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 شیوع بی سابقه کرونا در جاپان 
همزمان با افزایش نارضایتی ها از 

برگزاری مسابقات المپیک 

نفتالی بنت: به شیوه خودمان به 
»اشتباه بزرگ« ایران در حمله به 

نفتکش، پاسخ می دهیم 
 رکـورد آمـار مبتالیـان روزانه بـه بیماری همه گیـر »کووید 
۱۹« در جاپـان در حالـی با شناسـایی ۱۰ هزار مورد جدید 
شکسـته شـد که نارضایتـی عمومی از برگـزاری رقابت های 
المپیـک توکیـو افزایـش یافتـه اسـت. تنهـا در روز جمعـه 

نتیجه تسـت کرونای ...

 نفتالـی بنـت، نخسـت وزیـر اسـرائیل روی یکشـنبه 
ایـران بـا حملـه بـه کشـتی مرسـر  اعـالم کـرد کـه 
اسـتریت اشـتباه بزرگـی را مرتکـب شـد و پاسـخ آن 
را دریافـت خواهـد کـرد. آقـای بنـت روز یکشـنبه اول 

اگسـت، بـا بیـان ایـن  ...

اسـتنلی  مثـل  ایشـی گورو،  کـه  اسـت  معـروف   

بـه ژانـر  از ژانـری  آثـارش  از  کوبریـک، در هـر یـک 

دیگـر مـی رود، امـا حاصـل  کار بـاز هـم شـاهکاری 

سـال  ایشـی گورو  درمی آیـد.  آب  از  مثال زدنـی 

امسـال  و  شـد  ادبیـات  نوبـل  جایـزۀ  برنـدۀ   ۲۰۱۷

... دریافـت   از  بعـد  رمانـش  اولیـن 

 سـاجیناو گرانـت بازیگر رسخ پوسـت فلم هایی چون 

»رنجـر تنهـا« و »رسیع ترین رسخپوسـت دنیا« در ۸۵ 

سـالگی از دنیـا رفـت. بـه گـزارش ددالین، سـاجیناو 

پوسـت  رسخ  شـخصیت های  نقـش  در  کـه  گرانـت 

بـازی می کـرد و برای بـازی در فلم هایی چـون »رنجر 

تنهـا« و رسیـال »برکینگ بـد«  ...
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برشی از کالرا و خورشید، رمان 
جدید کازوئو ایشی گورو 

هنری

طالبان و اتحاد استراتژیک 
با گروه های تروریستی 

امیدها در تأثیر گزاری نشست 
فوق العاده 

روابط ایاالت متحدۀ آمریکا
 با پاکستان 

و  گـران  تحلیـل  از  بسـیاری  و  افغانسـتان  مـردم   
کارشناسـان مسـایل سیاسـی از سـال هـا بدیـن سـو 
تأکیـد مـی کردنـد که طالبان یـک گـروه ایدئولوژیک و 
دارای تفکـر بسـته و افراطـی اسـت و تغییـر در تفکـر و 
ایدئولـوژی طالبـان بـه ایـن زودی ها ممکن نیسـت. در 

همیـن روزنامـه بارهـا هشـدار داده شـده  ...

3
3

2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

رئیس جمهور: 

مهاجمی که در غیاب مسی خط 
حمله بارسلونا را رهبری کرد 

مک کیون؛ موفق ترین شناگر زن 
تاریخ المپیک 

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی اعـام کـرده اسـت که 4 

فـردی کـه بـا پوشـش خربنـگاری در کندهـار دسـتگیر 

شـده بودنـد، خربنگار نیسـتند.

کارمنـدان ریاسـت امنیـت ملـی در کندهـار چهـارم اسـد سـال جاری 

غـژ«،  »ملـت  رادیـو  مسـئول  وطن دوسـت،  اللـه  -بسـم  تـن  چهـار 

و  رادیـو  ایـن  کارمنـدان  عبیـدی،  محب اللـه  و  سـلطانی  قدرت اللـه 

ثنااللـه صیـام، خربنـگار خربگـزاری »شـینهوای چیـن«- معرفـی کـرده 

بودنـد، دسـتگیر کردنـد.

بـا  اسـد   10 یک شـنبه،  روز  امـا  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

از  اسـتفاده  بـا  تـن  چهـار  »ایـن  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای  انتشـار 

هویـت خربنـگاری، بـه تاریـخ 3 اسـد در منـزل کنونـی شـهید جـرال 

عبدالـرازق بـا شـاری از رسان طالبـان به شـمول ما گل آغـا، مولوی 

منظـور مسـئول اسـتخبارات گـروه طالبان، ما یعقوب عمری مسـوول 

نظامـی ایـن گـروه، جـرال مبیـن و فیـض اللـه دو تـن از کارمنـدان 

اختصاصـی  مصاحبـه ی  و  دیـدار  پاکسـتان،  اسـتخبارات  سـازمان 

داشـتند.«  مطبوعاتـی 

مطبوعاتـی،  مصاحبـه  ایـن  از  هـدف  کـه  می کنـد  عـاوه  خربنامـه 

»قباحت زادیـی و منـزه  جلـوه  دادن گـروه تروریسـتی طالبـان و چشـم 

پوشـی از اعـال ضد انسـانی این گـروه در والیت های مختلف کشـور 

به خصـوص وقایـع املنـاک منطقـه  اسـپین  بولـدک بـوده تـا از ایـن 

طریـق بتواننـد افـکار عمومـی را بـه نفـع گـروه طالبان جهـت دهند.«

در خربنامـه افـزوده شـده کـه بسـم اللـه وطن دوسـت در ایـن اواخـر 

براسـاس ماموریتـی کـه داشـته، بـا والی والیـت کندهار متـاس برقرار 

کـرده تـا عـاوه بر اینکـه چهره  طالبـان را بـری از هر گونه خطا نشـان 

دهـد، او را تشـویق بـه تسـلیم کـردن والیـت کندهـار کنـد تـا طالبان 

منـاز عیـد قربـان را در مقـر ایـن والیـت اقامـه کنند.

مطابـق اطاعـات خربنامـه، مقـام والیـت کندهـار طـی نامـه ای بـه 

ریاسـت امنیـت ملـی ایـن والیـت، خواهـان بازداشـت این خربنـگاران 

»مجهـول الهویـت« شـده بـود.

در خربنامـه گفتـه شـده کـه رادیـوی ملت غـژ هیچ گونه جـواز نرشاتی 

از وزارت اطاعـات و فرهنـگ نداشـته و به طـور غیرقانونـی فعالیـت 

می  کـرد.

از سـویی دیگـر، خربگـزاری شـینهوای چین نیـز از حضـور خربنگاری 

بـه  نـام ثناللـه صیـام در ایـن خربگـزاری طـی اعامیـه رسـمی اظهـار 

بی اطاعـی کـرده و گفتـه کـه فـرد مذکـور بـا سواسـتفاده از نـام ایـن 

خربگـزاری، فعالیـت غیرقانونـی می کـرده اسـت.

در خربنامـه امنیـت ملـی ذکر شـده کـه ورود افـراد نامربده بـه مناطق 

تحـت اشـغال گـروه  طالبـان، بـدون هاهنگـی بـا نهادهـای ذیربط و 

بـدون اطاع دهـی بـه مراجـع قانونی در والیـت کندهار صـورت گرفته 

است.

بـه نقـل از خربنامـه، ریاسـت عمومی امنیـت ملی بـه زودی قضیه  این 

4 فـرد را بـه مراجـع قانونـی، عدلـی و قضایـی منتقـل خواهـد کـرد تا 

مراجـع مذکـور، در روشـنی بـه احکام و قوانین نافذه  کشـور رسـیدگی 

. کنند

کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  ابتدایـی  نتایـج  خربنامـه،  براسـاس 

ایـن اشـخاص در گذشـته نیـز مرتکـب تخلفـات متنـوع و باج گیـری از 

مسـئوالن حکومتـی و تاجـران ملـی از آدرس خربنـگاری شـده بودنـد 

کـه قبـا بـه صـورت تکـرار از طریـق نهادهـای حامـی خربنـگاران از 

قیـد رها شـدند. 

هچنیـن، ایـن ریاسـت بیـان داشـته اسـت کـه هـر شـخصی کـه در 

زمـان جنـگ، تبلیغاتـی را در جهـت باال بـردن روحیه  دشـمن و از بین 

بـردن روحیـه  قـوای دفاعـی و امنیتـی انجام دهـد، مرتکب جرم شـده 

و مراجـع امنیتـی، عدلـی و قضایـی مطابـق بـا احـکام قانـون بـا آن 

برخـورد خواهنـد کـرد.

کـه  کـرده  اعـام  دفـاع  وزارت   

بـه  ارتـش  ویـژه  نیـروی  صدهـا 

والیـت هـرات در غـرب و هلمند در جنوب کشـور 

شـده اند. اعـزام 

فـواد امـان، سـخنگوی این وزارت اعـام کرده که 

ایـن نیروهـا عملیـات تهاجمـی را افزایـش داده و 

طالبـان را رسکـوب خواهند کرد.

در روزهـای گذشـته افراد گـروه طالبان توانسـته 

بودنـد تـا حومه هـای شـهر هـرات پیـرشوی کنند 

ولـی وزارت دفـاع گفتـه کـه وضعیـت امنیتـی در 

ایـن والیـت بـه زودی بهبـود خواهـد یافت.

ریاسـت  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه  همزمـان، 

نوشـته  توییـرش  در  افغانسـتان  جمهـوری 

عیـار  متـام  تهاجـم  تحـت  افغانسـتان  کـه 

حایـت  از  کـه  اسـت  طالبـان  »تروریسـت های 

سـازمان یافتـه  پاکسـتان برخوردارنـد. بایـد با آن 

کـرد.« برخـورد 

او اضافـه کـرده اسـت: طالبـان از دفـر دوحـه 

بـرای حیله گـری اسـتفاده می کننـد. آنهـا هیـچ 

قصـدی بـرای وارد شـدن بـه مذاکـرات معنی دار 

ندارنـد.«

وضعیت هرات

فرمانـده پولیـس والیـت هـرات اعـام کـرده کـه 

عبدالرحمـن رحانـی، معاون ارشـد امور امنیتی 

تـازه  رسبـاز   ۳۰۰ بـا  افغانسـتان  داخلـه  وزارت 

نفـس بـه والیـت هـرات رسـیده اسـت.

دفـر والـی هـرات نیـز اعـام کـرده کـه از ایـن 

نیروهـا در مناطقـی که رضورت احسـاس شـود و 

تهدیـدی وجـود داشـته باشـند، مسـتقر خواهند 

هـرات  والـی  سـخنگوی  فرهـاد،  جیانـی  شـد. 

بـه بی بی سـی گفـت کـه عملیـات پاکسـازی در 

ورودی هـای شـهرهرات ادامـه دارد. بـه گفتـه او، 

در ۷۲ سـاعت گذشـته ۳۰۰ عضـو گـروه طالبان 

در درگیریهـای کشـته و زخمـی شـده اند.

ملکـی  هوانـوردی  اداره  گذشـته  روزهـای  در 

کـه  بـود  کـرده  اعـام  افغانسـتان  )غیرنطامـی( 

پروازهـا از میـدان هوایـی شـهر هـرات بـه دلیـل 

ادامه درگیری متوقف شـده اسـت. امـا این اداره 

روز دوشـنبه اعـام کرده که پروازهـای غیرنظامی 

و نظامـی در ایـن غیرنظامـی از رس گرفتـه شـده 

. ست ا

اعزام نیروی جدید به هملند

در روزهـای گذشـته افراد طالبان توانسـته بودند 

رخنـه  هلمنـد  والیـت  مرکـز  لشـکرگاه  شـهر  بـه 

کننـد ولـی وزارت دفـاع اعـام کرده کـه نیروهای 

ویـژه کانـدو نیـز بـه این شـهر اعـزام شـده اند.

بـه طالبـان  نیروهـا  ایـن  دفـاع  وزارت  گفتـه  بـه 

اجـازه نخواهنـد داد کـه بـه جـان و مال سـاکنان 

هلمنـد صدمـه بزننـد.

همزمـان طالبـان نیـز مدعـی پیـرشوی در شـهر 

شـده اند. لشـکرگاه 

روز گذشـته مقام هـای نظامـی گفتـه بودنـد کـه 

شـهر  از  را  طالبـان  نیروهـای  شـده اند  موفـق 

براننـد. عقـب  هلمنـد  والیـت  مرکـز  لشـکرگاه، 

بـازی  یـک  در  بـر 0   3 نتیجـه  بـا  بارسـلونا   شـب گذشـته 

دوسـتانه موفـق شـد اشـتوتگارت را شکسـت دهـد و بدیـن 

ترتیـب رونالـد کومان روند آماده سـازی تیمـش را برای رشوع 

فصـل جدیـد با موفقیـت ادامه داد. اما در بازی روز گذشـته، 

لیونـل مسـی غایـب بود و در ترکیب بارسـلونا حضور نداشـت 

چـرا کـه فـوق سـتاره آرجانتینـی هنـوز قـراردادش را بـه طـور 

رسـمی بـا بارسـلونا متدیـد نکـرده اسـت و یـک بازیکـن آزاد 

محسـوب مـی شـود و بـه همیـن علـت  ...

 امـا مکیـون اسـرالیایی تبدیـل بـه اولیـن ورزشـکار تاریخ با 

هفـت مـدال در یـک املپیک شـد.

ایـن ورزشـکار اسـتثنایی بـا چهـار طـا و سـه برنـز رکـوردی 

ایـن  بـه  ثبـت رسـاند کـه شـاید  بـه  بـه اسـم خـود  را  ویـژه 

زودی هـا شکسـته نشـود. اِمـا مدال هـای طـای خـود را در 

50 و 100 مـر آزاد و هم چنیـن 4 در 100 مـر امدادی و 4 

در 100 مـر مختلـط امـدادی بـه دسـت ...

ورزش
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امنیت ملی: افراد بازداشت شده در اسپین بولدک، خبرنگار نبوده اند    جنگ افغانستان؛ وزارت دفاع از اعزام نیروهای ویژه ارتش 
به هرات و هلمند خبر داد   
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است   کرده  کشــور  رد  وا ا  ر لمللی  ا بین  تروریســتی  ســیاه  قوای  طالبان    

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور می گویـد کـه یـک 

سـوق و ادارۀ منسـجم در حامیـت از طالبـان توسـط گروه هـای 

تروریسـتی بین املللـی و کشـورهای حامـی آنـان در ایـن کشـور 

ایجاد شـده اسـت.

آقـای غنـی روز یکشـنبه )۱۰ اسـد( گفـت: »یـک سـوق و ادارۀ 

نهادهـای  از  ترکیبـی  کـه  آمـده  وجـود  بـه  منسـجم  نهایـت 

تروریسـتی بین املللـی و کشـورهای حامـی شـان اسـت. از ۵۰ 

تـا ۱۵۰ عملیـات در روز همزمـان ]انجـام می دهنـد[. در هفـت 

سـال گذشـته زیادتریـن آن در ده والیـت بـود.«

آقـای غنـی همچنیـن گفت که گـروه طالبـان و دیگـر گروه های 

تروریسـتی »متـام قوت هـای سـیاه تروریسـتی بین املللـی« را 

وارد خـاک ایـن کشـور کـرده انـد. رییـس جمهـور غنـی افـزود 

کـه طالبـان در ۲۴ سـال گذشـته نـه تنهـا تغییـر نکردنـد، بلکـه 

»فیجع تـر، ظامل تـر و  نامسـلامن   تر« شـده انـد.

او تاکیـد کـرد کـه طالبـان بـه مذاکـرات جـدی حـارض نخواهند 

شـد، تا زمانیکـه وضعیت نظامی در میدان جنگ در افغانسـتان 

تغییـر نکند.

رییـس جمهـور افغانسـتان بـار دیگـر تاکیـد کـرد کـه بـا ایجـاد 

یـک پـان منظم، قرار اسـت تا شـش مـاه آینـده وضعیت جنگی 

»بـه صـورت بنیـادی« در ایـن کشـور تغییر کنـد و در حال حارض 

زمینـه تغییر مهیا شـده اسـت.

آقـای غنـی اضافـه کـرد کـه دولـت در حـال حـارض روی برنامـه 

کار  طالبـان  جنگجویـان  برابـر  در  رسارسی«  ملـی  »بسـیج 

. می کنـد

نخستین نشست »کابینه الکرتونیکی«

دیجیتل سـازی  راسـتای  در  تاش هایـش  ادامـه  بـه  حکومـت 

حکومت داری، نخسـتین نشست را زیر نام »کابینه الکرتونیکی« 

برگـزار کرد.

سرمقاله

 مـردم افغانسـتان و بسـیاری از تحلیـل گران و کارشناسـان 

مسـایل سیاسـی از سـال هـا بدیـن سـو تأکیـد مـی کردنـد 

کـه طالبـان یـک گـروه ایدئولوژیـک و دارای تفکـر بسـته و 

افراطـی اسـت و تغییـر در تفکر و ایدئولـوژی طالبان به این 

زودی هـا ممکـن نیسـت. در همیـن روزنامـه بارهـا هشـدار 

داده شـده اسـت کـه تعامـل و تسـامح بـا طالبان جـز ضیاع 

وقـت، رصف هزینـه و هـدر دادن فرصـت ها، هیچ دسـتاورد 

نـدارد. دیگری 

قبلـی  حکومـت  سـوی  از  امـا  تأکیدهـا؛  و  هشـدارها  ایـن 

متـام  خوشـبینی  بـا  افغانسـتان  حکومـت  و  نشـد  شـنیده 

پروسـه صلـح بـا طالبـان را دنبـال مـی کردنـد. مسـووالن 

حکومـت بـه ایـن بـاور بودنـد کـه طالبـان افغـان انـد. آنهـا 

بـرادران ما هسـتند کـه به دالیـل مختلـف از حکومت فعلی 

ناراضـی انـد. بنابرایـن بـرای جلـب رضایـت آنهـا حکومـت 

بایـد برنامـه داشـته باشـد و بـا تسـامح با آنهـا برخـورد کند، 

نـه ایـن کـه بـا آنهـا بجنگنـد و نارضایتـی آنهـا را تبدیـل بـه 

دشـمنی منایـد.

سیاسـت نـرم و بیـش از حـد خوشـبینانه حکومـت قبلـی در 

قبـال افغانسـتان کـه شـاید ناشـی از عدم شـناخت درسـت 

مسـووالن حکومتـی از طالبـان بـوده باشـد، فرصـت هـای 

افغانسـتان  و حکومـت  مـردم  از  هـا  را طـی سـال  زیـادی 

گـروه  بـرای  را  زیـادی  هـای  فرصـت  عـوض  در  و  گرفـت 

طالبـان و سـایر گروه های تروریسـتی در افغانسـتان فراهم 

کرد.

هـای  گـروه  افزایـش  و  طالبـان  نفـوذ  قلمـرو  گسـرتش 

تروریسـتی فعـال در افغانسـتان از یـک گـروه بـه بیـش از 

بیسـت و دو گـروه و پاییـن آمـدن انگیـزه مقابلـه و جنـگ بـا 

گروه های تروریسـتی در میان نیروهای امنیتی و مسـووالن 

حکومتـی، برآینـد همیـن سیاسـت هـا و رویکردهـای خام و 

بیـش از حـد خیالبافانـه بـود.

مـا امـروز به این باور هسـتیم کـه گروه طالبـان در اثر جنگ 

و قـدرت رزمـی ایـن پیـروزی هـا را بـه دسـت نیـاورده انـد؛ 

بلکـه ایـن سیاسـت متزلـزل، ناپایـدار و نـا روشـن حکومـت 

و  تروریسـتی  هـای  گـروه  قبـال  در  امنیتـی  مسـووالن  و 

بخصـوص گـروه طالبـان بـود کـه زمینـه و بسـرت پیـروی 

طالبـان را در ولسـوالی هـا و مناطـق گوناگـون افغانسـتان 

فراهـم کـرد. امـروز اگر طالبان رجـز پیروزی مـی خوانند در 

اثـر رویکردهـای اشـتباه حکومـت افغانسـتان اسـت و نه در 

اثـر غلبـه نظامـی این گـروه.

بسـیار جـای خوشـی اسـت کـه امـروز مقامـات حکومتـی و 

امنیتـی و سیاسـتمداران برجسـته کشـور همـه بـه ایـن باور 

رسـیده انـد که طالبـان هیچ تغییـری در باورهـا و رفتارهای 

شـان بـه وجـود نیامده اسـت.

ایـن واقعیـت از برخـورد طالبـان بـا مـردم سـاکن در مناطق 

تحـت کنـرتل شـان بـه خوبـی آشـکار مـی شـود. طالبـان 

بـه هیـچ چیـز دیگـری رضایـت منـی  از امـارت  تـر  پاییـن 

دهـد. در سـایه امـارت، آزادی هـای اساسـی مـردم نادیـده 

امنیتـی  نیروهـای  و  دولتـی  کارمنـدان  مـی شـود.  گرفتـه 

بـدون محاکمـه و در پیـش چشـم اعضـای خانـواده شـان 

تیربـاران می شـود. زنان از هیـچ حقوقی برخوردار نیسـتند 

شـان  امکانـات  و  وسـایل  و  تعطیـل  هـا  رسـانه  فعالیـت  و 

تخریـب شـده انـد.

گـروه طالبـان هـم اکنـون مصمـم انـد کـه نظـام سیاسـی 

موجـود را بـا زور سـقوط دهند و نظام مورد نظر خودشـان را 

بـه وجـود آورنـد. از ایـرو بازی هـای صلح تحت هـر عنوانی 

کـه باشـد و در پایتخـت هـر کشـوری کـه  برگـزار شـود، جـز 

فریـب، خریـد زمـان و یارگیری خارجی هیـچ معنای دیگری 

بـرای گـروه طالبـان ندارد.

بـه  را  خـود  سـفرهای  صلـح  مذاکـرات  بهانـه  بـه  طالبـان 

کشـورهای مختلـف سـازمان مـی دهنـد و روابـط خـود را 

بـا کشـورهای منطقـه و غیـر منطقـه بهبـود مـی بخشـند و 

بـه کشـورهایی کـه از نفـوذ داعـش و گـروه های تروریسـتی 

دیگـر بیـم دارنـد، اطمینـان مـی دهنـد کـه جلـو نفـوذ آنهـا 

را مـی گیرنـد. درحالـی کـه ایـن مذاکـرات بـرای حکومـت 

افغانسـتان هیچ دسـتاوردی ندارد. نزدیک یک سـال اسـت 

کـه نیروهـای امنیتـی در حالـت دفـاع فعـال قـرار دارد. در 

ایـن مـدت گـروه طالبـان مناطـق وسـیعی را از تحت کنرتل 

دولـت خـارج کـرده و ده هـا ولسـوالی را اشـغال کـرده انـد.

امیـد به پیرفـت مذاکرات صلح، نیروهـای امنیتی را زمین 

گیر کرده اسـت؛ در حالی که طالبان با حامیت کشـورهای 

خارجـی و همـکاری و همدسـتی گروه های تروریسـتی بین 

املللـی برنامـه هـای منظـم و خطرناکـی را بـرای تهاجـم و 

پیـروی به سـوی شـهرهای بزرگ سـنجیده اند. 

گفتـه هـای دیـروز رییـس جمهـور کـه: یـک سـوق و ادارۀ 

منسـجم در حامیت از طالبان توسـط گروه های تروریسـتی 

بین املللـی و کشـورهای حامـی آنـان در ایـن کشـور ایجـاد 

شـده اسـت، ایـن امیـدواری را ایجـاد مـی کنـد کـه ایـن بار 

حکومـت بـا آگاهـی از خطـر واقعـی گـروه طالبـان، بتوانـد 

یـک راهـکار مؤثـر و نتیجـه بخـش را در مقابلـه با ایـن گروه 

کند.  جسـتجو 

بـه گفتـه رییـس جمهـور گـروه طالبـان و دیگـر گروه هـای 

تروریسـتی »متـام قوت هـای سـیاه تروریسـتی بین املللـی« 

را وارد خـاک ایـن کشـور کـرده اند. به گفتـه رییس جمهور، 

طالبـان در ۲۴ سـال گذشـته نـه تنهـا تغییـر نکردنـد، بلکه 

»فیجع تـر، ظامل تـر و  نامسـلامن   تر« شـده انـد.

ایـن گفتـه هـای رییـس جمهـور بخشـی از واقعیـت هایـی 

اسـت کـه چهـره و ماهیـت طالبـان را بـرای مـردم بـه خوبی 

از صحبـت  رییـس جمهـور  کـه  نتیجـه ای  مـی شناسـاند. 

هایـش مـی گیـرد این اسـت که طالبـان به مذاکـرات جدی 

حـارض نخواهنـد شـد، تـا زمانـی کـه وضعیـت نظامـی در 

میـدان جنـگ در افغانسـتان تغییـر نکنـد. ایـن یـک اصـل 

اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قرار گیـرد. ایـن اصل مـی تواند 

کل رویکرد اشـتباه گذشـته را اصاح کرده و مسـیر جدیدی 

را در سیاسـت هـای داخلـی و خارجـی کشـور بـاز کنـد.

پان هـای  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  غنـی  جمهـور  رییـس 

اقتصادی سـاخته شـده با رشایط کنونی سـازگار نیسـت و متام 

اداره هـای دولتـی را مکلـف سـاخت کـه از سیسـتم الکرتونیـک 

مالـی اسـتفاده کننـد.

او بـه متـام اداره های مسـتقل،  وزارت خانه هـا و اداره های محلی 

در والیات دسـتور داد که تا یک ماه دیگر شـامر کارمندان شـان 

را تثبیـت کننـد تا معاشـات آنان بـه گونه آناین پرداخت شـود.

کـه  کـرد  اضافـه  جمهـور  رییـس  امریـکا؛  صـدای  گـزارش  بـه 

بانـک مرکـزی افغانسـتان ظرفیـت ایجـاد حسـاب بانکـی بـرای 

شـهروندان را دارد و پـس از ایـن، در صورتیکـه مـردم در بانـک 

مرکـزی حسـاب بانکـی ایجـاد کننـد، می تواننـد متـام معامات 

حسـاب بانکـی شـان را از طریـق تلیفـون انجـام دهنـد.

بربنیـاد برنامـه دیجیتل سـازی حکومـت داری، بایـد میـان متـام 

اداره هـای دولتی هامهنگی ایجاد شـود و پرداخـت قراردادهای 

بـزرگ نیـز از همیـن طریق صـورت گیرد.

پـروژې پـه بشـپړېدو رسه بایـد د دوی پیسـې ورکـړل شـوې واى، 

خـو ښـاروايل پرتـه له کـوم دلیل څخه د دوی پیسـې نـه ورکوي.

تـه  پـژواک  پـروژې مسـوول کامـران  پلونـو د  او شـینې  پاچـا  د 

وویـل، دوى څـو ځلـې هڅـه کـړې چـې پـه دې اړه لـه ښـاروالۍ 

رسه وګـوري خـو مسـوولني يـې لـه دوى رسه نـه ګـوري.

نومـوړي وویـل چـې ښـاروايل يواځـې لـه داخـي عوایـدو څخـه 

د کال ۸۰۰ میلیونـه افغانـۍ ترالسـه کـوي خـو بيـا هـم د دوی 

پیسـې نـه ورکـوي. ظاهـر خـان چـې لـه یـاد رشکـت رسه يـې 

پـه قـراردادي توګـه کار کـړى دى پـژواک تـه وویـل، څـه بانـدې 

یـو کال کیـږي چـې پـه رشکـت یـې د شـګې او سـمنټو پیسـې 

پاتـې دي. هغـه وویـل: “ښـاروايل رشکـت تـه پیسـې نـه ورکـوي 

او رشکـت دومـره پیسـې او بوديجـه نـه لـري چـې لـه خپـل جيب 

فرصتونـو پـر برجسـته کېـدو وررسه خـرې کـوي. مېرمـن فـروزان 

زياتـه کـړه چـې د ځوانانـو دغـه نظريات بيـا د پروګرام پـه پای کې 

د يـوه پرېکـړه ليـک پـه توګـه ترتيبېـږي او يوناما ته سـپارل کېږي. 

نومـوړي وويـل چـې روانـې جګړې په ګڼـو واليتونو کـې ملکيانو ته 

درانـه تلفـات اړويل او بايـد مخـه يـې ونيـول يش. پـه مزاررشيـف 

کـې مـدين فعال بشـر بدلون پژواک تـه وويل چې د سـولې روانه 

پروسـه ځنډنـۍ او زمـان ګـره شـوې چـې وررسه جګـړو هـم زور 

اخيسـتی دی. د هغـه پـه خـره، پـه اوسـنيو رشايطـو کې تـر ټولو 

ډېـره اړتيـا د طالبانـو او حکومـت ترمنځ يوه بېـړين اوربند ته ليدل 

کېـږي. بدلـون وايـي: “د جګـړو لـه املـه پـه ګڼـو ولسـواليو کې د 

بيارغونـې چـارې ځنډېدلـې دي، روغتيايي او معـارف برخو چارې 

ټکنـۍ شـوې او خلـک ته پراخ مـايل زیان او تلفات اوښـتي دي.”

د هغـه پـه وينـا، طالبـان او حکومت بايـد دې نتيجې ته رسـېديل 

وای چـې روانـه جګـړه لـه پوځـي الرې نه يش ګټـل کېدای.

 پـه بلـخ کـې د ښـځو د حقونو يوې فعالـې فريبا اکريـار پژواک ته 

وويـل چـې د هېـواد پـه ګڼـو واليتونـو کـې  د جګـړو له املـه خلکو 

تـه د ځـاين زيانونو اوښـتو ترڅنګ انسـاين او بـري حقونه هم تر 

پښـو الندې شـوي دي. هغې وويل چې په سـقوط شـوو سـيمو او 

ولسـواليو کـې د ښـځو پر تعليـم محدوديتونه لګېـديل او همدا راز 

پـر سـيايس او ټولنيزو چـار بنديزونه وضع شـوي دي.

نومـوړې وايـي چـې حکومـت او طالبـان بايـد د سـولې لـه روان 

فرصتـه پـه اسـتفادې يـوه سـيايس توافـق تـه ورسـېږي.

څخـه زمـوږ پیسـې راکـړي.” دی وایي، لـه ډېرو سـتونزو رسه مخ 

دي د کاریګـرو او موټرچلوونکـو پيسـې پـرې پاتـې دي او نـه یـې 

يش ورکـوالی. يـو شـمېر نورو کسـانو هـم ورتـه څرګندونې وکړې 

او هرڅـه ژر يـې د يـادې سـتونزې د حـل غوښـتنه وکـړه.

دوى ګـواښ وکـړ چـې کـه يـاده سـتونزه هـواره نـه يش د پاچـا او 

شـينې سـيمې پلونـه بـه د ترافيکـو پرمـخ وتړي.

همدارنګـه دوى وويـل، کـه کابـل ښـاروايل د دوی سـتونزه حـل 

نـه کـړي ولسـمرۍ ماڼـۍ، لویـې څارنوالـۍ، جرایـم سـنګین، 

مرانـو او ولـي جرګـو تـه بـه عريضـه وکـړي. بـل لورتـه د يـادو 

څرګندونـو پـه اړه د کابـل ښـاروالۍ ویانـدې سـمیرا رسـا پـژواک 

تـه وویـل،  ښـاروالۍ کوښـښ کـوي چـې هرڅـه ژر د يـاد رشکت 

سـتونزه هـواره کړي.

او  مسـوولني  رشکـت  جوړونکـي  د  پلونـو  شـينې  او  پاچـا  د   

قرارداديـان وايـي چـې لـه تېـر یـوه کال راهيسـې يـې پـر کابـل 

ښـاروايل ١٩٥ميليونـه افغانـۍ پاتـې دي او نـه يـې ورکوي،خـو 

بـل لورتـه ښـاروايل بيـا هرڅـه ژر د دغـې سـتونزې د حـل ډاډ 

ورکـوي. د یـادې موضـوع پـه اړه د زمـري پـه ۱۰ مـه د ټيکنیکل 

بلـدرز رشکـت مسـوولينو او قرارداديانـو پـه کابـل کـې اعرتاضيـه 

غونـډه جـوړه کـړې وه. پـه دې غونـډه کـې د ټيکنیـکل بلـدرز 

رشکـت رییـس فضـل فکـري وویـل چـې د پاچـا او د شـینې د 

پلونـو پـروژې ټولـې پيسـې ۴۲۲ میلیونـه افغانـۍ وې چې ١٩٥ 

ميليونـه يـې تـر اوسـه پاتـې دي. نومـوړي وویـل چـې پـه یـادو 

پـروژو کـې سـلګونو کسـانو کار کـړی، خو حقـوق یې ال تر اوسـه 

نـه دي ورکـړل شـوي. هغـه وایي، دا یـې قانوين حـق دی چې د 

 د بلـخ واليـت يـو شـمېر ځوانـان او مـدين فعـاالن وايـي چـې د 

وروسـتيو جګـړو لـه املـه پـه ګڼـو سـيمو کـې بـري او انسـاين 

حقونـه تـر پښـو النـدې شـوي دي. دوی چې د زمري پـه ۱۰مه په 

مزاررشيف ښـار کې د سـولې او جګړې فرصتونو او سـتونزو په نوم 

کنفرانـس کې راټول شـوي وو، همدا راز يـې د طالبانو او حکومت 

ترمنـځ د يـوه بېـړين اوربند غوښـتنه هـم وکړه.

پـه بلـخ کې د نوي نسـل جرګې يوې مسـوولې فـروزان اريا پژواک 

تـه وويـل چـې پـه هېـواد کـې د جګـړو لـه زياتېـدو رسه سـم دوی 

غـواړي څـو پـر هغو مسـايلو ځوانانـو رسه بحث وکړي چـې له امله 

يـې جګـړه راکمېـدای يش. د هغې په وينا، په دغـه کنفرانس کې 

يـې د ټولنـې بېابېـل اقشـار را دعـوت کـړي او د سـولې د شـته 

کابل ښاروايل د يو شمېر قرارداديانو پیسې ځنډولې دي

د بلخ ځوانان: په جنګ ځپلو سيمو کې برشي حقونه تر پښو الندې شوي

کارتون

طالبان و اتحاد استراتژیک
 با گروه های تروریستی

حفیظ اهلل زکی

 

 

 

مدنـی، نیـز آمـده اسـت: »ارزش هـای اسـامی بـه هـر دو طـرف 

حکـم میکنـد که از رضر رسـاندن به مردم ملکـی در جریان جنگ 

جلوگیـری کننـد. امـا متاسـفانه طرفـني  جنگ را از چنـد هفته به 

ایـن سـو بـه داخل شـهرها و بـر علیه مـردم متمرکـز سـاخته اند.«

او گفتـه اسـت کـه برعـاوه، کنوانسـیون های بیـن املللـی حقوق 

رضر  ملکـی،  تلفـات  از  بایـد  طرفیـن  کـه  می کنـد  حکـم  بـر 

رسـیدن بـه مـردم در جریـان جنـگ بـه صـورت جـدی جلوگیـری 

و  اسـامی  ارزش هـای  از  پیـروی  عـدم  عواقـب  و  تبعـات  کننـد. 

قوانیـن بیـن املللـی بردوسـتانه را هـم اکنون در مـوج مهاجرت 

هـا از کابـل و کندهـار شـاهد هسـتیم.

راه حـل  خشـونت  و  جنـگ  کـه  اسـت  شـده  تاکیـد  خرنامـه  در 

نیسـت و حکومـت افغانسـتان و گـروه طالبـان هرچه زودتر دسـت 

ازجنـگ بردارنـد وبـرای یـک صلـح پایـدار و جامـع کار کننـد.

خرنامـه می افزایـد کـه نجیبـه ایوبـی رئیـس کلیـد گـروپ و عضو 

از طرفیـن  نیـز  گـروه کاری مشـرتک جامعـه مدنـی،  سـکرتریت 

خواسـته اسـت کـه جنـگ را متوقـف کننـد در غیـر آن تبعـات و 

و  اجتامعـی  عمیـق  بحـران  یـک  وارد  را  افغانسـتان  عواقبـش 

انسـانی کـه هیـچ کـس تـوان رسـیدگی بـه آن را نخواهـد داشـت 

خواهـد کـرد. 

او عـاوه کـرده اسـت کـه طرفین بایـد صادقانه و با جدیـت به میز 

مذاکـره برگردنـد و بـه خاطر مـردم افغانسـتان و جلوگیـری تبعات 

غیرانسـانی جنـگ به یک راه حل سیاسـی برسـند.

فقـط  تیم هـای مذاکـرات  زمانـی در  »تـا  اسـت:  تاکیـد کـرده  او 

طرفیـن جنـگ حضـور داشـته باشـند، ایـن مذاکـرات بـه نتیجـه 

نخواهـد رسـید. نیاز اسـت کـه مناینـده گان جامعه مدنـی، زنان، 

تیـم مذاکـرات اضافـه  علـام، مـوی سـفیدان در ترکیـب هـر دو 

شـوند تـا اینکـه انگیـزه بـرای صلـح را ایجـاد کننـد.«

گـروه کاری مشـرتک نهادهـای مدنـی متشـکل از ١400 نهـاد 

مدنـی و بزرگرتیـن چـرت جامعـه مدنـی افغانسـتان اسـت.

در ایـن حـال، مسـووالن نهادهـای حامـی خرنـگاران در هـرات 

گلوبه بـاری بـر موتـر حامـل ایـن خرنـگاران و بازداشـت آنـان از 

سـوی جنگجویـان طالبـان را نگـران کننـده عنـوان کـرده انـد.

هامیـون نظـری، مناینـده کمیتـه مصوونیـت خرنـگاران افغان در 

هـرات گفـت کـه خرنـگاران باید از سـوی گروه هـای درگیر جنگ 

بـه عنـوان افـراد بی طـرف مـورد حامیت قـرار بگیرند.

مقام هـای محلـی هـرات حملـه بـر موتـر حامـل ایـن خرنـگاران 

و اسـارت آنـان توسـط طالبـان را تاییـد کـرده انـد، امـا گفتـه انـد 

کـه ایـن زوج خرنـگار بـدون هامهنگـی بـا مسـووالن امنیتی این 

والیـت بـه سـاحه کـه جنـگ در آن جریـان دارد، رفتـه بودنـد.

از  یکـی  کـه  گفـت  هـرات  والـی  سـخنگوی  فرهـاد،  جیانـی 

مکلفیت هـای اداره محلـی و قـوای امنیتـی افغـان تامیـن امنیـت 

خرنـگاران و مصوونیـت جـان آنـان اسـت و در ایـن راسـتا توجـه 

جـدی خواهنـد کـرد.

در جریـان چنـد هفتـه اخیـر حمـات گـروه طالبـان در والیـت 

هـرات شـدت یافتـه و بـا سـقوط برخی ولسـوالی های ایـن والیت، 

و  گـروه  ایـن  جنگجویـان  میـان  جنـگ  این سـو  بـه  روز  سـه  از 

دارد. ادامـه  هـرات  در حومه هـای شـهر  افغـان  نظامیـان 

در عیـن حـال وزارت دفـاع ملـی در یـک اعامیـه خـری دیگـر 

اعـام کـرده اسـت کـه ١2 جنگجـوی گـروه طالبـان بـه شـمول 

چهـار جنگجوی پاکسـتانی ایـن گروه در پکتیکا به قتل رسـیدند.

دفاعـی  نیروهـای  گذشـته،   شـب  اسـت:»  آمـده  خرنامـه  در 

پکتیـکا،  والیـت  برمـل  ولسـوالی  از  بخش هـای  در  امنیتـی،  و 

تروریسـتان گـروه طالبـان را هـدف قـرار دادند کـه در نتیجه، ۱۲ 

تروریسـت گروه طالبان به شـمول چهار پاکسـتانی کشـته شـدند 

و ۹ تـن دیگـر آنـان زخمـی شـدند.«

در ایـن میـان امـا تلفـات جنگجویـان پاکسـتانی گـروه طالبـان 

دیگـر همسـایه  یـا کشـورهای  داخلـی  اعضـای  سـایر  از  بیشـرت 

اسـت. باشـنده هـای محلـی می گویـد کـه در والیت هـای تخـاز و 

بدخشـان اکـر جنگجویان گروه طالبان پاکسـتانی، ازبکسـتانی، 

تاجیکـی و چیچنـی هسـتند.

نگرانـی  ابـراز  بـا  افغانسـتان   گـروه جامعـه مدنـی 

اگـر  کـه  می گویـد  فاجعه بـار جنـگ  پیامدهـای  از 

تـن مهاجـر می شـوند. یابـد، میلیون هـا  ادامـه  بـه شـهرها  جنـگ 

گـروه کاری مشـرتک جامعـه مدنـی روز یک شـنبه ١0 اسـد بـا نـر 

خرنامـه ای از هـر دو طـرف خواسـته اسـت کـه بـه صـورت جـدی و 

صادقانـه بـه پـای میـز گفتگـو برگردند.

در اعامیـه ایـن نهـاد آمـده اسـت کـه هـم اکنـون در حـد اقـل ده 

میمنـه،  لشـکرگاه،  کندهـار،  هـرات،  دارد،  جريـان  جنـگ  شـهر 

کنـدز. و  غزنـی،  رسپـل،  بغـان،  شـرغان،  تالقـان،  فیض آبـاد، 

در اعامیـه ایـن نهـاد عـاوه شـده اسـت: »كشـيده شـدن جنگ به 

داخـل شـهرها باعث شـده اسـت که هـزاران فامیل خانه های شـان 

را تـرک و هـزاران فامیـل در جنـگ میـان طرفیـن گیـر مباننـد. بـر 

اسـاس آمار سـازمان ملل، تلفات ملکی در سـه ماه گذشـته نزدیک 

بـه ٥ هـزار تن بوده اسـت.«

قـول عبداللـه احمـدی تسـهیلگر سـکرتریت گـروه  از  اعامیـه  در 

یـک  جنـگ  »ختـم  اسـت  آمـده  مدنـی  نهادهـای  مشـرتک  کاری 

اولویـت اساسـی بـرای همـه افغان هاسـت. تبعـات بـری، نظامـی 

و سیاسـی، اقتصـادی و اجتامعـی جنـگ در داخـل شـهرها آنی اما 

طوالنـی مـدت اسـت.«

ادامـه  صـورت  در  کـه  اسـت  کـرده  نگرانـی  ابـراز  مدنـی  جامعـه 

تـرک  بـه  مجبـور  دیگـر  خانـواده  هـزاران  جنـگ  و  خشـونت ها 

بـرای  آمادگـی  نـوع  هیـچ  افغانسـتان  و  می شـوند  خانه های شـان 

نـدارد. مهاجـران  ایـن  بـه  کمـک 

بـه بـاور ایـن نهـاد تاسیسـات عـام املنفعـه، خصوصـی و دولتـی 

تخریـب خواهـد شـد و اقتصـاد شـهری بـا رکـود مواجـه میشـود. 

بـه همیـن گونـه، انشـقاق سیاسـی و اجتامعـی بـا تشـدید جنـگ 

افزایـش یافتـه و امـکان ثبـات را بـرای سـالها از بیـن خواهـد بـرد. 

رییـس مجمتـع جامعـه  رفیعـی،  آقـای عزیـز  قـول  از  در خرنامـه 

مدنـی افغانسـتان و عضـو سـکرتریت گـروه کاری مشـرتک جامعـه 

 دو خرنـگار محلـی در والیـت هـرات می گوینـد زمانـی که مرصوف 

تهیـه گـزارش بودنـد، گـروه طالبـان بر موتـر حامل آنـان گلوله باری 

کـرده و آنـان را بازداشـت کردنـد، امـا پـس از پادرمیانـی سـخنگوی 

ایـن گروه، آزاد شـدند.

شـکیب شـمس خرنـگار رادیـو سـام وطنـدار گفـت کـه صبـح روز 

کریمـی،  سـتوری  همـرش  بـا  هنگامیکـه  اسـد(   ۱۰( یکشـنبه 

خرنـگار پـژواک بـرای تهیـه گـزارش بـه منطقـه »پل مـاالن« هـرات 

رفتـه بودنـد، نخسـت بـر موتر حامـل آنان گلوله باری شـده و سـپس 

از سـوی جنگجویـان طالبـان بازداشـت شـدند.

بـه گـزارش صـدای امریکا، ایـن زوج خرنـگار در هرات ادعـا کردند 

بـا  هامهنگـی  عـدم  را  آنـان  بازداشـت  دلیـل  طالبـان  افـراد  کـه 

اعضـای ایـن گـروه عنـوان کـرده و خواهـان نـر اخبـار مربـوط بـه 

گـروه طالبـان شـده انـد.

سـتوری کریمـی، خرنـگار پژواک گفـت که آن ها پـس از ۲۰ دقیقه 

اسـارت بـا پادرمیانـی بـزرگان محل و ذبیـح الله مجاهد، سـخنگوی 

گـروه طالبان دوباره آزاد شـدند.

خانـم کریمـی افـزود کـه در ایـن حملـه بـه او و همـرش آسـیبی 

نرسـیده اسـت. طالبان تـا اکنون در این مـورد ابراز نظـر نکرده اند.

 وزارت دفـاع ملـی اعام کرده اسـت که در 2٥4 تن 

از جنگجویـان گـروه طالبـان در شـبانه روز گذشـته 

در نـرد بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در نقـاط مختلـف 

کشـور کشـته شدند.

این وزارت یک شـنبه ١0 اسـد با انتشـار خرنامه ای گفته اسـت که 

در ایـن نردهـا ٩7 تـن دیگـر از جنگجویـان گـروه طالبـان زخمـی 

شـده اند.

قندهـار،  غزنـی،  والیت هـای  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  ایـن 

کنـدز،  تخـار،  هلمنـد،  سـمنگان،  بلـخ،  جوزجـان،  فـراه،  هـرات، 

انـد. و کاپیسـا کشـته و زخمـی شـده  بغـان، کابـل 

همچنـان، ۱۳ حلقـه مایـن مختلـف النـوع کـه توسـط طالبـان در 

نقـاط مختلـف کشـور بـرای کشـن و زخمـی کـردن افـراد ملکـی و 

نیروهـای امنیتـی جابجـا شـده بـود، کشـف و خنثـا شـد.

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان در گـزاش تـازه ای 

گفتـه کـه تلفـات غیرنظامیـان در شـش ماه نخسـت سـال جاری 

میـادی نسـبت بـه همین زمان در سـال گذشـته هشـتاد درصد 

افزایـش یافته اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده کـه در نزدیـک بـه هـزار و ۶۰۰ رویـداد 

یـک هـزار ۶۷۷ نفـر کشـته و سـه هـزار و ۶۴۴ نفـر نیـز زخمـی 

شـده اند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش در شـش مـاه نخسـت سـال ۱۵۴ زن 

کشـته و ۳۵۰ زن دیگـر نیـز زخمی شـده اند که نسـبت به همین 

زمـان در سـال گذشـته حـدود ۷۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

شـامر کشـته شـدگان کودک نیز ۳۷۳ نفر و شـامر زخمیان آنها 

۱۰۸۳ نفـر خوانده شـده که تقریبا نسـبت به زمان مشـابه سـال 

گذشـته سه برابر شـده است.

حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوالن  بی بی سـی؛  گـزارش  بـه 

بـر بـار دیگـر بـه پایـان جنـگ از راه گفت وگـو تاکیـد کـرده و 

از سـازمان ملـل و نهادهـای بین املللـی دیگـر خواسـته »پیـش 

از ایـن کـه جنـگ وحشـتناک کنونـی بـه فجایـع انسـانی بیشـرت 

در  جنـگ  پایـان  بـرای  خـود  امکانـات  متامـی  از  بینجامـد« 

کننـد. اسـتفاده  افغانسـتان 

عامان تلفات غیرنظامیان

را  طالبـان  خـود  گـزارش  در  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

مسـئول ۵۶ درصـد ایـن تلفـات، عامـان نامعلوم را مسـئول ۲۲ 

درصـد، نیروهـای نظامـی حکومـت را مسـئول ۱۵ درصـد و گروه 

موسـوم بـه دولـت اسـامی یـا داعـش را مسـئول ۷ درصـد ایـن 

تلفـات خوانـده اسـت.

بـر اسـاس اطاعـات این نهاد، شـامر تلفاتی که طالبان مسـئول 

آن هسـتند دو برابـر و شـامر تلفاتـی کـه حکومـت مسـئول آن 

اسـت ۷۰ درصـد افزایـش یافته اسـت.

نشـان  گـزارش  ایـن  بـه  واکنشـی  تاکنـون  حکومـت  و  طالبـان 

ندادنـد امـا پیـش از ایـن هـر دو طـرف تلفـات غیرنظامیـان را 

در شـش مـاه گذشـته کـه از سـوی سـازمان ملـل متحـد بـه آنهـا 

نسـبت داده شـده بـود، رد کـرده بودنـد.

تلفـات  درصـد   ۳۷ کـه  می دهـد  نشـان  بـر  حقـوق  گـزارش 

غیرنظامیـان ناشـی از انفجـار مایـن، موتـر مبـب گـذاری شـده 

هورسـت  افغانسـتان،  در  طالبـان  اخیـر  پیروی هـای  وجـود  بـا 

زیهوفـر، وزیـر داخلـه آملـان مـی خواهـد اخـراج پناهجویـان رد 

شـده افغـان ادامـه داشـته باشـد. حـزب سـبزهای آملـان اکیـداً 

خواسـتار به تعویق انداخن اخراج ها به افغانسـتان شـده اسـت.

زیهوفـر در گفتگـو بـا روزنامـه آملانـی »بیلـد ام زونتـگ« گفت: »ما 

در حـال مذاکره با افغانسـتان هسـتیم تـا بتوانیم اخـراج مرتکبین 

جـرم را بـه آنجـا ادامـه دهیـم.« او در ادامه گفته اسـت که »چگونه 

مـی تـوان مسـئولیت عـدم بازگردانـدن مجرمان به کشـور شـان را 

بـه دوش گرفـت؟«. وزیـر داخلـه آملان فـدرال همچنین بـه گزینه 

دیگـری یعنـی تقویـت »عـودت داوطلبانـه« افغـان هـا اشـاره کرده 

گفتـه اسـت کـه اگـر یک بخشـی از مجـازات یـک مجرم بخشـیده 

شـود، ممکن اسـت فرد به صورت داوطلبانه به کشـورش بازگردد. 

وی افزود: »ما در حال مذاکره با همه ایالت های کشـور هسـتیم، 

زیـرا آنها مسـئول روند اخراج هسـتند.« بر اسـاس گـزارش روزنامه 

مـی  زیهوفـر  کرونـا،  پاندمـی  پایـان  از  پـس  زونتـگ«،  ام  »بیلـد 

خواهـد میـزان اخـراج هـا را بـار دیگر افزایـش دهد. زیهوفـر گفته 

اسـت: »دوره کرونـا زمـان اخـراج نبـود. همـه کشـورهای جهـان از 

ورود عفونـت هـای جدیـد تـرس داشـتند. مـا بعـد از کرونـا دوبـاره 

میـزان اخـراج هـا را بـه طور قابـل توجهـی افزایش خواهیـم داد.«

وزیـر داخلـه آملـان با توجـه به سیاسـت پناهندگی، از کمیسـیون 

اتحادیـه اروپـا انتقـاد کـرده گفـت: »کمیسـیون اتحادیـه اروپـا در 

سـال هـای اخیـر قـدرت خـود را بـه طور چشـمگیری در سیاسـت 

پناهندگـی از دسـت داده اسـت. ایـن اتحادیـه تاکنـون نتوانسـته 

عضـو  کشـورهای  از  برخـی  خودخواهـی  بـرای  حلـی  راه  اسـت 

اتحادیـه اروپـا، از جملـه اتریـش، پیـدا کنـد.«

همـکاری قابـل اعتـامد در زمینـه مهاجـرت بـرای آملـان در حـال 

سیاسـتمداران  از  شـامری  دارد.  وجـود  فرانسـه  بـا  تنهـا  حـارض 

امنیتـی  خـراب  نهایـت  وضعیـت  داشـت  نظـر  در  بـا  آملانـی 

و مـواد منفجـر ناشـده باقیامنـده از جنـگ، ۳۰ درصـد ناشـی از 

ترورهـای هدفمنـد، ۱۸ درصـد ناشـی از حمـات راکتـی، هفـت 

درصـد ناشـی از درگیـری و جنگ هـای زمینـی، ۴ درصـد ناشـی 

از حمـات  ناشـی  یـک درصـد  از  بیشـرت  و  از حمـات هوایـی 

انتحـاری و مابقـی هـم ناشـی از عملیـات شـبانه بـوده اسـت.

بیشـرتین ایـن تلفـات؛ حـدود چهـل درصـد در زون جنوب غـرب 

افغانسـتان و حـدود ۱۸ درصـد آن در زون مرکـز ایـن کشـور ثبت 

شـده است.

اش  تـازه  گـزارش  پایـان  در  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

اسـت. کـرده  ترتیـب  نیـز  را  پیشـنهادات  از  فهرسـتی 

ایـن نهـاد بـه طـور مشـخص از طالبـان خواسـته کـه بـه خاطـر 

مـردم و مصالـح کشـور بـه مذاکـرات پایبنـد باشـند و زمینـه آتش 

بـس دوامـدار را هـر چـه زودتـر فراهـم کننـد.

همچنیـن از ایـن گـروه خواسـته شـده کـه بـا ارسا طبـق اصـول 

حقـوق بـری رفتـار کـرده و آنهـا را محکمه صحرایی نکـرده و در 

مناطقـی که تسـلط یافته انـد جلوی برخـورد انتقـام جویانه افراد 

خـود را بگیرند.

کمیسـیون حقـوق بـر همچنین اظهـارات احساسـاتی و صدور 

دسـتورهای مغایـر بـا اصـول حقـوق بـری را از سـوی مسـئوالن 

دولتـی نگـران کننـده خوانـده و از دولـت خواسـته جلـوی ایـن 

گونـه رویکردهـای »تخریـش کننـده و فراقانونـی« را بگیـرد.

ایـن نهـاد همچنیـن از دولـت خواسـته مقـررات خـود را بازبینـی 

کـرده و مـواردی کـه باعـث تلفـات غیرنظامیـان مـی گـردد رفـع 

سـازد و بـرای تامیـن امنیـت بهرت شـهروندان به خصـوص اقلیت 

هـای قومـی و مذهبـی، عاملـان دیـن، مدافعـان حقـوق بـر و 

فعـاالن رسـانه ای و جامعـه مدنـی اقدامـات دوامدار روی دسـت 

گیرد.

کمیسـیون همچنـان گفته کـه نقض قواعد جنگ پیامد سـنگین 

بـر ناقضـان آن خواهـد داشـت و در متامـی حـاالت قابـل پیگـرد 

عدلـی و قضایی اسـت.

ایـن نهـاد از محکمـه بین املللی جزایی خواسـته کـه تحت هیچ 

نـوع فشـار سیاسـی هیـچ مرجعـی قـرار نگرفتـه و هـر چـه زودتـر 

جرایـم بیـن املللـی کـه در افغانسـتان رخ داده بـه گونـه جدی و 

همـه جانبـه رسـیدگی کند.

افغانسـتان، از رونـد اخـراج افغـان هـا شـدیدا انتقـاد کـرده انـد. 

حـزب سـبز هـای آملـان در همیـن تازگـی بـر پایـان رونـد اخـراج 

هـا بـه افغانسـتان ارصار کـرده اسـت. روبـرت هابـک، رهـر حـزب 

توسـط  افغانسـتان  امنیتـی  وضعیـت  ارزیابـی  مـورد  در  سـبزها 

وزارت خارجـه آملـان در مـاه جـوالی، گفتـه اسـت کـه حکومـت 

فـدرال همچنـان وامنـود می کند کـه »هیچ اتفاقی در افغانسـتان 

نیفتـاده اسـت«. او بـه روزنامه آملانی »فرانکفورتـر الگامینه زونتگ 

سـایتونگ«، خواسـتار بازبینـی و بـه تعویـق انداخن اخـراج ها به 

افغانسـتان شـده اسـت.

کریسـتیان لیندنـر، رئیـس حـزب لیـرال آملـان امـا مخالفت اش 

اظهـار  افغانسـتان  بـه  هـا  اخـراج  کامـل  ممنوعیـت  قبـال  در  را 

داشـته اسـت. لیندنـر بـه آژانـس مطبوعاتـی آملـان گفتـه اسـت 

کـه »مجرمـان خطرنـاک و جنایتـکار نبایـد نزد ما احسـاس امنیت 

کننـد، آنهـا بایـد از آملـان بـه کشـور شـان بازگردانـده شـوند«. او 

در برابـر خواسـت حـزب سـبز هـا مبنی بر بـه تعلیـق درآوردن روند 

اخـراج افغـان هـا واکنـش نشـان داده گفتـه اسـت کـه »انگیـزه 

سـبزها ممکـن اسـت رشافتمندانه باشـد، اما آقای هابـک در مورد 

پیامدهـای عملـی ایـن امـر بـرای کشـور مـا فکـر نکـرده اسـت«. 

او هشـدار داده گفتـه اسـت کـه »بـا توجـه بـه رشایـط حسـاس در 

افغانسـتان، اجـازه نیسـت بـا چنین اظهاراتی سـیگنال اشـتباهی 

بـرای قاچاقچیـان انسـان فرسـتاده شـود«.

لیندنـر مـی گویـد که حکومـت آملان در عـوض بایـد از خطاهایی 

کـه طـور مثـال در قسـمت سـوریه کـرده اسـت، اجتنـاب کنـد. 

او مـی گویـد کـه در کشـورهای همسـایه افغانسـتان پناهجویـان 

افغـان شـدیدا نیازمنـد کمـک انـد و بـا سـازماندهی کمـک هـا به 

پناهنـدگان در کشـور هـای همسـایه افغانسـتان چـون ایـران و 

پاکسـتان، جلـو مهاجـرت شـان بـه آملـان بایـد گرفتـه شـود.

جامعه مدنی: گسترش جنگ به شهرها،
 باعث مهاجرت میلیون ها تن خواهد شد   

حمله طالبان بر خبرنگاران افغان در هرات  

وزارت دفاع ملی: 254 جنگجوی طالبان در شبانه روز گذشته کشته شدند

کمیسیون حقوق بشر: تلفات غیرنظامیان ۸۰ درصد افزایش یافته است    

وزیر داخله آلمان روی ادامه اخراج پناهجویان رد شده 
به افغانستان تأکید می کند

رئیس جمهور:



 

رئیـس جمهـور و سیاسـیون حـوزه جمهوریـت در حالی 

انـد کـه  افتـاده  اندیشـی مهـار جنـگ  بـه فکـر چـاره 

طالبـان در دو فـاز جنـگ و دیپلامسـی بسـیار فعاالنـه 

عمـل می کننـد. رهربان گـروه طالبـان در جریان هفته 

قبـل سـفر دو روزه ی بـه چیـن داشـتند و بـا مقامـات 

ایـن کشـور گفتگـو و رایزنـی کردنـد، اینکـه در پشـت 

گرفتـه  قـرار  بحـث  مـورد  نکاتـی  چـه  گفتگوهـا  پـرده 

اسـت تـا هنـوز معلـوم نیسـت؛ اما ظاهـر این دیـد و باز 

دیـد بـه هـدف قطـع جنـگ و تـداوم گفتگوهـای صلـح 

عنـوان شـده اسـت. این گـروه در داخل افغانسـتان نیز 

حمـات شـان را تشـدید منـوده و پـس از بـه خـاک و 

خـون کشـیدن ولسـوالی ها، اکنـون سـاز و کار حملـه 

بـه مراکـز شـهرها را روی دسـت گرفتـه انـد. شـهرهای 

هـرات، قندهـار و غزنـی مهمرتیـن اهـداف ایـن گـروه 

را تشـکیل میدهنـد کـه هـر کـدام اهمیت اسـرتاتژیک 

خاصـی بـرای طالبـان دارد، ایـن روزهـا حمات شـدید 

دارد، طالبـان  قندهـار جریـان  و  در شـهرهای هـرات 

در صـدد ایجـاد مرکزیـت سـوق و اداره در یکـی از ایـن 

کان شـهرها اسـت که از لحاظ موقعیت ارزشـی، شهر 

قندهـار دارای جایـگاه ممتـاز و ویـژه بـرای ایـن گـروه 

می باشـد؛ زیـرا در زمـان حاکمیـت شـان نیـز این شـهر 

حکـم پایتخـت طالبـان را داشـت.

بـه  حـارض  حـال  در  عمـا  طالبـان  حـال،  ایـن  بـا 

مذاکـرات بیـن االفغانـی پشـت کـرده اند، قـرار اعامیه 

ختـم دیـدار هیـأت هـای دولـت و طالبـان قرار بـود که 

ایـن مذاکـرات در دور بعدی در سـطح وسـیع تـر برگزار 

شـود؛ امـا چنیـن نشـد اکنـون میـدان جنـگ بیـش از 

میـز دیپلامسـی گـرم اسـت. الحـق و االنصـاف، دولـت 

افغانسـتان تـا ایـن دم در برابـر خواسـته های گوناگـون 

ایـن گـروه متکیـن کـرده اسـت، اینکـه هـدف دولـت 

صلـح و برقـراری ثبات اسـت حتی بدبیـن ترین فرد هم 

در ایـن قبال مشـکوک نیسـت؛ امـا طالبان با اسـتفاده 

از ایـن متکیـن و فرصـت هـا کـه دولـت بـه آنـان داده 

اسـت بـه سـان پلـه ی سـیار، سـو اسـتفاده منـوده و از 

هـر زاویـه ی کـه امـکان صعود بـرای شـان مهیا بـوده با 

اسـتفاده از ایـن پلـه راه را پیمـوده اند. به نظر می رسـد 

کـه دولـت آنچـه کـه تحـت عنـوان حسـن نیـت جهـت 

پیشـربد صلـح گفته می شـد ادا کـرده اسـت، بزرگرتین 

رهایـی  طالبـان،  تقویـت  و  دولـت  بـه  رضبـه  عامـل 

پنجهـزار جنایـت کار ایـن گـروه بود که زیر چرت حسـن 

نیـت آنـان را آزاد منـود تـا قطـرات اشـک بیـوه زنـان و 

فرزنـدان یتیـم ایـن رسزمیـن بـر رس و صـورت قاتلیـن 

شـوهران و پـدران شـان نریزد، این چـرت بدترین چرتی 

بـود کـه حکومـت در دو دهـه حضـورش اولین بـار آن را 

بـرای طالبـان گسـرتاند.

بـه  بـا  و  اسـتفاده کـرده  امتیـاز سـوء  ایـن  از  طالبـان 

حمـات  دولـت،  برعلیـه  ملیشـه ها،  ایـن  کارگیـری 

شـان را شـدت بخشـیدند تـا جایـی کـه اکنـون موازنـه 

بـه گونـه ی در حـال تغییـر اسـت کـه بخـش هایـی از 

بـه  شـاهراهها، گذرگاههـای مـرزی و قصبـات کشـور 

کنـرتل ایـن گـروه در آمـده اسـت. در حالیکـه روزنـه ی 

صلـح چنـدان روشـن نیسـت، حـوزه جمهوریت بـه فکر 

چـاره اندیشـی افتـاده اسـت، رئیـس جمهـور در سـطح 

رهـربان احـزاب سیاسـی نیـز بـا ایـن چهره هـا دیـدار 

داشـته اسـت، بسـیاری از این رهربان در حالیکه پیش 

از ایـن از اپوزیسـیون رسسـخت دولـت بـه حسـاب مـی 

آمدنـد همـکاری همـه جانبـه شـان را بـا نظـام و دولـت 

موجـود اعـام کـرده و گفتـه انـد کـه آمـاده مقابلـه و 

صـف بنـدی در برابـر طالبـان می باشـند. پـس از آن، 

کشـور  هـر  مثـل  پاکسـتان،  خارجـی  سیاسـت 

آن  خارجـی  سیاسـت  بـا  نزدیـک  ارتبـاط  دیگـری 

مختلـف  هـای  دوره  در  پاکسـتان،  دولتمـردان  دارد. 

سیاسـی، کوشـیده انـد تـا ملحوظـات امنیتـی، بقـا، 

متامیـت ارضـی و منافـع ملـی آن کشـور را در محـور 

برقـراری  بگنجاننـد.  خـود  خارجـی  سیاسـت  اصلـی 

روابـط نزدیـک بـا آمریـکا، از منونـه های برجسـتۀ این 

سیاسـت اسـت. با اعام استقال پاکسـتان، سیاست 

گـران ایـن کشـور بـر ایـن بـاور بودنـد کـه دو راه برای 

مقابلـه با تهدیدات داخلـی وخارجی وجود دارد؛ یک، 

پیوسـن بـه بلـوک رشق بـه رهـربی شـوروی،دو جلـب 

توجـۀ واشـنگن و دریافـت کمـک هـا کـه بـه مثابـه 

بـا  محـور اصلـی سیاسـت خارجـی پاکسـتان باشـد. 

مـرور زمـان، گزینه دومـی را مورد تائید قـرار داده اند. 

پاکسـتان از هـامن اوایـل کسـب اسـتقال، در کنـار 

سـایر مـوارد، روی برقـراری با ایاالت متحـدۀ آمریکا در 

رقابـت بـا هنـد پرداخـت. دیـدار لیاقت علـی از آمریکا 

در سـال 1950 میـادی، نخسـتین گام در راسـتای 

راشـن روابـط اسـرتاتژیک بـود. در ایـن سـفر، لیاقت 

علـی برخـاف جواهـر لعـل نهـرو نخسـت وزیـر هنـد، 

هـدف سـفر خـود بـه آمریـکا را جلـب توجـۀ آن کشـور 

وکشـف پاکسـتان قـرار داد. هرچنـد آمریـکا بـا هنـد 

روابـط نزدیـک داشـت، ولی وقـوع دو رویکرد سیاسـی 

در سـال 1951م، باعـث دوری جسـن آمریکا از هند 

و نزدیـک شـدن بـه پاکسـتان شـد. یـک، ایفـای نقش 

از سـوی هنـد در مسـایل مهـم چـون جنـک کـره. دو، 

پیـامن صلـح بـا جاپـان. هـردو رویکـرد مسـبب اینکـه 

هنـد بـه غـرب بپوینـدد و امید هـای آمریـکا را به یأس 

کرد. مبـدل 

1. پیشـینۀ روابـط ایـاالت متحـدۀ آمریـکا بـا 

پاکسـتان 

1-1.  پیش از یازده سـپتامرب

بـا  دهـه،  شـش  درازای  در  کشـور  هـردو  روابـط 

فـراز ونشـیب هایـی بـوده اسـت. نوسـان در روابـط دو 

کشـور، تابعـی یکـری تحـوالت منطقـه یـی وجهانـی 

وتحـول در سیاسـت خارجـی منطقـه یـی آمریـکا بوده 

نظامـی،  سـاختار  در  آمریـکا  دوامـدار  نفـوذ  اسـت. 

اداری وحتـا فرهنگـی و اجتامعـی از یکسـو، گسـرتش 

روابـط هنـد بـا شـوروی از سـوی دیگر، عامل ومسـبب 

وابسـتگی آمریـکا بـه پاکسـتان از بهـر تأمیـن منافـع 

پیـروزی  ایـن،  کنـار  در  شـد.  کشـور  آن  یـی  منطقـه 

انقاب اسـامی در ایران، اشـغال افغانسـتان از سوی 

شـوروی سـابق، و نزدیکـی آن کشـور بـه آب هـای گرم 

هنـد، زمینـه را بـرای برقـراری روابـط عمیـق آمریـکا با 

پاکسـتان مهیـا سـاخت. ایـن روابـط در حـدی نزدیک 

مـوارد  بسـیاری  در  آمریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  کـه  شـد 

داخلـی و خارجـی پاکسـتان دخیـل شـد. اگرچـه بـا 

پیـروزی انقـاب اسـامی، گـروه سـیتو وسـنتو منحـل 

شـد، و پاکسـتان کـه عضویـت هـردو گـروه را داشـت، 

از  یکـی  امـا عمـا  پیوسـت.  تعهـد  بـه جنبـش عـدم 

متحدیـن منطقـه یـی آمریـکا شـناخته مـی شـد. امـا 

بـا فروپاشـی اتحـاد شـوروی، پاکسـتان جایـگاۀ متحد 

اسـرتاتژیک خـود را بـا آمریـکا از تضعیـف سـاخت و به 

بهانـه هـای تولید انباشـت سـاح هسـته یـی وحامیت 

وتحریـم  توجهـی  بـی  مـورد  بنیادگـرا،  گـروه هـای  از 

سیاسـت  در  دیگـر  یکبـار  هنـد  و  قرارگرفـت؛  نسـبی 

منطقـه یـی آمریـکا مـورد توجـه قرارگرفـت.

روابـط پاکسـتان بـا آمریـکا در بیـن سـال هـای 

1993- 2001، بـا فـراز ونشـیب همـراه بـود. در کل 

پاکسـتان در سیاسـت خارجـی منطقـه  رکـود  دوران 

یـی آمریـکا قـرار داشـت.

بـا  آمریـکا  روابـط  کلنتـون،  بیـل  حکومـت  در 

پاکسـتان از اسـرتاتژی جنـگ رسد محور، به سیاسـت 

تـوازن سیاسـی میـان هنـد وپاکسـتان مبـدل شـد.از 

از  هنـد  دوم،  بـوش  آمـدن  کار  روی  بـا  هـم،  سـوی 

واسـرتاتژیهای  امنیتـی  ترتیبـات  در  اصلـی  عامـان 

جهانـی بـه حسـاب آمـد و توسـعۀ مناسـبات دوجانبـه 

بـا هنـد مـورد توجـۀ آمریکایـی هـا قرارگرفـت. دیـدار 

هـای وزرای خارجـه هنـد وآمریـکا وسـایر مقامـات آن 

دو کشـور، در سـال 2001 بیانگـر توجـۀ خاص دولت 

عیـن حـال،  در  کـه  بـود  دو کشـور  روابـط  بـر  بـوش 

روابـط آمریـکا بـا پاکسـتان را نیز تحـت تأثیر قـرار داد 

پـس از یـازده سـپتامرب، هنـد از ائتـاف مبـارزه 

 مسعود نوید

بـا تروریسـم حامیـت منـود. هنـد بـا اشـتیاق متـام از 

لوژیسـتکی  و  اطاعاتـی   – اسـرتاتژیکی  همـکاری 

اقداماتـی را در پیـش گرفـت و بـر ایـن بـاور بـود کـه 

آمریـکا در برابـر تروریسـم بـرون مـرزی کـه امنیـت آن 

کشـور ) هنـد( را تهدیـد مـی کنـد، مبـارزه و آن را از 

بیـن بـربد. ولـی دیـری نگذشـت کـه هنـد بـا پاسـخ 

منفـی از جانـب آمریـکا روبـرو شـد. زیـرا پاکسـتان بـا 

توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی خـود، وداشـن روابـط 

نزدیـک بـا طالبـان، نقـش موثـر را در تطبیق سیاسـت 

منطقـه یـی آمریـکا ایفـا منـود. سیاسـت خارجـی دو 

کشـور همـواره بـا اختافـات و چالـش هـای متعـددی 

روبـرو بـوده اسـت. ایـن اختافات سـبب اعـام تحریم 

هایـی بـر پاکسـتان بـوده اسـت.

1-2 . بعد از رویداد یازده سـپتامرب

یازدهـم سـپتامرب، یـک رویـداد و تحـول مهـم در 

آمریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  وخارجـی  داخلـی  مناسـبات 

باعـث  رویـداد  ایـن  شـود.  مـی  محسـوب  وجهـان 

پاکسـتان  شـد.  آسـیا  جنـوب  معـادالت  در  تغییـرات 

منطقـه  مناسـبات  در  خـاص  وجایـگاۀ  نقـش  از  کـه 

در  دیگـر  یکبـار  اسـت،  داشـته  اسـام  وجهـان  یـی 

محـور سیاسـت خارجـی آمریـکا قـرار گرفت. از سـوی 

هـم، پاکسـتان بـه آمریـکا  از بهـر پیوسـن بـه ائتـاف 

جهانـی مبـارزه بـا تروریسـم، چـراغ سـبز نشـان داد و 

زمینـه را بـرای انجـام عملیـات نظامـی در افغانسـتان 

در  را  خـود  نظامـی  هـای  پایـگاه  و  سـاخته  فراهـم 

ایـن  هرچنـد  داد.  قـرار  آمریکایـی  نیروهـای  اختیـار 

ولـی  بـود،  دشـوار  پاکسـتان  مقامـات  بـرای  تصمیـم 

پرویـز مـرف جهـت کسـب امتیـازات بیش تـر، اقدام 

منـود. از سـوی هـم، ایـن تصمیـم مـرف بـا مخالفت 

هـای درونـی نیـز همـراه بـود. 

2. اقدامـات ایاالت متحدۀ آمریکا

هـا  سیاسـت  سـاخن  اجرایـی  بهـر  از  آمریـکا 

وتحقـق اهـداف منطقـه یـی خـود قبـل وبعـد از آغـاز 

بـا  را  مختلـف  اقدامـات  یکـری  نظامـی،  عملیـات 

باتوجیـه  آمریـکا   . داد  انجـام  پاکسـتان  همـکاری 

بـا  مبـارزه  و  طالبـان  برابـر  در  خـود  نظامـی  رویکـرد 

تروریسـم، توانسـت بخـش بزرگـی از امکانـات نظامی 

وغیـر نظامـی پاکسـتان را در اختیـار گرفـت و نیروها، 

جابجـا  کشـور  آن  در  را  نظامـی  تجهیـزات  و  وسـایل 

منـود. ایـن عملکـرد آمریـکا باعـث برانگیخـن خشـم 

گـروه هـای سیاسـی – مذهبـی ضـد آمریکایـی شـد. 

بـا وجـود مخالفت هـای متعددی از سـوی گـروه های 

حضـور  بـرای  را  زمینـه  پاکسـتان  مقامـات  سیاسـی، 

طورکـه  اسـت.  سـاخته  فراهـم  کشـور  آن  در  آمریـکا 

در آسـتانه خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان، 

پایـگاه  ایجـاد  بـرای  واگـذاری محـل ی  از  پاکسـتان 

هـای نظامـی، بـه آمریکایـی هـا خـرب داد. ایـن اقـدام 

پاکسـتان بیانگـر عمـق اسـرتاتژیک ایـن کشـور را بـا 

آمریـکا اسـت. از ایـن مسـأله مقامـات آمریکایـی نیـز 

انـکار نکـرده انـد. آنگونـه کـه جـرال تونـی فرانکـس، 

بـه  خـود  سـفر  در  آمریکایـی  کل  سـابق  قومنـدان 

پاکسـتان چنیـن اظهـار داشـت:" آمریـکا قصـد خروج 

نـدارد." از پاکسـتان  را  نیروهـای نظامـی خـود 

اسـام  چـاپ  نیشـن  روزنامـۀ  هـم،  سـوی  از 

آبـاد نوشـته بـود : " آمریـکا خواهـان تأسـیس پایـگاۀ 

نظامـی در پاکسـتان بـوده ودر ایـن راسـتا 20 هـزار 

جریـب زمیـن از دولـت پاکسـتان اجـاره کنـد." آمریکا 

در کنـار تـاش ایجـاد پایـگاه هـای نظامـی، مسـاعی 

بـوده  منطقـه  در  مـدت  دراز  حضـور  بـرای  سیاسـی 

ادامـه داد. برایـن اسـاس، آمریـکا نـه تنها سـعی برای 

ایجـاد پایـگاه نظامـی در راسـتای مبـارزه بـا تروریسـم 

در افغانسـتان شـد، بـل تـاش هـای را از بهـر ایجـاد 

پایـگاه هـای نظامـی در جمهور های آسـیای میانه نیز 

بـود کـه در حال حارض در آن کشـورها، پایـگاه نظامی 

فعـال دارد. هـدف از حضـور نیروهـای آمریکایـی در 

افغانسـتان وپاکسـتان، تسـلط بر منابـع نفتی وگازی، 

همچنـان نزدیـک شـدن به سـاحه خلوت روسـیه بوده 

است. 

در  اسـتقال  کسـب  آغـاز  از  پاکسـتان  کل،  در 

منطقـه، از بازیگـران مهـم بـوده اسـت. ایـن کشـور بـا 

توجـه به حساسـیت هـا ورشایـط منطقه یـی وجهانی،  

امنیـت، بقـا و متامیـت ارضی را محور اصلی سیاسـت 

خارجـی خـود قـرار داده اسـت. بـا توجـه ایـن عملکرد 

داشـن  کشـور،  آن  خارجـی  سیاسـت  در  پاکسـتان 

امـر  را  امریـکا  ایـاالت متحـدۀ  بـا  روابـط اسـرتاتژیک 

الزمـی دانسـته اسـت. روابـط دو کشـور در طـول چند 

دهـۀ گذشـته، بـا فـراز ونشـیب هـای متعـددی همراه 

بـوده اسـت. از سـوی هـم، پاکسـتان تعهـدات خـود 

ثابـت  آمریـکا،  یـی  بـوده منطقـه  بـر متحـد  مبنـی  را 

سـاخته اسـت. از این راسـتا پاکسـتان امتیازات بیش 

تـری را نیـز بـه دسـت آورده اسـت. در حـال حـارض، 

باتوجـه بـه نقـش پاکسـتان بـر گروه هـای طالبـان، از 

طـرف هـای اصلـی مذاکـرات صلـح افغانسـتان، نـزد 

آمریـکا و جامعـه جهانـی محسـوب مـی شـود.
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4. نریۀ جام هفته

بـا  العـاده  فـوق  نشسـت  درخواسـت  جمهـور  رئیـس 

مناینـدگان مجلسـین را صـادر منـود، بـر بنیـاد قانون، 

رئیـس جمهـور حق دارد که در حـاالت اضطرار و فورس 

العـاده  فـوق  نشسـت  بـه  را  پارملـان  اعضـای  مـاژور، 

فـرا بخوانـد. در مـدت هفـت سـال بدینسـو کـه از عمـر 

ریاسـت جمهـوری آقـای غنـی می گـذرد این اولیـن بار 

اسـت کـه نشسـت فـوق العـاده دائـر می گـردد. اکنون 

کـه ایـن نشسـت دائـر می گـردد و عمـوم فعـاالن حـوزه 

جمهوریـت بـر رسکـوب طالبـان و اقـدام مقابلـه به مثل 

اجـامع دارنـد امیـد اسـت که تصمیـم قاطـع و مقتضی 

در ایـن زمینـه گرفتـه شـود.

حـوزه جمهوریـت بر عکس طالبـان در بهرتین محدوده 

زمانـی اش قـرار دارد، ایـن نظـام زمانـی مـورد هجـوم 

دشـمنان دموکراسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه بیشـرتین 

نیـروی تحصیـل یافتـه، جهانـی شـده و کار فهـم را در 

بطـن خـود بـارور منـوده، پرورانـده، و بـه ایـن جامعـه 

کـه  قبـل  هـای  زمـان  برعکـس  اسـت،  داده  تحویـل 

امـا  می گردیـد؛  حاکـم  رسزمیـن  ایـن  در  جمهوریـت 

حمـل  خـود  در  را  واقعـی  جمهوریـت  ماهیـت  آن  نـه 

و چنـدان  وقـع گذاشـته  آن  بـه  مـردم  نـه  و  منی کـرد 

دلخـوش نبودنـد. فروپاشـی نظـام های قبلی بـه دلیل 

زیـرا  خـورد؛  محـک  مردمـی  نیروهـای  حامیـت  عـدم 

سـطح جهـان بینـی و خـرد مـردم در آن زمـان بـه ایـن 

پیامنـه از رشـد و آگاهـی صعـود نکرده بـود، جمهوریت 

کنونـی بـا نسـل جدیـد، مفکوره هـای جدیـد و خیـل 

تـوده ی همچـون سـتاره در آسـامن  عظیـم هـواداران 

مـردم  دیـد  از  آن  تابـش  کـه  می درخشـد  سیاسـت 

افغانسـتان جهـان پنهـان نیسـت. از هـر بُعـد و منظـر 

اگـر بـه جمهوریت کنونی بنگریم نسـبت بـه نظام های 

حامیـت  میـزان  و  دارد  برجسـتگی  گذشـته  سیاسـی 

مردمـی و پایـگاه اجتامعـی آن نیـز در حـد غیـر قابـل 

مقایسـه مسـتحکم اسـت. نظـام هـای قبلـی بـه علتـی 

خواسـتگاه مردمـی بـا انـدک تعـرض تشـنگان قـدرت 

فروریختـه و بـه بـاد فنـا میرفـت؛ امـا نظـام کنونـی را 

عمـوم مـردم افغانسـتان زیـر لـوای سـه رنـگ ملـی بـا 

خـون و جـان حامیـت منـوده و می مناینـد، برعکـس، 

بـه گـزارش هـا، طالبـان در آن سـوی صوبـه  مطابـق 

رسحـد دچـار کمبـود ملیشـه اسـت و حامیـت مردمـی 

را هـم تـا حـد قابـل توجهـی از دسـت داده اسـت، در 

داخـل افغانسـتان بـه طریـق اولـی در فقـر مروعیـت 

قـرار دارنـد و نشـانه های آن را از بسـیج توده هـا برعلیه 

ایـن گـروه بـه خوبـی مشـاهده می کنیـم.

بـا این وصف، در جلسـه ی فوق العـاده رئیس جمهور با 

منایندگان مجلسـین امید اسـت که بر رضورت تشکیل 

بسـیج ملـی در مقیـاس وسـیع تر اقـدام عملـی صـورت 

گیـرد، دولـت هـم اکنون ایـن توانایـی را دارد که هزینه 

یـک جنـگ طوالنـی مـدت را تا زمـان شکسـت طالبان 

نیروهـای  و  در محـات  بومـی  نیروهـای  بـه  و  ترتیـب 

امنیتـی در رسارس کشـور توزیـع منایـد. قـوای مسـلح 

افغانسـتان در همـکاری تنگاتنـگ بـا نیروهـای ملـی، 

می توانـد هـر گونـه وضعیت حـاد و بحرانـی را به حالت 

عـادی و نورمـال برگردانـد؛ امـا رشط اش این اسـت که 

محدودیـت هـای رفتـاری جنـگ را از نیروهـای امنیتی 

بـردارد و بـه ایـن نیروهـا اجـازه هرگونـه عملیـات را بـر 

سـاحات دشـمن انجـام بدهـد، رئیـس جمهـور در ایـن 

را در درون  انگیـزه  و  ایـن حـس  بتوانـد  اگـر  نشسـت 

افغـان هـا زنـده منایـد کـه تنهـا راه مقاومـت، اقـدام به 

مثـل تـا شکسـت ایـن گـروه اسـت و خواهـان اجـامع و 

نشسـت علـامی کشـور  در ایـن مـورد شـود و نگـرش 

آنـان را در ایـن مورد به سـمع و نظر برسـانند، بنیه های 

دینـی و اجتامعـی جنـگ تقویـت شـده و طالبـان در 

فقـر خلـق روایـت مـروع بیش از هـر زمـان دیگر خلع 

سـاح دینـی گردیـده و بـه زودی بار سـنگین شکسـت 

را روی دوش حمـل خواهنـد کـرد. ایـن فرصـت هـا و 

آن  از  نظـام جمهوریـت  اکنـون  شـانس هایی کـه هـم 

برخـوردار اسـت در نـوع خـودش کم سـابقه و دارای بار 

ارزشـی اسـت کـه با اندک اشـاره می توان طالبـان را از 

فتـح و پیـروی نـا امیـد سـاخت و رس انجام ایـن گروه 

بـا یـأس و رسخوردگـی راه مذاکـره و سـازش را بـا دولت 

و مـردم افغانسـتان در پیـش خواهـد گرفـت؛ امـا رئیس 

حسـاب  کامـا  بایـد  العـاده  فـوق  جلسـه  در  جمهـور 

شـده و هدفمندانـه در رفـع تهدیـدات موجـود راهـکار 

سـنجیده و از هـامن سـکو صـدای قیـام عمومـی را رس 

دهـد بـه ایـن ترتیب مـردم انگیـزه و فعالیت هـای بنیاد 

برکـن بـر علیـه طالبان آغـاز می گـردد.

امیدها در تأثیر گزاری نشست فوق العاده
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روابط ایاالت متحدۀ آمریکا با پاکستان



     معـروف اسـت کـه ایشـی گورو، مثـل اسـتنلی کوبریک، 

در هـر یـک از آثـارش از ژانـری بـه ژانـر دیگـر مـی رود، اما 

حاصـل  کار باز هم شـاهکاری مثال زدنـی از آب درمی آید. 

ایشـی گورو سـال ۲۰۱۷ برنـدۀ جایـزۀ نوبـل ادبیـات شـد 

را  جایـزه  ایـن  دریافـت  از  بعـد  رمانـش  اولیـن  امسـال  و 

منتـر کـرد: کالرا و خورشـید، رمانـی کـه از زبـان یـک 

ربـاِت هوشـمند روایـت می شـود کـه بـرای دوست شـدن 

بـا بچه هـا طراحـی شـده اسـت. امـا کالرا خیلـی فراتـر از 

ربات هایـی اسـت که می شناسـیم. او به شـکلی ویـژه آگاه 

اسـت و هیچ چیـز از چشـمش دور منی مانـد.

ایـن یکـی از دالیلـی بود که همیشـه دربارۀ پشـت ویرتین 

رفـن فکـر و خیـال می کردیم؛ به همۀ ما نویـد داده بودند 

کـه نوبتـان خواهـد رسـید و همـه شـوق روز موعـود را در 

رس داشـتیم. بخشـی مربوط می شـد به چیزی کـه »مدیر« 

آن را »افتخـار ویـژۀ« منایندگـی فروشـگاه در دنیای بیرون 

البتـه مدیـر، هرچـه هـم می گفـت، همـۀ مـا  می خوانـد. 

می دانسـتیم وقتـی پشـت ویرتین باشـیم، بیشـرت احتال 

دارد کـه انتخامبـان کننـد. امـا موضـوع مهم، کـه همه در 

دل خودمـان فهمیـده بودیم، »خورشـید« بـود و غذایی که 

بـه مـا مـی داد. یـک بـار »ُرزا« ایـن موضـوع را درِگوشـی به 

مـن گفـت، کمـی قبـل از اینکه نوبتان شـود.

»کالرا، فکـر می کنـی وقتـی رفتیـم پشـت ویرتیـن، آن قدر 

نداشـته  کـم  هیچ وقـت  دیگـر  کـه  شـد  خواهیـم  شـارژ 

باشـیم؟.«

آن  موقـع هنـوز خیلی نـو بـودم، بنابراین منی دانسـتم چه 

جوابـی بدهـم، هرچنـد همیـن سـؤال در ذهـن مـن هـم 

بود.

باالخـره نوبـت مـا هم رسـید و یـک روز صبح مـن و ُرزا وارد 

ویرتیـن شـدیم. مواظـب بودیـم چیـزی را نیندازیـم، آخـر 

هفتـۀ پیـش زوج قبـل از مـا ایـن کار را کـرده بودنـد. البته 

فروشـگاه هنـوز بـاز نشـده بـود و من فکـر می کـردم کرکره 

کامـالً  پاییـن باشـد. ولـی، به محـض اینکـه بـر آن »کاناپـۀ 

راه راه« تکیـه زدیـم، دیـدم کـه شـکاف باریکـی از پاییـن 

کرکـره پیداسـت -حتـاً مدیـر وقتـی داشـت همه چیـز را 

بـرای مـا آمـاده می کـرد آن را کمی باال کشـیده بـود- و نور 

خورشـید چهارگوشـی روشـن درسـت می کـرد کـه تا سـکو 

بـاال می آمـد و درسـت جلـوی مـا به شـکل یک خط راسـت 

متـام می شـد. کافـی بـود فقـط کمـی پاهایـان را دراز 

کنیـم تـا در پنـاه گرمـای خورشـید قـرار بگیرنـد. آن  موقـع 

می دانسـتم کـه جـواب سـؤال رزا هرچه باشـد، در آسـتانۀ 

آن بودیـم کـه بـرای مدتی همـۀ غذایی که الزم داشـتیم را 

دریافـت کنیـم. و هنگامی که مدیر کلیـد را زد و کل کرکره 

بـاال رفـت، نـوری خیره کننـده رس تـا پـای  مـا را گرفت.

اینجـا بایـد اعـرتاف کنـم کـه مـن همیشـه دلیـل دیگـری 

قـرار  ویرتیـن  پشـت  بخواهـم  اینکـه  بـرای  داشـتم 

خورشـیدی  تغذیـۀ  بـه  ربطـی  هیـچ  کـه  دلیلـی  بگیـرم، 

»دوسـتان  بیشـرت  برخـالف  نداشـت.  برگزیده شـدن  یـا 

مصنوعـی« دیگـر و رزا، مـن همیشـه آرزو داشـتم دنیـای 

همـۀ  بـا  را  آن  می خواسـتم  ببینـم،  بیشـرت  را  بیـرون 

کرکـره،  باالرفـن  به محـض  بنابرایـن،  ببینـم.  جزئیاتـش 

وقتـی فهمیـدم بیـن مـن و پیـاده رو فقـط بـه  انـدازۀ یـک 

شیشـه فاصله هسـت و آزادم تا بسـیاری از چیزهایی را که 

قبـالً لبه هـا و گوشه هایشـان را می دیـدم از منـای نزدیـک 

و کامـل ببینـم، آن قـدر هیجـان زده شـدم کـه یـک لحظـه 

نزدیـک بـود خورشـید و مهربانی هایـش را فرامـوش کنـم.

بـرای اولین بـار می توانسـتم ببینـم کـه سـاختان آرپـی او 

درواقـع از آجرهایـی جـدا از هـم سـاخته شـده و برخـالف 

کم رنـگ  زرد  بلکـه  نیسـت،  سـفید  همیشـگی ام  تصـور 

اسـت. حتـی می توانسـتم ببینم که بلندتر از چیزی اسـت 

کـه تصـور می کـردم -۲۲ طبقـه- و زیـِر هـر پنجـرۀ تکراری 

خـط مخصوصـی داشـت. دیـدم کـه چگونه خورشـید خط 

مورب مسـتقیمی بر منای سـاختان آرپی او کشـیده بود، 

طـوری کـه یک طرفش مثلثی درسـت شـده بود کـه تقریباً 

سـفید دیـده می شـد، و آن سـمت مثلثـی بـود کـه خیلـی 

تیـره بـه نظـر می رسـید، گرچـه حاال دیگـر می دانسـتم که 

کل دیـوار زرد کم رنـگ اسـت. و نه تنهـا می توانسـتم همـۀ 

پنجره هـا را تـا پشـت بام ببینـم، گاهـی می توانسـتم افـراد 

داخـل آن هـا را هـم ببینم، که می ایسـتادند، می نشسـتند 

می توانسـتم  بعـد  می رفتنـد.  طـرف  آن  و  طـرف  ایـن  و 

کفش هـای  همین طـور  ببینـم،  را  رهگـذران  خیابـان  در 

کیف هـای  کاغذی شـان،  لیوان هـای  رنگارنگشـان، 

دوشی شـان و سـگ های کوچکشـان را و اگر می خواسـتم 

دنبـال  چشـم هایم  بـا  را  آن هـا  از  یـک  هـر  می توانسـتم 

کنـم کـه از خـط عابـر پیـاده می گذشـتند و وارد محـدودۀ 

حمـل بـا جرثقیل می شـدند، جایی کـه دو تعمیـرکار کنار 

یـک لولـۀ تخلیـه ایسـتاده بودنـد و بندکشـی می کردنـد. 

می توانسـتم درون تاکسـی ها را هـم به خوبـی ببینـم  کـه 

رسعتشـان را کـم می کردنـد تـا جمعیـت از خـط عابـر رد 

شـوند؛ دسـت راننـده ای کـه آرام روی فرمـان رضبه می زد، 

کالهـی کـه بـر رس یـک مسـافر بود.

روز ادامـه داشـت، خورشـید همچنـان مـا را گـرم می کـرد 

ببینـم.  را  رزا  بیش ازانـدازۀ  خوشـحالی  می توانسـتم  و 

امـا متوجـه ایـن هـم شـدم کـه او به نـدرت چیـزی را نـگاه 

می کنـد، و چشـانش را بـه اولیـن تابلـو محـدودۀ حمـل 

بـا جرثقیـل دوختـه بـود کـه درسـت جلـوی مـا بـود. فقـط 

هنگامـی رسش را می چرخانـد کـه مـن چیـزی را نشـانش 

را  نگاهـش  دوبـاره  و  می شـد  دلـزده  زود  امـا  مـی دادم، 

برمی گردانـد. تابلـو  و هـان  پیـاده رو  به سـمت 

رزا فقـط وقتـی به جـای دیگری نگاه می کـرد که رهگذری 

جلـوی ویرتیـن می ایسـتاد. در چنین وضعی، هـر دوی ما 

کاری را می کردیـم کـه مدیـر یادمـان داده بـود: لبخنـدی 

»خنثـی« بـر چهره مـان نقـش می بسـت و نگاهـان را بـه 

نقطـه ای در میانـۀ سـاختان آرپـی او در آن سـوی خیابان 

می دوختیـم. از نزدیـک نگاه کـردن بـه رهگـذری کـه جلـو 

می آمـد خیلـی وسوسـه انگیز بـود، امـا مدیـر به مـا توضیح 

داده بـود کـه در چنیـن لحظـه ای برقراری ارتباط چشـمی 

دور از نزاکـت خواهـد بـود. فقـط هنگامی کـه یـک رهگذر 

عالمـت خاصـی بـه مـا داد یـا از پشـت شیشـه با مـا حرف 

زد بایـد پاسـخ بدهیـم، امـا قبـل از آن هرگز.

معلـوم بـود کـه برخی از کسـانی که توقـف می کردند هیچ 

عالقـه ای بـه مـا ندارنـد. مثـالً فقـط می خواسـتند کفـش 

ورزشـی خـود را درآورنـد و چیـزی را توی آن درسـت کنند. 

امـا برخـی دیگـر یکراسـت بـه طرف شیشـه می آمدنـد و به 

داخـل خیره می شـدند. بسـیاری از آن هـا بچه هایی بودند 

کـه مـا مناسـب ترین گزینـه بـرای سنشـان بودیـم و ظاهراً 

بـا  بچه هـا  معمـوالً  می شـدند.  خوشـحال  مـا  دیـدن  از 

هیجـان جلـو می آمدنـد، به تنهایی یـا همراه بزرگ ترشـان، 

می خندیدنـد،  می دادنـد،  نشـامنان  انگشـت  بـا  سـپس 

شـکلک درمی آوردنـد، بـه شیشـه می زدنـد و دسـت تـکان 

می دادنـد.

هم زمـان  کـه  شـدم  ماهـر  زود  خیلـی  مـن  -و  گهگاهـی 

کسـانی را کـه جلـوی ویرتیـن می ایسـتادند متاشـا کنـم 

بـه سـاختان آرپـی او خیـره  و درعین حـال وامنـود کنـم 

گاهـی  یـا  غمـی،  و  مـی زد  زل  مـا  بـه  کودکـی  شـده ام- 

خشـمی، در نگاهـش بود، انـگار ما کار بدی کـرده بودیم. 

به راحتـی  بعـد  لحظـه  یـک  بـود  ممکـن  کودکـی  چنیـن 

تغییـر کنـد و مثـل بچه های دیگـر رشوع کند بـه خندیدن 

یـا دسـت تـکان دادن. امـا، پـس از روز دوِم حضورمـان در 

ویرتیـن، زود یـاد گرفتـم تفاوت هـا را تشـخیص دهـم.

بـار سـوم یـا چهارمـی کـه چنیـن بچـه ای جلـو آمـده بـود، 

سـعی کـردم بـا رزا در این باره حـرف بزنم، امـا او لبخندی 

زد و گفـت »کالرا تـو زیـادی نگرانـی. مـن مطمئنم آن بچه 

کامـالً خوشـحال بـود. چطـور می توانـد در چنیـن روزی 

خوشـحال نباشـد؟ همـۀ شـهر امـروز خوشـحال اند.«

میـان  در  مدیـر  بـا  را  موضـوع  سـوم،  روز  پایـان  در  امـا، 

و  می کـرد  متجیـد  و  تعریـف  مـا  از  داشـت  او  گذاشـتم. 

می گفـت داخـل ویرتین »زیبـا و باوقار« بوده ایـم. آن موقع 

دیگـر چراغ هـای فروشـگاه کم نـور شـده بـود و مـا پشـت 

فروشـگاه بـه دیـوار تکیـه زده بودیـم، بعضی از مـا پیش از 

خـواب مجله هـای جالبـی را ورق می زدنـد. رزا کنـارم بـود 

و از شـانه هایش می توانسـتم ببینـم که نیمه خواب اسـت. 

وقتـی مدیـر از مـن پرسـید کـه روز خوبـی داشـته ام یـا نه، 

فرصـت را غنیمـت شـمردم و بـرای او از کـودکان غمگینی 

گفتـم کـه جلـوی ویرتیـن می آینـد.

 مدیـر بـا صـدای آهسـته، طـوری کـه انـگار منی خواسـت 

آرامـش رزا و دیگـران را بر هم بزنـد، گفت »کالرا، تو خیلی 

شـگفت انگیزی. بـه خیلـی چیزهـا توجـه می کنـی و خوب 

درک می کنـی«. سـپس رسش را بـه نشـانۀ تعجـب تـکان 

داد و گفـت »چیـزی کـه بایـد بفهمی این اسـت که ما یک 

آرزو  بچه هایـی  اسـت  ممکـن  خیلـی خاصیـم.  فروشـگاه 

داشـته باشـند که می توانسـتند تـو را انتخاب کننـد، یا رزا 

را انتخـاب کننـد، تک تـک شـا را کـه اینجـا هسـتید. امـا 

ایـن بـرای آن هـا شـدنی نیسـت. آن هـا دستشـان به شـا 

منی رسـد. بـه  همیـن دلیـل، جلـوی ویرتین می آینـد تا در 

رؤیـای داشـن شـا فـرو رونـد. ولـی ناراحت می شـوند.«

»- خانـم مدیـر، چنیـن بچـه ای، چنیـن بچـه ای در خانـه 

دارد؟.« مصنوعـی  دوسـت 

»- شـاید نـه. مسـلاً دوسـتی ماننـد تـو نـدارد. پـس اگـر 

زمانـی بچـه ای تـو را عجیب وغریـب، همـراه بـا تلخـی یـا 

غـم، نـگاه می کنـد یـا از پشـت شیشـه حرفـی ناخوشـایند 

می زنـد، اهمیـت نـده. فقط یادت باشـد چنین بچـه ای به 

احتـال زیـاد نـاکام مانـده اسـت.«

»- چنیـن بچـه ای، کـه هیـچ دوسـت مصنوعـی ای نـدارد، 

مطمئنـاً تنهـا خواهـد بـود.«

مدیر به آرامی گفت »بله، این هم هست. تنها. بله.«

نگاهـش را پاییـن انداخـت و سـاکت شـد، من هـم منتظر 

بـا  و  را دراز کـرد  ناگهـان لبخنـدی زد، دسـتش  مانـدم. 

می کـردم  نـگاه  داشـتم  کـه  را  جالبـی  مجلـۀ  مالیمـت 

گرفـت.

»- شـب  بخیـر، کالرا. فـردا هم مثل امروز شـگفت آور باش. 

و فرامـوش نکـن کـه تـو و رزا مناینـدۀ مـا در کل خیابـان 

هستید.«
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 بازی با اعداد              3330
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3225    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3501
اسب سفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3530
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ثور
ممکن اســت با یک خانم به دلیل مشــکالت مالی درگیر شوید. به نظر می 
رســد که نمی تواند پولش را ســر موقع پس دهد. امــروز بعد از ظهر دچار 

مشکالت بیماری خواهید شد و حتی اتفاقات ناخوشایند خواهد افتاد.

جوزا
اگر مجبور هستید که به سفری بروید، باید احتیاط کنید و عجله نکنید. درگیر 
یک تصادف اتومبیل خواهید شد. امروز احتماال بخواهید که مالقات های کاری 
تان را به زمان دیگری موکول کنید زیرا که قانع کننده نیستید و معامالت را به 

خوبی نمی توانید به پایان برسانید.

سرطان
امروز صبح، دوســتان تان شــما را به یک ســفر دعــوت خواهند کرد. اگر 
بپذیرید روابط شــما با شــریک عاطفــی تان تنش زا خواهد شــد و دعوا 
خواهیــد کرد. شــریک عاطفی تان از اینکه شــما پول قــرض گرفته اید 

است. ناراحت 

اسد
فرصت خوبی دارید که مبلغ عمده ای پول دریافت کنید، ممکن است حتی 
ارث باشــد. باید هر گونه مالقات کاری را به زمان دیگری موکول کنید زیرا 

که امروز به سختی می توانید تمرکز کنید.

سنبله

مــروز فرصتی دارید کــه تغییرات مهمی را در زندگی عاطفــی تان ایجاد کنید. 
مالقات با افراد مهم، دوســتی های، و مشــارکت ها همه امروز برای شما مطلوب 
است. می توانید به حس تان اطمینان کنید، اما همچنین ایده های شریک عاطفی 

تان را در نظر بگیرید.

حمل
می توانید در کارتان به دستاوردهای زیادی دست پیدا کنید، اما نیاز است که 
تمام وقت کار کنید. بیشتر به همکاران تان توجه کنید! آن ها به نظر می رسد 
که به دلیل موفقیت شــما خوشحال نخواهد شد و شما را در شرایط حساس 

قرار خواهند داد.

میزان
امروز برای شما در تمام جوانب عالی است. می توانید در تمام بخش های 
مالی و اجتماعی موفق شــوید. از سازشی که بین شما و شریک عاطفی 

تان است لذت می برید، و به خوبی یکدیگر را در خانه درک می کنید.

عقرب
امروز، همکالسی سابق تان را مالقات می کنید که به شما فرصتی می دهد تا 
کار جدیدی پیدا کنید. تمام جوانب را در نظر بگیرید. باید از شــریک عاطفی 

تان نظر خواهی کنید و از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید.

قوس
ه نظر می رســد که مصمم هستید تا کارهای خانگی تان را به اتمام برسانید. 
یکی از بستگان نزدیک از شما حمایت مالی می کند اما سعی دارد که دیدگاه 
تــان را تغییر دهد. به ارامــی صحبت کردن باعث خواهد شــد که از بحث 

جلوگیری شود. 

جدی
قبــل از ظهر فرصتی دارید که خانه جدیدی بخرید و یا مبادله اموال انجام 
دهید. خانواده از ابتکارات شــما قدردانی می کند به جز یکی از افراد مسن 

خانواده. می توانید به حس ششم تان تکیه کنید.

دلو
ه دلیلی مشکالت زیادی که قرار است با آن ها مقابله کنید ممکن است دلسرد 
شوید. می توانید تغییرات جالبی را در خانه ایجاد کنید که شریک عاطفی تان از 

شما حمایت خواهد کرد.

2979

امید ـ مادر ـ مراد ـ مرد 
ـ ماهیـ  ماهـ  هماـ  ماده 
ـ رمان ـ نامه ـ نما ـ نام 
ـ امیــنـ  دامنهـ  مهرـ  
ـ  میهن  ـ  مهدی  ـ  مدیر 
مهد ـ نماد ـ می ـ ندام ـ 
نادم ـ میان ـ ماهر ـ مار 

ـ امیر ـ امر.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4269   دو شنبه   11  اسد  1400   2  اگست  2021 
4

حوت
می توانید در تمام کارهای داخلی و خانگی موفق شوید. پول عمده ای را از سمت 
یک کســب و کار به دســت خواهید آورد. امروز بعد زا ظهر می توانید به همراه 

شریک عاطفی تان برای فردا برنامه ریزی کنید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 16  کلمه: عالی 

سینما

رویداد

کار فلمربداری »چاقوها بیرون ۲« در یونان دیروز به پایان رسید.

بـه گـزارش  اسـکرین رنت، فلـم برداری فلـم دوم »چاقوهـا بیرون« کـه از اواخر 

مـاه جـون در یونـان رشوع شـده بود، دیـروز به پایان رسـید.

ماه مارچ در حالی که کمی بیش از یک سال از موفقیت فلم »چاقوها بیرون« 

در گیشـه می گذشـت، اعالم شـد قسمت دوم این فلم سـاخته می شود و پس 

از آن نتفلیکس جلو آمد و مبلغ ۴۶۹ میلیون دالر برای سـاخته شـدن قسمت 

دوم و سـوم ایـن فلـم رسمایه گـذاری کـرد. بـا فاصله کمـی پـس از آن در اواخر 

مـاه پیـش کار فلمـربداری ایـن فلـم در یکـی از جزایـر یونـان رشوع شـد و در 

آخرین روز جوالی بخش فلمربداری آن در این کشـور اروپایی به پایان رسـید.

رایـان جانسـون کـه با بقیه گـروه بازیگـران و تولیدکنندکان این فلـم در یونان 

در حـال تهیـه ایـن فلـم بودنـد بـا انتشـار توییتـی پایـان ایـن فلـم را گرامـی 

داشـت و خـربی دربـاره تحقیقات بعدی بنوا بالنک را با طرفداران به اشـرتاک 

گذاشت.

وی در توییـت خـود نوشـت الزم نیسـت نگـران کسـی کـه در فلـم دوم مرتکب 

قتل شـده باشـید زیرا دنباله فلم به نیمه راه خود رسـیده و با فرض اینکه هیچ 

مشـکل غیرمنتظره ای ایجاد نشـود فلمربداری اصلی تا اواخر آگوست یا اوایل 

سـپتامرب انجـام می شـود. فلم سسـربداری فلم اصلـی »چاقوها بیـرون« از ۳۰ 

اکتـرب ۲۰۱۸ تـا ۲۰ دسـامرب هان سـال به طـول انجامیده بود.

از جزییـات فلـم جدیـد هیـچ خـربی منتـر نشـده و تنهـا خربی کـه منتر 

شـده ایـن اسـت کـه کارآگاه بالنـک بایـد به بررسـی یک قتـل جدید بپـردازد.

هنوز تاریخ انتشـار این فلم توسـط نتفلیکس اعالم نشـده اما به نظر می رسـد 

پاییز ۲۰۲۲ بهرتین زمان اکران آن باشـد.

در این قسمت در کنار دنیل کریگ، دیو باتیستا، ادوارد نورتون، جانل مونائه، 

کاترین هان، لسـلی اودوم، کیت هادسـن، مدلین سـلین، جسـیکا هنویک و 

ایـن هـاوک بـازی کرده انـد. در حالـی کـه پیشـرت تصور می شـد هیچیـک از 

بازیگـران فلـم اول جـز دنیل کریگ در این فلم حضور نداشـته باشـند، حضور 

دان جانسـون در یونـان بـه این تصـور دامن زد که وی نقش ریچارد درایسـدل 

دامـاد هارلـن و شـوهر لیندا که به اداره رشکت همرسش کمـک می کند را در 

این فلـم نیز تکـرار می کند.
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بازیگرسرخپوست»برکینگبد«
درگذشت

فلمبرداری»چاقوهابیرون۲«
دریونانتمامشد

و  تنهـا«  »رنجـر  چـون  فلم هایـی  رسخ پوسـت  بازیگـر  گرانـت  سـاجیناو 

رفـت. دنیـا  از  سـالگی   ۸۵ در  دنیـا«  رسخپوسـت  »رسیع تریـن 

بـه گـزارش ددالیـن، سـاجیناو گرانـت کـه در نقـش شـخصیت های رسخ 

پوسـت بـازی می کـرد و بـرای بـازی در فلم هایی چون »رنجر تنهـا« و رسیال 

»برکینـگ بـد« شـناخته شـده بود در ۸۵ سـالگی درگذشـت.

وی کـه ۲۰ جـوالی ۱۹۳۶ در اوکالهـا بـه دنیـا آمـده بـود از اواخـر دهـه 

۱۹۸۰ بازیگـری را آغـاز کـرد و در نزدیـک بـه ۶۰ نقـش مختلـف در سـینا 

و تلویزیـون در برابـر دوربیـن رفـت. اولیـن فلمـی کـه وی در آن ظاهـر شـد 

درامـی اکشـن در سـال ۱۹۸۸ سـاخته فرانـک رودام بـا عنـوان »مهانـی 

جنـگ« بـود کـه بیلـی ویـرت و کویـن دیلـون از دیگـر بازیگرانـش بودنـد.

گرانـت بـرای بـازی در فلم هـای »رسیع تریـن رسخ پوسـت دنیـا« سـاخته 

راجـر دونالدسـون و »رنجـر تنهـا« سـاخته گـور وربینسـکی بیشـرت شـناخته 

می شـود کـه در فلـم اول در برابـر آنتونـی هاپکینـز و در فلـم دوم در برابـر 

جانـی دپ نقش آفرینـی کـرد.

از نقش هـای اولیـه گرانـت می تـوان بـه بـازی در »ماجراهـای ایندیانـا جونز 

جـوان«، »گوزن هـای غـرب«، »الزاروس مـن«، »آخریـن مـرز« در تلویزیـون 

اشـاره کـرد. وی ایـن اواخر بیشـرت در فلم هـای کمدی تلویزیونـی بازی کرد 

که »اسـم من ارل اسـت«، »بـی رشم«، »جامعه«، »لیـگ«، »جعبه ها« و »ویپ« 

از جملـه آنها هسـتند. »داسـتان ترسـناک آمریکایی« و »برکینـگ بد« هم از 

رسیال های مشـهور وی هسـتند.

بـود  سـن دیگو  فلـم  بین املللـی  جشـنواره  تاثیرگـذار  اعضـای  از  گرانـت 

و اولیـن بـار در سـال ۲۰۱۲ در ایـن جشـنواره جایـزه میـراث آمریکایـی را 

دریافـت کـرد. وی جایـزه یـک عمـر فعالیـت هـری را از بنیـاد اوشن سـاید 

گرفتـه بـود و جایـزه اسـطوره زنـده را از بنیـاد موسـیقی بومیـان آمریـکا در 

کارنامـه داشـت.



   دو جودوکای مدال آور گرجستتان پس از زیر پا گذاشتن 

قوانیتن مربتوط به کرونا و گشتت و گتذار در شتهر، از بازی 

هتای املپیتک اختراج شتدند. بته دو جتودوکای دارنتده 

متدال نقتره گرجستتان پتس از نقتض قوانیتن کوویتد -19 

بتا گشتت و گتذار، گفتته شتد کته بتازی هتای املپیتک را 

وازا مارگالشتویلی و الشتا  تترک کننتد. طبتق گزارشتات 

شوداتواشتویلی با دوست مشترک خود در جاپان مالقات 

کترده و در حالتی کته لبتاس تیتم ختود را بته تتن داشتتند 

در حال عکس گرفن دیده شتدند. یک مقام گرجستتانی 

گفتت کته آنها قصد نداشتتند قوانین رستمی ایتن بازی ها 

را زیتر پتا بگذارنتد. ایتن مقتام مستئول گفتت: "هیتچ کس 

آنهتا را در خروجتی متوقف نکترد، بنابراین آنهتا فکر کردند 

کته متی تواننتد بیترون برونتد. آنهتا متی خواستتند کمتی 

هتوای آزاد بخورنتد و پتس از یتک روز ستخت رقابتت و بعتد 

از یتک دوره ستخت قرنطینته، کمی استراحت کنند." هر 

عترق  زیتاد  املپیتک  متدال  کستب  بترای  ورزشتکاران      

می ریزنتد، زحمتت می کشتند، و گاهتی اشتک متی ریزنتد و 

فداکاری هتای زیتادی می کننتد. امتا حتتا اگتر آنهتا موفق به 

دریافتت متدال شتوند، ایتن متدال چقتدر ارزش دارد؟

پاستخ به این ستئوال شتاید شتا را شتگفت زده کند و ارزش 

متدال احتتاال آنقتدر هتم که فکتر می کنید، نیستت. شتاید 

یتک ستئوال دیگرتتان ایتن باشتد که متدال طتالی املپیک 

واقعتا از طتال ستاخته شتده؟ شتاید جتواب ایتن ستئوال هتم 

شتا را غافلگیتر کند.

طراحتی و ستاخت مدال هتا در هتر املپیتک کمتی متفتاوت 

استت. مدال هتای املپیتک توکیتو از متواد بازیافتت شتده از 

دستتگاه های الکرونیکتی اهتدا شتده توستط متردم جاپتان 

ستاخته شتده است.

امتا در هتر صتورت، این مدال هتا هنوز مقداری متواد گرانبها 

در ختود دارنتد. پتس پاستخ ایتن ستئوال کته آیتا متدال طتال 

واقعتا طتال استت؟ منفی استت. مدال هتای طتالی املپیک 

بایتد حداقتل از ۹۲.۵ درصتد نقتره ستاخته شتده باشتند و 

حداقتل شتش گترم طال داشتته باشتند.

توکیتو  املپیتک  طتالی  متدال  متخصتص،  یتک  گفتته  بته 

نزدیتک ۷۵۰ دالتر ارزش دارد. ایتن شتاید بترای برختی پول 

زیتادی بته نظتر برستد، امتا بته هیتچ وجته بته تتالش و پولتی 

کته ورزشتکاران املپیکتی بترای حرفته ختود رسمایه گتذاری 

کترده انتد تتا به املپیتک راه یابند، منی رستد. ریچتارد گلدل 

از حراجتی بالدویتن می گویتد ایتن قیمتت بته شتمش فلتز 

متدال ارتبتاط دارد. ایتن ارزش با محتوای فلتزات گران بهای 

تشتکیل دهنده متدال ستنجیده می شتود.

نقتره متدال نقتره اگتر ذوب شتود، نزدیتک ۴۰۰ دالتر ارزش 

خواهتد داشتت.

مدال هتای برنتز از آلیاژ مس و روی ستاخته شتده اند و تقریباً 

دو ورزشتکار طبتق قوانینی که می گوید آنهتا باید جاپان را 

حداکتر ظترف دو روز پتس از رقابت ها ترک کنند، پیش از 

ایتن جاپتان را ترک کرده بودند. بر استاس قوانین گشتت و 

گتذار و ستایر فعالیت های گردشتگری از جملته گردش در 

شتهر و بازدید از مناطق توریستتی، مغازه ها، رستتوران ها 

یا ستالن های بدنستازی ممنوع استت.دیروز توشیرو موتو، 

رییتس بازی هتای توکیو 2020، گفت که در بیشتر موارد 

قوانیتن رعایتت متی شتود. او اظهتار داشتت: "متاستفانه 

متواردی از نقتض قوانیتن وجتود دارد. چندیتن هشتدار و 

حتذف اعتبارنامته ها صتورت گرفته استت."

دیتروز توکیتو 2020 تاییتد کرد کته 18 مورد دیگتر ابتال به 

کوویتد -19 در جاپتان در بین رشکت کنندگان در بازیها از 

اول جوالی تاکنون وجود داشتته استت و تعداد کل در ماه 

گذشتته به 264 مورد رستیده استت. آخرین لیستت شامل 

یک ورزشتکار حارض در دهکده املپیک استت.

هیتچ ارزشتی ندارند - هر مدال کمتر از ۷ دالر.

ایتن اعتداد البتته ارزش مدال هتا را حستاب منی کنتد. ارزش 

متادی ایتن مدال هتا بترای ورزشتکارانی کته ستخت تتالش 

کرده انتد و نتام ختود را در تاریتخ جاودانته کرده انتد، چنتدان 

نتدارد. اهمیتی 

مدال هتای املپیک تا ستال ۱۹۱۲ از طالی خالص ستاخته 

می شتد، امتا پتس از جنتگ جهانتی اول، متدال طتال بتا نقره 

ستاخته و بتا الیه ای از طال پوشتانده شتد.

اغلتب در عکس هتا ورزشتکارانی را می بینید کته مدال طالی 

ختود را گاز می گیرنتد. ایتن بته ایتن دلیتل استت کته طتال 

نرم تتر از فلتزات دیگتر استت، بنابرایتن گاز گرفتن آن راهتی 

بترای بررستی واقعتی بتودن طتالی آن بود.

ایتن ستنت باعتث شتد ستازمان دهنتدگان املپیتک توکیو به 

شتوخی بته ورزشتکاران بگوینتد "مدال هتای آنهتا خوردنتی 

نیست".

امتا ارزش واقعتی متدال زمانتی مشتخص می شتود کته بته 

می شتود. گذاشتته  حتراج  یتا  فتروش 

مدال هتای املپیتک معمتوال بته فروش منی رستند امتا گاهی 

در حراجی هتا بته قیمت صدهتا هزار پوند فروخته می شتوند.

دو جودوکای مدال آور گرجستان از المپیک اخراج شدند

ورزش
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برگتزاری ایتن رقابت هتا کترده استت. ایتن در حالی استت که 

درآمتد حاصتل از برگتزاری بازی هتا بته دلیتل شتیوع ویتروس 

کرونتا احتتاال بستیار کمتر از پیتش بینی هتا خواهتد بتود.

تاکنتون ۲۷ درصتد از جمعیتت جاپتان به طور کامتل در برابر 

بیتاری »کووید ۱۹« واکستینه شتده اند.

بته دور دهکتده املپیک نتیجه بخش بوده استت.

رقابت هتای املپیتک توکیتو در حالتی کته ایتن مستابقات 

هنتوز پایتان هم نیافتته، به پرخرج تریتن دورۀ ایتن رقابت ها 

تبدیل شتده استت.

تاکنتون ۱۵ میلیتارد و ۵۰۰ میلیتون دالتر خترج  جاپتان 

     رکتورد آمتار مبتالیتان روزانته بته بیتاری همه گیر »کوویتد ۱۹« در 

جاپتان در حالتی بتا شناستایی ۱۰ هتزار متورد جدیتد شکستته شتد 

کته نارضایتی عمومتی از برگزاری رقابت های املپیتک توکیو افزایش 

یافته استت.

توکیتو،  در  نفتر  نتیجته تستت کرونتای ۳۳۰۰  روز جمعته  تنهتا در 

میزبتان بازی هتای املپیتک مثبتت بتود. مقامتات جاپتان در واکنش 

بته افزایتش شتیوع ویتروس کرونتا در چهتار ناحیته جدیتد کته بیشتر 

آنهتا حومته توکیتو را در بر می گیرد وضعیتت اضطراری اعتالم کردند.

از ستوی دیگتر نزدیتک بته نیمتی از ظرفیت شتفاخانه هتای توکیو پر 

شتده استت و برخی از شتفاخانه ها دیگر امکان پذیرش بیار جدید 

ندارنتد. بیتش از ۱۰ هتزار نفتر نیتز در پایتختت جاپان بته دلیل ابتال 

بته »کوویتد ۱۹« یتا متتاس بتا یتک فترد مبتتال، در منتازل یتا هوتل ها 

قرنطینه شتده اند.

را  املپیتک  رقابت هتای  کته  جاپانتی  خربنتگار  تتور،  لتی  شتینگ 

پوشتش می دهتد دربتاره نارضایتتی شتهروندان از برگزاری مستابقات 

می گویتد: »متردم فقتط می خواهنتد کته بازی هتا متام شتود زیرا همه 

ایتن تدابیر اضطراری اعالم شتده رسشتار از ناهمگونتی و بی عدالتی 

استت. مردم اساستا با میزبانی رقابت ها مخالف بودند زیرا احستاس 

می کننتد کته بته رضر یتک آدم عتادی در کوچته و خیابتان استت.«

بتا ایتن وجتود برگزارکنندگان رقابت هتا و کمیتته بین املللی املپیک 

بتر ایتن باور هستتند که تدابیر اتخاذ شتده و ایجاد حفاظ بهداشتتی 

مک کیون؛ موفق ترین شناگر زن تاریخ المپیک

پیرمرد 101 ساله ای که تمام قهرمانی های ایتالیا را به 
چشم دیده است!

نفتالی بنت: به شیوه خودمان به »اشتباه بزرگ« ایران
در حمله به نفتکش، پاسخ می دهیم 

بته  ملقتب  علتوی  او می افزایتد: "محمداستاعیل 

عدنتان، از خانتوادۀ مستعود ازهتر بتود. او در برنامۀ 

ریتزی حملته پلوامتا، دخیتل بتود."

در چهاردهتم ارپریتل ستال ۲۰۱۹ میتالدی، یتک 

نظامیتان  از  موتتر  یتک  انتحتاری  کننتدۀ  حملته 

هنتدی را در کشتمیر آمتاج قترار داد کته در نتیجتۀ 

آن، ۴۰ رسبتاز کشتته شتدند.

ایتن حملته، مرگبارتریتن رویتداد در ده هتا اخیتر در 

ایتن منطقته برای نظامیان هندی، گفته شتده بود.

را  حملته  ایتن  مستؤولیت  جیش محمتد،  گتروه 

بتود. گرفتته  به عهتده 

پاکستتان  همتواره  هنتد  حکومتت  ایتن،  از  پیتش 

گروه هتای  فعالیت هتای  دادن  اجتازه  به خاطتر  را 

امتا  کرده استت.  متهتم  خاکتش،  در  هراس افگتن 

کرده استت. رد  را  ادعاهتا  ایتن  پاکستتان 

خاصیتت انفجتاری پیدا می کند و بایتد راهی یافت 

می شتد تتا الکرون هتا رسیع تتر از تشتکیل واکنش 

انفجتاری حرکتت کننتد.

فلتزات  تکه هتای  دانشتمندان  جدیتد  آزمایتش  در 

قلیایتی همچتون ستدیم و پتاشتیم را در محفظته 

ختالء در مجتاورت بختار آب قترار دادنتد، امتری کته 

باعتث شتد آب برای چنتد ثانیه به فلز تبدیل شتود. 

در واقتع الکرون هتای فلتزات قلیایتی بته محتض 

تشتکیل یتک الیته ۰.۱ میکرومتری از آب رشوع به 

حملته بته داختل آن کردنتد و باعتث تغییتر ماهیتت 

آن شتدند.

یونتگ ویترت، شتیمی فیزیکدان در آکادمتی علتوم 

چتک، بتا بیتان اینکته ایتن لحظته ماننتد »لحظته 

هنگامتی  می گویتد  بتوده،  عنتر جدیتد«  کشتف 

کته الکرون هتا از فلتزات قلیایتی بته الیته بیرونتی 

قطترات آب نقتل متکان کردنتد اتفاقتی باورنکردنی 

رخ داد و بترای چنتد ثانیته کوتتاه، آب بته رنتگ زرد 

بتراق و طالیتی درآمتد. تیتم برگزارکننتده آزمایش با 

استتفاده از طیف ستنج توانست نشتان دهد که آب 

زرد روشتن در واقتع فلتزی استت. 

روبرت ستایدل، رسپرستت گروه تحقیقات دانشگاه 

هومبولتت برلیتن و از نویستندگان مقالته می گوید: 

فلتزی  آب  کته  می دهتد  نشتان  مطالعته  »ایتن 

می توانتد روی زمیتن تولیتد شتود. شتا می توانیتد 

غیرمستلح  چشتم  بتا  را  فلتزی  آب  بته  گتذار  فتاز 

کنیتد. مشتاهده 

     در ستال ۲۰۱۹ میتالدی، یتک حملته کننتدۀ 

انتحتاری یتک موتتر از نظامیتان هند را در کشتمیر 

آمتاج قترار داد کته در نتیجتۀ آن، ۴۰ رسبتاز هندی 

شتدند. کشته 

ویجتی کتار، یتک مقتام پولیس هنتدی روز شتنبه 

)۹ استد( بته خربگزاری رویرز گفته استت که طراح 

حملته بتر نظامیتان هنتد در ستال ۲۰۱۹ میتالدی 

ایتن کشتور کشتته شتدند،  کته در آن ۴۰ رسبتاز 

در نتیجتۀ تیتر انتدازی بتا نیروهتای هنتدی، کشتته 

شده استت.

ایتن شتخص محمداستاعیل  افزوده استت کته  او 

گتروه  فرمانده هتان  از  یکتی  و  داشتت  نتام  علتوی 

نیروهتای  بتا  درگیتری  در  کته  بتود  جیش محمتد 

کشتته  کشتمیر،  رسیناگتر  منطقتۀ  در  هنتدی 

شده استت.

    گروهتی از دانشتمندان در آکادمتی علتوم چتک 

در پتراگ موفتق شتدند در رخدادی منحتر به فرد 

قطترات آب را بته فلتز تبدیتل کننتد؛ بته نحتوی کته 

بتوانتد رستانا شتود و جریتان الکریکتی را از ختود 

دهد. عبتور 

آب تصفیته نشتده، بته دلیتل وجتود منتک می تواند 

رستانا باشتد، بتا ایتن حتال آب خالتص نیز بته دلیل 

هستتند  اتتم  بته  چستبیده  الکرون هایتش  اینکته 

منی توانتد جریتان الکریکتی را از خود عبتور دهد.

بته  کافتی  فشتار  بتتوان  اگتر  تئتوری  لحتاظ  بته 

هتم  بته  آب  مولکول هتای  کترد،  وارد  خالتص  آب 

الکرون هتای  حلقته  بیرونی تریتن  و  می چستبند 

هتر اتتم همپوشتانی پیتدا می کننتد؛ امتری کته بته 

الکرون هتا اجتازه می دهتد آزادانته بیتن مولکول ها 

جابجتا شتوند و از نظر فنتی آب را به یک فلز تبدیل 

کننتد.

بتا ایتن حتال ایتن عملتی استت که تتا کنتون انجام 

آن بته دلیتل پیچیدگتی شتدید غیرممکتن بتود. در 

واقتع بترای اینکته آب بته چنیتن فتازی بترود، بایتد 

۱۵ میلیتون برابر فشتار هتوای روی ستطح زمین به 

آن نیترو وارد کترد. ژئوفیزیکدانتان تصتور می کننتد 

چنیتن حالتتی ممکتن استت در هستته ستیارات 

عظیمتی ماننتد مشتری، نپتتون و اورانتوس وجتود 

داشتته باشتد.

دانشتمندان در ایتن رشایتط بته فکتر راه جایگزیتن 

افتادنتد کته بدون تولیتد چنین فشتاری بتوانند آب 

را تبدیتل بته فلتز کنند. بترای این کار آنتان تصمیم 

گرفتنتد کته از فلتزات قلیایتی استتفاده کننتد کته 

شتامل عنارصی همچون ستدیم و پتاشتیم هستند. 

می توانتد  فلتزات  ایتن  خارجتی  الیته  در  الکترون 

جابجتا شتود و همیتن باعتث می شتود آب بتوانتد 

الکرون هتا را از فلتز قلیایتی بته اصطتالح وام بگیرد 

و حالتت فلتزی پیتدا کند.

کته  استت  ایتن  روش  ایتن  مشتکل  حتال  ایتن  بتا 

لحظته  در  قلیایتی  فلتزات  کیمیتاوی  واکنتش 

     نفتالتی بنتت، نخستت وزیتر ارسائيتل روی یکشتنبه اعتالم کترد 

کته ایتران بتا حملته بته کشتتی متررس استریت اشتتباه بزرگتی را 

مرتکتب شتد و پاستخ آن را دریافتت خواهتد کترد.

آقای بنت روز یکشتنبه اول اگستت، با بیان این مطلب در جلسته 

کابینته ارسائیتل افتزود: »شتواهد و اطالعاتتی در دستت داریم که 

نشتان می دهتد ایتن حرکتت بزدالنته از ستوی ایتران انجتام شتده 

استت. متا از جامعته بین املللتی انتظتار داریتم بته ایتران بفهاند 

کته چته اشتتباه بزرگی را مرتکب شتده استت.«

بنتت البتته در ادامته ایتران را تهدیتد کترد و افتزود: »البتته متا کته 

می دانیتم در هتر صتورت چگونته پیتام را بته شتیوه ختود بته ایتران 

ارستال کنیتم.« بنتت در ادامته افزود: »رفتتار قلدری ایتران نه تنها 

بترای ارسائيتل کته بترای متتام دنیتا خطرنتاک استت و بته منافتع 

نیتز  بته تجتارت بین امللتل  جهانتی، آزادی دریایتی و همچنیتن 

آستیب می زنتد.«

از  ایتران  کته  شتد  مدعتی  همچنیتن  ارسائيتل  وزیتر  نخستت 

متررس  کشتتی  بته  حملته  بترای  رسنشتین  بتدون  هواپیاهتای 

بتا پرچتم لیربیتا و  استریت استتفاده کترده استت. کشتتی کته 

اداره  بته جاپتان کته توستط رشکتت ارسائيلتی زودیتاک  متعلتق 

گرفتت. قترار  حملته  متورد  می شتود 

می گویتد  امریتکا  خارجته  وزارت  ستخنگوی  زمینته،  همیتن  در 

آنتونتی بلینکتن بتا وزیتر خارجته ارسائيتل در خصتوص حملته بته 

کشتتی متررس استریت در دریتای عتان گفتگتو کترده استت.

نتد پرایس، ستخنگوی وزارت خارجه امریکا، شتامگاه شتنبه اعالم 

کترد، آقتای بلینکتن در گفتگو با یائیر الپیتد در این رابطه صحبت 

داده انتد. همچنیتن  قترار  بررستی  متورد  را  ایتن مستئله  و  کترده 

رشکای  ستایر  و  رومانتی  بریتانیتا،  کته  کردنتد  توافتق  طترف  دو 

ارائته پشتتیبانی و همچنیتن  بترای بررستی حقایتق  بین املللتی 

پیگیتری موضتوع در مراحتل بعتدی بتا یکدیگتر همتکاری کننتد.

دفتر وزیتر امتور خارجته ارسائيتل هتم در بیانیته ای اعالم کترد که 

دو طترف در ایتن گفتگو در خصوص حمله به کشتتی در ستواحل 

عتان و همچنین مبارزه مشترک با تروریستم ایتران و تدوین یک 

پاستخ بین املللتی اساستی و موثر بتا یکدیگر گفتگتو کرده اند.

رشکتت ارسائیلتی زودیتاک اعتالم کرده استت کته در پتی حمله به 

نفتکتش متررس استریت متعلتق بته این رشکتت دو نفتر از اعضای 

مالتک  میلیتاردر ارسائیلتی  اوفتر،  ایتال  خدمته کشتته شتده اند. 

رشکتت زودیتاک استت.

ایتران اتهامتات را تکذیتب کترد مقام های ارسائيلی پیشتر مدعی 

شتده بودنتد کته ایتن حمله از ستوی ایران انجام شتده استت. این 

در حالیستت کته تهران ایتن اتهامات را بی استاس خوانده استت. 

ستعید خطیتب زاده ستخنگوی وزارت امتور خارجه ایران بتا رد این 

اتهامتات افتزود: »موجودیت نامتروع رژیم صهیونیستتی از اتهام 

زنی هتای واهی دستت بتردارد.« 

او همچنیتن در ادامته بتا اشتاره بته اینکته ارسائيتل پیشتر هتم 

چنیتن اتهاماتتی بته ایتران وارد کترده استت ادامته داد: »ارسائيتل 

بایتد بدانتد با این فرافکنی هتا دردی از دردهایش دوا منی شتود و 

هرکتس کته بتاد بتکارد طوفتان درو خواهتد کرد.«

ایتن دیپلتات ایرانتی همچنیتن تریتح کترد: »ایتران لحظته ای 

تردیتد منی کنتد بترای این کته از منافتع عالیته متردم و از امنیتت 

ملتی ختودش محافظتت کنتد.«

پیشتر نتاوگان پنجم نیتروی دریایی امریکا نیتز در بیانیه ای اعالم 

کترده بتود کته بررستی های بته عمتل آمده نشتان می دهد کته این 

حملته از طرف هواپیاهای بدون رسنشتین ایتران صورت پذیرفته 

است.

یتک مقتام امریکایتی کته نخواستت نامتش فتاش شتود در ایتن 

خصتوص بته خربگزاری آسوشتیتدرپرس گفته استت ایتن پهپاد از 

بتاالی پتل نفتکتش و جایتی که ناختدا و خدمه فرماندهی کشتتی 

در آن حضتور دارنتد منجتر شتده استت. در پتی ایتن حملته دو 

شتهروند بریتانیایتی و رومانیایتی جتان ختود را از دستت داده اند.

مقام هتای ارسائيلتی بتدون اینکته ستندی ارائته دهنتد ایتران را 

مستئول ایتن حملته معرفتی کرده انتد. در همیتن راستتا روز جمعه 

یائیتر الپیتد، در توییتتی از گفتگتوی ختود بتا دومنیتک راب، وزیر 

امتور خارجته بریتانیتا خترب داد. آقای الپیتد در این رابطته از »نیاز 

بته ارائته پاستخ شتدید« به ایتن حمله صحبت کترده بتود. در عین 

حتال او بته صورت مستتقیم اشتاره ای به نقش ایتران در این حمله 

نکترد امتا در عیتن حتال نوشتت: »ایتران فقتط مشتکل ارسائيتل 

نیستت. بلکته صتادر کننتده تروریستم، ویرانتی و بی ثباتتی استت 

کته کل جهتان را تحتت تاثیتر قترار می دهتد. متا هرگتز منی توانیم 

در مقابتل تروریستم ایتران کته بته حتق کشتتی رانی آزاد لطمته 

می زنتد، ستکوت کنیتم.«

ایتران و ارسائیتل در حالتی صتورت  بتاال گرفتن تنش هتا میتان 

می گیترد کته بتا پایتان یافتن دولتت حستن روحانتی، مذاکترات 

و  استت  آمتده  در  تعلیتق  حالتت  بته  هتم  برجتام  احیتای  بترای 

تردیدهتا در خصتوص پیگیتری برنامه  هستته ای ایتران و همچنین 

گفتگوهتای جهانتی بترای احیتای برجتام به شتدت افزایتش یافته 

استت.

و حتاال موجتی از توجته را بته ستوی ختود جلتب دارد؛ 

بتا ایتن وصف تیم ملتی استرالیا، بهرین نتیجته تاریخ 

ختود را بته دستت آورد، کتا این کته تیتم بریتانیتا هم با 

کستب 4 طتال و رکتورد 8 متدال در مجمتوع منایشتی 

درخشتش ها  ایتن  و  داشتت  املپیتک  در  فوق العتاده 

باعتث شتد تا امریکا تنهتا به 11 طال بستنده کند که 5 

طتال کمتر از ریتو و لنتدن بتود.

قهرمانتی تیتم ملتی ایتالیتا در ستال 1934 و در جتام 

جهانتی اتفتاق افتاده استت، 14 ستال داشتته استت. 

او در زمتان قهرمانتی ایتالیتا در املپیتک 1936، 16 

ایتالیتا در جتام  آن کته  از  و پتس  بتوده استت  ستاله 

جهانتی 1938 قهرمتان شتد، 18 ستال داشتت.

پتس از ایتن قهرمانی هتا، ایتالیا تا 30 ستال به جامی 

دستت نیافتت تتا اینکته در یتورو 1968 و زمانتی کته 

فرانچستکو 48 ستال داشتت دوبتاره ایتالیتا قهرمتان 

جتام  در  ایتالیتا  هتای  قهرمانتی  فرانچستکو  شتد. 

جهانتی 1982 و 2006 را هتم دیتده استت تتا اینکته 

در قهرمانتی اخیتر ایتالیتا در یورو 2020، 101 ستال 

داشتته استت.

قترار  الیپزیتش،   RB مالتک  ماتشتیتز،  دیریتش 

دوم  رده  در  دالتر  میلیتارد   19 بتا  کته  گرفتته 

در  فوتبتال  هتای  باشتگاه  مالتکان  ثرومتندتریتن 

استت. جهتان 

آنتدره ا آنیلتی مالتک و رییتس یوونتتوس و دیتتار 

هتاپ مالتک هوفنهایتم بتا 14 و 13 میلیتارد دالتر 

بته ترتیتب ستوم و چهتارم شتدند.

رومتن آبراموویتچ کته از زمتان خریتد باشتگاه لندن 

در ستال 2003، تامیتن مالتی آبتی هتا را بتر عهده 

هتای  باشتگاه  ثرومتنتد  مالتک   10 بیتن  در  دارد، 

داده  اختصتاص  ختود  بته  را  پنجتم  رده  فوتبتال 

. ست ا

شتکل  بته  استت  ممکتن  ستاله   54 میلیتاردر  ایتن 

بتی رحانته ای دستت بته اختراج مربیتان مختلتف 

در  چلستی  امتا  باشتد،  زده  ختود  باشتگاه  در 

قهرمانتی  عنتوان  پنتج  آبراموویتچ  مالکیتت  دوران 

سته   ،FA Cup در  قهرمانتی  پنتج  برتتر،  لیتگ  در 

و دو  قهرمانتی در چمپیونزلیتگ  جتام حذفتی، دو 

قهرمانتی در لیتگ اروپتا را بته دستت آورده استت.

   اما مکیون استرالیایی تبدیل به اولین ورزشتکار 

تاریتخ بتا هفت مدال در یک املپیک شتد.

ایتن ورزشتکار استتثنایی بتا چهتار طتال و سته برنز 

رکتوردی ویتژه را بته استم ختود بته ثبتت رستاند که 

شتاید بته ایتن زودی ها شکستته نشتود.

 100 و   50 در  را  ختود  طتالی  مدال هتای  اِمتا 

متر آزاد و هم چنیتن 4 در 100 متر امتدادی و 

4 در 100 متر مختلتط امتدادی بته دستت آورد؛ 

مدال هتای برنتز او نیتز در 4 در 100 متر مختلتط 

امتدادی، 100 متر پروانته و 4 در 200 متر آزاد 

بته دستت آمتد.

بتا دو طتالی 50 و 100 متر آزاد، اِمتا بتدل بته 

رسیع تریتن شتناگر زن املپیتک توکیتو نیتز شتده 

     ملتی ایتالیتا در رقابتت هتای یتورو 2020 کته 

و  شتد  قهرمتان  رستید  امتتام  بته  پیتش  چنتدی 

توانستت یتک افتختار دیگتر را بته تاریتخ فوتبتال 

ختود اضافته کنتد.

امتا یک متورد جالب در ایتن قهرمانی وجتود دارد 

و آن هتم پیتدا شتدن پیرمتردی 101 ستاله استت 

کته بتا توجه بته ستن او و اینکته او از هتواداران پر 

و پتا قترص فوتبتال و تیم ملتی ایتالیا بوده استت، 

موفتق شتده کته متتام قهرمانتی هتای تاریتخ این 

تیتم را در طتول زندگتی ختود ببیند.

در واقتع ایتن پیرمترد ایتالیایی که فرانچستکو نام 

دارد و اکنون 101 ستاله استت، زمانتی که اولین 

   شتیخ منصور، مالک باشتگاه منچسرسیتی، 

در  فوتبتال  باشتگاه  مالتک  ثرومتندتریتن 

جهتان لقتب گرفتته استت و استن کروئنکته، 

استت. مقتام دوم  آرستنال، در  مالتک 

منصتور،  شتیخ  سته"،  "ورزش  گتزارش  بته 

ابوظبتی  گتروه  مالتک  ستاله   50 میلیتاردر 

انتقالتی  در   2008 ستال  در  یونایتتد، 

مالکیتت  یورویتی  میلیتون   252 و  نجومتی 

ایتن  در  گرفتت.  اختیتار  در  را  منچسرستیتی 

بتا رسمایته هنگفتتی  را  منصتور ستیتی  متدت 

از  یکتی  بته  تبدیتل  را  آنهتا  کته  کترده  تامیتن 

برتتر کترده استت. لیتگ  تیتم هتای قدرمتنتد 

عنتوان  پنتج  منصتور  مالکیتت  تحتت  ستیتی 

در  قهرمانتی  شتش  برتتر،  لیتگ  در  قهرمانتی 

بته   FA Cup در  قهرمانتی  دو  و  جتام حذفتی 

استت. آورده  دستت 

کته  استت  کترده  فتاش  اکنتون  استتار  دیلتی 

 20 آور  رسستام  ثتروت  لطتف  بته  منصتور 

میلیتارد دالتری ختود، در صتدر ثرومتندتریتن 

قترار  جهتان  فوتبتال  هتای  باشتگاه  مالتکان 

دارد.

ستیتی،  فوتبتال  گتروه  مالکیتت  بتا  منصتور 

نیویتورک   MLS عضتو  امریکایتی  باشتگاه 

ستیتی و باشتگاه Aلیتگ استرالیایی ملبتورن 

ستیتی را بته مجموعته تیتم هتای ورزشتی خود 

استت. کترده  اضافته 

از  باالتتر  اندکتی  فاصلته  بتا  منصتور  شتیخ 

طراح حمله بر نظامیان هندی
 در سال ۲01۹ در کشمیر کشته شد   

دانشمندان توانستند قطرات آب را 
به فلز تبدیل کنند  

شیوع بی سابقه کرونا در جاپان همزمان با افزایش نارضایتی ها از برگزاری مسابقات المپیک  

در ایتن بتازی دو پتاس گل داد و بستیار پتر تتالش 

ظاهتر شتد. 

گریزمتن  پیرامتون  زیتادی  هتای  حدیتث  و  حترف 

مطترح شتده استت و اینکته او قترار نیستت دیگر در 

بارستلونا باشتد و بایتد بته فروش برستد تا مشتکالت 

مستی  بتا  بتواننتد  و  شتود  کاستته  بارستلونا  مالتی 

رستد  متی  نظتر  بته  کننتد.  امضتا  جدیتد  قترارداد 

همیتن مستائل بترای مهاجتم فرانستوی تبدیتل بته 

یتک انگیتزه شتده استت تتا ختود نشتان بدهتد و بار 

دیگتر بتا درخشتش ختود، جایگاهتی در بارستلونا به 

بیتاورد. دستت 

بایتد دیتد کته در نهایت چته اتفاقتی رخ خواهد داد 

و ایتن بازیکتن در ترکیتب و تفکترات کومتان جتای 

می گیتر یتا خیتر

شتب شتنبه بارستلونا بتا نتیجه 3 بتر 0 در یک بازی 

دوستتانه موفتق شتد اشتتوتگارت را شکستت دهتد 

و بدیتن ترتیتب رونالتد کومتان رونتد آمتاده ستازی 

موفقیتت  بتا  جدیتد  فصتل  رشوع  بترای  را  تیمتش 

ادامته داد.

امتا در ایتن بتازی، لیونتل مستی غایتب بتود و در 

ترکیب بارستلونا حضور نداشتت چرا که فوق ستتاره 

آرجانتینتی هنتوز قتراردادش را بته طتور رستمی بتا 

آزاد  بازیکتن  بارستلونا متدیتد نکترده استت و یتک 

محستوب متی شتود و بته همین علتت همچنتان در 

اردوی پیتش فصتل بارستلونا حضتور نتدارد.

امتا در غیتاب مستی، بازیکنتی کته عملکترد بستیار 

را  بارستا  حملته  ختط  توانستت  و  داشتت  خوبتی 

رهتربی کنتد، آنتتوان گریزمتن بتود به طتوری که او 

مهاجمی که در غیاب مسی خط حمله بارسلونا را رهبری کرد

مالک سیتی در صدر ثروتمندترین مالکان فوتبال دنیا
مدال المپیک چقدر می ارزد؟

مسابقات المپیک

مسابقات المپیک
مسابقات المپیک
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 میـدان هوایـی قندهـار بـا چندیـن راکـت کـه از سـوی طالبـان 

شـلیک شـده اسـت، هـدف قـرار گرفـت. 

مسـعود پشـتون، رئیـس میـدان هوایـی بیـن املللـی احمد شـاه 

بابـا در والیـت قندهـار بـه خربگـزاری فرانسـه گفـت کـه در خـط 

پـرواز ایـن میـدان هوایـی دو راکـت اصابـت کـرده اسـت. همـه 

پروازهـا از ایـن شـهر لغو شـده اسـت. امـا کار تعمیر میـدان آغاز 

گردیـده و مـی تـوان انتظـار داشـت کـه در جریـان روز یکشـنبه 

)۱ آگسـت ۲۰۲۱( دوبـاره پـرواز هـا از رس گرفتـه شـوند. حملـه 

راکتـی توسـط مقامـات میـدان هوایـی کابـل تأیید شـده اسـت. 

میـدان هوایـی قندهـار نقـش اساسـی در دفـاع از شـهر در برابر 

طالبـان ایفـا مـی کند.

از آغـاز هفتـه بـه این طـرف، افراط گرایـان و نیروهـای دولتی در 

حومـه شـهر هرات در غرب و در لشـکرگاه مرکـز والیت هلمند در 

جنـوب کشـور مـی جنگنـد. مقامـات و سـاکنان حومـه هـرات از 

درگیـری بیـن نیروهـای دولتی افغانسـتان و جنگجویـان طالبان 

در آخـر هفتـه خـرب دادنـد. صدهـا نفـر خانـه هـای شـان را ترک 

کـرده و تـاش دارنـد در نزدیکـی مرکـز شـهر رسپناه امنـی برای 

شـان پیـدا کنند. هرات سـومین شـهر بـزرگ افغانسـتان با ۶۰۰ 

هـزار نفـر جمعیـت اسـت.  عبدالصبـور قانـع والـی هـرات اعـام 

کـرد، بیشـر درگیـری ها در ولسـوالی های انجیل و گـذره اتفاق 

 هیئـت جمهوری اسـامی افغانسـتان، با جاسـپر وایـک مناینده 

وی  همـراه  هیئـت  و  افغانسـتان  بـرای  دوحـه  در  آملـان  ویـژۀ 

ماقـات کـرد.

بـر اسـاس خربنامـه ای که دیروز دهم اسـد، از سـوی این هیئت 

بـه نـر رسـیده، آمـده اسـت کـه در ایـن دیـدار کـه روز گذشـته 

مـورد  در  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری  هیئـت  شـد،  برگـزار 

آخریـن تحـوالت رونـد صلـح معلومـات ارایـه کـرد.

سـام رحیمـی رئیـس هیئـت افغـان گفـت کـه هیـات جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان، خواهـان مذاکـرات معنـی دار و مترکـز بـر 

مسـائل کلیـدی اسـت.

وی افـزود کـه تنهـا راه حـل مشـکل در افغانسـتان، دسـتیابی به 

صلـح پایـدار و عادالنـه از طریـق گفتگو اسـت.

 وزارت امـور شـهدا و معلولیـن، بـه منظور آگاهی دهی بیشـر در 

مـورد حقـوق و امتیـازات ورثـۀ شـهدا و افـراد دارای معلولیـت، بـا 

وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف و موسسـه مسـلم هنـدز، تفاهمنامـه 

هـای همـکاری امضـا کرد.

صـربی انـدر معـاون برنامه هـا و هامهنگـی وزارت امـور شـهدا و 

معلولیـن، دیـروز در نشسـتی کـه بـه همیـن منظـور برگـزار شـده 

بـود، گفـت کـه وزارت امور شـهدا و معلولیـن، برای فراهم سـازی 

خدمـات و تسـهیات بیشـر بـرای ورثـۀ شـهدا و اشـخاص دارای 

معلولیـت، بـه همـکاری شـامری از نهادهـای ملـی و بیـن املللی 

تفاهم نامه هـا  امضـای  بـا  کـه  اسـت  برداشـته  را  مهـم  گام هـای 

مشـکات بسـیاری ایـن قـر حـل خواهد شـد.

وی افـزود کـه ایـن تفاهم نامـه بـه منظور بـاال بردن آگاهـی عامه، 

از حقـوق و امتیـازات ورثـۀ شـهدا و اشـخاص دارای معلولیـت، 

فراهـم سـازی فرصت هـای بیشـر در جامعـه و حفاظـت از حقوق 

یـک  از  اسـتفاده  بـا  و مسـاجد،  منابـر  از طریـق  آن هـا  میراثـی 

افتـاده اسـت. وی گفـت: »مـا بـا احتیـاط پیـش مـی رویـم تـا از 

تلفـات غیرنظامیـان جلوگیـری کرده باشـیم.«

روز شـنبه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان حملـه هوایـی را بـاالی 

یک شـفاخانه کوچک در جنوب شـهر لشـکرگاه در والیت هلمند 

انجـام دادنـد. بـر اسـاس اطاعـات رسـمی، ایـن شـفاخانه قباً 

توسـط طالبـان تـرف شـده بـود. بـه گفتـه یـک مقـام دولتـی، 

در ایـن حمـات یـک نفـر کشـته و دو نفـر دیگـر زخمـی شـدند 

و شـفاخانه کامـا تخریـب شـده اسـت. عطاءاللـه افغـان، رئیس 

شـورای والیتـی هلمنـد بـه خربگـزاری فرانسـه گفـت: »درگیـری 

هـا در شـهر ادامـه دارد و مـا از نیروهـای ویـژه خواسـتار کمـک 

شـدیم.« حلیـم کریمـی، یکـی از اهالـی لشـکرگاه، وضعیت این 

شـهر را »وحشـتناک« توصیـف کـرده مـی گویـد: »من منـی دانم 

چـه اتفاقـی خواهـد افتاد.«

مهـم  شـهری  مراکـز  از  یکـی  تـرف  کارشناسـان،  گفتـه  بـه 

نفـع  بـه  را  هـا  دینامیـک درگیـری  توسـط طالبـان  افغانسـتان 

تنـدروان تغییـر مـی دهـد. ناظـران مـی ترسـند که طالبـان پس 

بـه  را در کابـل  بتواننـد قـدرت  ناتـو  نیروهـای  از خـروج کامـل 

دسـت بگیرنـد. در حـال حـارض گفتـه می شـود که تقریبـاً نیمی 

از حـدود ۴۰۰ ولسـوالی در افغانسـتان تحـت کنـرول طالبـان 

قـرار دارد. 

بـه گفتـۀ منبـع، جاسـپر وایـک مناینـدۀ ویـژه آملـان گفـت کـه 

کشـورش، از تـاش هـای دولـت افغانسـتان بـرای دسـتیابی بـه 

صلـح حامیـت مـی کنـد. وی همچنـان افـزود: “مـا بـه توسـعه و 

کمـک های بردوسـتانۀ خود، به افغانسـتان ادامـه می دهیم.” 

جمهوریـت،  هیئـت  اظهـارات  تأییـد  بـا  آملـان  ویـژۀ  مناینـده 

گفـت کـه جنـگ راه حـل نیسـت و بهـر اسـت مترکـز بیشـر بـر 

مذاکـرات صلـح باشـد؛ تا جنـگ ویران کننـده در افغانسـتان در 

ارسع وقـت پایـان یابـد.

جامعـۀ  مختلـف  اقشـار  بـا  اخیـر  دیدارهـای  کـه  افـزود  وی 

افغانسـتان، نشـان داد کـه مـردم افغانسـتان متعهـد بـه دفـاع از 

دسـتاوردهای بیسـت سال گذشـته هسـتند؛ چیزیکه منبع امید 

بـرای جامعـه بیـن املللـی اسـت. 

میکانیـزم خـاص انجـام خواهد شـد.به گفتـۀ او؛ دیزایـن و عملی 

سـازی پـان عمل ورثه شـهدا، اشـخاص دارای معلولیـت، تقویت 

هامهنگـی و همـکاری بیـن الوزارتـی بـرای ایجاد یـک میکانیزم، 

فراهـم سـازی خدمـات و ایجاد سیسـتم جهـت تبـادل اطاعات، 

از هدف هـای دیگـر ایـن تفاهم نامه هـا اسـت.

خانـم صـربی انـدر، درادامـه صحبـت هایـش افـزود کـه وزارت 

امـور شـهدا و معلولیـن؛ منحیـث رهـربی کننده، انسـجام دهنده 

و نظـارت کننـده امـور مربـوط بـه ورثـه شـهدا و اشـخاص دارای 

معلولیـت، بـه طـور همه جانبـه کار می کننـد و به همین اسـاس، 

ایـن تفاهم نامـه را امضـا کـرد تـا وضعیـت زندگـی ورثـۀ شـهدا و 

اشـخاص دارای معلولیـت بهبـود یابـد.

در ایـن کنفرانـس؛ امین الدیـن مظفری معین وزارت ارشـاد، حج 

و اوقـاف؛ و فضـل احمـد رناخیل رئیس موسسـه مسـلم هنـدز، با 

امضـای تفاهمنامـه هـا، همـکاری شـان را بـا وزارت امور شـهدا و 

معلولیـن اعـام منودند.

میدان هوایی قندهار هدف حمالت راکتی طالبان قرار گرفت   

هیئت صلح دولت با نماینده ویژۀ آلمان دیدار و درباره 
تحوالت اخیر گفتگو کرد   

تفاهمنامۀ آگاهی دهی از حقوق و امتیازات ورثه شهدا و معلولین امضا شد   
 

 

صلـح  توافقنامـه ی  امضـای  از  بعـد   

ایـاالت متحـده امریـکا بـا گـروه طالبان؛ 

سـفرهای اعضـای ایـن گـروه بـه کشـورهای منطقـه نیـز افزایش 

یافـت.

هیـات گـروه طالبـان تاکنـون چندین بار به کشـورهای روسـیه، 

پاکسـتان، ترکمنسـتان، ایـران و در اخریـن مـورد بـه چین سـفر 

کـرده اسـت. ایـن سـفرها بـا امـا و اگرهای فـراوان بوده اسـت.

 شـامری از کارشناسـان و شـهروندان بر این باورند که سفرهایی 

کـه هیـات طالبـان تـدارکات می ببینـد بـرای قباحت زدایـی از 

چهـره این گروه اسـت.

عبدالطیـف پـدرام، رهـرب حـزب کنگـره ملـی و مناینـده پیشـین 

مـردم بدخشـان در مجلـس، می گویـد کـه »طالبـان می خواهـد 

بـا سـفر بـه کشـورهای مختلـف به عنـوان یـک جنبش سیاسـی 

بیـرون  تروریسـتی  جریان هـای  فهرسـت  از  و  شـود  شـناخته 

کشـیده شـود و سـطح مناسـبات را بهبـود بخشـد و بـه کشـورها 

اطمینـان دهـد کـه در صورتـی مـا دولـت تشـکیل دهیـم، بـرای 

شـام مشـکلی ایجـاد نخواهـد شـد.«

آقـای پـدرام افـزود: »ایـن طبیعـی اسـت و هـر جنبشـی چنیـن 

بـه  بـه خصـوص جنبـش طالبـان کـه متهـم  را می کنـد  کاری 

کـه  فرصتـی  از  اسـت  تروریسـم  و  زنـان  بـر،  حقـوق  نقـض 

 شـامری از باشـندگان والیـت هـای هلمنـد، کندهـار، ارزگان و 

زابـل، بـا بـر افراشـن خیمـۀ تحصـن در مقابـل دفـر یونامـا در 

کابـل، خواهـان ختـم جنـگ، تامیـن آتـش بـس و رسـیدگی بـه 

بیجاشـدگان در کشـور شـدند.

هـای  والیـت  باشـنده  هـا  ده  ایـن  بـه  دیـروز  صبـح  پولیـس 

یادشـده، اجـازۀ برپـا کـردن خیمۀ تحصـن در مقابـل منایندگی 

دفـر سـازمان ملـل متحـد )یونامـا( در کابـل را منـی داد؛ امـا 

آنـان بعـد از مشـاجرۀ لفظـی بـا منسـوبین پولیـس و پـاره کردن 

 بریـد جـرال اجمـل عمـر شـینواری، سـخنگوی 

امتیـازات  و  معـاش  کـه  می  گویـد  مسـلح  قـوای 

افزایـش می یابـد. امنیتـی کشـور  و  نیروهـای دفاعـی 

یـک  در  اسـد   10 یک شـنبه،  روز  مسـلح،  قـوای  سـخنگوی 

نشسـت خـربی در کابـل گفت: »بـه پاس رشـادت های نیروهای 

می کنـد.« اسـتفاده  کـرده  فراهـم  آنـان  بـرای  امریکایی هـا 

گـروه طالبـان در زمـان حکومـت بـر افغانسـتان و بعـد از سـال 

2001 میـادی، متهـم بـه نقـض حقـوق بـر، زنان و تروریسـم 

اسـت و شـامری زیـاد از رهـربان ایـن گـروه در فهرسـت سـیاه 

سـازمان ملـل متحـد اسـت.

مجتبـی احمـدی، فـارغ التحصیـل رشـته روابـط بین امللـل نیـز 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه امتیـاز قایـل شـدن بـه گـروه طالبـان، 

از کشـورها  توسـط شـامری  اسـت کـه  »قباحت زدایـی«  نوعـی 

می شـود. انجـام 

آقـای احمـدی گفـت که کشـورهای منطقـه به دلیـل بازی هایی 

کـه در منطقـه جریـان دارد، گـروه طالبـان را بـه عنـوان بخشـی 

از افغانسـتان پذیرفتـه و بـا ایـن روش می خواهنـد، چهره بهری 

از آنـان ارایـه کنند.

او اضافـه کـرد، کشـورهایی کـه درصـدد ارتبـاط با گـروه طالبان 

اسـت، بـه دنبـال منافـع ملی و سیاسـی خودشـان هسـتند و از 

ایـن طریـق آن را بـرآورده خواهنـد کرد.

آقـای پـدرام نیـز گفـت کـه کشـور چین بـه دلیل همسـایگی که 

بـا افغانسـتان دارد، جنبشـی می توانـد بـر پروژه هـای چینـی در 

افغانسـتان و مناسـبات چینی هـا در کشـور اثـر گذار باشـد.

او افـزود، چیـن کـه برنامـه بـزرگ »یـک کمربنـد و یـک راه« را 

پیراهـن هـای شـان خیمـه را برپـا کردنـد.

آنهـا شـعارهایی چـون »مـا خواهـان ختـم خشـونت ها هسـتیم- 

لـوی کندهـار را نجـات بدهیـد- مـا جنگ منـی خواهیـم« را رس 

دادند. مـی 

هلمنـد،  هـای  ولسـوالی  از  شـامری  هـا  گـزارش  اسـاس  بـه 

کندهـار، ارزگان و زابـل، بـه تـرف طالبـان در آمـده و جنگ از 

چنـد روز بـه ایـن طـرف، در مراکـز والیت های کندهـار و هلمند 

ادامـه دارد.

دفاعـی و امنیتـی کشـور، به خصـوص منسـوبان نظامـی کـه در 

جزوتام هـای جنگـی مشـغول انجـام وظیفـه انـد، در امتیـازات 

مـادی آنـان افزایـش بـه عمـل می آیـد.«

آقـای شـینواری در ایـن نشسـت خـربی تریـح کـرد کـه ایـن 

امتیـازات در نظـر گرفتـه شـده در آینـده نزدیـک اعـان و عملی 

در نظـر دارد و رشوع اش از افغانسـتان اسـت و کشـور را طـی 

کنـد، در صورتـی گروه های مسـلح بـا این پـروژه مخالفت کنند، 

امـکان نـدارد چنیـن پروژه هـای بـه مثـر برسـد.

رهـرب حـزب کنگـره ملـی اضافـه کـرد کـه چیـن بـه دلیـل اینکـه 

کـه  منی خواهـد  دارد،  رس  در  را  بزرگـی  پروژه هـای  چنیـن 

از سـوی دیگـر هـراس  ببینـد.  اقتصادیـش صدمـه  پروژه هـای 

از جنبش هـای اسـامی و ایغورهـای چیـن دارد تـا جریان هـای 

نظامـی افغانسـتان باعـث کمـک بـه آن جریان هـا شـود.

سود دیدارها

منافـع  کـه  هسـتند  بـاور  ایـن  بـر  شـهروندان  و  کارشناسـان 

گـره  افغانسـتان  امنیـت  بـا  در  نوعـی  بـه  کشـورهای همسـایه 

خـورده اسـت و منافـع آنـان می توانـد باعـث آرامـش در کشـور 

باشـد.

عبدالطیـف پـدرام، رهـرب کنگره ملـی می گوید که چیـن یکی از 

کشـورهای بـزرگ منطقه و جهان اسـت و تاثیر زیـادی بر اوضاع 

منطقـه و کشـورهای منطقـه دارد، بسـیار مهـم اسـت و مخالفت 

چیـن نیـز می توانـد پروسـه صلح را بـا مشـکل مواجه کند.

آقـای پـدرام بـا اشـاره به سـفر اخیر گـروه طالبان بـه چین گفت 

کـه طالبـان اگـر بـه قـدرت برسـد مناسـبات خـود را بـه جنبـش  

اسـامی ترکسـتان کـم می کنـد بـه دلیـل اینکـه بایـد متعهـد 

بـه مناسـبات بین املللـی شـود. امـا اگـر نشـود، امـکان ارتبـاط 

هیـات  بـه  دیـدار  در  چیـن  خارجـه  وزیـر  دارد.  وجـود  دوبـاره 

طالبـان گفتـه بـود کـه او امیدوار اسـت که گـروه طالبـان بتواند 

»جنبـش اسـامی ترکسـتان رشقـی« را کـه چیـن آن را تهدیـد 

بـرای امنیـت ملـی اش می دانـد، رسکـوب کنـد. مرکـز ایـن گروه 

در زمـان حاکمیـت طالبـان کابـل بـود و از هـامن زمـان روابـط 

نزدیکـی بـا القاعـده داشـته اسـت.

جنبـش اسـامی ترکسـتان یـک سـازمان افراط گـرای اسـامی 

تاسـیس  چیـن  غـرب  در  اویغـور  تنـدروان  توسـط  کـه  اسـت 

شـده اسـت و چیـن، اتحادیـه اروپـا، آمریـکا، بریتانیـا، روسـیه و 

پاکسـتان آن را یـک گروه »تروریسـتی« می داننـد. اهداف اعام 

شـده ایـن گـروه ایجاد دولت مسـتقل به نـام »ترکسـتان رشقی« 

در سـین کیانـگ چیـن اسـت.

مجتبـی احمـدی نیز گفت کـه طالبان برای اینکـه چهره بهری 

بـه جهـان و منطقـه نشـان دهـد، اقـدام بـه اعاملـی می کند که 

کمـر جنبه تروریسـتی داشـته باشـد. ایـن اقدام هـا می تواند به 

سـود کشـور باشـد. گروه طالبـان در حمات اخیر خـود، مدعی 

شـده اسـت کـه رسبـازان اردو و پولیـس ملـی را کـه در جنـگ 

دسـتگیر کـرده، آزاد کـرده اسـت. حکومـت امـا ایـن ادعاهـا را 

تاییـد نکرده اسـت.

محمـد جامـع یـک تـن از اعـراض کننـدگان در کابـل کـه بـه 

منایندگـی از دیگـران صحبـت مـی کـرد، گفت: »مـا از دو طرف 

مـی خواهیـم کـه جنـگ را ختـم کننـد، هـر روز در حملـه هـای 

هوایـی و زمینـی دو طـرف، زنـان، مـردان و اطفال ما کشـته می 

شـوند، در شـفاخانه هـا بـرای زخمیان جـای وجود نـدارد، مردم 

کندهـار و هلمنـد یـک روز بـه یک منطقـه و روز دیگر بـه منطقۀ 

دیگـری پنـاه مـی برند.«

او خطـاب بـه منایندگـی سـازمان ملـل متحـد در کابـل افـزود: 

»حضـور شـام بـه چه معنی اسـت که هـر روز مردم کشـته و بیجا 

مـی شـوند، تـا بـه کی مـا هـر روز قربانی شـویم.«

قـدرت اللـه عابـد یـک تـن از اعـراض کننـدگان دیگـر گفـت: 

»حالـت در لـوی کندهـار )هلمنـد، کندهـار، ارزگان و زابـل( بد 

اسـت، جوانـان مفقـود و هـر روز کشـته می شـوند، هـر روز خانه 

هـای مـردم از سـوی دو طـرف در آتـش مـی سـوزد.«

بـه گفتـه او، در صورتـی کـه دو طـرف بـه خواسـت مـردم لـوی 

کندهـار رسـیدگی نکنـد، آنهـا در مـکان هـای دیگـر نیـز خیمـه 

هـای تحصـن را برپـا مـی کننـد.

ایـن  برابـر  در  کـه  خواسـت  متحـد  ملـل  سـازمان  از  نیـز  وی 

وضعیـت، سـکوت اختیـار نکنـد و هرچه عاجل بـرای ختم جنگ 

و تامیـن آتـش بـس در افغانسـتان تـاش کنـد.

بـه گفتـۀ او، از اثـر جنـگ هـای اخیـر در چهـار والیت یادشـده، 

حـدود ده هـزار تـن از خانـه هـای شـان بیجـا شـده انـد و اگـر 

وضعیـت مدیریـت نشـود، به تعداد بیجا شـدگان افـزوده خواهد 

شـد. وی گفـت کـه در ایـن والیت ها، برخی بازارها بسـته اسـت 

و در شـفاخانه هـا نیـز جایی برای تـداوی زخمیان وجـود ندارد. 

شـد. خواهد 

چنـدی قبـل، ارگ ریاسـت جمهـوری از آغـاز توزیـع ۱۰هـزار 

منـره زمیـن بـه خانواده های شـهدای نیروهای امنیتـی و دفاعی 

از  شـامری  بـه  ملکیـت  سـند  اعطـای  بـا  محـراب   شـهدای  و 

داد.  مسـتحقان، خـرب 

همچنیـن گفتـه شـده کـه در مرحلـه اول، در والیت هـای کابل، 

کـر، ننگرهـار، لغـامن، پنجشـیر، کاپیسـا و خوسـت، ۱۰هـزار 

منـره زمیـن توزیـع خواهـد شـد و در والیت هـای دیگـر نیـز روی 

تثبیـت زمین هـای قابـل توزیـع کار می شـود.

سـخنگوی قـوای مسـلح در ایـن نشسـت خـربی همچنیـن از 

حامیـت رهـربان سیاسـی و جهـادی ملـی و نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی کشـور سپاسـگزاری کـرده و افزود این رهـربان در دیدار 

بـا رئیـس جمهور وعده سـپرده اند که در راسـتای بسـیج مردمی 

بـه خـرج  از قـوای مسـلح کشـور، تـاش جـدی  و در حامیـت 

می دهنـد.

او گفـت کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور در جریـان یـک 

هوایـی،  رضبـات  شـامل  کـه  را  عملیـات   ۲۲۱ گذشـته  هفتـه 

توپچـی، تصفیـوی، ترف، خـاص، بازداشـت و ترفات متقابل 

می شـود، بـه گونـه مشـرک و مسـتقل انجـام داده انـد.

از  تـن  عملیات هـا ۱۳۲۳  ایـن  درنتیجـه  کـه  افـزود  شـینواری 

آنـان  اسـتخباراتی  و  کلیـدی  افـراد  شـمول  بـه  دشـمن  افـراد 

کشـته، ۷۷۰ تـن زخمـی و ۱۳۲ تـن دیگـر بازداشـت شـده اند.

وی اضافـه کـرد کـه از اثـر حمله هـا و جنایت هـای دشـمن، ۶۶ 

تـن از افـراد ملکـی در مناطـق مختلف کشـور کشـته و ۱۹۸ تن 

دیگـر زخمی شـده اند.

سفرهای طالبان به کشورهای منطقه؛ اقدامی در راستای قباحت زدایی از چهره این گروه  

باشندگان لوی کندهار با بر افراشتن خیمۀ تحصن در کابل، خواهان ختم جنگ شدند    

معاش و امتیازات نیروهای دفاعی و امنیتی کشور افزایش می یابد   

 علیرضا احمدی
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