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 روسیه از گسترش پوسته های 
مرزی آسیای میانه با افغانستان 

حمایت می کند  
 حکم جلب سیف االسالم قذافی 

به اتهام »ارتباط با روس ها« 

روسـیه  افغانسـتان،  در  طالبـان  پیشـروی  بـه  توجـه  بـا   
بـه منظـور تقویـت پوسـته هـای مـرزی در آسـیای میانـه 
حمایـت مالـی اش را اعـام کـرد. وزارت خارجـه روسـیه 
گفـت کـه ایـن کشـور مـی خواهد بـا بودجـه بیـش از یک 

میلیـون دالـر از تاجیکسـتان  ...

»سیف االسـام  بازداشـت  حکـم  لیبـی  دادسـتانی   
قذافـی« پسـر رهبر پیشـین این کشـور را صـادر کرده 

کـه مظنـون بـه ارتبـاط بـا مـزدوران روسـی اسـت.
نتیجـه تحقیقـات بی بی سـی نشـان می دهـد کـه بیـن 

فعالیت هـای گـروه »واگنـر«  ...

جز مقاومت چاره ای نداریم 

تعقیم میز مذاکرات صلِح دوحه 

طالبان و باورهای دگم اندیش
 در قبال سیاست و حکومت 

 واقعیـت ایـن اسـت کـه سـرعت پیشـروی طالبـان و 
سـقوط مراکـز والیـات در روزهـای اخیـر همـه را غافل 
گیـر کـرده اسـت. مـردم در شـوک بـزرگ فـرو رفته و 
آن چـه فعـا بـر قلمروهای تسـخیر شـده حکومت می 
کنـد نـه طالـب و نیروهـای خارجی بلکه شـایعه اسـت. 

بـه نظـر می رسـد کـه نهادهـای ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 دوازده مـرد خشـمگین حقیقتـا یکی از فلم های 

فلمـی  دیـده ام.  اکنـون  تـا  کـه  بـود  دیدنـی 

قدیمـی، امـا پرکشـش طـوری کـه تـا پایـان فلم 

آدم بـه هیـچ چیـزی جـز فلـم و اتفاقـات درون 

فلـم فکـر منی کنـد. مـن معمـوال بـا دیـدن هـر 

فلمی با گذشـت یک سـاعت و یا کمر و بیشـر 

بـه اسـراحت می پـردازم و پـس از مدتـی دوباره 

بـه دیـدن آغـاز مـی کنـم، اما ایـن فلم بـرای من 

بسـیار بیشـر از آن چـه ...

 پائولـو سـورنتیو فلم سـاز ایتالیایی در جشـنواره 

بـه  می شـود.  تجلیـل   ۲۰۲۱ زوریـخ  فلـم 

نویسـنده  اسـکرین دیلـی، کارگـردان،  گـزارش 

سـورنتینو  پائولـو  ایتالیایـی  فلم نامه نویـس  و 

جشـنواره  دوره  هفدهمیـن  بزرگداشـت  جایـزه 

فلـم زوریـخ را دریافـت می کنـد. ایـن جشـنواره 

سـوم  تـا  سـپتامرب  بیست وسـوم  روزهـای  بیـن 

اکتـرب برگـزار خواهـد شـد. ایـن جایـزه کـه برای 

... رسـمیت شـناخنت  بـه 

مروری بر فلم 
»دوازده مرد 
خشمگین« 

 جشنواره فلم زوریخ 
از پائولو سورنتینو 
تجلیل می کند

می کنند؛  مقاومــت  طالبان  بر  برا در  شــمال  رهبران 

 

سـازمان ملـل متحـد در مـورد کشـیده شـدن  

دامـن جنـگ بـه شـهرها در افغانسـتان اظهار 

نگرانـی کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن عمـل می توانـد سـبب 

شـود. فاجعـه 

سـازمان ملـل متحـد می گویـد کـه بـا رسـیدن دامـن جنـگ 

بـه مناطق شـهری افغانسـتان نگرانـی عمیق دارد و هشـدار 

داده اسـت کـه اگـر جنـگ طالبـان بـه کابـل برسـد بـرای 

مـردم ملکـی یـک فاجعـه بـزرگ پیـش خواهـد آمـد.

بـه گـزارش خربگـزاری رویـرز، ملـل متحـد در این مـورد در 

یـک زمانـی هشـدار می دهـد کـه طالبـان دومیـن و سـومین 

شـهرهای بـزرگ افغانسـتان کندهـار و هـرات را هـم تـرف 

کردند.

بـر اسـاس گـزارش خربگـزاری رویـرز٬ سـتیفن دوچاریـک 

سـخنگوی انتونیـو گوتـرش، رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد 

گفتـه در ایـن جـای شـک نیسـت کـه جنـگ در شـهرهای 

بـزرگ ماننـد کابـل بـرای مـردم ملکـی فاجعـه ایجـاد کـرده 

می توانـد و آن هـا امیـدوار انـد کـه چنیـن نشـود.

سـخنگوی رسمنشـی ملـل متحـد همچنـان گفـت، هـر نـوع 

تحقیقـات در مـورد مـرگ و میـر افـراد ملکی بایـد بی طرفانه 

انجـام شـود و تحـت تاثیـر طرف هـای درگیـر قـرار نداشـته 

باشد.

سـازمان ملـل متحـد قبـل از ایـن گفتـه بـود، در یـک مـاه 

گذشـته کـه طالبـان حمله هـای را افزایـش دادنـد بیـش از 

شـده اند. کشـته  افغانسـتان  در  ملکـی  فـرد   ۱٬۰۰۰

طالبـان روز چهـار شـنبه در یـک اعالمیـه وارد شـدن تلفـات 

بـر ملکیـان را رد کرده و از سـازمان ملل متحد خواسـتند که 

در ایـن مـورد تحقیـق کنند.

سـال  اول  نیمـه  در  کـه  اسـت  گفتـه  متحـد  ملـل  سـازمان 

جـاری میـالدی ۵ هـزار و ۱۸۳ فـرد ملکـی در افغانسـتان 

شـده اند. زخمـی  و  کشـته 

از تـرف  چنیـن خربهـا هـم نـر شـده کـه طالبـان بعـد 

را  نفـر  صدهـا  کندهـار  والیـت  بولـدک  سـپین  ولسـوالی 

رسـانده اند. قتـل  بـه  و  کـرده  دسـتگیر 

اسـد هشـدار  بریتانیـا جمعـه 22  وزیـر دفـاع  بیـن واالس، 

داد کـه افغانسـتان در پرتـگاه قـرار دارد کـه ایـن کشـور را 

می توانـد بـه یک کشـور نـاکام تبدیـل کند کـه در آن صورت 

برگشـت القاعـده را بـه خـاک افغانسـتان ممکـن می کنـد.

واالس در یـک مصاحبـه رادیویـی گفـت٬ اگـر طالبـان بـار 

دیگـر میزبـان القاعـده شـوند، غـرب می توانـد به این کشـور 

برگردد.

بـه  را  رسبـاز   ۶۰۰ کـه  بـود  گفتـه  بریتانیـا  ایـن  از  قبـل 

افغانسـتان می فرسـتد کـه بـه تخلیـه شـهروندان ایـن کشـور 

کننـد. کمـک 

در واکنـش بـه پیرفت هـای اخیـر طالبـان، اردوی امریـکا 

بـه  سـاعت   ۴۸ در  را  اضافـی  رسبـاز  هـزار   ۳ کـه  گفتـه 

افغانسـتان می فرسـتد تـا کارمنـدان سـفارت ایـن کشـور را 

کننـد. تخلیـه 

و  دیگـر  کشـورهای  سـفارت های  ایـن  بـا  هم زمـان 

سـازمان های خیریـه هـم گفتـه انـد که افـرا د خـود را بیرون 

. می کننـد

جمهـور  ریییـس  نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه 

کشـور  ایـن  حکومـت  کـه  می گویـد  افغانسـتان 

تصمیـم گرفتـه اسـت کـه بـرای تقویت قوای مسـلح 

و مقاومـت ملـی، از متامـی امکانات اسـتفاده کند.

در  کـه  اسـت  نوشـته  تویـت  یـک  در  صالـح  آقـای 

نشسـت امـروزی شـورای امنیـت ملـی بـه ریاسـت 

افغانسـتان  جمهـور  رییـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

»طالبـان  برابـر  در  کـه  شـده  اتخـاذ  تصمیـم 

ایسـتاد«. خواهیـم  اسـتوار  تروریسـت 

بـه گـزارش صـدای امریـکا، معـاون نخسـت رییـس 

کـه  اسـت  نگاشـته  همچنـان  افغانسـتان  جمهـور 

حکومـت این کشـور بـرای تقویت نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی و خیـزش های مردمـی از متامی امکانات 

اسـتفاده خواهـد کرد.

نگاشـته  فیسـبوک اش  اللـه صالـح در صفحـه  امـر 

اسـت: »تحـت هیـچ رشایطـی – زیـر هیـچ عنوانـی 

– در برابـر هیـچ امتیـازی – بخاطـر هیـچ مصلحتـی 

سـلطه طالـب را باالی مـردم افغانسـتان منی پذیرم 

و بـه هیـچ معاملـه ای کـه طالـب رشایط آنـرا دیکته 

و تحمیـل کنـد تـن در منیدهم. به هیـچ معامله ای 

کـه اسـمش صلح و ماهیت اش تسـلیمی باشـد تن 

در منیدهـم.«

از  گزارش هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بـه  متعـدد،  شـهرهای  در  طالبـان  پیرفت هـای 

شـمول هـرات، بادغیـس، غـور، لشـکرگاه و قندهار 

اسـت. شـده  نـر 

ایـن  کامـل  سـقوط  افغانسـتان  داخلـه  وزارت  امـا 

شـهرها را رد کـرده و گفتـه اسـت کـه گـروه طالبـان 

در  و  انـد  داشـته  پیرفت هایـی  جاهـا  برخـی  در 

حـال حـارض نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان بـا 

آنـان درگیـر انـد.

خـان،  اسـاعیل  محمـد  از  ویدیوهـای  آنهـم،  بـا 

حکومـت  پیشـین  وزیـر  و  جهـادی  قومانـدان 

افغانسـتان نر شـده که در آن از تسـلیم شدن اش 

اسـت. گـروه صحبـت شـده  ایـن  بـه 

آقـای  کـه  انـد  گفتـه  طالبـان  گـروه  آنهـم،  بـا 

اسـاعیل خـان و سـایر مقامـات ایـن والیـت با این 

انـد. پیوسـته  گـروه 

امـا مقامـات دولتـی در ایـن مـورد معلومـات ارایـه 

نکـرده انـد.

غـالم حبیـب هاشـمی، عضو شـورای والیتـی هرات 

بـه صـدای امریـکا گفت کـه مناینـدگان طالبـان به 

رهـربی مالحیـدر و کامـران علیزایی رییس شـورای 

والیتـی هـرات بـه قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر رفته و در 

نشسـتی تفاهـم بـر این شـده کـه مقام هـای محلی 

و امنیتـی در قـول اردو بـه طالبان تسـلیم شـوند.

ایـن در حالـی اسـت کـه امریـکا، چین، پاکسـتان، 

ترکمنسـتان،  اوزبیکسـتان،  تاجیکسـتان،  قطـر، 

اروپـا  اتحادیـه  آملـان،  نـاروی،  ترکیـه،  بریتانیـا، 

پایـان  بـر  دوحـه  در  نشسـتی  در  متحـد  ملـل  و 

از  و  کـرده  تاکیـد  افغانسـتان  در  خشـونت ها 

طرفیـن خواسـتند تـا بـر راه حـل سیاسـی از طریق 

کننـد. توافـق  مذاکـرات 

در  حکومتـی  از  کـه  دانـد  هشـدار  کشـور ها  ایـن 

رسـمیت  بـه  آنـرا  و  نخواهنـد  حایـت  افغانسـتان 

ایجـاد  زور  از  اسـتفاده  بـا  کـه  شـناخت  نخواهنـد 

باشـد. شـده 

سازمان ملل:
 اگر دامنه جنگ به کابل برسد، فاجعه بزرگ رخ می دهد 

صالح: در برابر طالبان »تروریست« استوار می ایستیم 
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هشدار هم تیمی امباپه به او در 
خصوص ترک پاریسن ژرمن 

تمرینات اسب سواری 
در کابل آغاز شد 

ورزشی

 آنخـل دیاریـا سـتاره آرجانتاینـی پاریسـن ژرمن مدعی 

اسـت کـه کیلیان امباپه باشـگاهی بهـر از پی اس جی 

پیـدا نخواهـد کـرد.  آینـده کیلیـان امباپـه در پاریسـن 

ژرمـن همچنـان نامعلـوم اسـت. او در مصاحبـه ای قبـل 

می خواهـد  کـه  کـرد  اعـالم   2020 یـورو  مسـابقات  از 

در باشـگاهی حضـور داشـته باشـد کـه پـروژه برنـده ای 

مالـک  الخلیفـی،  نـارص  موقـع،  آن  از  باشـد.  داشـته 

قطـری رشوع بـه درو کـردن بـازار نقـل و انتقـاالت کرد و 

بازیکنانـی همچـون ...

 فدراسـیون اسـب سـواری افغانسـتان متریناتـش را در 

ملـی  قاریـزاده عضـو کمیتـه  آغـاز کـرد. مجیـب  کابـل 

املپیـک افغانسـتان دیـروز به رادیـوآزادی گفـت که این 

مترینـات بـه هـدف گرفـنت آمادگـی بـرای رقابـت هـای 

تیـم منتخـب کابـل و تیـم ملـی اسـب سـواری و پـس 

ملـی  درمقرکمیتـه  قرنطیـن  هـای  محدودیـت  رفـع  از 

املپیـک راه انـدازی شـده اسـت...
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 شـورای نظامـی در مـزار رشیف اعالم 

مقاومـت  نیروهـای  کـه  اسـت  کـرده 

و بسـیج مردمـی در شـال کشـور بـه رهـری عطـا 

محمـد نـور و نظـارت مارشـال عبدالرشـید دوسـتم 

فعالیـت خواهنـد کـرد.

مارشـال  از  متشـکل  نظامـی  شـورای  جلسـه 

عبدالرشـید دوسـتم، رهـر حـزب جنبـش اسـالمی 

افغانسـتان؛ سـرجرنال عطامحمـد نـور، رهر حزب 

جمعیت اسـالمی افغانسـتان؛ عبدالله عباد، معاون 

شـورای امنیـت ملـی؛ محمـد فرهاد عظیمـی، والی 

بلـخ؛ فرمانـده قـول اردو209 شـاهین؛ مناینـدگان 

نهادهـای  از  برخـی  و  بلـخ  در  مختلـف  احـزاب 

امنیتـی و دفاعـی در والیـت بلـخ بـود.

در ختـم این جلسـه کـه روز جمعه 22 اسـد در مزار 

رشیـف برگـزار شـد، فیصلـه شـد کـه متـام نیروهای 

مقاومـت و بسـیج مردمـی تحـت قیـادت و رهـری 

جـرنال عطامحمـد نـور و نظـارت مارشـال دوسـتم 

شـود. انجام 

در فیصلـه نامـه هشـت مـاده ای، نوشـته شـده کـه 

خطـوط  و  عملیات هـا  متامـی  از  دوسـتم  مارشـال 

جنگـی نظـارت می کنـد و مشـوره های الزم را بـرای 

می دهـد. نیروهـای 

قـرار اسـت طبـق فیصلـه، یـک مراکـز سـوق اداره، 

در رشق و غـرب شـهر مـزار رشیـف جهـت کنـرول 

نیروهـای در هـان سـمت ایجـاد شـود.

همچنین گفته شـده که قول اردوی 209 شـاهین، 

ریاسـت امنیـت ملـی بلـخ و قومندانی امنیـه والیت 

در  را  موجـود  امکانـات  و  تجهیـزات  متـام  بلـخ 

دسـرس نیروهـای جنگـی اعم از بسـیجی و دولتی 

قـرار دهـد و در خصـوص حایـت، تجهیـز و اکال 

آنهـا اجـراات خواهنـد کـرد.

در فیصلـه نامـه نوشـته شـده که احـزاب مختلف که 

سرمقاله

ایـن اسـت کـه رسعـت پیـروی طالبـان   واقعیـت 
و سـقوط مراکـز والیـات در روزهـای اخیـر همـه را 
غافـل گیـر کـرده اسـت. مـردم در شـوک بـزرگ فـرو 
شـده  تسـخیر  قلمروهـای  بـر  فعـال  چـه  آن  و  رفتـه 
نـه طالـب و نیروهـای خارجـی  حکومـت مـی کنـد 
بلکـه شـایعه اسـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه نهادهای 
امنیتـی بـه خصـوص اردوی ملـی نیـز منـی تواننـد 
بـه درسـتی بـه تدبیـر امـور بپردازنـد. بـازار شـایعه 
چنـان گـرم اسـت کـه همـه مرزهـا را در نوردیـده و 
هـر لحظـه ذهنیـت عمـوم بـا شـایعات بـی اسـاس و 
توهـات پـر مـی شـود. در حالـی کـه بخـش هـای 
کـرده  سـقوط  طالبـان  در دسـت  کشـور  از  بزرگـی 
انـد و رسعـت تحـوالت بـه گونـه رسسـام آور اسـت، 
کـه  اسـت  ایـن  مـردم  فـراروی  پرسـش  تریـن  مهـم 
چـه بایـد کـرد؟ طبیعـی اسـت کـه تکلیـف حکومـت 
در  دیـروز  اسـت.  مشـخص  حکومتـی  نهادهـای  و 
ارگ ریاسـت جمهـوری بـا حضـور رهـری حکومـت 
تصمیـم گرفته شـده اسـت کـه در برابر طالبـان باید 
ایسـتاد. رهـران شـال از جمله مارشـال دوسـتم و 
جـرنال عطـا محمـد نـور رهـر جمعیـت اسـالمی نیز 
چنیـن فیصلـه ای داشـتند. امـا اکـر مـردم تحـت 
تاثیـر تبلیغـات و شـایعات قـرار گرفتـه انـد و پرسـش 
مسـاله  تریـن  مهـم  بـه  کـرد  بایـد  چـه  کـه  ایـن  از 

زندگـی شـان تبدیـل شـده اسـت. 
رس  بـه  بـدی  وضعیـت  در  کـه  کـرد  اذعـان  بایـد 
مـی بریـم امـا چـاره ای جـز مقاومـت هـم نداریـم. 
متاسـفانه شـایعه و توهـم توطیـه به قـدری عمیق در 
جـان مـردم ریشـه دوانـده اسـت کـه دیگـر هیـچ حر 
درسـتی کارگـر منـی افتد. بایـد قبول کنیـم که این 
وضعیـت نتیجـه کاسـتی هـا و کمبودهـا و بدعمـل 
کـردن بخـش هایـی از حکومـت بـوده اسـت. وگرنـه 
مـردم افغانسـتان تـا این حد ترسـو هیچ وقـت نبوده 
انـد. روایـت  سـقوط هـا و پیـروی هـای طالبان در 
مناطـق مختلـف بسـیار جالب اسـت و در یـک نقطه 
مشـرک اسـت کـه طالبـان آن چنـان نیـروی قـوی 
قدرمتنـد ندارنـد. فقـط چیزی کـه دارند یـک روایت 
مسـلط اسـت و آن ایـن اسـت کـه طالبـان همـه جـا 
را خواهنـد گرفـت و طالبـان آمدنـی هسـتند. ایـن 
روایت را دو سـال اسـت که برخی از سیاسـتمداران 
کردنـد  مـی  تکـرار  نیـز  نظـام  داخـل  اپوزیسـیون  و 
در  مشـکالت  عـالوه  اسـت.  شـده  فراگیـر  حـاال  و 
عملکـرد حکومـت و ذهنیـت توطیـه پـرور مـا تـالش 
بـرای تخریـب نظـام از سـوی نیروهـای درون نظـام 

نبوده اسـت.  کـم 
هجمـه ای کـه در سـال هـای اخیـر علیـه حکومـت 
وجـود داشـته اسـت بنیـان برانداز و سـیل آسـا بوده 
اسـت. هیـچ حکومتـی در برابـر ایـن همـه تخریـب 
و  عامـی  از  و  بـزرگ  و  کوچـک  از  آورد.  منـی  دوام 
تخریـب  بـرای  بسـتیم  کمـر  همـه  کـرده  تحصیـل 
رهـری  و  افـراد  عملکـرد  میـان  هیچوفـت  نظـام. 
حکومـت بـا نظـام فـرق قایـل نشـدیم. روایـت هایـی 
قطعیـت  موجـود،  رهـری  از  طالبـان  برتـری  چـون 
آمـدن طالبـان و امثـال آن بدون شـک روایـت هایی 
انـد کـه در پشـت آن یـک کار اسـتخباراتی گسـرده 
وجـود دارد. حجـم نفـرت پراکنی قومی که در سـال 
هـای اخیـر در مـن جامعـه زخـم خـورده مـا پمپـاژ 
شـده اسـت بـی سـابقه بـوده اسـت. هیـچ نظامی با 
ایـن حجـم از نفـرت پرکنـی منـی توانـد دوام بیاورد. 
عـالوه بـر مـوارد فـوق کـه در تولیـد وضعیـت موجود 
بیـن  عملکـرد همـکاران  انـد،  داشـته  عمـده  نقـش 
از هـر چیـز دیگـر نقـش  افغانسـتان بیـش  املللـی 

داشـته اسـت. 
متاسـفانه همـکاران بیـن املللـی افغانسـتان کـه در 
راس همـه ایـاالت متحده قـرار دارد در طول حداقل 
بسـزایی  سـهم  طالبـان  تقویـت  در  اخیـر  سـال  دو 
داشـته اسـت. نـوع روابـط طالبـان نـه تنهـا سـبب 
تقویـت ایـن گـروه گردیـد بلکـه سـبب بـی اعتادی 
گردیـد.  نیـز  حکومـت  و  مـردم  میـان  زیـاد  هـای 
بخشـی از عامـل وضعیـت موجـود کارکـرد نهادهای 
بیـن املللـی و رشکای بیـن املللـی افغانسـتان بوده 

 . ست ا
علـی رغـم مشـکالتی کـه برشـمرده شـد هرگـز منـی 
مثـل  و  نشسـت  خامـوش  دشـمن  مقابـل  در  تـوان 
از مسـوالن محلـی تسـلیم شـد. چنـان کـه  برخـی 
دیـروز هـم رهـری حکومـت در ارگ و هـم رهـران 
بایـد  طالبـان  برابـر  در  انـد  کـرده  فیصلـه  شـال 
بـرای  ای  برنامـه  هیـچ  گـروه  ایـن  زیـرا  ایسـتاد. 
برقـراری یـک نظـام انسـانی  ندارنـد. طالبـان بـرای 
مـردم افغانسـتان هم شـناخته اند و هـم تجربه های 
بنابرایـن  انـد.  گذاشـته  یـادگار  بـه  خـود  از  تلخـی 
چـاره ای جـز ایسـتادگی در مقابـل طالبـان وجـود 
نـدارد. بـه نظـر مـی رسـد کـه روندهـای سیاسـی و 
پروسـه صلـح هـم در بـن بسـت مطلـق قـرار دارنـد. 
متاسـفانه حامیـان طالبـان رونـد صلـح را عمـدا بـه 
بـن بسـت کشـانده انـد. بنـا بـود کـه مدتـی قبل در 
ترکیـه کنفرانسـی برگـزار گـردد کـه میکانیـزم هـای 
سیاسـی حـل قضیـه افغانسـتان در آن نهایی گردد. 
ولـی طالبـان و حامیـان منطقـه ای آن عمـدا ایـن 
کردنـد.  لغـو  حتـی  و  کردنـد  سـبوتاژ  را  کنفرانـس 
حـاال کـه دشـمن عزم جـدی بـرای جنـگ دارد چاره 

ای جـز ایسـتادن و مقاومـت نیسـت. 

در سـاحه های جنگـی برایشـان داده شـده، هـر کـدام به حد 

توانایـی نیـروی ریـزرف خود را ایجـاد و به حالت آمـاده باش، 

قرار خواهنـد گرفت.

قطعـات  متامـی  کـه  اسـت  کـرده  فیصلـه  همچنیـن  شـورا 

جزوتام هـا بـه حالـت آمـاده بـاش قـرار داشـته و در هـر نقطـه 

همـکاری  اسـت  نیـاز  حایـت  بـه  می شـود،  آسـیب پذیر 

کـرد. خواهنـد 

ایـن فیصلـه در حالـی انجـام می شـود کـه یـک منبـع آگاه از 

ریاسـت جمهـوری می گویـد که در جلسـه شـورای امنیت نیز 

تصمیـم گرفتـه شـد تـا قـول اردوی 209 شـاهین نیروهـای 

مقاومـت مردمـی را تجهیـز کند.

گـروه طالبـان در دو هفتـه اخیـر توانسـته مراکـز 13 والیـت 

را بـه کنـرول خـود درآورد و جنـگ بـه شـدت در شـاری از 

شـهرهای کشـور جریـان دارد.

د هغـوی غرګـون څـه دی. بلخوا تېره شـپه د مـي روغې جوړې 

شـورا لـه خـوا د ټرويـکا پـه غونـډه کـې د ډاکټـر عبداللـه خپـره 

شـوې وينـا کـې د دې خـرې يادونـه شـوې ده. هغـه پـه خپلـه 

وينـا کـې ويـي، د دې لپـاره چـې هېواد له اوسـني بحـران څخه 

ووځـي، يـوه طرحـه يـې کوربـه هېـواد قطر تـه سـپارلې ده.

عبداللـه زياتـه کـړی چـې دوی د روانې شـخړې سـيايس هواری 

غـواړي او د مذاکراتـو لپـاره پـر درېيمګـړي يې ټینـګار کړی دی.

نومـوړي د ناسـتې ګډونوالـو تـه ويـي و چـې خپلـه طرحـه يـې 

ټینـګار وشـو.

هغـه وایـي: “کـه چیـري طالبـان پـه زور رسه دولـت ونیـي 

هغـه بـه پـه افغانسـتان کـې یـو “رټـل” شـوی دولـت وي.”

دا پـه داسـې حـال کـې ده چې طالبانـو په دې وروسـتیو کې 

د والیتونـو پـر مرکزونـو بریدونه ډېر کړي او تر اوسـه یې د ۱۶ 

والیتونـه مرکزونـه هم نیويل دي.

د یـادې غونـډې پـه پـای کـې د سـیمې او نـړۍ هیوادونـو په 

اسـتازیتوب یـوه اعالمیـه هـم خپره شـوې.

پـه اعالمیـه کـې د افغانسـتان پـر ښـارونو او ملکـي وګـړو د 

بریدونـو د درېـدو غوښـتنه شـوې او لـه ښـکیلو لـورو غوښـتل 

شـوي چـې ډیـر ژر پـه هر اړخیـز اوربند هوکـړه وکړ او پـر باور 

جوړونـې کار وکـړي.

پـه اعالمیـه کې د افغانسـتان لـه حکومت او طالبانو غوښـتل 

شـوي چـې سـیايس حـل الرې، همـه شـموله حکومـت او د 

کوربـه هېـواد تـه سـپارلې، څـو د ناسـتې ګډونوالـو او طالبانـو 

تـه يـې ورسـوي. د طالبانـو د قطـر دفـر مـر مـال بـرادر چـې د 

ټرويـکا پـه ناسـته کـې يـې ګـډون کـړی و، خپلـه لنـډه وينـا کې 

وويـل: “مـوږ د واک انحصـار نـه غـواړو، بلکـې داسـې يـو افغـان 

شـموله مرکـزي اسـالمي نظـام رامنـځ ته کـول غواړو چـې د ملت 

هـر قـر پـه کـې د اهليـت په اسـاس د خدمـت فرصت ولـري او 

لـه هـر ډول فسـاد څخـه پـاک وي.”

تراوسه د قطر حکومت د دې طرحې په اړه څه نه دي ويي.

میرمنـو او اقلیتونـو پـه ګډون بـري حقونو ته درنـاوی وکړي.

ډاکـر  مـر  شـورا  عـايل  مصالحـې  مـي  د  افغانسـتان  د 

عبداللـه عبداللـه چـې پـه یـاده غونـډه کـې ګـډون کـړی و 

ویـي چـې په ناسـته کې د افغانسـتان د وضعیت پـه اړه ژر تر 

ژره د ملګرو ملتونو د امنیت شـورا د غونډې جوړېدو غوښـتنه 

وشوه.

هغـه زیاتـه کړې: “مـوږ غواړو چـې د افغانسـتان د وضعیت د 

ارزونـې لپـاره څومـره چـې ژر کیـږي، د ملګرو ملتونو سـازمان 

ناسـتې  دې  د  يش.  جـوړه  ناسـته  بېړنـۍ  شـورا  امنیـت  د 

ګډونوالـو د طالبانـو لـه خـوا له پوځي الرې د سـیمو لـه نیولو 

رسه خپـل کلـک مخالفـت څرګنـد کـړ او ویـې ویـل، د زور 

لـه الرې د قـدرت ترالسـه کـول مروعیـت نلـري او نړیوالـې 

ټولنـې تـه د منلـو نـدی.”

 د مـي روغـې جـوړې شـورا رسچينـې وايي چـې ډاکټـر عبدالله 

د  حکومـت  د  رسه  طالبانـو  پرمهـال  سـفر  د  تـه  قطـر  عبداللـه 

رشاکـت پـه ګـډون يـوه نـوې طرحـه وړانـدې کـړې ده. د دغـې 

شـورا يـوې بـاوري رسچينـې د زمـري په ۲۱مـه پـژواک اژانس ته 

ومنلـه چـې ډاکټـر عبدالله په قطر کـې د ټرويکا ناسـتې پرمهال 

کوربـه هېـواد قطـر تـه يـاده طرحـه سـپارلې چـې هغـوی يـې بيا 

لـه طالبانـو رسه رشيکه کـړي. خو رسچينـې وويل، تراوسـه دوی 

معلومـه نـه ده چـې دا طرحـه طالبانو رسه رشيکه شـوې که نه او 

  دوحـه کـې د افغـان سـولې پـه اړه دوه ورځنـۍ غونډه کې د 

افغانسـتان پـر ښـارونو د بریدونـو د بندېدو او اوربند غوښـتنه 

شـوې او د افغانسـتان لـه حکومـت او طالبانو غوښـتل شـوي 

چـې پر یـو ټولشـموله حکومت رسه سـال يش.

دغـې غونـډې چـې پـه دوحـه کـې د قطـر پـه کوربـه تـوب 

جـوړه شـوې وه. پـه دغـه غونـډه کـې د افغانسـتان د سـولې 

او د  اسـتازو  ډاکټـر عبداللـه، د طالبانـو  عـايل شـوار مـر 

تاجکسـتان، هندوسـتان، ترکیې، ترکمنسـتان، قطر، امریکا، 

جرمنـي او نـاروې هیوادونـو اسـتازو ګـډون کـړی و.

د افغانسـتان د سـولې پـه چـارو کـې د امریـکا د بهرنیـو چارو 

وزارت ځانګـړی اسـتازی زملـی خلیلـزاد تـره ورځ  )زمـري 

د  غونـډه  یـاده  پـه  چـې  لیـکي  ټویټرپاڼـه  خپلـه  پـر   )۲۱

افغـان مذاکـرايت ډلـو رسه تـر دوو ورځنیـو بحثونـو وروسـته 

پـه افغانسـتان کـې د مذاکراتـو لـه الرې پـر سـیايس هـواري 

ډاکټر عبدالله د نوي رشاکتي حکومت طرحه وړاندې کړې

بېالبېل هېوادونه: افغان حکومت او طالبان دې چې پر ټولشموله حکومت رسه سال يش
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شـده اسـت. طالبـان بیشـر مناطق نظامـی را در شـهر در کنرل 

دارنـد. گزارشـهای نیـز وجـود دارد کـه نیروهـای امنیتـی و بسـیج 

بـا  شـهر  کیلومـری   ۱۰ حـدود  در  گـذره  ولسـوالی  در  مردمـی 

طالبـان درگیـر هسـتند.

رسـول موسـوی، دسـتیار وزیـر امـور خارجـه ایـران نیـز در توییـر 

خـود نوشـته »اداره هـرات در اختیـار نیروهـای امارت اسـالمی در 

آمـده اسـت. رسکنسـول ، دیپلاتهـا و کارکنـان رسکنسـولگری ج 

ا ا داخـل سـاختان هسـتند. مرتـب بـا آنهـا در متـاس هسـتم. 

نیروهـای اداره کننده شـهر متعهد به امنیت کامل رسکنسـولگری 

، دیپلاتهـا و کارکنـان آن شـده اند.«

پروازها از فرودگاه هرات نیز امروز لغو شده است.

از قندهـار در جنـوب افغانسـتان نیـز گـزارش می رسـد کـه به غیر 

از فـرودگاه ایـن شـهر سـایر مناطق در کنـرل طالبان اسـت. نوار 

صوتـی از حاجـی یوسـف وفا، والـی طالبان در قندهار همرسـانی 

شـده کـه از افـراد طالبـان خواسـته تـا نظـم و امنیـت را بـه شـهر 

برگرداننـد. از دو والیـت ارزگان و زابـل در جنـوب افغانسـتان نیـز 

گزارش هـای از سـقوط ایـن دو شـهر مخابـره شـده اسـت. طالبان 

مدعـی شـده کـه کنـرل شـهر قـالت، مرکـز والیـت زابـل را هـم 

در اختیـار گرفتـه اسـت. نـوار صوتـی نیـز از محمدعمـر شـیرزاد، 

والـی ارزگان نـر شـده کـه او مدعـی اسـت، بـزرگان و عاملـان 

دیـن در ارزگان از او خواسـته کـه در داخـل شـهر ترینکوت، مرکز 

والیـت ارزگان بـا طالبـان بـرای جلوگیـری از تلفات غیـر نظامی و 

ویـران شـدن شـهر نجنگـد. او گفتـه که اکنـون منتظـر نتیجه این 

پیشـنهاد از طـرف طالبـان اسـت. طالبـان مدعـی شـده کـه او به 

ایـن گروه پیوسـته اسـت.

گفـت و گـوی های صلـح دوحه میـان هیات حکومت افغانسـتان، 

مناینـدگان گـروه طالبـان و مناینـدگان منطقـه یی و بیـن املللی 

رشایـط را بـرای راه حـل سیاسـی در آن کشـور فراهم کند.

آقـای دوجاریـک گفتـه اسـت کـه ملـل متحـد تعامـل خـود را بـا 

گـروه طالبـان در دوحـه ادامـه مـی دهـد و بـه ایـن بـاور اسـت که 

راه حـل سیاسـی منازعـه افغانسـتان مـی توانـد بـه دسـت بیایـد.

ایـن مقـام ملـل متحد گفته اسـت که امیـدواری آن سـازمان به راه 

حـل سیاسـی منازعـه افغانسـتان بـه ایـن معنـی نیسـت کـه آنچه 

در افغانسـتان رخ مـی دهـد از چشـم ایـن سـازمان پنهان اسـت.

در  کـه  نظامیـان  غیـر  رنـج  نابینـای  آقـای دوجاریـک گفت: »مـا 

مناطـق شـهری در میـان گلولـه بـاری هـای متقابـل گیـر مانـده 

نیسـتیم.« انـد، 

بـا افزایـش خشـونت هـا در نقـاط مختلـف افغانسـتان، هـزاران 

خانـواده بـه شـمول زنـان و کـودکان در روز هـای اخیـر بـه کابـل 

رسازیـر شـده انـد و اکر آنـان بدون انـدک ترین امکانـات و بدون 

رسپنـاه در پـارک و جـاده هـا بـه رس مـی برنـد.

ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه ۱۸.۴ میلیـون نفـر از قبـل بـه کمک 

هـای بـری در افغانسـتان نیـاز دارنـد و در سـال روان میـالدی 

نزدیـک بـه ۳۹۰ هـزار نفر در رسارس آن کشـور از خانه های شـان 

بـی جـا شـده اند.

صدهـا هـزار تـن آواره گردیده انـد. ”

بحـران  بـه  رسـیدگی  بـرای  عبداللـه،  کـه  اسـت  نوشـته  منبـع 

امنیـت  و  صلـح  کـه  قضایایـی  از  یکـی  عنـوان  بـه  افغانسـتان 

جهانـی را تهدیـد می کنـد، بـه منایندگـی از جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان، خواهـان برگـزاری جلسـۀ اضطـراری شـورای امنیـت 

گردیـد. متحـد  ملـل  سـازمان 

آن  وقـت  کـه  اسـت  ملـی گفتـه  عالـی مصالحـه  رئیـس شـورای 

قضیـۀ  خـود،  اضطـراری  جلسـه  در  امنیـت،  شـورای  تـا  رسـیده 

افغانسـتان و عواقـب امنیتی-بـری آن را به بحـث گیرد و در مورد 

رسـیدگی بـه بحـران کشـور، تصمیـم عاجـل و قاطـع اتخـاذ کند. 

بـزرگ  قدرت هـای  از  دیگـر  شـاری  و  چیـن  روسـیه،  آمریـکا،   

هشـدار داده ا نـد کـه اگر حکومتـی با اسـتفاده از نیـروی نظامی در 

افغانسـتان بـه قـدرت برسـد، آن را بـه رسـمیت نخواهنـد شـناخت.

و  هـرات  بـزرگ  تـرف دو شـهر  بـا  روزهـای گذشـته طالبـان  در 

آوردنـد. بدسـت  را  نظامـی  پیـروزی  بزرگریـن  قندهـار 

بعـد از ایـن پیروی هـا قدرت هـای جهـان خواسـتار ترسیـع رونـد 

صلـح افغانسـتان شـده اند.

بـه گـزارش بی بی سـی، اتحادیـه اروپـا هـم به گـروه طالبان هشـدار 

داده در صورتـی کـه بخواهـد افغانسـتان را بـه زور تـرف کنـد و 

»امـارت اسـالمی« خـود را تشـکیل دهـد، منـزوی خواهـد شـد.

زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان 

گفتـه کـه آمریکا خواسـتار توقف فوری حمالت علیه شـهرها اسـت.

او همچنیـن بـه حـل مشـکل افغانسـتان از طریـق سیاسـی تاکیـد 

کـرده و هشـدار داده دولتـی کـه بـه زور بر مـردم تحمیل شـود، یک 

دولـت »منفـور« خواهـد بود.

روز گذشـته عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملی 

بـه دسـت طالبـان،  بـزرگ  از تـرف چنـد شـهر  افغانسـتان بعـد 

خواسـتار برگـزاری نشسـت اضطـراری شـواری امنیت سـازمان ملل 

دربـاره افغانسـتان شـد.

آرام گـزارش  تاکنـون  از تـرف توسـط طالبـان  بعـد  شـهر هـرات 

شـده اسـت. شـب گذشـته در بعضی نقاط شـهر صـدای تیراندازی 

کـه  می شـود  گفتـه  اسـت.  آرام  شـهر  اکنـون  ولـی  شـده  شـنیده 

طالبـان در خیابانهـای شـهر تردد دارند و شـاری از سـاکنان محل 

نیـز از خانه هـا بیـرون آمده انـد. بـه گفتـه مـردم محـل، مناطقـی که 

در روزهـای گذشـته خـط مقـدم درگیـری بـود امـروز آرام گـزارش 

 سـخنگوی رسمنشـی ملـل متحـد گفته اسـت کـه انتقـال جنگ به 

شـهر هـا موجـب نگرانی عمده این سـازمان شـده اسـت

سـخنگوی رسمنشـی ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه انتقـال جنگ به 

شـهر هـا موجـب نگرانـی عمده این سـازمان شـده اسـت

اسـتیفن دوجاریک، سـخنگوی رسمنشـی ملل متحد، روز پنجشنبه 

)۲۱ اسـد( بـه خرنـگاران در شـهر نیویـارک گفـت که این سـازمان 

بـه صـورت مشـخص نگـران انتقـال جنگ به مناطق شـهری اسـت، 

جایـی کـه احتـاال غیر نظامیان آسـیب بیشـر را متقبل شـوند.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، نگرانـی این مقـام ملل متحـد در حالی 

صورت بیان شـده اسـت که گروه طالبان روز پنجشـنبه شـهر هرات 

سـومین بزرگریـن شـهر افغانسـتان را تـرف کـرد و بـه تعقیـب آن 

شـهر غزنـی نیـز به تـرف جنگجویـان این گـروه افتاد.

در حـال حـارض، گـروه طالبـان از جمله ۳۴ والیت افغانسـتان ، ۱۱ 

والیـت را بـه صـورت کامـل بـه تـرف خـود آورده اسـت و در حـدود 

سـه ماه گذشـته ده ها ولسـوالی را در رسارس آن کشـور ترف کرده 

است.

در  را  انکشـافات  متحـد  ملـل  گفت:«رسمنشـی  دوجاریـک  آقـای 

ادامـه  نگرانـی عمیـق دنبـال مـی کند-بـه شـمول  بـا  افغانسـتان 

قندهـار.« و  هـرات  در  جنـگ 

سـخنگوی رسمنشـی ملـل متحـد همچنین ابـراز امیـدواری کرد که 

تدویـر  برگـزاری  خواهـان  ملـی،  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  رئیـس   

اضطـراری جلسـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل در بارۀ افغانسـتان 

گردیـد. ایـن مطلـب در خرنامـه ای کـه از سـوی شـورای عالـی 

مصالحـۀ ملـی بـه نـر رسـیده، آمـده اسـت.

رئیـس شـورای  افـزوده اسـت کـه دکتـور عبداللـه عبداللـه  منبـع 

عالـی مصالحـه  ملـی، در نشسـت منطقـه ای روز پنـج شـنبه در بارۀ 

افغانسـتان در دوحـه پایتخـت قطر گفـت: “وضعیت در افغانسـتان 

بحرانی اسـت و دسـتاوردهای مردم افغانسـتان در سـالیان پسـین، 

مـورد تهدیـد قـرار دارد. در پـی حمـالت اخیـر طالبـان برشـهرها و 

و  تـن کشـته و زخمـی شـده اند  مناطـق مختلـف کشـور، هـزاران 

 خرگـزاری »نـن آسـیا« کـه خرهـای مربوط بـه طالبان را پوشـش 

محمـد  بـا  مصاحبـه  از  کوتاهـی  ویدیـوی  می دهـد،  گسـرده 

اسـاعیل خـان منتـر کـرده اسـت

محمـد اسـاعیل خـان، فرمانـده بسـیج مردمـی علیـه طالبـان در 

هـرات و چنـد مقـام دولتـی بـه اسـارت طالبـان درآمدنـد.

بـه گـزارش بـی بـی سـی، گـروه طالبـان در اعالمیه ای گفته اسـت 

کـه پـس از تـرف هـرات از سـوی ایـن گـروه محمـد اسـاعیل 

افغانسـتان،  داخلـه  وزارت  معـاون  رحـان،  عبدالرحمـن  خـان، 

نبـی احمـدزی، فرمانـده قـول اردو، عبدالصبـور قانـع والـی هرات 

ایـن والیـت تسـلیم طالبـان  و حسـیب صدیقـی، رئیـس امنیـت 

شـده اند.

در اعالمیـه طالبـان آمـده اسـت کـه مسـئوالن نظامـی ایـن گـروه 

آبرومندانـه  و  آرام  زندگـی  »بـه  کـه  داده انـد  اطمینـان  آن هـا  بـه 

خـود ادامـه دهنـد«. خرگـزاری »نـن آسـیا« کـه خرهـای مربـوط 

بـه طالبـان را پوشـش می دهـد، ویدیـوی کوتاهـی از مصاحبـه بـا 

محمـد اسـاعیل خـان منتـر کرده اسـت کـه او را داخـل خودرو 

افـراد طالبـان نشسـته اند  طالبـان در حالـی کـه در دو طرفـش 

 وزیـر عدلیـۀ کشـور، در کنفرانـس جوانـان ۳۴ والیت کـه به هدف 

“همصدایـی دربـاره ملـت سـازی و عدالـت” برگـزار گردیـد، دفـاع 

از نظـام و ایسـتادگی در برابـر ظلـم را وجیبـۀ ملـی جوانـان خوانـد 

و گفـت کـه پذیرفـن ظلـم، از نظـر ایانـی و اخالقـی مـردود مـی 

باشد.

کنفرانـس دو روزۀ ملـی جوانـان بـه اشـراک ۳۰۰ تـن از جوانـان، 

مسـئوالن مناینـدگان شـاری از نهادهـای خارجـی و چهره هـای 

اکادمیـک کشـور، روز پنـج شـنبه بـه ابتـکار جمعـی از نهادهـای 

ملـی و بیـن املللـی و جوانـان مسـئول در کابـل برگـزار شـد و قرار 

ملـت  بـاره  در  کشـور،  نخبه هـای  و  جوانـان  دیدگاه هـای  اسـت 

سـازی و عدالـت مشـخص گـردد.

فضـل احمـد معنوی وزیر عدلیه کشـور، در کنفرانـس ملی جوانان  

تحـت شـعار »هرجـوان یـک رسبـاز« تاکیـد کرد کـه در ایـن رشایط 

دفـاع از نظـام وجیبـۀ ملـی، رشعـی و اخالقی همۀ مردم  اسـت.

او از جوانـان خواسـت تـا به هـر طریقی که می تواننـد در برابر ظلم 

ایسـتاد شـوند؛ چون پذیرفـن ظلم هم از نظر ایانـی و هم از نظر 

اخالقی مردود اسـت.

وی افـزود: »اگـر بـا قلـم می توانیـم، بـا زبـان می توانیـم یا با سـالح 

می توانیـم در برابـر ایـن ظلـم ایسـتادگی کنیم.«

وزیـر عدلیـه، اعـال طالبان در والیات مختلـف را ظلم و بیعدالتی 

آشـکار خوانـد و تریـح کـرد کـه هـم اعتقـاد دینـی و هـم تاریـخ 

نشـان می دهـد کـه ظلـم منجـر بـه نابودی اسـت.

معنـوی در بخـش از صحبـت هایـش افـزود که حکومت در سـخت 

تـوم توگندهـات، رئیـس کمیتـه روابـط خارجـی پارملـان بریتانیـا، 

املللـی  بیـن  نیـرو هـای  »بـا خـروج  کـه  اسـت  نوشـته  تویـر  در 

از افغانسـتان بـه اصطـالح فـرش از زیـر پـای متحـدان مـا بیـرون 

کشـیده شـده است«. یک سیاسـتمدار ارشـد امور خارجی بریتانیا 

خـروج نیروهـای امریکایـی و متحدانـش از افغانسـتان را شـدیدا 

مـورد انتقـاد قرار داده اسـت. تـوم توگندهات، رئیـس کمیته روابط 

خارجـی در پارملـان بریتانیـا در ادامه گفته اسـت بعد از ۲۰ سـال 

ماموریـت کـه در آن میلیاردهـا دالر و جان هزاران انسـان از دسـت 

رفـت، ماموریـت افغانسـتان ماننـد یـک »افتضـاح« اسـت. بـه قول 

وی پایـان ماموریـت »غیـر رضوری و بـی فایـده« بـوده اسـت.

ایـن سیاسـتمدار محافظـه کار بریتانیـا در ادامـه مـی گویـد: »این 

کار بـرای مـا بـد اسـت و منجـر بـه ایجـاد بـی اعتـادی نسـبت به 

مـا مـی شـود. ایـن کار بـرای متحـدان مـا بـد اسـت و آنهـا را بـی 

اهمیـت جلـوه مـی دهـد و همچنین بـرای آینده مـا بد اسـت، زیرا 

رقبـای مـا تقویـت مـی شـوند.« او همچنین نوشـته اسـت کـه »این 

می دهـد. نشـان 

آقـای اسـاعیل خـان که ظاهرا در اسـارت اسـت در ایـن مصاحبه 

می گویـد طالبـان بـا مـردم بایـد بـا رویـه ای برخـورد کننـد کـه در 

کنـار هـم بتواننـد زندگـی مرفه داشـته باشـند.

او در پاسـخ بـه سـوالی کـه چـه احساسـی دارد می گویـد: چـون 

دفعتـا ایـن حادثـه صـورت گرفتـه منی توانـم چیـزی بگویـم.

مشـخص نیسـت کـه ایـن ویدیـو تحـت چـه رشایطـی ضبـط شـده 

است.

روز گذشـته پنجشـنبه، ۲۱ اسـد جنگجویـان طالبان شـهر هرات، 

سـومین شـهر بزرگ افغانسـتان، را ترف کردند و بنا به گزارش ها 

سـه هـزار زندانـی را از زنـدان اصلی این شـهر آزاد کردند.

در روزهـای گذشـته نیـز طالبـان حمالت گسـرده ای بـرای ترف 

هـرات انجـام داده بودنـد کـه بـا مقاومـت نیروهای دولتی و بسـیج 

مردمـی بـه فرماندهـی محمـد اسـاعیل خـان روبـه رو شـدند و 

نتوانسـته بودنـد ایـن شـهر را تـرف کنند.

والیت هـای  مهم تریـن  و  بزرگریـن  از  ایـران،  مـرز  در  هـرات 

اسـت. افغانسـتان 

 تریـن رشایـط  هـم، جانـب عدالت را گرفتـه و با اسـیران و زندانیان 

طالبـان، رفتـار نادرسـت نداشـته و نیـز مرتکـب جنایـات جنگـی و 

جنایـات ضد بری نشـده اسـت.

عیـن الدیـن بهـادری رئیـس کمیسـیون دسرسـی بـه اطالعـات، 

همچنـان در ایـن کنفرانـس گفـت کـه در افغانسـتان ۶۷ درصـد  

مـردم را کـه ۲۲ میلیـون تـن می شـود، جوانان تشـکیل داده اند و 

بـه همیـن دلیـل، بیشـرین مترکز گـروه هـای »تروریسـتی« باالی 

اسـت. جوانان 

وی افـزود: »افراطیـت و تروریـزم، مـی تواند زندگی را بـرای جوانان 

مـا بـه یـک هیـوال مبـدل کنـد؛ پـس چـه خـوب اسـت کـه خـود 

جوانـان با اسـتفاده از هر وسـیلۀ ممکـن در کنار نیروهـای امنیتی 

ایسـتاد شـده و حضـور پررنـگ خـود را بـه منایـش بگذارند.«

وی بـا اشـاره بـه اینکـه جوانـان قـر فعـال و نیرومنـد جامعـه اند، 

هـر وسـیله  بـا  امنیتـی  نیروهـای  کنـار  در  بایـد  کـه شـا  افـزود 

مروعـی کـه داریـد، ایسـتاده شـده و از حضـور تـان بـه دشـمن 

تفهیـم کنیـد.

خالـد رامـزی بنیانگـذار و عضـو ارشـد رهـری سـازمان اجتاعـی 

سـفید و اشـراک کننـده ایـن کنفرانـس، ملـت سـازی را در امـر 

پیرفـت بـه سـوی پلـه هـای ترقـی و تعالـی گام مثبـت خوانـده 

گفـت: »بـا تاسـف کـه در افغانسـتان، ملـت سـازی هیـچ صـورت 

نگرفتـه اسـت.« بـه گفتـۀ موصـوف، یک کشـور وقتی مـی تواند در 

راسـتای موفقیـت گام بگـذارد کـه در قـدم اول، ملیـت هـا را ملـت 

سـاخته و عدالـت را تامیـن کنـد.

کار نبایـد اتفـاق مـی افتـاد. مـا خـود تصمیـم گرفتیـم کـه خـارج 

شـویم. مـا مجبور به خروج نشـدیم«. پس از اعالم خـروج نیرو های 

امریکایـی، بریتانیـا و متحـدان دیگـر ماننـد آملان تصمیـم گرفتند 

کـه ماموریـت نیروهـای شـان را در افغانسـتان بـه پایـان برسـانند. 

از آن زمـان، طالبـان رسیـع دسـت بـه کار شـدند و بخـش هـای 

وسـیعی از کشـور را بـا رسعت تـرف کردند. در این میـان بریتانیا 

اعـالم کـرده اسـت کـه ۶۰۰  نیـروی ویـژه بـرای کمـک بـه رونـد 

خـروج بریتانیایـی هـا از افغانسـتان مـی فرسـتد. پورتـال اینرنتی 

»پولیتیکـو« از قـول یـک مقام ارشـد در لنـدن نقل کرده اسـت که: 

»وضعیـت )در افغانسـتان( بـا »آخریـن هلیکوپر از سـایگون« قابل 

مقایسـه اسـت.« لـوری بریسـتو سـفیر بریتانیـا در کابـل و یک تیم 

کوچـک کاری اش هنـوز در افغانسـتان انـد. ایـن مقـام در ادامـه 

گفتـه اسـت کـه امـا بـه  یک مـکان »امـن تـر« در کابـل منتقل می 

شـوند. بـر اسـاس گزارش رسـانه هـا، هنوز حـدود ۴۰۰۰ شـهروند 

بریتانیـا در افغانسـتان حضـور دارند.
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          پدیـده جنـگ و بحـران سیاسـی در افغانسـتان 

در نیم قرن گذشـته دارای نوسـان هـای عجیبی بوده 

اسـت. جنـگ افغانسـتان در الیه هـای مختلف درون 

کشـوری و در سـطح منطقـه و جهـان ریشـه دوانـده 

اقتصـادی،  مافیـای  جنـگ  قـدرت،  جنـگ  اسـت. 

مخـدر،  مـواد  ترانزیـت  جنـگ  ایدئولوژیـک،  جنـگ 

جنـگ نیابتـی، جنـگ قـدرت هـای بـزرگ دنیـا همـه 

در جنـگ هـای چهـل و سـه سـاله افغانسـتان دخـل 

و تـرف ژرفـی داشـته اسـت. افغانسـتان بـه لحـاظ 

در  نقطـه¬ی  تریـن  اسـراتژیک  جنگـی  جغرافیـای 

منطقـه شـده اسـت. ایـن خصوصیـت منحر بـه فرد 

تـداوم جنـگ در  افغانسـتان مسـبب گردیـده اسـت 

پـی داشـته و تخریـب زیـر بنـای این خاک را به سـیاه 

روزی گرفتـار منوده اسـت. عامه¬ی مردم افغانسـتان 

اساسـاً منـی داننـد بـرای چـه بـه ایـن بحـران مواجـه 

گردیـده و چه کسـانی این رسنوشـت چنـدش آوری را 

بـرای مـردم بـه ارمغـان آورده اسـت. مردم افغانسـتان 

در ایـن منجـاب سـیاه و تبـاه کننده سیاسـی گرفتار 

شـده انـد. تـوده هـای مـردم از بـس رنج کشـیده اند، 

رس در گُـم هسـتند. 

کینـه هـا و نفـرت هـای ناشـی از جنـگ زیـر سـاخت 

هـای اجتامعـی را در ایـن مـرز سـکانده اسـت. تـار 

و پـود جامعـه بربـاد رفتـه و هـر افغانسـتانی منعکـس 

دهنـده هـزاران رنجیسـت کـه در ایـن نیـم قـرِن مملو 

از بحـران بـا متام وجـود آزموده اند. حد اقل دو نسـل 

اسـت کـه در افغانسـتان در میـان دود و خشـونت و 

خونریزی تولد می شـود و سـیر زندگی تباه شـده¬ی 

مـردم  نشـینند. رسنوشـت  مـی  بـه متاشـاه  را  شـان 

عمیقـا نـا روشـن و مبهـوت کننـده اسـت. فرآینـد نـا 

میمـون جنـگ در بیسـت سـال پیـش دچـار انـدگ 

هـای  روزنـه  دگرگونـی  ایـن  الِی  از  و  گردیـد  تغییـر 

امیـد بـه رخ مـردم افغانسـتان نیمـه بـاز گردیـد، بـد 

بختانـه آن وضعیـت دوام نیـاورد و افغانسـتان آبسـن 

دهـا تحـول دیگـر و نابسـامانی های سیاسـی دیگری 

گردیـد. رشایـط هـر سـال بد تـر گردیـد و تـا اینکه در 

حـدود دو سـال قبـل بحـث مذاکـرات امریکایـی هـا 

و گـروه طالبـان بـه شـکل جـدی مطـرح شـد. پروسـه 

مذاکـرات صلـح و گفتگـو هـای میـان امریکایـی ها و 

گـروه طالبـان بـه سـمت و سـوی کشـیده شـد کـه در 

نهایـت امـروز نتیجـه¬ی آن را مـردم همیشـه در رنـج 

گـروه طالبـان برخواسـته از مـن ایدئولـوژی افراطی 

مـدارس پاکسـتان، بـا سـاز و بـرگ هـای باورهای خشـک 

و متحجرانـه در متـام ابعـاد زندگـی تعلیـم و تربیـه یافتـه 

انـد، ایـن گـروه در قبـال حکومـت و سیاسـت از دریچه ی 

ثـواب و ارزش هـای خـود سـاخته مـی بیننـد کـه بـه بـاور 

شـان ماهیـت اسـامی دارد، در ایـن مقیـاس هـر گونـه 

تصمیـم گیـری و اعـامل سیاسـت های ملـی بـه گونـه ی 

تهیـه و ترتیـب می گـردد کـه همخـوان بـا سـلیقه و بـاور 

قبیلـوی،  سـنت های  پنـدار  باشـد.  گـروه  ایـن  رهـری 

و  بـه خصـوص دینـی خـط مشـی  تعلیـامت  بـا  آمیختـه 

کنـد.  مـی  ترسـیم  را  گـروه  ایـن  سیاسـی  راهردهـای 

طالبـان در باورهـای سیاسـی شـان معتقـد انـد کـه ملـت 

بتواننـد خیـر و  در جایـگاه تصمیـم گیـری نیسـتند کـه 

رش خـود را تشـخیص داده و در تعییـن خطـوط راهـردی 

کان نقـش و سـهم داشـته باشـند. در فرهنـگ سیاسـی 

طالبـان، ایسـتادگی در برابـر هـر آنچـه کـه رهـران ایـن 

گـروه تشـخیص بـه درسـتی آن میدهنـد کفـر پنداشـته 

شـده و فـرد یـا جریـان رسپیچـی کننـده مسـتحق مرگ و 

می شـوند. شـناخته  مجـازات 

تعامـل و گفتگـو در قامـوس طالبـان بیگانـه اسـت و 

اگـر مذاکراتـی هـم احیانـا صـورت بگیـرد بایـد بـه گونه ی 

نگـردد.  مطـرح  آن  در  تسـلیمی  جـز  چیـزی  کـه  باشـد 

طالبـان غافـل از آن انـد و یا خود را بـه بی خری می زنند 

کـه بخـش عمده ی نفوس افغانسـتان متشـکل از کسـانی 

اسـت کـه هـر کـدام بـه مـدارج تحصیـات عالـی فـوق 

العـاده دسـت یافتـه انـد، افـرادای که به تحصیـات عالی 

رو آورده انـد بیشـرین شـان بـه انـدازه یـک عمـر جنـگ و 

خونریـزی کـه طالبـان بـه پـا کـرده انـد در دانشـگاههای 

کشـور و دانشـگاههای مختلـف جهـان وقت سـپری کرده 

انـد و اکنـون بـه معترتریـن مـدارک تحصیلـی دسرسـی 

یافتـه انـد. وقتیکـه طالبـان بـه انتحـاری هـا آمـوزش مـی 

دادنـد و آن را بـر مکاتـب و دانشـگاهها و مراکـز جمعـی 

مـردم مـی فرسـتادند، جوانان افغانسـتان مرزهـای جهان 

را در می نوردیـد تا سـطح تحصیات شـان را افزایش داده 

و بـرای فـردای ایـن رسزمیـن مصـدر خدمت واقـع گردند. 

وقتیکـه این گـروه بانوان این رسزمیـن را در قصبات تحت 

تـرف شـان بـه دم رگبـار و شـاق مـی بسـتند، بسـیاری 

از زنـان کشـور جهت رهایـی از این معضات در روشـنایی 

علـم ورزی پـرده هـای تاریـک جهـل را در مـی نوردیـد تـا 

ایـن سـیه روزی هـا را در کشـور خامتـه بخشـند. زنـان 

فضـای  از  کار  پشـت  و  تـاش  بـا  توانسـتند  افغانسـتان 

موجـودی کـه حقـوق انسـانی شـان بـه رسـمیت شـناخته 

بـود خـود را در رده هـای مختلـف اکادمیـک، حکومـت 

داری، قضا و سـارنوالی برسـانند؛ حتی بـه عنوان مناینده 

نیـز مطـرح  افغانسـتان در سـازمان ملـل متحـد  دایمـی 

گردند.

طالبـان بـا ناسـازگاری عمیقـی کـه بـا زنـان دارنـد، 

ایـن قـر تأثیـر گـزار اجتامعـی را از صحنه هـای مختلف 

جامعـه و سیاسـت مطـرود مـی دارنـد و باورمنـد انـد کـه 

زنـان رصفـا بـرای کنـج خانـه و اطاعـت بـی چون و چـرا از 

مـرد آفریـده شـده انـد، حقوق انسـانی که از جانب اسـام 

و مکاتـب فکـری مختلـف بـه زن داده شـده اسـت توسـط 

طالبـان غضـب و ایـن قـر توامننـد را از برخـورداری آن 

محـروم می سـازند، طالبـان در قبـال حقـوق زنـان، رصفـا 

آن دسـته از محدودیـت هـای صـدر اسـام را کـه بـا توجه 

بـه اقتضائـات اجتامعـی آن زمـان وضـع گردیـده بـود بـر 

گرفتـه و از سـائر آزادی هـای اساسـی اسـام هامنند کار، 

تجـارت و سیاسـت کـه زنان در صحنه هـای مختلف نقش 

داشـته انـد نادیـده گرفتـه و سـعی دارنـد کـه بـا برداشـت 

هـای سـلیقوی، زن را در چارچـوب خانـه و چادری حبس 

منایند. ورنه زن در آموزه های اسـامی ارج گذاشـته شـده 

و قریـب بـه اتفـاق عمـوم کشـورهای اسـامی هیچگونـه 

محدودیـت رفتـاری بـر کار و فعالیت اجتامعی – سیاسـی 

سـعودی  عربسـتان  در  حتـی  انـد،  نکـرده  وضـع  زنـان 

کـه جـزم گرایانـه تریـن قانـون را نسـبت بـه زنـان داشـت 

برداشـته و ایـن قـر تأثیـر گـزار را از ریسـامن محدودیت 

آزاد کـرده انـد؛ امـا طالبان تا هنـوز در جهانـی بینی خود 

انـدک تغییـر و تحولـی بـه خرج نـداده و همچنـان به جزم 

گرایـی بـاور منـد اند.

در باورهـای فکـری طالبان پـرورش و تربیت کودکان 

و نوجوانـان در محیـط اکادمیـک و تعلیـم و تربیـه رصفا با 

قواعـدی ممکـن اسـت کـه ایـن گـروه آن را تهیـه و ترتیـب 

منـوده و در ایـن مـورد، نقـش کارشناسـان خـره و اهالـی 

علـم و فرهنـگ کمریـن اهمیـت را نـدارد. نصاب درسـی 

طالبـان، علـوم روز هامنند فیزیک، ریاضـی، کیمیا و... را 

کمرنـگ منـوده و در عـوض آن آموزه هـای » جهـاد، ثـواب، 

تفنـگ« و هـر آنچـه کـه جهـان بینی تنـگ نظرانـه را تأیید 

مـی کنـد گنجانـده مـی شـود. از ایـن جهـت ایـن گـروه 

منـی توانـد پاسـخگوی نیازهـای معنـوی و مـادی مـردم 

مراتـب،  مـدرن، سلسـله  داری  از حکومـت  آنـان  باشـد، 

سـاختار سـازی و نحوه استفاده از اسـناد دولتی در جهت 

ارائـه خدمـات سـامل بـه شـهروندان افغانسـتان بیگانه اند 

و ایـن مفاهیـم بـرای آنـان عجیـب و شـگفت زده اسـت، 

بـه گونـه ی  و سـاختار دولـت  اداره  بـه  اعضـای طالبـان 

مـی بیننـد کـه آن نـگاه در نـوع خـودش شـبیه بـه اربـاب 

بـازی منطقـوی و قبیلوی اسـت. گـامردن افـراد در رئوس 

ادارات و سـاختارهای خدمـات عامـه نـه برحسـب توانایی 

و تخصـص؛ بلکـه برحسـب معیارات » تقوی بـدون دانش« 

ارزشـمند اسـت. تقـوی در فرهنـگ طالبانـی بـه گونـه ی 

اسـت کـه اشـخاص بایـد در خطـوط فکـری آنـان جایـگاه 

داشـته باشـد در غیر آن از منظر این گروه تقوی پنداشـته 

منـی شـود؛ بلکـه باغـی و مسـتحق مجـازات می باشـند.

چنیـن رویـه و طـرز تفکر اسـت کـه مردم افغانسـتان 

بـا آگاهـی الزم از آن، ایـن گـروه را منـی پذیرنـد و بـه هـر 

قیمتی خطوط مقاومت و ایسـتادگی شـان را در برابر آنان 

تقویـه منـوده و تـا شکسـت ایـن گـروه دسـت از هیچگونه 

تاش و فعالیت بر نخواهند داشـت. مردم افغانسـتان می 

داننـد کـه اگر طالبـان برنامه هـای حذف قومـی تباری را 

در نظـر نداشـته باشـند، بـا اسـتفاده از پروسـه صلـح کـه 

هـم اکنـون در جریـان اسـت بـا مناینـدگان مـردم در میـز 

بـه تفاهـم میرسـند و سـاز و کار یـک حکومـت  مذاکـره 

اشـراکی را شـکل و بسـط میدهنـد؛ اما این گـروه با ترک 

پروسـه صلـح، چشـم بـه حقوق اساسـی مـردم دوختـه اند 

تـا آن را بـا اسـتفاده از زور رسنیـزه از زندگـی ایـن مـردم 

برچیننـد و هـر آنچـه کـه خـود بـدان معتقـد انـد بـر مردم 

نیـز تحمیـل مناینـد. مـردم افغانسـتان مـدت سـی سـال 

اسـت کـه جـور و جفـا و فریـب هـای این گـروه بـه گونه ی 

زنـده و عینـی شـاهد انـد و میداننـد کـه اگـر این گـروه بر 

ایـن جغرافیـا حاکـم شـود بازهـم حکومت قرون وسـطایی 

شـان را کـه دمـار از روزگار ایـن مـردم بـر مـی آورد حاکـم 

سـازند و مـردم را زیـر چـر چنیـن حاکمیـت، بـه مـرگ 

تدریجـی بکشـانند. بـا درک از ایـن واقعیـت هـا اسـت که 

هـم مـردم افغانسـتان و هـم جامعـه جهانـی بـه ایـن درک 

رسـیده انـد کـه طالبـان باورمند بـه حذف انـد و هیچگونه 

فرهنـگ تعامـل و همپذیـری در ضمیـر ایـن گـروه موجـود 

نیسـت. بـه همیـن اسـاس اسـت کـه مناینـدگان جامعـه 

جهانـی در نشسـت هـای مختلف بـه طالبان هشـدار می 

دهنـد کـه دسـت از لجاجت برداشـته و از مجـاری گفتگو 

وارد بحـث و  افغانسـتان  بـا مناینـدگان مـردم  و مذاکـره 

یـک دولـت مشـرک  ایجـاد  بـر رس  و  زنـی شـوند  چانـه 

تفاهـم مناینـد، ورنـه حکومتـی کـه از مجـرای خشـونت و 

ملیشـه گرایـی بـه وجود بیاید مـورد پذیرش جهان نیسـت 

و ایـن یـک تراژدی اسـت که مردم افغانسـتان تـاوان آن را 

خواهنـد پرداخـت. طالبـان بـا درک از متـام ایـن واقعیت 

هـا همچنـان بـا توسـل بـه زور، ایـن مـردم را از خانـه و 

کاشـانه شـان آواره می سـازند تا فاز وحشـت و دهشـت را 

همچنـان بـر زندگـی مـردم لنگـر اندازد؛ لـذا تـا زمانی که 

گفتگوهـا بـه صـورت جـدی پیگیـری نشـود و حکومـت بر 

آمده از آن مورد خواسـت و قبول مردم افغانسـتان نباشـد، 

مقاومـت و رسکـوب طالبـان توسـط مـردم همچنـان ادامه 

خواهـد داشـت و طالبـان در باتـاق اندیشـه هـای تاریک 

شـان بـه حبـس خواهند کشـید.

گـروه طالبـان برخواسـته از مـن ایدئولـوژی افراطی 

مـدارس پاکسـتان، بـا سـاز و بـرگ هـای باورهای خشـک 

و متحجرانـه در متـام ابعـاد زندگـی تعلیـم و تربیـه یافتـه 

انـد، ایـن گـروه در قبـال حکومـت و سیاسـت از دریچه ی 

ثـواب و ارزش هـای خـود سـاخته مـی بیننـد کـه بـه بـاور 

شـان ماهیـت اسـامی دارد، در ایـن مقیـاس هـر گونـه 

تصمیـم گیـری و اعـامل سیاسـت های ملـی بـه گونـه ی 

تهیـه و ترتیـب می گـردد کـه همخـوان بـا سـلیقه و بـاور 

قبیلـوی،  سـنت های  پنـدار  باشـد.  گـروه  ایـن  رهـری 

و  بـه خصـوص دینـی خـط مشـی  تعلیـامت  بـا  آمیختـه 

کنـد.  مـی  ترسـیم  را  گـروه  ایـن  سیاسـی  راهردهـای 

طالبـان در باورهـای سیاسـی شـان معتقـد انـد کـه ملـت 

بتواننـد خیـر و  در جایـگاه تصمیـم گیـری نیسـتند کـه 

رش خـود را تشـخیص داده و در تعییـن خطـوط راهـردی 

کان نقـش و سـهم داشـته باشـند. در فرهنـگ سیاسـی 

طالبـان، ایسـتادگی در برابـر هـر آنچـه کـه رهـران ایـن 

گـروه تشـخیص بـه درسـتی آن میدهنـد کفـر پنداشـته 

شـده و فـرد یـا جریـان رسپیچـی کننـده مسـتحق مرگ و 

می شـوند. شـناخته  مجـازات 

تعامـل و گفتگـو در قامـوس طالبـان بیگانـه اسـت و 

اگـر مذاکراتـی هـم احیانـا صـورت بگیـرد بایـد بـه گونه ی 

نگـردد.  مطـرح  آن  در  تسـلیمی  جـز  چیـزی  کـه  باشـد 

طالبـان غافـل از آن انـد و یا خود را بـه بی خری می زنند 

کـه بخـش عمده ی نفوس افغانسـتان متشـکل از کسـانی 

اسـت کـه هـر کـدام بـه مـدارج تحصیـات عالـی فـوق 

العـاده دسـت یافتـه انـد، افـرادای که به تحصیـات عالی 

رو آورده انـد بیشـرین شـان بـه انـدازه یـک عمـر جنـگ و 

خونریـزی کـه طالبـان بـه پـا کـرده انـد در دانشـگاههای 

کشـور و دانشـگاههای مختلـف جهـان وقت سـپری کرده 

انـد و اکنـون بـه معترتریـن مـدارک تحصیلـی دسرسـی 

یافتـه انـد. وقتیکـه طالبـان بـه انتحـاری هـا آمـوزش مـی 

دادنـد و آن را بـر مکاتـب و دانشـگاهها و مراکـز جمعـی 

مـردم مـی فرسـتادند، جوانان افغانسـتان مرزهـای جهان 

را در می نوردیـد تا سـطح تحصیات شـان را افزایش داده 

و بـرای فـردای ایـن رسزمیـن مصـدر خدمت واقـع گردند. 

وقتیکـه این گـروه بانوان این رسزمیـن را در قصبات تحت 

تـرف شـان بـه دم رگبـار و شـاق مـی بسـتند، بسـیاری 

از زنـان کشـور جهت رهایـی از این معضات در روشـنایی 

علـم ورزی پـرده هـای تاریـک جهـل را در مـی نوردیـد تـا 

ایـن سـیه روزی هـا را در کشـور خامتـه بخشـند. زنـان 

فضـای  از  کار  پشـت  و  تـاش  بـا  توانسـتند  افغانسـتان 

موجـودی کـه حقـوق انسـانی شـان بـه رسـمیت شـناخته 

بـود خـود را در رده هـای مختلـف اکادمیـک، حکومـت 

داری، قضا و سـارنوالی برسـانند؛ حتی بـه عنوان مناینده 

نیـز مطـرح  افغانسـتان در سـازمان ملـل متحـد  دایمـی 

گردند.

طالبـان بـا ناسـازگاری عمیقـی کـه بـا زنـان دارنـد، 

ایـن قـر تأثیـر گـزار اجتامعـی را از صحنه هـای مختلف 

جامعـه و سیاسـت مطـرود مـی دارنـد و باورمنـد انـد کـه 

زنـان رصفـا بـرای کنـج خانـه و اطاعـت بـی چون و چـرا از 

مـرد آفریـده شـده انـد، حقوق انسـانی که از جانب اسـام 

و مکاتـب فکـری مختلـف بـه زن داده شـده اسـت توسـط 

طالبـان غضـب و ایـن قـر توامننـد را از برخـورداری آن 

محـروم می سـازند، طالبـان در قبـال حقـوق زنـان، رصفـا 

آن دسـته از محدودیـت هـای صـدر اسـام را کـه بـا توجه 

بـه اقتضائـات اجتامعـی آن زمـان وضـع گردیـده بـود بـر 

گرفتـه و از سـائر آزادی هـای اساسـی اسـام هامنند کار، 

تجـارت و سیاسـت کـه زنان در صحنه هـای مختلف نقش 

داشـته انـد نادیـده گرفتـه و سـعی دارنـد کـه بـا برداشـت 

هـای سـلیقوی، زن را در چارچـوب خانـه و چادری حبس 

منایند. ورنه زن در آموزه های اسـامی ارج گذاشـته شـده 

و قریـب بـه اتفـاق عمـوم کشـورهای اسـامی هیچگونـه 

محدودیـت رفتـاری بـر کار و فعالیت اجتامعی – سیاسـی 

سـعودی  عربسـتان  در  حتـی  انـد،  نکـرده  وضـع  زنـان 

کـه جـزم گرایانـه تریـن قانـون را نسـبت بـه زنـان داشـت 

برداشـته و ایـن قـر تأثیـر گـزار را از ریسـامن محدودیت 

آزاد کـرده انـد؛ امـا طالبان تا هنـوز در جهانـی بینی خود 

انـدک تغییـر و تحولـی بـه خرج نـداده و همچنـان به جزم 

گرایـی بـاور منـد اند.

در باورهـای فکـری طالبان پـرورش و تربیت کودکان 

و نوجوانـان در محیـط اکادمیـک و تعلیـم و تربیـه رصفا با 

قواعـدی ممکـن اسـت کـه ایـن گـروه آن را تهیـه و ترتیـب 

منـوده و در ایـن مـورد، نقـش کارشناسـان خـره و اهالـی 

علـم و فرهنـگ کمریـن اهمیـت را نـدارد. نصاب درسـی 

طالبـان، علـوم روز هامنند فیزیک، ریاضـی، کیمیا و... را 

کمرنـگ منـوده و در عـوض آن آموزه هـای » جهـاد، ثـواب، 

تفنـگ« و هـر آنچـه کـه جهـان بینی تنـگ نظرانـه را تأیید 

مـی کنـد گنجانـده مـی شـود. از ایـن جهـت ایـن گـروه 

منـی توانـد پاسـخگوی نیازهـای معنـوی و مـادی مـردم 

مراتـب،  مـدرن، سلسـله  داری  از حکومـت  آنـان  باشـد، 

سـاختار سـازی و نحوه استفاده از اسـناد دولتی در جهت 

ارائـه خدمـات سـامل بـه شـهروندان افغانسـتان بیگانه اند 

و ایـن مفاهیـم بـرای آنـان عجیـب و شـگفت زده اسـت، 

بـه گونـه ی  و سـاختار دولـت  اداره  بـه  اعضـای طالبـان 

مـی بیننـد کـه آن نـگاه در نـوع خـودش شـبیه بـه اربـاب 

بـازی منطقـوی و قبیلوی اسـت. گـامردن افـراد در رئوس 

ادارات و سـاختارهای خدمـات عامـه نـه برحسـب توانایی 

و تخصـص؛ بلکـه برحسـب معیارات » تقوی بـدون دانش« 

ارزشـمند اسـت. تقـوی در فرهنـگ طالبانـی بـه گونـه ی 

اسـت کـه اشـخاص بایـد در خطـوط فکـری آنـان جایـگاه 

داشـته باشـد در غیر آن از منظر این گروه تقوی پنداشـته 

منـی شـود؛ بلکـه باغـی و مسـتحق مجـازات می باشـند.

چنیـن رویـه و طـرز تفکر اسـت کـه مردم افغانسـتان 

بـا آگاهـی الزم از آن، ایـن گـروه را منـی پذیرنـد و بـه هـر 

قیمتی خطوط مقاومت و ایسـتادگی شـان را در برابر آنان 

تقویـه منـوده و تـا شکسـت ایـن گـروه دسـت از هیچگونه 

تـاش و فعالیـت بـر نخواهنـد داشـت. مـردم افغانسـتان 

مـی داننـد کـه اگـر طالبـان برنامـه هـای حـذف قومـی 

تبـاری را در نظـر نداشـته باشـند، بـا اسـتفاده از پروسـه 

مناینـدگان  بـا  اسـت  جریـان  در  اکنـون  هـم  کـه  صلـح 

مـردم در میـز مذاکـره بـه تفاهم میرسـند و سـاز و کار یک 

حکومـت اشـراکی را شـکل و بسـط میدهنـد؛ امـا ایـن 

گـروه با ترک پروسـه صلح، چشـم به حقوق اساسـی مردم 

دوختـه انـد تـا آن را بـا اسـتفاده از زور رسنیـزه از زندگـی 

ایـن مـردم برچیننـد و هـر آنچـه که خـود بدان معتقـد اند 

بـر مـردم نیـز تحمیل منایند. مردم افغانسـتان مدت سـی 

سـال اسـت کـه جـور و جفـا و فریـب هـای ایـن گـروه بـه 

گونـه ی زنـده و عینـی شـاهد انـد و میداننـد کـه اگـر ایـن 

گـروه بـر ایـن جغرافیـا حاکـم شـود بازهـم حکومـت قرون 

وسـطایی شـان را کـه دمـار از روزگار ایـن مـردم بـر مـی 

آورد حاکـم سـازند و مـردم را زیـر چر چنیـن حاکمیت، به 

مـرگ تدریجـی بکشـانند. 

مـردم  هـم  کـه  اسـت  هـا  واقعیـت  ایـن  از  بـا درک 

افغانسـتان و هـم جامعـه جهانـی بـه این درک رسـیده اند 

کـه طالبـان باورمنـد بـه حـذف انـد و هیچگونـه فرهنـگ 

تعامـل و همپذیـری در ضمیـر ایـن گـروه موجـود نیسـت. 

بـه همین اسـاس اسـت که مناینـدگان جامعـه جهانی در 

نشسـت هـای مختلـف بـه طالبـان هشـدار مـی دهند که 

دسـت از لجاجـت برداشـته و از مجـاری گفتگـو و مذاکـره 

بـا مناینـدگان مـردم افغانسـتان وارد بحـث و چانـه زنـی 

شـوند و بـر رس ایجـاد یـک دولت مشـرک تفاهـم منایند، 

ورنـه حکومتـی کـه از مجـرای خشـونت و ملیشـه گرایـی 

بـه وجـود بیایـد مـورد پذیـرش جهـان نیسـت و ایـن یـک 

تـراژدی اسـت کـه مـردم افغانسـتان تـاوان آن را خواهنـد 

هـا  واقعیـت  ایـن  متـام  از  درک  بـا  طالبـان  پرداخـت. 

همچنـان بـا توسـل بـه زور، این مـردم را از خانه و کاشـانه 

شـان آواره می سـازند تا فاز وحشـت و دهشت را همچنان 

بـر زندگـی مـردم لنگـر اندازد؛ لـذا تـا زمانی کـه گفتگوها 

بـه صـورت جـدی پیگیـری نشـود و حکومت بر آمـده از آن 

مـورد خواسـت و قبـول مـردم افغانسـتان نباشـد، مقاومت 

و رسکـوب طالبـان توسـط مـردم همچنـان ادامـه خواهـد 

داشـت و طالبـان در باتـاق اندیشـه های تاریک شـان به 

حبـس خواهند کشـید.

افغانسـتان در هـر والیـت و در هـر جای ایـن مملکت 

تجربـه مـی مناید. 

توافقـات چنـد مـاده¬ی امریکایـی هـا و طالبـان این 

زمینـه را مسـاعد سـاخت کـه نیروهـای خارجـی بـه 

تـرک منایـد.  را  افغانسـتان  هـا  امریکایـی  خصـوص 

در سـوی دیگـر ایـن توافقـات رشوع مذاکـرات میـان 

افغانسـتانی هـا و پیـدا منـودن راه حل اساسـی برای 

حـل بحـران ایـن کشـور توسـط طـرف هـای درگیـر 

افغانسـتان در دوحـه رشوع شـود. اینـکار نیـز صـورت 

گرفـت و از آغـاز ایـن پـروژه تـا کنـون نزدیـک بـه یـک 

سـال اسـت که مـی گذرد. مـردم بی دفاع افغانسـتان 

از ایـن امـر اسـتقبال منودنـد و اینکار را ناجی کشـور 

دانسـتند. امـا بـا تأسـف رشایـط بـر وفـق مـراد مـردم 

افغانسـتان تـدارک نگردیـد و عمـاً میـز مذاکـره در 

قطـر تبدیـل بـه یـک فرصـت سـوزی و نیرنـگ قـوی 

از جانـب گـروه طالبـان شـد. مـردم افغانسـتان فکـر 

مـی کردنـد کـه دوحـه و نشسـت هـای صلـح در مورد 

افغانسـتان بـه صوبـی خواهـد رفـت کـه در آن خیـر و 

ایـن  سـامتی کشـور نهفتـه باشـد. دقیقـا معکـوس 

آرمـان مـردم، طالبـان صحنـه را عـوض منودنـد و بـا 

ترفنـد هـای شـیطانی، میـز مذاکـرات را در دوحـه نـه 

قاطعانـه تـرک کردنـد و نـه جسـورانه نشسـتند و برای 

حـل مسـایل افغانسـتان چـاره اندیشـیدند؛ بلکـه بـا 

عقامـت کامـل ایـن میـز، جبهـات جنـگ و خونریـزی 

و تقویـت خشـونت را در کشـور بیشـر از پیـش بـه راه 

انداختنـد. 

فـروان  هـای  فریبـکاری  و  دروغ  بـا  طالبـان  گـروه 

از  و  مناینـد  غافـل  را  افغانسـتان  دولـت  توانسـتند، 

حیطـه  زیـادی  هـای  ولسـوالی  و  روسـتایی  مناطـق 

شـد  سـبب  اینـکار  چیدنـد.  بـر  را  دولـت  سـیطره 

نیروهـای جنگـی طالـب و ماشـین خشـم و خشـونت 

ورزی ایـن گـروه قـوی تـر و بـا روحیـه جـادی خـود 

بـه جـان مردمـان افغانسـتان حملـه مناینـد. مراکـز 

کاملـن  جنـگ  یـک  در  و  تـرف  را  هـا  ولسـوالی 

تبلیغاتی بدنبال گرفن شـاه راه های کشـور و شهرها 

و مراکـز والیـات بـی مهابـا تقـا منودنـد. حاصـل این 

مراکـز  اکنـون  همیـن  کـه  اسـت  شـده  ایـن  تـاش 

تحـت  کشـور  در شـامل  بخصـوص  والیـات  چندیـن 

تسـلط گـروه طالبـان قـرار گرفته اسـت. البتـه در این 

باخـت هـای سـیل آسـا نابسـامانی هـای مدیریتـی و 

سیاسـی – نظامـی در صـف دولت جمموری اسـامی 

را نیـز منـی تـوان اغـامض منـود. 

نزدیـک بـه یـک سـال می شـود که میـز مذاکـرات در 

دوحـه چیـده شـده اسـت و گهگاهـی به شـکل خیلی 

قـرار  بـی روح مناینـدگان دو طـرف دور میـز  و  رسد 

گرفتـه و روی موضوعـات بسـیار بدیهـی در مسـایل 

افغانسـتان گفـت و شـنودی را بـه راه انداختـه انـد. 

در گفتگوهـای ایـن میـز تا هنوز مسـایل ماننـد اینکه 

راه حـل معضـل افغانسـتان جنـگ و نظامـی نیسـت، 

بـل راه حـل اساسـی سیاسـت و گفتگـو اسـت. ایـن 

موضـوع نیـاز بـه مذاکره نـدارد؛ این را هر انسـان ذی 

عقـل مـی دانـد کـه جنـگ راه حـل شـده منـی توانـد 

اگـر ایـن پدیـده راهـکار بـرای بهبـود اوضاع سیاسـی 

افغانسـتان مـی بـود تـا هنـوز خیلی جنگ هـا صورت 

حـل  افغانسـتان  قضایـای  بایـد  پـس  اسـت،  گرفتـه 

مـی گردیـد. میـز مذاکـرات دوحـه در واقـع وقت تلف 

کـردن بـوده و بـه بهانـه¬ی بـاز بـودن دریچـه مذاکره 

طالبـان  گـروه  افغانسـتان،  مشـکات  حـل  بـرای 

توانسـتند به بخشـی از اهداف خود برسـند. نشسـت 

دوحـه عملـن بـه بـن بسـت محتـوای قـرار داشـته و 

دارد. ایـن میـز شـدیداً دچـار عقامـت سیاسـی و عدم 

کارآیـی مدیریتـی مواجه اسـت، کـه عامل ایـن تعقیم 

سـازی بـه درجـه¬ی باال گـروه طالبـان بوده و اسـت. 

فکتـور هـای دیگـری کـه در بـی مثـر سـاخن ایـن 

اسـت، جهـت  داشـته  کلیـدی  نقـش  مذاکـرات  دور 

گیـری هـای نا ملمـوس قدرت هـای بزرگ دنیاسـت. 

کشـور  آن  مناینـده  بویـژه  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

خلیـل زاد در بـی کارگـی ایـن نشسـت نقـش بسـیار 

مهـم را بـازی منـوده اسـت. روسـیه قدرت دیگریسـت 

کـه در ناکامـی این نشسـت عملن سـهیم اسـت، زیرا 

روسـها همـواره  بـازی های چنـد پهلـو را در قبال این 

میـز مذاکـرات داشـته اسـت. بجـای اینکـه بـه گـروه 

طالبـان فشـار بیاورنـد که در دوحـه بنشـینند و رو در 

رو بـا مناینـدگان دولـت و مـردم افغانسـتان مسـایل 

زمینـه  آنهـا  بـرای  بگیرنـد،  گفتگـو  بـه  را  افغانسـتان 

هـای سـفر هـای لوکس و شـبیه دیپلامتیـک را فراهم 

سـاختند. اگـر دنیا و ایـن قدرت های بـزرگ صادقانه 

بودنـد،  بـر گـروه طالبـان مـی  ایجـاد فشـار  پـی  در 

بحـران افغانسـتان بـه اینجـا که اکنون کشـیده شـده 

اسـت منـی رسـید. امـا ایـن را دنیـا باید کاملـن درک 

در  تروریسـتی  گـروه هـای  گیـری  قـدرت  کـه  کننـد 

خـاک افغانسـتان بـرای اولیـن بـار در تضاد بـا منافع 

آنـان قـرار خواهنـد گرفـت و گـروه هـای تروریسـتی 

همچنـان کـه آزمونشـان را داده انـد بـار دیگـر تلـخ 

کامـی را بـرای شـهروندان ایـن قـدرت هـای بـزرگ و 

بـازی گـران سـطح بیـن امللـل بـه بـار خواهـد آورد. 

از  نیـز  اسـامی  هـای  ملـل  و  منطقـه  هـای  کشـور 

وجـه¬ی بیـن املللـی شـان در برابـر افـزون خواهـی 

هـای گـروه طالبـان اسـتفاده نکـرده انـد. این کشـور 

هـا بـه لحـاظ قـدرت منطقـوی و اشـراکات دینـی و 

ارزشـی که میان مردم افغانسـتان و مردمان آن کشـور 

هـا وجـود دارد، توقـع مـی رفت/ می رود کـه در ایجاد 

سـکو های فشـار بر گـروه طالبان، به پروسـه-ی صلح 

اینـکار  بختانـه  بـد  افغانسـتان کمـک مـی منودنـد. 

شـکل نگرفتـه اسـت و در کنـار اینکـه ایـن امـر تحقق 

نیافتـه اسـت، کشـور هـای اسـامی و منطقـه نیـز در 

یـک رقابـت بـر رس مسـایل افغانسـتان در مقابـل هـم 

قـرار داشـته/ دارد. ایـن کشـور هـای خوب مـی دانند 

کـه گـروه طالبان منطق شـان خون و خشـونت اسـت 

افغانسـتان همیشـه  مـردم  برابـر  در  را  تـا  دو  ایـن  و 

بـکار بـرده و مـی بـرد. امـا ایـن ملـل اسـامی و دولت 

های اسـامی از روحیه اسـامی و صفارشـات بزرگان 

کمـر  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  علیـه  نیـز  دینـی 

اسـتفاده منوده اسـت. جنگ افغانسـتان بدون تردید 

جنـگ نـا روا و فتنـه انگیـزی هـای سیاسـی اسـت. 

فتنه انگیزان سیاسـی و اجتامعی در منطق اسـامی 

از چـه تعریفـی برخـوردار و در برابـر فتنـه جویـان و 

رشارت خواهـان اسـامی و ارزش هـای اسـامی چـه 

دسـاتیری واضـح دارد. بـا تأسـف کشـور هـای منطقه 

و ملـل هـا و دولـت هـای اسـامی از ایـن وجیبـه¬ی 

اسـامی و اخاقی شـان کـه یک عامل فشـار بر گروه 

تروریسـتی طالبـان می توانسـت باشـد، کار نگرفتند؛ 

لـذا جـو مذاکـرات دوحـه در غیبـت ایـن فکتـور هـا 

عقیـم و بـی مثر اسـت.    

تعقیم میز مذاکرات صلِح دوحه
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 سید لطیف سجادی

 مهدی بابک

طالبان و باورهای دگم اندیش
در قبال سیاست و حکومت
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 بازی با اعداد              3338
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

2333    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج 3509
قلعه ی سفید را در خانه  g2 حرکت دهید. 

3538

جواب هدف         2985
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هنرو

ثور
احتماال وارد یک پروژه کاری سختی می شوید که سود خوبی نیز برای شما 
به همراه دارد. باید زمان تان را برای تاثیر بیشــتر مدیریت کنید و مطمئن 

شوید که مشکالت خانوادگی و دوستان تان را نادیده نگرفته اید.

جوزا
امــروز صبح می توانید برای آینــده کاری تان برنامه ریزی کنید. باید واقع بین 
باشــید و بپذیرید که نمی توانید آن را بــه تنهایی حل کنید. امروز بعد از ظهر 
احتماال با شــریک عاطفی تان بحثی داشته باشید، زیرا که با شما مخالفت می 

کند که بستگان را مالقات کنید.

سرطان
امروز به نظر می رســد که فاقد حس عملی هستید و ممکن است در تمرکز 
کردن در محیط کاری تان مشــکل داشــته باشید. باید از بحث با همکاران 
و رئیــس تان اجتناب کنید. امشــب، زمان عالی را با شــریک عاطفی تان 

کرد. خواهید  سپری 

اسد
احتماال امروز متوجه شوید که برنامه های امروز تان غیرواقع بینانه هستند. 
بهتر است که به توصیه های شریک عاطفی تان گوش دهید. هر دوی شما با 

مدیریتی که دارید می توانید مشکالت خانگی را حل کنید. 

سنبله
ممکن است تمایل داشته باشید که در چندین کار همزمان دخالت داشته باشید 
اما نمی توانید که هیچ کدام را به اتمام برســانید. نباید دیدگاه تان را به دیگران 

تحمیل کنید. به عبارتی دیگر از دعوا کردن اجتناب کنید. 

حمل
ممکن است مشکالتی در برقراری ارتباطی داشته باشید. بهتر است که مالقات 
های کاری را به زمان دیگری موکول کنید و از گرفتن تصمیمات مهم اجتناب 

کنید. باید بیشتر به شریک عاطفی و بزرگتر های خانواده تان توجه کنید.

میزان
به دلیل شــرایط ســردرگم کننده ای که دارید، ممکن است با پیشنهاد 
یک اقای ســالمند دچار سوتفاهم شوید. اگر تمایل به خرید یک شی را 
دارید، بهتر اســت که امروز این کار را انجام ندهید و اول نظرات خانواده 

را جویا شوید.

عقرب
احتماال مجبور باشــید که به یک ســفر غیربرنامه ریزی شده بروید، شاید به 
دلیل مشکل خانوادگی باشد. احتماال فرصت های جدید کاری را کشف کنید. 
باید از این موقعیت بیشــترین بهره را ببرید، امــا از هر گونه حدس و گمان 

اجتناب کنید. 

قوس
ممکن است تمایل داشــته باشید که از نظر قدرت فیزیکی زیاده روی کنید. 
خوب اســت که اعتماد بنفس داشته باشــید اما باید واقع بین باشید. باید از 
گرفتن تصمیمات مهم اجتناب کنید، زیــرا که نامیدی های جدی را تجربه 

خواهید کرد.

جدی
آشنای قدیمی به شما پیشنهادی را می دهد پیشنهاد یک کار جدید. نیازی 
نیست که به ســرعت جواب بدهید. از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب 

کنید. باید واقع بین باشید.

دلو
حاصل از جستجو، منابع جدیدی را به دست خواهید آورد اما باید صبور باشید. یک 
خانم در اطراف تان که در گذشته به او کمک کرده بودید ممکن است به سمت 

شما بیاید. با توجه به مشکالت مالی که دارید نباید خیال پردازی کنید.

2986

گــردش ـ گرد ـ دیگر ـ 
رد ـ دری ـ شاگرد ـ شاد 
ـ شــاید ـ دریا ـ دیار ـ 
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا 
نادی ـ دانش ـ دین ـ  ـ 
داین ـ رند ـ نادر ـ رشید 

ـ رشد.
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حوت
تمایلی که برای به دست آوردن درآمد دارید باعث می شود که زندگی عاطفی تان 
را نادیده بگیرید و موجب دعوا با شریک عاطفی تان می شود. باید سعی کنید که 
مصالحه برسید. امروز بعد از ظهر یکی از بستگان سالمند شما را به یک مهمانی 

دعوت می کند. باید این دعوت را بپذیرید.

 شطرنج                     3510

و

آراســتهـ  ابرـ  بارانـ  پاسخـ  تاسوعاـ  ثریاـ  جایگیرـ  چاقوـ  حاجتمندـ  
خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ ریگ ـ زرد ـ ژاله ـ سرشــت ـ شعور ـ صحنه ـ 
ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ کنیز ـ گلیسرین ـ لکه 

ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

ح

یادداشت

پائولو سورنتیو فلم ساز ایتالیایی در جشنواره فلم زوریخ ۲۰۲۱ تجلیل 

می شود.

به گزارش اسکرین دیلی، کارگردان، نویسنده و فلم نامه نویس ایتالیایی 

پائولو سورنتینو جایزه بزرگداشت هفدهمین دوره جشنواره فلم زوریخ را 

دریافت می کند. این جشنواره بین روزهای بیست وسوم سپتامرب تا سوم 

اکترب برگزار خواهد شد.

این جایزه که برای به رسمیت شناخنت فلم سازان و تاثیری که در صنعت 

سینام دارند اهدا می شود، بیست ونهم سپتامرب در پیش منایش فلم 

زندگینامه ای وی یعنی »دست خدا« به سورنتینو داده می شود.

فستیوال زوریخ همچنین قصد دارد مجموعه ای از آثار سورنتینو را در 

این دوره به منایش بگذارد.

فلم های این کارگردان ناپلی که قبال در زوریخ به منایش درآمده اند 

شامل »باید همین جا باشد« سال ۲۰۱۱ و »لورو« ۲۰۱۸ می شود.

سورنتینو توانست در سال ۲۰۱۳ با فلم »زیبایی عظیم« برنده جایزه 

اسکار بهرتین فلم خارجی زبان شود. از دیگر آثار وی می توان از رسیال 

»پاپ جوان« سال ۲۰۱۶ و »پاپ جدید« سال ۲۰۱۹ برای شبکه اچ بی او 

نام برد.

»دست خدا« درامی با نقش آفرینی فیلیپو اسکاتی و تونی رسویو است و 

رشکت آپارمتان با حامیت نت فلیکس آن را تهیه کرده است.

سورنتینو در این باره گفت: رشکت کردن در فستیوال زوریخ امسال با 

شخصی ترین فلمم برای من خیلی هیجان انگیز است چون این فلم 

هم چنین درباره لحظه ای صحبت می کند که هر یک از ما شجاعت 

پیدا می کنیم و به خودمان و دیگران اقرار می کنیم که می خواهیم سفر 

ناخودآگاه و دیوانه وار کارگردان بودن را امتحان کنیم.

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 10 کلمه: متوسط 
 16  کلمه: عالی 

رویداد

رویداد

جشنواره

پاتریشـا هیچـکاک، دخـرت آلفـرد هیچکاک کـه در فلم های ایـن کارگردان 

برجسـته نیـز بازی کرده بود، در ۹۳ سـالگی درگذشـت.

بـه گـزارش ورایتی، پاتریشـا هیچـکاک، تنها فرزند آلفـرد هیچکاک در ۹۳ 

درگذشت. سالگی 

پاتریشـا در فلم هـای دلهـره آور زیـادی بـه کارگردانـی پـدرش از جملـه 

»بیگانـگان در تـرن«، »روانـی« و »تـرس صحنـه« بـازی کـرده بـود. در فلـم 

»روانـی« پاتریشـا هیچـکاک نقش همکار یکـی از شـخصیت های اصلی را 

بـازی کـرد. او همینطـور در فلم هـای دیگـری مثـل »مـورد تومـاس پایـک« 

و رسیال هـای تلویزیونـی مثـل »مارگـی کوچـک مـن«، »تعلیـق« و »زندگی 

ریدلـی« بـازی کـرد. او همینطور در ده قسـمت از رسیال آنتولـوژی »آلفرد 

هیچـکاک تقدیـم می کنـد« بـه کارگردانـی پـدرش بـازی کرد.

او در طـی دهـه ۱۹۷۰ میـالدی نیـز در فلم های تلویزیونی مثل »اسـکیت 

بـورد«، »شـش شـخصیت به دنبال یک نویسـنده« و »زنـان کوریدور« ایفای 

کرد. نقش 

پاتریشـا تنهـا فرزنـد هیچـکاک اسـت که در سـال ۱۹۲۸ متولد شـد. پس 

از مهاجـرت خانـواده هیچـکاک بـه لـس آنجلـس در سـال ۱۹۳۹، او از 

هـامن کودکـی تصمیـم گرفت کـه بازیگری را آغـاز کند. پاتریشـا بازیگری 

را از تئاتـر آغـاز کـرد و بـرای نخسـتین بـار در یـک تئاتـر بـه نـام »بنفـش« 

در بـرادوی نقـش آفرینـی کـرد. اگرچـه او بـرای مدتـی از بازیگـری فاصله 

داشـت، امـا بـا پـدرش در نوشـنت زندگینامـه مـادرش همـکاری کرد.

آلفـرد هیچـکاک، پـدر پاتریشـا در سـال ۱۹۸۰ بـه دلیـل نارسـایی کلیـه 

درگذشـت و پاتریشـا مـادرش را نیـز دو سـال بعـد از دسـت داد. یکـی از 

اتفاقـات قابـل توجهـی کـه بـرای پاتریشـا هیچـکاک در سـال های اخیـر 

افتـاده، سـوخنت خانـه او واقـع در کالیفرنیـای جنوبـی در آتـش سـوزی 

گسـرتده ووسـلی در سـال ۲۰۱۸ اسـت.

رئیـس انجمـن فلمسـازان زن و رسـانه های سـمعی و بـری می گویـد 

جایـزه جشـنواره سن سباسـتین بـه جانـی دپ »پیـام وحشـتناکی« را 

منتقـل مـی کند.

گروه بین املللی فلمسـازان اسـپانیایی روز سه شـنبه تصمیم جشـنواره 

فلـم سـن سباسـتین بـرای اعطـای باالتریـن نشـان ایـن جشـنواره بـه 

جانـی دپ را محکـوم کردند.

رئیـس انجمـن فلمسـازان زن و رسـانه های سـمعی و بـری می گویـد 

منتقـل  را  وحشـتناکی«  »پیـام  جانـی دپ  بـه  فلـم  جشـنواره  جایـزه 

می کنـد.

سـن  فلـم  جشـنواره  تصمیـم  اسـپانیایی  فلمسـاز  زنـان  از  گروهـی 

سباسـتین بـرای اعطـای باالتریـن افتخـار بـه »جانـی دپ« را محکـوم 

کردنـد و گفتنـد کـه ایـن رویـداد بیـن املللی با ایـن کار خـود را بدنام 

کـرده اسـت.

کریسـتینا انـدرو، رئیـس انجمن فلمسـازان زن و رسـانه های سـمعی و 

بـری اسـپانیا، گفـت از تصمیـم بـه اعطای جایـزه دانوسـتیا به جانی 

دپ در شـصت ونهمین دوره جشـنواره در ماه سـپتامرب بسـیار شـگفت 

زده شـده است.

انـدرو بـه آسوشـیتدپرس گفـت: »ایـن اقـدام از بـدی جشـنواره سـن 

سباسـتین و مدیریـت آن حکایـت می کنـد و پیـام وحشـتناکی را بـه 

عمـوم منتقـل می کنـد کـه: مهم نیسـت کـه سـوء اسـتفاده گر  و آزارگر 

باشـید همین کـه بازیگـر خوبـی باشـید کفایـت می کنـد!

آ ظ ر و ف ع ظ ک ن ی ز ک

ر د ق ج گ ف ق گ ط ا ق ه

ح ا ج ت م ن د د س چ ل ز

چ د ع د ن م ش و ه ا ح ر

ث گ ض و ج خ ن ت ژ ک ک د

آ ا ژ ر س ج س ث پ د ل ه

ش ه غ ر ب ا ر ا ن ی ن خ

ی ع ش ذ ر ی ت ف پ ح ا ظ

و ت و آ ا گ خ ب ص ق ب ق
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 غضنفر کاظمی
جشنواره فلم زوریخ از پائولو سورنتینو 

تجلیل می کند

دختر آلفرد هیچکاک درگذشت

انتقاد تند زنان سینمای اسپانیا به
جایزه گرفتن جانی دپ در کشورشان

زودتـر بـه نتیجـه برسـند تـا او بـه متاشـای والیبالـش برسـد. بـه 

خاطـر خرابـی پنکـه مـردی دیگـری از گرمـی زیـاد تـالش دارد 

هرچـه زودتـر بـه رای گیـری خامتـه دهنـد و تصمیـم محکمه که 

اعـدام کـردن مـرد نوجـوان اسـت را قبـول کنند. مـردان دیگری 

بـه دالیـل دیگر سـعی بر زود خالص شـدن از این معرکـه دارند. 

یکـی از اعضـای هیـأت منصفـه کـه بیـن این هـا بیشـرت از همـه 

تـالش بـر تاییـد حکم اعـدام نوجـوان هجده سـاله دارد مشـکل 

دیگـری دارد. دو سـال اسـت کـه پـر نوجوانـش او را رهـا کرده 

و خـود بـه دنبـال کار و دل مشـغولی هایش رفته اسـت. این مرد 

امـا بـا متام زحامتـی که در متام دوران ها کشـیده تـا او را بزرگ 

کند، انتظاری بهرتی از پرش داشـته اسـت. این مسـأله باعث 

شـده کـه مرد در ذهنش تصـوری خاص و منفـی از نوجوانان در 

ذهنـش داشـته باشـد. از همیـن رو هـم تـالش می کنـد تـا حکم 

اعـدام متهـم، چون کـه نوجوان اسـت را اجرایی کنـد. او به نظر 

خـودش ایـن طـوری هـم نوجوانی رسکشـی را به درک فرسـتاده 

و هـم عقـده ای درونـی خود که از پـرش در دل دارد را رسکوب 

کـرده اسـت. پس زمینـه اجتامعی، فرهنگـی و اقتصادی هریک 

از ایـن اعضـا، باعـث واکنش هـای مختلـف آنـان در زمـان حـال 

می شـود. در چنیـن موقعیـت و اوضـاع و احوالـی اسـت که یکی 

از اعضـا تـالش می کنـد بقیـه همکارانـش را متقاعـد کنـد کـه 

رأی آن هـا اهمیتـی حیاتـی دارد و نبایـد به راحتی دربـاره آینده 

و زندگـی دیگران تصمیـم بگیرند.

دوازده مـرد خشـمگین در واقـع نشـانگر دوازده قـر مختلـف 

ایـن  اسـت.  واحـد  ماجـرای  یـک  بـه  یـک  هـر  دیـد  و  جامعـه 

فلـم بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه دیـد آدم هـا نسـبت بـه یـک 

واقعـه چقـدر متفـاوت اسـت و تقریبـا همـه انسـان ها بیشـرت از 

روی احساسـات و تجربه هـای خـود در واکنـش بـه یـک ماجـرا 

تصمیم گیـری می کننـد. در ایـن فلـم هیچ کـدام از دوازده عضـو 

هیـأت منصفـه در طـول داسـتان نامی ندارنـد؛ انـگار کارگردان 

خواسـته بیننده تصمیم گیرنده ها را از شـخصیت آن ها بشناسـد 

از نظـر تجـاری بـود. در سـال ۱۹۵۷، فلم های رنگی تـازه ابداع 

شـده بودنـد و ایـن کـه این فلـم نتوانسـت موفقیتـی در آن زمان 

بـه دسـت بیـاورد ایـن بـود کـه احتامال بـه دلیـل کمبـود بودجه 

سـیاه  و سـفید سـاخته  شد.

 Angry Men  12 انگلیسـی،  نـام  بـا  خشـمگین  مـرد  دوازده 

فلمـی درام حقوقـی محصـول سـال ۱۹۵۷ اسـت. ایـن فلـم در 

آمریـکا و بـر اسـاس داسـتانی تلویزیونـی بـه همیـن نـام نوشـته 

رجینالد رز و به کارگردانی سـیدنی لومت سـاخته شـده  اسـت. 

ایـن فلـم بـا آن کـه در اوایـل زیـاد مـورد توجـه قـرار نگرفـت و 

کارگـردان فلـم حتـی با کمبـود بودجه مواجه شـد، امـا آن چنان 

از چشـم ها پنهـان هـم منانـد و جایزه هـای هـم گرفـت. حتـی 

بعدهـا از روی ایـن فلـم قدیمـی فلم هـای دیگـری نیـز سـاختند 

کـه بـه آن هـا توجه شـد. 

در   )۸ شـامره  )تصمیم گیرنـده  فلـم  ایـن  مثبـت  شـخصیت 

لیسـت پنجـاه قهرمـان برتـر تاریـخ سـینام در بنیـاد فلـم آمریـکا 

)AFI(، در رتبـه ۲۸ قـرار دارد. ایـن فلـم در بیشـرت مجموعـه 

لیسـت های ۱۰۰ سـال بـه عنـوان هشـتاد و هفتمیـن فلـم برتـر 

تاریـخ سـینامی جهـان و نیـز بـه عنوان هشـتاد و هشـتمین فلم 

هیجان انگیـز برتـر شـناخته شـده  اسـت.

فلـم دوازده مـرد خشـمگین از جشـنواره های بسـیاری نیز جایزه 

گرفتـه و در بسـیاری از جشـنواره ها نامـزد بـوده اسـت: برنـده 

جایـزه  برنـده  بفتـا،  از جشـنواره  خارجـی  فلـم  بهرتیـن  جایـزه 

خـرس طالیـی جشـنواره بین املللـی فلـم برلیـن، نامـزد جایـزه 

اسـکار بهرتیـن کارگردانـی بـرای سـیدنی لومـت، نامـزد جایـزه 

نامـزد  رز،  رجینالـد  بـرای  اقتباسـی  فلم نامـه  بهرتیـن  اسـکار 

جایـزه اسـکار بهرتیـن فلـم، نامـزد جایـزه گلـدن گلـوب بهرتین 

فلـم درام، نامـزد جایـزه گلـدن گلـوب بهرتیـن بازیگـر نقش اول 

نامـزد جایـزه گلـدن گلـوب بهرتیـن  بـرای هـری فونـدا،  مـرد 

کارگردانـی بـرای سـیدنی لومـت، نامـزد جایـزه گلـدن گلـوب 

بهرتیـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد بـرای لـی جـی. کاب.

از  یکـی  حقیقتـا  خشـمگین  مـرد  دوازده   

فلمـی  دیـده ام.  اکنـون  تـا  کـه  بـود  دیدنـی  فلم هـای 

قدیمـی، امـا پرکشـش طوری که تـا پایان فلـم آدم به هیچ 

چیـزی جـز فلـم و اتفاقـات درون فلـم فکـر منی کنـد. مـن 

معمـوال بـا دیـدن هـر فلمـی بـا گذشـت یـک سـاعت و یـا 

کمـرت و بیشـرت بـه اسـرتاحت می پـردازم و پـس از مدتـی 

دوبـاره بـه دیـدن آغـاز مـی کنـم، امـا ایـن فلـم بـرای مـن 

جذبـه  می کـردم  را  فکـرش  کـه  آن چـه  از  بیشـرت  بسـیار 

داشـت و بی هیـچ وقفـه ای یـک نفـس و تاآخـر دیدمـش. 

اتفاقـا بسـیار دوسـت داشـتم کـه زیادتـر از ایـن می بـود و 

مـدام در طـول دیـدن فلم ایـن را تکرار می کـردم که کاش 

فلـم بـه ایـن زودی هـا پایـان نیابـد.

نوجـوان  بـر محـور  مـرد خشـمگین  دوازده  فلـم  داسـتان 

پـدرش  قتـل  مرتکـب  کـه ظاهـرا  اسـت  سـاله ای  هجـده 

شـده و دادگاه بـرای او حکـم اعـدام بریده اسـت. شـواهد 

بـه وضـوح نشـان می دهـد کـه او بـا رضبـات متعـدد چاقو 

پـدر خـود را بـه قتـل رسانده اسـت، گرچـه نوجـوان کـه به 

نظـر ضعیـف و افـرده حـال می رسـد ایـن اتهـام را قبـول 

نـدارد بـا ایـن حـال وجـود چاقویی در محـل وقـوع حادثه 

کـه متعلـق بـه نوجـوان مذکـور اسـت و او ادعـا می کنـد 

آن  محـل  از  هـم  و خـربی  کـرده  گـم  قبـل  مدتـی  را  آن 

نداشـته  اسـت، به عنـوان مدرک جـرم، دلیلی بـرای مجرم 

شـناخنت او از سـوی دادگاه شـده  اسـت. نتیجه گیـری را 

واگـذار کرده انـد بـه هیـأت منصفـه تـا آن ها پس از جلسـه 

و بررسـی پرونـده نظرشـان را در ایـن مـورد بیـان کننـد. 

داسـتان فلـم پس از ایـن دربـاره هیئت منصفـه دادگاهی 

متشـکل از دوازده نفـر از طبقـات مختلف اجتامعی اسـت 

کـه بایسـتی دربـاره گنـاه کار بـودن یـا بی گناهـی جـوان 

هجـده سـاله بـه اتهام قتـل تصمیم گیـری کننـد. در طول 

ایـن مـدت یـازده نفـر از دوازده نفـر بـه دالیلـی بـر حکـم 

اعـدام نوجـوان پافشـاری دارنـد بـه جز یـک نفر کـه تاکید 

بـر واکاوی دقیـق پرونـده و بازشـدن گره هـای پیچیـده در 

ایـن پرونـده دارد. 

مـرد  تـن  یـازده  بـا  مـرد،  ایـن  جلسـه  مـدت  طـول  در 

خشـمگین گاه از راه مـراوده و گاه از راه خشـم بـه گفتگـو 

می پـردازد و بـا بـاز کـردن ابهامـات پرونده ای متهـم باعث 

می شـود کـه اعضـای هیـأت منصفه نظرشـان تغییـر کرده 

و بـر بی گناهـی نوجـوان هجـده سـاله رای بدهنـد. 

بـه بـاور مـن موضوعـات بسـیاری در محتـوای فلـم اسـت 

کـه می شـود در ایـن نوشـته بـه آن هـا پرداخـت. یکـی از 

موضوعـات این اسـت کـه گاه جان آدم ها چقدر به آسـانی 

و بـدون اندکـی توجـه می توانـد بـاالی چوبـه دار بـرود. در 

داخـل اعضـای هیـأت منصفـه آدم های هسـتند کـه عجله 

انـدازه ای  بـه  برای شـان  بـرای کاری، جـان متهـم  دارنـد 

بـی اهمیـت اسـت کـه آن هـا بـدون توجـه بـه هرچیـزی 

تـا  گیـرد  صـورت  رای گیـری  زودتـر  کـه  می کننـد  عجلـه 

آن هـا بتواننـد بـه کارهاشـان برسـند. مثـال یکـی از اعضـا 

قـرار اسـت فـالن سـاعت در ورزشـگاهی والیبـال متاشـا 

کنـد. نتیجـه گیـری این هـا اگـر در وقـت موعـود بـه امتام 

نرسـد او از متاشـای والیبـال بـاز می مانـد. او بـدون توجـه 

بـه فرسـتادن جـان یکـی بـر باالیی چوبـه دار، تـالش دارد 

نـه نـام آن ها.

از مزیت هـای دیگـر فلـم بـه نظـرم مـرف و هزینـه کـم 

در ایـن فلـم اسـت. فکـر می کنـم منتقـل کـردن چنیـن 

بـه  انـدک  ایـن هزینـه  بـا  مفاهیـم و پیام هـای ارزشـمند 

فلمـی  بـر منی آیـد.  کارگردانـی  هـر  عهـده ای  از  آسـانی 

کـه در کمـرت از ۲۱ روز در یـک اتـاق کوچـک در نیویورک 

سـاخته شـده اسـت. 

ایـن فلـم در واقـع نقـدی هـم اسـت بـر روش محکمـه آن 

زمـان ایـاالت متحده. محکمـه آن زمان طوری بـوده که در 

جریـان محکمـه بـر عـالوه حکـم قاضـی، چنـد نفـر هیأت 

منصفـه بـا شـغل های متفـاوت از چنـد جـای شـهر جمـع 

آوری شـده و پـس از حکـم دادگاه رای بـر تاییـد و یـا رد 

حکـم دادگاه مـی داده و آن هـم اجرایـی می شـده اسـت. 

فلـم در واقـع نقـدی قـوی بـر ایـن نـوع روش دادگاه نیـز 

اسـت. در ایـن فلـم بـه خوبـی نشـان داده می شـود کـه 

ایـن آدم هـا چطـور بـر اسـاس امیـال و اشـتباهاتی کـه در 

طـول زندگـی شـان انجـام داده انـد تصمیـم می گیرنـد و 

بـدون هیـچ سـواد و تخصصـی در ایـن زمینـه بـه راحتـی 

تربیـه  را  گنـاه کاری  و  داده  کشـنت  بـه  را  بی گناهـی 

می کننـد. البتـه همیـن گونـه نقدها باعث شـد کـه ایاالت 

متحـده آمریـکا باالخـره چنیـن روشـی را کنـار گذاشـته و 

روشـی دیگـری را بـرای محکمـه کـردن متهمیـن بـه کار 

ببندنـد.  

ای.اچ. ویلـر از روزنامـه نیویـورک تایمـز  در بـاره ایـن فلـم 

نوشـته اسـت: »درامـی بـا خط داسـتانی محکـم و جذاب؛ 

کـه بـه منایـی عمیـق از پشـت درهـای بسـته اتـاق هیـأت 

منصفـه دسـت یافتـه  اسـت.« او هم چنین در مـورد دوازده 

شـخصیت اصلـی داسـتان نوشـته اسـت: »درام ایـن ۱۲ 

شـخصیت، بـه انـدازه کافی برانگیزنده اسـت کـه می تواند 

هـر متاشـاگری را افسـون کنـد.« هرچند، فلم یـک فاجعه 

مروری بر فلم »دوازده مرد خشمگین«



یکـی از پـروژه هـای بـزرگ مدیـران رئـال مادریـد در 

سـال های اخیر، پروژه بازسـازی ورزشـگاه خانگی تیم 

فوتبـال ایـن باشـگاه پر طرفـدار و 

و  اسـت  اسـپانیایی  افتخـار  پـر 

دقیـق  تاریـخ  از  خربهایـی  حـاال 

بازگشـایی ایـن اسـتادیوم خاطـره 

انگیـز منتـر شـده اسـت. 

رونـد  مـارکا،  نریـه  از  نقـل  بـه 

سـانتیاگو  ورزشـگاه  بازسـازی 

برنابئـو با رسعت در حال پیرفت 

اسـت و ایـن احتـال وجـود دارد 

کـه ایـن ورزشـگاه، دوازدهـم سـپتامرب آمـاده پذیرایـی 

از  برنابئـو  سـانتیاگو  بازسـازی  باشـد.  هـواداران  از 

نخسـتین روزهـای همـه گیـری بیـاری کرونـا رشوع 

شـد و در حـال حـارض بیـش از هشـتصد نفـر در سـه 

چلسـی و سیتی بیشـرین مناینده را در فهرست نامزدهای 

بهرریـن های فصـل 21-2020 لیگ قهرمانان دارند.

فصـل گذشـته لیـگ قهرمانـان اروپـا بـا قهرمانـی چلسـی 

پایـان یافـت و ایـن نیم در فینال بر سـیتی غلبـه کرد. لیگ 

اروپـا را نیـز ویارئال بـا برتری بـر منچسـریونایتد فتح کرد.

بـه زودی یوفـا مراسـم سـاالنه خـود بـرای معرفـی بهریـن 

هـای سـال را برگـزار خواهـد کـرد که همیشـه پـس از قرعه 

بعیـد اسـت کـه فصـل  و دنـی سـبایوس  اودگارد  مارتیـن 

باشـند. ماندنـی  مادریـد  رئـال  در  جدیـد 

شـاره پیراهـن بازیکنـان رئـال یـک روز مانـده بـه رشوع 

رسـمی فصـل 22-2021 و بـازی برابـر آالوس اعالم شـد و 

سـه بازیکـن بـدون شـاره ماندنـد.

مارتیـن اودگارد رسشـناس تریـن بازیکنی اسـت که شـاره 

فصـل  بـود  قـرار  کـه  حالـی  در  نگرفـت  تعلـق  او  بـه  ای 

جدیـد پیراهـن شـاره 21 را بـه تـن کند. دنی سـبایوس و 

خسـوس وایـه خـو هـم رشایطـی مشـابه دارنـد.

شـیفت هشـت سـاعته در این پروژه فعالیت می  کنند.

چمـن ورزشـگاه هنـوز پهن نشـده اما تکنولـوژی جمع  

آوری چمـن به صـورت کامل اعال 

کـردن  پهـن  بـرای  و  اسـت  شـده 

چمـن تنهـا بـه سـه روز زمـان نیـاز 

اگسـت  اواخـر  احتـاال  کـه  اسـت 

همچنیـن  شـد.  خواهـد  عملیاتـی 

هنـوز  ورزشـگاه  از  هایـی  بخـش  

ایـن  کـه  هسـتند  صندلـی  فاقـد 

مـوارد مشـکالت بزرگـی به حسـاب 

نخواهنـد آمـد. در صورت بهبود این 

رشایـط، ایـن ورزشـگاه پیـش از پایـان کامل بازسـازی 

مـی  توانـد پذیـرای هـواداران باشـد. پیـش  بینـی مـی  

شـود ایـن پـروژه تا پایـان ۲۰۲۲ یا اوایـل ۲۰۲۳ ادامه 

داشـته باشـد.

کشـی دوره جدیـد لیـگ قهرمانان و لیگ اروپـا خواهد بود.

بـر ایـن اسـاس دیـروز یوفـا نامزدهـای بهریـن دروازه بـان 

و  هافبـک  بهریـن  مدافـع،  بهریـن   ،2020-21 فصـل 

بهریـن مهاجـم فصـل را معرفـی کـرد و از میـان آنهـا در 

مـی شـود.  انتخـاب  بهریـن  عنـوان  بـه  نفـر  یـک  نهایـت 

چلسـی و سـیتی طبعا بیشـرین مناینده را در این فهرسـت 

دارنـد.

اودگارد کـه نیـم فصـل دوم فصـل گذشـته را قرضـی بـرای 

آرسـنال بـازی کـرد، امید داشـت زیر نظر کارلـو آنچلوتی در 

رئـال بتوانـد نقـش مهمـی بـرا برعهده بگیـرد ولـی در پیش 

فصـل نتوانسـت خـود را به رسمربـی ایتالیایی اثبـات کند و 

احتـاال بـه شـکل قطعـی راهی آرسـنال خواهد شـد.

دنـی سـبایوس هـم در رقابـت هـای املپیک مصدوم شـد و 

نامـش در فهرسـت رئـال دیـده منـی شـود تـا بـه نظر برسـد 

او نیـز رئـال را تـرک خواهد کرد. سـبایوس دو سـال اخیر را 

قرضـی در آرسـنال تـوپ زده بود.

زمان بازگشایی و حضور مجدد تماشاگران 
در برنابئو مشخص شد
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تمرینات اسب سواری در کابل آغاز شد

رئیس خان سنزی
مقام اول مسابقات سنوکر کابل را گرفت

حکم جلب سیف االسالم قذافی
به اتهام ارتباط با روس ها  

رسقـت،  جملـه  از  کیفـری  سـوابق  دارای  مظنونـان 

حملـه یـا قاچـاق مـواد مخـدر بودنـد.

خشـونت ها در آنـکارا زمانـی آغـاز شـد کـه در اوایـل 

در  تـرک  سـاله   ۱۸ نوجـوان  یـک  چهارشـنبه،  روز 

چاقـو  رضب  بـه  مهاجـر،  یـک  بـا  درگیـری  جریـان 

شـد. کشـته 

بنـا بـر گـزارش خربگـزاری دولتـی آناتولـی، در پـی 

ایـن حادثـه دو تبعـه خارجـی بـه اتهـام »قتـل عمـد« 

دسـتگیر شـدند.

ترکیـه کـه بـا اقتصـاد نابسـامان و بیکاری باال دسـت 

و پنجـه نـرم می کنـد، محـل زندگـی چهـار میلیـون 

آواره سـوری اسـت.

اکنـون ایـن نگرانی وجـود دارد که با خـروج نیروهای 

حمـالت  گسـرش  و  افغانسـتان  از  بین املللـی 

نیـز  افغـان  پناهجویـان  هجـوم  بـا  ترکیـه  طالبـان، 

روبـرو شـود.

داده اسـت کـه ایـن گلولـه باری با دهشـت افگنـی مرتبط 

نیسـت.

پولیـس گفتـه اسـت کـه این گلولـه بـاری سـاعت ۰۶:۱۰ 

دقیقـه شـام بـه وقـت محـل بـه وقوع پیوسـت.

روزنامـه تایمـز بریتانیـا گزارش داده اسـت کـه مهاجم پس 

از ایـن گلولـه بـاری از محـل فـرار کـرد و سـپس در پـارک 

نزدیـک بـه همیـن محـل دو فـرد دیگـر را نیـز هـدف گلوله 

بـاری قـرار داد.

بریتانیـا یکـی از کمریـن آمـار قتـل توسـط سـالح را در 

جهـان دارد و گلولـه بـاری بـه نـدرت در آن کشـور رخ مـی 

دهـد.

پولیـس ترکیـه ده هـا نفـر را در ارتبـاط بـا حملـه بـه 

سـوری  شـهروندان  بـه  متعلـق  مشـاغل  و  خانه هـا 

کـرد. بازداشـت 

کـه  شـد  انجـام  آن  از  پـس  دسـتگیری ها  ایـن 

چهارشـنبه گذشـته صدهـا نفـر در حالـی کـه علیـه 

آنـکارا،  خیابان هـای  بـه  می دادنـد  شـعار  سـوری ها 

بـه سـمت خانه هـای پناهنـدگان  پایتخـت آمدنـد و 

سـوری در منطقـه آلتیـن داق سـنگ پرتـاب کردنـد.

برخـی نیـز بـه سـمت فروشـگاهها هجـوم بـرده و آنها 

را غـارت کردنـد.

بـه گفتـۀ کـرک کنیـک، رئیـس هـالل احمـر ترکیـه، 

در جریـان ایـن حمـالت یـک کـودک سـوری در اثـر 

پرتـاب سـنگ زخمـی و در بیارسـتان بسـری شـده 

است.

او ضمـن نکوهـش حملـه کنندگان در صفحـه توییر 

خـود نوشـت: »از چـه زمانی سنگسـار کـردن خانه ها 

جـزو رسـوم ماسـت؟ چندیـن پناهجـو بـا مـا متـاس 

گرفته انـد و بـرای امنیـت فرزندانشـان نگراننـد.«

روز  را  مظنـون   ۷۶ کـرد  اعـالم  آنـکارا  پولیـس 

پنج شـنبه بـه اتهـام دسـت داشـن در ایـن حمـالت 

آمیـز  بـه اشـراک گذاشـن پسـت های تحریـک  یـا 

علیـه مهاجـران سـوری در شـبکه های اجتاعـی کـه 

بـه برانگیختـه شـدن خشـم جمعیـت کمـک کـرده، 

اسـت. کـرده  بازداشـت 

بـه گفتـه مقامـات ترکیـه، دسـت کم ۳۸ نفـر از ایـن 

مقـام هـای بریتانیایـی گفتـه انـد که به اثـر گلوله بـاری در 

سـاحٔه پلیمـوث واقـع در جنوب غرب انگلسـتان شـش نفر 

کشـته شدند.

پریتـی پاتـل، وزیـر داخلـه بریتانیا، ایـن گلوله باری دسـته 

جمعـی مرگبـار را تایید کـرده و آنـرا رویداد "تـکان دهنده" 

توصیـف کرده اسـت.

پولیس بریتانیا با نر اعالمیه گفته اسـت که دو زن و سـه 

مـرد، بـه شـمول مظنـون، بـه اثـر جراحـات شـان در محـل 

گلولـه بـاری جـان باختند و یـک زن دیگر لحظاتـی پس از 

انتقـال به شـفاخانه جـان باخت.

گـزارش  بریتانیـا  پولیـس  از  نقـل  بـه  رویـرز  خربگـزاری 

ایـن در حالیسـت کـه در چنـد مـاه اخیـر مترینـات و 

فعالیـت هـای ورزشـی بـه دلیل گسـرش ویـروس کرونا 

ملـی  کمیتـه  حـاال  امـا  بـود،  شـده  متوقـف  کشـور  در 

املپیـک افغانسـتان می گویـد فعالیـت هـای ورزشـی با 

برگـزار می شـود. رعایـت توصیـه هـای بهداشـتی 

انتقـادش از الپورتـا را بـه شـیوه ای طعنه آمیـز مطـرح 

عقـد  محـل  از  بـود  قـرار  بارسـلونا  گفـت:»  او  کنـد. 

ایـن قـرارداد 275 میلیـون یـورو کسـب کنـد، امـا در 

ایـن باشـگاه تصمیم گیرنـدگان یکـری افـراد بسـیار 

تصمیـات  بـا  را  هوش شـان  کـه  هسـتند  باهـوش 

دادنـد. نشـان  کامـالً  اخیرشـان 

دقیقـاً  بارسـلونا  مالـی  وضعیـت  منی دانـم  مـن 

چگونـه اسـت، امـا بـا ایـن 15 درصـدی کـه امسـال 

ایـن  از  حاصـل  درآمدهـای  محـل  از  می توانسـتند 

قـرارداد بگیرنـد، نزدیـک بـه 40 میلیـون یـورو صاحـب 

می شـدند کـه می توانسـت بـه آنها برای سـاخن تیمی 

قوی تـر کمـک کنـد، حـاال چـه بـا مسـی و چـه بـدون 

مسـی.«

فدراسـیون اسـب سـواری افغانسـتان متریناتش را 

در کابـل آغـاز کرد.

املپیـک  ملـی  کمیتـه  عضـو  قاریـزاده  مجیـب 

ایـن  رادیـوآزادی گفـت کـه  بـه  افغانسـتان دیـروز 

مترینـات بـه هـدف گرفـن آمادگـی بـرای رقابـت 

هـای تیم منتخب کابل و تیم ملی اسـب سـواری و 

پـس از رفـع محدودیت هـای قرنطیـن درمقرکمیته 

ملـی املپیـک راه انـدازی شـده اسـت.

آقـای قـاری زاده گفـت کـه در ایـن مترینـات ده 

رشکـت  مختلـف  بخش هـای  از  جـوان  ورزشـکار 

آمادگـی  پیـرو  رقابت هـای  بـرای  و  داشـته 

. می گیرنـد

در هشـتمین دور باشـگاه های سـنوکر کابل، رئیس 

خان سـنزی مقام اول را بدسـت آورد.

صالـح محمـد محمـدی مسـابقه را با اختـالف کمی 

بـه حریـف خـود باخت و دوم شـد.

ایـن مسـابقات کـه چنـد روز پیش بین ۵۲ ورزشـکار 

در کابـل آغـاز شـده بـود، روز پنـج شـنبه بـه پایـان 

رسید.

حفیـظ اللـه ولـی رحیمـی، رئیـس تربیـت بدنـی و 

ورزش نیـز بـه ورزشـکاران برتر لوح تقدیـر اهدا کرد.

بیـن  مسـابقات  نامـزدان  محمـدی  آقـای  و  سـنزی 

املللـی و آسـیایی نیـز هسـتند کـه در قطـر برگـزار 

خواهـد شـد.

خاویـر تباس پایبنـدی خوان الپورتا به سـوپرلیگ 

را دلیـل اصلـی جدایـی لئـو مسـی مـی دانـد و 

رئیـس بارسـا را بـه کنایـه باهـوش خوانـد.

و  بارسـلونا  بیـن  چیـز  همـه  گذشـته  پنجشـنبه 

لیونـل مسـی متـام شـد. فـوق سـتاره بارسـا برای 

متدیـد مهیـا شـده بود ولـی مذاکرات بیـن پدرش 

و خـوان الپورتـا رئیـس بارسـا خـوب پیـش نرفـت. 

مسـی بـاور منـی کرد کـه قـرارداد متدیـد نخواهد 

شـد و یکشـنبه قبل در مراسـمی ویژه با چشانی 

گریـان از بارسـا خداحافظـی کـرد. او سـه شـنبه 

شـب تبدیـل بـه بازیکـن جدید پی اس جی شـد.

رفـن لیونـل مسـی از بارسـلونا و پیوسـن او بـه 

تبـاس  خاویـر  تـا  شـد  بهانـه ای  پاری سـن ژرمن 

رئیس سـازمان لیگ اسـپانیا از یکی از دو دشـمن 

اصلـی ایـن روزهـای خـود انتقـاد کنـد.

خـوان الپورتـا رئیـس باشـگاه بارسـلونا و فلورنتینو 

مخالـف  دو  مادریـد  رئـال  باشـگاه  رئیـس  پـرز 

واگـذاری حـق پخـش بازی هـای اللیـگا بـه یـک 

سـاله   50 زمانـی  بـازه  بـرای  خارجـی  رشکـت 

هسـتند و ایـن در حالـی اسـت که تبـاس امیدوار 

بـود بتوانـد بـا فـروش حـق پخـش اللیـگا رقمـی 

نزدیـک بـه سـه میلیـارد یـورو درآمـد کسـب و آن 

کنـد.  توزیـع  اسـپانیایی  باشـگاه های  میـان  را 

ایـن امـا تنهـا یکـی از دالیـل ناراحتـی تبـاس از 

آزاد گذاشـن  بـا  بارسلوناسـت کـه  دسـت مدیـر 

مسـی بـرای جدایـی از ایـن تیـم، نـه تنهـا رضبـه 

طرفـداران  از  بلکـه  زد،  باشـگاه  ایـن  بـه  بزرگـی 

کاسـت. اللیـگا 

همیـن دو موضـوع سـبب شـد کـه رئیـس اللیـگا 

ده ها نفر در ترکیه به اتهام حمله به پناهندگان 
سوری بازداشت شدند

گلوله باری در بریتانیا؛ شش نفر کشته شدند

روسیه از گسترش پوسته های مرزی آسیای میانه با 
افغانستان حمایت می کند   

هنوز مشـخص نیسـت کـه امباپه قـراردادش را با 

پاریـس متدیـد خواهـد کـرد یـا خیـر. 

وینگـر  دیاریـا  آنخـل  گل،  سـایت  از  نقـل  بـه 

سـابق رئـال مادریـد و منچسـریونایتد در گفـت 

کنـم  فکـر  "امباپـه؟  گفـت:   ESPN بـا  گویـی  و 

باشـگاه های  متامـی  کـه  اسـت  واضـح  مبانـد. 

بـزرگ دنیـا، بـه دنبـال جـذب بازیکنـی همچون 

او باشـند، امـا بـا چیزهایـی کـه در حـال حـارض 

در پـی اس جـی هسـت، فکـر منی کنـم کـه فعال 

قصـد خـروج داشـته باشـد. فکـر منی کنـم که به 

زودی تیمـی بهـر از پاریسـن ژرمـن پیـدا کنـد. 

بازیکنـان و کادرفنـی بسـیار با کیفیتـی در پارک 

دو پرنـس حضـور دارنـد و می خواهیـم در سـال 

آینـده، قهرمـان عناویـن مهـم شـویم."

آنخـل دیاریـا سـتاره آرجانتینـی پاریسـن ژرمـن 

مدعـی اسـت کـه کیلیـان امباپه باشـگاهی بهر 

از پـی اس جـی پیـدا نخواهـد کرد. 

آینـده کیلیـان امباپه در پاریسـن ژرمن همچنان 

از  قبـل  مصاحبـه ای  در  او  اسـت.  نامعلـوم 

مسـابقات یـورو 2020 اعـالم کرد کـه می خواهد 

پـروژه  کـه  باشـد  داشـته  حضـور  باشـگاهی  در 

نـارص  موقـع،  آن  از  باشـد.  داشـته  برنـده ای 

کـردن  درو  بـه  رشوع  قطـری  مالـک  الخلیفـی، 

بـازار نقـل و انتقـاالت کـرد و بازیکنانـی همچون 

رسخیـو رامـوس، جیانلوئیجـی دونارومـا، ارشف 

حکیمـی، جورجینیـو واینالـدوم و در آخـر لیونـل 

مسـی را مجموعـا بـا مبلغـی در حـدود شـصت 

میلیـون یـورو بـه خدمـت گرفـت. بـا ایـن وجـود 

هشدار هم تیمی امباپه به او در خصوص ترک پاریسن ژرمن

جدایی مسی و طعنه سنگین رئیس 
معرفی نامزدهای بهترین های فصل اللیگا به الپورتا

چمپیونزلیگ

جدایی 2 بازیکن دیگر از رئال قطعی شد؟

او رهـرب بعـدی لیبی شـود.«

»ماکسـیم  دربـاره  تحقیـق  حـال  در  امنیتـی  مقـام  ایـن 

شـاگالی« بود. یک شـهروند روسـیه که در سـال ۲۰۱۹ به 

اتهـام جاسوسـی بازداشـت شـده بـود.

او متهـم اسـت کـه بـرای »یووگنـی پروگوشـن« کار می کند 

رئیـس  پوتیـن،  والدیمیـر  ثرومتنـد  نزدیـکان  از  یکـی  کـه 

جمهـوری روسـیه، اسـت. او متهـم اسـت کـه قصـد داشـته 

بـا دخالـت در انتخابـات و در زمـان حملـه ژنـرال حفـر بـه 

پایتخـت لیبـی، سیف االسـالم را بـه کرسـی بنشـاند.

از   ۲۰۲۰ سـال  در  عربـی اش  مرجـم  و  شـاگالی  آقـای 

شـدند. خـالص  زنـدان 

در  سیف االسـالم  و  شـاگالی  آقـای  کـه  شـده  گـزارش 

لیبـی بـا هـم دیـدار کـرده بودنـد. روسـیه دو فیلـم دربـاره 

بازداشـت شـاگالی منتـر کـرده بـود کـه در یکـی از آنهـا 

سیف االسـالم بـه عنـوان »ناجـی لیبـی« و آقای شـاگالی به 

عنـوان »قهرمانـی روسـی« بـه منایـش در آمـده بـود.

یکـی از مقام هـای امنیتـی لیبـی بـه بی بی سـی می گویـد: 

»اگـر روسـیه می توانسـت آن طـور کـه می خواهـد کارهـا را 

پیـش بـربد، سـیف ]االسـالم[ قذافـی در میـدان مشـهور 

شـهدای طرابلـس سـخرنانی پیـروزی کـرده بـود.«

درآوردنـد. ایـن روزنامـه در ادامـه نوشـته اسـت کـه بـر 

واشـنگن  امریکایـی،  هـای  رسـانه  گـزارش  اسـاس 

افغانسـتان  فعلـی  مقامـات  کـه  دارد  تصـور  چنیـن 

حداکـر بـه مدت سـه مـاه مـی توانـد در برابـر حمالت 

طالبـان مقاومـت کنـد. رسگئـی الوروف، وزیـر خارجـه 

رد  را  امریـکا  متحـده  ایـاالت  ارزیابـی  ایـن  روسـیه 

نکـرده امـا همزمـان یـادآور شـد کـه چه کسـی مسـئول 

گسـرش ایـن وضعیت اسـت. همچنین روسـیه باردیگر 

را  مرکـزی  آسـیای  در  اش  متحـدان  کـه  کـرد  ترصیـح 

منـی خواهـد بـا طالبـان تنهـا مبانـد.

دارد.

از شـبه نظامیان روس هسـتند کـه  گـروه واگـرن، گروهـی 

مظنـون بـه دریافـت پـول بـرای جنـگ بـه نفـع طرف هـای 

درگیـر در نقـاط مختلـف جهـان هسـتند.

ایـن جنگ جویـان نخسـتین بـار در سـال ۲۰۱۹ در لیبـی 

دیـده شـدند. آنهـا بـه رهـرب شورشـیان ایـن کشـور »جرنال 

خلیفـه حفـر« پیوسـته بودند که به حکومـت تحت حایت 

آن  سـازمان ملـل متحـد در طرابلـوس حملـه می کردنـد. 

درگیری هـا در اکتـرب ۲۰۲۰ بـه آتش بـس منتهـی شـد.

گـروه واگـرن، نخسـتین بـار در سـال ۲۰۱۴ شـناخته شـد. 

آنهـا در آن زمـان از جدایی طلبـان رشق اوکرایـن حایـت 

ایـن گـروه در سـوریه،  نیروهـای  از آن زمـان،  می کردنـد. 

فعـال  مرکـزی  آفریقـای  و جمهـوری  سـودان  موزامبیـک، 

بودنـد.

حکـم بازداشـت سیف االسـالم یـک هفته پیش صادر شـده 

بـود امـا تـا زمـان پخـش مسـتند بی بی سـی ایـن خـرب بـه 

صـورت علنـی اعـالم نشـده بود.

در زمانـی کـه تیـم مستندسـازی بی بی سـی در حـال تهیه 

فیلمـی از کار گـروه واگـرن در لیبـی بود، یکـی از مقام های 

بـا  قـوی سیف االسـالم  رابطـه  دربـاره  لیبیایـی  اطالعاتـی 

روس هـا صحبـت کـرد و اینکه چقدر »روسـیه عالقه داشـت 

بـا توجـه بـه پیـروی طالبـان در افغانسـتان، روسـیه 

بـه منظـور تقویت پوسـته هـای مـرزی در آسـیای میانه 

حایـت مالـی اش را اعـالم کـرد. وزارت خارجه روسـیه 

گفـت کـه ایـن کشـور مـی خواهـد بـا بودجـه بیـش از 

یـک میلیـون دالـر از تاجیکسـتان حایـت کنـد.

الـگ سـیرومولوتوف، معـاون وزیـر خارجـه روسـیه، بـه 

کـه  اسـت  گفتـه  )انرفکـس(  روسـی  خـربی  آژانـس 

پیشـین  جمهـوری  تاجیکسـتان،  خواهـد  مـی  روسـیه 

شـوروی سـابق را بـا بودجـه بیـش از یـک میلیـون دالر 

امریکایـی حایـت کنـد. تاجیکسـتان بیـش از ۱۳۰۰ 

کیلومـر بـا افغانسـتان  مـرز دارد.

روسـیه پیـروی طالبـان در افغانسـتان را بـا نگرانـی 

جنگجویـان  کـه  رود  مـی  آن  بیـم  کنـد.  مـی  دنبـال 

طالبـان بتواننـد بـه خـاک تاجیکسـتان نفـوذ کنند. در 

حـال حـارض هنوز "تهدیـد فوری" از جانـب جنگجویان 

خارجـی وجـود نـدارد، امـا سـیرمولوتوف گفته اسـت با 

ایـن حـال، همـه سـناریوها بایـد در نظـر گرفته شـوند.

پایـگاه نظامـی خارجـی خـود را در  روسـیه بزرگریـن 

تاجیکسـتان دارد. اخیـراً، حـدود ۱۸۰۰ رسبـاز روسـی 

و  تاجیکسـتان  بـا  روزه  چنـد  نظامـی  مانـور  یـک  در 

کردنـد. رشکـت  ازبکسـتان 

روزنامـه روسـی »کومرسـانت« روز جمعـه )۱۳ اگسـت 

افغانسـتان  در  طالبـان  پیـروی  مـورد  در   )۲۰۲۱

نوشـته اسـت کـه طالبـان روز پنجشـنبه شـار زیـادی 

از مراکـز والیـات را در افغانسـتان تحـت کنـرول خـود 

دادسـتانی لیبـی حکـم بازداشـت »سیف االسـالم قذافـی« 

پـر رهرب پیشـین این کشـور را صـادر کرده کـه مظنون به 

ارتبـاط با مزدوران روسـی اسـت.

بیـن  کـه  می دهـد  نشـان  بی بی سـی  تحقیقـات  نتیجـه 

فعالیت هـای گـروه »واگـرن« در لیبـی و جنایـات جنگی که 

علیـه غیرنظامیـان لیبیایـی انجـام می شـود ارتبـاط وجـود 

ورزش
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بـه  )ع(،  حسـین  امـام  عـزاداران  از  شـاری   

مناسـبت مـاه محـرم در یک حرکـت منادین به 

زخمیـان نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور خـون اهدا کردند.

متحـد  اسـامی  حرکـت  حـزب  رئیـس  یـارس،  ابوالحسـن 

افغانسـتان روز شـنبه)۲۲ اسـد( هنـگام اهـدای خـون گفت: 

»یکـی از فلسـفه های اصلـی قیـام امـام حسـین ایـن اسـت 

کـه تسـلیم بـه ظلـم و اسـتبداد نشـد، مقاومـت و ایسـتادگی 

در مقابـل ظلـم و اسـتبداد تـاوان دارد و امـروز مـا در کربـای 

افغانسـتان زندگـی می کنیـم و هـر روز مـا عاشـورا اسـت.«

او ترصیـح کـرد: »مـا شـاهد هسـتیم کـه چـه جنایتـی بـاالی 

مـردم از سـوی کسـانی کـه خـود را مسـلان می گیرنـد انجام 

می شـود، کشـورهایی ادعـای دفـاع از حقـوق زن و کـودک را 

می کردنـد کجـا هسـتند، ببیننـد در افغانسـتان چـه میگذرد، 

هـر روز مـردم قربانـی می شـوند خانـه هایشـان خـراب و آواره 

می شـوند.«

کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان می گویـد 

اقدامـات  گذشـته  هفتـه  دو  در  طالبـان  کـه 

خشـونت بـار، ارعـاب و فشـار علیـه شـاری زیـاد خربنـگاران 

را انجـام داده اسـت.

ایـن نهـاد روز پنجشـنبه 21 اسـد بـا نـر اعامیـه ای گفتـه 

در  ]طالبـان[  عملکـرد  و  برخـورد  گونـه  ایـن  کـه  اسـت 

می کنـد. محکـوم  شـدت  بـه  را   برابرخربنـگاران 

در اعامیـه نوشـته شـده: 1 آگسـت 2021 شـکیب شـمس 

خربنـگار محلـی سـام وطنـدار و سـتوری کریمـی خربنـگار 

پوشـش خـربی خـط  کـه مشـغول  پـژواک هنگامـی  آژانـس 

نخسـت نـربد نیروهـای امنیتـی و مردمـی هـرات و طالبان در 

منطقـه جنـوب غربـی هـرات بودنـد، چند فیـر بر موتـر حامل 

شـان از سـوی افـراد متعلـق بـه گـروه طالبان صـورت گرفت و 

متعاقبـاً توسـط این گروه بازداشـت شـدند. پس از بازداشـت، 

مـروط بـر مصاحبـه بـا قوماندان طالبـان آن محـل و نر آن 

از سـوی آن دو خربنـگاران، آزاد شـدند.

مسـئول  میرنـی،  میونـد   2021 آگسـت   3 در  همچنیـن 

برنامه هـای سیاسـی رادیـو و تلویزیـون در هلمنـد در مسـیر 

راه هلمنـد- کندهـار از سـوی طالبـان بازداشـت شـد و پـس 

آگسـت   8 تاریـخ  در  شـد.  رهـا  دوبـاره  کمیتـه،  تاش هـای 

2021 صفـت اللـه زاهـدی، مسـئول رادیـو محلی سـکون در 

هلمنـد، از سـوی صفحات منسـوب به طالبان بـه اتهام تبلیغ 

بـه نفـع حکومـت تهدیـد به مرگ شـد. همچنـان در عین روز، 

نعمـت اللـه همت، مسـؤول نـرات رادیو بُسـت در هلمند، به 

خاطـر نـر مطلبـی در مـورد باز شـدن آب بند کـال خان به 

ایران در ولسـوالی ناوۀ هلمند از سـوی طالبان بازداشـت شـد 

و تـا الحـال در بنـد بـه رس می بـرد.

عمـری،  توفـان  آگسـت،   8 تاریـخ  در  کـه  می گویـد  کمیتـه 

سـارنوال  و  پکتیـا  صـدای  رادیـو  مسـئول  و  امتیـاز  صاحـب 

نظامـی در قـرارگاه بگـرام، در ولسـوالی ده سـبز کابـل تـرور 

شـد. هـر چند علت قتـل وی نامعلوم عنوان شـده اسـت، این 

در حالـی اسـت کـه طالبان هـر از گاهی متهم بـه ترور قاضی 

و سـارنوالی در ایـن مسـیر شـده انـد.

کمیتـۀ مصونیـت خربنـگاران بـه ایـن بـاور اسـت کـه هـر نوع 

قتـل، تهدیـد، بازداشـت خودرسانـه و سـایر خشـونت ها علیـه 

خربنـگاران از مصادیـق تعـرض بـه آزادی بیان پنداشـته شـده 

آقـای یـارس عـاوه کـرد کـه: »بیـش از چهـار دهـه می شـود 

کـه در کشـور مـا جنـگ اسـت و بازیچـه دسـت سیاسـت های 

در  را  بیایـد صلـح  قـرار می گیـرد،  منفعـت طلبانـه کشـورها 

اولویـت قـرار دهیـم، هیـچ گاه از طریـق جنگ هیچ کسـی به 

قـدرت منی رسـد و یـا فرهنگـی را بـاالی کسـی تحمیـل کرده 

منی توانـد.«

وی تاکیـد کـرد، آن هایـی کـه در مقابل ملت ما قـرار گرفته اند 

در تاریخ رشمسـار خواهند بود.

همچنیـن رییـس حـزب حرکـت اسـامی متحـد افغانسـتان 

جناه هـای  همـه  »از  گفـت:  درگیـر  طرف هـای  بـه  خطـاب 

درگیـر در افغانسـتان می خواهـم فرصـت را از دسـت ندهنـد، 

بیاییـد در کنـار هـم بـر اسـاس یـک میکانیـزم درسـت دنبـال 

راه حـل بگردیـم.«

ایـن برنامـه در حالـی در کابـل برگـزار شـد کـه هم اکنـون در 

۱۹ والیـت کشـور بـه شـدت جنـگ جریـان دارد.

و بـر بنیـاد موازین اسـامی، میثـاق بین املللی حقـوق مدنی 

و سیاسـی، اعامیـۀ حقـوق بـر اسـامی، کنوانسـیون هـای 

چهارگانـۀ ژنـو، ممنـوع بـوده و طبـق اساسـنامۀ روم، از جمله 

جرایـم بیـن املللـی پنداشـته می شـود.

در اعامیـه آمـده کـه چنیـن خشـونت هـا در تضـاد آشـکار بـا 

اظهاراتـی اسـت کـه از مجاری رسـمی از سـوی گـروه طالبان 

همـواره نـر و پخـش می شـود.  بـه نقـل از اعامیـه؛ ادامـۀ 

جامعـۀ  بـر  منفـی  تأثیرگـذاری  بـر  افـزون  وضعیـت  چنیـن 

رسـانه ای، سـبب منـزوی شـدن هـر چـه بیشـر گـروه طالبان 

نـزد جامعـۀ رسـانه ای کشـور می شـود. ایـن بایـد تفهیم شـود 

کـه آزادی بیان بـا انتقادپذیری، دگراندیشـی، نر واقعیت ها 

پیـدا  معنـا  جنـگ،  درگیـر  گروه هـای  میـل  خـاف  هرچنـد 

می کنـد. مقصـد از نـر واقعیت ها، واقعیات و حوادثی اسـت 

کـه وجـود خارجـی و عینـی دارد نـه آنچـه طرف هـای درگیـر 

خـوش دارنـد کـه چنیـن یـا چنان باشـد.

کمیتـۀ مصونیـت خربنـگاران از طالبـان مـی خواهـد کـه از 

تـداوم چنیـن رفتارهـای خشـونت آمیـز در برابـر خربنـگاران 

دسـت بردارنـد تـا باشـد خربنـگاران در فضـای امن و بـدور از 

خشـونت و تعـرض بـه کارخربنـگاری بپردازنـد. 

از سـازمان ملـل متحـد و جامعـۀ جهانـی  همچنـان کمیتـه 

می خواهـد کـه در خصـوص تـداوم چنیـن وضعیـت در برابـر 

رسـانه ها فشـارهای دیپلوماتیـک خود را در برابـر ناقضان حق 

آزادی رسـانه هـا بیشـر کننـد تـا باشـد آزادی بیـان و رسـانه 

هـا و توسـعه رسـانه ای بـه عنـوان بزرگریـن دسـتاورد دو دهه 

گذشـته در کشـور بیشـر از ایـن آسـیب نبینـد.

عزاداران حسینی در ایام محرم به نیروهای امنیتی خون اهدا کردند   

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان:
 طالبان خبرنگاران تحت فشار و ارعاب قرار می دهد   

 

 

بازرگانان: دو بار پرداخت محصول گمرکی دلیل افزایش بهای کاالها است   

ارگ: وضعیت کنونی نتیجۀ تالش های ناقص صلح است   
 حکومـت افغانسـتان می گویـد کـه اوضـاع کنونـی و افزایـش 

و  صلـح  ناقـص  تاش هـای  نتیجـه  کشـور،  در  جنگ هـا 

بوده اسـت. طالبـان  بـه  بخشـیدن  مروعیـت 

اشـارۀ حکومـت افغانسـتان بـه توافق نامـۀ امریـکا و طالبـان 

اسـت کـه پس از یـازده دور، هجـده ماه گفت وگو بـه روز دهم 

مـاه حـوت سـال ۱۳۹۸ هجـری خورشـیدی امضا شـد.

توافـق جنگ هـا در  ایـن  از  از در حـدود دو سـال  امـا پـس 

صـد  دو  از  بیـش  و  والیـت  ده  و  گرفته انـد  شـدت  کشـور 

افتاده انـد. طالبـان  بدسـت  ولسـوالی 

وحیـد عمـر، مشـاور ارشـد در امـور روابـط عامه و اسـراتژیک 

ریاسـت جمهوری گفـت: »یـک مروعیتـی گرفتنـد طالبـان 

کـه نبایـد بـه آنـان داده می شـد بـه عنـوان یـک گـروه.«

سـید اکـرب آغـا، فرمانـده پیشـین طالبـان نیـز افـزود: »ایـن 

داد.« بـزرگ  بسـیار  نـام  یـک  بـرای طالبـان  توافق نامـه 

حکومـت  زندان هـای  از  طالبـان  زندانـی  پنج هـزار  رهایـی 

افغانسـتان یکـی از بحـث بـر انگیـز تریـن مـواردی بـود کـه 

افغانسـتان  حکومـت  نبـود  در  آن  دربـارۀ  طالبـان  و  امریـکا 

زندانـی   ۴۰۰ رهایـی  بـرای  کـه  کاری   - بـود  کـرده  توافـق 

خطرنـاک طالبـان، حکومـت افغانسـتان لویه جرگه مشـورتی 

را فـرا خوانـد.

ملـی  همبسـتگی  نهضـت  رهـرب  گیانـی،  اسـحاق  سـید 

افغانسـتان ترصیـح کـرد: »زندانیان آزاد شـدند ولـی آتش بس 

نشـد. زندانیـان آزاد شـدند امـا صلـح یـک قـدم هـم به پیـش 

نرفـت.«

و طالبـان،  امریـکا  میـان  توافق نامـه صلـح  امضـای  از  پـس 

واشـنگنت از کاهش خشـونت ها در افغانسـتان اطمینان داد، 

امـا بـا گذشـت زمـان این رونـد وارونـه شـد و افغانسـتان گواه 

حمله هـای بـی پیشـینه طالبـان شـد.

مایـک پامپیـو، وزیـر خارجـه پیشـین امریـکا اظهـار داشـت: 

»اگـر از طـرف دیگـر طالبـان بـه وعـده هایـش عمـل نکننـد، 

بـر  را  بـه رشایـط  ایـاالت متحـده خـروج مسـؤوالنه مـروط 

عهـده خواهـد گرفـت.«

عبدالحفیـظ منصـور، عضـو هیئـت مذاکـره کننـده جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان نیز افـزود: »خاف قوانین خـود امریکا با 

 شـاری از بازرگانـان کشـور گفتـه انـد کـه دو بـار پرداخـت 

محصـول گمرکـی هـم بـه حکومـت و هـم بـه طالبـان از علت 

هـای اصلـی بلنـد رفـنت بهای کاالهـا در بـازار ها می باشـند.

منابـع گفتـه اند کـه محموله هـای آرد وارداتی یکبـار در بندر 

حیرتـان از سـوی حکومت محصول می شـوند، و بـار دیگر در 

چشـمه شـیر والیت بغان از سـوی طالبان.

طالبـان  تازه گـی  بـه  کـه  گوینـد  مـی  بازرگانـان  از  شـاری 

محصـول هـر تـن آرد را در چشـمه شـیر از ۱۰۰ افغانـی بـه 

گروهـی که در لیسـت سـیاه اسـت آمد بـه مذاکره نشسـت.«

امـا امضـای توافـق نامـه صلـح میـان امریـکا و طالبـان راه را 

بـرای آغـاز مذاکـرات میـان افغانـان باز کـرد. مذاکـرات میان 

افغانـان بـه روز بیسـت و دوم مـاه سـنبله سـال پـار آغـاز شـد.

فوزیـه کوفـی، عضـو هیئت مذاکـره کننده جمهوری اسـامی 

افغانسـتان بیـان داشـت: »وقتـی مـا مذاکـرات را آغـاز کردیم 

شـده  قدرمتنـد  قبـل  از  طالبـان  کـه  بـود  حالتـی  یـک  در 

بودنـد.«

ادارۀ جوبایـدن برخـاف انتظـار حکومـت افغانسـتان خـروج 

بـی قیـد و رشط نیروهـای امریکایـی را از افغانسـتان اعـام 

کرد.

وحیـد عمـر در ایـن بـاره گفـت: »تصمیـم ناگهانـی بـود امـا 

عکس العمـل مـا ایـن بـود کـه تصمیـم امریـکا بـه عنـوان یک 

کشـور مسـتقل تصمیـم خـود شـان اسـت. پـس لـرزه دارد.«

۱۵۰ افغانـی بلنـد بـرده انـد.

زیـر حاکمیـت  بندرهـای  از  در سـوی دیگـر، کاالهایـی کـه 

زیـر  هـای  بخـش  بـه  رسـیدن  بـا  شـوند،  مـی  وارد  طالبـان 

حاکمیـت دولـت، دو بـاره از سـوی وزارت مالیـه محصـول می 

شـوند.

در حـال حـارض گـذرگاه تورخـم و شـاهراه کابـل جـال آبـاد 

بـه حکومـت  تنهـا  آن  بازرگانـان در  یگانـه راهـی اسـت کـه 

محصـول مـی دهنـد.

از  امریکایـی  نیروهـای  رشط  و  قیـد  بـی  خـروج  اعـام  بـا 

افغانسـتان و تـرک نیروهـای امریکایـی از پایگاه هـای مهـم 

بـه ویـژه پایـگاه نظامـی بگـرام، طالبـان حمله های شـان را بر 

ولسـوالی ها و شـهرهای افغانسـتان شـدت بخشـیدند. کاری 

کـه برخـاف توافـق امریـکا بـا طالبـان دانسـته می شـود.

محمد نعیم، سـخن گوی طالبان بیان داشـت: »متأسـفانه روز 

دوم عیـد اعـام جنـگ کردند و در روز سـوم عیـد دوباره اعام 

جنـگ کردنـد و بـه ایـن اکتفـا نکردنـد و رفتنـد بـه پارملـان و 

بـه شـدت اعـام جنـگ کردنـد.« ادامـه ایـن جنگ هـا روزنه نا 

امیـدی از صلـح و آواره گـی را بـه روی شـهروندان افغانسـتان 

»نتیجـۀ  گفـت:  کنـدز  جنـگ  آواره  عبدالطیـف،  گشـود. 

گفت وگـو متامـش دروغ اسـت، دروغ اسـت، دروغ اسـت.«

آمارهـای حکومـت افغانسـتان نشـان می دهند کـه تنها در دو 

مـاه پسـین ۱۹۰هزار خانواده در افغانسـتان آواره شـده اند. 

خانجـان الکـوزی، معـاون فدراسـیون اتـاق هـای افغانسـتان 

ابـراز داشـت: »از ۱۰ هـزار افغانـی گرفتـه تا ۵۰ هـزار و حتی 

۱۲۰ هـزار افغانـی نظـر بـه قیمـت جنـس تکـس خـود را بـه 

صـورت مجموعـی می گیرنـد و بسـیار زود ترخیـص می کننـد 

جنـس را و مـی آینـد در شـاهراه مطابـق بـه تعرفه قبلی شـان 

محصـول می شـود.«

بازرگانـان  از  شـاری  کـه  گویـد  مـی  مالیـه  وزارت  هرچنـد 

بـه  از پرداخـت محصـول  از راه هـای قاچاقـی  بـا کارگیـری 

فـرار مـی کننـد. حکومـت 

رفیـع تابـع، سـخنگوی وزارت مالیـه اظهار کـرد: »وزارت مالیه 

بـا در نظرداشـت وضعیـت امنیتـی در شـاهراه هـا، می کوشـد 

تـا جلـو حیـف و میـل عوایـد ملـی را بگیـرد و بـه ایـن منظـور 

نظـارت و فعالیـت هایـش را بیشـر سـاخته اسـت.«

بازرگانـان مـی گوینـد کـه محصـول دو گانـه از علـت هـای 

افزایـش بهـای کاالهـا اسـت از همیـن رو از رییـس جمهـور 

خواسـته انـد که حکومـت محصول شـاری از کاالها را معاف 

. کند

میرویـس حاجـی زاده، بـازرگان بیـان کـرد: »تعرفـه گمرکـی 

در بخـش واردات بـه خصـوص در بخـش گنـدم، آرد و روغـن، 

وعـده دادنـد کـه تـا یـک مـاه تعرفـه معاف باشـد.«

ایـن بازرگانـان میافزایند کـه در پی پیشـنهاد وارد کننده گان 

داده  وعـده  جمهـور  رییـس  کاالهـا،  قیمـت  کاهـش  بـرای 

اسـت کـه بـرای یـک مـاه محصـول آرد، گنـدم و روغـن معاف 

می شـود.

بـه  گـون  گونـه  کاالهـای  بهـای  پسـین  چهارمـاه  حـدود  در 

گونـه چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت؛ از ایـن میـان بهـای 

هـر بـوری آرد تـا ۱۵۰ افغانـی و بهـای هـر بشـکه روغـن ۱۶ 

کیلیویـی  تـا حـدود ۴۰۰ افغانـی افزایـش یافتـه انـد. 
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