترور شـد 

کـه خـود را یکـی از فرمانـده هـان طالبـان معرفـی و ادعـا 

کـرده بـود که برای تحقق طـرح صلح حامدکـرزی به کابل 

آمـده اسـت. قبـل از تـرور برهـان الدیـن ربانـی، دسـتگاه 

امنیتـی پاکسـتان نیـز چهره های »نسـل پیشـین« طالبان 

مسـتقر در کویتـه و کراچـی را هدف قـرار داد تا کنرل هر 

نـوع توافـق سیاسـی ممکـن در افغانسـتان را حفـظ کنـد. 

ایـن اقـدام پاکسـتانی ها در افـکار عامۀ افغانسـتان طوری 

تعبیـر شـد کـه گویـا دولـت پاکسـتان عنـارصی از طالبان 

را کـه بـرای گشـایش راه هـای گفتگـو بـا حامدکـرزی در 

آمادگـی  افغان هـا«  »بـه رهـری  مـورد مصالحـۀ سیاسـی 

می گرفتنـد، هـدف قرا داده اسـت. علی رغم ایـن حوادث، 

حامدکـرزی هـم چنـان بـه تأکید خود بـر مذاکـرۀ دوجانبه 

ناراضـی«  »بـرادران  آشـکارا  را  آن هـا  او  کـه  طالبـان  بـا 

می خوانـد، ادامـه داد، امـا الگوها و آجنـدای متناقض حل 

منازعـه و پیش رشط هـای انعطـاف ناپذیـر طرفیـن، مانـع 

پیرفـت در جهـت حل منازعـه از طریق گفت وگوشـد. در 

حالـی کـه دولت در تـاش ادغام طالبان در روند سیاسـی 

پسـا- کنفرانـس بّـن بـود، ایـن گـروه پیـش رشط هایـی را 

بـرای مذاکـره پیـش کشـید کـه پذیرش آن هـا بـرای دولت 

ناممکـن بـود. پیـش رشط هـای عمـدۀ طالبـان، بـه گونـۀ 

مثـال، خـروج کامـل نیروهـای خارجـی و ایجاد یـک دولت 

مبتنـی بـر رشیعـت در کابـل بـود. به ایـن ترتیـب، پرکردن 

خـأ میان یک سـناریوی ایدئـال و وضع موجود، بـا ابزارها 

و امکانـات دسـت داشـتۀ طرفیـن برای اعامل نفـوذ بر یک 

دیگـر ممکـن نبـود. پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

جنجـال برانگیـز و تشـکیل حکومـت وحدت ملی در سـال 

دعـوت  صلـح  مذاکـرات  بـه  دیگـر  بـار  طالبـان   ،1393

بـاروت  و  دود  میـان  در  روزهـا شـامل کشـور  ایـن 

اسـلحه های سـبک و سـنگین نفـس هـای آلـوده ی را در 

رشیان هـای حیاتـی اش تجربـه می کنـد، سـقوط هفـت 

ولسـوالی در یـک شـبانه روز در ایـن والیـات کـه پنـج 

ولسـوالی آن تنهـا مربـوط بـه یـک والیت می باشـد، خر 

تـکان دهنـده ی بـه دسـتگاه امنیتـی کشـور و رهـران 

شـامل اسـت. بادهـای وزنـده ی ناخوشـایندی کـه ایـن 

روزها بیشـر توسـط رضب گلوله ها و انفجـارات گوناگون 

اسـت  کـرده  را مسـموم  ولسـوالی های شـاملی  فضـای 

ناشـی از شکسـت هایی اسـت کـه طالبـان پیـش از ایـن 

در دیگـر والیـات متحمـل گردیـده بـود، گـروه طالبان در 

مـاه مـی مـوج نخسـت حمـات خـود بـه هـدف تـرف 

نقـاط اسـراتژیک و محـارصه مراکـز بعضـی از والیت هـا 

در مناطـق جنوبـی، غربـی و رشقـی کشـور را آغـاز کـرد. 

ایـن موجـی از حمات طالبان با پاسـخ کوبنده نیروهای 

دولتـی روبـه رو شـد. در روزهای پایانی ماه مـی به وضوح 

مشـاهده می شـد کـه دسـت نیروهـای دولتـی در ایـن 

مـاه در جنـگ بـا طالبان بـاال بوده اسـت. این امـر باعث 

شـده بـود کـه مـردم نسـبت بـه آینـده کمـی خوش بیـن 

باشـند و از کابـوس سـقوط فاصلـه بگیرنـد؛ زیـرا تسـلط 

نیروهـای ارتـش در عملیات هـا بـه گونـه ی بـود کـه پـس 

از هـر حملـه، بـر عـاوه خسـارات شـدیدی کـه بـر گـروه 

طالبـان وارد می گردیـد، سـاحه جغرافیایی شـان تنگ تر 

و مضیقه هـای فـراوان بـر فعالیـت این گـروه متمرکز بود، 

طـوری کـه تـوان طـرح حملـه و انسـجام نیروهـا، از کـف 

آنـان ربـوده شـده بود.

در روزهـای پایانـی ایـن ماه رخ سـفید صفحه جنگ 

بـه سـمت طالبـان تابیـده شـد و ایـن گـروه تـا توانسـتند 

در ایـن صفحـه خالـی نقشـه کشـی منـود و آنچـه را کـه 

طـرح منـوده بودنـد بـه راحتی بـه آن دسـت یافتند. چند 

ولسـوالی بـه صورت پی هـم در والیت های میـدان وردک، 

لغـامن و نورسـتان بـه دسـت طالبـان افتاد. دولـت اعام 

کـرد که از ایـن ولسـوالی ها عقب نشـینی تاکتیکی کرده 

اسـت. ایـن اعـام امـا بـه مـردم ایـن دیـدگاه را داد کـه 

گویـا آنچـه بر این ولسـوالی ها رفته اسـت را نباید سـقوط 

تعبیـر کـرد؛ اما رفته رفته معلوم شـد که با گذشـت زمان، 

دیگـر ولسـوالی هـا در نقـاط شـاملی کشـور هـم در کام 

طالبـان سـقوط می منایـد، از ایـن رو، اصطـاح » عقـب 

نشـینی تاکتیکـی« در میـان مـردم رنـگ باخـت و آنچه را 

کـه مـردم بـه عنـوان دروغ بـزرگ سـخنگویان نهادهـای 

امنیتـی پنداشـته بودنـد درسـت از آب در آمـد و پـس از 

آن ایـن سـخنگویان نهادهـای امنیتـی هـم نتوانسـتند 

کـه در توجیـه سـقوط؛ همچنـان از کاربرد عقب نشـینی 

تاکتیکـی کمـک بگیرند.

سـقوط  بـا  واقـع  در  طالبـان  حمـات  دوم  مـوج 

ولسـوالی ها در والیـات فـوق آغـاز شـد. گـروه طالبـان در 

موج دوم حمات خود کنرل ده ها ولسـوالی را از دسـت 

دولـت بیـرون کـرده اسـت. بیش تـر ایـن ولسـوالی ها در 

والیت های شـاملی کشـور موقعیـت دارد. بنابراین، آنچه 

را کـه سـخنگویان دولـت زیر نـام عقب نشـینی تاکتیکی 

بـه خـورد مـردم داده بـود، خـاف آن ثابـت شـد، در حال 

حـارض کار بدانجـا رسـیده اسـت کـه کمر کسـی حارض 

مـی شـود در توجیـه سـقوط های پی هـم حرفی بـه زبان 

جـاری منایـد، بسـیاری از مسـئوالن را خـواب و سـکوت 

معنـی دار فـرا گرفتـه اسـت؛ تنهـا تدبیـری کـه در ایـن 

اواخـر از سـوی رهـری دولـت گرفتـه شـد تغییـرات در 

  سید لطیف سجادی

رئـوس سـکتورهای دفاعـی و امنیتـی بـود کـه بر اسـاس 

َآن انتظـار مـی رود پـس از ایـن ابهـام و سـکوت در قبـال 

سـقوط ها از میان برداشـته شـده و گزارش هـای پیروزی 

شـاهد  طالبـان  برابـر  در  را  کشـور  امنیتـی  نهادهـای 

باشیم.

امـا در هـر حالـت اش موج دوم حمـات طالبان که 

هـدف اصلی آن سـقوط ولسـوالی ها اسـت، تاهنـوز مهار 

نشـده اسـت. محراق توجه این موج، والیت های شـاملی 

کشـور اسـت. گویا گـروه طالبـان قصد دارد که شکسـت 

خـود در مـاه مـی در والیت هـای جنوبی، غربـی و رشقی 

کشـور را بـا تـرف ولسـوالی ها در شـامل کشـور جران 

کنـد، پیـش از ایـن، در زمـان مقاومـت، شـامل کشـور 

جغرافیـای عمـده نیروهـای ضد طالبانی بـود، با وجودی 

کـه ایـن گـروه در آن زمـان توانسـتند بیشـرین مناطـق 

در  مقاومـت  محورهـای  امـا  مناینـد؛  تـرف  را  شـامل 

پنجشـیر و دره صـوف تـا زمان شکسـت کامـل طالبان پا 

برجـا بـود و همین دو جغرافیای کوچـک، آخرین تیرها را 

بـه کمـک هوایی نیروهـای بین املللی به سـمت طالبان 

شـلیک منود و باعث برچیدن بسـاط حاکمیت این گروه 

از کل کشـور گردید.

هـم اکنـون وضعیـت در والیت هـای شـاملی کشـور 

بـه شـدت شـکننده و مضطرب گـزارش می شـود. رسعت 

سـقوط ولسـوالی ها در ایـن والیت هـا بسـیار بلند اسـت. 

سـقوط پنـج ولسـوالی در یـک والیـت در جریـان یـک 

بـوده  بی سـابقه  گذشـته  سـال  بیسـت  در  شـبانه روز، 

اسـت. همیـن دو روز قبـل اعـام شـد کـه تنهـا در والیت 

شـاملی تخـار پنج ولسـوالی از کنرل دولت بیرون شـده 

اسـت. هم زمـان بـا آن یـک ولسـوالی در سـمنگان و یک 

ولسـوالی دیگـر هـم در کنـدز بـه دسـت طالبـان افتـاده 

اسـت، این پیامنه ی تکان دهنده ی از رسعت سـقوط در 

ایـن ظـرف زمانـی محـدود، شـک و گـامن ها را از دسـت 

هـای احتاملـی پشـت پـرده کـه بنـا بـه علـل و عوامـل نا 

معلـوم ممکـن اسـت در آن نقـش بـازی کنـد برجسـته 

می سـازد، تـا زمانـی کـه پاسـخ عملـی و مقنـع از سـوی 

کارگـزاران دولتـی در برابـر حمـات طالبان داده نشـود، 

درز شـک و گـامن هـا در میـان جامعـه روز بـه روز عمیق 

تـر می گـردد و تـداوم ایـن حالـت می توانـد بـه پایـگاه 

مروعیـت دولـت آسـیب های جـدی وارد منایـد.

دسـت گـروه طالبـان در برابـر نیروهـای دولتـی در 

مـاه جـون بـر خـاف مـاه مـی بجـز روزهـای پایانـی ایـن 

مـاه کـه ارتـش رضبـات کوبنده ی بـر ایـن گـروه وارد کرد 

بـاال بوده اسـت. گروه طالبـان در این ماه مترکـز و انرژی 

جنگـی خـود را از مناطـق جنوبـی، رشقـی و غربـی بـه 

شـامل کشـور منتقل کرده اسـت. هرچند شـامل کشـور 

در مـاه مـی نیـز نـاآرام بـود؛ امـا کل فشـار جنـگ در این 

مـاه تنهـا بر والیت بغان متمرکز شـده بـود. در ماه جون 

اگرچـه مرکـز ثقـل جنـگ در شـامل کشـور بـوده اسـت؛ 

نیـز روی  امـا مناطـق جنوبـی، غربـی و رشقـی کشـور 

آرامـش را ندیده انـد. بـا ایـن وصـف، آنچه فعاً در شـامل 

کشـور جریـان دارد، در طـول مـاه مـی در مناطـق دیگـر 

افغانسـتان جریان داشـت.

قابـل  پیـش روی  مـی  مـاه  در  طالبـان  گـروه 

ماحظـه ای نداشـت؛ امـا پیـش روی این گروه در بیسـت 

و یـک روز گذشـته مـاه جـون، شـگفت آور و تکان دهنـده 

بـوده اسـت. چنان کـه گفتـه شـد، نیروهـای دولتـی بـه 

رغـم آن کـه در مـاه می دسـت بـاال در جنگ داشـتند، در 

مـاه جـاری یک رسه عقـب نشسـته اند. این عقب نشـینی 

نیروهـای دولتـی و پیـش روی گروه طالبـان در ماه جاری 

میـادی مایـه نگرانـی عموم مردم شـده اسـت. فعـاً کار 

بـه جایـی رسـیده اسـت کـه مراکـز بعضـی از والیت ها از 

جملـه رسپـل، تخـار و فاریـاب در تیـررس گـروه طالبـان 

قـرار دارد. ضمـن آن که خطر پیش روی طالبان به سـمت 

مرکـز کنـدز، بغـان، جوزجـان و سـمنگان نیـز تاهنـوز با 

قـوت خـود باقـی اسـت؛ امـا تـا کنـون تدبیر اساسـی که 

گویای دسـت برتر دولت باشـد و نقشـه قابل پسـندی که 

در شکسـت طالبان ترسـیم شـده باشـد مشـهود نیست.

تغییـر جغرافیـای  بـا  کـه چـرا  اسـت  ایـن  پرسـش 

جنـگ، نیروهـای دولتـی بـه جـای مقاومـت و حرکـت به 

جلـو، گرایـش رو بـه عقـب کرده انـد؟ سـقوط دراماتیـک 

و پی هـم ولسـوالی ها در شـامل کشـور بـه وضـوح نشـان 

می دهـد کـه صفحـه جنـگ بـه زیـان دولـت برگردانـده 

شـده اسـت. به جـز از جغرافیای جنگ چـه چیزی تغییر 

کـرده اسـت کـه گـروه طالبـان بـا ایـن رسعـت در حـال 

پیـش روی اسـت؟ آیـا سـقوط شـامل بـه دسـت طالبـان 

یـک سـناریوی سیاسـی اسـت کـه مـردم از آن بی خـر 

اند؟

دوسـتم،  عبدالرشـید  مارشـال  ایـن  از  پیـش 

عطامحمـد نـور و محمـد محقـق کـه گفتـه بودنـد جلـو 

پیش روی طالبان در شـامل کشـور را سـد می کنند، چرا 

سـکوت اختیـار کرده انـد؟ گـروه طالبـان آخریـن پایـگاه 

مقاومـت محمـد محقـق در برابـر طالبـان در دهـه نـود را 

تـرف کـرد؛ اما حتـا یک کلمه جـدی از زبـان او در این 

باره شـنیده نشـد. چنانچـه همزمان با اعـام آمادگی این 

سـه چهـره سیاسـی در امـر ایسـتادگی در برابـر طالبان، 

کارشناسـان سیاسـی و کاربـران فضـای مجـازی از آن به 

عنـوان یـک منایـش غیـر قابـل عمـل یـاد منودنـد؛ امـا 

گذشـت زمـان ثابت سـاخت کـه چیـزی غیـر از آن نبوده 

فـرو  سـکوت  در  متأسـفانه  هـم  حکومـت  رسان  اسـت، 

رفته انـد و بـرای ابهام زدایـی از وضعیـت شـامل کشـور، 

چیـزی بـه مـردم منی گوینـد.

نگرانی هـا از وضعیـت شـامل کشـور جـدی اسـت. 

بسـیار بی رحامنـه خواهـد بـود کـه مـردم بـدون اطـاع 

قبلی، طعمه سیاسـی واقع شـوند و بی خـر از بازی های 

متامیت خـواه،  تنـدرو،  گـروه  یـک  کام  در  پـرده  پشـت 

بی رحـم و انتقام جـو سـقوط کننـد. انتظـار مـی رود کـه 

رهـری دولـت دربـاره متـام ابهاماتـی کـه در پیونـد بـه 

جنـگ جـاری در شـامل کشـور موجـود اسـت، بـه مـردم 

معلومات دهد، تنها از مجرای مشـارکت مردم در مشـوره 

دهـی بـه امـور کشـور و رشیـک منـودن جزئیـات جنـگ 

بـا آنـان اسـت کـه دولـت می توانـد اقتـدار اش را حفـظ 

منـوده و هرگونـه تهدیـدات را رفـع منایـد؛ آنچنـان کـه 

مشـاهده می گـردد، نقـش مـردم در ایـن بازی رسنوشـت 

هیچ اسـت و سـهم آنان دراین میان فقـط تحمیل تلفات 

جانـی و مالـی در ایـن فراینـد اسـت؛ لـذا انتظـار می رود 

کـه جهت اعـاده اقتدار هرچـه زودتر ابهـام زدایی صورت 

گرفتـه و حکومـت، مـردم را در قبـال رسنوشـت و آینـده 

شـان اطمینـان داده و راه حـل معضـات امنیتـی را بـا 

اشـراک آنـان جسـتجو منایـد.

شـدند. اسـراتیژی نخسـتین رئیس جمهـور محمد ارشف 

غنـی شـبیه مرحلـۀ دوم گفتگوهـای صلـح رئیـس جمهـور 

حامدکـرزی بود )اسـتفادۀ هـم زمان از اجبـار مذاکره(، که 

در حـال حـارض مذاکره در آن، اولویت بیشـر یافته اسـت. 

ایـن تغییـر را مـی تـوان در پیشـنهاد صلـح رئیـس در مـاه 

حـوت 1396 و آتـش بس یـک جانبۀ او در جـوزای 1397 

مشـاهده کـرد. هـم زمـان بـا تشـدید تـاش هـای رئیـس 

جمهـور محمـد ارشف غنـی بـرای آوردن طالبـان بـه میـز 

مذاکـره، اسـراتیژی جدیـد رئیـس جمهـور دونالـد ترامـپ 

در جنـوب آسـیا و به دنبال آن فشـارهای ایـاالت متحده بر 

پاکسـتان و طالبـان، ایـن تصـور را به وجـود آورد که ممکن 

اسـت سیاسـت هـای جدیـد، بّن بسـت کنونی را بشـکند. 

بـه دنبـال ایـن تحوالت، رئیـس جمهور محمـد ارشف غنی 

پیشـنهاد بلندپروازانـه ای را بـه طالبان پیشـکش کرد. این 

پیشـنهاد در دومیـن کنفرانـس پروسـۀ کابـل در مـاه حوت 

افغانسـتان  رئیـس جمهـور  پیشـنها  اعـان شـد.   1396

مشـوق هـای بـی سـابقه ای از جملـه تعدیـل احتاملـی 

قانـون اساسـی، وعـدۀ رهایی اعضـای طالبان از زنـدان، و 

به رسـمیت شـناخنت این گـروه به عنوان حزب سیاسـی را 

شـامل می شـد. )ابراهیمـی،1397، 15(. بنابراین، هردو 

رویکـرد دولـت افغانسـتان، در قبـال تحقق صلح سـازی با 

گـروه طالبـان عمـاً غیر ممکـن بود، ایـن تغییـر رویکردها 

بـار دیگـر خـون تـازه بـه پیکـرۀ نیمه جـان طالبـان دمیدن 

و گـروه طالبـان از حاشـیه بـه مـنت تحـوالت سیاسـی و 

درحالـی  ایـن  کردنـد،  صلـح  گفت وگوهـای  و  اجتامعـی 

اسـت کـه گـروه تروریسـتی طالبـان هیـچ گونـه تغییـر در 

رویکـرد صلـح خواهـی را در منظومۀ فکری خویش اساسـاً 

تصـور منی کـرد و هـم چنـان بـر طبـل جنـگ، منازعـه و 

رفتارهـای خشـونت آمیـز خویـش مـی کوبیـد و پا فشـاری 

می کـرد و آهسـته آهسـته تبدیـل بـه یـک جریان سیاسـی 

طـرف دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان قرارگرفـت. از 

ایـن منظـر، سیاسـت صلح جویانـه هـر دو دولـت منجـر به 

شکسـت شـدند و خروجـی همین سیاسـت های »بـرادران 

ناراضـی و مخالفـان سیاسـی« خوانـده شـده بـرای گـروه 

تروریسـتی طالبـان بـرگ برندگـی و بـرای دولـت و مـردم 

افغانسـتان شکسـت مطلـق را بـه همـراه داشـنت و حاصل 

آن همه سیاسـت مامشـات گونه با گروه تروریسـتی طالبان 

در قالـب گفتـامن صلـح سـازی، گـروه تروریسـتی طالبان 

هیـچ گونـه انعطاف پذیری و متایل به تحقـق صلح از خود 

نشـان نـداد و بـر عکس سیاسـت تشـدید جنـگ و حمات 

سـازمان  و  هدف منـد  و  کشتارسیسـتامتیک  تروریسـتی، 

یافتـه را همزمـان بـا مذاکرات صلـح در پیش گرفنت و برای 

گـروه تروریسـتی طالبـان نتیجـه دادند.

گفتـار دوم: سیاسـت مذاکـرات مسـتقیم طالبان 

بـا آمریکایی هـا؛ منتـج بـه اسـتنتاج صلـح سـازی در 

افغانسـتان نشـدند؛

از سـوی متـام طـرف  پیشـنهاد  ایـن  در حالـی کـه 

هـای دخیـل در افغانسـتان حامیـت شـده اسـت، طالبان 

از دادن پاسـخ مسـتقیم به این درخواسـت خودداری کرده 

اسـت. در عـوض، این گروه هم چنان بر اسـراتیژی سـنتی 

»سـتیزه جویی« بـه عنـوان ابزار اصلی سیاسـی ادامـه داده 

و هم زمـان بـه خواسـت شـان بـرای مذاکـرات مسـتقیم بـا 

ایـاالت متحـده تأکیـد می کننـد. 

در خواسـت طالبـان بـرای گفتگوهـای مسـتقیم بـا 

ایـاالت متحـده چیـز تازه ای نیسـت. عاقه منـدی طالبان 

بـه گفتگـو بـا ایاالت متحـده، به طور سـنتی سیاسـت بین 

املللـی ایـن گـروه از زمـان ظهـور آن هـا در میانـۀ جنـگ 

داخلـی افغانسـتان بوده اسـت. به طـور مثـال، طالبان در 

اواخـر دهـۀ 1370 و رشوع 1380، ایـن گـروه مناینـدگان 

خـود را بـه امریـکا فرسـتاد تـا بـا مقامـات امریکایـی روی 

مسـائل مشـخص از جملـه کرسـی افغانسـتان در سـازمان 

اسـامی  امـارت  شـناخنت  رسـمیت  بـه  و  متحـد  ملـل 

افغانسـتان از سـوی ایـاالت متحـده و سـازمان ملـل متحد 

صحبـت کننـد، اما آن هـا بدون حصول هیـچ نتیجۀ واضح 

بـه افغانسـتان بازگشـتند. در دوران پسـابّن نیـز، طالبـان 

بارهـا خواسـتار گفتگـو بـا ایـاالت متحـده شـده انـد کـه 

برخی از این پیشـنهادات از سـوی ایاالت متحده رد شـده 

و برخـی دیگـر بـه دالیـل مشـخص از جملـه پیـش رشط 

هـای انعطـاف ناپذیـر طالبـان و یـا بـر عهـد شـکنی ایـن 

گـروه، بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت. بـر افراشـنت بیـرق 

امـارت اسـامی بـر فـراز دفـر تـازه تأسـیس قطر در سـال 

1392 منونه ای از عهد شـکنی طالبان اسـت. برافراشـنت 

بیـرق امـارت اسـامی در ایـن دفـر، در تضـاد با نقشـۀ راه 

طـرح شـده بـود و بـدون مشـوره بـا ایـاالت متحـده و دیگـر 

طرف هـا صـورت گرفـت کـه منجـر بـه تعطیلی رسـمی این 

دفـر شـد. با وجود این که در خواسـت اخیـر طالبان برای 

گفتگوهـای مسـتقیم بـا ایـاالت متحـده در ابتـدا از سـوی 

رئیـس جمهـور ترامـپ رد شـد، و سـفارت امریـکا در کابـل 

سیاسـت رسمی خود را تسـهیل گفتگوهای مستقیم میان 

دولـت و طالبـان توصیـف مـی کنـد، اخیـراً اعان شـد که 

الیـس ویلـز، فرسـتادۀ ویـژۀ آمریـکا بـرای جنـوب آسـیا، در 

مـاه رسطـان 1397 بـا مقامات طالبـان دیدارکرده اسـت. 

ایـن ماقات یـک دیدار »مقدماتی« خوانده شـده و روشـن 

نیسـت تـا چـه حـدی هـم سـو یـا در تضـاد بـا سیاسـت 

افغانسـتان«  و مالکیـت  »بـه رهـری  بـه  مذاکـرۀ معـروف 

بـه طـور  رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی اسـت، کـه 

حامیـت  املللـی اش  بیـن  متحدیـن  سـوی  از  گسـرده 

بنابرایـن، رویکردهـا  )ابراهیمـی،1397، 17(.  می شـود. 

هـم  و  گـروه طالبـان  هـم  دو طـرف  هـر  و سیاسـت های 

آمریکایی هـا برای مذاکرات مسـتقیم برای صلح سـازی در 

افغانسـتان، منجـر بـه شکسـت شـدند، زیـرا هـر دو جانب 

الگـوی بـرای حـل منازعـه و ختـم جنـگ در افغانسـتان 

بـه صـورت صادقانـه ارائـه نکردنـد و منی کننـد؛ یعنـی نـه 

آمریکایی هـا ارادۀ بـرای تحقـق صلـح در افغانسـتان دارد 

و نـه گـروه تروریسـتی طالبـان متایـل حتـی بـه مذاکـره با 

دولـت و مـردم افغانسـتان دارند و از طـرف دولت جمهوری 

اسـامی افغانسـتان بیـش از انـدازه بـه گـروه تروریسـتی 

طالبـان بهـا دادنـد و مروعیت سیاسـی آن را به رسـمیت 

تحقـق صلـح  و در خواسـت های  پیشـنهادها  و  شـناخته 

خویـش را بـه صـورت مکـرر بـه طالبـان ارائـه داده اسـت و 

طالبـان هیچ گونـه توجـه نکرده اسـت. بنابرایـن، زمانی آن 

فرارسـیده اسـت کـه دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، 

رویکردهـا و سیاسـت های صلح سـازی خویـش را در قبال 

اسـتقرارصلح بـا گـروه طالبـان تغییـر بدهند و از سیاسـت 

نـرم یعنی نشسـت ها و گفت وگوهای بـدون نتیجه مملوس 

پایـان یافتـه اسـت، بـه اسـراتیژی سـخت یعنی سیاسـت 

رسکـوب را در سیاسـت صلـح سـازی خویـش در اولویـت 

قـرار دهـد و ایـن سیاسـت در نهایت جـواب می دهـد. زیرا 

منطـق طالبـان منطـق نشسـت ها و گفتگوهـای مذاکرات 

اسـتقرارصلح سـازی نیسـت و منطـق جنـگ و خشـونت 

را بایـد بـا منطـق رسکـوب و حمـات هوایـی و زمینـی در 

مواجـه بـا گروه تروریسـتی طالبان را در دسـتورکار خویش 

قـرار دهنـد تا باشـند؛ که گروه تروریسـتی طالبان اندیشـه 

و تفکـر غلبـه از راه جنـگ و تأسـیس امـارت اسـامی را 

بـا  بـه فکـر مصالحـه ملـی  و  بیـرون کننـد  از رسخویـش 

و  الزامـات  بـا همـۀ  از طریـق مذاکـره  افغانسـتان  دولـت 

پیش رشط هـا تـن دهنـد، در غیـر آن صـورت تحقـق صلـح 

در افغانسـتان بـا گـروه تروریسـتی طالبـان رساب و توهـم 

وخیـاالت بیـش نخواهنـد بـود.

تغییر استراتیژی نرم به استراتیژی سخت با طالبان؛ 
مقدمۀ صلح سازی در افغانستان
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سقوط ولسوالی های شمال؛ 
و دولت چه شد؟                                                        وعده رهبران سیاسی 
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 بازی با اعداد              3305
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3200    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3476
وزیرسفید را در خانه  e6 حرکت دهید. 

3505

جواب هدف         2953

  

 
لر

ی

ب و

هنرو

ثور
به نظر می رســد که کسی شــما را درک نمی کند و حتی شریک عاطفی تان 
از شما قدردانی نمی کند. بیشــتر انعطاف پذیر باشید، وگرنه روابط تان خراب 

خواهد شد.

جوزا
روابط با شریک عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود. با وجود شرایط نامطلوب 
مالی که دارید دونفری با هم عالی برنامه ریزی خواهید کرد. امروز بهتر اســت 

که از همراهی با دوستان تان اجتناب کنید.

سرطان
به حس ششــم تان اطمینان کنید و هرگونه سفر را به زمان دیگری موکول 
کنید، مهم نیســت که چقدر مهم هستند. فضای حاکم بر محیط کاری تان 
به تهمت ختم خواهد شــد. نباید به مهمانی ها امروز بروید و ســعی کنید 

کنید. استراحت  بیشتر  که 

اسد
زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد، زیرا با مشکالت زیادی مواجه 
خواهید شــد. نباید چندین کار مختلف را با هم انجام دهید وگرنه هیچ کدام را 

به اتمام نخواهید رساند. باید بر روی کارهای روزانه خود بمانید.

سنبله
مشــکالت زیادی در خانه و محیط کاری تان وجــود دارد که باید حل کنید. به 
راحتی می توانید همه آن ها را مدیریت کنید، زیرا که در بهترین شــکل ممکن 

هستید.

حمل
ممکن اســت به دلیل ایجاد ســوتفاهم میان افراد خانواده تان عصبانی باشید. 
ســعی کنید که بیشتر انعطاف پذیر باشید. امشــب شرایط متفاوتی را مشاهده 

خواهید کرد باید آرام باشید. به استراحت نیاز دارید.

میزان
امروز صبح ممکن اســت یک جلسه مهم را از دست بدهید و باعث ناراحتی 
شــما خواهد شــد. برای جلوگیری از به وجود آمدن شــرایط حساس باید 

آرام باشید.

عقرب
مصمم هســتید تا مشــکالت داخلی و خانگی تان را حل کنید. صبور نبودن 
باعث عصبانیت شما خواهد شد. اولویت های خود را مرتب کنید. سعی نکنید 

که در کسب و کار افراد دیگر دخالت کنید.

قوس
ممکن است با شریک عاطفی تان در ارتباط با پول بحث کنید. مسئولیت پذیر 
باشید و از زیاده روی کردن اجتناب کنید. زمان خوبی برای تالش های شدید 
نمی باشد. ممکن است بخواهید که بیشتر استراحت کنید و مثبت فکر کنید.

جدی
به دلیل ســوتفاهم با یکی از شــرکای کاری تان در وضعیت حساسی قرار 
خواهید گرفت. باید مالقات های مهم را به زمان های دیگری موکول کنید. 
به نظر می رســد که امروز مستعد اشتباه کردن هستید. یکی از بستگان را 

امشب مالقات می کنید.

دلو
ممکن است به دلیل فضایی که بر اطراف تان حاکم شده است عصبی باشید. از 

دعوا کردن اجتناب کنید که به راحتی به رسوایی تبدیل می شود.

2954

سبز ـ سبزه ـ سبزینه ـ 
باز ـ بــازی ـ زیبا ـ بز ـ 
سزا ـ ساز ـ ناز ـ نازی ـ 
نیاز ـ زینب ـ زن ـ نیزه 

ـ نیز ـ زینه.  
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 غضنفر کاظمی

حوت
منابعی که در دســت دارید برای برنامه ریزی امروزتان کافی نمی باشــد. دریغ 
نکنید و از دوستان تان طلب کمک مالی کنید. امروز بعد از ظهر فرصت خوبی 
دارید که به بخش مهمی از یک مشارکت تبدیل شوید. نباید فرصت های تان را 

از دست بدهید.

 شطرنج                     3477

ا

آتشگیرهـ  اموالـ  بهـ  پزشکـ  ترمیمـ  ثباتـ  جوامعـ  چالشـ  حیثیت 
ـ خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق  ـ شوریده 
ـ صادقـ  ضعیفـ  طویلهـ  ظنینـ  عروسـ  غروبـ  فلکـ  قضیهـ  کالغ 

ـ گستاخ ـ لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.

ق ق ض ی ه د ی ر و ش ح ظ

ز ش ذ ح ل ع ن ت ی ا آ ن

م ح م چ ه ث ی ق ه ن ف ی

ن ی پ ر ل د ت ر خ ا ج ن

ا ح ف ه س ا ی ل ذ م د ث

ظ ی ی ک ب گ و ل ی ه ا آ

ر ا ع ث ش ت ک م و و ن ذ

ه ژ ض ت ی ز ر ل ا ژ ش گ

ل ک آ ش ی ت پ ل ف ظ ج س

ی ل ث ن ل ظ ق د ا ص و ت

و ا ت ج و ا م ع ژ ر آ ا

ط غ ر و ب ح چ ت ع س و خ

د

حتی از همکاران قدیمی اش که در مراتب باالیی اقتصادی قرار دارند گدایی 

هم می کند. این صحنه های فلم در حدی احساسی و واقعی است که به 

باور من هیچ آدمی منی تواند با دیدن وضعیت جیمی و مشکالت خانواده او 

احساساتش را کنرتل کرده  و متاثر نشود. 

بخش دوم فلم اما نشان از پشت کار و امید است. البته بیشرت تالش برای بقا 

و زنده نگهداشنت خانواده. جیمی برادک که تا اکنون توانسته به هرطریقی 

زندگی بگذراند، اکنون شانسی به او رو کرده است. یک میدان برای مبارزه و 

اگر بربد هم کمی پول برای گذران زندگی. او در این مسابقه بی هیچ مترینی  

بوکرس درجه  دوی جهان را شکست می دهد و این موضوع باعث می شود که 

باز به زندگی حرفه ای که کار بوکس است برگردد. پشتکاری و تالشی که باعث 

می شود فردی برای زندگی اش از جان مایه بگذارد تا اجازه ندهد آرامشش از 

بین برود و بتواند دوباره خوشحالی و زندگی را به صورت خانواده و کودکانش 

ببیند.

ظاهرا کارگردان در این بخشی از فلم نشان می دهد که در وضعیت های بد با 

تالش و پشتکار و امید می شود دو باره به پا خواست و آینده را عوض کرد. او 

به ما می فهامند که در هر رشایطی، کمر خم کردن در مقابل مشکالت زندگی 

راه حل نیست. 

بخش سوم فلم مردی مثل سندریال هم نشان از شجاعت جیمی برادوک دارد 

و او در این بخش به دنبال کسب افتخار برای خود و مردم است. او اکنون 

دیگر قهرمان مردم است و نیز منادی برای مبارزه با سختی و مشکالتی که 

بخشی از کسان مسئولش است. او در این بخش می خواهد نشان بدهد که 

او با آن که از وضعیت بسیار خفقان و وحشتناکی عبور کرده، اما با تالش 

می تواند در صدر هم بنشیند. 

در این قسمت جیمز باید برای کسب عنوان قهرمانی با یکی از بدترین 

بوکسورهای مسابقات مبارزه کند. در این سکانس کارگردان آخرین حریف 

جیمز شخصیت اصلی داستان را در حدی بزرگ می کند که بتواند او را مناد 

رسمایه داران و وضعیت فوق العاده اسف بار آن دوران و جیمز را مبارز این راه 

قرار دهد. چیزی که ما در ادامه شاهد آن هستیم. 

در این مدت مردم طرفدار رسسخت جیمز می شوند و در طول مسابقه در متام 

جاها از کلیسا گرفته تا خیابان و بارها برای برد این مبارز دعا می کنند. چون 

مردم همه معتقدند که جیمز برای آن ها می جنگند. جیمز اکنون به یک مناد 

تبدیل شده است.

در آخر جیمز برنده مسابقه می شود؛ او برای برد در این مسابقه که بسیار 

خطرناک است حارض می شود از جان خود بگذرد، اما مسابقه را بربد. چون به 

نظر این تنها پیروزی جیمز برادوک نیست، بلکه پیروزی مردم بیچاره و فقیر 

نسبت به رسدمداران اقتصاد و قدرت است. 

یکی از نتایجی که به نظر می شود از بخش آخری این فلم گرفت این است که 

مردم همیشه به دنبال یک قهرمان است. قهرمانی که از او تبعیت کند و هرچه 

که او می کند را نیک شمرده و انجامش دهد. یعنی که قهرمان پروری در ذات 

انسان هاست و این که باید کسی باشد تا رهنمون مردم یک جامعه شده و 

زندگی را دوباره به آن ها بازگرداند. 

به هرحال فلم مردی مثل سندریال، یکی از فلم های شدیدا مورد عالقه من 

است. فلمی که یک جایی می توان در آن درماندگی، فقر، عشق و دوستی و 

حتی نگاه متفاوت آدم ها به زندگی را دید و این بسیار بسیار خوب است. به 

شخصه باور دارم که دیدن بار بار این فلم هیچ وقتی از آدم ضایع منی کند و 

حتی می شود در هربار دیدن از او فراوان آموخت. 

فلم »سندریال من« که »مردی مثل سندریال« معنی اش کرده اند حقیقتا 

فلمی است پرجذبه، دارایی هیجان، با پیام های بسیار فراوان برای 

بینندگانش. این فلم به باور من یکی از بهرتین فلم های است که 

هم زمان هم حس ترحم و هم حس غرور و رسبلندی به بیننده می دهد. 

فلم مردی مثل سندریال برای من حداقل چیزهایی بسیاری داشت. در 

بخش های از فلم با بیچارگی و بدبختی شخصیت ها بسیار غمگین و 

دل زده و در شادی و هیجان شان بسیار شاد و رس زنده شده ام. 

فلم سندریال من را در سال ۲۰۰۵ کار کرده اند. کارگردانش ران هاوارد 

است با بازیگری فوق العاده راسل کرو و رنو زلوگر. 

راسل کرویی که در فلم شدیدا فوق العاده »گالدیاتور« و »ذهن زیبا« 

خودش را به خوبی نشان می دهد. تا جایی که او در فلم گالدیاتور 

برنده اسکار بهرتین نقش مکمل مرد نیز شده است. رنو زلوگر نیز 

از بازیگران بسیار مطرح و شناخته شده ای که دو بار، یک بار جایزه 

بهرتین نقش مکمل زن و بار دیگر جایزه بهرتین بازیگر نقش اول زن 

اسکار را برده است. 

ران هاوارد کارگردان بلندمرتبه این فلم هم تاکنون توانسته است دو بار 

نامزدی دریافت جایزه اسکار و دو بار برنده این جایزه ارزشمند شود. 

در سال 2005 او برای ساخت این فلم توانست نامزد دریافت سه 

جایزه اسکار و دو جایزه گلدن گلوب شود ولی متاسفانه نتوانست هیج 

یک از آن ها را به خانه بربد.

فلم مردی مثل سندریال زندگی بوکرسی آمریکایی به نام جیمی 

برادک در سال های 1929 تا 1940 را به منایش می گذارد که رکودی 

اقتصادی شدیدی بر جامعه آمریکا حاکم شده است. مردی که دارد در 

بخش خودش قهرمانی های کسب می کند، اما با رکود اقتصادی همراه 

با سه بچه و خامنش به بالیی خامنان سوز و وحشتناک فقر رسدچار 

می شوند. 

مردی مثل سندریال در واقع زندگی مشقت بار مردم آمریکا در آن زمان 

را روایت می کند. رکود بزرگ در اقتصاد امریکا که طویل ترین و بدترین 

رکود اقتصادی در تاریخ شکل گیری دنیای صنعتی مدرن بوده است. 

بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بوده که نه تنها اقتصاد امریکا 

بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده و به 

جنگی ختم شده که در زمره ویران کننده ترین جنگ های دنیا است: 

جنگ جهانی دوم.

از نقاط قوت فلم هم به نظر من این است که کارگردان این فلم 

با نشان دادن زندگی تنها یک نفر در جامعه ای چنین وحشتناک، 

وضعیت وخیم و مقابله و بازخورد مردم با زندگی در آن روزها را با 

ظرافت بسیار وصف ناشدنی برای ما می منایاند. 

این فلم به باور من دارایی سه بخش است. بخش اول وضعیت 

خوب جامعه آمریکا و زندگی و موفقیت رو به رشد شخصیت اصلی 

فلم. جیمی برداک پیش از این بوکرسی مشهور و شناخته شده ای 

است و تا اکنون در هیچ مسابقه ای ناک آوت نشده است. اما با رکود 

اقتصادی بزرگ برای او نیز اتفاقی بدی می افتد. دستش می شکند 

و مسئول مسابقات دیگر به او اجازه مسابقه منی دهد. بدبختی های 

او و خانواده اش پس از آن رشوع می شود. جیمی حاال مجبور است 

با دست شکسته به دنبال کار بگردد. کاری منی یابد و از فقر شدید 

متام خدمات دولتی هم به رویشان قطع می شود. او در این مدت 

یادداشت

برای نخستین بار در تاریخ ۹۴ ساله آکادمی علوم و هرنهای 

سینامیی اسکار، زنان اکرثیت هیات مدیره این نهاد سینامیی را 

در اختیار گرفتند.

با انجام انتخابات اعضای هیات مدیره آکادمی علوم و هرنهای 

سینامیی اسکار، برای نخستین بار از میان ۵۴ عضو گاورنر این 

نهاد سینامیی، زنان ۳۱ کرسی را به دست آوردند و هم چنین 

شامر اعضای متعلق به اقلیت های قومی و نژادی نیز باری 

نخستین بار به ۲۵ درصد رسید و از ۱۲ نفر به ۱۵ نفر افزایش 

یافت. 

در انتخابات اخیر آکادمی اسکار که برای انتخاب اعضای 

۱۷ کرسی انجام شد تنها چهار نفر که از گذشته این سمت 

را بر عهده داشتند دوباره انتخاب شدند و می توانند برای سه 

سال دیگر به فعالیت خود ادامه دهند که شامل »سوزان بیر« 

)کارگردان(، »جنیفر تاد« )تهیه کننده(، »تام دوفیلد« )طراح 

تولید( و »بونی آرنولد« )کارگردان فیلم کوتاه و انیمیشن( می 

شود. 

»ریتا ویلسون« همرس »تام هنکس«، »الرا سی.کیم«، »اداردو 

کاسرتو«، »بیل کارسو«، »پل کامرون«، »لسلی باربر« و »هاوارد. 

ای رادمن« از جمله چهره هایی هستند که از شاخه های مختلف 

وارد هیات مدیره آکادمی اسکار شدند. 

بر اساس قانون آکادمی اسکار، اعضای آکادمی اسکار پس از 

انتخاب در دوره به صورت پیاپی و یا با فاصله، حداقل باید یک 

وقفه دو ساله را بگذارند تا یک بار دیگر واجد رشایط حضور در 

انتخابات هیات مدیره آکادمی شوند

آکادمـی هرنهـای فلـم و تلویزیـون بریتانیـا تاریـخ مراسـم اهـدای 

جوایـز سـینامیی در سـال ۲۰۲۲ را اعـالم کـرد.

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، آکادمـی هرنهـای فلـم و تلویزیـون 

بریتانیـا تاریـخ مراسـم اهـدای جوایز سـینامیی در سـال ۲۰۲۲ را 

کرد. اعـالم 

ایـن رویـداد کـه در انگلیـس از شـبکه بـی بـی سـی پخـش خواهد 

ایـن  بـا  و  می شـود  برگـزار   ۲۰۲۲ مـارچ   ۱۳ یکشـنبه  روز  شـد، 

تصمیـم بعـد از تغییـر تاریـخ دوره ۲۰۲۱ بـه دلیـل شـیوع ویـروس 

کرونـا، اکنـون بـه تاریـخ همیشـگی و سـابق خـود بازگشـته اسـت. 

بـه طـور سـنتی بیـن برگـزاری جوایـز بفتـا و جوایـز آکادمی اسـکار 

فاصلـه ای دو هفتـه ای وجـود دارد کـه در تاریـخ اعالمـی جدید هم 

ایـن موضـوع رعایـت شـده اسـت. آکادمـی اسـکار در تاریـخ ۲۷ 

مـارچ برگـزار خواهـد شـد.

کمپانـی امبلیـن اسـتیون اسـپیلربگ بـا مشـارکت بـا نتفلیکس در 

سـال چنـد فلـم بلنـد تولیـد می کند.

بـه گـزارش ورایتـی، کمپانی امبلین اسـتیون اسـپیلربگ با امضای 

قـراردادی بـا نتفلیکـس سـاالنه چنـد فلـم بلند بـرای اکـران آنالین 

می کند. تولیـد 

ایـن قـرارداد بـه نتفلیکـس اجازه می دهـد تا با یکی از مشـهورترین 

کارگردان هـای دنیـا در صنعـت تولیـد فلـم همکاری کنـد و این در 

حالـی صـورت می گیـرد که دیگـر رقبا چـون دیزنی پـالس، اچ بی او 

مکـس و دیگـران بـا ایجـاد رسویس اکـران آنالیـن وارد گـود رقابت 

بـا ایـن کمپانی بزرگ اسـرتیمینگ شـده اند.

از ایـن حرکـت بـه عنـوان تغییـری عمـده در هالیـوود یـاد شـده و 

علـت عمـده آن هـم این اسـت کـه تا پیـش از این اسـپیلربگ میانه 

خیلـی خوبـی بـا نتفلیکس و امـکان متاشـای آنالین فلم نداشـت. 

وی سـال ۲۰۱۹ از اسـکار خواسـته بـود فلم هایـی را کـه تنهـا بـه 

صـورت آنالیـن دیـده می شـوند از واجـد رشایـط بـودن رشکـت در 

رقابت هـای اسـکار منـع کنـد. البتـه وی بعـداً در مقالـه ای بـرای 

نیویـورک تایمـز سـعی کـرد روشـن کنـد کـه بحـث وی بازداشـنت 

در  فلـم  متاشـای  تجربـه  بـر  وی  تاکیـد  و  نیسـت  نتفلیکـس 

سینامهاسـت، هـر چند معتقد اسـت مردم می تواننـد خود تصمیم 

بگیرنـد کـه فلـم را در صفحـه بـزرگ متاشـا کننـد یـا کوچـک.

بـا عقـد ایـن قـرارداد بـه نظـر می رسـد امبلیـن ظـرف چنـد سـال 

حداقل سـالی ۲ فلم برای نتفلیکس تولید کند و حتی اسـپیلربگ 

کارگردانـی برخـی پروژه هـای نتفلیکـس را برعهـده بگیـرد. بـه نظر 

می رسـد نتفلیکـس تامیـن کننـده بودجـه الزم بـرای ایـن تولیدات 

خواهـد بود.

هـم  بـا  همکاری هایـی  نتفلیکـس  و  امبلیـن  هـم  ایـن  از  پیـش 

داشـته انـد کـه »دادگاه شـیکاگو ۷« از جملـه آن هاسـت. ایـن فلم 

را امبلیـن تهیـه کـرد و بعـد در دوران شـیوع کرونـا بـه نتفلیکـس 

فروخـت. گفتنـی اسـت کـه ایـن فلم ۶ نامزدی اسـکار کسـب کرد.

تاریخ برگزاری جوایز 
»بفتا ۲۰۲۲« اعالم شد

موفقیت تاریخی زنان 
در آکادمی اسکار

اسپلبرگ  کمپانی 
با نتفلیکس شریک می شود

مردی مثل سندریال

رویداد

جشنواره

رویداد

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 
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کریـم بنزمـا در رویـا زندگـی مـی کنـد. بـه تیم ملی 

فرانسـه بازگشـته و بـه همـه آرزوهایـش نیز رسـیده 

است.

کریـم بنزمـا ماه قبـل و پس از مدت هـا به تیم ملی 

فرانسـه دعـوت شـد. او در پـی وقایع مربـوط به باج 

خواهـی از متئـو والبوئنـا دیگـر به تیم ملی فرانسـه 

دعـوت نشـده بـود و یـورو 2016 و جـام جهانـی 

2018 را از دسـت داد ولـی در نهایـت کادر فنـی 

فرانسـه متقاعد شـد تا پاداش سـه فصل درخشـش 

کریـم را بدهـد و او وارد فهرسـت خـروس هـا بـرای 

یورو 2020 شـد.

ابتـدا  از  را  برابـر آملـان کار  کریـم هفتـه گذشـته 

رشوع کـرد و مقابـل مجارسـتان هـم در میـدان بود 

ولـی هنـوز موفـق بـه گلزنـی نشـده اسـت.

بـرای  تبلیغاتـی  برنامـه  یـک  حاشـیه  در  بنزمـا 

آدیـداس گفـت:» بچـه کـه بـودم، بالکـن خانـه مان 

مـرف بـه یـک زمیـن چمـن بـود کـه البتـه بـرای 

فوتبـال مناسـب نبود بـا این حال ما آنجـا بازی می 

کردیـم. با اسـتفاده از چوب درختان دروازه درسـت 

مـی کردیـم و آن موقـع هـم مهاجـم بـودم. تـوپ را 

بـه مـن مـی رسـاندند و مـن بودم کـه مرتـب گلزنی 

مـی کـردم.«

کریـم ادامـه داد:» در کودکـی سـه آرزو داشـتم و به 

همه نیز رسـیدم.  

کوکـه هافبـک تیـم ملـی اسـپانیا پاسـخ مصاحبـه عجیب 

دیـروز رافائـل فـان در فـارت را داد.

فردااسـپانیا در بـازی پایانـی دور گروهـی بایـد بـه مصاف 

اسـلواکی  هـا  رقابـت  رشوع  از  پیـش  بـرود.  اسـلواکی 

حداقـل روی کاغـذ ضعیـف تریـن تیـم گـروه F محسـوب 

مـی شـد اما پـس از انجـام دو بازی، اسـلواکی سـه امتیاز 

دارد و در رده دوم قـرار گرفتـه اسـت. سـویدن بـا 4 امتیاز 

اول اسـت، اسـپانیا بـا دو امتیـاز سـوم و لهسـتان هـم بـا 

تـک امتیـازی کـه شـنبه شـب از اسـپانیا گرفـت، فعـا 

قعرنشـین اسـت. ایـن احتـال وجـود دارد کـه اسـپانیا 

در صـورت صعـود، در دور یـک هشـتم نهایـی بـه هالنـد 

برخـورد کنـد. هالنـدی کـه بـا کسـب 6 امتیـاز صعـودش 

قطعـی شـده اسـت. رافائـل فـان در فـارت بازیکن سـابق 

تیـم ملـی هالنـد کـه سـابقه حضـور در رئـال مادریـد و 

بتیـس را هـم دارد، در فینـال جـام جهانـی 2010 حضور 

هالنـد  دارد  دوسـت  او  شـد.  اسـپانیا  مغلـوب  و  داشـت 

انتقـام آن شکسـت را بگیـرد و چـه جایـی بهـر از یـک 

هشـتم نهایـی یـورو 2020.

فـان در فـارت دیـروز در مصاحبـه ای عجیـب گفـت کـه 

اسـپانیا فاجعـه اسـت و ای کاش در دور بعـد بـه هالنـد 

بـر خـورد کنـد. ایـن اظهـار نظـر اصـا بازخـورد خوبی در 

اول اینکـه فوتبالیسـت حرفـه ای شـوم. دوم اینکـه 

بـرای لیـون بـازی کنـم و سـپس پیوسـن بـه رئـال 

مادریـد. فوتبـال بـرای مـن یک شـغل نیسـت و من 

عاشـق ایـن ورزش هسـتم. وقتـی در متریـن حارض 

می شـوم، خوشـحامل چون قرار اسـت فوتبـال بازی 

کنم.«

بازگشـت بـه تیـم ملـی:» افتخـار بزرگـی بـود. بـه 

خـودم مـی گفتـم هرگـز ناامیـد نشـو و باالخـره مزد 

ایـن هـم مـرارت را مـی گیـری. بـه سـختی تـاش 

ملـی  تیـم  بـه  تـا  آنقـدر خـوب کار کـردم  و  کـردم 

برگـردم.  چـه چیـزی بهـر از بـازی بـرای تیـم ملـی 

آن هـم در یـورو؟ حاال احسـاس یک کـودک را دارم. 

مـی دانسـتم که اگـر پاپس نکشـم، باالخره شـانس 

بازگشـت را پیـدا خواهـم کـرد.«

اسـپانیا نداشـت و کوکـه هافبـک الروخـا پاسـخ فـان در 

فـارت را داد:» ایـن حـرف هـا را گوشـه ای از ذهـن مـان 

نگـه مـی داریـم و مطمـن باشـید بـه مـا انگیـزه مضاعفی 

خواهنـد داد. در رختکـن حرفـی در ایـن رابطـه منـی زنیم 

ولـی قطعـا اگر به هالنـد برخورد کنیم، سـعی می کنیم از 

ایـن حـرف او بـه عنوان عاملی انگیزشـی اسـتفاده کنیم.«

کوکـه ادامـه داد:» در کمـپ تیـم ملـی عکسـی قاب شـده 

اسـت کـه فـان در فـارت را لحظـه ای قبـل از گل اینیسـتا 

بـه هالنـد در فینـال جام جهانـی 2010 نشـان می دهد.  

هـر روز ایـن عکـس را مـی بینیـم و یـاد فـان در فـارت می 

افتیـم. معتقـدم بایـد به اسـپانیا بیشـر احرام بگـذارد.«

بنزما : 3 آرزو داشتم و به همه شان رسیدم

پاسخ ستاره اسپانیا به مصاحبه جنجالی فان در فارت
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رسـیدگی بـه ایـن پرونده تفهیم اتهام شـد و تحت بازداشـت 

قـرار گرفـت. رسـانه های محلـی اعـام کردنـد کـه پـس از 

بازداشـت منـزل و محـل کار وی توسـط مامـوران پولیـس 

آملـان مـورد بازرسـی قـرار گرفـت.

تـا لحظـه مخابـره ایـن گـزارش دولت هـای آملـان و روسـیه 

نسـبت بـه ایـن ماجـرا اظهـار نظـری نکردنـد و توضیحـات 

بیشـری ارائـه ندادنـد.

و نیـز دانشـگاهی در آملـان کـه وی در آن مشـغول بـه کار 

بـوده در اختیـار رسـانه ها قرار داده نشـده اسـت.

سـارنوالی فـدرال آملـان تنهـا به این بسـنده کـرده که وی 

یـک دسـتیار علمـی بوده و برای دسـتیابی به یک کرسـی 

تدریـس و تحقیـق در زمینـه علمی و فنی با یک دانشـگاه 

آملانی همکاری داشـته اسـت.

مامـور  قاضـی  حضـور  در  شـنبه  روز  روس  دانشـمند 

آملان روز دوشـنبه از دسـتگیری یک دانشـمند روس در خاک خود 

خـر داد کـه بـه ادعـای برلیـن بـرای مظنـون بـه جاسوسـی بـرای 

مسـکو است.

فرانس پـرس بـا انتشـار گزارشـی ضمـن اشـاره بـه دسـتگیری ایـن 

فـرد کـه در یکـی از دانشـگاه های آملان مشـغول به کار بـوده اعام 

کـرد: »بـه جریـان افتـادن این پرونـده می توانـد روابـط از پیش تیره 

شـده میـان برلیـن و مسـکو را پیچیده تـر کند.«

سـارنوالی فـدرال آملـان در کالرسوهـه کـه مسـئولیت رسـیدگی به 

پرونده هـای جاسوسـی را برعهـده دارد در بیانیـه ای فـرد مظنـون 

را بـه طـور اختصـاری »ایلنـور ان« معرفـی و اعـام کـرد کـه وی روز 

جمعـه دسـتگیر و بازداشـت شـده اسـت.

بـر اسـاس آنچـه در ایـن بیانیـه آمـده،  دانشـمند روس که بـه عنوان 

دسـتیار علمـی در یکی از دانشـگاه های آملان مشـغول بـه فعالیت 

بـود از سـال ۲۰۲۰ بـه عنـوان جاسـوس از سـوی یـک رسویـس 

اطاعاتـی روسـیه بـه خدمـت گرفته شـده اسـت.

سـارنوالی فـدرال آملـان همچنیـن مدعـی اسـت کـه ایـن فـرد بین 

اکتر و جون گذشـته دسـت کم سـه بـار با یک مامـور رسویس های 

اطاعـات خارجـی روسـیه ماقات کرده اسـت.

در ایـن بیانیـه ترصیـح شـده کـه وی حداقـل در جریـان دو مـورد 

از ایـن ماقات هـا اطاعاتـی در بـاره دانشـگاه محـل خدمـت خـود 

آن  ازای  در  و  داده  تحویـل  روسـیه  اطاعتـی  عامـل رسویـس  بـه 

مقادیـری پـول نقـد دریافـت کـرده اسـت.

جزئیـات بیشـری در خصـوص هویـت، سـوابق و تخصـص ایـن فرد 

اینترنت ماهواره ای استارلینک 
احتماال تا ۳ ماه دیگر در سراسر جهان ارائه می شود

په په: جلوی آلمان بد بودیم، اما آنقدر هم ضعیف نیستیم

»واکسین های ایرانی کرونا«؛ 
از واکسین سپاه تا محصوالت مشترک با کوبا و استرالیا 

۱۱ کشـور ارائـه می دهـد.

ایـان ماسـک در مـاه مـی گذشـته گفتـه بـود 

کـه بیـش از ۵۰۰ هـزار درخواسـت پیـش خریـد 

برای اسـتفاده از خدمات اینرنتـی خود دریافت 

کرده انـد و پیش بینـی می کننـد کـه مشـکلی در 

تامیـن تقاضاها وجود نداشـته باشـد. مدیرعامل 

رشکـت اسـپیس ایکـس در مـاه مـارچ گذشـته 

نیـز در پاسـخ بـه یـک کاربـر ایرانـی در توییـر 

دربـاره اینرنـت ماهـوراه ای و امـکان دسرسـی 

ایرانیـان بـه آن گفـت کـه تـا جایـی کـه بتوانـد 

حایـت می کنـد. ایـن کاربـر تاکیـد کـرده بـود 

کـه امـکان دارد دسرسـی ایرانیـان بـه اینرنـت 

جهانـی به زودی قطع شـود. اینرنـت ماهواره ای 

اسـتارلینک یـک شـبکه اینرنت جهانی اسـت و 

بـرای رسویس دهـی بـه هیـچ منطقـه جغرافیایی 

ایـن  کمـک  بـه  منی شـود.  محـدود  خاصـی 

سیسـتم جدیـد، رسعت انتقـال داده هـا بین ۵۰ 

تـا ۱۵۰ مگابیـت در ثانیـه خواهـد بـود و زمـان 

تاخیـر بـرای دریافـت پاسـخ ها نیـز به حـدود ۲۰ 

تـا ۴۰ میلی ثانیـه می رسـد.

پیـش بینـی می شـود کـه اینرنـت ماهـواره ای 

اسـتارلینک کـه از سـوی طـرح اسـپیس ایکس 

ایـان ماسـک هدایـت می شـود تا ماه سـپتامر 

بتوانـد پوشـش جهانـی پایـدار داشـته باشـد اما 

پـس از آن نیـاز بـه تاییدیه هـای نظارتـی خواهد 

داشت.

جووانـی شـاتول، مدیـر ارشـد اجرایـی و رئیـس 

هیات مدیـره اسـپیس ایکس در یـک کنفرانـس 

فنـاوری گفـت: »مـا بـا موفقیـت ۱۸۰۰ ماهواره 

مسـتقر کرده ایـم و زمانیکـه همه ایـن ماهواره ها 

بـه مـدار عملیاتـی خود برسـند پوشـش جهانی 

بـازه  در  احتـاال  کـه  داشـت  خواهیـم  پایـدار 

زمانـی مـاه سـپتامر خواهـد بـود.«

بـا ایـن حـال وی تاکید کـرد: »پـس از آن ما وارد 

رونـد وضـع مقـررات خواهیـم شـد کـه بایـد بـه 

هـر کشـور مراجعـه کنیـم و بـرای ارائـه خدمـات 

مخابراتـی تاییدیـه بگیریم.«

شـاتول گفـت، اسـتارلینک قصـد دارد ۱۲ هـزار 

دالـر  میلیـارد   ۱۰ تقریبـی  هزینـه  بـا  ماهـواره 

مسـتقر کنـد و در حـال حارض خدمات بتـا را در 

الله و رشیف حسـن، تنظیم شـده، شـاهزاده حمزه 

را متهـم می کنـد کـه "مصمـم بـوده جاه طلبی های 

شـخصی خـود را بـرای حکومت دنبـال کند."

در ماه اپریل چه اتفاقی افتاد

در اوایـل بهـار امسـال دولـت اردن، ولیعهـد سـابق 

ایـن کشـور را بـه "ارتباط بـا بیگانـه" و "توطئه  برای 

بی ثبـات کـردن" اردن متهـم کرد و شـاهزاده حمزه 

تحـت حبـس خانگی قـرار گرفـت و چند نفـر دیگر 

دسـتگیر شدند.

ایمـن صفـدی، معـاون نخسـت وزیر و وزیـر خارجـه 

اردن در آن زمـان گفـت کـه اقدامـات ایـن افـراد 

بـرای مدتـی زیر نظر بوده و تحقیقات اولیه نشـانی 

می دهـد "فعالیت هـا و تحـرکات آنهـا بـه نقطـه ای 

رسـیده بـود کـه مسـتقیا امنیـت و ثبـات کشـور را 

تهدیـد می کـرد."

در مـاه اپریـل هم زمـان بـا دسـتگیری تعـدادی از 

مقام هـا و افـراد بانفوذ در اردن، رئیس سـتاد ارتش 

بـه شـاهزاده حمـزه، بـرادر ناتنـی ملـک عبداللـه، 

دربـاره بـه خطـر انداخـن "امنیـت و ثبات" کشـور 

هشـدار داد.

اماولیعهـد سـابق در آن زمـان در پیامی ویدیویی از 

حبـس خانگی خـود خـر داد و اتهام هـا علیه خود 

را رد کـرد. او رهـران اردن را به فسـاد، بی لیاقتی و 

آزار و اذیـت متهم کرد.

باسـم عـوض اللـه، رئیـس دربـار سـلطنتی سـابق 

اردن و یـک عضـو پاییـن رتبـه دربـار سـلطنتی بـه 

در  اردن  پادشـاهی  علیـه  تحریـک  و  فتنـه  اتهـام 

گرفته انـد. قـرار  محاکمـه  تحـت  نظامـی  دادگاه 

باسـم عـوض اللـه و رشیف حسـن بن زیـد در اوایل 

بهار امسـال در ماه اپریل بازداشـت شـدند.

بـه  سـابق  ولیعهـد  شـاهزاده حمـزه،  زمـان  آن  در 

دلیـل توطئـه بـرای ایجـاد بی ثباتـی در کشـور در 

قـرار گرفـت. بازداشـت خانگـی 

یکـی از وکای آنهـا گفت که این دو مـرد در دادگاه 

اعام بی گناهـی کردند.

سـلطنتی  دربـار  سـابق  رئیـس  عوض اللـه  باسـم 

تابعیـت  اسـت  محاکمـه  تحـت  اکنـون  کـه  اردن 

بـه  و  دارد  را  اردن  و  سـعودی  عربسـتان  دوگانـه 

زمینـه  در  مهـم  نشسـت های  در  میانجـی  عنـوان 

رسمایه گـذاری در عربسـتان حضـور داشـته اسـت. 

باسـم عوض اللـه همچنین چنـد پیونـد بین املللی 

محکم دارد. عاوه بر نزدیکی به ولیعهد عربسـتان، 

بـا محمـد بـن زایـد ولیعهـد امـارات متحـده عربـی 

هـم مرتبـط اسـت و گفتـه می شـود او در خریـدن 

زمین هـای فلسـطینی در اطـراف بیت املقـدس که 

چنـد مـاه پیـش بـا حایـت امـارات متحـده عربـی 

انجـام شـد، نقـش داشـته اسـت.

بـه شـاهزاده حمـزه، بـرادر ناتنـی ملـک عبداللـه، 

پادشـاه اردن،اتهامـی وارد نشـده و محاکمه نشـده 

است.

پادشـاه اردن گفتـه پـس از آن کـه شـاهزاده حمـزه 

علنـاً اعـام وفـاداری کـرد، او تصمیـم گرفـت که به 

مسـاله او "در چارچوب خانواده هاشمی" رسیدگی 

. کند

بـا ایـن حـال کیفرخواسـتی کـه علیـه آقـای عـوض 

زوج مگوایر در منچستر از اسپانیا می آید

چرا ممکن است راموس شاگرد مورینیو بشود؟

سـوبرانا ۰۲ پـس از تزریـق دو ُدز از سـه ُدز کارایـی ۶۲ درصـدی را 

نشـان می دهـد. این واکسـین قرار اسـت در کوبا نیـز در هفته  پیش 

رو همـراه بـا واکسـین »آبـداال« کـه امروز اعام شـد اثربخشـی باالی 

۹۲ درصـد دارد مجـوز بگیـرد. طبـق گفتـه مسـئوالن حـوزه صحـت 

کوبـا ایـن واکسـین از پروتئین هـای اسـپایک ویـروس کرونـا کـه در 

آزمایشـگاه سـاخته شـده اند، برای تحریک دسـتگاه ایمنی استفاده 

می کنـد. ایـن پروتئین هـا در مرحلـه بعدی با سـم غیرفعـال کزاز که 

یـک آنتـی ژن قدرمتنـد بـرای تقویـت تولیـد پادتـن )آنتی بـادی( در 

بـدن بـه شـار مـی رود، ترکیـب می شـود. پیش بینـی می شـود در 

صـورت تزریـق ُدز سـوم میـزان تاثیرگـذاری واکسـین باالتـر رود بـه 

طوریکـه ویسـنت ورز، مدیـر موسسـه دولتی واکسـین فینای گفت 

کـه »طـی چنـد هفتـه آینـده نتایـج مربـوط بـه اثربخشـی با سـه ُدز 

واکسـین مشـخص می شـود که انتظار داریم باالتر باشـد.« همزمان 

رئیـس انسـتیتوت پاسـتور ایـران گفت: »براسـاس روال عـادی، پس 

از امتـام کارآزمایـی بالینـی فـاز سـوم بـرای بررسـی و تحلیـل نتایـج 

اولیـه حداقـل ۲ مـاه زمـان نیـاز دارد، ولـی مسـئوالن نظام سـامت 

بـه دالیلـی از جملـه اضطـرار مـی توانند مجوز اسـتفاده واکسـین را 

زودتـر صـادر کننـد.«  وی افـزود: »کارآزمایـی بالینـی ایـن واکسـین 

بـرای داوطلبـان ۵ تـا ۱۸ سـال در حـال انجـام اسـت تـا ایـن افـراد 

هـم بتواننـد از واکسـین اسـتفاده کنند.«

سـپاه در روزهـای آینـده رومنایـی می شـود. ده روز پیـش معـاون 

سـامت سـپاه گفتـه بـود کـه ایـن نهـاد واکسـین کرونـا »نوراوکس« 

را سـاخته اسـت. بـا ایـن حـال طبـق گفتـه احمـد عبدالهـی، ایـن 

واکسـین قـرار اسـت بـه زودی وارد مراحـل آزمایـش بالینـی و تزریق 

روی انسـان شـود. وی گفتـه بـود کـه واکسـین تولیدی سـپاه زودتر 

از واکسـین وزارت دفـاع سـاخته شـد امـا وزارت صحـت بـا آن هـا 

همـکاری جـدی نداشـته اسـت.

واکسین مشرتک کوبا و ایران

ایـران  پاسـتور  انسـتیتو  رئیـس  بیگلـری،  علیرضـا  دیگـر  از سـوی 

امـروز بـه ایرنـا گفـت: »پیـش بینـی مـی شـود ایـن هفتـه سـازمان 

بـرای  اضطـراری  مجـوز  پرونـده،  بررسـی  از  پـس  دارو  و  غـذا 

واکسـین »پاسـتوکووک« را صـادر کنـد و ایـن واکسـین وارد برنامـه 

واکسیناسـیون همگانـی کووید-۱۹ شـود.« این واکسـین در کوبا با 

نام »سـوبرانا ۰۲« معرفی شده و انستیتوت واکسین فینای کوبا آن 

را تولید کرده اسـت. بخشـی از آزمایش های فاز سـوم این واکسـین 

بـا همـکاری انسـتیتوت پاسـتور ایران در هشـت شـهر کشـور انجام 

شـده اسـت. بـه طوریکـه ۲۴ هـزار داوطلـب در شـهرهای اصفهان، 

بابـل، بندرعبـاس، زنجـان، سـاری، کرمان، همـدان و یـزد به ترتیب 

دریافـت  را  واکسـین  ُدز  دو  و  شـدند  مطالعاتـی  طـرح  ایـن  وارد 

واکسـین  کـه  کـرد  اعـام  شـنبه  روز  فینـای  موسسـه  کرده انـد.  

پـس از آنکـه ایـران اعـام کـرد کـه مجـوز مـرصف واکسـین ایرانـی 

کووبرکـت را صـادر کـرده، مجـوز واکسـین پاسـتووک بـه زودی صـادر 

ایرانـی نیـز رومنایـی خواهـد شـد،  می شـود و واکسـین اسـپوتنیک 

همزمـان امـروز سـپاه پاسـداران مدعـی رومنایـی از واکسـین دیگـری 

علیـه بیـاری کووید-۱۹ سـاخته شـده از سـوی این نهاد شـد. محمد 

باقـری، رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح امـروز سه شـنبه ۲۲ جـون 

در جمـع خرنـگاران گفـت کـه از واکسـین کرونا تولید شـده از سـوی 

دانشـگاه علوم پزشـکی سـپاه در روزهای آینده رومنایی می شـود. وی 

بـدون اشـاره بـه جزئیـات گفت که واکسـین متعلـق بـه وزارت دفاع در 

مرحلـه دوم آزمایـش بالینـی اسـت و واکسـین دانشـگاه علوم پزشـکی 

زمیـن  در  و  بـوده  تیـم همیشـگی  بایـد هـان 

مـا  دهـد.  مـی  نشـان  شـجاعت  و  همبسـتگی 

بایـد آنچـه رسمربـی از مـا مـی خواهـد را انجـام 

را  سـختی  بـازی  کـه  دانیـم  مـی  زیـرا  دهیـم، 

داریـم. رو  پیـش 

ایـن فرصـت را داریـم کـه در یک گروه دشـوار از 

9 امتیـاز ممکـن شـش امتیـاز بگیریـم. ممکـن 

اسـت در بهریـن رشایـط ممکـن نباشـیم، امـا 

آنقدرهـا هـم بد نیسـتیم. 

آملـان  مقابـل  بـد  منایـش  یـک  مـا  واقـع  در 

داشـتیم و اکنـون فرصتـی بـرای بهبـود رشایـط 

داریـم و رسـیدن بـه ایـن هـدف تنهـا بـا کسـب 

شکسـت  از  بعـد  شـود.  مـی  محقـق  پیـروزی 

مقابـل تیـم ملـی آملـان کل اعضای تیم بسـیار 

را  خـود  فـردی  عملکـرد  مـا  بودنـد.  ناراحـت 

ایـن  آنالیـز کـرده و سـپس زیـر نظـر رسمربـی 

کار را انجـام دادیـم. مـا می خواهیم شـخصیت 

تیمـی پرتـگال را نشـان دهیـم و کل تیـم آمـاده 

و مصمـم اسـت تـا در بـازی فـردا شـب خـودش 

را ثابـت کنـد."

تورس)ویارئـال( بـه عنـوان گزینـه هـای یونایتد نام 

بـرده مـی شـود. هـر 4 نفـر در اللیگا مشـغول بازی 

هسـتند و طبـق ادعـای منچسـر ایونینـگ نیـوز، 

تورس در میان این گزینه ها شـانس اول محسـوب 

مـی شـود. درخشـش او در فینـال لیـگ اروپـا برابر 

یونایتـد باعـث جلـب توجـه مسـئوالن ایـن باشـگاه 

شـده ولـی آنهـا رئـال مادریـد را رقیـب بزرگـی در 

راه جـذب تـورس مـی بیننـد. از قـرارداد تـورس بـا 

ویارئال سـه سـال دیگـر باقیانـده و رقـم انتقال او 

50 میلیـون یـورو در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

یونایتـد قـرار اسـت 95 میلیـون یـورو بـرای جـذب 

سـانچو هزینـه کنـد امـا حتـی ایـن هزینـه گـزاف 

نیـز سـبب نخواهد شـد تـا از جذب تـورس منرصف 

پـوش  ملـی  مدافـع  رسانجـام  دیـد  بایـد  شـوند. 

اسـپانیایی بـه رئـال مـی رود یـا منچسـر.

میلیـون یـورو داده اسـت. البتـه این دسـتمزد خیلی 

کمـر از حقـوق 12 میلیـون یورویی رامـوس در رئال 

مادریـد اسـت و بایـد دیـد عکـس العمـل او بـه ایـن 

پیشـنهاد چـه خواهد بـود. البته به یـک دلیل امکان 

پذیـرش پیشـنهاد رم توسـط رسخیـو رامـوس وجـود 

دارد. قانونـی در ایتالیـا تصویـب شـده کـه بـه افـراد 

خارجـی کـه حداقـل دو سـال در ایـن کشـور اقامـت 

کننـد، اجازه می دهد مالیات بسـیار کمری نسـبت 

بـه دیگـر کشـورها بـرای درآمدهـای خـارج از کشـور 

خـود پرداخـت کننـد. در واقـع رامـوس در صـورت 

بسـن قرارداهـای اسـپانرسی یـا هرگونـه معاملـه ای 

خـارج از ایتالیـا تنهـا ملـزم بـه پرداخت سـاالنه 100 

هـزار یورو دسـتمزد اسـت که ایـن موضوع مـی تواند 

او را بـه انتقـال بـه رم ترغیـب بکنـد. ژوزه مورینیـو به 

دنبـال بسـن تیمـی مدعـی بـرای فصـل بعـد اسـت 

و رسخیـو رامـوس مـی توانـد فرمانـده جالوروسـی در 

سـال هـای پیـش رو لقـب بگیـرد.

پـه پـه، مدافـع باتجربـه تیـم ملـی پرتـگال 

تاکیـد کـرد آنهـا مـی خواهنـد خودشـان را 

برابـر فرانسـه ثابـت کننـد.

تیم ملـی پرتگال علیرغم رشوعـی مقتدرانه 

و برتـری بـا سـه گل برابـر مجارسـتان، در 

دومیـن مسـابقه برابـر آملـان بـا چهـار گل 

شکسـت خـورد و حـاال صعـود ایـن تیـم بـه 

دور بعـدی در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. 

پـه په در اسـتانه دیدار برابر فرانسـه مدعی 

شـد تیـم ملـی پرتـگال بـه دنبـال صعـود به 

دور بعد اسـت  و رسـیدن به این هدف تنها 

بـا کسـب پیـروزی برابـر فرانسـه انجـام می 

شـود. پـه پـه گفـت: "صعـود بـه دور بعـدی 

تنهـا در دسـت  یـورو 2020  رقابـت هـای 

چیـزی  مهمریـن  ایـن  و  اسـت  خودمـان 

اسـت کـه بایـد بـه خاطـر بسـپاریم. مـا می 

دانیـم کـه ایـن دیـدار دشـوار خواهـد بـود، 

امـا سـعی خواهیـم کـرد انتظـارات همـه را 

مدیریـت کـرده و از گروه خـود صعود کنیم.

امشـب  دیـدار  در  پرتـگال  ملـی  تیـم 

پائـو تـورس مدافـع تیـم ملـی اسـپانیا گزینـه 

شـاره یـک یونایتـد بـرای تقویت خـط دفاعی 

باکیفیـت  میانـی  یـک مدافـع  اسـت. جـذب 

انتقاالتـی  و  نقـل  هـای  اولویـت  از  یکـی 

شـیاطین رسخ اسـت. منچسـریونایتد فصـل 

گذشـته در لیـگ برتـر دوم شـد و بـه عقیـده 

بسـیاری، ضعـف خـط دفاعـی یکـی از عوامل 

اصلـی دور مانـدن این تیم از کـورس قهرمانی 

بـود. هـری مگوایـر مدافـع ملـی پـوش یونایتد 

زوج مناسـبی در خـط دفـاع نـدارد. نـه اریـک 

الزم  کیفیـت  لیندلـوف  ویکتـور  نـه  و  بایـی 

بـرای بـازی در یونایتـد را نـدارد و بـه همیـن 

یـک  جـذب  دنبـال  بـه  باشـگاه  رسان  دلیـل 

بازیکـن خـوب و باکیفیـت هسـتند. از رسخیو 

رامـوس، رافـا واران، جولـز کنده)سـویا( و پائـو 

قانـون خـاص مالیاتـی در ایتالیـا ممکـن اسـت 

زمینـه سـاز انتقـال رسخیو راموس به باشـگاه رم 

بشـود. اسپورت مدیاست مدعی شـد باشگاه رم 

بـرای جـذب رسخیو راموس دسـت به کار شـده 

و به پیشـنهاد دستمزد سـاالنه 7.5 میلیون یورو 

داده اسـت. البتـه سـتاره سـابق رئـال مادریـد 

خواسـته  وقـت  آنهـا  پیشـنهاد  بررسـی  بـرای 

آینـده  مـورد  در  زودی  ایـن  بـه  نـدارد  قصـد  و 

خـود تصمیـم گیـری بکنـد. اخبـاری در مـورد 

پیشـنهاد چنـد تیـم از جمله پـاری سـن ژرمن و 

منچسـریونایتد نیز  بـرای خرید رسخیو راموس 

مطـرح شـده و ایـن بازیکـن 35 سـاله به محض 

اعـام خـر جدایی از رئال مادرید با درخواسـت 

هـای زیـادی مواجـه شـده اسـت. امـا بـه نظـر 

بـه  رقبـا  دیگـر  از  زودتـر  جالورسـی  رسـد  مـی 

صـورت رسـمی دسـت به کار شـده و بـه راموس 

پیشـنهاد یـک قـرارداد دو سـاله و سـاالنه 7.5 

محاکمه متهمان اقدام به کودتا در اردن

روس  نشــمند  دا یک  لمان  آ
کرد  دســتگیر  مسکو  برای  جاسوســی  جرم  به  ا  ر

جـواز C آسـیا را در آینـده کسـب کننـد.

همچنیـن بـرای نخسـتین بار والیت کـر میزبـان برگزاری 

صنـف داوری فوتبـال بود.

هسـتند  امیـدوار  دواری  صنـف  ایـن  اشـراک کنندگان 

تـا بـا آموخـن مـواد درسـی داوری در ایـن صنـف زمینـه 

حضورشـان در میدان هـای فوتبـال بـرای قضـاوت فراهـم 

شـوند.

برای نخسـتین بـار صنف آموزش داوری و جـواز مربیگری 

در والیـت کر آغاز شـد.

در  افغانسـتان،  فوتبـال  فدراسـیون  مسـووالن  گفـت  بـه 

بـرای ۶ روز در  و  نفـر رشکـت می کننـد  ایـن کاس ۲۴ 

دو بخـش عملـی و نظـری تاکتیک هـای پایـه مربیگـری را 

می بینـد. آمـوزش 

مربیـان برتـر ایـن صنـف پـس از اخـذ امتحـان می تواننـد 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

نخستین صنف آموزش داوری و جواز مربیگری 
در کنر آغاز شد



 

 سال پانزدهم  شماره 4244چهار شنبه   2 سرطان 1400   23 جون 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 32
17

22
10

38
25

36
19

40
21

42
26

www.dailyafghanistan.com
facebook.com/The.Daily.Afghanistan
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com
Phone #: +93 799 005 019 / 777 005 019

 وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد و رییـس عمومـی اداره ارتباطـات 

بـرای  کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  اسـراتژیک  و  عامـه 

نیروهـای امنیتـی یـک سـخنگوی واحـد تعیین شـده اسـت تا 

اطالع رسـانی از مرجـع واحـد صـورت گیـرد.

اجمـل شـینواری براسـاس پیشـنهاد شـورای امنیـت ملـی بـه 

عنـوان سـخنگوی عمومـی نهادهـای امنیتـی از سـوی رییس 

جمهـور غنـی تعیین شـده اسـت.

واحـد  طـرح  هم چنـان  رییـس جمهـور،  غنـی،  محمـدارشف 

روحیـه بخشـی بـه نیروهای امنیتـی را نیز منظور کرده اسـت. 

پیشـنهاد سـخنگوی واحـد بـرای نهادهـای امنیتـی جـز ایـن 

اسـت. طرح 

وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد و رییـس عمومـی اداره ارتباطـات 

و اسـراتژیک ریاسـت جمهـوری، روز سه شـنبه، یکـم  عامـه 

نهادهـای  عمومـی  سـخنگوی  معرفـی  مراسـم  در  رسطـان، 

یـک سـخنگوی  امنیتـی  نیروهـای  بـرای  کـه  امنیتـی گفـت 

واحـد  مرجـع  از  اطالع رسـانی  تـا  اسـت  تعییـن شـده  واحـد 

گیـرد. صـورت 

وحیـد عمـر می گویـد کـه هـدف از تعییـن سـخنگوی واحـد 

 وزارت صحـت می گويـد که بـا ثبت ۲۲۰۲ واقعـۀ جدید کرونا 

و جـان باخـن ۷۳ بیامر در شـبانه روزگذشـته، رقم مجموعی 

واقعـات کرونـا تاکنـون در افغانسـتان، بـه ۱۰۸ هـزار و جـان 

باختـگان به ۴۴۰۰ تن رسـید.

بـه گفتـۀ مسـئوالن ایـن وزارت؛ در یـک شـبانه روز گذشـته، 

آزمایـش کرونـاى ۵۴۹۹ تـن انجـام شـده، کـه نتيجـۀ آزمايش 

۲۲۰۲ تـن شـان مثبـت می باشـد.

منبـع گفتـه اسـت کـه بـا ثبـت ایـن آمـار، تعـداد مبتالیـان به 

ایـن ویروس در افغانسـتان، به  ۱۰۷ هـزار و ۹۵۷ تن افزایش 

یافته اسـت.

 ۳۲۷ کـه  اسـت  آمـده   ، شـده  منتـر  کـه  ای  خربنامـه   در 

تـن در کابـل، ۲۷۶ در جوزجـان، ۲۰۴ در بغـالن، ۱۸۳ در 

بلـخ، ۱۲۲ در ننگرهـار، ۹۸ در هـرات، ۸۷-۸۷ در وردک و 

سـمنگان، ۸۱ در تخـار، ۷۸ در لوگـر، ۶۹ در کندهـار و ۶۵ 

تـن دیگـر در والیـت کـر، به بیـامری کرونـا مصاب شـده اند.

همچنـان، ۶۰-۶۰ در غزنـی و پنجشـیر، ۵۹ در کندز، ۴۹ در 

 سـازمان ملـل متحـد در مـورد تعـداد کـودکان کشـته شـده و 

معلـول توسـط همـه طرف هـای درگیـر جنـگ در افغانسـتان، 

ابـراز نگرانـی کرده اسـت.

سـال  در  کـودک   ۲۶۱۹ حداقـل  سـازمان،  ایـن  گفتـۀ  بـه 

انـد. شـده  معلـول  یـا  کشـته،  افغانسـتان  در  گذشـته 

مـورد  در  متحـد  ملـل  سـازمان  سـاالنۀ  گـزارش  اسـاس  بـه 

کـودکان و درگیری هـای مسـلحانه کـه امـروز )۲۲ جون( نر 

شـد، کشـته شـدن ۷۶۰ کـودک افغـان و معلولیـت ۱۸۵۹ 

کـودک دیگـر در سـال ۲۰۲۰ میـالدی تأییـد شـده اسـت.

بـه اسـاس ایـن گـزارش حـدود ۱۹۶ کـودک توسـط طرفیـن 

درگیـر، عمدتـاً توسـط طالبـان )۱۷۲( کـودک در جنگ هـا 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد.

دولـت  از  بـر  حقـوق  دیدبـان  سـازمان  حـال،  ایـن  در 

افغانسـتان خواسـته كـه صدهـا كودكـی را كه به جـرم ارتباط 

بـا گروه هـای شورشـی مسـلح دسـتگیر شـده انـد، آزاد كنـد.

ایـن سـازمان از حکومـت افغانسـتان خواسـته کـه بـا سـازمان 

ادغـام  برنامـه ای  تدویـن  روی  نهاد هـا  سـایر  و  متحـد  ملـل 

مجـدد آنهـا در جامعـه كار كنـد. 

افزایـش  از  ملـل  سـازمان  بـر  حقـوق  شـورای  نگرانـی 

افغانسـتان در  خشـونت ها 

کمیشـر عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور حقـوق بـر از 

افزایـش خشـونت ها و تلفـات غیرنظامیان در افغانسـتان ابراز 

نگرانـی کرده اسـت.

ملـل  سـازمان  بـر  حقـوق  عالـی  کمیشـر  باشـله،  میشـل 

بـرای  واحـد  مرجـع  یـک  ایجـاد  امنیتـی،  نهادهـای  بـرای 

اسـت. کشـور  امنیتـی  وضعیـت  از  اطالع رسـانی 

و  داخلـه  ملـی،  دفـاع  وزارت هـای  کـه سـخنگویان  گفـت  او 

ریاسـت امنیتـی بـا هـم کار می کننـد تـا توطیـه »دشـمن« را 

کـه در سـنگر و در فضـای تبلیغاتـی جریـان دارد، خنثا شـود.

انجـام  درسـتی  بـه  را  وظایفـش  کـه  داد  وعـده  شـینواری 

می دهـد و مـردم و رسـانه ها را در جریـان واقعیت هـای جنـگ 

قـرار خواهـد داد. او رشایـط کنونـی را حسـاس توصیـف کـرد 

و اطمینـان داد کـه رهـربی جدیـد وزارت هـای دفـاع ملـی و 

و  آورد  بـه دسـت خواهـد  را  موفقیت هـای چشـم گیر  داخلـه 

وضعیـت کنونـی را بـه لحـاظ امنیتـی تغییـر خواهـد داد.

سـخنگوی عمومـی نهادهـای امنیتی تأکید کرد کـه نیروهای 

امنیتـی وضعیت را مهـار می کنند.

او گفـت کـه عملیـات ویـژه، تصفیـه ای و ترصف سـاحات روی 

دسـت گرفتـه شـده اسـت و برنامه هـای اجرایـی ایـن رشـته 

عملیـات طرح ریـزی می شـود. اجمـل شـینواری می گویـد که 

بـا اجـرای ایـن برنامه هـا سـاحات از سـوی نیروهـای امنیتـی 

تـرصف و تسـخیر خواهـد شـد.

نیمـروز، ۴۷ در دایکنـدی، ۴۲ در غـور، ۲۷-۲۷ در فاریـاب و 

زابـل، ۳۳-۳۳ در پکتیـا و فراه، ۲۳ در ارزگان، ۲۲ در هلمند، 

تـن دیگـر در والیـت  و ۱۲  لغـامن، ۱۳ در خوسـت  ۱۸ در 

بامیـان، بـه بیـامری کرونـا مبتال شـده اند.

بـر اسـاس معلومـات منبـع، در یک شـبانه روز گذشـته، ۴۹۴ 

تـن از بیـامران کرونایـی، دوبـاره صحـت یـاب شـده و شـامر 

مجموعـی بهبـود یافته هـای ايـن بيـامرى نیز بـه ۶۵۵۶۵ تن 

می رسـد.

سـاعت   ٢٤ در  کـه  اسـت  گفتـه  صحـت  وزارت  همچنـان 

گذشـته، ۷۳ تـن در اثـر ابتـال بـه )کویـد- ۱۹( فـوت کـرده و 

از آغـاز شـيوع ويـروس کرونـا تاکنـون در افغانسـتان، شـامر 

مجموعـی جـان باختـگان از اثـر ایـن بیـامری، بـه ۴۳۶۶ نفر 

رسـیده اسـت.

تاکنـون در متـام جهـان،  منتـره؛  اسـاس گزارش هـای  بـه 

بيـش از ۱۷۹ ميليـون تـن بـه ويـروس کرونـا مبتال شـده اند و  

بيـش از ۳،۸ ميليـون تـن فـوت منـوده انـد.

متحـد، پـس از چهـل و هفتمیـن نشسـت شـورای حقوق بر 

ایـن سـازمان گفتـه کـه حملـه اخیـر بـر یـک مکتـب در غـرب 

شـهر کابـل کـه باعث جـان باخـن ۸۵ دانش آموز دخر شـد 

تـکان دهنـده اسـت. وی افـزوده که در شـش ماه گذشـته که 

غیرنظامیـان  تلفـات  شـده  آغـاز  افغان هـا  میـان  گفتگوهـای 

نسـبت بـه سـال گذشـته ۴۱ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

او در ایـن بـاره گفتـه:” خـروج نیروهـای بین املللـی کـه قـرار 

اسـت در مـاه سـپتمرب تکمیل شـود باعـث ترس در بـاره آینده 

افغانسـتان بـه ویـژه در میـان زنـان، اقلیت هـا، فعـاالن حقوق 

بـر و خربنـگاران شـده اسـت کـه دسـت آوردهـای بیسـت 

سـال گذشـته در آن از بیـن نرونـد.”

وی از طرف هـای درگیر خواسـته اسـت تا گفتگوهـای صلح را 

از رسگیرنـد و آتـش بس فـوری اعالم کنند.

او افـزوده:” مـن از همـه طرف هـا میخواهـم کـه گفتگوهـای 

متوقـف شـده را از رسگیرنـد و عاجـال آتـش بس اعـالم کنند تا 

غیرنظامیـان در آمـان باشـند.” وی همچنـان گفتـه کـه نقش 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان باید حفظ شـود.

وی در ایـن بـاره گفتـه:” بـا توجـه بـه وخیـم شـدن وضعیـت، 

مـن از ایـن شـورا میخواهم کـه نقـش نظارتی خـود را افزایش 

دهـد و میکانیـزم را روی دسـت گیرد تا پاسـخ موثـر جلوگیری 

کننده داشـته باشـد.”

میـان  درگیری هـا  اواخـر  ایـن  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

نیروهـای امنیتـی و طالبـان افزایـش یافتـه کـه در نتیجـه آن 

بـه غیزنظامیـان نیـز تلفـات جانـی و مالـی وارد شـده اسـت.

برای نهادهای امنیتی افغانستان یک سخنگویی واحد معرفی شد   

تاکنون در کشور نزدیک به ۴۴۰۰ بیمار کرونایی فوت کرده اند 

ملل متحد: ۷۶۰ کودک در سال ۲۰۲۰ در افغانستان کشته شده اند  

می گوینـد بـه دلیـل اینکـه عامـل ایـن گونـه جنایت ها مشـخص 

نیسـت، منی تـوان آن را بـه عنـوان نسل کشـی ثبـت کـرد.

اساسـی  قانـون  تطبیـق  از  نظـارت  کمیسـیون  عضـو  ایـن  امـا 

اول  کـه می افتـد  اتفاق هایـی  »در متامـی جرایمـی  می گویـد: 

پولیـس گـزارش می دهـد و سـارنوالی تحقیـق می کنـد، بعـد از 

اینکـه تحقیـق شـد، ممکـن اسـت قاتـل پیـدا شـود و یـا نشـود، 

امـا دوسـیه باز اسـت تـا زمانی کـه قاتل پیدا شـود و بعـد از پیدا 

شـدن قاتل، بر اسـاس دوسـیه، قاتل محاکمه می شـود. در جرم 

نسل کشـی هـم عیـن قضیـه اسـت، در ایـن جـرم نیاز نیسـت که 

شـخصی را بـه عنـوان عامـل یـا قاتل اول شناسـایی کنیـم و بعد 

بیایـم بگویـم کـه جـرم نسل کشـی اتفـاق افتـاده اسـت. در جرم 

نسل کشـی اول اینکـه جنایـت اتفـاق می افتـد و فـردی کشـته 

می شـود، دوم اینکـه حکـم معنـوی جـرم صـورت می گیـرد کـه 

قصـد جنایـت را فـردی دارد. رکـن خـاص نیز در این جـرم وجود 

دارد کـه یـک فـردی را می کشـند بـه دلیـل اینکه وابسـته به یک 

قـوم خاص اسـت.«

آقـای شـفایی گفت کـه نیاز نداریم که برای بررسـی یـک پرونده 

بایـد عامـل آن شناسـایی شـده باشـد. حتی اگر عامل مشـخص 

نباشـد باید دوسـیه باز شود.

و  آی سی سـی  اساسـنامه  کشـور،  جـزای  کـد  بـه  همچنیـن  او 

و  کـرد  اسـتناد  نسل کشـی  جـرم  مجـازات  و  منـع  کنوانسـیون 

گفـت: »حمـالت مرگبـار عمدی بـه گروه ملـی، قومی، نـژادی یا 

مذهبـی بـه منظـور نابود کردن متام یا بخشـی از آنها به اسـتناد 

مـاده 333 کـد جـزای افغانسـتان مصـداق ارتـکاب جـرم نسـل 

کشـی محسـوب می شـود.«

زمانـی  »شـخص  امـده:  افغانسـتان  جـزای  کـد  مـاده ۳۳۳  در 

مرتکـب جـرم نسل کشـی مـی شـود کـه یکـی از اعـامل ذیـل را 

عمـدا و به  منظـور نابـود کـردن متام یا بخشـی از یک گـروه ملی، 

وزارت زراعـت بـا نر خربنامه ای گفته اسـت کـه تفاهم نامه ، 

طبیعـی،  منابـع  بخش هـای  در  جهـان  غذایـی  سـازمان 

پایـدار بـودن سیسـتم غذایـی و کاهـش سـوی تغذی کمـک 

می کنـد.

شیرشـاه  امیـری، معیـن وزارت زراعت، آبیـاری و مالداری در 

مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه گفـت کـه زراعـت یکـی از 

سـکتورهای مهـم اسـت کـه ۴۴ درصـد منبع عایدات کشـور 

از ایـن طریـق تامیـن می شـود.

شدند.

طـور  بـه  کشـفی  ارگان هـای  کـه  شـده  ذکـر  اعالمیـه  در 

مجموعـی از نـزد محکومـان بـه مقـدار ۱۱۲‚۲۴ کیلوگـرام 

مـواد مخـدر نـوع هیروییـن، ۶۲‚۱۳۴ کیلوگـرام تریـاک، 

لیـر   38٢3 کیلوگـرام،   ۱۷۳۱ چـرس،  کیلوگـرام   ۲۶۹

امفتامیـن  مـت  کیلوگـرام   ۲۴‚۷۶۵ و  الکولـی  مروبـات 

)شیشـه( را کشـف و ضبـط کردنـد.

تعقیـب  غـرض  افـراد  ایـن  کـه  می کنـد  اضافـه  اعالمیـه   

عدلـی و قضایی با دوسـیه های نسبتی شـان بـه مرکزعدلی 

و قضایـی مبـارزه بـا مواد مخدر و مسـکرات فرسـتاده شـده 

کـه پـس از تحقیـق و اقامـه دعوا توسـط سـارنواالن موظف 

از سـوی محاکـم ایـن مرکـز در موردشـان حکم صادر شـد.

هفتـه  یـک  جریـان  در  کـه  می افزایـد  همچنیـن  اعالمیـه 

 گـروه قومـی هزاره ها در شـش سـال گذشـته در 

کنـار ده هـا حملـه تروریسـتی کوچـک، قربانـی 

ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  تروریسـتی  بـزرگ  حملـه   30 حـدود 

حمـالت بـر اسـاس گزارش هـا، حـدود یـک هـزار تـن کشـته و 

بیشـر از دو هـزار تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

را  کابـل  در  هـزاره  قومـی  گـروه  بـر  تروریسـتی  حمله هـای 

می تـوان از حملـه بـر مرکز آموزشـی کوثـر دانش، کلپ ورزشـی، 

مسـجدها، زیارتـگاه، مراسـم های مذهبـی، زایشـگاه ۱۰۰بسـر 

حمله هـای  و  سیدالشـهدا  مکتـب  بـر  حملـه  دشـت برچی،  در 

پی هـم روزهـای پسـین کـه موترهـای مسـافربری شـهری غـرب 

کابـل را هـدف قـرار می دهنـد، نـام بـرد. در ایـن حمـالت بـه 

صـورت مشـخص گـروه قومـی هـزاره هـدف قـرار گرفتـه اسـت.

در پـی ایـن حمالت شـامری زیاد از شـهروندان کشـور، کارزاری 

راه انـدازی کردنـد تـا ایـن حمـالت بـه عنـوان »نسل کشـی« ثبت 

ایـن درخواسـت ها  برخـالف  امـا  بـاز شـود.  آن  و دوسـیه  شـود 

اسـت.  نگذاشـته  وقعـی  دولـت  تاکنـون  شـهروندان،  کارزار  و 

کمیسـیون نظـارت از تطبیـق قانون اساسـی نیز تصمیم داشـته 

تـا یـک مشـوره حقوقـی بـه دولـت ارایـه کنـد امـا بـا مخالفـت 

برخـی از اعضـای ایـن کمیسـیون، مشـوره تاییـد نشـده اسـت.

اخیـر،  اقدامـات  و  کارزار  ایـن  پـی  در  افغانسـتان ما  روزنامـه 

گفتگویـی را بـا داکـر عبدالله شـفایی، عضو کمیسـیون نظارت 

از تطبیـق قانـون اساسـی انجـام داده تـا ببینـد آیـا ایـن حمالت 

تروریسـتی نسل کشـی اسـت یـا خیـر؟

آقـای شـفایی نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه در پنـج یا شـش سـال 

اخیـر در قسـمتی از شـهر کابـل، قومی خاص و وابسـته مذهبی 

ایـن  کـه  می گیـرد؛  قـرار  سیسـتامتیک  حمـالت  مـورد  خـاص 

جنایـت، مصـداق نسل کشـی اسـت.

تحلیل  گـران  از  برخـی  و  مجلـس  مناینـدگان  از  شـامری  امـا 

 وزارت زراعـت می گویـد کـه تفاهم نامـه ای را 

بـه منظـور کاهـش مـوارد سـوتغذیه و پایـدار 

بـودن سیسـتم غدایـی بـا سـازمان غذایـی جهان امضـا کرده 

است.

شیرشـاه   توسـط  رسطـان   1 سه شـنبه،  روز  تفاهم نـام  ایـن 

مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  مسـلکی  معیـن  امیـری 

در  غذایـی جهـان  سـازمان  معـاون  راماسـوامی  پارواتـی  بـا 

شـد. امضـا  کابـل  در   ،»WFP« افغانسـتان، 

مـواد  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  مرکزعدلـی   

مخـدر و مسـکرات اعـالم کرده اسـت که در 

جریـان یـک هفته گذشـته ۳۴ تن به شـمول ۱ تن خانم در 

پیونـد بـه ۲۷ قضیـه جرایـم قاچـاق مسـکرات و مـواد مخدر 

بـه ٢ تـا ۱۸ سـال حبـس محکـوم بـه مجـازات شـدند.

ایـن مرکـز روز سه شـنبه، 1 رسطـان بـا انتشـار اعالمیـه ای 

ترصیـح کـرده اسـت کـه از جمـع محکومـان ۵ تـن در پیوند 

بـه ۵ قضیـه بـه ۲ تـا ۱۸ سـال حبـس از جانـب محکمـه 

و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  مرکزعدلـی  ابتداییـه 

مسـکرات محکـوم بـه مجـازات شـدند.

همچنـان ۲۹ تـن از سـوی محکمـه اسـتیناف مرکزعدلـی و 

قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخدر و مسـکرات در ارتبـاط به ۲۲ 

قضیـه  بـه حبس هـای تنفیذی مختلـف محکوم بـه مجازات 

قومـی، نـژادی یـا مذهبـی انجـام دهـد: ۱- قتـل اعضـای گروه، 

۲- وارد کـردن صدمه شـدید جسـمی یـا روانی به اعضـای گروه، 

۳- قـرار دادن عمـدی یـک گـروه در معـرض وضعیـت زندگـی 

نامناسـبی کـه منتهـی بـه زوال قـوای جسـمی کلی یـا جزئی آن 

شـود، ۴- اقداماتـی کـه بـه  منظـور جلوگیـری از توالـد و تناسـل 

یـک گـروه صـورت گیـرد، ۵- انتقـال اجبـاری اطفـال یـک گـروه 

بـه گـروه دیگر.«

آقـای شـفایی همچنیـن اضافـه کـرد کـه در قوانیـن بین املللـی 

ماننـد  اسـت  آن  بـه  متعهـد  و  پیوسـته  آن  بـه  افغانسـتان  کـه 

کنوانسـیون منـع نسل کشـی یـا اسناسـنامه آی سی سـی کـه در 

سـال 1397 در جریـده رسـمی کشـور نـر شـده و نـر ایـن 

اساسـنامه بـه ایـن معنـا اسـت کـه ملـزم به تطبیـق آن اسـت. بر 

اسـاس آن نیـز ایـن جنایـت ثبـت و بـرای آن دوسـیه بـاز شـود.

آقـای شـفایی دولـت را خطـاب قـرار داد و تاکید کرد کـه تطبیق 

بـه ایـن معناسـت کـه از کنـار ایـن جنایت هـا بـه آسـانی نگذرد، 

برای ان دوسـیه تشـکیل دهـد، عامالن جنایت را اگر شناسـایی 

منی توانـد، قربانیـان را شناسـایی کنـد، ثبـت کند، دوسـیه های 

آنـان را بـاز کند.

او همچنیـن گفـت کـه بعـد از فاجعه مکتب سیدالشـهدا که یک 

فاجعـه غمبـار و سـنگین بـرای مـا بود سـبب شـد که کمیسـیون 

بـه عنـوان وظیفـه اصلـی خـود کـه نظـارت می کنـد از تطبیـق 

قانـون اساسـی، بـه خصـوص مـاده چهـارم قانـون اساسـی، این 

مسـاله را بـه حکومـت یـادآور شـود. بـه ایـن اسـاس مسـوده یک 

نظریـه مشـورتی را تهیـه کردم. 

آقـای شـفایی افـزود، عـالوه بـر کـد جـزای کشـور، افغانسـتان 

عضـو معاهـده کنوانسـیون منـع و مجازات نسل کشـی اسـت که 

در سـال 195٤ میـالدی بـه آن الحاق کرده اسـت. ما خواسـتیم 

دولـت را متوجـه ایـن وضعیت طبیعـی و وظیفه اصلـی آن بکنیم 

کـه متاسـفانه در کمیسـیون به دلیـل مخالفت برخـی از اعضای 

کمیسـیون بـه تصویـب نرسـیده امـا درصـدد هسـتیم تـا قناعـت 

دوسـتان را حاصـل کنیم.

اعضـای  سـایر  و  رئیـس  نظـر  خواسـت  افغانسـتان ما  روزنامـه 

تالش هـای  برخـالف  امـا  بگیـرد  مـورد  ایـن  در  را  کمیسـیون 

نشـدند. پاسـخگویی  بـه  حـارض  آنـان  از  یـک  هیـچ  فـراوان، 

آقـای شـفایی می گویـد کـه بی تفاوتـی، سـکوت باعـث می شـود 

کـه دولـت متهـم  شـود و از لحـاظ حقوقی هم درسـت نیسـت به 

دلیـل اینکـه اگـر وظیفـه تامیـن امنیـت را انجـام ندهـد، مرتکب 

آمـاده  را  زمینـه  خـودش  فعـل  تـرک  اسـت.  شـده  فعـل  تـرک 

می کنـد بـرای جنایـت.

بـود  گفتـه  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش ،  رسور 

کـه کشـتار غیرنظامیـان و بیگنـاه به ویـژه کـودکان در مکاتـب، 

مصـداق بـارز جرایـم جنگی، جنایـت علیه بریـت و در مواردی 

هم مصداق نسـل کشـی اسـت. او خواستار بررسـی این حمالت 

توسـط سـازمان های بین املللـی شـده اسـت.

افغانسـتان، گفتـه  بـر  همچنیـن کمیسـیون مسـتقل حقـوق 

بـود کـه هزاره هـا در معـرض پاکسـازی قومـی و جنایـت جنگـی 

فـورا طـرح حامیتـی  بـود کـه  از دولـت خواسـته  و  قـرار دارنـد 

چنـد جانبـه را روی دسـت گیـرد: »حکومـت افغانسـتان بایـد بـه 

تعهـدات خـود طبق میثـاق بین املللـی حقوق مدنی و سیاسـی 

عمـل کنـد و بـه کشـتار هدفمندانه هزاره هـا اذعان کنـد. دولت 

افغانسـتان بایـد فـورا طـرح حامیتـی ای را مبتنی بـر حقوق بر 

بـرای دشـت  برچـی و مناطـق غـرب کابـل تهیـه و  ابـالغ کنـد.«

امـا بـر خـالف ایـن طرح هـا و خواسـته ها، تاکنـون پاسـخی بـه 

آن نـداده اسـت.

چالش هـای  از  یکـی  اقلیـم  تغییـر  کـه  گفـت  ادامـه  در  او 

جهـان اسـت کـه سـکتور زراعت را نیـز مترضر می سـازد، این 

ایـن بخـش فعالیت هـای  تـا در  تفاهم نامـه کمـک می کنـد 

بهـری انجـام شـود.

آقـای امیـری افـزود کـه در چارچـوب ایـن تفاهم نامـه، ارقـام 

جمـع آوری  والیت هـا  و  ولسـوالی ها  از  زراعتـی  معلومـات  و 

می شـود تـا در تهیه پالیسـی ها بـه وزارت زراعـت کمک کند.

معیـن وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری عـالوه کـرد که یکی 

از خوبی هـای ایـن تفاهم نامـه ایجـاد همـکاری و هامهنگـی 

بیشـر میان وزارت زراعت و سـازمان غذایی جهان می باشـد 

تـا فعالیت هـا در بخـش تولیـد، حفاظـت، تغذیـه، مخصوصـا 

تغذیـه در بخـش زنجیـره ارزش گنـدم و سـویابین را دیزایـن 

و تطبیـق کنـد. یراسـاس معلومـات ذکـر شـده هزینـه اجرای 

ایـن فعالیـت ۱۲۷هـزار و ۹۹۰ دالـر درنظر گرفته شـده و در 

بخش هـای افزایـش تولید سـویابین، گندم، و ظرفیت  سـازی 

به مـرصف می رسـد.

معلومـات،  جمـع آوری  سیسـتم  ایجـاد  رسوی،  همچنیـن 

تحلیـل  و  رسـانیدن  نـر  بـه  و  ارقـام  تحلیـل  قیمت هـا، 

می شـوند. تفاهم نامـه  ایـن  مـواد  شـامل  نیـز  معلومـات 

پارواتـی راماسـوامی معـاون سـازمان غذایـی جهـان، در ایـن 

مـورد گفـت: »مـا متعهد بـه ادامه ی همـکاری سـکتور زراعت 

ارقـام  جمـع آوری  و  غذایـی  مصوونیـت  تولیـد،  می باشـیم؛ 

از همیـن  زراعـت می باشـد  اساسـی سـکتور  از موضوعـات 

جهـت ایـن فعالیت را حامیـت می کنیم و در کنـار خانواده ی 

دهقانـان افغانسـتان هسـتیم و همکاری هـای خـود را ادامـه 

می دهیـم.«

گذشـته پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات و سـایر 

ارگان هـای کشـفی و امنیتـی کشـور، در ارتبـاط بـه جرایـم 

قاچـاق مـواد مخـدر۱۶ تـن مظنـون بـه شـمول ٢ تـن خانم 

بـا  را  مظنونـان  و  بازداشـت  قضیـه   ۱۱ بـه  ارتبـاط  در  را 

دوسـیه های نسبتی شـان بـه منظور تعقیب عدلـی و قضایی 

بـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه با مـواد مخدر و مسـکرات 

فرسـتادند.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد بـا مقادیـری از انـواع 

بلـخ، هـرات، کندهـار،  از والیت هـای کابـل،  مـواد مخـدر 

بدخشـان و فاریـاب بازداشـت شـدند کـه پـس از بررسـی 

عمومـی  مدیریـت  توسـط  سـاعته   ۷۲ ابتدایـی  هـای 

تدقیـق، بررسـی و البراتـور مرکـز، مظنونـان  بـا دوسـیه های  

نسبتی شـان بـه منظور تحقیقات بیشـر به ریاسـت عمومی 

بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  اختصاصـی  سـارنوالی 

مسـکرات و مـواد مخـدر فرسـتاده شـدند.   

مطابـق اعالمیـه، از جملـه بازداشـت شـدگان 1 تـن فـردی 

اسـت کـه می خواسـت مـواد مخـدر از نـوع هیروییـن را بـا 

اسـتفاده از شـیوه های جاسـازی در بطـن از میـدان هوایـی 

بیـن املللـی حامد کرزی  بـه کشورهندوسـتان انتقال دهد 

که از سـوی ارگان های کشـفی و امنیتی و سـارنوال موظف 

مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات 

شناسـایی و بازداشـت شـدند.

در  اخیـر  تعدیـالت  براسـاس  کـه  می کنـد  عـالوه  اعالمیـه 

قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مسـکرات، مرکـز عدلـی و 

قضایـی مطابـق ماده هـای ۱۶ و ۱۷ ایـن قانـون صالحیـت 

رسـیدگی عدلـی و قضایـی، قضایای که مقدار آن بیشـر از 

یـک کیلوگـرام هیروییـن، بیشـر از یـک کیلوگـرام مورفین، 

بیشـر از۱۰۰ گـرام مـواد مخـدر سـنتیتیک، بیشـر از۵۰ 

بیشـر  زرع  مرتکـب  انهایدرایـت،  اسـتیک  تیـزاب  لیـر 

از۵۰ جریـب مـواد مولـد مـواد مخـدر، بیشـر از۲۰۰ لیـر 

مروبـات الکولـی، بیشـر از ۱۰ کیلوگـرام تریاک و بیشـر 

از ۵۰ کیلوگـرام چـرس باشـند، از رسارس کشـور را دارد. 

حمله بر هزاره ها نسل کشی است؟ 
گفتگو با داکتر عبداهلل شفایی،

 عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی

وزارت زراعت تفاهم نامه ای را به منظور کاهش موارد سوی تغذی با سازمان غذایی جهان امضا کرد   

سی وچهار تن به اتهام قاچاق به ۲ تا 18 سال حبس محکوم شدند  


