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 کووید۱۹ در ایران؛ در هر دو 
دقیقه یک نفر می میرد 

 هشدار کارشناسان سازمان ملل: 
برخی تبعات تغییرات آب و هوایی 

غیرقابل بازگشت است    
 تلویزیـون دولتـی ایـران گزارش داده اسـت کـه همه گیری 
کروناویـروس در آن کشـور در هـر دو دقیقـه جـان یک نفر 
را می گیـرد. بـر اسـاس آخریـن آمـار مـرگ و میر ناشـی از 
کوویـد۱۹ در ایـران در یـک شـبانه روز بـه مـرز ۶۰۰ نفـر 

رسـیده است....

 کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد در گـزارش جدیـد 
تاکیـد  زمیـن  کـره  اقلیمـی  شـرایط  مـورد  در  خـود 
کرده انـد کـه بشـر »بـدون هیـچ حـرف و حدیثـی« 
می شـود محسـوب  هوایـی  و  آب  تغییـرات  مسـئول 

در این گزارش آمده ...

 مقاومت ملی
 به چه معنی است؟

 دیپلومات های آمریکایی: 
افغانستان را از دست ندهید

سرنوشت صلح پایدار در افغانستان؛ 
درداخل یا خارج از مرزهای 
افغانستان تعیین می شوند؟ 

 افغانسـتان بـدون شـک در ایـن شـب و روزهـا دوران 
سـختی را سـپری مـی کنـد. از هـر گوشـه وطـن خون 
جـاری اسـت و دشـمن در پشـت دروازه هـای یکایـک 
مردم افغانسـتان ایسـتاده اسـت. وضعیت نگـران کننده 
اسـت و مداخـات خارجـی و اسـتخبارات کشـورهای 

منطقـه و فرامنطقـه ای بیـش از هـر ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

دانشـجویان  فرهنگـی   – علمـی  انجمن هـای   

کـه  اسـت  دانشـجویی  تشـکالت  از  عبـارت 

بـه  پاسـخ  در  دانشـجویان  انسـجام  منظـور  بـه 

نیازهـای علمـی و فرهنگـی شـان توسـط  رفـع 

چـری  یـا  مسـتقل  صـورت  بـه  دانشـجویان 

ایجـاد مـی شـود. یعنـی دانشـجویان در سـطح 

صـورت  بـه  مشـخص  دانشـگاه  یـا  دانشـکده 

یـا  دانشـکده  هـان  چـر  زیـر  یعنـی  چـری 

... انجمـن  دانشـگاه 

 سـال ۲۰۰۶ در چنیـن روزی پرونـده شـکایت 

چـاک وپـر از سیلوسـر اسـتالونه بـا توافـق دو 

میان شـان  کـه  اختالفـی  و  شـد  بسـته  طـرف 

وجـود داشـت پیـش از طـرح رسـمی در دادگاه 

بـه پایـان رسـید. وپر شـکایتش را سـال ۲۰۰۳ 

ثبـت کـرد و حرفـش ایـن بـود کـه داسـتان فلـم 

راکـی )۱۹۷۶( روایتـی از زندگـی ام بـوده و از 

ایـن رو هرگونـه بهره بـرداری از آن بـه اجـازه مـن 

نیـاز داشـته، امـا گـروه ...

 انجمن های 
دانشجویی؛ امکانی 

برای دست یابی 
به پویایی و نشاط 

دانشجویی

ماجرای شکایت 
راکی واقعی از 

سیلوستر استالونه 

طالبان؛  یــش حمالت  فزا ا

 

 

از  تـن  دو  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  کشـور  سـارنوالی  لـوی   

افـران ریاسـت امنیـت ملـی بـه اتهـام اخـذ ۲۵ هـزار دالـر 

حبـس  سـال   ۱۰ و  پنـج  بـه  طالبـان  گـروه  از  امریکایـی 

شـدند.  محکـوم 

لوی سـارنوالی روز دوشـنبه، ۱۸ اسـد با انتشـار خربنامه ای 

بریـد جـرال سـید محمـد عظیـم  کـه  اسـت  داشـته  بیـان 

محمـد  دگـروال  و   ۰۲۰ ریاسـت   فعـال  احتیـاط  کارمنـد 

ناظـم مدیـر تحقیـق ریاسـت امنیـت ملی بـه اتهـام همکاری 

بـا گـروه طالبـان بـرای تـرور کارمنـدان دولتـی، مبلـغ ۳۰ 

هـزار دالـر امریکایـی را مطالبـه و حیـن اخـذ مبلـغ ۲۵هزار 

دالـر از سـوی نیرو¬هـای کشـفی به گونـه بالفعـل دسـتگیر 

. ند شد

بـرای  متهـان  قضیـه  کـه  اسـت  شـده  گفتـه  خربنامـه  در 

تحقیقـات بـه لـوی سـارنوالی محـول شـده و ایـن دو تـن از 

سـوی محکمـه اسـتیناف مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا 

محاکمـه شـدند. اداری  فسـاد  سـنگین  جرایـم 

در خربنامـه آمـده اسـت کـه پس از تکمیـل تحقیـق و ترتیب 

صـورت دعـوا، براسـاس اسـناد و مـدارک علیـه متهـان، بـا 

تطبیـق فقـره چهـارم مـاده ۳۷۰،  فقـره ششـم ۳۷۱، فقـره 

اول مـاده ۳۷۰ و فقـره دوم مـاده ۳۸۵ کـود جـزا از سـوی 

هیـات جلسـه قضایـی محکمـه ابتدا¬یی، برید جرال سـید 

محمـد عظیـم، بـه پنـج سـال و یـک مـاه و دگـروال محمـد 

ناظـم بـه ۱۰ سـال و یـک مـاه حبـس تنفیـذی و انفصـال از 

وظیفـه محکـوم بـه مجـازات شـدند.

همچنیـن ایـن محکمـه، هـر یـک را نیـز بـه پرداخـت مبلـغ 

۲۵ هـزار دالـر امریکایـی معـادل وجـه رشـوت و ۱۰۴هزار و 

۳ صـد و ۵۵ افغانـی قیمـت یـک سـیت آیفـون ۱۱ پرومکس 

به طـور ضانـت، محکـوم بـه مجـازات کـرد.

خربنامـه عـالوه کـرده اسـت کـه ایـن افـراد قبـال بـه تاریـخ 

جـرم  بـه  خورشـیدی،   ۱۴۰۰ روان  سـال  رسطـان  ششـم 

اخـذ رشـوت از سـوی محکمـه ابتدایـی ایـن مرکـز بـه همین 

بودنـد.  مجـازات محکـوم شـده 

بشـیر  محمـد  کـه  اسـت  نوشـته  همچنیـن  لوی سـارنوالی 

عبدالـرووف  و  بلـخ  والیـت  رسپرسـت  و  معـاون  توحیـدی 

امیـری رئیـس شـهرک حیرتـان بـه اتهـام سـوء اسـتفاده از 

صالحیت¬هـای وظیفـوی، بـه تاریـخ ۱۶ اسـد سـال روان، 

هـر یـک بـه هشـت مـاه زنـدان از سـوی محکمـه ابتدایـی 

فسـاد  سـنگین  جرایـم  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز 

شـدند. مجـازات  بـه  محکـوم  اداری، 

براسـاس معلومـات لـوی سـارنوالی، ایـن دو تـن بـا تبانـی، 

خـالف فیصلـه شـورای وزیـران بـرای انتقـال ۳۲ واگـون گاز 

مایـع بـدون کیفیـت حکـم صـادر کـرده بودنـد.

همچنیـن چهـار تن دیگر کـه در این قضیه مظنون شـناخته 

شـده بودند از سـوی این محکمه براعـت حاصل کردند.

کـه  کـرد  تأییـد  غزنـی  والیـت  در  امنیتـی  منبـع  یـک   

جنگ جویـان گـروه طالبـان دو پولیـس زن ربوده شـده در 

کشـته اند. را  والیـت  ایـن  مرکـز 

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ ایـن منبـع کـه نخواسـته 

نامـش در خـرب ذکـر شـود، دیـروز )دوشـنبه، 18 اسـد( بـه 

دو رسبـاز  ایـن  طالبـان  کـه  گفتـه  روز  اطالعـات  روزنامـه 

پولیـس را عـر روز گذشـته در مربوطـات شـهر غزنـی بـه 

رسـانده اند. قتـل 

بـه گفتـه  او، طالبـان پیکرهـای آنـان را در سـاحه  »کشـک« 

شـهر غزنـی انداختـه بودنـد. هم اکنـون پیکرهـای ایـن دو 

پولیـس زن توسـط صلیـب رسخ بـه شـفاخانه  غیرنظامـی 

غزنـی منتقـل شـده اسـت.

طالبـان ایـن دو رسبـاز پولیـس را دو روز پیـش از »سـای 

ایـن  ربودنـد.  غزنـی  شـهر  امنیتـی  اول  حـوزه   در  گنـج« 

رسبـازان پولیـس کـه عـذرا و مریـم نـام داشـتند، در حـوزه 

سـوم امنیتی شـهر غزنی ایفـای وظیفه می کردنـد. طالبان 

آنـان را در هنـگام برگشـت از محل کار به خانه  شـان، ربوده 

بودنـد. ایـن گـروه هنـوز در ایـن مـورد چیـزی نگفته اسـت. 

 وزارت داخلـه کشـور اعالم کرده اسـت که ولسـوالی 

نیروهـای  ورسـج والیـت تخـار در عملیاتـی توسـط 

امنیتـی و دفاعـی کشـور و جبهـه مقاومـت مردمـی 

از وجـود جنگجویـان گـروه طالبان پاک سـازی شـد.

ایـن وزارت دوشـنبه 18 اسـد بـا انتشـار خربنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

و خیزش هـای مردمـی پـس از اجـرای یـک عملیـات 

از  را  ورسـج  ولسـوالی  توانسـتند  تروریسـتی  ضـد 

پاک سـازی کننـد. تروریسـتان طالبـان  وجـود 

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه هـم اکنـون در 

نیروهـای  تخـار  والیـت  ورسـج  ولسـوالی  قـرارگاه 

انـد. شـده  مسـتقر  ملـی  پولیـس 

ایـن درحالیسـت کـه تالقـان مرکـز تخار روز گذشـته 

در کنـرول جنگجویـان گـروه طالبـان در آمد.

یـورش طالبـان بـر ولسـوالی دهـدادی بلـخ، عقـب 

زده شـد

یـورش جنگجویـان  از  ایـن، گزارش هـا  بـا  همزمـان 

منطقـه  و  دهـدادی  ولسـوالی  بـر  طالبـان  گـروه 

وزارت  بـود.  داده  خـرب  مزاررشیـف  شـهر  کودبـرق 

دفـاع ملـی بـا نرش خربنامـه ای گفته اسـت که یورش 

جنگجویـان گـروه طالبـان بـر ولسـوالی دهـدادی و 

منطقـه کـود بـرق شـهر مـزار رشیـف بـه عقـب زده 

شـده و تلفات سـنگینی بر جنگجویان گـروه طالبان 

وارد شـده اسـت. در خربنامه وزارت دفاع آمده اسـت 

کـه نیروهـای کانـدو در محـل حضـور فعـال دارند.

حمالت طالبان در هرات نیز دفع شده است

گزارش هـا از حـوز جنـوب غرب کشـور نیز می رسـاند 

در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  تحـرکات  متـام  کـه 

اطـراف شـهر هـرات بـه عقـب زده شـده و در منطقـه 

گـروه  تجـاوز  علیـه  جـدی  مقاومـت  نیـز  عرب هـا 

دارد. جریـان  طالبـان 

و  شـربغان  زرنـج،  شـهرهای  کـه  درحالیسـت  ایـن 

تالقـان از چنـد از سـه روز بـه ایـن طـرف در کنرول 

جنگجویـان گـروه طالبان در آمده و جنگ شـدید در 

شـهر قنـدز جریـان دارد.

مرکـز  ایبـک  شـهر  از  بخش هـای  می شـود  گفتـه 

والیـت سـمنگان نیـز امـروز به دسـت گـروه طالبـان 

افتـاده اسـت ولـی منابـع رسـمی تـا کنـون این خرب 

را تائیـد نکـرده اسـت.

دو افسر امنیت ملی به جرم همکاری با طالبان،
 به پنج و ۱۰ سال حبس محکوم شدند    

جنگجویان طالبان دو پولیس زن را در غزنی ربوده و آنان را کشتند   

ولسوالی ورسج تخار از وجود طالبان پاک سازی شد   
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 مسابقات المپیک تابستانی 
امسال در توکیو پایان یافت

بازگشت عمران حیدری به 
تمرینات

ورزشی

 مسـابقات املپیـک تابسـتانی رسانجـام بـه تاریـخ ۲۳ 

بـا  مسـابقات  ایـن  اکنـون  شـد.  آغـاز  امسـال  جـوالی 

املللـی  بیـن  کمیتـه  رئیـس  بـاخ،  تومـاس  سـخرانی 

املپیـک یکشـنبه ۸ مـاه اوگوسـت حوالـی سـاعت ۱۰ و 

۷ دقیقـه شـب بـه وقـت جاپـان پایـان یافـت. مسـابقات 

تابسـتانی املپیـک کـه بـا عنـوان رسـمی »بـازی هـای 

 ۲۰۲۰ سـال  تابسـتان  در  بـود  قـرار   »XXXII املپیـاد 

برگـزار گـردد؛ بـه دلیـل پاندمـی  ...

افغانسـتان  فوتبـال  پـوش  ملـی  حیـدری،  عمـران   

سـخنگوی  مشـعوف،  فیـروز  بازگشـت.  مترینـات  بـه 

عمـران  کـه  کـرده  اعـالم  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون 

حیـدری ملـی پـوش افغانسـتان و  بازیکـن تیـم لیگ برتر 

ناحیـه  از  مصدومیـت  از  پـس  پولنـد،  گدانسـک  لخیـا 

شـانه در دیـدار مقابـل عـان در رقابت هـای انتخابـی 

... ملت هـای  جـام  و  جهانـی  جـام 
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می شــوند    تجهیز  مردمی  ارگ: خیزش های 
 ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده اسـت 

و  سیاسـی  بـزرگان  از  شـاری  کـه 

جهـادی در دیـدار بـا رئیـس جمهور کشـور در مورد 

تجهیـز خیزش هـای مردمـی در چارچـوب نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور فیصلـه کردنـد.

محمـد امیـری، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری 

روز دوشـنبه 18 اسـد بـه رسـانه ها گفت کـه  محمد 

ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور بـا شـاری از 

بـزرگان جهـادی و سیاسـی کشـور در ارگ دیـدار و 

کرد. گفتگـو 

آقـای امیـری گفـت کـه بـزرگان سیاسـی و جهادی 

کشـور ضمـن حایـت از نظـام و نیروهـای امنیتـی 

تجهیـز  و  انسـجام  مـورد  »در  کشـور  دفاعـی  و 

خیزش هـای مردمـی تحـت چـر نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی کشـور و اقدامـات عاجـل جهـت رسکوبی 

دشـمنان کشـور بحـث و فیصلـه کردنـد.«

رئیـس  دوم  معـاون  دانـش،  رسور  دیـدار  ایـن  در 

عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه  جمهـور؛ 

مصالحـه ملـی؛ محمـد محقـق رهـر حـزب وحـدت 

رئیـس  ارشـد  و مشـاور  افغانسـتان  مـردم  اسـامی 

داکـر  سیاسـی؛  و  امنیتـی  امـور  در  جمهـور 

صـادق مدبـر رئیـس حـزب انسـجام ملـی؛ محمـد 

یونـس قانونـی معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری؛ 

محمدکریـم خلیلـی، رهـر حـزب وحـدت اسـامی 

افغانسـتان؛ عبدالرب الرسـول سـیاف، رهـر حـزب 

افغانسـتان؛ مارشـال عبدالرشـید  دعـوت اسـامی 

اسـامی  ملـی  جنبـش  حـزب  رهـر  دوسـتم، 

افغانسـتان؛ عبدالرحـان رحانـی، رئیس مجلس؛ 

مرشانوجرگـه،  رئیـس  مسـلمیار،  فضل الهـادی 

حمداللـه محب، مشـاور امنیت ملـی و فضل فضلی 

داشـتند. امـور حشـور  اداره  رئیـس 

نوشـته  خرنامـه ای  نـرش  بـا  جمهـوری  ریاسـت 

سرمقاله

 افغانسـتان بـدون شـک در ایـن شـب و روزهـا دوران 
سـختی را سـپری مـی کنـد. از هـر گوشـه وطـن خـون 
جـاری اسـت و دشـمن در پشـت دروازه هـای یکایـک 
مردم افغانسـتان ایسـتاده اسـت. وضعیت نگران کننده 
اسـت و مداخـات خارجـی و اسـتخبارات کشـورهای 
منطقـه و فرامنطقـه ای بیـش از هـر زمـان دیگر بیشـر 
و جـدی تـر شـده اسـت. نهادهـای امنیتـی افغانسـتان 
جانانـه مـی رزمنـد و هـر لحظـه قربانـی مـی دهنـد. 
کشـورهای حامـی افغانسـتان نیـز تـا حد زیادی پشـت 
افغانسـتان را خالـی کـرده انـد و از افغانسـتان خـارج 
شـده انـد. آنـان بـه چیـزی مـا را فـرا مـی خواننـد کـه 
خـود مـی داننـد ممکـن نیسـت. همـه تاکیـد بـه صلـح 
دارنـد ولـی طالبـان واقعا صلـح را منی خواهنـد و برای 
تصاحـب قـدرت خشـونت هـا را بـه طـور بـی سـابقه و 
وحشـیانه ای گسـرش داده انـد. در چنیـن وضعیتـی 
تنهـا راه ممکـن بـرای افغانسـتان یـک خیـزش مردمـی 
فراگیـر و بـه عبـارت دیگـر کلیـد زدن مقاومـت ملـی در 
برابـر گـروه طالبـان و حامیـان بیـن املللـی آن اسـت. 
در میـدان واقعـی نـرد تـا کنـون مقاومـت ملـی شـکل 
گرفتـه اسـت. در روزهـای اخیـر خیـزش عمومـی علیـه 
گـروه طالبـان بـه اوج خـود رسـید. حرکت منادیـن نعره 
اللـه اکـر در حایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 
نشـانه روشـن از عـزم عمومـی بـرای مقاومـت در برابـر 
طالبـان و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی بـود. از رشق 
تـا غـرب و از شـال تـا جنـوب افغانسـتان یـک پارچـه 
ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر طالبـان شـکل گرفتـه 
اسـت. در حایـت مـردم از نظـام و نیروهـای امنیتـی 
برابـر  آنـان در جهـت مقاومـت در  اراده  و هـم چنیـن 
هـای  عرصـه  در  امـا  نیسـت.  تردیـدی  هیـچ  طالبـان 
سیاسـی و رسـانه ای گاهی تشکیک ها و تردیدهایی از 
برخـی از آدرس هـای عمدتـا سیاسـی و یا افـراد نا آگاه 
در بـاره مقاومـت ملـی و خیزش های مردمـی ایجاد می 
گـردد کـه بـه نظـر می رسـد بیشـر انگیـزه هایـی چون 
امتیازطلبـی شـخصی و جناحـی و هـم چنیـن تضعیـف 
آگاهانـه حکومـت و نظام سیاسـی کشـور در هاهنگی 
بـا دشـمنان مردم افغانسـتان سـبب این کار می شـود. 
دلیـل عمـده دیگـر در ایجـاد تردیدهـا و یـا تشـکیک 
هـا در بـاره مقاومـت ملـی و خیـزش هـای مردمـی عدم 
روشـن بودن مفهومی این پدیده نیز هسـت. متاسـفانه 
بیـن  تروریسـم  حضـور  دهـه  سـه  بـه  نزدیـک  از  پـس 
املللـی در افغانسـتان و تحمیـل یـک جنـگ نامـرشوع 
بـر مـردم مـا هنـوز مرزهـای دشـمن و دوسـت روشـن 
نیسـت. هنـوز بسـیاری از مردم افغانسـتان منـی دانند 
کـه دشـمن واقعـی کیسـت و مـا بایـد علیه چه کسـانی 
بـه برخیزیـم؟ کشـورهای منطقـه هـزاران تـن از انسـان 
هـای وحشـی صفـت و آدم کـش را در قالب گـروه های 
تروریسـتی و افراطـی بـه خاطـر قتـل و غـارت و حتـی 
بـرای بـه دسـت آوردن غنایـم جنگـی و زنـان زیبـارو بـه 
درودسـت تریـن مناطـق افغانسـتان مـی فرسـتند ولـی 
مـا هنـوز منـی دانیـم کـه آنـان را بـرادر خطـاب کنیـم 

دشـمن؟  یا 
بایـد اذعـان کنیـم که ما در تولید ادبیـات مقاومت ملی 
در برابـر بیگانـه و دشـمنان ایـن رسزمیـن نـاکام بـوده 
ایـم. ناکامـی مـا تنهـا در ملـت سـازی و دولـت سـازی 
مربـوط منـی شـود بلکـه پیش از آن مـا نتوانسـته ایم بر 
محـور منافـع و مشـرکات ملـی یـک هویت ملـی و یک 
پارچـه بـه وجـود آوریـم. بیهـوده نیسـت کـه روزگاری ما 
قاتـان فرزنـدان ایـن مـردم را بـرادران ناراضـی خطاب 
کردیـم و گاهـی از بـه کار بـردن صفـت تروریسـت بـر 
همـه تروریسـتان مضایقه کردیـم و گاهی نیـز مخالفان 
مسـلح شـان خواندیـم. حتـی بـا خـوش خیالـی متام و 
تنهـا بـه درخواسـت آقـای خلیلـزاد بیـش از شـش هزار 
زندانـی خطرنـاک طالبـان را از زنـدان های افغانسـتان 
رهـا کردیـم. وضعیـت کنونـی مـا نتیجـه بـی مباالتـی 
هـا و ماشـاتی اسـت کـه در در برابـر دشـمنان صورت 
ادبیـات  تولیـد  نیازمنـد  مـا  امـروز  بنابرایـن  گرفـت. 
مقاومـت و تولیـد انگیـزه بیشـر بـرای خیـزش و بسـیج 
عمومـی هسـتیم. تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه مـی 

توانیـم از یـک مقاومـت ملـی فراگیـر سـخن بگوییـم. 
محـور مقاومـت ملـی بایـد مـردم و مطالبات عامـه مردم 
امنیتـی  نهادهـای  و  نظـام  بـا  و در هاهنگـی کامـل 
افغانسـتان باشـد. اجـاع و وفـاق سیاسـی بـا محوریت 
احـزاب و چهـره هـای سیاسـی یـک رضورت اسـت. امـا 
محـور مقاومـت ملـی بایـد مـردم بـدون در نظـر گرفـن 
تفـاوت هـای قومی، مذهبی، زبانی، سـمتی و سیاسـی 
باشـد. بـدون تردید چهره های سیاسـی امـروز با تجربه 
هایـی کـه هـر کـدام از خـود بـه یـادگار گذاشـته اند به 
تنهایـی منـی تواننـد محـور مقاومـت ملـی باشـند. زیرا 
هـر کـدام در طـول سـال هـای گذشـته کامیابـی هـا و 
ناکامـی هایـی نیـز داشـته انـد کـه خاطـرات تلـخ هـم 
بـرای مـردم کـم بـه میـراث نگذاشـته انـد. هـم چنیـن 
ماموریـت اصلـی مقاومـت ملـی بایـد دفـاع از متامیـت 
ارضـی و اسـتقال، حفاظـت از نظـام، قانون اساسـی و 
نهادهای امنیتی کشـور باید باشـد. اگـر محور مقاومت 
ملـی مـردم نباشـند و ماموریت آن نیز دفاع از اسـتقال 
و متامیـت ارضـی نباشـد مسـلا تبدیل به بـاج خواهی 
و امتیازطلبـی سیاسـت گـران و چهـره هـای سیاسـی 
خواهـد شـد کـه در ایـن صـورت رضبـه دیگـر بـر پیکـر 
خونچـکان افغانسـتان خواهـد بـود. از ایـن رو مقاومـت 
ملـی در صورتـی تحقـق مـی یابـد و منـود عینـی پیـدا 
مـی کنـد کـه مـردم بـدون هیـچ تفاوتـی در محوریـت 

اصلـی آن قـرار داشـته باشـند. 

کـه رهـران سیاسـی و جهـادی کشـور برعـاوه بحـث روی 

وضعیـت عمومـی امنیتی کشـور، حایت همـه جانبه خویش 

را از نظـام جمهوریـت، نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، تقویـت 

صـدا و صـف واحـد در برابـر دشـمن و حفاظـت از ارزش هـا و 

دسـتاوردهای دو دهـه پسـین اعـام کردنـد.

و  مجلـس  مناینـدگان  از  زیـاد  شـاری  نیـز  ایـن  از  پیـش 

بـزرگان جهـادی در حایـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

بودنـد. کـرده  آمادگـی  اعـام  نظـام جمهوریـت  و  کشـور 

ایـن اعـام آمادگی هـا در حالـی شـکل می گیـرد کـه اخیـرا 

جنگجویـان گـروه طالبـان بخش هایـی از مراکـز پنـج والیـت 

از جملـه منیـروز، جوزجـان، رسپـل، کنـدز، سـمنگان و تخار 

را بـه تـرف درآورده انـد.

از سـوی دیگـر، در روزهای اخیـر هواپیاهای بـی52 ایاالت 

گـروه  جنگجویـان  پایگاه هـای  از  برخـی  امریـکا  متحـده 

کرده انـد. مببـاران  در  طالبـان 

د اقداماتـو او هلـو ځلـو پـه پایلـه کـې ۱۲۰۶ نـورو دولتـي 

یـې  امتیـازات  ثبـت کـړې چـې  مسـوولینو خپلـې شـتمنۍ 

بېرتـه پیـل شـول.

د بـرشي پـه وینـا، اوسـمهال ۱۰۰۵ دولتـي مسـوولین پاتـې 

او  کـړي  ثبـت  دي  نـه  شـتمنۍ  خپلـې  یـې  تراوسـه  او  دي 

امتیـازات یـې ځنـډول شـوي دي.

بـرشي لـه ټولـو حکومتـي چارواکـو او مامورینو وغوښـتل چې 

لـه قانـون رسه سـم خپلـې شـتمنۍ ثبـت کـړي کـه دغـه کار 

ونـه کـړي، نـو قانـوين چلنـد بـه وررسه ويش او امتیـازات بـه 

یـې وځنـډول يش.

پـژواک تـه وویـل، یـوه اوونـۍ کیـږي چې پـر ترینکوټ ښـار د 

وسـله والـو طالبانـو د ډلـه ییـزو بریدونـو اوازې خپریـږي چې 

لـه املـه یې خلـک د خپلـو کورونو پرېښـودو ته اړ شـوي دي.

د ترینکـوټ ځایـي اوسـېدونکي وېـره لـري چـې طالبـان بـه 

د نـورو والیتونـو پـه څېـر پـر ترینکـوټ ښـار او مرکـز هـم لوی 

بريدونـه وکـړي او نـه یواځې به دغه والیت د سـقوط له ګواښ 

رسه مـخ يش، بلکـې ملکـي مـرګ ژوبله به هـم رامنځته يش.  

اوسـېدونکو  ترینکـوټ  د  اروزګان ځایـي مسـوولین  د  بلخـوا 

د دغـو اندېښـنو پـه تـړاو وایـي چـې دا هرڅـه تبلغـات او لـه 

حقیقتـه لـرې دي. د اروزګان وايل محمد عمر شـېرزاد وایي، 

وسـله والـو طالبانو په خپلـو تبلیغاتو رسه د ترینکوټ ښـاریانو 

د اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې مـي کمېسـیون وایـي، 

هغـه کسـان چـې خپلـې شـتمنۍ ثبـت نه کـړي نـو امتیازات 

یـې ځنـډول کیـږي او بهـر تـه د سـفر اجـازه هم نـه لري.

رسچینـې زیاتـه کـړه، دغـه کمېسـیون د اداري فسـاد پرضـد 

مبـارزې تـه جـدي ژمـن او په خپلـو اجرااتو کې مسـتقل دی، 

هیـڅ شـخص او یـا بنسـټ تـه د مداخلې اجـازه نـه ورکوي.

د دغـه کمېسـیون ویانـد لـه رسـنیو او مـدين ټولنې وغوښـتل 

چـې پـه دې برخـه کـې یـې ماتړ او همـکاري وکـړي څو ټول 

خلـک د فسـاد پـر وړاندې مي پاڅـون وکړي او پـه هره برخه 

کې له مفسـدینو رسه مبـارزه ويش.

ذهنونـه مغشـوش کـړي او کـډه کولـو ته یـې اړ ایسـتي دي.

هغـه زیاتـوي، هیـڅ کورنـۍ دې لـه ترینکـوټ ښـار څخه کډه 

نـه کـوي او نـه دې هـم خپلـې شـتمنۍ لـه دغـه ښـارڅخه 

وبـايس، ځکـه پـه وینـا يـې، طالبـان بـه هیڅکلـه ترینکـوټ 

ښـار ونـه نیـي. وايل وایـي، دا مهـال پـه دغـه والیـت کـې 

زرګونـه قوتونـه شـته او لـه طالبانـو رسه د جګـړې لپاره بشـپړ 

چمتووالـی نیـول شـوی او هـره شـپه د ښـار په ګډون لـه ټولو 

تـررسه  ګزمـې  او  کیـږي  لیدنـې  څخـه  کمربندونـو  امنیتـي 

کـوي. شـېرزاد یـو ځل بیـا خلکو تـه ډاډ ورکړ چـې افغان پوځ 

بـه پـه ټـول تـوان رسه د ترینکـوټ ښـار او اوسـېدونکو سـاتنه 

وکړي.

 د اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې مـي کمېسـیون وایي، 

هغـه دولتـي مسـوولین چې خپلې شـتمنۍ ثبت نـه کړي، نو 

سـفر نـه يش کولـی . د دغـه کمېسـیون ویاند فیـروز برشي د 

زمـري پـه ۱۸مه، پـژواک اژانس تـه وویل چې تراوسـه په ټول 

هېـواد کې ۳۷ زره کسـان د شـتمنیو د ثبت لپـاره په رشایطو 

برابر دي، چې ۱۸ زره کسـانو خپلې شـتمنۍ ثبت کړې دي 

او دوی ۱۵ زره فورمـې سسـټم کـې داخل کړې دي.

خـو هغـه زیاته کـړه چـې ۲۲۱۱ مسـوولینو او چارواکو خپلې 

امتیـازات  یـې  املـه  لـه  چـې  کـړې  ثبـت  وې  نـه  شـتمنۍ 

ځنـډول شـوي وو، خـو لـه فسـاد رسه د مبـارزې کمېسـیون 

 د اروزګان ځایـې مسـوولین وایـي چـې پـه دغـه والیت کې د 

طالبانـو د ډلـه ییزو بریدونـو د مخنيوي لپاره پـوره چمتووالی 

امنیتـي  پـه  ځواکونـه  دمـي  تـازه  سـلګونه  او  شـوی  نیـول 

کمربندونـو کـې ځـای پـر ځـای شـوي دي. 

د ترینکـوټ یـوه اوسـېدونکي احمداللـه پـژواک تـه وویـل، تر 

دې وړانـدې چـې وسـله وال طالبـان پر ښـار او دولتي سـیمو 

بریدونـه وکـړي، ګـڼ شـمېر کورنۍ لـه ښـاره وتلې دي.

د هغـه پـه وینـا، لـه ښـار څخـه د طالبانـو تـر بریدونـو مخکې 

ځکـه ښـاریان کـډه کـوي چـې هسـې نـه د هلمنـد او یـا هم 

نـورو والیتونـو پـه څېـر د جګـړو پـه منـځ کـې بنـد پاتې يش. 

د ښـار د څلورمـې ناحیـې یـوه بـل اوسـېدونکي احسـان اللـه 

“هغه دولتي مسوولین چې شتمنۍ ثبت نه کړي بهر ته سفر نه يش کولی “

مسوولین: په اروزګان کې له طالبانو رسه د جګړې لپاره پوره چمتوالی نیول شوی

کارتون

مقاومت ملی
 به چه معنی است؟ 
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طالبان؛  یــش حمالت  فزا ا

 

 

 

 

 

 

ویـژه بـا شـبه نظامیـان طالبـان در منطقـه »کـود و برق« ولسـوالی 

از  شـاری  و  دارد  جریـان  مزاررشیـف  حومـه  در  دهـدادی 

شـده اند. زخمـی  و  کشـته  »تروریسـت ها« 

طالبـان  گـروه  کنـرل  بـه  والیت هـا  مرکـز  پنـج  جمعـه،  روز  از 

درآمده انـد، کـه شـهر قنـدوز مهمرین آن اسـت. طالبـان عاوه بر 

پنـج شـهر، حـدود نیمـی از ولسـوالی ها را در کنرل خـود درآورده 

است.

در  طالبـان  نظامـی  پیرشفـت  مهمریـن  قنـدوز  شـهر  تـرف 

سـال های اخیـر ارزیابـی می شـود. طالبـان یـک بـار ایـن شـهر را 

پنـج سـال پیـش تـرف کـرده بودنـد.

حمـات  گذشـته  روزهـای  در  دولتـی  و  آمریکایـی  هواپیا هـای 

گزارش هـا  بـه  بنـا  کـه  داده  انجـام  طالبـان  مواضـع  بـر  هوایـی 

شـده اند. کشـته  آن  نتیجـه  در  طالبـان  از جنگجویـان  شـاری 

در همیـن حـال، روز گذشـته، سـخنگوی طالبـان در مصاحبـه بـا 

شـبکه الجزیـره نسـبت بـه ادامـه حمـات هوایـی آمریـکا بـه افراد 

ایـن گروه هشـدار داد. سـخنگوی طالبـان همچنین مدعی شـده 

از دسـت  را  غیرنظامیـان جانشـان  از  ایـن حمـات شـاری  در 

داده اند.

پـس از اعـام خـروج کامـل نیروهـای آمریکایی تا آخر ماه آگسـت 

قابـل  افزایـش  افغانسـتان  رسارس  در  درگیری هـا  و  خشـونت ها 

توجـه یافته اسـت.

شـبه نظامیان طالبـان ابتـدا به ولسـوالی های دورافتـاده و مناطق 

روسـتایی حملـه ور شـدند و حلقـه محـارصه شـهرهای عمـده را 

تنگ تـر کـرده اسـت.

ویدیوهـا و عکس هایـی در شـبکه های اجتاعـی نرش شـده، افراد 

طالبـان را نشـان می دهنـد کـه پس از تـرف شـهرها وارد ادارات 

دولتـی شـده  انـد، در ویدیویی یکـی از آنها لباس نظامی مارشـال 

دوسـتم را به تن کرده اسـت که در شـبکه های اجتاعی خرسـاز 

شد.

مـی باشـند. در همیـن حـال، عبدالصبـور قانـع والـی هـرات، روز 

یکشـنبه در يـک نشسـت خـری گفت که طالبان شـب دوشـنبه از 

سـه جهت؛ شـیدایی، پُـل کاروبـار، و محل عرب ها بـاالی نیروهای 

امنیتـی حملـه کردند.

بـه گفتـۀ قانـع، حمات طالبان از سـوی نیروهـای امنیتی به عقب 

زده شـده اسـت. والـی هـرات همچنـان از ادامۀ عملیـات نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی بـه حایت نیروهـای حرکت مقاومـت مردمی در 

شـال غرب شـهر هـرات خـر داده و گفـت کـه نیروهـای امنیتـی، 

روحیـۀ قـوی در برابر طالبـان دارند.

والـی هـرات همچنـان افزود کـه طالبان پـس از تلفات سـنگین در 

حومـۀ شـهر هـرات، اکنـون به کمبـود نیـرو رو به رو شـده اند.

قابـل ذکـر اسـت کـه در حال حـارض، کنـرول 1٦ ولسـواىل واليت 

هـرات در دسـت طالبان اسـت. 

از سـویی دیگـر، منابعـی محلـی می گوینـد کـه نردهـای سـنگین 

در ولسـوالی دهـدادی والیـت بلخ میـان نیروهای دولتـی و طالبان 

دارد. ادامه 

سـیدمصطفی سـادات، ولسـوال دهدادی می گوید کـه این نردها 

نیمه هـای شـب گذشـده در چهـار رسکه نزدیـک به کارخانـۀ کود و 

بـرق مزاررشیـف و پـل امـام بکـری، رشوع شـد.  او افـزود کـه جنگ 

ادامـه دارد و تـا هنـوز از تلفات برخاسـته از آن، گزارشـی در دسـت 

نیسـت. منابعـی محلی می گوینـد که اگر نیروهای دولتی از سـوی 

نیروهـای هوایـی پشـتیبانی نشـوند، ممکن اسـت که خـط دفاعی 

آنـان شکسـته شـود. روز گذشـته، نردهـا در والیت هـای کنـدز، 

جوزجـان، هـرات و هلمنـد نیز، ادامه داشـتند.

رد  را  آتش بـس  بـرای  بین املللـی  درخواسـت های  طالبـان  گـروه   

کـرده و جنگجویـان ایـن گـروه در تاش گرفن شـهرهای بیشـر به 

حمـات شـان ادامـه می دهنـد.

جنگجویـان ایـن گروه روز یک شـنبه )۱۷ اسـد( کنـرل بخش هایی 

از سـه شـهر مهم، قندوز در شـال، هم مرز با تاجیکسـتان، رسپل 

و تالقـان را به دسـت بگیرند.

در تازه  تریـن مـورد، گـزارش شـده کـه حمـات طالبـان در اطـراف 

مزاررشیـف از سـوی نیروهـای دولتـی و بـا کمـک حمـات هوایـی 

شـد.  دفع 

عـادل شـاه، سـخنگوی پولیـس بلـخ، گفت کـه این حمـات هوایی 

بـرای عقـب رانـدن طالبـان از سـاحه )منطقـه( »کـود و بـرق« حومه 

مزاررشیـف انجام شـد.

ایبـک،  شـهر  بـه  طالبـان  حمـات  از  هـم  گزارش هایـی  همزمـان 

مرکـز سـمنگان نیـز مخابـره شـده اسـت. یـک سـخنگوی طالبـان 

بـه بی بی  سـی گفـت کـه آنهـا اکنـون شـهر پلخمـری، مرکـز والیـت 

ایـن شـهر  در  گزارش هـا،  بـه  بنـا  داده انـد.  قـرار  را هـدف  بغـان 

دارد. جریـان  سـنگین  درگیری هـای 

افغانسـتان،  از  رسـیده  گزارش هـای  براسـاس  حـال  عیـن  در 

نیروهـای ویـژه بـه قنـدوز اعـزام شـده اند و درگیری هـای شـدید در 

دارد. ادامـه  طالبـان  رانـدن  عقـب  بـرای  شـهر  ایـن  خیابان هـای 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور افغانسـتان نیـز بـا شـاری از 

راه  در  آنهـا  حایـت  جلـب  بـرای  جهـادی  و  سیاسـی  چهره هـای 

انـدازی بسـیج ملـی در برابـر پیرشوی هـای طالبان دیـدار و گفتگو 

کـرده اسـت.

جنگ در اطراف مزاررشیف

گـزارش شـده کـه در اطـراف شـهر مـزار رشیـف، مرکـز والیـت بلـخ 

نیـز جنگ شـدیدی جریـان دارد، مزاررشیف مهمرین شـهر تجاری 

شـالی افغانسـتان و همـرز با کشـور ازبکسـتان اسـت.

نیروهـای  دفـاع درگیـری   وزارت  امـان، سـخنگوی  فـواد  بـه گفتـه 

 مسـئوالن صحـى هـرات مـی گوينـد کـه درگیری هـا در ايـن واليت، 

جـان یـک غیـر نظامـی را گرفتـه و ۳۱ تـن دیگـر زخمی شـده اند.

داکـر عـارف جالـی رسطبیب شـفاخانه حـوزوی هـرات، بـه پژواک 

گفـت کـه در يـک شـبانه روز گذشـته، ۳۱ مجـروح و یـک کشـته از 

اثـر درگیـری هـا در شـهر هـرات بـه شـفاخانۀ حـوزوی هـرات انتقال 

داده شـده انـد.

بـه گفتـۀ جالـی، از میـان ۳۱ مجـروح، ۲۲ تـن غیرنظامیـان اند که 

۲ زن و یـک کـودک نیـز شـامل شـان مـی باشـند. وی افـزود کـه فرد 

کشـته شـده، یک مرد میان سـال اسـت. رسطبیب شـفاخانۀ حوزوی 

هـرات گفـت کـه در ۱۲ روز گذشـته، بـا آغـاز درگیـری هـا درهـرات، 

دسـت کـم ۳۶ تـن به شـمول ۱۶ غیرنظامی در هرات کشـته شـده و 

۲۲۰ تـن بـه شـمول ۱۲۰ غیرنظامـی زخم برداشـته اند.

بـه گفتـۀ جالـی، زنـان و کـودکان نیـز شـامل زخمیـان و کشـته هـا 

از  پـس  کـه  گفتنـد  اسـد(   ۱۸ )دوشـنبه،  دیـروز  منابـع  از  برخـی 

سـقوط شـهر تالقـان، مرکـز والیت تخـار، نیروهـای دولتی توانسـتند 

را، بگیرنـد. ایـن والیـت  ولسـوالی های فرخـار و ورسـج 

ایـن منابـع می افزاینـد کـه طالبـان بـا حملـه بـر شـهرتالقان ناوقـت 

روز یکشـنبه، توانسـتند متامـی بخش هـای تالقـان را بگیرنـد، امـا 

صدهـا تـن از نیروهـای دولتـی بـا عقـب نشـینی از تالقـان به سـوی 

ولسـوالی های فرخـار و ورسـج رفتنـد و ایـن ولسـوالی ها را، گرفتنـد.

اما طالبان و منابع مستقل این خر را تأیید نکرده اند.

در همیـن حال، شـاری از باشـنده گان تخار از آن چـه که بی پروایی 

حکومـت در رسـیده گی بـه اوضـاع بد امنیتـی این والیـت می گویند، 

انتقـاد می کننـد وعلت این سـقوط را بی توجهی حکومـت می دانند.

 شـورای والیتـی، برخـی اعضای شـورای حرکت مقاومـت مردمی و 

شـهروندان هـرات، علـت عدم پیـرشوی در عملیات هـای نیروهای 

امنیتـی را، نبـود رهـری واحـد بـرای مدیریـت جنـگ و عدم سـهم 

گیـری زیـاد نیروهـای اردوی ملـی، عنوان مـى کنند.

غـام حبیب هاشـمی عضو شـورای والیتی هرات، دیـروز به پژواک 

گفـت درحالیکـه رهـری جنـگ از سـوی قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر 

پیشـرده میشـود؛ امـا مقام هـای اردو در غـرب کشـور در مدیریـت 

جنـگ کوتاهـی مـی کنند.

عـدم  مشـکل  اسـت،  هـرات  بـه  کـه  مشـکلی  “یـک  افـزود:  وی 

هاهنگـی بیـن نیروهـای دفاعـی، امنیتـی و نبـود یـک قومنـدۀ 

واحـد و مرکـز سـوق و اداره اسـت کـه باعـث این شـده تـا مخالفان 

دولـت، از ایـن خـا بیشـر اسـتفاده بکننـد.”

وی تاکیـد کـرد کـه ضعـف مدیریت نهادهـای امنیتی بـه ویژه قول 

اردوی ۲۰۷ ظفـر، سـبب شـده اسـت کـه طالبان افـزون بر ترف 

۱۷ ولسـوالی، خود را به دروازۀ شـهر برسـانند.

در ایـن حـال، جـال عبدالنـارص حبیبـی عضـو شـورای حرکـت 

مقاومـت مردمـی، بـه پـژواک گفـت کـه نبـود رهـری واحـد بـرای 

مدیریـت جنـگ وجـود نـدارد و قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر، نتوانسـته 

اسـت انتظـارات را بـرآورده سـازد.

او افـزود: “درقسـمت رهـری و سـازماندهی ایـن جمعیـت کثیری 

کـه مـا از نیروهـای امنیتی در والیت هـرات داریم، بارهـا ما گفتیم 

کـه قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر، انتظـارات مـا و مـردم را بـرآورده نکـرده 

و مـا ایـن شـکایت هـا را به شـخص رئیس جمهـور هم رسـاندیم.”

امـا وی گفـت شـاری از نیروهـای اردوی ملی که در خط نخسـت 

 مسـئوالن نـی در والیـت هلمنـد خـر داده انـد کـه گـروه طالبـان 

نعمـت اللـه همت، مسـئول نرشاتی رادیو بُسـت را اسـیر گرفته اند. 

روز گذشـته نیـز توفـان عمـری، رئیـس نـرشات پکتیـا غـژ در کابـل 

ترور شـد.

بـا تشـدید جنـگ، همچنـان خشـونت در برابـر خرنگاران و رسـانه 

هـا در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت و حتـی در برخـی والیت ها 

خرنـگاران حضـور ندارند.

نهـاد  مسـئول  غیرمتـل،  عبدالسـمیع  دوشـنبه  دیـروز  تازگـی  بـه 

حایـت از رسـانه هـای آزاد) نـی ( در والیـت هلمنـد گفتـه اسـت 

کـه گـروه طالبـان روز یکشـنبه مسـئول نـرشات رادیـو بُسـت را در 

ولسـوالی نـاوه ایـن والیـت از خانـه بیـرون کرده و بـا خود بـرده اند.

مسـئول نـی) نهاد حایـت از خرنـگاران آزاد( در هلمند از طالبان 

خواسـت تـا بـر بنیـاد » تفاهـم و تعهدی که آنان با رسـانه هـا دارند، 

هرچـه زودتـر نعمـت الله همت را رهـا کنند.«

پیـش از ایـن سـخنگوی طالبـان در گفتگـو با مسـئوالن نهـاد های 

حایـت از خرنـگاران تعهـد کـرده بـود کـه خرنـگاران مـی توانند 

در بخـش هـای تحـت اداره طالبـان بدون مشـکل به فعالیت شـان 

وسـایل  دزدان متـام  کـه  گوينـد  مـی  هـرات  امنيتـى  مسـئولني   

داکـران، مریضـان و پایوازان شـفاخانه کوید ۱۹ ايـن واليت را برده 

اند.

قوماندانـی  مطبوعاتـی  آمریـت  رسپرسـت  رسـولی  شـاه  محمـود 

هـرات، بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه شـب دوشـنبه، افـراد 

مسـلح ناشـناس وارد شـفاخانه کوویـد 19 شـیدایی هـرات شـده و 

برخـی امـوال داکـران و مریضـان داخـل بسـر و اقارب شـان را به 

رسقـت بـرده انـد.

وی افزود که بررسی های پولیس در این مورد آغاز شده است.

موصـوف اطمینـان داد کـه عامـان اصلـی و مقریـن وقـوع ایـن 

رویـداد، بـه پنجـه قانـون سـپرده خواهنـد شـد.

در همیـن حـال، بصیـر احمـد یـک تـن از پایـوازان یـک بیـار بـه 

پـژواک گفـت: “دیشـب حوالـی سـاعت یـک بجـه شـب، حـدود 

بیسـت نفر که پنج نفر شـان مسـلح بودند وارد شـفاخانه شـیدایی 

نـرد قـرار دارند، بسـیار خوب مـی جنگند؛ اما مدیریـت در رهری 

قـول اردو ضعیف عمـل می کند.

موصـوف تاکیـد دارد کـه بـرای عقب رانـدن طالبـان از حومه های 

شـهرهرات، بایـد یک رهـری واحد در بین نیروهای امنیتی شـکل 

بگیرد.

شـاری از شـهروندان هـرات، با انتقال از ضعـف نهادهای امنیتی 

در راسـتای مدیریـت جنـگ، مـی گوینـد که ضعف مدیریت سـبب 

شـده کـه اکنـون طالبان، شـهر هـرات را در محارصه خـود بیاورند.

امـا جیانـی فرهـاد سـخنگوی والـی هـرات گفـت کـه هاهنگـی 

میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی وجود دارد و عملیـات ها به گونۀ 

مشـرک پیـش برده میشـود.

وی علـت کنـدی در عملیـات هـای نیروهـای امنیتـی را جـا بـه جا 

شـدن طالبـان در خانـه هـای مسـکونی مـی داند.

اطـراف  در  عملیـات  کنـدی  “علـت  داشـت:  بیـان  موصـوف 

مسـکونی  هـای  خانـه  در  طالبـان  کـه  اسـت  ایـن  شـهرهرات، 

سـنگر گرفتـه انـد و مـا بخاطـر جلوگیـری از تلفـات و خسـارات بـه 

شـهروندان، عملیـات هـا را به کنـدی، با احتیاط و بـا جدیت پیش 

میریـم و هاهنگـی هـم میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی وجود 

دارد و عملیـات هـا نیـز بـه گونـۀ هاهنـگ پیـش میـرود.”

از سـوى ديگـر، قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر در این مـورد ابراز نظر منی 

کنـد. درهمیـن حـال، یـک منبـع معتـر محلـی در هرا، بـه پژواک 

گفـت کـه حکومـت مرکـزی، مدیریـت جنگ در هـرات را بـه عهدۀ 

معیـن ارشـد امنیتـی وزارت داخلـه و قومانـدان قـول اردوی ۲۰۷ 

ظفر سـپرده اسـت. 

ادامـه دهد.

در حملـه اخیـر طالبـان بـر شـهر لشـکر گاه مرکز والیـت هلمند در 

جنـوب افغانسـتان فعالیـت رسـانه هـا متوقف گردیده اسـت.

 منابـع مـی گوینـد کـه اداره رادیـو تلویزیـون هلمنـد بـه دسـت 

طالبـان افتـاده اسـت و آنـان از آنجـا به سـود خود تبلیـغ می کنند.

روز یکشـنبه توفـان عمـری ، رئیـس نرشاتـی پکتیـا غـژ کـه در عین 

حـال سـارنوال  مرکـز عدلـی زنـدان بگـرام نیـز بـود با یک سـارنوال 

دیگـر در کابـل ترور شـد.

 نـی اعـام کـرده اسـت کـه عمـری هنـگام بازگشـت از ولسـوالی 

بگـرام والیـت پـروان در منطقـه ده سـبز کابل از سـوی افراد مسـلح 

ناشـناس ترور شـد. نـی خواهان پیگیری جدی قتـل این کارمندان 

رسـانه ای از سـوی حکومت شـده اسـت.

با گذشـت هر روز و شـدت جنگ وضعیت خرنگاران در افغانسـتان 

بدتر گردیده و سـاحه اطاع رسـانی تنگر شـده است.

اکـر خـر نـگاران بـا مشـکات امنیتـی فراوانی رو بـه رو انـد. نهاد 

هـای حایـت از خرنـگاران  و رسـانه هـا در ایـن کشـور از وضعیت 

خرنـگاران در ایـن کشـور سـخت ابـراز نگرانـی مـی کنند. 

شـدند، و متـام موبایـل و پول هـای ما و داکـران را با خـود بردند.”

قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن ،نخسـتین بـار اسـت کـه شـفاخانه کوید 

۱۹ شـیدایی، شـکار دزدان مسـلح مـى شـود . 

جنگ افغانستان؛ 
ادامه حمالت طالبان با وجود درخواست های بین المللی برای آتش بس   

درگیری های ۲۴ساعت گذشته
 درهرات یک غیرنظامی کشته و۳۱ تن دیگر زخمی شدند

جنگجویان طالبان وارد بخش های از ولسوالی حضرت سلطان سمنگان شدند

شورای والیتی: برای مدیریت جنگ در هرات رهبری واحد وجود ندارد   

نی : طالبان مسئول نشرات رادیو بُست را اسیر گرفته اند

دزدان، تمام وسایل پرسونل شفاخانه کوید ۱۹ هرات را به سرقت برده اند    



 

شـاری از دیپلومات هـای ارشـد آمریکایی   

خطـاب بـه جوبایدن، رییـس جمهوری آمریـکا گفته اند 

کـه بـرای نجـات افغانسـتان هنـوز دیـر نشـده اسـت. 

ایـن دیپلومات هـا کـه در بیشـر سـال های گذشـته در 

افغانسـتان خدمـت کـرده  می گوینـد کـه رفتـار  اخیـر 

بـه  بایـدن  تصمیـم جـو  بـاره ی  در  تردیدهـا  طالبـان، 

خـروج عجوالنـه ی نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان را 

اسـت. داده  افزایـش 

بـه گفتـه ی ایـن دیپلومات هـا طالبان حمالت وسـیعی 

را بـه راه انداختـه، بـه گفتگوهـای صلـح پشـت کـرده، 

اعـدام  را  غیرنظامیـان  و  زندانیـان  و  تهدیـد  را  زنـان 

می کننـد. نویسـندگان ایـن مطلـب گفته انـد در حالی 

کـه مشـخص نیسـت کـه مقاومـت افغان هـا در برابـر 

طالبـان شکسـت می خـورد، امـا وقـوع فاجعـه محتمل 

"تنهـا گذاشـن مردمـان شـجاعی کـه تـالش  اسـت: 

دارنـد جلـوی طالبـان را بگیرنـد، می توانـد میلیون هـا 

افغـان را در معـرض رسکـوب ایـن گـروه قـرار دهـد."

ایـن دیپلومات هـا از اداره بایـدن خواسـته اند حایـت 

قـوای  خصـوص  بـه  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  از 

تعهداتـی  بـه  و  کنـد  دوبرابـر  را  کشـور  ایـن  هوایـی 

و  بـر  حقـوق  اقتصـادی،  کمک هـای  زمینـه  در  کـه 

حایـت دیپلوماتیـک از افغانسـتان داده پابنـد مبانـد. 

"بـا مشـارکت محـدود، رویکـردی کـه آمریـکا فعـال در 

عـراق در پیـش گرفتـه، بـرای جلوگیـری از فروپاشـی 

دیـر  خیلـی  منطقـه  در  مـرج  و  هـرج  و  -افغانسـتان- 

نیسـت. امـا ایـن اقـدام و جلـب حایـت بین املللی از 

آن بایـد رسیـع و قاطعانـه باشـد."

توازن قدرت

در  اتالنتیـک  شـورای  در  مطلـب  ایـن  نویسـندگان 

ادامـه گفته انـد کـه عـدم متایـل طالبـان بـه مذاکـرات 

صلـح نشـان داده کـه این گـروه بدنبال پیـروزی مطلق 

اسـت: "رشایطـی که ایـن گروه دنبـال می کند - کنرل 

دسـتگاه پولیـس، اردو، امنیت ملی و صالحیت تغییر و 

تبدیـل رییـس دولـت و دیگر مقام های ارشـد- به معنی 

درخواسـت تسـلیمی حکومت اسـت."

بـا اشـاره بـه بازگشـت زندانیـان طالبان بـه میدان های 

جنـگ، ادامـه روابـط ایـن گـروه بـا القاعـده،  بدرفتاری 

بـا زنـان و دخـران و محاکمـه صحرایـی افـرادی کـه 

ایـن گـروه دشـمن تلقی می کنـد و نادیده گرفـن روند 

صلـح دوحـه، ایـن دیپلومات هـا می گوینـد کـه طالبان 

افغانسـتان اند.  در  اسـالمی  امـارت  تشـکیل  بدنبـال 

"امـا خیزش هـای مردمـی و اعراضات اخیر نشـان داد 

کـه بخـش بزرگ از مـردم افغانسـتان مخالف بازگشـت 

طالبـان انـد. بـا اینحـال، طالبـان بـرای رویارویـی بـا 

مقاومـت مردمـی از ترکیـب از قـوه قهریـه و پیشـنهاد 

مقـام بـه معامله گـران قـدرت اسـتفاده می کنـد." 

چرا حامیت هوایی مهم است

نیروهـای  بـه  کـه  حـال  هـان  در  هوایـی  حایـت 

امنیتـی افغـان در میـدان جنگ روحیه می دهـد، برای 

تـا خـود را رس و  افغانسـتان زمـان می خـرد  حکومـت 

سـامان دهـد و بـرای ایـاالت متحـده و رشکایـش ایـن 

امـکان را می دهـد مانـع نابـود شـدن دسـت آوردهای 

بیسـت سـاله در افغانسـتان شـوند. " از همین روسـت 

کـه اداره بایـدن بایـد در بـاره پایـان ماموریـت حایـت 

اگسـت   ۳۱ در  افغانسـتان  هوایـی  نیـروی  از  هوایـی 

تجدیـد نظـر کنـد."

ایـن دیپلومات هـا دولـت آمریـکا را بابـت ضعـف نیروی 

هوایـی افغانسـتان مقـر شـمرده و خواهـان تقویـت 

ایـن نیروهـا شـده اند. "اقدامـات فـوری پیـش رو بایـد 

شـامل آمـوزش و حفـظ مراقبـت بـرای ادامـه عملیـات 

هوایـی نیـروی افغـان باشـد. برنامه هـا و جـدول زمانـی 

دیگـر  و  ناتـو  مشـارکت  بـا  و  واقع بینانـه  بایـد  هـم 

متحدیـن آمریکا باشـد." نویسـندگان این مقالـه از ناتو 

نیـز خواسـته حایت خـود از نیروی هوایی افغانسـتان 

را از رس گیـرد.

ایـن گـروه از چهره هـای سیاسـی آمریکایـی بـا تاکیـد 

تاکتیـک  یـک  عنـوان  بـه  هوایـی  حمـالت  ادامـه  بـر 

می نویسـند که حایـت از گفتگوهای صلـح تا مادامی 

کـه طالبـان بـر طبـل جنـگ و وادار سـازی حکومـت 

اسـاس  بـه  نـدارد.  منطـق  می کوبـد،  تسـلیمی  بـه 

بایـد مانـع فروپاشـی و  ایـن گـزارش، رویکـرد آمریـکا 

هان حـال  در  و  شـود  افغانسـتان  دولـت  شکسـت 

زمینـه گفتگوهـای جـدی صلـح را فراهـم کند."بـرای 

آمریکایی ها پشـت کـردن به مردمی که برای ارزشـهای 

حقـوق بـری، آزادی و لیربالیـزم سیاسـی می جنگنـد 

و ایـاالت متحـده بیسـت سـال بـرای آن تبلیـغ کـرده، 

درآمد

نـا  گفت وگوهـای  تجربـۀ  و  تاریخـی  شـواهد 

فرجـام تحقـق صلـح در افغانسـتان در ادوار مختلـف 

در  پایـدار  صلـح  رسنوشـت   « داده انـد:  نشـان 

افغانسـتان« را بایـد در خـارج از مرزهـای افغانسـتان 

جسـتجوکرد. بـه عبـارت دیگـر؛ طـرف گفت وگوهـای 

بـا  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  پایـدار  اسـتقرارصلح 

دولـت و شـهروندان افغانسـتان نیسـت. زیـرا هـان 

گونـه کـه جنـگ هـا، منازعـات و خشـونت هـای ضـد 

از سـوی طالبـان   انسـانی کـه در طـول سـی سـال 

علیـه دولـت و مـردم افغانسـتان روا داشـته شـده اند؛ 

طالبـان مسـؤول مسـتقیم این همه کشـتار و قتل عام 

هـای خونیـن نیروهای امنیتی و دفاعی و شـهروندان 

ملکـی نیسـتند، بلکه پاکسـتان و بازیگـران منطقه ای 

بـه  نزدیـک  گذشـت  بـا  می باشـند.  املللـی  بیـن  و 

آوردن  نامـۀ  موافقـت  امضـاء  از  کـه  اسـت  سـال  دو 

طالبـان،  تروریسـتی  گـروه  بـا  افغانسـتان  در  صلـح 

امـور  در  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  خـاص  مناینـدۀ  بـا 

امـا  می گـذرد.  خلیلـزاد  زملـی  افغانسـتان  صلـح 

گـروه تروریسـتی طالبـان نـه تنهـا الزامـات حقوقـی، 

سیاسـی و تعهـدات تحقـق صلح و کاهش خشـونت ها 

را از خـود نشـان نـداده اسـت، بلکـه ماشـین کشـتار 

نشسـت  بنابرایـن،  اسـت.  داده  افزایـش  را  خویـش 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بـرای تحلیـل و 

ارزیابـی وضعیـت کشـتار و قتـل عـام افـراد ملکـی و 

روز  در  افغانسـتان  صلـح  و  جنـگ  جـدی  خطـرات 

جامعـۀ  امـا  و  برگزارشـد.   1400 اسـد   15 جمعـه 

مخصوصـاً  و  املللـی  بیـن  سـازمان های  جهانـی، 

محکومیـت  بیانیـۀ  صـدور  بـا  متحـد،  ملـل  سـازمان 

تروریسـتی  گـروه  سـوی  از  ملکـی  افـراد  کشـتار 

ارادۀ  فقـدان  و  فاجعـه  عمـق  از  نشـان  طالبـان، 

تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان می باشـد. انتظار 

امنیـت سـازمان  نشسـت شـورای  در  کـه  رفـت  مـی 

ملـل متحـد، پاکسـتان که مسـؤول مسـتقیم جنـگ، 

و کشـتارهای  انسـانی  و خشـونت های ضـد  منازعـه 

هدف منـد و سیسـتاتیک افـراد نظامـی و ملکـی را 

مـورد شـدیدترین حمـالت تروریسـتی و جنـگ متـام 

عیـار با اسـتفاده ابـزاری از گـروه تروریسـتی طالبان، 

علیـه دولـت و مـردم افغانسـتان قرار داده اسـت، باید 

تحریـم و مـورد محاکمـه بین املللـی قـرار می دادند. 

و  ماهیـت جنـگ  تحلیـل  و  تجزیـه  کالبـد شـکافی، 

صلـح افغانسـتان، رابطـۀ مسـتقیم بـا حایـت مالـی 

بازیگـران  و تجهیـزات نظامـی کشـورهای همسـایه، 

منطقـه ای و بیـن املللـی دارنـد. زیـرا گـروه افراطـی 

و تروریسـتی طالبـان ابزارهـای  دسـت سیاسـت های 

کشـمکش های  و  تنش هـا  خارجـی،  بازیگـران 

عامـل  و  هسـتند  داخلـی  منافقانـۀ  ورزی  سیاسـت 

شـهروندان  امـروز  قتل عام هـای  و  کشـتارها  اصلـی 

سیاسـت  دیگـری  و  پاکسـتان  یکـی  افغانسـتان؛ 

خائنانـۀ حامدکـرزی رئیـس جمهـور پیشـین، در بـاز 

تولیـد گـروه تروریسـتی طالبـان در افغانسـتان نقـش 

اساسـی و مسـتقیم داشته اسـت. بازیگران منطقه ای 

و بیـن املللـی بـرای تأمین منافع خویـش و رس کوب 

مخالفـان خـود در منطقـه، گـروه تروریسـتی طالبـان 

در پشـت پـردۀ مذاکـرات صلـح، افغانسـتان را میدان 

جنگ هـای نیابتـی خویـش قـرار داده و حامدکـرزی 

زمینـه  آن  خائنانـۀ  سیاسـت  بـه  وابسـته  حلقـات  و 

ظهـور و بـروز گـروه تروریسـتی طالبـان را فراهم کرده 

خشـونت ها،  منازعـات،  جنگ هـا،  بنابرایـن،  اسـت. 

و  هدف منـد  کشـتارهای  قتل عام هـا،  ویرانی هـا، 

افـراد  و  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  سیسـتاتیک؛ 

ملکـی توسـط گـروه تروریسـتی طالبـان، محصـول و 

براینـد سیاسـت های خائنانـۀ و منافقانـۀ حامدکـرزی 

رئیـس جمهور پیشـین در قالب گفتـان تحقق صلح 

کانـال دو و کانـال یـک و نیـم می باشـند. هم چنـان 

سیاسـت های طالـب پـروری )زملـی خلیلـزاد( از یک 

»گروه جنایت کارتروریسـتی« به یک »جریان سیاسـی 

بـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  دولـت  مخالـف« 

میانجی گـری زملـی خلیلزاد فرسـتاده ایـاالت متحده 

سیاسـت   کـه  افغانسـتان؛  صلـح  امـور  در  آمریـکا 

خارجـی آمریـکا را تبییـن می کنند، این سیاسـت غیر 

مسـووالنۀ ؛ تحـت عنـوان آوردن تحقـق صلـح؛ میـان 

دولـت و گـروه طالبـان در جامعـۀ افغانسـتان اسـت، 

افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  علیـه  را  جنایت دیگـری 

مروعیـت  همین طـور،  و  می گـذارد.  منایـش  بـه 

و  املللـی؛ سی سـال جنایـات جنگـی  بیـن  بخشـی 

گـروه  توسـط  ملکـی   افـراد  قتل عـام  و  نسل کشـی 

تروریسـتی طالبـان؛ بـا دخالت آشـکار و حایت های 

مالـی و تجهیـزات نظامـی؛ بازیگـران منطقه ای و بین 

املللی کـه منافع شـان در تـداوم جنـگ و خلق بحران 

از سـوی گروه تروریسـتی طالبان؛ علیـه دولت و مردم 

در افغانسـتان می داند تعریف می شـوند. حال سـوال 

اساسـی این اسـت کـه؛ آیـا گـروه تروریسـتی طالبان 

مسـلط  افغانسـتان  در  نظامـی  قـدرت  و  جنـگ  بـا 

می شـود یـا خیـر؟ اگر مسـلط شـوند، رسنوشـت نظام 

سیاسـی آینده افغانسـتان و نسـل آینده افغانسـتان و 

ارزش هـای دو هـه دموکراسـی و دسـتاوردهای دولت 

و مـردم افغانسـتان در سـایۀ امـارت مطلقـۀ اسـالمی 

طالبانیسـم؛ بـه چـه رسانجـام گرفتـار خواهـد شـد؟ 

جامعـۀ جهانـی و سـازمان های بین املللـی هم چنان 

حفـظ  بـرای  اقـدام  یـا  مانـد؟  گرخواهنـد  نظـاره 

ارزش هـای انسـانی و نظـام جمهـوری خواهدکـرد؟

منازعـه  اساسـی حل  تحلیـل  یکـم:  گفتـار 

در  نظامـی  پیـروزی  بـا  صلـح؛  بـه  دسـتیابی  و 

پذیرنیسـت؛ امـکان  افغانسـتان 

بـه صورت کلـی، مؤلفه هـا و شـاخص های تعییـن 

از طرف هـای  یکـی  توسـط  نظامـی  پیـروزی  کننـدۀ 

جنـگ، در قضیـه افغانسـتان وجـود نـدارد. بنابرایـن، 

در  شـود،  جنـگ  برنـدۀ  طـرف  یـک  کـه  سـناریویی 

نظـر  بـه  محتمـل  افغانسـتان  در  کنونـی  رشایـط 

نتیجـه  بـا  جنـگ  ختـم  منظـر،  ایـن  از  منی رسـد. 

این کـه  مگـر  اسـت؛  محتمـل  گزینـۀ  یگانـه  نسـبی، 

تحـول ناگهانـی نظیـر مداخلـۀ قـدرت خارجـی وارد 

معادله شـود. بنابراین، بر اسـاس داده ها و شـواهدی 

تاریخـی و تطبیقی، شورشـیان زمانی پیروز می شـوند 

کـه رونـد منازعـه بـه صـورت جدی بـه نفع شورشـیان 

بـه سـوی  فزاینـده  بـا رسعـت  و دولـت  تغییـر کـرده 

مرحلـه ای،  از چنیـن  عبـور  بـرود.  پیـش  اضمحـالل 

آغـاز شـده  پایانـی جنـگ  دورۀ  کـه  نشـان می دهـد 

اسـت. در ایـن مرحلـۀ منازعـه، افـراد قبـالً بـی طـرف 

و حامیـان دولـت بـه گونـۀ روز افزونـی بـه شورشـیان 

بهـار سـال  در  منازعـه  افغانسـتان،  در  می پیوندنـد. 

1992 وارد چنیـن مرحلـه ای گردیـده و نهایتاً به نفع 

مجاهدیـن متـام شـد. در ایـن مرحلـه اعضـای بلنـد 

پایـه حکومتـی و افـران ارشـد ارتـش بـا شـتاب بـه 

 9 طورکلـی  بـه  می پیوسـتند.  مجاهدیـن  گروه هـای 

شـاخص تعییـن کننـده پیـروزی گروه هـای شورشـی 

بـر دولـت وجـود دارنـد کـه از ایـن میـان، 6 شـاخص 

حایـت  کاهـش   .1 آن هاسـت:  مهم تریـن  نخسـت 

داخلـی از دولـت. 2. قطـع حایـت بیـن املللـی از 

دولـت. 3. کاهـش کنرل دولت بر جمعیـت و قلمرو. 

4. تضعیـف روز افـزون قـوۀ قهریـۀ دولـت. 5. افزایش 

نـرخ فـرار اعضای ارتش بـه ویژه در میـان افران. 6. 

افزایـش غیابـت در میـان کارمنـدان خدمـات ملکی، 

بازرگانـان و فعـاالن مدنـی. 7. از دسـت رفـن منابع 

از سـوی  قبـالً  و اطالعاتـی کـه  اطالعـات عملیاتـی 

افـراد ملکـی تأمیـن می شـد. 8. افزایـش نـرخ فـرار 

رسمایـه و فـرار مغزهـا. 9. توقـف دارایی هـای مالـی و 

فـرار خانواده هـای کارمنـدان دولتـی در پناهگاه های 

امـن در خـارج از کشـور، غیـر از دو مـورد اخیـر، ایـن 

شـاخص هـا بـه دالیلـی کـه در ادامـه ذکر می شـود، 

بـا منازعـۀ کنونـی افغانسـتان مرتبـط نیسـتند: رصف 

نظـر از ضعـف دولـت در متثیـل حاکمیـت و حکومت 

داری خـوب، دولـت افغانسـتان از حایـت مردمـی و 

بیـن املللـی بیشـری نسـبت بـه طالبـان برخـوردار 

اسـت. دولـت، قـوای نظامـی نسـبتاً قـوی تـری دارد، 

امـا توانایـی اسـتفادۀ فعاالنۀ ایـن نیرو را نـدارد. هیچ 

گونـه فـرار و تـرک خدمـت چشـم گیـری در کادرهای 

نظامـی و کارمنـدان دولتـی صـورت نگرفتـه؛ و دولـت 

نیـز کنـرل خویـش بـر قلمـرو و جمعیـت کشـور را به 

گونـۀ قابـل توجهـی از دسـت نداده اسـت. بر اسـاس 

گـزارش بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسـازی افغانسـتان 

)سـیگار( کـه در آپریـل 2018 منتـر شـده، طالبان 

را  ولسـوالی   407 مجمـوع  از  ولسـوالی   59 تنهـا 

دولـت  دارنـد؛  نفـوذ  آن هـا  بـر  یـا  می کننـد  کنـرل 

بـر رس کنـرل  و  را کنـرل می کنـد  229 ولسـوالی 

بقیـۀ قلمـرو کشـور )119 ولسـوالی( میـان طرفیـن 

جنـگ جریـان دارد. ایـن گـزارش نه جزئیـات الزم در 

مـورد شـدت کنـرل طالبـان در ایـن ولسـوالی ها را 

بـا ولسـوالی هایی  نـه هـم در رابطـه  ارائـه می کنـد، 

توضیـح می دهـد کـه بـرای کنـرل آن ها میـان دولت 

و طالبـان جنـگ جریان دارد. بنابراین، دشـوار اسـت 

یـا  تحـت کنـرل طالبـان  قلمـرو  از  روشـنی  تصویـر 

مناطقـی ارائـه کرد که هر دو طـرف روی کنرل آن ها 

می جنگنـد. امـا روشـن اسـت کـه دولت کنـرل خود 

را بـر متـام شـهرهای بـزرگ، مراکـز والیـات و مناطق 

اسـراتیژیک حفظ کرده اسـت. این نیز روشـن اسـت 

کـه طالبـان در مناطـق دور افتـاده و عمدتـاً دشـوار 

دهنـدۀ  نشـان  وضعیـت  ایـن  دارنـد.  حضـور  گـذار 

حالـت عـادی شـورش گـری اسـت، نـه این که نشـان 

بدهـد وضعیـت بـه نفـع شورشـیان اسـت. افـزون بـر 

در  تـرک خدمـت  از  گزارشـی  یـا  نشـان  هیـچ  ایـن، 

میـان کادرهـای نیروهـای مسـلح یـا افـران ارشـد، 

یـا عـدم حضـور قابـل توجـه کارکنـان خدمـات ملکی 

محلـی  باشـندگان  ایـن،  بـر  عـالوه  نـدارد.  وجـود 

ممکـن اسـت در مناطق جنگـی برای تهیـه اطالعات 

از مجـازات  تـرس  یـا  قبیلـه ای  اختالفـات  دلیـل  بـه 

توسـط طالبـان بـا دولـت همـکاری نکننـد، امـا ایـن 

منابـع  از  اطالعـات  کسـب  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان 

بـه کلـی ناممکـن باشـد. تنهـا  بـرای دولـت  محلـی 

دارایی هـای  »توقـف«  و  مغزهـا  فـرار  رسمایـه،  فـرار 

رسـمی دولـت و فـرار خانـواده های کارمنـدان دولتی 

در کشـورهای خارجـی، مسـائلی جـدی هسـتند کـه 

از  رسبازگیـری  و  تبلیغاتـی  کارزارهـای  در  طالبـان 

ایـن مشـکل  ایـن حـال،  بـا  اسـتفاده می کننـد.  آن 

بـه تنهایـی بـه ایـن معنـا نیسـت کـه رشایـط بـه نفـغ 

شورشـیان اسـت. بنابرایـن، پیـروزی نظامی از سـوی 

طالبـان در رشایـط فعلـی محتمـل به نظر منی رسـد. 

نوشـتار  ایـن  تجربـی  یافته هـای  بـا  اسـتدالل  ایـن 

مطابقـت دارد، چـون هیـچ رشکت کننـده ای به پایان 

نظامـی منازعـه بـه نفـع طالبـان در رشایـط کنونـی 

بـاور نـدارد. )ابراهیمـی،1397، 51(. بنابراین، گروه 

بـرای  را  خویـش  تـالش  متـام  طالبـان؛  تروریسـتی 

غلبـه در افغانسـتان از راه نظامـی و حمـالت مرگبـار 

انجـام  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  علیـه  تروریسـتی 

می دهنـد، امـا ایـن تالش هـا و جنگ ها و خشـونت ها 

بـرای غلبـۀ نظامـی عملـی و امـکان پذیـر نیسـت. در 

چنیـن رشایطـی منطـق حکومت بایـد مقابلـه به مثل 

باشـد، یعنـی از منطـق مقاومـت و رسکـوب نظامـی 

علیـه گـروه تروریسـتی با متـام توان خویش اسـتفاده 

بـه  دسـتیابی  بـرای  مطلـوب  گزینـه  تنهـا  و  کننـد 

اسـتقرارصلح پایـدار در افغانسـتان وادارکـردن گـروه 

تروریسـتی طالبـان از راه ترکـوب نظامـی اسـت نـه 

مذاکـرات صلـح آمیـز. 

گفتـار دوم: نشـانه ها و داللت هـای اختالفات 

مقدمـۀ  طالبـان؛  تروریسـتی  درونی گـروه 

طالبانیسـم؛ نظـام  فروپاشـی 

گفتـه شـد که پیـروزی نظامـی  در افغانسـتان از 

سـوی گـروه ترویسـتی طالبـان؛ علیـه دولـت و مـردم 

و منطـق  لحـاظ عقالنیـت سیاسـی  بـه  افغانسـتان، 

ممکـن  پایـدار  صلـح  بـه  دسـتیابی  و  منازعـه  حـل 

نیسـت. بـه همیـن ترتیب، پیـروزی نظامـی دولت نیز 

محتمـل بـه نظر منی رسـد. دولت ها قاعدتـاً از طریق 

از بیـن بـردن نیروهـای شورشـی، کادرهـا و سـاختار 

سیاسـی شورشـگری پیـروز می شـوند. پیـروزی دولت 

هاننـد سـناریوی پیـروزی شورشـیان، زمانـی ممکن 

اسـت کـه منازعـه بـه نقطـۀ اوج رسـیده؛ امـا ایـن بـار 

بـه نفـع دولـت. بـه طـور کلـی پنج نشـانه یا شـاخص 

بـه  منازعـه  یـک  دهـد  مـی  نشـان  کـه  دارد  وجـود 

چنیـن نقطـۀ اوجی رسـیده اسـت: 1. افزایـش تعداد 

فـرار و تـرک خدمـت شورشـی هـا بـه ویـژه در کادر 

رهـربی آن. 2. از بیـن بـردن پناهـگاه هـای داخلـی 

گیـری  چشـم  کاهـش   .3 شورشـیان.  فرامـرزی  و 

کمـک هـای بیـن املللـی از جملـه حایـت مالـی از 

از  بیشـری  حجـم  دادن   .4 مختلـف.  افـراد  سـوی 

اطالعـات عملیاتـی از سـوی مـردم به نفـع دولت. 5. 

پرداخـت بیش تـر بـرای دسـت یابی به مـواد، خدمات 

و اطالعـات از سـوی شورشـیان. ایـن سـناریو حداقل 

نظـر  بـه  افغانسـتان محتمـل  در  در رشایـط کنونـی 

منی رسـد. در میـان طالبـان، فـرار یـا تـرک خدمـت 

جنـگ جویـان این گروه بـه طور قابـل توجهی صورت 

منـی گیـرد. هـر چنـد نشـانه هایـی وجـود دارد کـه 

لحـاظ  بـه  عمـر  محمـد  مـال  مـرگ  از  پـس  طالبـان 

اطالعـات  هیـچ  امـا  یافته انـد،  انشـعاب  سـاختاری 

قابـل اعتـادی وجـود نـدارد که فـرار یا تـرک خدمت 

جنـاح یـا کادری را تأییـد کنـد. علـی رغـم انشـعاب 

سیاسـی  وحـدت  توانسـته اند  طالبـان  سـازمانی، 

دنبـال  بـه  کـه  جناح هایـی  متـام  بـا  را  خـود  گـروه 

عیـن هـدف سیاسـی هسـتند، حفـظ کننـد. بـه طور 

مثـال، متابعـت از آتش بـس عید فطر شـورای کویته، 

نشـانۀ روشـنی از اتحـاد سیاسـی این گـروه اسـت. بر 

عـالوه، اطالعـات قابل اعتـاد نشـان منی دهد مردم 

در مناطـق مـورد نـزاع میـزان اطالعـات روز افزونـی را 

بـرای دولـت تهیـه می کننـد؛ هـر چنـد ممکـن اسـت 

جنـوب  در  قبیلـه ای  اختالفـات  دلیـل  بـه  امـر  ایـن 

افغانسـتان یـا تـرس مـردم از طالبـان باشـد. عـالوه 

بیـرون  و  داخـل  در  طالبـان  پناهگاه هـای  ایـن،  بـر 

از افغانسـتان فعـال بـوده و در آجنـدای برنامه هـای 

عملیاتـی و سیاسـی شورشـیان قـرار دارنـد. طالبـان 

و  ندارنـد  قـرار  مالـی شـدید  هم چنیـن تحـت فشـار 

هیـچ نشـانه ای از قطـع کمک هـا از منابـع خارجـی 

بنابرایـن،  نـدارد.  وجـود  گـروه  ایـن  بـه  داخلـی  و 

منازعـه در افغانسـتان بـه نفـع دولت به اوج نرسـیده، 

و در ایـن رشایـط، پایـان جنـگ بـا سـناریوی »بـرد و 

باخـت« بـه نفـغ دولـت محتمـل بـه نظـر منی رسـد. 

یافته هـای تجربـی ایـن نوشـتار، بـه طور گسـرده ای 

رشکـت  اکـر  و  می کنـد  تأییـد  را  اسـتدالل  ایـن 

کننـدگان، ختـم جنـگ از طریـق مذاکره را بـه عنوان 

عملی تریـن شـیوه بـرای پایـان منازعه در افغانسـتان 

پیشـنهاد کردنـد. بنابرایـن، یافتـه هـای ایـن تحقیـق 

نشـان می دهـد کـه طالبـان و دولـت بـه انـدازۀ کافی 

بـرای دوام آوردن تـوان دارنـد، امـا ضعیف تـر از آننـد 

تـا بتواننـد یکدیگـر را از راه نظامـی حـذف کننـد. بـا 

آن کـه دولـت متحدیـن قوی تـری داشـته و در موضـع 

قوی تـری قـرار دارد؛ امـا در وضع موجود قادر نیسـت 

از راه نظامـی پیـروز شـود. اکـر مصاحبه شـوندگانی 

کـه معتقدنـد طالبـان در مقایسـه با دولـت در موضع 

کـه دولـت  اظهـار می دارنـد  دارد،  قـرار  ضعیف تـری 

ظرفیـت اسـتفاده از قـوۀ قهریـه بـرای از بیـن بـردن 

طالبـان را نـدارد. بـه همیـن ترتیـب، سـفارت ایـاالت 

متحـده در کابـل وضـع موجـود را بـرای هـر دو طـرف 

یـک بـن بسـت نظامـی توصیـف می کنـد؛ و مایادون، 

رشایـط  در  کـه  اسـت  معتقـد  اروپـا  اتحادیـۀ  سـفیر 

کنونـی پیـروزی نظامـی از سـوی هـر دو طـرف غیـر 

محتمـل بـه نظـر مـی رسـد: »فکرمی کنـم کـه دولـت 

کـه  آن چـه  طالبـان،  و  دارد؛  قدرت منـدی  متحدیـن 

مـن شـنیده ام، معتقدنـد کـه منی تواننـد برنده شـوند 

و دولـت نیـز منی توانـد برنـده شـود. رئیـس جمهـور 

محمـد ارشف غنـی گفتـه اسـت کـه بـدون حایـت 

نیروهـای ائتـالف، حضـور مـا بـه چنـد والیـت محدود 

بنابرایـن،   .)53 )ابراهیمـی،1397،  شـد.«  خواهـد 

تروریسـتی  گـروه  عمـر؛  محمـد  مـال  مـرگ  از  بعـد 

طالبـان در انتخـاب رهـربی جدیـد دچـار انشـعاب و 

اختالفـات شـدید شـدند؛ ولی مهـارت خوبـی از خود 

نشـان داده اند کـه این اختالفات را به حداقل رسـاند 

و خودشـان را آمـاده بـرای جنگ هـا و خشـونت ها و 

حمـالت شـدیدتری را طراحـی و اجـرای منودند و راه 

حل اساسـی را گروه تروریسـتی طالبان در کشـتارها 

و  رعـب  ایجـاد  و  ترورهای هدف منـد  و  قتل عام هـا  و 

وحشـت از طریـق حمـالت نظامـی و جنایـت جنگـی 

علیـه دولـت و مـردم افغانسـتان را در اذهـان عامـه 

مـردم تئوریـزه مناینـد. در هـر صـورت منطـق گـروه 

تروریسـتی طالبـان، غیـر از منطق ترور و کشـتارهای 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  اعـم  خونیـن 

و افـراد ملکـی چیـزی دیگـری را در اذهـان و افـکار 

خویـش پـرورش منی دهند. بنابراین، اساسـاً اندیشـه 

از  پایـدار  اسـتقرارصلح  بـه  بـرای دسـتیابی  مذاکـره 

مجـرای آتش بـس و مفاهمـه و گفت وگوهای اساسـی 

از بنیـاد  بـرای ختـم جنـگ و خون ریـزی  و بنیـادی 

نـه بـاور دارنـد و نـه قبـول می کننـد و فقـط بـر غلبـۀ 

نظامـی و تشـکیل امارت مطلقۀ اسـالمی می اندیشـد 

و تـالش می کنـد و ایـن تفکرطالبانیسـم خـود به خود 

منطـق تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان را بـه بـن 

بسـت رسـانیده و از امتنـاع گفت وگوهـا بایـد سـخن 

گفـت و بـرای آن چـارۀ اساسـی اندیشـید.

دلیلـی وجـود نـدارد."

جلب حامیت بین املللی

دیپلومات هـای پیشـین آمریکایی گفته اند مهم نیسـت 

کـه صلـح چـه انـدازه  دور از دسـرس به نظر می رسـد، 

دیپلوماسـی  بـه  دادن  سـامان  و  رس  بـرای  بایـدن 

آمریـکا، بایـد مناینـده جدیـدی را بـرای افغانسـتان و 

منطقـه معرفـی کنـد. بـه گفتـه ایـن دیپلومات هـا ایـن 

مناینـده باید حایت سـازمان ملـل و صالحیت رهربی 

را  افغانسـتان  در  ثبـات  بـه  قـوی  متایـل  و  گفتگوهـا 

داشـته باشـد. "ایـاالت متحـده در رونـد صلـح بیشـر 

بـه نقـش حایتـی نیـاز دارد تـا مشـارکت در آن. عالوه 

از رشکای کلیـدی مثـل چیـن، روسـیه،  بایـد  آن،  بـر 

و  بریتانیـا، عربسـتان سـعودی، هنـد  اروپـا،  اتحادیـه 

پاکسـتان تضمیـن گرفته شـود تا از حکومتـی که با زور 

روی کار بیایـد حایـت نکننـد." 

ضمـن  اتالنتیـک  شـورای  در  دیپلومات هـا  ایـن 

اسـتقبال از نشسـت فوق العـاده اخیـر شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل در بـاره، از ایـن شـورا خواسـته تـا فـورا 

جملـه  از  طالبـان،  بـر  را  جدیـدی  محدودیت هـای 

ممنوعیـت سـفر اعضـای ایـن گـروه وضـع کنـد، مگـر 

اینکـه ایـن گـروه بـرای صلح گام هـای جدی را بـردارد. 

نویسـندگان ایـن مقالـه همچنـان بـه اثـرات دراز مدت 

و  پرداختـه  افغانسـتان  در  آمریـکا  جدیـد  سیاسـت 

گفته انـد کـه سـقوط حکومـت افغانسـتان کل منطقـه 

آن،  از  "فراتـر  را بی ثبـات خواهـد کـرد.  آسـیا  جنـوب 

خـروج رشم آور آمریـکا از افغانسـتان پیـام وحشـتناک 

بـه دیگـر کشـورهای رقیـب مثـل چیـن می فرسـتد کـه 

اگـر ضانت هـای امنیتی ایـاالت متحده اعتبـار ندارد، 

پـس چـرا بـا چیـن معاملـه منی کنیـد؟"

می نویسـند:  آمریکایـی  دیپلومات هـای  پایـان  در 

"هرچنـد دیـر شـده، اما ایـاالت متحده می توانـد و باید 

بـا حایـت هوایی و دفاعـی همراه با دیلپوماسـی قوی 

وارد عمـل شـود. آینـده افغانسـتان و همچنیـن اعتبـار 

بین املللـی واشـنگن در خطـر اسـت."

نیـز برخـی سـناتوران و سیاسـتمداران  ایـن  از  پیـش 

امریـکا، خـروج نیروهـای ایـن کشـور از افغانسـتان را 

یـک اشـتباه خوانـده بـود. از جملـه میـچ مـک کانـل 

سـناتور جمهوری خـواه ایالـت کنتاکـی و رهـرب اقلیـت 

سـنای ایـاالت متحـده، خـروج نیروهـای آمریـکا و ناتـو 

از افغانسـتان را »اشـتباه« خوانـد. »بـه گانـم بایـد بـه 

شـا یـادآوری کنـم کـه مـا در درجـه اول بـرای چـه بـه 

افغانسـتان رفتیـم. مـن فکـر می کنـم احتـال اینکـه 

طالبـان دوبـاره کنـرل کشـور را بدسـت بگیرند، شـاید 

از اواخـر همیـن امسـال، زیـاد باشـد.«

در  آمریـکا  حضـور  کـه  کـرد  اسـتدالل  کانـل  مـک 

افغانسـتان را نبایـد بـه »جنـگ بی پایـان« تعبیـر کـرد، 

زیـرا در سـال های اخیـر ایاالت متحـده در آنجا بیش از 

آنکـه مشـغول عملیات جنگی باشـد، مشـغول اقدامات 

ضـد تروریسـتی بـوده اسـت.

بـه گفتـه وی: »مـا حـدود دوهـزار و پانصـد تـا سـه هزار 

نیـرو در افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا تروریسـم و آموزش 

اگـر  کرده ایـم.  مسـتقر  افغانسـتان  ارتـش  مـداوم 

حافظـه ام یـاری کنـد، طـی یک سـال گذشـته ما حتی 

یک پرسـنل نظامی آمریكایی را هم در جنگ از دسـت 

نداده ایـم، لـذا اینطـور نیسـت كـه مـا در افغانسـتان 

مـدام درگیـر جنـگ باشـیم.«

را  خربنـگاران  بـه  خطـاب  خـود  سـخنان  کانـل  مـک 

اینطـور خامتـه داد: »مـن نگـران آینده زنـان و دخران 

افغـان هسـتم. ما بـاز در هـان وضعیتی قـرار خواهیم 

گرفـت کـه قبـال در آن بودیـم. حضـور ما در افغانسـتان 

از رس لطـف بـه آنهـا نیسـت، بلکـه به نفع خود ماسـت. 

بـه نظـر مـن رئیـس جمهـور اشـتباه کرد.«

نـوت: شـورای آتالنتیـک یک اندیشـکده آمریکایـی در حوزه 

روابـط بین امللـل اسـت. ایـن شـورا در سـال ۱۹۶۱ تشـکیل 

شـد و بـرای رهـربان بین املللـی سیاسـی، تجـاری و فکـری 

مشـوره ارائـه می دهـد.

افغانستان را از دست ندهید
دیپلومات های آمریکایی:

درداخل یا خارج از مرزهای افغانستان تعیین می شوند؟

3
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 مصطفی شفیق

سرنوشت صلح پایدار در افغانستان؛ 
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 بازی با اعداد              3336
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

2331    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3507
قلعه ی سفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3536
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ثور
ممکن اســت برای دســتیابی به منابع جدید اقدام فوری کنید. یک شخص 
ســالمند در اطراف تان ممکن است سعی کند که اراده شما را مورد ازمایش 
قرار دهد. دوستان تان را نادیده نگیرید. ارزش ندارد که تمام وقت خود را به 

جوزا
امروز تمایل دارید که مشــکالت خانوادگی تان را به زمان دیگری موکول کنید. 
ممکن اســت مجبور باشــید که به یک ســفر کوتاهی بروید و برای خانه تان 
ســرمایه گذاری انجام دهید. امروز بعد از ظهر احتماال با مشکالت جزئی مواجه 

می شوید.

سرطان
امــروز هر کاری را نمــی توانید انجام دهید اما می توانید امیدوار باشــید. 
شــریک کاری تان ممکن است به عهد و قولش وفا نکند. زمان خوبی برای 
تجارت و مالقات با افراد مهمی نیســت. ســعی نکنید که دیدگاه خود را به 

کنید. تحمیل  دیگران 

اسد
باید کارهای تجاری اورژانســی را امروز فقط انجام دهید. زیرا که شانس شما 
بسیار کم اســت. عالوه براین در خطر از دست دادن پول هستید. بیشتر به 
زندگــی عاطفی تان توجه کنید. احتماال با انجــام کارهای خوب موفق می 

شوید.

سنبله
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز بهترین نیست، و ممکن است که زندگی 
اجتماعی تان تحت تاثیر قرار می گیرد. نباید وارد کاری شــوید و یا مشــارکتی، 
حتی اگر به شــما پیشنهاد های وسوسه انگیزی دهند. زمان بسیار مطلوبی برای 

زندگی عاطفی تان است.

حمل
به نظر میرســد که بسیار مشغول هستید اما انرژی کافی برای انجام هر کاری 
را دارید. هر چیزی را که شروع می کنید تا با موفقیت به اتمام می رسانید، به 
اندازه کافی مصمم هســتید. شرایط مالی تان خیلی خوب نیست، اما فرصتی 

دارید که خیلی زود شرایط تان را بهبود بخشید.

میزان
ممکن است احساس نیاز کنید که با شخصی از جنس مخالف در ارتباط 
با احساســات تان صحبت کنید. احتماال احساس کنید که نادیده گرفته 
شــده اید، و به دنبال مشاوره هستید. بهر است که سعی کنید که بیشتر 

اجتماعی باشید.

عقرب
امروز صبح روی مود صحبت کردن با کســی نیستید . احتیاط کنید، وگرنه 
خودتان را از دیگران جدا خواهید کرد. شــریک عاطفی تان شما را به سختی 

خواهد فهمید و سعی می کند که به شما کمک کند.

قوس
امروز ممکن اســت اجتماعی نباشید و تو خودتان هســتید. احتماال مجبور 
هستید که مسائل را به تنهایی در یک بازه زمانی حل کنید. به خودتان اجازه 
ندهید که در شرایط تان غرق شوید. همیشه راه حلی وجود دارد. مثبت فکر 

کنید و از دوستان تان در خواست کمک کنید.

جدی
امروز صبح احســاس می کنید که نادیده گرفته شــده اید از سمت شریک 
عاطفی تان، و نیاز به مشــاوره و تشــویق دارید. ســعی کنید که بیشــتر 

اجتماعی باشید وگرنه به ارتباطات خود آسیب می رسانید.

دلو
امروز صبح خسته هســتید و روی مود برقراری ارتباط با کسی نیستید. باید از 
انجــام کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید. کارهای روزانه خود را انجام دهید و 

تصمیمات مهم را به زمان دیگری موکول کنید مخصوصا کارهای تجاری تان را 

2984

سنگـ  ســنگرـ  نگاهـ  
هنگام ـ نامه ـ نما ـ انس 
ـ سنا ـ نهر ـ نهار ـ گران 
ـ نگار ـ رنگ ـ ســن ـ 
گناه ـ گمان ـ نرم ـ منار.
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حوت
فرصــت خوبی دارید که مبلغ عمده ای پول به دســت آورید. زمان خوبی برای 
ســرمایه گذاری نمی باشــد، زیرا که مبلغ عمده ای پول از دست خواهید داد. 
سعی کنید که از سفر کردن اجتناب کنید. باید زمان زیادی را در خانه و خانواده 

سپری کنید.

 شطرنج                     3508

ر

آمرانهـ  ادبانهـ  برخیـ  پیامبرـ  تابلوـ  ثروتمندـ  جگرگوشهـ  چهارضلعیـ  
حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشندان ـ زاری ـ ژورنال ـ سوخاری 
ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ فعاالن ـ قرار 

ـ کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر ـ یار.

ت

رویداد

پرونـده شـکایت چـاک       سـال ۲۰۰۶ در چنیـن روزی 

وپـر از سیلوسـر اسـتالونه بـا توافـق دو طرف بسـته شـد و 

اختالفـی کـه میان شـان وجود داشـت پیش از طرح رسـمی 

در دادگاه بـه پایـان رسـید.

وپـر شـکایتش را سـال ۲۰۰۳ ثبـت کـرد و حرفـش ایـن 

بـود کـه داسـتان فلـم راکـی )۱۹۷۶( روایتـی از زندگـی ام 

بـوده و از ایـن رو هرگونـه بهره بـرداری از آن بـه اجـازه مـن 

نیـاز داشـته، امـا گـروه سـازنده فلـم - و از همه بیشـر خود 

نکرده انـد. - چنیـن  اسـتالونه 

مدعـی بـود از نـام و داسـتان زندگی اش اسـتفاده شـده اما 

سـودی از موفقیـت فلـم بـه او نرسـیده اسـت و بـر همیـن 

اسـاس هـم درخواسـت ۱۵ میلیـون دالر غرامت کـرده بود. 

اسـتالونه پیـش از آن چنـد بـار بـه ایـن واقعیـت، بـه اینکـه 

ایـده اولیـه داسـتان راکـی را از مبـارزه وپـر و محمـد علـی 

ادعـای  می گفـت  امـا  بـود،  کـرده  اعـراف  گرفتـه  )کلـی( 

وپـر دربـاره محـروم مانـدن از منافـع فلـم درسـت نیسـت و 

»راکـی« شـهرت او را هـم چنـد برابـر کـرده و نامـش را بـه 

عنـوان »راکـی واقعـی« رس زبان هـا انداختـه اسـت.

ناگفتـه منانـد وپر مـارچ ۱۹۷۵ در رقابتی کـه برنده اش از 

قبـل معلـوم بـه نظـر می رسـید، جلـوی محمـد علی ایسـتاد 

و ۱۵ رانـد مقاومـت کـرد. حتـی در رانـد نهم، یک بـار علی 

را نقـش کـف رینـگ کـرد. او آن شـب شکسـت خـورد، امـا 

همـه پیش بینی هـای اولیـه دربـاره »شکسـت قطعـی مردی 

گمنـام در رویارویـی بـا بزرگ تریـن قهرمـان زمانـه« را باطل 

کـرد و متاشـاچیان را بـه تحسـین واداشـت. عنـوان بلیتـی 

هـم کـه بـرای ایـن رقابـت می فروختنـد جالـب بـود: مـرد 

 Give the White Guy a( !سفیدپوسـت را راحـت بگـذار

. )Break

امـا وپـر بـه جـز محـروم مانـدن از سـهمش از منافـع مالی 

فلـم، از بدقولـی اسـتالونه هـم دلخـور بـود. گویـا اسـتالونه 

بـه وپـر قـول داده بـود در قسـمت دوم فلـم راکـی، نقشـی 

بـرای بـازی بـه او می دهـد، امـا بعـد از چنـد دور متریـن 

فکـر  و  نشسـت  عقـب  پیشـنهاد  ایـن  از  فلم نامه خوانـی  و 

گذاشـت.  کنـار  را  راکـی  دوم  فلـم  در  وپـر  از  اسـتفاده 

وعـده اش مصمـم  بـه  عمـل  در  واقعـا  اسـتالونه  می گوینـد 

کار  پـس  از  و  نداشـت  بازیگـری  اسـتعداد  وپـر  امـا  بـود 

نقش آفرینـی جلـوی دوربیـن برمنی آمـد. خالصـه این کـه از 

یـک طـرف همـکاری ایـن دو باهـم ممکـن نشـد و از طـرف 

دیگـر قسـمت های بعـدی فلـم راکـی، یکـی پـس از دیگری 

- و همـه بـدون اسـتثنا بـا موفقیت- سـاخته و اکران شـدند.

هیـچ  بعـد  بـه  دوم  قسـمت  از  راکـی  فلـم  داسـتان  البتـه 

ربطـی بـه زندگـی وپـر نداشـت و ماجـرای مـرد گمنامـی 

کـه شـبی همـه را شـگفت زده کـرده بـود در هـان اولیـن 

مطالبـه  ابتـدا  اسـتالونه،  ایـن رو  از  رسـید.  پایـان  بـه  فلـم 

غرامـت وپـر را نپذیرفـت و حتـی ماجـرای شـکایت را - بـا 

ایـن فـرض کـه اهمیتـی نـدارد - جـدی نگرفت. امـا چندی 

نشـان  انعطـاف  کمـی  وکیلـش  بـا  مشـورت  از  پـس  بعـد، 

)یعنـی  دعـوا  طـرف  دو  غیرمسـتقیم  گفت وگـوی  بـا  و  داد 

کـرد.  موافقـت  شـکایت(  دربـاره  دو  آن  وکالی  صحبـت 

جزییـات بحث هـای بیـن دوطـرف هیچ وقـت خـری نشـد 

 - - چـه آن زمـان و چـه بعدهـا  از آن دو هـم  و هیچ کـدام 

دربـاره اش حرفـی نزدنـد. فقـط خـر توافق شـان - و اشـاره 

تلویحـی بـه این کـه مبلغـی بـه وپـر پرداخـت شـده اسـت - 

در رسـانه ها منتـر و بـه ایـن ترتیـب پرونـده بـدون دخالت 

مراحـل  درگیـر  زمـان  آن  اسـتالونه  شـد.  مختومـه  قاضـی 

نهایـی تولیـد فلم »راکـی بالبوآ« )ششـمین فلـم از مجموعه 

فلم هـای راکـی( بـود و فرصـت و متایلـی بـرای پرداخـن به 

نداشـت. حاشـیه ای  مسـائلی 

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 
 15  کلمه: عالی 

سینما

سینما

      برنـدن فریـزر در فلم جدید اسکورسـیزی به نقش آفرینی 

می پردازد.

بـه  کامـل«  مـاه  »قاتـالن  وسـرن  ددالیـن،  گـزارش  بـه 

کارگردانـی مارتیـن اسکورسـیزی، برنـدن فریـزر را بـه جمع 

افـزود. بازیگرانـش 

گفتـه شـده فریـزر در ایـن فلـم کـه محصـول مشـرک اپـل 

و پارامونـت اسـت، در نقـش یـک وکیـل بـه نـام دبلیـواس 

همیلتـون جلـوی دوربیـن مـی رود.

»قاتـالن مـاه کامـل« بـا بـازی لئونـاردو دی کاپریـو و رابـرت 

دنیـرو بـا اقتبـاس از کتابـی بـه قلـم دیویـد گـرن سـاخته 

می شـود و موضـوع آن دربـاره کشـتار قبیلـه اوسـیج در دهه 

۱۹۲۰ بـه دنبـال پیدا شـدن نفـت در زمین های ایـن قبیله 

است.

فلـم بـرداری ایـن فلـم از ۱۹ اپریـل رشوع شـده و جسـی 

پلانـز، لیلـی گلدسـتون و تانتـو کاردینـال دیگـر بازیگـران 

فلـم هسـتند.

فریـزر عـالوه بـر »قاتـالن مـاه کامـل« بـرای بـازی در پـروژه 

کمـدی »بـرادران« بـه کارگردانـی بارکابـو هم انتخاب شـده 

کـه اکنـون در آتالنتـا در حـال تولیـد اسـت. مکـون بلـر و 

ایـن کوئـن نویسـنده فلـم نامـه »بـرادران« هسـتند.

ایـن بازیگـر هـم چنیـن بـه تازگـی در فلـم جنایـی »حرکـت 

ناگهانـی ممنـوع« سـاخته اسـتیون سـودربرگ بـازی کـرده 

امسـال  ترایبـکای  فلـم  در جشـنواره  بـار  اولیـن  بـرای  کـه 

دیـده شـد. وی بـه زودی با بـازی در »نهنگ« بـه کارگردانی 

دارن آرونوفسـکی هـم دیـده خواهـد شـد.
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 علی محبی | رییس انجمن دانشجویان هنرهای زیبا

ماجرای شکایت راکی واقعی
از سیلوستر استالونه

»برندن فریزر« به »قاتالن ماه 
کامل« پیوست

اهمیـت و نتیجـه کار گروهـی پـی برنـد و ایـن زمینـه تعامل 

و تحمـل پذیـری را فراهـم مـی منایـد. 

انجمـن هـای دانشـجویی در افغانسـتان را مـی توان به سـه 

مـوج دسـته بندی منود:

موج اول؛ اصالح گرایی ) 1282- 1311(

بـا تاسـیس مکتـب حبیبـه و آغـاز آمـوزش رسـمی مـدرن در 

افغانسـتان، دولـت وقـت افغانسـتان بـرای بهبـود وضعیـت 

دوسـت  کشـورهای  از  مسـلکی  نیـروی  تربیـه  و  سـواد 

افغانسـتان از جملـه هنـد و ترکیـه آموزگار اسـتخدام منودند 

تـا ایـن آموزگاران با اسـتفاده از تجربه آموزش در کشـورهای 

شـان بـرای دانـش آموزان مـا برنامه هـای آموزش هـای موثر 

ارایـه مناینـد. ایـن آمـوزگاران در کنـار برنامـه های آموزشـی 

بـرای آگاهـی بیشـر دانشـجویان روزنامـه و اخبـار ترجمـه 

مـی کردنـد و جهـان در آن سـال هـا آبسـن جنبـش هـای 

اجتاعـی و دانشـجویی بـود. جنبـش هـای اجتاعـی زیاد 

بـرای تغییـر وضعیـت اجتاعـی مبـارزه می کردند و بخشـی 

از این هـا را جنبـش هـای دانشـجویی تشـکیل مـی داد. 

اخبـار  و  مجـالت  مطالعـه  بـا  افغانسـتانی  آمـوزان  دانـش 

ترجمـه شـده بـا اوضاع و احـوال جهان آشـنایی پیـدا کردند 

پیـدا  آگاهـی  جهـان  در  آمـوزش  چگونگـی  و  کیفیـت  از  و 

کـرده خواهـان بهبـود وضعیـت آموزشـی در لیسـه حبیبیـه 

شـدند. ایـن جریـان را می تـوان اولین جریـان دانش آموزان 

در کشـور دانسـت کـه بـا آگاهـی دانـش آمـوزان از وضعیـت 

جهـان بـرای بهبـود و ارتقـای کیفیـت آمـوزش درسـت ایـن 

جریـان را بـه وجـود آوردنـد.

دانشـجویی دارنـد و بعـد گـروه دانشـجویان اسـالم گـرا در 

واکنـش به این تشـکالت و فعالیت ها تشـکالت دانشـجویی 

بـا گرایـش اسـالمی ایجـاد می کننـد. ایـن دوره نقطه عطف 

در تاریـخ فعالیـت های دانشـجویی کشـور اسـت. ایـن دوره 

یـا مـوج بـا ظهـور مجاهدیـن و بـه دنبـال آن اسـتقرار امـارت 

اسـالمی از بین می رود و به فعالیت دانشـجویان و دانشـگاه 

پایـان داده مـی شـود و آزادی بیـان و فعالیـت اجتاعـات از 

بیـن مـی رود. حـاال پـس از گذشـت سـال هـا بـه نظـر مـی 

رسـد اگـر دانشـگاه کابـل مـی توانسـت به عنـوان یـک نهاد 

اکادمیـک بی طرفـی خـود را حفـظ کنـد یـا ایـن تشـکیالت 

از دانشـگاه کابـل بـه عنـوان حیـات خلـوت فعالیـت هـای 

اسـتخباراتی اسـتفاده منـی کردنـد، حتـا وضعیـت بهـری  

می داشـتیم. امتنـاع از سیاسـت ورزی و فعالیـت سیاسـی 

در چنیـن رشایـط دشـوار بـه نظـر مـی رسـد امـا تشـکالت 

دانشـجویی مـی توانسـتند در زمینـه تولید اندیشـه و گفتگو 

و تسـاهل و کـرت گرایـی قلـم و قـدم بزننـد.

موج سوم؛ تشکالت و جنبش های پساطالبان 

بعد از اتفاق یازده سـپتامر افغانسـتان در مسـیر جدید قرار 

گرفـت.  بـرای افغانسـتان در کنفرانس بن تغییرات اساسـی 

را توافـق کردنـد کـه تغییـر نظـام سیاسـی و اقتصـادی یکی 

از ایـن تغیـرات بـود. پذیـرش تنـوع سیاسـی و اجتاعـی و 

و  اندیشـه  آزادی  و  بیـان  آزادی  فـردی،  آزادی  پذیریـش 

تشـکیل اجتاعـات فرضـت بی پشـینه را در اختیـار همگان 

قـرار داد. جامعـه علمـی کشـور نیـز فرصـت جدیـدی را بـه 

آوردند.  دسـت 

دانشـجویان  فرهنگـی   – علمـی  انجمن هـای         

عبـارت از تشـکالت دانشـجویی اسـت کـه بـه منظـور 

نیازهـای  رفـع  بـه  پاسـخ  در  دانشـجویان  انسـجام 

علمـی و فرهنگی شـان توسـط دانشـجویان بـه صورت 

مسـتقل یـا چری ایجـاد می شـود. یعنی دانشـجویان 

در سـطح دانشـکده یـا دانشـگاه مشـخص بـه صـورت 

چـری یعنـی زیـر چـر هـان دانشـکده یـا دانشـگاه 

انجمن دانشـجویان را برای انسـجام امور دانشجویان، 

علمـی،  هـای  فعالیـت  انجـام  و  نظـارت  دادخواهـی، 

فرهنگـی و دانشـجویی ایجـاد منـوده در فعالیـت های 

نهـاد  هـای  مقـرره  و  اصـول  تابـع  خویـش  عمومـی 

مربوطـه مـی باشـد و در انجـام فعالیـت هـای خـود بـا 

بخـش هـای اداری بـه صـورت هاهنـگ فعالیـت مـی 

مناینـد و هم چنیـن دانشـجویان مـی تواننـد بر اسـاس 

رشـته مشـرک از دانشـگاه هـای مختلـف یـا در یـک 

دانشـگاه انجمـن دانشـجویی علمـی تخصصـی ایجـاد 

مناینـد تـا در زمینـه علمـی – دانشـجویی مشـخص بـه 

صـورت مسـقل فعالیت مناینـد. هم چنان دانشـجویان 

بـا سـلیقه ها و رشـته هـای گوناگون به منظـور فعالیت 

های دانشـجویی در عرصه حقوق دانشـجویان، حقوق 

جنـگ،  قربانیـان  از  حایـت  زیسـت،  محیـط  بـر، 

مشـارکت در  امـورات رضـا کارانـه انجمـن دانشـجویی 

تاسـیس کننـد. 

را  دانشـجویی  هـای  انجمـن  متـام  مشـرک  محـور 

 – علمـی  هـای  فعالیـت  دانشـجویی،  امـور  انسـجام 

فرهنگـی و رضـا کاری تشـکیل مـی دهـد. بـه عبـارت 

بـه  دانشـجویی  هـای  انجمـن  هـای  فعالیـت  دیگـر 

صـورت رضـا کار بوده و در راسـتای تقویـت ارزش های 

انسـانی، ترویـج روحیه همدیگـر پذیری، پرسشـگری و 

تحقیـق، نهادینـه سـازی ارزش هـای انسـانی و حقوق 

بـه صـورت صادقانـه  امـورات محولـه  پیشـرد  و  بـر 

اسـت. 

دوره دانشـجویی را مـی تـوان دوره ای طالیـی عمر یک 

انسـان شـمرد. دوره ای کـه در آن وقـت و انـرژی کافـی 

داریـم و از طرفـی در جسـتجوی مسـیری بهـری برای 

دسـت یابی بـه موفقیـت و خوشـبختی مـی باشـیم. از 

ایـن رو در ایـن دور دانشـجویان فرصـت و انرژی کافی 

دانشـجویی  و  فرهنگـی  علمـی،  هـای  فعالیـت  بـرای 

دارنـد و از ایـن طریـق در دوره لیسـانس وقـت بـرای 

هـای  تجربـه  کسـب  اشـتیاق  و  آفاقـی  هـای  برنامـه 

برقـراری ارتباطـات در دانشـجو زیاد و بـه همین خاطر 

الزم اسـت تـا ایـن اشـتیاق بـا برنامـه ریـزی از طریـق 

مشـارکت در فعالیـت انجمـن های دانشـجویی سـمت 

و سـو داده شـود. انجمـن هـای دانشـجویی و حضـور 

گروه های همسـن و سـال در آن زمینه ای بهر را برای 

فراهـم  گروهـی  کارهـای  تقویـت  و  شـدن  اجتاعـی 

مـی کنـد و دانشـجویان از ایـن طریـق مـی تواننـد بـه 

امیـر حبیـب  توسـط  لیسـه حبیبیـه در سـال 1903 

اللـه خـان در کابـل بنیـان نهـاده شـده و اولیـن مکتب 

مـدرن در افغانسـتان شـمرده مـی شـود. ایـن مکتـب 

از آوان تاسـیس تـا تاسـیس دانشـگاه کابـل در سـال 

1311 تنهـا نهـاد معتـر علمـی مـی باشـد که نشـانی 

روشـنفکری  جریـان  گیـری  شـکل  و  روشـنفکران 

محسـوب می شـود. این لیسـه شـخصیت هـای علمی 

و سیاسـی زیـادی را در خـود پـرورش داده اسـت. 

 –  1357  ( کمونیسـم  و  اسـالم گرایی  دوم؛  مـوج 

)1374

بعـد از قتـل نادرشـاه توسـط عبدالخالـق هـزاره دانش 

را  برنامـه سـخت گیرانه ای  نجـات، دولـت  لیسـه  آمـوز 

نسـبت بـه دانـش آمـوزان روی دسـت مـی گیـرد و بـا 

تاسـیس دانشگاه کابل، مرکز فعالیت های روشنفکری 

و اعراضـات از لیسـه حبیبیه به دانشـگاه کابل انتقال 

مـی کنـد و دانشـگاه کابل نبض تپنـده ای اعراضات و 

فعالیـت هـای دانشـجویی اسـت. فعالیت جریـان ها و 

جنبـش هـا و تشـکالت دانشـجویی بعـد از آن که دولت 

افغانسـتان تعدادی از دانشـجویان را برای تحصیل در 

کشـورهای دیگـر از جمله شـوروی وقت اعـزام می کند 

پررنـگ مـی شـود. احـزاب و جریـان هـای سیاسـی از 

دانشـگاه کابـل بـه عنـوان مرکـز نـر و پخش اندیشـه 

هـای سیاسـی و اعتقادی شـان اسـتفاده مـی کننـد و 

تشـکالت دانشـجویی ایدیولوژیـک اسـت. در این دوره 

منطـم  تشـکالت  مارکسیسـتی  ایدیولـوژی  هـواداران 

انجمن های دانشجویی؛
امکانی برای دست یابی به پویایی و نشاط دانشجویی

-بخش اول-



داویلد آالبلا اولیلن بلازی خلود بلرای رئلال را مقابلل میلان 

انجلام داد و فلوق العلاده هلم کار کلرد.

رئلال مادریلد روز گذشلته در اتریش و در دیلداری تدارکاتی 

بله مصلاف میان رفت و به تسلاوی بدون گل رسلید. در این 

بلازی زوج دفاعلی رئلال ناچلو و داویلد آالبلا بودنلد و مدافلع 

اتریشلی جدیلد رئال، سلتاره تیمش لقلب گرفت.

آالبلا تابسلتان امسلال و پلش از سلال ها بازی بلرای بایرن به 

رئلال ملحلق شلده و شلاره 4 رسخیلو راموس را بله تن کرده 

اسلت. او بله قلدری خلوب کار کرد که تحسلین کارشناسلان 

فوتبلال اسلپانیا را موجلب شلد. خیللی هلا معتقدنلد بلا او، 

رئلال غیبلت راملوس را کملر حلس خواهلد کلرد. آالبلا یلک 

نیمله در میلدان بلود و سلپس تعویض شلد.

آالبلا کله بله عنلوان بازیکلن آزاد راهلی رئلال شلده در پایلان 

بلازی و در ملورد اینکله چطلور اینقلدر رسیلع خلودش را بلا 

رئلال وفلق داده اسلت، گفلت:» راز وفلق پیلدا کلردن رسیعم 

بلا رئلال، در تیلم نهفتله اسلت. هلم تیملی هایلم بهریلن 

اسلتقبال را از ملن داشلتند و در مترینلات بله خوبلی کملک 

پله پله کاسلتا دوسلت صمیملی لیونل مسلی و مسلئول امور 

اداری بازیکنلان بارسلا از بارسللونا برکنار شلد.

بارسللونا  از  ویلژه  مراسلمی  در  مسلی  لیونلل  گذشلته  روز 

خداحافظلی کلرد و بله زودی راهلی پلی اس جلی خواهلد 

شلد. املروز نیلز اعلام شلد باشلگاه بلا پله پله کاسلتا دسلت 

راسلت لیونلل مسلی و همله کاره او در ایلن باشلگاه قطلع 

هملکاری کلرده اسلت.

پله پله کاسلتا بلرای بیلش از یلک دهله مسلئول املور اداری 

و نیلز مسلائل غیرورزشلی بازیکنلان بارسللونا و رابلط آنهلا بلا 

مدیلران باشلگاه بلود. او دوسلتی بسلیار صمیمیانله ای بلا 

گلرت بیلل شلاره پیراهن عجیبلی را در بازی دوسلتانه رئال 

مادریلد و میلان به تلن کرد.

بیلل پلس از یلک فصلل حضلور قرضلی در تاتنهلام بله رئلال 

مادریلد برگشلته اسلت و کارللو آنچلوتلی از ایلن بازیکلن در 

ترکیلب اصللی بلازی دوسلتانه مقابلل میلان اسلتفاده کرد.

بازیکلن 32 سلاله املا شلاره عجیبلی را بلرای ایلن بلازی 

انتخلاب کلرد و بلا شلاره 50 وارد زمیلن شلد چرا که شلاره 

سلابقش یعنلی یلازده در اختیلار مارکلو آسنسلیو قلرار گرفته 

اسلت. هلواداران زیاد از شلاره جدید بیل خوششلان نیامد 

و برخلی از هلواداران بازیکلن ولزی هم از رئلال به خاطر این 

کله بلا انتخاب این شلاره بله بیل بلی توجهی کلرده، انتقاد 

کردند.

یک نفر توییت کرده اسلت:" بیل شلاره 50 را می پوشلد." 

و دیگری نوشلته اسلت:" چرا بیل شلاره 50 رئال مادرید را 

پوشلیده؟" و دیگری نوشلته اسلت:"دادن شلاره 50 به بیل 

واقعا رشم آور اسلت." 

بیلل بلا رفنت زیلدان و حضلور آنچلوتی به آینلده اش در رئال 

کردنلد تلا خلودم را بلا رشایلط جدیلد مطابقلت بدهلم.

اولیلن بلازی ام بلرای رئلال، خیللی خلوب بلود و کاملا حس 

بلودن در خانله را دارم. خوشلحامل کله برای رئال بلازی کردم 

و احسلاس راحتلی و آسلودگی خاطلر می کنم. ایلن بهرین 

رشوع ممکلن بله خصوص مقابلل هموطنانلم در اتریش بود. 

آنهلا نیلز امروز بله خوبلی از من حایلت کردند.«

مسلی دارد و از ایلن پلس منشلی مخصلوص مسلی خواهلد 

بود.

قلرارداد پله پله کاسلتا نیلز مثلل مسلی ژوئلن 2021 متلام 

شلده بود و باشلگاه منتظر روشلن شلدن وضعیت فوق ستاره 

آرژانتینلی بود تا به کاسلتا پیشلنهادی جدید ارائله دهد ولی 

بلا پایلان هملکاری لیونلل مسلی، بله کاسلتا نیلز قلراردادی 

ارائله نشلد تلا او نیلز پلس از سلال هلا بارسللونا را تلرک کند.

کاسلتا بله قلدری بلا مسلی صمیملی اسلت کله در بیشلر 

تعطیلات و سلفرهای مسلی با وی هملراه اسلت و احتاال با 

او بله پاریلس خواهلد رفلت.

مادریلد امیلد زیلادی دارد چلرا کله هنلوز یلک سلال دیگلر با 

رئلال قلرارداد دارد. گفتله می شلود کله بیل در سلال 2011 

و بلا امتلام قلراردادش بلا رئلال مادریلد از فوتبلال باشلگاهی 

بازنشسلته ملی شلود تا در صلورت حضور وللز در جام جهانی 

قطلر، در ایلن مسلابقات حضلور داشلته باشلد و بعلد از آن 

رسلا از فوتبلال کنلار برود.

راز شروع فوق العاده آالبا در رئال مادرید
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بازگشت عمران حیدری به تمرینات

ضرر شگفت انگیز جدایی مسی به برند 
بارسلونا: 137 میلیون یورو

هشدار کارشناسان سازمان ملل:
برخی تبعات تغییرات آب و هوایی غیرقابل بازگشت است     

منطقله ای و صللح جهانلی« خواند و گفلت: »ایرانی ها 

هزینله ای  پرداخلت  بلدون  کله  کننلد  درک  بایلد 

شلوند.« دیوانله  منی تواننلد 

نخسلت وزیلر ارسائیلل بلا اشلاره ای بله سلابقه ابراهیم 

رییسلی گفلت کله او بلر اعلدام هلزاران نفلر در سلال 

نظلارت داشلته و بله همین دلیلل لقب »جلاد تهران« 

به او اختصاص دارد. او افزود: »ابراهیم رییسلی حتی 

بلا معیارهلای ایرانلی، فردی ظلامل و افراطی اسلت.«

بخلش دیگلری از صحبت های نفتالی بنت در جلسله 

دوللت ارسائیلل دربلاره حملله راکتلی اخیلر حزب اللله 

خواسلت  لبنلان  از  او  بلود.  ارسائیلل  مواضلع  علیله 

»تروریسلت هایی« را کله بله ارسائیل شللیک می کنند 

بایلد  لبنلان  ارتلش  و  دوللت  گفلت  و  کنلد  مهلار  را 

مسلئولیت آنچله در حیلاط خللوت آنها اتفلاق می افتد 

را بلر عهلده بگیرنلد.

نخسلت وزیر ارسائیلل در بخلش دیگلری از سلخرنانی 

خلود ایلران و حزب اللله، را مسلئول بحلران در لبنلان 

خوانلد و گفلت ایلران و حزب اللله لبنلان را بله آشلوب 

می کشلند.

او افلزود کله ایلران و حزب اللله لبنلان در تلاش بودند 

تلا ارسائیلل را در بحلران اقتصلادی و سیاسلی لبنلان 

درگیلر کنند.

»بیلداری  خلود  سلخرنانی  پایلان  در  بنلت  نفتاللی 

مهلم ملردم لبنلان در برابلر حزب اللله و نفلوذ ایلران در 

کلرد. سلتایش  را  کشورشلان« 

برکنلار شلده اند. یلا  مجلازات 

همچنیلن شلهرداری یانگلژو بله پنلج تلن از مقاملات 

خلود رسلا اخطلار داد و اعلام کلرد کله این افلراد با 

سلوء مدیریلت در انجلام تسلِت همگانی کرونا سلبب 

انتشلار بیشلر ایلن ویلروس و رسایت آن به شلهرهای 

اطلراف شلده اند.

ایلن  در  کوویلد  بله  مبتلا  بیلاران  از  تلن   ۶ حلال 

شلهر وخیلم اسلت و در صلورت فلوت هر یلک از آنها، 

نخسلتین ملرگ کرونایلی چین در ۶ ماه گذشلته رقم 

خواهلد خلورد.

اولیله  شلیوع  کانلون  ووهلان،  کان شلهر  مقاملات 

ویلروس کرونلا، ظلرف چنلد روز گذشلته از جمعیلت 

۳/۱۱ میلیلون نفلری این شلهر تسلت همگانی کرونا 

ملورد   ۹ کله  کردنلد  اعلام  دوشلنبه  روز  و  گرفتنلد 

صلورت  شلهر  ایلن  درون  در  کرونلا  ویلروس  انتقلال 

اسلت. گرفتله 

ملوج تلازه شلیوع کرونلا اکنلون بله بیلش از نیملی از 

اکرثیلت  هرچنلد  اسلت.  رسلیده  چیلن  اسلتان   ۳۱

جمعیلت ایلن کشلور در برابلر کوویلد-۱۹ واکسلین 

شلده اند مقاملات بهداشلتی چیلن به واکسیناسلیون 

اتلکا نکرده انلد و در علوض بله رساغ اصلول پیشلین 

خلود یعنلی انجلام تسلت همگانلی و اعلال قرنطیله 

رفته انلد.

نفتاللی بنلت، نخسلت وزیلر ارسائیلل، بلا اسلتقبال از 

بیانیله هفت کشلور صنعتی جهلان درباره نقلش ایران 

در حملله بله کشلتی ملررس اسلریت، گفلت کله در 

برابلر افزایلش تجاوزگری جمهوری اسلامی در رسارس 

خاورمیانله، فقلط بیانیله کافلی نیسلت   اکنلون وقلت 

اسلت. عمل 

یک شلنبه  روز  ارسائیلل،  نخسلت وزیر  بنلت،  نفتاللی 

۱۷ اسلد در آغلاز جلسله کابینله دوللت ایلن کشلور 

دربلاره تحلوالت اخیلر طلی هفتله گذشلته در منطقله 

از جملله حملله پهپلادی بله نفتکلش مررس اسلریت و 

حملله راکتلی حزب اللله لبنلان علیله مواضلع ارسائیل 

صحبلت کلرد.

نخسلت وزیلر ارسائیلل در ایلن جلسله از گلروه هفلت 

به دلیلل انتشلار بیانیله ای بلرای محکلوم کلردن ایلران 

تقدیلر  اسلریت  ملررس  کشلتی  بله  حملله  به دلیلل 

او از شلنیدن گلزارش سلنتکام، سلتاد  کلرد و گفلت 

فرماندهلی مرکلزی ارتلش امریلکا، در ملورد این حمله 

از جملله اینکله قطعلات پهپلاد انتحلاری در این حمله 

با پهپادهای ایرانی مطابقت داشلته، خوشلحال شلده 

است.

نفتاللی بنلت از »افزایلش تجاوزگلری ایلران در رسارس 

خاورمیانله و در خشلکی، هلوا و دریلا« انتقلاد کلرد و 

گفلت: »اکنلون وقلت عملل اسلت، نله فقلط صلدور 

بیانیه هلا.« 

او بلار دیگلر ایلران را »یلک خطلر آشلکار بلرای ثبلات 

به سلبب  را  خلود  مقاملات  از  شلاری  چیلن  دوللت 

ناتوانلی در مهلار ملوج تلازه ویلروس کرونلا مجلازات 

ملورد   ۹۰۰ اخیلرا  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن  کلرد. 

و  شلده  ثبلت  کشلور  ایلن  در  کوویلد۱۹  بله  ابتلا 

طلرح مقاملات پکلن را بلرای بیلرون نگله داشلنت این 

بلا مختلل کلرده اسلت. ویلروس از خلاک خلود 

در مجملوع بیلش از ۳۰ مقلام دولتلی، از شلهرداران 

مسلئوالن  تلا  گرفتله  بهداشلت  ادارات  روسلای  و 

شلفاخانه ها و فرودگاه هلا به خاطلر مسلامحه و سلوء 

مدیریلت در زمینله مهلار ویلروس در مناطلق خلاص 

و  رسلید  خواهلد  آمادگلی  بله  دیگلر  هفتله  دو  تلا   کلم  

می توانلد تیملش را در رقابت هلای فصلل جدیلد لیلگ 

برتلر پولنلد همراهلی کنلد.

اعلام کرده اسلت کله بارسللونا دومین برنلد  فوتبالی ارزشلمند 

جهلان بلا 1266 میلیلون یلورو را دارد کله فقلط رئلال مادریلد 

بلا 1276 میلیلون یلورو باالتلر از آنهاسلت. حضلور مسلی بله 

بارسللونا کملک ملی کلرد تلا بله جلذب هلواداران بلرای بلیلت 

فروشلی کملک کنلد و بله بارسلا نیلز برای کسلب جامهلا کمک 

ملی کلرد و حلاال بارسلا رضر ماللی شلدیدی را در غیلاب وی 

تجربله خواهلد کلرد.

بزرگسلاالن  تیلم  در  حضلور  سلال   16 از  پلس  مسلی  لیونلل 

بارسللونا از ایلن تیلم جلدا شلد و قلرار اسلت کله فصلل آینلده 

مقلررات  کله  شلود  ملی  گفتله  بزنلد.  تلوپ  جلی  اس  پلی  در 

از دالیلل  یکلی  ملورد سلقف دسلتمزد  سلختگیرانه اللیلگا در 

اسلت. بلوده  وی  جدایلی  اصللی 

اخیلر او نیلز نگرانلی هلا در بارسلا را افزایلش داده اسلت. 

آگوئلرو بله دلیلل همیلن مصدومیلت تلا ملاه نواملر)10 

هفتله( قلادر به بلازی نخواهلد بود.

را  دیگلر  ادعایلی  موندودپورتیلوو  املا  رابطله  همیلن  در 

بلدون کملک عصلا  آگوئلرو  اینکله  مطلرح کلرده اسلت؛ 

بله  انلد  کلرده  توصیله  پزشلکان  و  بلرود  راه  توانلد  منلی 

پلای راسلتش فشلار نیلاورد و ایلن باشلگاه بلود کله از وی 

خواسلته بلود در ورزشلگاه بلرای متاشلای بلازی بلا یلووه 

نشلود. حلارض 

همچنیلن کادنلا رس نیلز ادعلا کلرده، آگوئلرو قصلد دارد 

محرمانله از بارسلا جلدا شلود و اگر این اتفلاق رخ ندهد، 

مصدومیلت را بهانله خواهلد کلرد تلا بلرای تیم بله میدان 

نرود.

سله هفتله تا پایلان نقل و انتقلاالت باقیانلده و باید دید 

رسنوشلت آگوئلرو در بارسللونا خواهلد بلود یلا او هلم مثل 

رفیلق صمیملی اش مسلی جدا می شلود.

عملران حیلدری، مللی پلوش فوتبلال افغانسلتان به 

بازگشلت. مترینات 

فوتبلال  فدراسلیون  سلخنگوی  مشلعوف،  فیلروز 

کشلور اعلام کلرده کله عملران حیلدری مللی پوش 

افغانسلتان و  بازیکلن تیلم لیگ برتر لخیا گدانسلک 

پولنلد، پلس از مصدومیلت از ناحیله شلانه در دیدار 

مقابلل علان در رقابت هلای انتخابلی جلام جهانی 

موفقانله  پایلان  از  پلس  و  آسلیا  ملت هلای  جلام  و 

آغلاز  را  انفلرادی  مترینلات  جراحلی اش،  عملیلات 

کلرده اسلت.

بله گفتله آقای مشلعوف، عملران در حال حلارض کار 

بلا تلوپ، دوش و مترینلات اختصاصلی را زیلر نظلر 

مربلی تیلم آغلاز کرده اسلت و هنوز اجلازه حضور در 

مترینلات گروهلی تیملش را دریافلت نکرده اسلت.

بله گفتله داکلر معاللج عملران حیلدری، وی دسلت 

جدایلی لیونلل مسلی ممکن اسلت که 137 میلیلون یورو 

بله برند بارسللونا رضبله بزند.

کله  اسلت  داده  گلزارش  فایننلس"  "برنلد  مشلاوره  مرکلز 

ارزش برنلد بارسللونا نسلبت بله ارزش فعللی کله 1266 

میلیلون یوروسلت بلا افلت یلازده درصلدی مواجله خواهلد 

شلد. در حقیقلت بلا جدایلی مسلی، درآملد بارسللونا از 

تبلیغلات 77 میلیلون یلورو کاهلش ملی یابلد و از فلروش 

پیراهلن و سلایر محصلوالت 43 میلیلون یلورو. از سلویی 

بارسللونا بخشلی از درآمدهلای بلیلت فروشلی را هلم از 

دسلت ملی دهلد و بلا توجه به افلت نتایج پیلش بینی می 

شلود کله از ایلن بابلت هلم 17 میلیلون یلورو رضر کننلد.

در سلال 2021  ماللی خلود  گلزارش  در  فایننلس  برنلد 

غیبلت رسخیلو آگوئلرو در بلازی دیشلب بارسلا برابر 

یوونتلوس بله دلیل مصدومیلت بود وللی انتظار می 

رفلت حداقل در ورزشلگاه حارض شلود. او 10 هفته 

قلادر به بلازی نخواهلد بود.

جلام خوان گامپر همیشله آخرین بلازی پیش فصل 

بارسللونا محسلوب ملی شلود و در آن از خریدهلای 

جدیلد رومنایی می شلود. 

دیشلب بارسلا برابلر یوونتلوس بله میلدان رفلت و بلا 

سله گل بله برتلری رسلید تا جلام همچنلان در خانه 

مبانلد. غایلب بلزرگ ایلن بلازی لیونلل مسلی بلود 

کله دیگلر عضلوی از بارسللونا محسلوب منلی شلود 

و راهلی پلی اس جلی خواهد شلد. هواداران بارسلا 

بله حضور لیونل مسلی در این بازی عادت داشلتند 

وللی سلاعاتی قبلل از بلازی، او در مراسلمی ویژه از 

بارسلا خداحافظلی کلرده بود.

در ایلن بلازی حتلی بازیکنلان مصلدوم بارسلا نیلز 

حلارض ملی شلوند و از روی سلکو دیلدار را بله نظاره 

ملی نشلینند ولی رسخیلو آگوئلرو خریلد آرجانتینی 

جدیلد بارسلا در ورزشلگاه یوهلان کرویلف حضلور 

نداشلت تلا غیبتلش سلوال برانگیلز شلود.

سلاعاتی قبلل از بلازی اعلام شلده بلود کله آگوئلرو 

از ناحیله تانلدون پلا در متریلن صبلح مصدوم شلده 

وللی بلرای مثلال بازیکنی چلون کلمنلت لنگله هم 

بلا وجلود مصدومیلت در ورزشلگاه بلود یلا فیلیلپ 

کوتینیو.

شلب گذشلته در برنامه ال چیرینگیتو ادعا شلد که 

بارسللونا قصد فسلخ قرارداد بلا آگوئلرو را دارد. گویا 

سلتاره آرژانتینی که از جدایی لیونل مسلی ناراحت 

اسلت نیلز بی میلل به جدایلی نیسلت و مصدومیت 

نخست وزیر اسرائیل:

در برابر افزایش تجاوزگری جمهوری اسالمی ایران، 
اکنون وقت عمل است    

چین با شیوع دوباره کرونا بیش از 3۰ مقام دولتی 
و بهداشتی را مجازات کرد  

کووید1۹ در ایران؛

در هر دو دقیقه یک نفر می میرد  

کشلور ایاالت متحده امریکا خوانده شلده اسلت. 

ورزشلکاران ایلن کشلور توانسلتند کله در ادام ه 

ایلن مسلابقات ۳۹ ملدال طلا، ۴۱ ملدال نقلره و 

۳۳ ملدال برنلز را از آن خلود کننلد.

قبلاً در مراسلم افتتاح، ورزشلکاران بلا هموطنان 

خودشلان در سلتدیوم ماراکانلا ظاهلر شلدند. اما 

در مراسلم پایانلی در ماراکانلا چنیلن نبلود، زیلرا 

همله ورزشلکاران یکجلا باهلم راه ملی رفتنلد تلا 

وحلدت و همبسلتگی را بله منایلش بگذارنلد.

کشلور چیلن بلا ۳۸ ملدال طلا، ۳۲ نقلره و ۱۸ 

ملدال برنلز در جایلگاه دوم قلرار گرفلت و مقلام 

سلوم را بلا ۲۷ ملدال طلا، ۱۴ ملدال نقلره و ۱۷ 

ملدال برنلز کشلور میزبلان جاپلان گرفلت.

قلرار اسلت درسلت ۱۸۰ روز بعلد از بلازی هلای 

املیپلک توکیلو مسلابقات زمسلتانی املپیلک در 

پیکنلگ برگلزار گلردد.

دور بعدی مسلابقات املپیک در سلال ۲۰۲۴ در 

پاریس برگزارمی شلود.

بله  رسانجلام  تابسلتانی  املپیلک  مسلابقات   

اکنلون  شلد.  آغلاز  امسلال  جلوالی   ۲۳ تاریلخ 

ایلن مسلابقات بلا سلخرنانی توملاس بلاخ، رئیس 

ملاه   ۸ یکشلنبه  املپیلک  امللللی  بیلن  کمیتله 

اگسلت حوالی سلاعت ۱۰ و ۷ دقیقه یک شلنبه 

شلب بله وقلت جاپلان پایلان یافلت.

عنلوان  بلا  کله  املپیلک  تابسلتانی  مسلابقات 

رسلمی »بلازی هلای املپیلاد XXXII« قلرار بلود 

در تابسلتان سلال ۲۰۲۰ برگلزار گلردد؛ به دلیل 

پاندملی کرونلا یکسلال بله تعویلق افتلاد. توماس 

بلاخ، رئیس کمیته بین امللللی املپیک در پایان 

ایلن مسلابقات گفت که برگزاری این مسلابقات » 

امیلد و اعتلاد«را بله ملردم هدیله کرد.

در بلازی های املپیک امسلال پر دسلتاورد ترین 

مسابقات المپیک تابستانی امسال در توکیو پایان یافت

تصمیم عجیب بارسلونا؛
دست راست مسی هم از بارسا اخراج شد فسخ قرارداد با آگوئرو!

تعجب هواداران از شماره عجیب گرت بیل در 
بازی دوستانه رئال مادرید

مسابقات المپیک

دربلاره تاثیلر فعالیلت بلر بلر کلره زمیلن خوانلد.

ابلراز  بیانیله ای  در  بریتانیلا  وزیلر  نخسلت  جانسلون،  بوریلس 

امیلدواری کلرد کله ایلن گلزارش »زنگ خطلر« را بلرای کل جهان 

بله صلدا درآورده باشلد.

جلان کلری، مناینده ویژه رئیس جمهلوری امریکا در امور اقلیمی 

نیلز در واکنلش بله گلزارش کارشناسلان سلازمان مللل گفلت کله 

جهانیلان بایلد اکنلون گردهلم بیاینلد تلا پیلش از آنکله دیر شلود 

تبعلات گرمایلش زمیلن و تغییلرات آب و هوایی را بله افزایش یک 

و نیلم درجله ای دملای هلوای کلره زمین محلدود کنند.

اتحادیه اروپا: برای تغییر روند امور دیر نیست

بله  فلوری  واکنلش  للزوم  بلر  تاکیلد  ضملن  نیلز  اروپلا  اتحادیله 

تغییلرات آب و هوایلی اعلام کلرد کله هنلوز بلرای »تغییلر رونلد 

املور« در ایلن زمینه دیر نیسلت. اتحادیه اروپلا همچنین برگزاری 

کنفرانلس تغییلرات آب و هوایی ماه نوامر در گاسلکو را فرصتی 

بلرای واکنلش بله گرمایلش زمیلن و تبعلات تغییلرات آب و هوایی 

کرد. ارزیابلی 

دوللت آمللان هم در واکنش به گزارش کارشناسلان سلازمان ملل 

تاکیلد کلرد کله زملان اندکلی برای نجلات کلره زمین باقلی مانده 

است.

گرتا تونرگ: جای شگفتی ندارد

گرتلا تونلرگ، فعلال رسشلناس در عرصله مقابلله با تغییلرات آب 

و هوایلی گفلت کله بلر همچنلان املکان پیشلگیری از »بدترین 

تبعلات« آن را دارد. او در عیلن حلال اظهلار داشلت کله گلزارش 

کارشناسلان سلازمان مللل نکتله »شلگفت انگیلزی« نلدارد و تنها 

ایلن  از  نتیجله هلزاران پژوهشلی اسلت کله پیلش  تائیدکننلده 

منتلر شلده بود.

بله کوویلد۱۹ در آن کشلور مبتا شلده و در هر دو دقیقله یک نفر در 

اثلر ایلن بیاری جلان می بازند.

آیت اللله خامنله ای، رهلر ایلران در ملاه جنلوری سلال روان واردات 

واکسلین های امریکایلی و بریتانیایلی کوویلد۱۹ را منلع کلرد و گفت 

کله ایلن واکسلین ها معتر نبلوده و ممکن سلبب تکثیلر کروناویروس 

شود.

ابراهیلم رییسلی، رییلس جمهلور ایلران کله روز یکشلنبه واکسلین 

کوویلد۱۹ سلاخت ایلران را دریافلت کلرد، از مقام هلای صحلی آن 

کشلور خواسلته اسلت تلا رونلد تطبیق واکسلین را رسعت بخشلیده و 

از متلام ابلزار رضوری بلرای مهارکلردن همه گیلری کار بگیرنلد.

کارشلناس و دانشلمند تهیه شلده اسلت.

بله گفته دانشلمندان برخی از تبعات تغییلرات آب و هوایی مانند 

افزایلش سلطح آب دریاهلا »غیرقابلل بازگشلت« اسلت. از سلوی 

دیگلر افزایلش پدیده هلای آب و هوایلی نامتعلارف »بلی سلابقه« 

توصیف شلده اسلت.

ایلن در حاللی اسلت که بنلا به گزارش کارشناسلان سلازمان ملل 

ظرفیلت اقیانوس هلا و جنگل هلا بلرای جلذب گازهلای کربنلی 

کاهلش یافته اسلت.

بریتانیلا: ایلن یلک هشلدار شلدید دربلاره تاثیلر فعالیلت بلر بر 

کلره زمین اسلت

دوللت بریتانیلا کله ملاه نواملر سلال جلاری میزبلان کنفرانلس 

سلازمان مللل متحلد دربلاره تغییلرات آب و هوایلی خواهلد بلود 

گلزارش جدیلد کارشناسلان ایلن سلازمان را »هشلداری شلدید« 

همه گیلری  کله  اسلت  داده  گلزارش  ایلران  دولتلی  تلویزیلون 

کروناویلروس در آن کشلور در هلر دو دقیقه جلان یک نفر را می گیرد.

بلر اسلاس آخریلن آملار ملرگ و میر ناشلی از کوویلد۱۹ در ایلران در 

یلک شلبانه روز بله ملرز ۶۰۰ نفر رسلیده اسلت.

خرگلزاری دولتلی ایران روز دوشلنبه نهم اگسلت )۱۸ اسلد( گزارش 

از  بسلرها  متلام  ایلران  شلهرهای  اکلرث  شلفاخانه های  در  کله  داد 

بیلاران کوویلد۱۹ پلر شلده و ظرفیلت پذیلرش بیلاران جدیلد را 

ندارنلد.

کاربلران شلبکه های اجتاعلی در ایلران، کارکلرد حکومت آن کشلور 

را در زمینلۀ تطبیلق واکسلین کوویلد۱۹ بله شلهروندان نقلد کلرده 

و نابسلنده خوانلده انلد. از آغلاز رونلد تطبیلق واکسلین در ایلران تلا 

کنلون تنهلا چهلار درصلد جمعیلت ۸۳ میلیونلی آن کشلور واکسلین 

اند. شلده 

 ۲۴ در  کله  اسلت  کلرده  اعلام  دوشلنبه  روز  ایلران  صحلت  وزارت 

سلاعت گذشلته نزدیلک بله ۴۱ هلزار ملورد جدیلد کوویلد۱۹ و در 

آن کشلور ثبلت شلده اسلت کله شلار مجموعلی واقعلات را از زملان 

آغلاز همه گیلری تلا کنلون بله حلدود ۴.۲ میلیون نفر رسلانده اسلت، 

هرچنلد گلان ملی رود که آمار واقعی به مراتب بیشلر از این باشلد.

همچنیلن آملار رسلمی وزارت صحت ایران نشلان می دهد کله از آغاز 

شلیوع کروناویلروس در آن کشلور تا کنون نزدیک بله ۴۱ هزار نفر در 

اثلر ابتا بله کووید۱۹ جلان باخته اند.

مقام هلای صحلی ایلران گفتله اند که اکنلون در هر دو ثانیله یک نفر 

در  خلود  گلزارش جدیلد  در  متحلد  مللل  سلازمان  کارشناسلان 

ملورد رشایلط اقلیملی کلره زمین تاکیلد کرده انلد که بلر »بدون 

هیلچ حلرف و حدیثلی« مسلئول تغییلرات آب و هوایلی محسلوب 

می شلود

در این گزارش آمده اسلت که انسلان ها بلرای جلوگیری از تبعات 

مخلرب تغییلرات آب و هوایلی راهلی جز کاهش چشلمگیر میزان 

انتشلار گازهلای گلخانله ای ندارنلد. کارشناسلان سلازمان مللل 

همچنیلن هشلدار داده انلد کله دملای کره زمیلن تا سلال ۲۰۳۰ 

میلادی یلک و نیلم درجله سلانتیگراد نسلبت بله دوران پیلش از 

انقلاب صنعتلی افزایلش خواهلد یافت.

ایلن در حاللی اسلت کله پیلش از ایلن تصلور می شلد کله بلر تا 

سلال ۲۰۴۰ بلا افزایلش یلک و نیلم درجله ای کلره زمیلن روبلرو 

خواهلد شلد. گزارش سله هزار صفحه ای جدید بلا همکاری ۲۳۴ 

ورزش
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خربنـگاران کندهـار و خانواده هـای چهـار خربنـگاری کـه در 

ایـن والیـت از سـوی امنیـت ملـی بازداشـت شـده اند، یک بار 

دیگـر خواسـتار آزادی آنان اسـتند.

آنـان دیـروز دوشـنبه در نشسـتی، از این کـه دربـارۀ چگونگـی 

بازداشـت ایـن چهـار خربنگار از سـوی امنیت ملـی وضاحتی 

هـم داده نشـده انتقـاد کردند.

بسـم الله وطن دوسـت، قدرت الله سـلطانی، مجیـب عبیدی و 

ثنااللـه صیـام، چهـار خربنگاری اسـتند کـه پانـزده روز پیش، 

بـه مرکـز  از ولسـوالی سـپین بولدک کندهـار  از آن کـه  پـس 

ایـن والیت برگشـتند، از سـوی امنیت ملی بازداشـت شـدند. 

امنیـت ملـی امـا آنان را متهـم کرده اسـت که به سـود طالبان 

تبلیـغ می کردنـد.

»مـا  گفـت:  بسـم الله وطن دوسـت  بـرادر  اسـاعیل،  محمـد 

بسـیار بـه تشـویش هسـتیم. متـام خانـواده، نزدیـکان، مـادر 

از  نـه  و  اسـت  خـربی  آنـان  مـرگ  از  نـه  بـرادران؛  پـدر،  و 

زند گی شـان! بـه هرکـس زنـگ می زنیـم، می گویـد مـن خـرب 

ازشـان.« نـدارم 

خویشـاوند   ، الهـام  نوراحمـد 

اظهـار  نیـز  صیـام  ثنااللـه 

آنـان  بـاره  در  »بایـد  داشـت: 

کـه  بدهنـد  معلومـات  مـا  بـه 

هسـتند؛  چطـور  و  کجاسـتند 

بدین سـو،  روز  پانـزده  از  زیـرا 

مـا در بـاره آنـان هیـچ معلومات 

نداریـم.« خربنـگاران کندهـار، 

همکاران شـان  ایـن  بازداشـت 

بـرای  تـاش  گونه یـی  را 

در  رسـانه ها  خاموش سـاخنت 

می داننـد. والیـت  ایـن 

نذیراحمـد دقیـق، خربنـگار در 

بودجـه مجلـس مناینـده گان می گویـد  و  مالـی   کمیسـیون 

کـه بیـش از ۶۰ درصـد گمرک هـا کشـوری زیـر اداره طالبـان 

قـرار دارد و ایـن گـروه روزانـه تـا دوصـد میلیـون افغانـی پـول 

می کنـد. گـردآوری 

رییـس ایـن کمیسـیون تاکیـد می ورزد کـه اگر حکومـت برای 

بازپس گیـری ایـن گمرک هـا بـی درنـگ اقـدام نکنـد، خزانـه 

حکومـت درآمـد زیـادی را از دسـت خواهـد داد.

میرافغـان صافـی، رییـس کمیسـیون مالـی و بودجـه مجلـس 

مناینـده گان، در ایـن باره گفـت:” تقریبـا ۶۵ فیصد گمرکات 

بـه دسـت طالبـان افتـاده و روزانـه تـا دوصـد میلیـون افغانـی 

بـه دسـت مـی آورنـد مخالفین کـه این یک رقم درشـت اسـت 

و حکومـت بایـد بـرای جلوگیـری از ایـن کار اقدامـات عملـی 

باشد.” داشـته 

هرچنـد مناینـده گان مجلـس بارهـا از حکومـت خواسـته انـد 

راه انـدازی  بـرای پس گیـری گمرک هـای مهـم عملیـات  کـه 

ایـن  بازپس گیـری  بـرای  اقدامـی  هیـچ  تاکنـون  امـا  کنـد، 

اسـت. نگرفتـه  صـورت  گمرک هـا 

عبدالسـتار حسـینی، عضـوی مجلـس مناینـده گان، در ایـن 

پـل  اکـرأ  مـا  بنـادر  اواخـر متاسـفانه  ایـن  بـاره گفـت:” در 

ابـو نـر فراهـی، تورغنـدی و برخـی بنـادر  ابریشـم، شـیخ 

در شـال بـه دسـت طالبـان افتـاده و قبـا دشـمن از مسـیر 

کندهـار بیـان داشـت: »در حالی کـه بایـد بـا خربنـگاران مـا 

کمـک شـود، دست شـان گرفتـه شـود، در این جـا برعکـس، 

خربنـگاران بـی  آن کـه کـدام مشـکلی ایجـاد کـرده باشـند، 

بـی کـدام کاسـتی در کارشـان، گرفتـار می شـوند و در بـاره 

نـدارد.« رسنوشت شـان هـم معلومـات وجـود 

کار  ایـن  نیـز  کندهـار  در  خربنـگاران  پشـتیبان  نهادهـای 

می گوینـد. غیرقانونـی  والیـت،  ایـن  در  را  ملـی  امنیـت 

سـمیع غیرت مـل، مسـؤول نهاد نـی در جنوب اظهار داشـت: 

»امنیـت ملـی ایـن کار را در مخالفـت با قانون رسـانه ها انجام 

داده اسـت. امیدواریـم بـرای ایـن خربنـگاران عدالت خواهـی 

شـود و هرچـه زودتـر کـه ممکـن اسـت ایـن خربنـگاران آزاد 

شـوند.« در همین حـال، امنیـت ملـی که می گوید رسـیده گی 

بـه ایـن قضیـه به نهادهـای عدلـی و قضایی واگذار شـده، در 

پاسـخ بـه واکنش هـا بـه بازداشـت ایـن خربنـگاران گفتـه کـه 

ایـن نهـاد بـه آزادی بیـان و فعالیـت قانونـی رسـانه ها تعهـد 

دارد؛ امـا بـه هیـچ رسـانه یی حـق رسپیچـی از قوانیـن کشـور 

را منی دهـد. 

شـاهراه ها از ایـن نفـع می برننـد، اما متاسـفانه در ایـن اواخر 

عوایـد حکومـت ازسـوی طالبـان جمـع آوری و بـه پاکسـتان 

انتقـال داده می شـوند و ملـت افغانسـتان متفـق شـود و در 

حایـت از نیروهـای امنیتـی ایسـتاده شـود تـا ایـن وضعیـت 

تغییـر کنـد.”

ازسـویی هـم وزارت مالیـه می گویـد کـه افتـادن هفـت بنـدر 

به دسـت طالبـان روی گـردآوری درآمدهای حکومـت تاثیرات 

منفـی بـه جا گذاشـته اسـت.

بـاره  ایـن  در  مالیـه،  وزارت  سـخنگوی  تابـع،  رفیـع  محمـد 

گفت:”بـا تاسـف وزارت مالیـه در گمـرکات رسحـدی اسـام 

قلعـه، تورغنـدی، ابونـر فراهـی، سـپین بولـدک، آی خانـم، 

دنـد پتـان و شـیرخان بنـدر فعالیـت گمرکـی نـدارد و بیـدون 

شـک تجارت مسـتقیم بـاالی عوایـد گمرکی کشـور تاثیر دارد 

و مشـکات موجـود بـه عوایـد تاثیـرات منفی به جا گذاشـته و 

مـا در مـاه جوزا هفت عشـاریه سـه میلیـارد افغانـی عواید گرد 

آوری کردیـم کـه در مـاه رسطـان ایـن عوایـد به چهار عشـاریه 

شـش میلیـارد افغانی رسـیده اسـت.”

اعضـای مجلـس مناینـده گان تاکیـد می ورزند که تـداوم اداره 

گمرک هـای مهـم کشـور از سـوی طالبـان پذیرفتنـی نیسـت 

و زیـان بزرگـی روی عوایـد ملـی دارد و بایـد جلـو اسـتفاده از 

چشـمه های عایداتـی از سـوی ایـن گـروه گرفته شـود. 

خانواده های خبرنگاران بازداشت شده در کندهار خواهان آزادی آنان اند    

طالبان روزانه تا ۲۰۰میلیون افغانی عواید از گمرک های تصرف شده 
جمع آوری میکند    

 

 

 

ادعای یک عضو مجلس: 
زنان و دختران به عنوان برده جنسی به پاکستان برده می شوند   

والی هرات: با افراد احتکار کننده نباید رحم شود   

تشدید جنگ در افغانستان؛ در دو هفته حدود 53۰۰  هزار خانواده بیجا شده اند    
بـا  کـه  می گویـد  کشـور  عودت کننـدگان  و  مهاجریـن  وزارت   

تشـدید حمـات طالبـان در برخـی والیـات ایـن کشـور، هـزاران 

نفـر از مناطـق شـان بیجـا شـده انـد.

معـاون  باهـر،  رضـا  محمـد  جمهـور؛   خربگـزاری  گـزارش  بـه 

سـخنگوی ایـن وزارت، دیـروز دوشـنبه )18 اسـد( گفـت که تنها 

در 15 روز اخیـر، حـدود 5300 هـزار خانـواده از مناطـق اصلـی 

خـود فـرار کـرده انـد.

آقـای باهـر افـزود کـه بـا تشـدید خشـونت ها در این کشـور، روند 

کمـک رسـانی بـه بیجاشـدگان داخلـی نیـز در برخـی والیـات 

متوقـف شـده اسـت.

آقـای باهـر افـزود: »ادامـۀ خشـونت ها و نـا امنی هـا بـه خصـوص 

ادامـه درگیری هـا در داخـل شـهرهای برخی والیات سـبب شـده 

هفتـه  شـویم...همین  رو  بـه  رو  کمک رسـانی  رونـد  در  مـا  کـه 

گذشـته در والیـات تخـار، رسپـل، جوزجـان و کنـدز رونـد کمک 

رسـانی متوقـف شـد.«

صـدای امریـکا نوشـت که بر اسـاس معلومـات این ایـن وزارت از 

آغـاز سـال 1400 خورشـیدی تا کنـون، حدود 57 هـزار خانواده 

از مناطـق شـان بیجـا شـده انـد کـه از ایـن میـان، تنهـا بیـش از 

 حلیمـه صـدف کریمـی، مناینـده والیت جوزجـان در مجلس 

تـرف  طالبـان  کـه  مناطقـی  در  کـه  می گویـد  مناینـدگان 

کرده انـد، زنـان و دخـران واکسـین شـده و زیـر نام جنـازه به 

منظـور بـرده جنسـی بـه پاکسـتان انتقـال داده می شـوند.

بـه گـزارش خربگزاری جمهـور؛ بانو کریمی که دیروز دوشـنبه 

)18 اسـد ( یـک در نشسـت خـربی در کابـل صحبت می کرد 

گفـت:« چـرا امـروز امنیـت شـهروندی نداریم، چرا بـه صدای 

مـردم مـا کسـی لبیـک منی گویـد، رشم اسـت، امـروز چادری 

 والـی هـرات در نشسـت دیـروز 

بـا  بایـد  اسـت  گفتـه  مقامـات 

کسـانی کـه احتـکار می کنند به 

گونـه جـدی برخـورد شـود.

کمیسـون  اسـت  شـده  گفتـه 

فـردا  از  رس  احتـکار  بـا  مقابلـه 

دسـت بـه اقـدام عملـی در ایـن 

زد. خواهـد  زمینـه 

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور، 

اسـر جـرال عبدالصبـور قانـع، 

»بـا  می گویـد:  هـرات  والـی 

می کننـد  احتـکار  کـه  کسـانی 

بایـد رحم نکـرد و برخـورد جدی 

بـا آنـان شـود.«

ننگرهـار،  والیـات  از  آن  هـزار   35

کنـدز، هلمنـد و قندهـار بـوده انـد.

مهاجریـن  وزارت  معـاون سـخنگوی 

افغانسـتان  عودت کننـدگان  و 

والیـات  برخـی  در  کـه  کـرد  اضافـه 

رونـد کمـک رسـانی به بیجاشـدگان 

کنـون  تـا  و  دارد  جریـان  داخلـی 

هـزاران نفر از کمک هـای این وزارت 

انـد. شـده  مسـتفید 

اخیـراً  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

طالبـان حمـات شـان را بـر شـهرها 

افزایـش داده و در سـه روز گذشـته، 

بخش هـای مراکـز منیروز، شـربغان، 

کنـدز و رسپـل را بـه دسـت گرفتـه 

. ند ا

در  امنیتـی  نیروهـای  کـه  افغـان می گوینـد  امنیتـی  مقام هـای 

بخش هـای ایـن شـهرها حضـور دارنـد و تاش هـای آنـان بـرای 

دور رانـدن جنگجویـان طالبـان از مراکز این والیـت جریان دارد.

کـه زنـان در بیـن طالبـان پوشـیده اند باید حکومت بپوشـد«.

وی بیـان داشـت:« مـن صـدای دردی زن و طفلی هسـتم که 

امـروز تیربـاران می شـوند، من درد او برادری هسـتم که امروز 

فرزنـدان شـهیدش  را دفـن کرده منی تواند، مـن صدای او زن 

و دخـری هسـتم کـه پاکسـتان واکسـینه کرده زیر نـام جنازه 

بـه منظـور برده جنسـی به پاکسـتان انتقال داده می شـود«.

بانـو کریمـی می گویـد:« کسـانی کـه داد از ننـگ و نامـوس 

شـا  دخـران  و  زنـان  امـروز  هسـتند؟  کجـا  می زننـد 

ایـن در حالیسـت کـه برخی از باشـندگان از بلند رفنت قیمت 

مـواد سـوختی و غذایـی در شـهر هـرات شـکایت کرده انـد. 

آنـان از اداره محلـی خواسـتار برخـورد جـدی بـا کسـانی کـه 

در  جلسـه ای  منظـور  همیـن  بـه  شـدند.  می کننـد،  احتـکار 

مقـام اداری والیـت هـرات بـه رهربی والـی هرات برگزار شـد.

در ایـن جلسـه متـام ارگان هـا تاییـد کردنـد کـه مـواد غذایـی 

و مـواد سـوختی بـه انـدازه کافـی از گمـرکات وارد و بـه داخل 

شـهر پخش شـده اسـت.

والـی هـرات هـم بعـد از نتیجـه گیـری جلسـه دسـتور داده 

اسـت تـا رس از فـردا کمیسـون مبـارزه بـا احتکار اقـدام جدی 

کـرده و از افزایـش قیمت هـا در بـازار جلوگیـر کننـد.

ایـن درحالیسـت کـه بـا افزایـش درگیری هـا در هـرات متـام 

بلنـد رفتـه  بـه طـرز چشـم گیـری  مـواد خوراکـه و سـوختی 

اسـت.

بـا ادامـه درگیری هـا میـان نیروهـای امنیتـی افغـان و طالبـان، 

گفتـه می شـود کـه بازارهـا در شـهر کنـدز، رسپـل و جوزجـان 

بسـته شـده و مشـکات زیـادی به باشـندگان ایـن والیـات به بار 

آورده اسـت. 

بـر  چـرا  می برنـد،  جنسـی  بـرده  عنـوان  بـه  پاکسـتان  را  

هسـتید«. کـر  و  کـور  منی خیزیـد 

امـروز اطفـال شـیرخوار، زن  افـزود:«  ایـن مناینـده مجلـس 

می جنگـد،  دشـمن  مقابـل  در  قهرمانانـه  کـه  ارتـش  رسبـاز 

خواهرکارمنـد دولـت تیربـاران و یـا بـه عنـوان بـرده جنسـی 

می شـود«. گرفتـه 

وی بـا بیـان اینکـه امـروز جنگ به دروازه های شـهر ها رسـیده 

اسـت گفـت:« اعضـای خانـواده اکریـت رهـربان بـه خـارج 

اسـت امـا مامـور کـه بـا هفت هـزار معـاش فرزنـد تربیـه کرده 

تیربـاران می شـود«.

وی از حکومـت و رهـربان سیاسـی خواسـت کـه متحد شـوند 

و منافـع شـخصی را کنـار بگذارنـد. »مـردم هنـوز هـم غیـرت 

و همـت دارنـد تـا در کنـار شـا ایسـتاده شـوند از خـاک و 

نامـوس دفـاع کننـد خواسـت مـردم را بـا نادیـده نگیریـد«.

وی خطـاب بـه طالبـان هم گفـت:« اگر ننگ، نامـوس وغیرت 

افغانـی داری لطفـآ بـه میـز مذاکره نشسـته و آتش بـس اعام 

رهـا  را  تـان  پاکسـتانی  بـاداران  دسـت  کنیـد،  صلـح  کـرده 

کنیـد! آنهـا دنبـال هـدف خود هسـتند، تـو را ابراز قـرار داده 

تـا ملـت تـان را بـه خـاک و خـون بکشـاند، بس اسـت بیشـر 

از ایـن مـردم را بـه درد آورده و آه نالـه زنـان و کـودکان افغـان 

را بلنـد نکنیـد«.

وی افـزود:« اگـر افغـان هسـتی و افغانیـت داری همیـن زنان 

افغـان ننـگ و نامـوس شـا اسـت، عملکـرد امـروز شـا نه از 

نـگاه رشیعـت، نـه از لحـاظ قانـون و اخـاق قابـل قبـول مـا 

است«.

ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود که طالبان در سـه روز 

اخیـر شـهر های جوزجـان، نیمـروز، رسپـل و تالقـان را ترف 

کـرده اند.

عکس تزیینی


