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 فعالیت شبکه جهانی »بی بی سی« در چین 
افشاگری نیویورک تایمز از ابعاد واقعی ابتالی ممنوع شد

ترامپ به کرونا  جهانـی  شـبکه  فعالیـت  مجـوز  چیـن   
خاطـر  بـه  را  کشـور  ایـن  در  بی بی سـی 
»پخـش محتـوای غیرقانونـی« لغـو کـرد. 
بـه  را  اقـدام  ایـن  بریتانیـا  وزیـر خارجـه 
قبـول  غیرقابـل  عنـوان »محـدود کـردن 

کـرد. محکـوم  رسـانه«  آزادی 
چیـن مجـوز فعالیـت و پخـش برنامه های 

فرسـتنده بریتانیایـی بی بی سـی  ...

 بـه نوشـته یـک نشـریه امریکایـی ابتـای 
دونالـد ترامـپ به بیمـاری کووید۱۹ بسـیار 
شـدیدتر از آن چیـزی بـوده کـه قبـا اعام 
شـد. ایـن نشـریه می گوید میزان اکسـیجن 
خـون ترامـپ پیـش از انتقـال بـه شـفاخانه 
شـدیدتر از اعـام کاخ سـفید کاهـش یافته 

بود...
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گفتمان مسلط جمهوریت 

  ضرورت اجماع نیروهای داخلی؛ 
در دفاع از نظام سیاسی

ژئوپلیتیک؛ تأثیر بستر جغرافیا بر 
زایش سیاست در افغانستان

)بخش دوم( 

رییـس جمهـور  معـاون دوم  بـار دیگـر  یـک  دیـروز   
در تـاالر لـوی جرگـه در سـالیاد محمـد باقـر محقـق 
فرزنـد حاجـی محمـد محقق که سـال گذشـته توسـط 
بـرادرش کشـته شـد در بـاره عـدم پـای بنـدی طالبان 
بـه صلـح مطالـب مهمـی ابـراز کرد. بـه گفتـه وی علی 
رغـم تعهـدات و وعـده هایی که از سـوی نماینده خاص 
ایـاالت متحـده در باره کاهش خشـونت هـا و آتش بس 

از سـوی طالبـان به رهبـری ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

واکنش پوچتینو به غیبت نیمار و 
دی ماریا برابر بارسا 

از ایسکو فقط 20 ثانیه با 
رئیس سویا حرف زدم

کـه  کرده انـد  تاییـد  فاریـاب  والیـت  در  امنیتـی  نهادهـای  مسـئوالن   

در نتیجـه یـک سـوءقصد، یـک خربنـگار محلـی در ایـن والیـت بـر اثـر 

اسـت. شـده  زخمـی  تیرانـدازی 

قطب الدیـن کوهـی، خربنـگار پـژواک و مسـئول اتحادیـه خربنـگاران در 

فاریاب، حوالی سـاعت 7 شـام روز پنج شـنبه ۲۳ دلو هنگامی که سـمت 

خانـه می رفـت، توسـط افـراد مسـلح هـدف قـرار گرفت و زخمی شـد.

سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز روز جمعـه )۲۴ دلـو(، هدف قـرار گرفنت 

ان خربنـگار را مصـداق جنایـت جنگـی خواند و گفت: »گزارشـگران بدون 

را کـه مصـداق جنایـت جنگـی  و خربنـگاران  بـه رسـانه ها  مـرز  حملـه 

دانسـته، محکـوم می کنـد و از سـازمان ملـل خواهـان تحقیـق و بررسـی 

اسـت.« فوری 

حامیـت کننـده رسـانه های آزاد افغانسـتان، نـی، نیـز نسـبت بـه افزایـش 

حمـات بـر خربنـگاران و رسـانه ها ابـراز نگرانی کـرده و تأکید کرده اسـت 

کـه حکومـت نتواسـته بـرای تأمین امنیـت خربنـگاران افغـان کاری انجام 

دهـد و از قربانی شـدن آن هـا جلوگیـری کنـد. 

ایـن نهـاد افـزود کـه ایـن نـوع حمـات از چنـدی بدینسـو شـدت گرفتـه 

اسـت و خربنـگاران بـه صورت مرمـوز و زنجیره ای در والیـت مختلف هدف 

قـرار می گیرنـد. بـه گفتـه نـی، ایـن وضعیـت سـبب شـده کـه شـامری از 

خربنـگاران بـه خاطـر زنـده مانـدن کشـور را تـرک کنند.

ایـن در حالی اسـت کـه در این اواخر، شـامری از خربنـگاران و کارمندان 

رسـانه ای بـه دلیـل ناامنی ها کشـور را تـرک کرده اند.

دفـر حامیـت از رسـانه های آزاد افغانسـتان بـا نـر گـزارش پایانی سـال 

۲۰۲۰ میـادی خـرب از ۱۳۰ قضیـۀ خشـونت در برابـر خربنـگاران داده 

بود.

عبداملجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی نـی گفته بـود که در  سـال 2020 

میـادی ۱۱ خربنـگار کشـته شـده و ۱۶ خربنگار دیگر زخم برداشـته اند.

بـه گفتـۀ خلوتگـر، ۱۳ قضیـۀ لت وکـوب، پنـج مـورد اختطـاف، سـه مـورد 

بازداشـت، ۲۳ قضیـۀ تهدیـد و توهیـن و طـرح حملـه بـر چهـار خربنـگار 

شـامل ایـن خشـونت ها اسـت.

آقـای خلوتگـر سـه مـورد حملـه بـه رسـانه ها را در جریـان سـال ۲۰۲۰ 

میـادی نیـز تاییـد کـرد و گفت که نی سـال گذشـته ۱۱۵ مورد خشـونت 

علیـه خربنـگاران را در افغانسـتان ثبـت کـرده بـود.

برابـر  در  اخیـر  تهدیدهـای  افزایـش  کـه  اسـت  آمـده  نـی  گـزارش  در 

خربنـگاران و رسـانه ها، سـبب شـده اسـت عرصـۀ کار برای خربنـگاران در 

شـود. تنگ تـر  افغانسـتان 

کشته شدن پنج محافظ سازمان ملل

ادامـه حمـات و ترورهـای هدفمنـد در کشـور، پنـج محافـظ کارمنـدان 

دفـر منایندگـی سیاسـی سـازمان ملـل )یونامـا( در نزدیکی کابل کشـته 

شدند.

یونامـا در صفجـه توییـرش نوشـته کـه پنـج محافـظ ایـن نهاد کـه مربوط 

در  پنجشـنبه،  شـب  بودنـد،  داخلـه  وزارت  عامـه  محافظـت  تصـدی  بـه 

ولسـوالی رسوبـی کابـل کشـته شـدند.

ایـن نهـاد افـزوده کـه بـه کارمنـدان سـازمان ملـل آسـیب نرسـیده و فقـط 

موتـر حامـل محافظـان کـه کارمنـدان سـازمان ملـل را همراهـی می کرد، 

هـدف قـرار گرفته اسـت.

تصـدی ملـی محافظـت عامـه یکـی از ارگان هـای مربـوط بـه وزارت امـور 

داخلـه اسـت کـه خدمـات امنیتـی را بـرای بخـش دولتـی، خصوصـی و 

می کنـد. ارائـه  بین املللـی 

محافظـت از پروژه هـای دولتـی، غیردولتـی، بین املللـی، حفـظ امنیـت و 

انتقـال قطارهـای اکامالتی و لجسـتیکی نیروهای نظامـی خارجی و تجار 

از مهمریـن وظایـف ایـن نهـاد اسـت کـه بـه اسـاس قـرارداد و در مقابـل 

پـول انجام می شـود.

 محمـد حنیـف امتر وزیر خارجۀ کشـور بـار دیگر 

از تصمیـم ادارۀ جوبایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت 

امریـکا  موافقتنامـۀ  بازنگـری  بـر  مبنـی  متحـده 

کـه  می گویـد  و  می کنـد  اسـتقبال  طالبـان  و 

افغانسـتان و امریـکا روی یـک طرح مشـرک کار 

می کننـد.

در  دلـو   23 شـنبه  پنـج  روز  عـر   امتـر  آقـای 

نشسـت خـربی در کابـل  گفت: »بـه زودی به خیر 

شـامل یـک پروسـه و یـک گفتگـوی جـدی روی 

و  افغانسـتان  دولـت  بیـن  مشـرک  پـان  یـک 

دولـت امریـکا خواهیم بود.این پروسـه از دیشـب 

پیـش  بـه  بـه شـدت  و  آغـاز شـده  این طـرف  بـه 

دو  هـر  طـرف  از  پروسـه  ایـن  در  رفـت.  خواهـد 

دولت شـوراهای محرم امنیت ملی شـان شـامل 

بـوده و متـام وزارت هـای مهـم سیاسـت گذار در 

ایـن حضـور دارنـد.«

پیـش از ایـن محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـور 

بـا اسـتقبال از بازنگـری موافقتنامـۀ ۲۹ فـربوری 

جوبایـدن،  ادارۀ  کـه  بـود  گفتـه   ۲۰۲۰ سـال 

کابـل می فرسـتد. بـه  را  هیئتـی 

آقـای امتـر در بخشـی از سـخنانش بـه مذاکـرات 

میـان هیئت هـای دولـت افغانسـتان و طالبان در 

دوحـۀ قطـر اشـاره کـرد و گفـت کـه امیـدوار انـد، 

طالبـان بـه میـز مذاکـره بازگردنـد. وی گفـت که 

کشـور هـای منطقـه در ایـن بـاره پیام روشـنی به 

دارند. طالبـان 

او افـزود: »متـام منطقـه مـا پیـام را بـه طالبـان 

بسـیار واضـح روان کـرده. از طالبـان می خواهند 

که به میز مذاکره برگردند و از خشـونت،خونریزی 

از متـام  پیـام  ایـن  بردارنـد.  آدمکشـی دسـت  و 

منطقـه برایشـان هـر روز داده می شـود.«

دولـت  مذاکراتـی  هیئت هـای  میـان  مذاکـرات 

موافقتنامـۀ  اسـاس  بـر  طالبـان  و  افغانسـتان 

سپتمربپارسـال  مـاه   ۱۲ در  طالبـان  و  امریـکا 

آغـاز شـد امـا از حـدود یـک ماه بـه اینطـرف هیچ 

برگـزار  طـرف  دو  هـای  هیئـت  میـان  نشسـتی 

اسـت. نشـده 

جمهـور  رئیـس  ترمـپ  دونالـد  اداره  مقام هـای 

پیشـین ایـاالت متحـده گفتـه بودنـد که بـر بنیاد 

امریکایـی  نیروهـای  متامـی  موافقنتامـه،  ایـن 

تـرک  را  افغانسـتان   ،۲۰۲۱ سـال  مـی  مـاه  تـا 

خواهنـد کـرد بـه رشط آنکـه طالبـان بـه تعهدات 

شـان عمـل کننـد.

در ایـن حـال وزیـر خارجـۀ افغانسـتان گفتـه کـه 

طالبـان در عملـی کـردن هـر چهـار تعهـد شـان: 

تروریسـتان،  بـا  رابطـه  قطـع  کاهـش خشـونت، 

بازگشـت  عـدم  و  دار  معنـا  مذاکـرات  پیشـربد 

کوتاهـی  جنـگ  میـدان  بـه  شـده  رهـا  طالبـان 

کـرده انـد.

نشسـت  ششـمین  در  بـاره  ایـن  در  امتـر  آقـای 

اجـامع منطقه ای برای صلح سـخن گفته اسـت.

وزارت خارجـه گفتـه کـه در ایـن نشسـت بـه روز 

هـای  کشـور  مناینـدگان  و  سـفیران  پنجشـنبه، 

اروپایـی و آسـیایی اشـراک کـرده بودنـد.

پیـش از ایـن وزارت دفـاع امریـکا گفتـه بـود کـه 

طالبـان تعهـدات شـان را در موافقتنامـۀ دوحـه 

عملـی نکـرده انـد اما طالبـان گفته انـد که طبق 

ایـن موافقتنامـه عمـل کـرده انـد

 رسمربـی پـی اس جـی معتقـد اسـت این تیـم باید بـا غیبت 

نیـامر و دی ماریـا برابر بارسـا کنـار بیاید.

مصدومیـت نیـامر در یـک بـازی کـم اهمیـت جـام حذفـی و 

بـه فاصلـه شـش روز تـا بـازی بـزرگ برابر بارسـا باعث شـد او 

ایـن جـدال بزرگ را از دسـت بدهد و هنوز مشـخص نیسـت 

کـه بتوانـد در بازی برگشـت که یک مـاه دیگر برگـزار خواهد 

شـد، حضـور پیـدا کنـد. مائوریسـیو پوچتینـو در مصاحبـه با 

اونـدا رسو و در مـورد مصدومیـت نیـامر گفـت:» نیـامر بـرای 

بـازی هـای بزرگـی مثـل بـازی پیـش رو برابـر بارسـا متولـد 

شـده اسـت و بـه همیـن دلیل غیبـت او بیـش ...

مدیـر ورزشـی باشـگاه سـویا هرگونـه عاقـه به جذب ایسـکو 

هافبـک رئـال مادریـد را تکذیـب کرد.

رئـال مادرید قصد دارد در تابسـتان پیـش رو برخی بازیکنان 

بـا دسـتمزد بـاالی خـود را به فـروش رسـانده و رشایـط مالی 

باشـگاه را بهبـود بخشـد. ایسـکو تقریبا در ایـن فصل به یک 

نیمکـت نشـین محض تبدیل شـده و جایی در اندیشـه های 

زیـن الدیـن زیـدان نداشـته اسـت. بـه نظـر مـی رسـد ایـن 

بازیکـن مـاه های آخر حضـور در رئال مادرید را سـپری کرده 

و در آسـتانه جدایـی از ایـن تیم اسـت....

ورزش
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ادامه خشونت ها؛ 
خبرنگاری در شمال کشور هدف یک سوءقصد قرار گرفت 

اتمر: کابل و واشنگتن روی یک پالن مشترک 
صلح کار می کنند 

»پـس  جایـزه  روتـردام  فلـم  جشـنواره  به تازگـی   

تولیـد« فلـم روتـردام بـه ارزش 7500 یـورو را به فلم 

»کابـل جـان« سـاخته کارگـردان جوان افغانسـتان، 

کارگردانـی  بـه  فلـم  ایـن  داد.  سـادات  شـهربانو 

مشـرک  فلم سـازی  رشکـت  و  سـادات  شـهربانو 

دمنـارک و جرمنـی به نام »ادومیت ادمیت« سـاخته 

شـده اسـت. جشـنواره روتـردام سـاالنه بـه فلم هـای 

سـال های  در  و  می دهـد  نقـدی  جوایـز  منتخـب 

گذشـته هـم فلم هـای نامـزد را در سـالن های شـهر 

بـه منایـش می گذاشـت. جشـنواره  روتـردام هلنـد 

امسـال امـا بـه دلیـل شـیوع کرونـا آنایـن برگـزار 

جـوان  دخـر  داسـتان  جـان«  »کابـل  فلـم  شـد. 

در  دیگـر  خربنـگار  یـک  بـا  کـه  اسـت  گزارشـگری 

کابـل آشـنا می شـود. فلـم دربـاره  »عشـق ممنـوع« 

ایـن دو و مشـکات کار خربنـگاری در افغانسـتان 

اسـت....

دانش:

برخالف تعهدات نماینده آمریکا، 
خشونت های طالبان افزایش یافته است

از بامیان تا کن 
از کن تا روتردام 

نویسنده و هنرپیشه ی شیفته ی 
شرق؛ ژان کلود کاریر کی بود؟ 
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دانش: برخالف تعهدات نماینده آمریکا، 
خشونت های طالبان افزایش یافته است

 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری می گوید 

کـه بـا آن همـه وعده هـا و تعهـدات مناینـده آمریکا و 

گـروه طالبان، خشـونت کاهش نیافته اسـت.

آقـای دانـش روز جمعـه 24 دلـو در مراسـم یادبود از سـالگرد کشـته 

شـدن محمدباقـر محقـق، فرزنـد محمـد محقـق، گفـت کـه رئیـس 

جمهـور بـه خاطر مصلحـت بعـد از موافقت مناینـدگان مـردم، اقدام 

بـه آزادی زندانیـان گروه طالبـان کرد اما برخـاف وعده های مناینده 

امریـکا و گـروه طالبـان، خشـونت کاهـش نیافت.

آقـای دانـش افـزود، متـام منابـع داخلـی و خارجـی امـروز شـهادت 

می دهنـد کـه در این مدت )شـش ماه اخیـر( بعد از رهایـی زندانیان 

طالبـان، جنگ هـا و تلفـات چنـد برابـر شـده اسـت و همچنیـن اکرث 

زندانیـان رهـا شـده طالبـان دوبـاره به صحنـه جنـگ رفته اند.

او ترصیـح کـرد کـه برخاف اقدامات شـجاعانه حکومت افغانسـتان، 

طالبـان نـه تنهـا هیـچ جدیـت و صداقتـی از خـود برای صلح نشـان 

نـداده اسـت بلکـه خشـونت ها را شـدت بخشـیده و بـرای جنگ های 

شـدیدتر بهـاری بـرای سـال 1400 آمادگـی می گیرد.

آقـای دانـش همچنیـن افـزود، از سـوی دیگـر موافقتنامـه دوحه بین 

آمریـکا و طالبـان نیـز تاکنون هیچ تأثیر مثبتی برای پیرشفت پروسـه 

صلـح نداشـته اسـت و اگـر در ایـن موافقتنامـه تجدیـد نظـر نشـود، 

چالش هـای بیشـری بـرای افغانسـتان و منطقـه و جهـان نیـز پدیـد 

خواهـد آمد.

پیـش از ایـن نیـز بارها مقام های ارشـد حکومتـی از موافقتنامه صلح 

امریـکا بـا گروه طالبان انتقـاد کرده و گفته بودند ایـن موافقتنامه در 

راسـتای صلح کشـور موثر نیست.

هشدار خلیلزاد

رسور دانـش معـاون رئیـس جمهـور در پـی ناکامـی رونـد صلـح و 

افزایـش خشـونت ها می گویـد کـه پـس از آنکـه حکومـت تصمیـم 

گرفـت 400 زندانـی خطرنـاک گـروه طالبـان را آزاد نکنـد، زملـی 

عبدالله: طالبان نسبت به صلح موضع رسسختی دارد 

سفارت امریکا در کابل: مقام های افغان فساد در بودجه مبارزه با کرونا را متوقف کنند 

واکسین کمکی هند به افغانستان، پس از تایید سازمان صحی جهان، تطبیق می شود 

سرمقاله

 دیـروز یـک بار دیگر معاون دوم رییس جمهـور در تاالر لوی 

جرگـه در سـالیاد محمـد باقـر محقـق فرزنـد حاجـی محمد 

محقق که سـال گذشـته توسـط برادرش کشـته شـد در باره 

عـدم پـای بندی طالبـان به صلـح مطالب مهمی ابـراز کرد. 

بـه گفتـه وی علـی رغـم تعهـدات و وعـده هایی که از سـوی 

مناینـده خـاص ایاالت متحـده در باره کاهش خشـونت ها و 

آتـش بس از سـوی طالبان به رهربی افغانسـتان داده شـده 

بـود، اکنـون خشـونت هـا بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت. 

معـاون دوم رییـس جمهـور بـرای نخسـتین بـار و بـه طـور 

عمومـی از تهدید رهربی حکومت افغانسـتان از سـوی آقای 

خلیلـزاد مبنـی بـر افزایش خشـونت ها در صـورت نپذیرفنت 

رهایـی پنـج هـزار زندانی طالبان سـخن گفـت و آن را علنی 

کـرد. بـا توجـه بـه ایـن سـخنان و آن چـه ایـن روزهـا تحـت 

عنـوان جمهوریت و مخالفان آن بـه عنوان دو گفتامن رقیب 

در درون نظـام سیاسـی موجـود در حـال تبـارز اسـت، کـم 

کـم ایـن رقابـت علنـی مـی شـود و دالیـل آن نیز روشـن می 

گـردد. بـه مـوازات علنـی تر شـدن رقابت ایـن دو گفتامن به 

نظـر مـی رسـد جمهوریت در حـال تبدیل شـدن به گفتامن 

مسـلط اسـت و گفتامن حکومـت عبوری به محـاق می رود. 

دو گفتـامن رقیـب کـه این روزهـا در حال تبارز هسـتند و رو 

در روی هـم دیـده مـی شـوند، گفتـامن جمهوریـت و بقـای 

نظـم موجـود و گفتـامن حکومـت عبـوری یـا عبـور از نظـم 

موجـود هسـتند. هـردوی ایـن دو گفتـامن دیـروز بـه طـور 

روشـن در درون تـاالر لـوی جرگـه دیـده مـی شـد و علنـی 

گردیـد. گفتـامن جمهوریـت هـامن چیـزی بود که از سـوی 

معـاون دوم رییـس جمهور به روشـنی ابـراز گردید و گفتامن 

حکومـت عبـوری در لفافـه اسـتفاده فرصـت پیـش آمـده و 

اسـتقبال از صلـح در سـخنان معاون پیشـین رییس جمهور 

و رییـس سـابق شـورای عالـی صلـح مطـرح گردیـد. 

گفتـامن جمهوریـت بـا محوریـت رییـس جمهـور و رهـربی 

قـوی  منطـق  و  بیشـر  قـدرت  بـا  روزهـا  ایـن  در  حکومـت 

تـر ظاهـر شـده اسـت. بـه خصـوص کـه تغییـر رهـربی در 

ایـاالت متحـده ایـن روزهـا ایـن گفتـامن را تـا حـد زیـادی 

غالـب سـاخته و موضـوع گیری هـای اخیر رییـس جمهور و 

مسـوالن جدیـد در کاخ سـفید بنیادهـای آن را تقویت کرده 

اسـت. رهـربی جدیـد ایـاالت متحـده در نخسـتین روزهـای 

پیـروزی از ارزیابـی مجـدد توافقنامـه قطر و توافقـات صورت 

گرفتـه بـا طالبـان از سـوی حکومـت آقـای ترامـپ سـخن 

گفتنـد و از هـامن آغـاز معلـوم مـی شـد کـه سیاسـت هـای 

جدیـدی در کاخ سـفید در حـال شـکل گیـری اسـت. دلیل 

آن انیـز واضـح بـود. رییـس جمهور ترامـپ و دسـتگاه او می 

خواسـتند از مسـاله افغانسـتان و اجبارسـازی دسـتاورد در 

افغانسـتان بـه نفـع خویـش در انتخابـات اسـتفاده کنند که 

البتـه ظاهـرا چنـدان کارگـر واقـع نشـد. بـه همیـن خاطـر 

بـه گفتـه معـاون دوم رییـس جمهـور افغانسـتان در آن زمان 

حتـی آقـای خلیلـزاد از لحـن تنـد و تهدیـد علیـه رهـربی 

حکومـت افغانسـتان کار گرفته بود و وعـده ها و تعهداتی در 

برابـر رهایـی پنـج هـزار زندانـی، از سـوی طالبان بـه رهربی 

حکومـت افغانسـتان سـپرده بـود کـه هیچکـدام تـا کنـون 

عملـی نشـده اسـت. 

را  نظـام  بقـای  و  مسـاله دیگـری کـه گفتـامن جمهوریـت 

تقویـت کـرده اسـت عملکـرد طالبـان پـس از توافقنامه قطر 

و تشـدید خشـونت هـا اسـت. طالبـان اگرچـه در طـی یـک 

سـال گذشـته حتی یـک تیر به سـوی نیروهای بیـن املللی 

شـلیک نکـرده اسـت ولـی تیـغ آن در برابـر مـردم و دولـت 

تشـدید  اسـت.  از گذشـته شـده  تیزتـر  بسـیار  افغانسـتان 

خشـونت هـا در جبهـه های جنگ و گسـرش تـرور و انتحار 

در درون شـهرها شـعارهای گروه طالبان را به شـدت متزلزل 

و بی مایه سـاخته اسـت. اکنون برای مردم افغانسـتان ثابت 

شـده اسـت کـه طالبـان نـه بـرای جهـاد در برابـر خارجیـان 

بلکـه بـرای کسـب قـدرت در برابر مردم افغانسـتان ایسـتاده 

انـد و هـر صبح تنهـا در کابل چندین تن از افـراد بی گناه را 

قربانـی خواسـته هـای شـیطانی خویـش می سـازند. 

گفتـامن عبـور از نظـام موجـود و رفـنت بـه پیشـواز صلح نیز 

تـا حـدی روشـن دیـروز در تـاالر لـوی جرگـه مطـرح گردیـد 

امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن گفتـامن پـس از شکسـت 

ایـاالت  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  ترامـپ  دونالـد 

متحـده چنـدان فروغـی نـدارد. واقعیـت ایـن اسـت کـه این 

گفتـامن قبـا بسـیار قـوی تـر و گسـرده تـر از امـروز مطرح 

بـود و افـراد و جنـاح هـای زیـادی بـه بهانـه بـی کفایتـی و 

ناکارآمـدی رهـربی فعلی و فسـادهای گسـرده در دسـتگاه 

هـای حکومتـی از آن سـخن مـی گفتنـد. امـا اکنـون بـه 

نظـر مـی رسـد کـه ایـن گفتـامن حتـی منـی توانـد بـه طور 

علنـی و روشـن مطـرح شـود و بـا توجـه بـه عـدم صداقـت و 

تعهـد طالبـان کسـی حـارض نیسـت از آن اسـتقبال کند. به 

خصـوص در ایـن گفتار تاکیـد می گردد کـه از فرصت پیش 

آمـده بـرای صلـح باید اسـتفاده کـرد و داد از این فرصت می 

زننـد. امـا غافـل از آن کـه احتـامال آن فرصـت هرگـز هنـوز 

فراهـم نشـده اسـت و گـروه طالبان تـا کنـون صداقت کافی 

بـرای یـک صلـح پایـدار را از خود نشـان نـداده انـد و اکنون 

نیـز حـارض نیسـت بـر رس میـز مذاکره حـارض شـود. مهم تر 

آن کـه بایـد صاحبـان ایـن دیـدگاه درک کـرده باشـند کـه 

فصـل ترامـپ گذشـته اسـت و اکنـون فصـل بایـدن اسـت. 

گفتـامن  روزهـا  ایـن  کـه  شـود  مـی  دیـده  ترتیـب  بدیـن 

جمهوریـت و گفتـامن حفظ قانون اساسـی فعلی و حفاظت 

از نظـام سیاسـی موجـود تقویـت شـده اسـت و صـدای آن 

بـه گفتـامن مسـلط در سـطح عمومـی  و  بلندتـر گردیـده 

تبدیـل شـده اسـت. طالبـان کـه بـه دلیـل احتـامل تصمیم 

هـای جدیـد در رهـربی ایـاالت متحـده از میـز مذاکـره فـرار 

کـرده انـد نتوانسـته اند مقبولیـت بین املللی و ملـی بیابند 

و در حـال بازگشـت بـه حالـت تروریسـتی خویـش هسـتند. 

گروهـی کـه دو سـال مـی شـد در حـال تقویت بـود و تبدیل 

بـه یـک گـروه سیاسـی چانـه زن شـده بـود اکنـون پـس بـه 

مدعیـات متحجرانـه خویـش خاصـه مـی شـود. 

 

از صفحه1
 د اسـامي همـکاري سـازمان پـه افغانسـتان کـې چاودنـې، هـديف 

وژنـې او د تاوتریخـوايل ډېرېـدل چـې تـر ډېـره پـه کې ملکـي وګړي 

وژل شـوي، غنـديل دي.

احمـد  بـن  یوسـف  منـي  عمومـي  سـازمان  اسـامي همکاریـو  د 

العثیمیـن پـرون )د سـلواغې ۲۳مـه( پـه یـوه خپـره کـړې بیانیه کې 

پـه افغانسـتان کـې د تاوتریخـوايل د ژر تـر ژره درېـدو غوښـتنه کړې 

ده. هغـه لـه ټولـو خـواوو غوښـتي چـې د سـولې بین االفغـاين خربو 

بریالیتـوب لپـاره دې هڅـه وکـړي.

نـه  تاوتریخوالـی د حـل الر  اسـامي همکاریـو سـازمان منـي  د 

بـويل، ویـي یـې دي چـې د افغانانـو پـه رهـربۍ د سـولې پروسـه، 

سـولې او پخاینـې تـه د رسـېدو یوازېنـۍ الر ده.

هغـه یـو ځـل بیـا لـه افغانسـتان رسه د سـولې او امنیت ټینګښـت او 

پرمختـګ برخـو کـې پر خپلـو همکاریـو ټینګار کـړی دی.

دا پـه داسـې حـال کـې ده، د اسـامي همکاریـو سـازمان د بهرنیـو 

چـارو وزیرانـو هـم پـه هغې ناسـته کـې چـې د ۲۰۳۰ کال پـه نومرب 

میاشـت کـې پـه نایجریـا کـې جـوړه شـوې وه، پـه افغانسـتان کـې 

یـې د سـولې ټینګښـت لپـاره پـر یـووايل ټینـګار کـړی و. دغـه راز د 

مسـلامنو علـاموو ټولنـې هـم د روانـې اوونـۍ پـه لومړیـو کـې د یوې 

خربپاڼـې پـه خپرولـو رسه پـه افغانسـتان کـې د علـاموو، د بـرشي 

حقونـو مدافعینـو او مـدين فعاالنـو هـديف وژنـې غندلـې وې او پـر 

ملکـي وګـړو بریدونـه یـې د ټولـو اسـامين دینونـو او قوانینـو خـاف 

کار بللـی و. د افغانسـتان حکومـت همېشـه د هـديف وژنـو عاملیـن 

چـې پـه دې وروسـتیو کې یـې زور نیولی، طالبان بـويل، خو طالبان 

وايـي چـې پـه دغـو بریدونـو کـې دوی الس نـه لـري.

سـویي  پـه  ایالـت  پښـتونخوا  خیـرب  د  طالبانـو  پاکسـتانیو   

وزیرسـتان کـې د پاکسـتان پـر پـوځ برید کـړی چې پـه پایله کې 

یـې څلـور رستیـري وژل شـوي دي.

د پاکسـتان د پوځ لخوا د سـلواغې په ۲۴مه، په یوه خپره شـوې 

خربپاڼـه کـې راغـي چې تیره شـپه وسـله والو کسـانو د سـویي 

وزیرسـتان  پـه مکیـن سـیمه کـې د پوځ پرپوسـتې بریـد کړی و،  

چـې پـه تـرڅ کې یـې څلور رستیـري وژل شـوي دي.

رسچینـې زیاتـه کـړې،  چـې پـه ځـوايب بریـد کـې څلـور تنـه 

دي. شـوي  وژل  هـم  بریدګـر 

بلخـوا تحریـک طالبـان پاکسـتان ددې بریـد مسـوولیت پـه غاړه 

اخیسـتی دی.  ددې ډلـې ویانـد محمـد خراسـاين رسـنیو تـه په 

اسـتول شـوي پیغـام کـې ادعـا کـړې چـې پـه د مکین پـه رازین 

خولـه سـیمه کـې یـې د پـوځ پـر پوسـتې برید کـړی چې پـه ترڅ 

کـې یـې ۱۲ رستیري وژل شـوي دي. خو هغه ویـي چې په دې 

بریـد کـې دوی تـه زیان نه دی اوښـتی. بلخوا د خیرب پښـتونخوا 

ایالـت ځایـی مسـوولینو ویي چـې په باجوړ  کـې د ډيورڼد پولې 

پـورې غـاړې څخـه پـه راکټـي برید کـې یو ماشـوم وژل شـوی او 

اوه تنـه نـور کسـان ټپیـان شـوي دي. ددې بریـد مسـوولیت تـر 

اوسـه کومـې ډلـې په غـاړه  نه دی اخیسـتی.

 د ننګرهـار وايل وایـي، د دغـه والیـت پـه خوږیاڼو او شـېرزادو 

ولسـوالیو کـې ۳۷ وسـله والـو طالبان وژل شـوي، خو طالبان 

دعـوه کـوي چـې په شـېرزادو کـې شـل دولتي رستېـري وژل 

دي. شوي 

خوږياڼـو  د  وايـي،  امرخېـل  ضياءالحـق  وايل  ننګرهـار  د 

ولسـوالۍ پـه زاوې سـيمه کـې لـه تېـرې شـپې راهيسـې د 

دولتـي ځواکونـو هوايـي بريدونـو او کمينونو پـه پايله کې ۳۱ 

وسـله وال طالبـان وژل شـوي او مـړي یې په سـيمه کې پاتې 

دي.

د خوږياڼـو ولسـوال محمـد ايـوب بهـار هـم پـژواک تـه وويـل 

والـو  وسـله  د  کـې  سـيمه  پـه  اوس  ځواکونـه  امنيتـي  چـې 

پـه راټولولـو بوخـت دي. طالبانـو د مـړو 

دغـه راز امرخېـل وایـي چې د شـېرزاد ولسـوالۍ اړوند سـیمو 

کـې هـم شـپږ وسـله وال طالبان وژل شـوي دي.

خـو د طالبانـو ويانـد ذبيـح الله مجاهـد بيا په شـېرزادو کې د 

شـلو دولتـي ځواکونو وژل کېـدو ادعا کوي.

مجاهـد پـر خپلـه ټويټرپاڼـه ليـکي چـې طالبانـو د شـېرزادو 

پـه  ځواکونـو  دولتـي  د  کـې  سـیمه  کنـدۍ  پـه  ولسـوالۍ 

یـادو  لـه  یـې  تـرڅ کـې  پـه  او  بریدونـو کـړي  قـوه  عملیـايت 

ټپيـان دي. يـو شـمېر  او  ځواکونـو شـل کسـان وژل شـوي 

د  کـې  پـه شـېرزادو  دفـر  رسـنيو  د  والیـت  ننګرهـار  د  خـو 

ردوي. ژوبلـه  مـرګ  رستېـرو  دولتـي 

خلیلـزاد بـا لحنـی تهدیدآمیـزی گفت کـه اگـر زندانیان آزاد نشـوند، 

می یابـد. افزایـش  خشـونت 

آقـای دانـش گفـت: حـدود هفت ماه پیش، »در شـب 9 اسـد 1399 

در جلسـه ای بـا حضـور رئیـس جمهـور و معاونـان رئیـس جمهـور و 

رئیس صاحب کرزی و داکر عبدالله و مشـاور امنیت ملی و مقامات 

دیگـر، آقـای خلیلـزاد مناینـده ایاالت متحـده آمریکا در مسـأله صلح 

افغانسـتان در حالـی که رسپرسـت سـفارت آمریـکا در کابل و جرنال 

میلـر هـم وی را همراهـی مـی کردنـد، بـا لحـن نسـبتا تهدیدآمیـز و 

هشـدار دهنـده گفـت: اگـر تعـداد 400 تن زندانیـان طالبـان را رها 

نکنیـد جنگ و خشـونت در افغانسـتان تشـدید می شـود.« 

بعـد از توافـق صلـح آمریکا و طالبـان، دولت باید پنج هـزار زندانی را 

رهـا می کـرد، ولـی اعام کـرد کـه ۴۰۰ زندانی خطرناک در فهرسـت 

ایـن پنج هـزار زندانـی قـرار دارنـد که قـادر به رهایـی آنان نیسـت اما 

در نهایـت بـا فشـار آمریـکا مجبور بـه رهایی آنها نیز شـد.

نظام طالبان قابل تحمل نیست

فضـای  در  اخیـر  اظهـارات  از  برخـی  بـه  همچنیـن  دانـش  رسور 

رسـانه ای و اجتامعـی اشـاره کـرد و گفـت کـه تـداوم نظـام و تـداوم 

قانـون اساسـی ضامـن بقـا و تـداوم ثبـات و صلـح پایـدار در کشـور 

اسـت. 

او افـزود کـه اگـر پروسـه صلـح بـه الغـای قانـون اساسـی و نظـام 

سیاسـی کنونـی منجر شـود، نـه تنها صلح واقعـی را در پـی نخواهد 

داشـت بلکـه خشـونت ها بـه نوعـی دیگـر ادامـه خواهـد یافـت زیـرا 

انحـال نظـام کنونـی بـدان معنـا اسـت کـه بایـد نظـام مـورد نظـر 

طالبـان قـدرت را بـه دسـت بگیـرد، در حالـی کـه هیچ کسـی چنین 

نظامـی را منی توانـد تحمـل کنـد.

آقـای دانـش همچنیـن ترصیـح کـرد، در ایـن رابطـه طـرح حکومـت 

موقـت دقیقـا بـه معنـای بازگشـت به گذشـته و بـه معنای فروپاشـی 

نظـام اسـت. حکومـت موقت همیشـه و در همـه جا در پـی براندازی 

زندانیـان ایـن گـروه، بیرون شـدن نام هـای رهربان این گـروه از 

فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل و پیـش رشط هـای دیگـر طالبان، 

گفـت تـا هنگامـی کـه روی آتش بـس توافـق نشـود، متکیـن به 

ایـن کارهـا ممـد روند صلـح نخواهـد بود.

ایـاالت  رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی تأکیـد کـرد کـه 

و  دارد  بررسـی  زیـر  را  دوحـه  صلـح  توافـق  امریـکا  متحـده 

این کـه طالبـان خشـونت ها را کاهـش نداده انـد: »یـک اسـاس 

موافقت نامـه کاهـش خشـونت ها اسـت، آیـا شـده؟ قطعـا کـه 

نشده اسـت.« ایـن در حالـی اسـت کـه در سـه هفتـه می شـود 

کـه هیئت هـای مذاکـره کننـده در دوحـه، هیچ نشسـتی برگزار 

نکرده اند.اسـدالله سـعادتی، معاون دوم شـورای عالی مصالحه 

ملـی گفـت: »اقشـار مخلتف از جملـه احزاب سیاسـی که نقش 

بسـیار مهم دارند، می خواهیم که شـامل این پروسـه بسـازیم.«

خدمـات صحـی الزم و حیاتـی را نیـز بـه تأخیـر مواجه سـاخت. 

فسـاد را متوقـف سـازید.«

کـه  کـرد  اعـام  دلـو  در ۱۹  ریاسـت جمهوری  بـازرس  اداره ی 

بودجـه ی اختصاص یافتـه بـرای مبـارزه بـا کرونـا در والیـات در 

معرض فسـاد قرار داشـته و ۲۲۳ مسـئول والیتی و همچنان نُه 

مسـئول در مرکـز در پیونـد بـه فسـاد در مرصف بودجـه ی کرونا 

بـه دادسـتانی معرفـی شـده اند.

برنامـه ی  در  ریاسـت جمهوری  بـازرس  حـارس،  غـزال 

حسـاب دهی دولـت بـه ملـت همچنان گفتـه بود که ایـن تعداد 

بـرای کارکنـان صحـی بخـش دولتـی و خصوصـی، در مرحلـه ی 

دوم ۲۵۰ هـزار بـرای نیروهـای امنیتـی، در مرحلـه ی سـوم بـرای 

متـام کارکنـان رسـانه ای و در مرحلـه ی چهارم در فصـل بهار برای 

آمـوزگاران و اسـتادان پوهنتون هـا تطبیـق خواهـد شـد .

او می افزایـد کـه پس از آن واکسـین برای افراد باالتر از ۵۰ سـال، 

افـرادی کـه بیامری هـای ضمنـی دارنـد و کارکنـان دولتـی کـه 

متـاس مسـتقیم بـا مراجعـان دارنـد تطبیـق خواهد شـد.

مسـووالن وزارت صحـت عامـه می گوینـد کـه ظرفیـت کافـی برای 

نگهـداری و تطبیـق واکسـین ویـروس کرونـا وجـود دارد کـه در 

میـدان هوایـی حامـد کـرزی ظرفیـت نگهـداری از ۵ میلیـون دوز 

واکسـین و در دیگـر بخش هـای کشـور ظرفیـت نگهـداری از ۳۰ 

میلیـون دوز واکسـین وجـود دارد.

آنـان می گوینـد کـه با بانـک جهانـی و دیگـر سـازمان ها، دولت ها 

و رشکت هـا در متـاس هسـتند که برای متام شـهروندان واکسـین 

کویـد ۱۹ را فراهـم کننـد و در صورت فراهم شـدن واکسـین، آنان 

افـراد در پیونـد بـه خریداری هـای غیرمرتبـط، خریداری هـای 

بـه دادسـتانی کل  بـازار، غفلـت وظیفـوی و…  نـرخ  از  باالتـر 

شـده اند. معرفـی 

او توضیـح داده بـود کـه در ۲۴ والیت، بـه ارزش ۳۳۰ میلیون و 

۳۵۴ هـزار و ۹۱۲ افغانـی باالتـر از نـرخ بـازار، تجهیـزات و دارو 

خریـداری شـده و بـه ارزش ۴۷ میلیـون و ۲۱۳ هـزار و ۱۸۲ 

افغانـی نیـز از بودجـه ی اختصاص یافتـه کرونـا خریداری هـای 

غیرمرتبـط صـورت گرفته اسـت.

در مـدت ۱۵ روز بـرای متامـی شـهروندان واکسـین کویـد ۱۹ را 

تطبیق خواهنـد کرد.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه می افزایـد کـه بـرای فراهـم آوری 

واکسـین بـه ۶۰ درصـد شـهروندان افغانسـتان ۳۲۰ میلیـون دالر 

فراهـم شـده کـه بـه ۶۷ میلیون دالـر دیگر نیاز اسـت تا بـرای این 

شـامر شـهروندان واکسـین فراهم شـود.

کننـدگان  تطبیـق  والیـت   ۸ بـرای  کـه  می گویـد  مجـروح  آقـای 

بـرای تطبیـق واکسـین در دیگـر  انـد و  واکسـین آمـوزش دیـده 

انـد. شـده  اسـتخدام  تـن  نیـز ۱۰۰۰  والیت هـا 

بـر اسـاس آمـار وزارت صحـت عامـه، تـا بـه حـال ۵۵ هـزار تـن در 

افغانسـتان بـه کویـد ۱۹ مبتـا شـده انـد کـه از این میـان ۲۴۰۰ 

تـن شـان جـان باختـه اند.

ایـن وزارت می گویـد که در ۲۴ سـاعت گذشـته ۲۵ تـن در رسارس 

کشـور بـه ویـروس کرونا مبتا شـده انـد و ۵ فرد مبتا جـان باخته 

اند. 

سـید حامـد گیانـی، رهرب حـزب محاذ ملـی نیز افـزود: »خوب 

خواهـد بـود کـه در ایـن کمیسـیون ها از احزاب مناینده داشـته 

باشـند و در متامی کمیسـیون های دیگر تقسـیم شـوند.«

همزمـان بـه بن بسـت مذاکـرات صلـح دوحـه، کمیتـۀ رهـربی 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی نیـز در ۳۳ روز گذشـته نشسـتی 

نداشته اسـت.

سـید اسـحاق گیانـی، عضـو رهـربی شـورای عالـی مصالحـه 

ملـی اظهـار داشـت: »متأسـفانه کـه هیـچ کاری نشده اسـت و 

علتـش را هـم منی دانیـم کـه چـه اسـت و ایـن شـورا مختـص 

شده اسـت بـه دو، سـه نفـر!« تاکنـون تشـکیات شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی نیز تکمیل نشده اسـت. به همیـن ترتیب رهنمود 

مذاکـرات صلـح را کـه یـک ماه پیـش این کمیتـه نهایـی کرد با 

مـردم رشیک نسـاخته اسـت. 

 در پـی بـه  بن بسـت کشـیده شـدن دور دوم مذاکـرات صلـح، 

عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالی مصالحۀ ملـی می گوید 

کـه طالبـان نسـبت بـه صلح موضـع رسسـختانه دارد.

و  احـزاب  کمیسـیون  گشـایش  در  امـروز  کـه  عبداللـه  آقـای 

سـخن  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  سیاسـی  جریان هـای 

مذاکـرات  در  بن بسـت  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  امـا  مـی زد، 

باشـد. موقتـی 

او گفـت: »در همیـن موقـع حرکـت طالبـان یـک موقـف بسـیار 

رسسـختانه گرفته انـد و کمـک منی کنـد بـه پیرشفـت کار و او 

ایـن اسـت کـه بندی هـا رهـا شـوند، خارجی هـا خارج شـوند، از 

لیسـت هـم خـارج شـوند و بعد یکـی دو رشط دیگر هـم دارند تا 

ایـن کـه آتش بـس کنند.«

آقـای عبداللـه بـا اشـاره بـه خواسـت های طالبـان بـرای رهایـی 

 سـفارت امریـکا در کابـل اتهام های فسـاد در مـرصف بودجه ی 

اختصاص یافتـه بـرای مبـارزه بـا کرونـا را قانون شـکنی خوانـده 

از مقام هـای کشـور خواسـته اسـت کـه فسـاد را متوقـف کنند.

سـفارت امریـکا روز )جمعـه، ۲۴ دلـو( در تویتـی نوشـته اسـت 

کـه ده هـا مقـام دولـت افغانسـتان در رابطـه بـه سوءاسـتفاده 

از بودجـه ی اختصاص یافتـه بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا بـه 

شـده اند. معرفـی  کل  دادسـتانی 

قانون شـکنی،  »ایـن  اسـت:  نوشـته  همچنـان  سـفارت  ایـن 

افغان هـا را نـه تنهـا از لحـاظ مالـی رضبه زد، بلکه دسرسـی به 

ویـروس  واکسـین  کـه  می گویـد  کشـور  عامـه ی  صحـت  وزارت   

کرونـا را کـه هنـد بـه افغانسـتان کمک کرده تـا زمانی که از سـوی 

سـازمان صحـی جهـان تاییـد نشـود، تطبیـق منی شـود.

از  پـس  کـه  می گویـد  کشـور  عامـه ی  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

تاییـدی سـازمان صحـی جهـان، رونـد تطبیـق واکسـین ویـروس 

کرونـا کـه هنـد بـه افغانسـتان کمـک کـرده، بـدون تاخیـر آغـاز 

خواهـد شـد.

وحیـد، مجـروح بـه روز پنج شـنبه 23 دلـو در پیونـد بـه چگونگـی 

تطبیـق  »بـرای  گفـت:  خربنـگاران  بـه  واکسـینی  ایـن  تطبیـق 

واکسـین موجـود منتظـر تاییـدی ایـن واکسـین از سـوی سـازمان 

صحـی جهان هسـتیم. زمانی این واکسـین جواز دریافـت کرد، ما 

رونـد تطبیـق آن را آغـاز می کنیـم.«

او می گویـد کـه مناینـدگان سـازمان صحـی جهـان گفتـه انـد کـه 

رونـد بررسـی ایـن واکسـین ۷ تـا ۱۰ روز را در بـر خواهـد گرفـت.

آقـای مجـروح می افزایـد، پـس از تاییـدی نخسـت ۱۲۸ هـزار دوز 

و سـقوط نظـام هـا توسـط انقـاب یـا کودتـا و یـا جنـگ ها بـه وجود 

اسـت.  آمده 

او گفـت: مـا دو حکومـت موقت در تاریخ معارص افغانسـتان داشـتیم 

یکـی بعـد از سـقوط حکومـت داکـر نجیـب و دیگری بعد از سـقوط 

حکومـت طالبـان. ایـن هر دو حکومـت موقت بعد از فروپاشـی نظام 

قبلـی بـه وجـود آمدنـد. در کشـورهای دیگـر نیـز عین همیـن تجربه 

داریم. را 

محمـد محقـق، رهـرب حـزب وحدت اسـامی مـردم افغانسـتان نیز با 

اشـاره بـه حکومت هـای موقـت گذشـته گفـت کـه مـا منی توانیم هر 

روزه، حکومـت موقـت تجربـه کنیم.

آقـای محقـق افـزود، مخالفـان بایـد پـای میـز مذاکره حارض شـوند و 

بعـد از صلـح اگـر ماحظه ای به قانون اساسـی و نوع نظام داشـتند، 

اقدام شـود.

او عاوه کرد، اگر قانون اساسـی کشـور غیراسـامی نیسـت و توسـط 

عاملـان و متخصصـان کشـور ایجـاد شـده امـا اگـر مخالـف رشع و 

اسـام باشـد، حارضیـم تعدیـل کنیم.

در ماه هـای گذشـته، شـامری از اعضـای هیـات گفتگوکننـده صلـح 

مطـرح  را  موقـت  حکومـت  طـرح  خـود،  مصاحبه هـای  در  دولـت، 

کرده انـد کـه بـا مخالفـت شـدید مقام هـای حکومتـی مواجـه شـده 

اسـت.

آقـای دانـش نیـز گفـت که حفظ انسـجام سیاسـی و تحکیـم وحدت 

ملی یک رضورت حیاتی اسـت. هر نوع شـکاف سیاسـی، اجتامعی، 

قومـی، زبانـی و مذهبـی از جنـگ هـم خطرناکر بـوده و کشـور ما را 

به رساشـیبی سـقوط می کشاند.

او افزود، فاصله بین مردم و حکومت خواسـت دشـمن اسـت. تشدید 

تقابل هـا و تضادهـا بـه زیان همـه اقوام و به زیان همه کشـور اسـت. 

کسـانی کـه در همـه چیـز بـه جـای تعامـل، شـعار تقابـل می دهند، 

انگیزه های سیاسـی و شـخصی دارند.

به گونـه ی چشـم گیر کاهـش یابـد و آتش بـس دایمـی نیـز 

برقـرار شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه اخیـرا بحـث خـروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان بـه موضـوع داغ رسـانه ای 

بدل شـده اسـت. امریکا که قرار بود براسـاس توافق نامه ی 

صلـح بـا طالبـان، نیروهایـش را تـا مـاه مـی سـال جـاری 

میـادی به گونـه ی کامـل از افغانسـتان خـارج کنـد، نیـز 

افغانسـتان  رشایـط  بـه  نیروهـا  خـروج  کـه  اسـت  گفتـه 

بسـتگی دارد. در آخریـن اظهارنظرهـا در ایـن مـورد، جـو 

بایـدن، رییس جمهـور ایاالت متحده ی امریکا در نخسـتین 

دیـدارش از وزارت دفـاع این کشـور گفته اسـت که می تواند 

مسـأله ی مهلـت خـروج نیروهـای این کشـور از افغانسـتان 

در مـاه می سـال جـاری میـادی )۲۰۲۱( را کنـار بگذارد.

بـه گـزارش روزنامـه ی واشـنگنت تایمـز، او بـر دیپلامسـی 

او گفـت کـه سـعادت حیـن انفجار در موتـر نبـود، اما چهار 

تـن از رسنشـینان موتـر زخمی شـده اند.

از  تـن  دو  کـه  گویـد  مـی  ارایـه جزئیـات  بـدون  موصـوف 

زخمیـان بـرای تـداوی بـه کابـل انتقـال شـده و دو تـن در 

کلینیـک بگـرام تحـت مـداوا قـرار دارنـد.

بـا ایـن حـال، برخـی منابـع گفتـه انـد کـه در ایـن رویـداد 

برعـاوه چهـار تنـی کـه زخمـی شـده انـد، یـک تـن جـان 

نیـز باختـه اسـت، اما قدوسـی مـی گوید کـه او گزارشـی از 

کـرده  تأکیـد  امریـکا  دولـت داری  نخسـت  ابـزار  به عنـوان 

بـه  »مسـئوالنه«  پایـان دادن  بـرای  کـه  اسـت  گفتـه  و 

جنگ هایـی کـه در جهـان بسـیار بـه درازا کشـیده اسـت، 

کـرد. خواهـد  کار 

پیـش از آن، جـرنال مـک کنـزی، فرمانـده سـنتکام )سـتاد 

خـروج  کـه  بـود  گفتـه  نیـز  امریـکا(  مرکـزی  فرماندهـی 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بایـد مبتنـی بـر رشایـط 

باشـد. در مقابـل، گروه طالبـان بر خـروج نیروهای خارجی 

از افغانسـتان تـا مـاه مـی تأکیـد کـرده و گفتـه اسـت کـه 

عملی سـازی توافق نامـه ی دوحه بـه نفع امریـکا و این گروه 

اسـت. طالبـان همچنـان گفته انـد در صورتی کـه نیروهای 

خارجـی در زمـان تعیین شـده از افغانسـتان خـارج نشـوند، 

حمـات بـر ایـن نیروهـا را از رس خواهنـد گرفـت. 

کشـته شـدن کسـی در این انفجار را دریافت نکرده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه از مدتی بـه این طرف کشـتارهای 

هدفمندانـه در کشـور به خصوص شـهر کابل بیشـر شـده 

اسـت. مسـئولیت اکـرث ایـن قتـل هـا را در حالـی کسـی 

بـر عهـده منـی گیـرد کـه حکومـت طالبـان را مسـئول ایـن 

حمـات مـی دانـد، امـا طالبان دسـت داشـنت شـان در آن 

رد مـی کنند. 

 جـوزپ بـورل، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا 

افغانسـتان  از  نیروهـای خارجـی  گفتـه اسـت کـه خـروج 

می شـود. انجـام  رشایـط  براسـاس 

آقـای بـورل این اظهـارات را بعد از ظهر روز )پنج شـنبه، ۲۳ 

دلـو( در یـک متـاس تلفنـی بـا رییس جمهـور ارشف غنـی 

مطـرح کرده اسـت. طبق اعامیه ی ارگ ریاسـت جمهوری، 

در ایـن متـاس تلفونی دو طرف در مورد روابط افغانسـتان و 

اتحادیـه اروپـا و همچنان پیرشفت های اخیـر در روند صلح 

افغانسـتان بحث و گفتگـو کرده اند.

جـوزپ بـورل خشـونت ها در افغانسـتان را محکـوم کـرده 

و در عیـن حـال گفتـه اسـت کـه اتحادیـه اروپـا رونـد صلح 

افغانسـتان را از نزدیـک دنبـال می کنـد.

او تأکیـد کـرده اسـت کـه خشـونت ها در افغانسـتان بایـد 

انفجـار مایـن مقناطیسـی در موتـر ظهیـر سـعادت عضـو 

پیشـین ولسـی جرگـه، در منطقـه صیـاد ولسـوالی بگـرام 

والیـت پـروان چهـار تـن را زخمـی کـرد، امـا ظهیـر حیـن 

انفجـار در موتـر نبـود.

عبدالشـکور قدوسـی ولسـوال بگـرام گفـت کـه موتـر ظهیر 

سـعادت چاشـت روز پنجشـنبه 23 دلـو در منطقـه صیـاد 

مربـوط ولسـوالی بگـرام هـدف انفجـار مایـن مقناطیسـی 

گرفت. قـرار 

اتحادیه اروپا: خروج نیروهای خارجی از افغانستان براساس شرایط انجام می شود 

انفجاری در ولسوالی بگرام پروان چهار تن را زخمی کرد

کارتون

 د اسالمي همکاریو سازمان: 
افغانستان کې دې روان تاوتریخوالی 

ژر تر ژره ودرېږي

په وزیرستان کې څلور پاکستاين رستیري 

وژل شوي

حکومت او طالبان په ننګرهار کې یو بل ته 

د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي

گفتمان مسلط جمهوریت
محمد هدایت
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  ضرورت اجماع نیروهای داخلی؛ در دفاع از نظام سیاسی

مراســم امضــای قــرارداد ســاخت بنــد شــاه تــوت، گفــت کــه 

ــدا  ــتان پی ــح افغانس ــد صل ــتی از رون ــان درک درس ــر جه اگ

نکنــد و افغانســتان بــا وضعیــت ناروشــنی روبــه رو گــردد، 

ــز خواهــد گرفــت، منظــور  پیامدهــای آن دامــن جهــان را نی

آقــای غنــی ایــن اســت کــه برگشــت طالبــان بــه راس قــدرت 

در افغانســتان می توانــد ایــن کشــور را دوبــاره بــه ســمت 

بحــران بکشــاند. بــا ایــن حــال دســتگاه دیپلامســی کشــور تــا 

کنــون در حــوزه عملــی وارد فــاز جــدی البی گــری نگردیــده 

اســت، تنهــا رئیــس جمهــور غنــی اســت کــه قاطعانــه و بــدون 

تزلــزل، بــار دفــاع از جمهوریــت را روی دوش می کشــد، مــی 

ــی روی  ــات دولت ــا مقام ــام ب ــیون درون نظ ــه سیاس ــد ک طلب

طرحــی کار کننــد کــه در ســطح کالن منطقــه و جهــان، 

محاســبات عینــی و واقعــی را از مفیدیــت نظــم جمهــوری و 

مــرات حاکمیــت طالبانــی برشــمرده و بــه خــورد کشــورهای 

دخیــل بدهنــد، هرچنــد کــه بــه اســتثنای پاکســتان، عمــوم 

کشــورها نظــام طالبانــی را نفــی منــوده انــد؛ امــا ایــن 

واقعیــت را نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در حــوزه سیاســت، 

هــر امــری قابــل تغییــر اســت، بــا ایــن حــال، تــالش اساســی 

طالبــان ایــن اســت کــه بــه هــر نحــو ممکــن، رییــس جمهــور 

ــا  ــان، تنه ــاور طالب ــه ب ــرا ب ــازند، زی ــدرت دور س ــی را از ق غن

قبــل از پیــروزی آقــای بایــدن در انتخابــات آمریــکا، 

ــر  ــروج غی ــا خ ــت وی ب ــر مخالف ــی ب ــا مبن ــی ه گامنه زن

ــرح  ــتان مط ــا از افغانس ــل نیروه ــئوالنه و رضب االج مس

ــان  ــکنی طالب ــد ش ــه از تعه ــباتی ک ــا محاس ــود، وی ب ب

داشــت، میــزان خطــا و ارتبــاط آنــان بــا گروههــای 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــور واقع بینان ــه ط ــتی را ب تروریس

ــود  ــدن ب ــای بای ــه آق ــای واقع بینان ــن نگرش ه داد، همی

انتخاباتــی، زنــگ  کــه در جریــان کارزار رقابت هــای 

خطــری متوجــه طالبــان گردیــد، طالبــان در هــامن 

زمــان نــگاه بدبینانــه در چهــت پیــروزی بایــدن داشــت، 

ــدای  ــه زد، ص ــدرت تکی ــکان ق ــال در س ــه وی عم وقتیک

ــای روی  ــقوط از رؤی ــگ س ــر، آهن ــر خط ــده آژی آزار دهن

ــن  کار آمــدن امــارت را در گوش هــای شــان نواخــت، ای

ــر  ــده از تأخی ــاالت متح ــمی ای ــالع رس ــدون اط ــروه ب گ

در خــروج رسبــازان آمریکایــی، میــز مذاکــره را تــرک 

منــوده و مســیر تهــران و مســکو را در پیــش گرفــت؛ امــا 

چنانچــه از وضعیــت بــه هــم ریختــه ی رهــران طالبــان 

پیــدا اســت، مقامــات ایرانــی و روســی نیــز در تشــکیل 

ــا آن  ــد، ب ــداده ان ــان ن ــوش نش ــان روی خ ــارت طالب ام

ــری  ــه البی گ ــز ب ــر نی ــای آخ ــا ثانیه ه ــروه ت ــن گ ــم ای ه

شــان در ســطح جهــان و منطقــه ادامــه خواهــد داد، 

ابزارهایــی کــه ســاخته و پرداختــه انتزاعــی اســت و 

رصفــا در حــد شــعار، رؤیاهــای آنــان را چــرب و نــرم 

می کنــد از هدایایــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن در 

صــدد جــذب حامیــت کشــورها بــر می آیــد، ایــن ابزارهــا 

از ادعــای کنــرل ارضــی و جغرافیــا گرفتــه تــا در اختیــار 

داشــن منابــع طبیعــی و اعــالن همســویی سیاســی بــا 

ــان در جلــب  کشــورهای مــورد نظــر هدایــای تطمیــع آن

حامیــت برشــمرده می شــود.

طاقچه هــای  پائین تریــن  در  طالبــان  اکنــون  هــم   

ــال افغانســتان  ــدی سیاســی کشــورها در قب ــت بن اولوی

ــا  ــد ت ــالش ان ــان در ت ــاس، آن ــن اس ــه همی ــرار دارد، ب ق

جایــگاه بهــری را در مناســبات بیــن املللــی کســب 

مناینــد، نقــش پاکســتان و خلیلــزاد کــه تســهیل کننــده 

روابــط بیــن املللــی طالبــان بــه حســاب می آینــد را 

ــت  ــا درنظرداش ــان ب ــت، آن ــده گرف ــا دی ــوان ن ــز منی ت نی

موازنــه ی بــازی، از هرگونــه کمــک بــه ایــن گــروه دریــغ 

نخواهــد کــرد، بــه خصــوص پاکســتان کــه حضــور فعــال 

ــد، در  ــان می بینن ــه طالب شــان در افغانســتان را در آئین

بســا مــوارد خــارج از عــرف دیپلامتیــک بــه طــور رصیــح 

و عریــان از نقــش حداکــری طالبــان و خــروج نیروهــای 

آمریکایــی از افغانســتان حامیــت می مناینــد.

ــوزه  ــیون ح ــه سیاس ــد ک ــی طلب ــاس، م ــن اس ــه همی ب

ــده  ــرون آم ــزوی بی ــل و من ــز از الک منفع ــت نی جمهوری

و در ایــن مقطــع حســاس، دیلپامســی فعــال را از دو 

عرصــه روی دســت گیرنــد، 1- ایجــاد همســویی و اجــامع 

نیروهــای داخلــی. 2- البی گــری منطقــوی و اجــامع 

ــت.  ــت از جمهوری ــون حامی ــر پیرام نظ

ــا  ــورد اول، ت ــق م ــت تحق ــه در جه ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــت، در  ــده اس ــته ش ــی برداش ــای ابتدای ــدودی گام ه ح

اســت تــا دکــر عبداللــه عبداللــه ، محمــد محقــق ، 

جــرال دوســتم و تعــداد دیگــر از سیاســت مداران مهــم 

را بــا خــود در عرصــه مخالفــت بــا حکومــت موقــت همــراه 

ســازد، امــا هنــوز گروه هــای سیاســی دیگــری نیــز وجــود 

ــری  ــم ره ــی و تی ــن غن ــار گذاش ــرای کن ــه ب ــد ک دارن

حکومــت افغانســتان از گردونــه قــدرت، حکومــت موقــت 

را تنهــا راه شکســت بن بســت افغانســتان می داننــد؛ 

گرچــه هیــچ کــدام از ایــن سیاســت مداران نگفته انــد کــه 

حکومــت موقــت بایــد توســط چــه کســی رهــری شــود؛ 

ــن عــده ای کــه طمــع قــدرت در ذایقــه شــان  ــر ای ــا ب بن

ــد کل نظــام  ــه خاطــر آن، حــارض ان شــیرینی منــوده و ب

را قربانــی منافــع شــخصی خــوش ســازند. واگــذاری 

ــه  ــان را ب ــت آن ــد جه ــان می توان ــه آن ــی ب ــاز سیاس امتی

ســمت حامیــت از نظــام تغییــر دهــد، رئیــس جمهــور در 

راســتای تقویــت نظــام می توانــد آنــان را نیــز بــه عنــوان 

ــام در خــور شــأن  ــا واگــذاری پســت و مق اهــرم کمــک ب

در همصدایــی بــا نظــام بکشــاند، هنگامیکــه تهــداب 

اجــامع نظــر داخلــی پختــه گردیــد، آنــگاه تیــم منســجم و 

ــاب  ــا قــوت بیشــر، ب ــد ب متخصــص دیپلامتیــک می توان

البی گــری هــای منطقــوی را بــرای افغانســتان بگشــاید.

نیرویــی کــه حــارض نیســت بــه طالبــان بــاج دهــد، رئیــس 

جمهــوری غنــی اســت، از دیــد طالبــان، می تــوان بــا دیگــر 

ــه  سیاســت مداران افغــان و رهــران گروه هــای جهــادی، ب

ــان در  ــاخن آن ــک س ــا رشی ــید و ب ــم رس ــه تفاه ــوی، ب نح

ــا رهــری  ــان را فراهــم ســاخت. ام ــاع آن ــدرت، اقن ــه ق بدن

ــدرت  ــان در راس ق ــا طالب ــذارد ت ــی گ ــی من ــت فعل حکوم

از  طالبــان،  موضع گیــری  دلیــل  همیــن  بــه  بنشــیند، 

ایجــاد یــک حکومــت جدیــد بــه کنــار گذاشــن آقــای غنــی 

ــت. ــرده اس ــر ک تغیی

به خوبــی  اروپــا  به خصــوص  جهانــی  جامعــه  و  آمریــکا 

موقــت،  حکومــت  شــکل گیری  پیامــد  کــه  می داننــد 

رفــن بــه ســوی یــک نظــام افراطــی مذهبــی خواهــد 

ــچ  ــتان هی ــز پاکس ــه ج ــال، ب ــا ح ــل ت ــن دلی ــود؛ به همی ب

کشــور دیگــری از ایجــاد حکومــت موقــت حامیــت نکــرده 

ــدون  ــخنانش ب ــز در س ــتان نی ــو افغانس ــت. رئیس جمه اس

ــا  ــت ت ــی خواس ــه جهان ــتان، از جامع ــردن از پاکس ــام ب ن

ــه کشــورهای دیگــر در امــور داخلــی افغانســتان  از مداخل

جلوگیــری کننــد، در حــال حــارض بــرای رئیس جمهــوری، 

ــت.  ــم اس ــت مه ــت موق ــا حکوم ــه ب ــی مقابل ــه داخل جنب

در همیــن ارتبــاط در یــک اقــدام واقــع بینانــه وی  توانســته 

چنــد هفتــه ی اخیــر کــه بحــث ایجــاد حکومــت موقــت 

جــدی شــده اســت رئیــس جمهــور غنــی برجســته تریــن 

ــت  ــه هــدف حامی چهره هــای سیاســی را در جلســه ی ب

از نظــام فــرا خوانــد، ایــن اقــدام زمانــی صــورت می گیــرد 

ــوده  ــاز من ــان را آغ ــوی ش ــفرهای منطق ــان س ــه طالب ک

ــی  ــاه م ــکا در م ــازان آمری ــروج رسب ــدم خ ــدن از ع و بای

ــور  ــد رئیس جمه ــن پیون ــرداد، در همی ــاری خ ــال ج س

بــا  غنــی در روزهــای گذشــته دیدارهــای متعــددی 

اســت. در  منتقــد حکومــت داشــته  سیاســت مداران 

ایــن دیدارهــا بیشــر روی اثــرات ســوء ایجــاد حکومــت 

ــن رفــن نظــام و دســتاوردهای  ــامل از بی ــت و احت موق

فعلــی نظــام صحبــت شــده اســت، رســانه ها نوشــته اند 

ــور  ــد رئیس جمه ــت مداران منتق ــدادی از سیاس ــه تع ک

ــز در  ــده ای نی ــده و ع ــک ش ــه وی نزدی ــاره ب ــی دوب غن

حــال اتحــاد بــا رئیس جمهوری انــد.

ــان  ــران طالب ــه ره ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب

بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه حصــار نظــام کنونــی بــه 

ــدک فشــار  ــا ان ضخامــت قوطــی پیپســی نیســت کــه ب

داخلــی و بیرونــی شــکل و ماهیــت واقعــی آن از حالــت 

اصلــی خــارج گردیــده و بــا وزیــدن بادهایــی از نیم کــره 

رشقــی بــه ایــن ســو و آن ســو غلتــان گــردد، بلکــه محــاط 

ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــت ک ــاوت اس ــل متف ــا دو نس ــده ب ش

نوبــه ی خــود نظــام موجــود را خــط رسخ آرمان هــای 

شــان می پندارنــد، بــا ایــن حــال، طالبــان همزمــان از دو 

مجــرای دیپلامســی و تشــدید حمــالت مســلحانه حضــور 

فعــال خــود در صحنــه سیاســی را برجســته منــوده انــد 

ــی  ــون واکنش ــا کن ــه ت ــن زمین ــت در ای ــرد دول ــه رویک ک

بــوده اســت.

ــای  ــن دم ــاال رف ــار و ب ــل به ــه فص ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب

ــه  ــکار عام ــگ در اف ــی از شــدت گرفــن جن هــوا، نگران

ــت.  ــه اس ــاال گرفت ب

دولــت نیــز ایــن بــار بــا قاطعیــت گفتــه اســت کــه دیگــر 

در وضعیــت دفــاع فعــال باقــی نخواهــد مانــد و حمــالت 

خــود بــه طالبــان را افزایــش می دهــد، همیــن حــاال هــم 

جنــگ در بعضــی از مناطــق به شــدت جریــان دارد. 

دولــت می گویــد شــدیدترین حمالتــش بــه طالبــان 

را در والیــت قندهــار انجــام داده و در ایــن حمــالت 

ده هــا طالــب کشــته شــده اند؛ همچنیــن گــزارش شــده 

ــالت  ــز حم ــدوز نی ــت قن ــی در والی ــای دولت ــه نیروه ک

ــد. ــامان داده ان ــرده ای را س گس

در کنــار آن، البــی گــری در منطقــه و اجــامع نظــر 

نیــز  افغانســتان  مناســبات  در  دخیــل  کشــورهای 

یافــن  قــوت  و  طالبــان  حــر  شــدن  تکمیــل  در 

جهــت  از  دارد  ســزایی  بــه  اثــرات  جمهــوری  نظــم 

بُعــد سیاســی،  نظــری در حامیــت از جمهوریــت در 

رئیس جمهــوری در تــالش اســت تــا در کنــار ایجــاد 

ــت  ــا حکوم ــت ب ــرای مخالف ــی ب ــی داخل ــامع سیاس اج

موقــت، جامعــه جهانــی را نیــز متوجــه وخامــت وضعیــت 

افغانســتان در صــورت ســقوط نظــام فعلــی بســازد، 

رئیس جمهــوری غنــی، ســه شــنبه هفتــه ی قبــل در 

ــد  ــاز اســت. هــرگاه تنهــا حکومــت روســیه بتوان کامــال ب

بــی درنــگ از تحــول اوضــاع مســاعد بهــره بــرداری مناید. 

نگــرش حــرص گونــه و اســتعامر گونــه تنهــا مختــص 

انگلیس نیســت, روســها همچنــان فرصت را از دســت 

نــداده و بــرای پیــدا منــودن جــای پــا در افغانســتان 

از هــر حیلــه و نیرنگــی کار گرفتنــد. چنانچــه جوهــر 

از 1921  پــس  سیاســت شــوروی در رسارس دورۀ 

عبــارت بــود از تــالش بــرای همــکاری دولت هــای 

ملــی در آســیا و گســرش نفــوذ شــوروی در مناطــق 

ایــن دولت هــا, بلشــویک ها منی توانســتند لحظــه 

خــود  موقــف  تحکیــم  بــرای  مســاعد  و  مناســب 

بــا  اتحــاد  فــرو گذارنــد.  را  اســیا«  راه  »چهــار  در 

ــای دارای  ــوروی دورمن ــیه ش ــرای روس ــتان ب افغانس
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جــون 1919 یــک بلشــویکی قدیمی بــا اســتاژ پیــش 

از انقــالب- یاکــف )یعقــوب( ســوریتس گامشــته 

شــد. ... در تابســتان 1919 لنیــن اندیشــه بهــره 

ــرای  ــزی ب ــه خی ــان تخت ــتان چون ــرداری از افغانس ب

صــدور انقــالب بــه اســیای میانــه ) و هنــد( را در رس 

می پرورانیــد. چــون بــه نظــر روســها امیــر نــو- امــان 

ــام اســت. او  ــه ن ــه انگلیســی ســتیزی ب ــه خــان ب الل

زیــر هیــچ عنوانــی بــا انگلیــس وارد تعامــل نخواهــد 

ــت  ــد. او دوس ــن باش ــن کاری ممک ــرگاه چنی ــد ه ش

ــه  ــر افغانســتان ب ــه تجــاوز ب ــن قافل ــکا هــم از ای امری

عقــب منانــد, امریکایــی کــه توجه خــود را به خــارج از 

خــاک امریــکا معطــوف کردنــد و بدیــن ترتیــب تــالش 

ــلط  ــرای تس ــکا ب ــوذ امری ــر نف ــردن بیش ــرای گس ب

ــن  ــره زمی ــر رسارس ک ــادی و نظامی ب ــی, اقتص سیاس

متولــد شــد. چنانچــه در ســالهای 1980 برژنســکی 

بــا مقامــات پاکســتانی بــه توافــق رســید کــه بــه خاطر 

اکــامالت  دهلیــز  پاکســتان  مجاهدیــن  حامیــت 

ــوروی و  ــوای ش ــه ق ــگ علی ــتیکی جن ــی و لوژس نظام

حکومــت مــورد حامیــت شــان قــرار بگیریــد. 

دور  ســالهای  از  منطقــه  ایــن  در  امریــکا  حضــور 

ــه 11 ســپتامر 2001  ــود, بعــد از حادث محســوس ب

جــورج دبلیــو بــوش چنیــن اذعــان منــود: »بیــن 

کســانی کــه ایــن اعــامل را انجــام دادنــد و کســانی 

قایــل  فرقــی  هیــچ  دادنــد,  پنــاه  آن هــا  بــه  کــه 

منی شــویم.« از همیــن جهــت امریــکا بــرای نابــودی 

ــب  ــکا و تعقی ــع امری ــاع و مناف ــاع از اتب ــزم, دف تروری

دشــمنانش بــه افغانســتان حملــه منــود و حامــد 

ــی  ــه کرس ــود را ب ــد خ ــورد تایی ــرد م ــه ف ــرزی یگان ک

ریاســت جمهــوری نشــاند. 

حملــه ی کــه بیســت ســال از عمــرش می گــذرد, 

ــوم نیســت کــه چنــد ســال دیگــر دوام  ــا هنــوز معل ت

بیاورنــد. در ایــن شــکی نیســت کــه امریــکا هژمــون 

ــت؛  ــی اس ــره غرب نیمک

ــده  ــاالت متح ــت، ای ــی نیس ــون جهان ــک هژم ــا ی ام

ــر نظــام اقتصــادی جهــان اســت,  ــدرت برت ــکا ق امری

امــا دو قــدرت بــزرگ دیگــر هــم در نظــام بیــن امللــل 

وجــود دارد, یعنــی چیــن و روســیه, روســیه کــه چندی 

قبــل گزارش هــای مبنــی بــر معاملــه بــا طالبــان 

بــه خاطــر بــه قتــل رســاندن نظامیــان امریکایــی در 

افغانســتان بــه نــر رســید؛ و چیــن کــه مدتــی قبــل 

ریــس FBI اعــالم منــود کــه برزگریــن تهدیــد علیــه 

امنیــت داخلــی و خارجــی امریــکا اســت و در هــر ده 

ســاعت یــک نفــر بــه ظــن همــکاری بــه اســتخبارات 

ــوند؛  ــتگیر می ش ــن دس چنی

ــن هــر دو هرگــز آرام نخواهــد نشســت و در صــدد  ای

تالفــی منــودن ســالهای گذشــته شــان خواهــد مانــد. 

بــرای سیاســت  افغانســتان  موقیعــت ژئوپلیتیــک 

ــکا بســیار حســاس اســت, افغانســتان  خارجــی امری

اگــر دیــروز بــاب ورود بــه آب هــای گــرم خوانــده 

می شــد؛ امــروزه موقیعــت بــام دنیــا را دارنــد؛ کنــرول 

بــام دنیــا بــه معنــی کنرول یــا مهار روســیه هســتوی, 

منقــاد ســاخن چیــن اقتصــادی و هســتوی, مطیــع 

ــتوی,  ــادی و هس ــد اقتص ــن هن ــرول گرف ــر کن و زی

ــه و  ــیایی میان ــورهای اس ــاالی کش ــدن ب ــایه افگن س

ــه...   خــاور میان

پــس در چنیــن رشایط امریکا بــه زودی از افغانســتان 

خــارج نخواهد شــد؛ چــون فرمانروایــی برجهــان از راه 

فرمانروایــی بــر افغانســتان می گــذرد.

ــای گــرم را  ــه ابه ــز در ذهــن خــود رســیدن ب ــن نی لنی

ــح  ــن تری ــش چنی ــد؛ در یکــی از صحبتهای می پروران

ــه کنونــی, راه بــه ســوی هنــد  ــد کــه در لحظ می کن

ــه » مجارســتان شــوروی«  ــد نســبت ب ــرای مــا می توان ب

ــر باشــد.  ــاه ت ــر و کوت همــوار ت

ایــن پیامهــا یگانــه مــوردی را کــه بــه مــا تداعــی 

می کنــد ایــن اســت؛ افغانســتان مناســب تریــن تختــۀ 

خیــز بــه طــرف آب هــای گــرم اســت؛ چنانچــه یکــی از 

ــب  ــن مخاط ــود را چنی ــنگران خ ــوران رسخ همس مآم

قــرار می دهــد: رفقــای دســته پامیــر! بــه شــام رســالت 

خطیــری ســپرده شــده اســت. جمهــوری شــوراها شــام 

را بــه پاســگاه پامیــر گســیل داشــته اســت- بــه مرزهــای 

کشــورهای دوســت – هنــد و افغانســتان. کوه هــای 

پامیــر روســیه انقالبــی را از هنــد کــه در آن 300 ملیون 

ــه  ــی گرفت ــه بردگ ــی ها ب ــوی انگلیس ــه از س ــان ک انس

شــده انــد, جــدا می ســازد. در ایــن فــالت کوهســتانی, 

شــام پیــک بــران انقــالب, بایســت درفــش رسخ ارتــش 

رهایــی بخــش را بــر فــراز بــام دنیا)کوه هــای پامیــر( بــر 

افرازیــد!

روی همرفتــه روســها بــه ایــن پیامهــا, سیاســت گذاریها 

و ســوء ظن هــا بســنده نکــرده؛ تــا اینکــه بــه تاریــخ 27 

دســمر ســال 1979 صدایــی بــرک کارمــل از طریــق 

امــواج رادیــو ایــن چنیــن طنیــن انــداز شــد: »قطعــات 

محــدود اتحــاد شــوروی, بنابــر دعــوت دولت هــا و 

حکومــات قبلــی افغانســتان بــه افغانســتان آمــده انــد 

ــت  ــاع از متامی ــه دف ــتان در حص ــردم افغانس ــا م ــا ب ت

ارضــی, اســتقالل ملــی و دفــاع از رسزمیــن پــدر وطــن 

ــن را  ــتان ای ــخ افغانس ــد... .«. تاری ــک مناین ــا کم آنه

ــی  ــام رفتن ــا حت ــن آمدن ه ــه ای ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب

ــه  ــا اینک ــت. ت ــد داش ــی خواه ــه ی در پ ــاح گون افتض

بــا تحمــل ســیزده هــزار کشــته, ســی و پنــج هــزار 

ــخ  ــه تاری ــر خســاره ی مــادی, ب زخمــی و ملیاردهــا دال

رسخ,  قشــون  عســکر  آخریــن   1989 فــروری   15

رسافگنــده و رشمســار... خــاک افغانســتان را تــرک 

کــرد. درســی را کــه از افغانســتان آموختنــد, بــه پــران 

ــتان را در  ــوان افغانس ــاید بت ــه ش ــد ک ــود آموختاندن خ

کمریــن وقــت تســخیر کــرد؛ امــا هرگــز منی تــوان 

ــرد. ــرول ک کن

بعــد از جنــگ دوم جهانــی امریــکا بصــورت نــه چنــدان 

قــدرت  یــک  بــه حیــث  انگلیــس  موثــر جایگزیــن 

جهانــی تــوازن بخــش در جغرافیــای سیاســی جنــوب 

در مخالفــت بــا شــوروی شــد. ریــگان و نکســن دو 

دوســت راســت افراطــی و جــوان, یکــی در دنیــای فلــم 

ــاز  ــامن آغ ــت از ه ــای سیاس ــری در دنی ــر و دیگ و ه

بــه مبــارزه بــا کمونیــزم کمــر بســته بودنــد. افغانســتان 

منحیــث یــک منطقــه اســراتیژیک منی توانســت از 

ــه  ــی ک ــد, جنگ ــان مبان ــگ رسد در ام ــوم جن ــایه ش س

بــرای کشــورهای شــوروی و امریــکا رسد؛ امــا بــرای 

ــود.  ــری ب ــر دوران دیگ ــر از ه ــرم ت ــتان گ افغانس

ــا  ــدان معن ــن ب ــت و ای ــا اس ــش م ــی االی ــک و ب نزدی

اســت کــه دروازه هــای هنــد بــه روی حکومــت روســیه 

ژئوپلیتیک؛  تأثیر بستر جغرافیا بر زایش سیاست در افغانستان-بخش دوم

سید لطیف سجادی

بصیر عادل

نگلیــس  ا یگزیــن  موثــر جا ن  نــه چنــدا بصــورت  یــکا  مر ا نــی  دوم جها ز جنــگ  ا بعــد 
ــوب  ــی جن سیاس ــای  فی ا در جغر ــش  بخ زن  ــوا ت ــی  ن ــدرت جها ق ــک  ی ــث  ــه حی ب
و  ــی  فراط ا ــت  س ا ر ــت  دوس دو  ــن  نکس و  ــگان  ی ر ــد.  ش ــوروی  ش ــا  ب ــت  لف مخا در 
ز  غــا آ ز همــان  ا سیاســت  نیــای  د ر  د دیگــری  و  هنــر  و  فلــم  نیــای  د ر  د یکــی  ن  جــوا
ــه  منطق ــک  ی ــث  منحی ــتان  نس فغا ا ــد.  ن بود ــته  بس ــر  کم ــزم  کمونی ــا  ب ه  ز ر ــا مب ــه  ب
ــی  ــد جنگ ن بما ــان  م ا ر  د ــرد  س ــگ  ــوم جن ش یه  ــا س ز  ا ــت  نس نمی توا تیژیک  ا ــتر س ا
ــر  ت ــرم  گ ــتان  نس فغا ا ــرای  ب ــا  م ا ؛  د ــر س ــکا  ی مر ا و  ــوروی  ش ــورهای  کش ــرای  ب ــه  ک
ــتان  نس فغا ا ــر  ب ز  و ــا تج ــه  فل قا ــن  ی ا ز  ا ــم  ه ــکا  ی مر ا  . ــود ب ــری  دیگ ن  ا دور ــر  ه ز  ا
ــکا  ی مر ا ــاک  ز خ ا رج  ــا ــه خ ب ا  ر ــود  ــه خ توج ــه  ک ــی  ی یکا مر ا ــد  ن نما ــب  عق ــه  ب
ــکا  ی مر ا ــوذ  نف ــتر  بیش ــتردن  گس ــرای  ب ــاش  ت ــب  تی تر ــن  بدی و  ــد  ن د کر ــوف  معط
ــد.  ش ــد  متول ــن  می ز ــره  ک ــر  س ا سر ــر  نظامی ب و  ــادی  قتص ا ــی  سیاس ــلط  تس ــرای  ب
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 بازی با اعداد              3217
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3112    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3387
شاه سفید را در خانه  f6 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح مود خوبی ندارید و جو خانه تنش زاست. ایده های تان ممکن است 
توســط اطرافیان تان پذیرفته نشود، زیرا که به اندازه کافی قانع کننده نیستید. 

از بحث با شریک عاطفی تان و افراد سالمند خانواده اجتناب کنید!

جوزا
امروز صبح، رئیس تا ممکن اســت به دلیل اینکه به موقع کارهای تان را انجام 
نداده اید شما را سرزنش کند. واقعا مقصر شما نیستید. در واقع به دلیل ارتباط 

نامناسب میان اعضای تیم است.

سرطان
بر روی پــروژه کاری که به نظر امیدوار کننده می رســد تمرکز کرده اید 
و زندگــی عاطفی تان را نادیده گرفته اید. از ســمت دیگر تمایلی به رفتن 
با دوســتان خود ندارید زیرا که ترجیح می دهید که خود را به طور کامل 

تان کنید.  پروژه کاری  وقف 

اسد
با مشــکالت احساسی مواجه می شــوید که مودتان را خراب می کند. عصبانی 
نشــوید! اگر با شریک عاطفی تان به صورت واضح صحبت کنید تمام سوتفاهم 

ها را حل خواهید کرد.

سنبله
به دلیل اخبار بدی که از شریک عاطفی تان دریافت می کنید ناراحت می شوید. 
تمایــل دارید که با همــه دعوا کنید. آرامش خود را حفــظ کنید زمانی که می 

خواهید با دوستان و خانواده برخورد کنید وگرنه همه را از دست خواهید داد!

حمل
برای امروز به صورت فشــرده برنامه ریزی نکنیــد. حوادث غیر منتظره ای رخ 
میدهــد که برنامه های تان را چندین بار تغییر می دهد. ممکن اســت مجبور 

باشید که چندین کار را انجام دهید 

میزان
امروز مهارت های برقراری ارتباط تان خیلی خوب نیست، و باید از هر گونه 
مالقاتی اجتناب کنید. بهتر اســت که از برخورد با موضوعات مهمی که نیاز 
به تمرکز و ذهن باز دارند خودداری کنید. باید بیشــتر به نیازهای خانواده 

تان توجه کنید.

عقرب
شــریک عاطفی تان ممکن است با شما برای رفتن به یک سفر کاری موافق 
نباشــد، و اعتقاد دارد که زمان خوبی نیست. باید اولویت های خود را سامان 

دهی کنید و توصیه های بستگان را در نظر بگیرید. 

قوس
ممکن اســت نتوانید تمرکز کنید و این موضوع بر زندگی حرفه ای تان تاثیر 

بگذارد. با این حال، می توانید یک درگیری را در محیط کاری آرام کنید.

جدی
امروز صبح احســاس ذوق و اشــتیاق زیادی دارید و مــی توانید که پروژه 
جدیدی را شــروع کنید. یکی از مشکالت قدیمی مجددا یادآوری می شود. 

امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید.

دلو
ممکن است با مشکالت ارتباطی مواجه شوید و نمی توانید پیام های اطرافیان را 
متوجه شوید. باید برخورد با هر گونه مشکلی که نیاز به تمرکز و صبر دارد را به 

زمان دیگری موکول کنید. 

2866

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 20 کلمه:  خوب
 30  کلمه: عالی 

رحمتـ  راحتـ  حرـ  حرم 
ـ حیدر ـ حرام ـ حرمت ـ 
رایـ  یارـ  دیارـ  دریـ  ریا 
ـ مراد ـ مرد ـ مدار ـ امیر 
ـ مدیرـ  دیرـ  مترـ  تیارـ  
تیر ـ مری ـ مرید ـ درام ـ 
حریت ـ رد ـ در ـ رایت ـ 

تارـ  مارـ  امر.
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غضنفر کاظمی 

حوت
نباید امروز مســئولیت جدیدی را در محیط کاری به عهده بگیرید. زیرا که در 
بهترین حالت نخواهید بود. توصیه های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید – 

بسیار کمک کننده می تواند باشد.

 شطرنج                     3388

ا

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر 
ـ خنده ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ ســیما ـ شیردان ـ 
صعود ـ ضمانت ـ طغیان ـ ظلمــت ـ عطا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ 

کوتل ـ گمشده ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.
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اسـت. برخاسـن از جایـی چـون بامیـان و تالش کـردن در شـهر مثل کابل 

و باالخره رسـیدن در کن و روتردام خود کاری  اسـت کارسـتان که شـهربانو 

از پسـش موفـق بیـرون آمـده اسـت و نیز انتظار مـی رود پس از ایـن موفق تر 

از قبـل عمـل کند. 

همیـن چنـد هفتـه پیـش روزنامـه   گاردیـن چـاپ بریتانیا، شـهربانو سـادات 

برتـر جهـان در سـال ۲۰۲۰ قـرار داد. »پیـر  را در میـان ۱۰ کارگـردان 

بردشـاو« کـه فلم هـا، هرنپیشـه ها و کارگردان هـای سـال گذشـته را بـرای 

ایـن نرشیـه معتـر مـرور کـرده بـود ، خانـم سـادات را بـه دلیـل کارگردانـی 

فلـم »پرورشـگاه« در صـدر فهرسـت خـود و در کنـار کارگردان های برجسـته 

جهـان چـون کریسـتوفر نـوالن، اسـتیف مک کویـن، روی اندرسـون و سـارا 

گاورون نشـانده اسـت. 

و  »گـرگ  نـام  بـه  کارگـردان  ایـن  داسـتانی  فلـم  اولیـن   ۲۰۱۶ سـال  در 

گوسـفند« نامـزد دوربیـن طالیـی جشـنواره کن شـد و توانسـت جایـزه »هرن 

سـینام« را کـه بزرگریـن جایـزه بخـش »دوهفتـه کارگردانان« جشـنواره کن 

اسـت، از آن خـود کنـد. پی رنـگ داسـتان فلـم گـرگ و گوسـفند شـهربانو 

مرکـز  در  کوهسـتانی  و  افتـاده  دور  مناطـق  در  کـودکان چوپـان  بـاره  در 

افغانسـتان اسـت. این فلم در تاجیکسـتان تصویربرداری شـده و به گفته ی 

کارگـردان، داسـتان فلـم در واقـع یـک بخشـی از زندگـی خودش در روسـتا 

را روایـت می کنـد. 

فلم نامه نویسـی  باپرسـتیژ  برنامـه  در  سـالگی   ۲۰ سـن  در  هم چنـان  او 

جشـنواره کـن بـه نـام »سـینه فونداسـیون« انتخـاب شـده و تـا اکنـون هـم 

وی  بـه  متعلـق  برنامـه  ایـن  در  رشکت کننـده  فلم سـاز  جوان تریـن  عنـوان 

اسـت. در سـال ۲۰۱۱ اولیـن فلـم کوتاه داسـتانی  اش بـه نام »یـک وارونه« 

در بخـش »دوهفتـه کارگردانان« جشـنواره کـن انتخاب شـد. ۲۰۱۹ دومین فلم بلند 

داسـتانی  بانـو سـادات به نام »پرورشـگاه« در بخـش »دو هفته کارگردانان« جشـنواره 

کـن انتخـاب شـد. در طـول ایـن چند سـال فلم هـای بلند شـهربانو سـادات در نقاط 

مختلـف جهـان بـه فـروش رفتـه اسـت. در این مـدت دوسـت داران فلـم و عالقمندان 

حـوزه هرن رشق در فرانسـه، دامنارک، سـوئیس، آملان، لوکزامبورگ، بلژیک، سـوئد، 

آمریـکا، برزیـل، هنـد و چنـد کشـور دیگـر، حـق پخـش فلم هـای گـرگ و گوسـفند و 

پرورشـگاه را بـرای منایش سـینامیی خریده انـد.  او در بیش از ۱۰۰ جشـنواره معتر 

جهانـی ماننـد روتـردام، سـیدنی، لوکارنو، لندن، شـیکاگو، بوسـان، ملبـورن، مونیخ، 

فجـر، اسـتکهلم و جاهـای دیگـر هـم انتخـاب شـده اسـت و جوایـزی ماننـد سـیمرغ 

بلوریـن بهریـن کارگـردان آسـیا از جشـنواره فلـم فجـر ایـران، جایـزه بهریـن فلـم 

جشـنواره زنـان مراکـش، جایزه بهرین فلم جشـنواره اینسـروک اتریـش، جایزه ویژه 

هیئـت داوران جشـنواره Indie Meme تگـزاس آمریـکا، جایـزه بهریـن فلم جشـنواره 

آیسـلند و ده هـا جایـزه دیگـر را از آن خـود کـرده اسـت. 

شـهربانو در جشـنواره کن 1398 در حضور صدها رسـانه، تی رشت سـاده ای را به تن 

کـرده بـود کـه روی آن به انگلیسـی نوشـته شـده بود »صلـح با طالبان مسـاوی جنگ 

بـا زنـان افغانسـتان«. ایـن جملـه ی خیلـی کوتـاه امـا پـر از حـرف، در آن موقـع توجه 

بسـیاری از هرنمنـدان، کارگردانـان، بازیگـران، نویسـندگان و متاشـاگران فلم هـای 

جشـنواره کـن را بـه خـود جلب کـرد. حداقل بخشـی از اهالـی دنیای سـینام پس از 

امتـام برنامـه وقتـی بـه خانه های شـان رفتنـد بـه آن جملـه حتام فکـر کردنـد و ایجاد 

همیـن فکـر مهـم اسـت. شـهربانو سـادات فلـم کامال سیاسـی منی سـازد، امـا بدون 

هیـچ تردیـدی بـه عنـوان یـک هرنمنـد و فلم سـاز در برابر مسـایل جاری در کشـورش 

بی تفـاوت هـم نیسـت و بـه بـاور مـن ایـن چیـزی اسـت کـه در ضمیـر هـر هرنمنـدی 

باید باشـد.

به تازگـی جشـنواره فلـم روتـردام جایزه »پـس تولید« فلـم روتـردام به ارزش 

7500 یـورو را بـه فلـم »کابـل جـان« سـاخته کارگـردان جوان افغانسـتان، 

شـهربانو سـادات داد. ایـن فلـم بـه کارگردانـی شـهربانو سـادات و رشکـت 

فلم سـازی مشـرک دمنـارک و جرمنـی بـه نـام »ادومیـت ادمیـت« سـاخته 

شـده اسـت. جشـنواره روتـردام سـاالنه بـه فلم هـای منتخـب جوایـز نقدی 

سـالن های  در  را  نامـزد  فلم هـای  هـم  در سـال های گذشـته  و  می دهـد 

شـهر روتـردام هلند به منایش می گذاشـت. جشـنواره امسـال امـا به دلیل 

شـیوع کرونـا آنالیـن برگـزار شـد. فلـم »کابـل جـان« داسـتان دخـر جوان 

گزارشـگری اسـت کـه بـا یـک خرنـگار دیگـر در کابـل آشـنا می شـود. فلم 

دربـاره  »عشـق ممنـوع« ایـن دو و مشـکالت کار خرنـگاری در افغانسـتان 

است.

شـهربانو سـادات یکـی از اسـتعدادهای جـوان کارگردانـی اسـت کـه در 

دورافتاده تریـن نقطـه بامیـان بـزرگ و در کشـنده ترین و فلـک زده تریـن 

پایتخـت جهـان یعنـی کابـل، قد کشـیده اسـت. امـا اکنون کسی سـت که 

در متـام دنیـا فلم هایـش حرفـی بـرای گفـن دارد. مـن از ایـن کارگـردان 

پـرکار و جـوان فقـط فلـم »پرورشـگاه« را دیـده ام. فلمـی کـه در جشـنواره 

کـن بـه منایـش در آمـد و واکنش هـای مثبت زیـادی هم به دنبال داشـت. 

سـال پـار بـرای مدتـی فلـم پرورشـگاه در چنـد سـینامی کوچـک کابـل 

دیدیـم. حقیقتـا  و  رفتیـم  دوسـتان  از  عـده ی  و  مـن  داده شـد.  منایـش 

بـرای منـی کـه پیـش از ایـن بـه بازیگـران، کارگردان هـا و متـام سـینامیی 

افغانسـتان هیـچ اهمیتـی قایـل نبـودم این چنیـن فلمـی شـدیدا جالـب 

توجـه و شـگفت انگیز بـود. ایـن فلـم تقریبـا از هـر نظـر مـرا جلـب خـودش 

کـرد. پـس از دیـدن پرورشـگاه بـود که متوجـه شـدم کارگردان هـای خوب 

افغانسـتانی نیـز داریـم. رفتم جسـتجو کـردم و فلم های »اسـامه« از صدیق 

برمـک، »هـوا، عایشـه، مریـم« از صحـرا کریمـی، چنـد قسـمت از رسیـال 

»خـط سـوم« کـه توسـط رویـا سـادات سـاخته شـده و آن وقـت هـا از طریق 

تلویزیـون طلـوع منایـش داده می شـد و چنـد کار دیگـر  را دیـدم. این هـا 

شـکلی متفاوت تـر از سـینامی بی جـان افغانسـتان بـه جـا گذاشـت و از 

فلم هـای قدیمـی کـه دیـده بـودم بسـیار بهـر بـود. پـس از همـه ی ایـن  

چیزهـا بـاور کـردم کـه کارگردان هـای دوره پسـین افغانسـتانی فلـم خـوب 

نیـز می تواننـد تولیـد کننـد بـه رشطی کـه همـت بگامرنـد و جدی تر تالش 

. کنند

بـه گفتـه ی رسـانه های داخلـی فلـم پرورشـگاه تولید مشـرک افغانسـتان، 

بخش هـای  فلم بـرداری  حتـی  اسـت.  لوگزامبـورگ  و  فرانسـه  دامنـارک، 

عمـده اش در تاجیکسـتان و چنـد فصـل دیگـرش در دامنـارک و آملـان 

صـورت گرفتـه اسـت. مـن بـا شـنیدن ایـن حـرف بسـیار متاسـف شـدم 

کـه کارگردان هـای مـا حتـی منی تواننـد بـه دلیـل کمبـود منابـع، جنـگ 

و مشـکالت دیگـر در داخـل افغانسـتان تصویربـرداری انجـام بدهنـد، امـا 

از سـوی دیگـر امیـدوارم شـدم بـه ایـن دلیـل کـه بـا همـه ی این هـا بازهـم 

هسـتند کسـانی هامننـد این کارگـردان توامنند کـه آرام و قـرار منی گیرند 

و باالخـره از هرطریقـی کارهای شـان را پـی گرفتـه و بـه مـردم بدبخـت و 

عقـب مانـده ای چـون افغانسـتان و بـرای بیـرون رفـت از این همـه خفقان، 

فلـم می سـازند.

شـهربانو سـادات بـا آن کـه سـن چندانی هـم نـدارد و در افغانسـتانی پر از 

جنـگ و بدبختـی بـزرگ شـده اسـت، امـا بـا همـه ی این هـا از پا ننشسـته 

و تـالش کـرده تـا خـود و آثـارش در چنیـن جایگاهـی رفیعـی صعـود کـرده 

از بامیان تا کن از کن تا روتردام
افغانسـتان مـا: ژان کلـود کاریـر نویسـنده، مرجـم، نقاش و 
هرنپیشـه فرانسـوی دوشـنبه 9 فروری در سـن 89 سـالگی 
درگذشـت. او بـه هـرن و فرهنگ رشق، از جملـه حوزه ی زبان 
پارسـی، عالقـه ای خاص داشـت. یکی از کارهـای او نگارش 
بـود کـه در  بـرای عتیـق رحیمـی  فلم نامـه »سـنِگ صبـور« 

۲۰۱۲ بـه فلـم در آمد.
بـا  جوانـی  در  را  هـرن  دنیـای  در  قدم هـا  نخسـتین  کاریـر 
نوشـن رمـان و کارگردانـی فلـم کوتـاه رشوع کـرد و می توان 
گفـت تـا پایـان زندگـی هـر دو رشـته را در آثـار بیشـامر خود 
پیونـد زد. نوشـن فلم نامـه طبیعی تریـن کاری بـود که شـور 

و شـوق آفرینندگـی را در او شـکوفا سـاخت.
به گزارش بی بی سـی، آن گونه که در گفت وگویی در سـال 
۲۰۱۴ بیان داشـته، نخسـتین فعالیت او در رابطه با سـینام 
همـکاری با ژاک تاتی بوده اسـت، غول شـوخ طبع سـینامی 
فرانسـه. سـینامگر بزرگ از او خواسـته بود معکوس کاری را 
انجـام دهـد کـه بعدهـا در آن مهارت و شـهرت یافـت: تبدیل 
یـک سـناریو به یک داسـتان ادبی: فلم دایـی من )۱۹۵۸(.

کاریـر نقـل و روایـت داسـتان را بـه خوبـی می دانسـت و از 
ایـن هـرن برخـوردار بـود کـه آن را در تصاویری گویـا و فرشده 
برجسـته ترین  از  شـامری  بـا  او  همـکاری  کنـد.  بازآفرینـی 
سـینامگران موهبتـی دوجانبـه بـود، تـا ایده هـای رنگیـن و 
بدیـع را بـه دسـت سـینامگرانی زبردسـت بسـپارد و فرصتـی 
بـرای فلم سـازان تـا ایده هـای او را قـدر بداننـد و روی پـرده 

سـینام زندگـی بخشـند.
بـا ایـن کـه سـینام به طـور کلـی نسـبت بـه فلم نامه نویسـان 
لطـف اندکـی داشـته و ترجیـح داده نقـش بنیادیـن آنهـا را 
هـم  بگیـرد، سـینامگرانی  نادیـده  فلـم  یـک  قوام گیـری  در 
بوده انـد کـه منصفانـه از کار و هـرن کاریر قدردانـی کرده اند.

بـود  بونوئـل  لوییـس  رسشـناس  همـکاران  ایـن  از  یکـی 
یـک  نوشـت: خاطـرات  فلم نامـه  او شـش  بـرای  کاریـر  کـه 
مسـتخدمه )۱۹۶۴(، بل دو ژور )زیبای روز( ساخته ۱۹۶۷، 
راه شـیری )۱۹۶۹(، جذابیـت پنهـان بـورژوازی )۱۹۷۲(، 
شـبح آزادی )۱۹۷۴( و ایـن میـل مبهـم هـوس )۱۹۷۷(.
فلم سـاز بزرگ اسـپانیا در اواخـر زندگی آشـکارا می گفت که 
بـا فلم نامه نویسـی غیـر از کاریـر حـارض به همکاری نیسـت. 
نفس هایـم«  آخریـن  »بـا  خـود  درخشـان  زندگی نامـه  در  او 
)۱۹۸۲( کـه آن را نیـز بـه یـاری ژان کلـود کاریـر نوشـت، بـا 
لحنـی مهرآمیـز و قدرشناسـانه می گویـد کـه کاریـر بهریـن 

سناریسـتی بـوده کـه بـا او همکاری داشـته اسـت.
شـاید برجسـته ترین مهـارت کاریـر در نوشـن اقتباس هـای 
ادبـی بـود، کاری »سـهل و ممتنع«، بی نهایـت رایج و جذاب 
اما سـخت دشـوار و پیچیـده. در این »ژانـر« مهمرین وظیفه 
افـکار  بـری  ترجـامن  یـا  برگـردان  فلم نامـه  نویسـنده ی 
و ایده هـای ظریـف و گاه انتزاعـی مـن نوشـتاری یـا کالم 
بـه مـن سـینامیی یـا تصویـر اسـت. بـه ویـژه در اقتبـاس از 
کارهـای ادبـی »نـاب« اسـت کـه عیـب و هـرن سناریسـت رو 

می شـود.
کاریـر بـا اقتبـاس از شـامری آثـار ادبـی، کـه وجـه تصویـری 
آنهـا پنهـان یـا انـدک بـود، چیره دسـتی خـود را در باالتریـن 
حـد نشـان داده اسـت؛ بـرای منونـه او در »عشـق سـوان« 
)۱۹۸۴( بـه کارگردانـی سـینامگر آملانی فولکر شـلوندورف 
از پـس کاری بی نهایت دشـوار برآمده اسـت. یـا در چالش با 
رمانـی رسشـار از ایده هـا و ایامژهـای خیالـی و ذهنـی مانند 
»طبـل حلبـی« )۱۹۷۹( اثـر گونر گـراس باز بـه کارگردانی 

شلوندورف.
در فلم نامـه دانتـون )۱۹۸۳( بـرای آندریـی وایـدا سـینامگر 
بـزرگ لهسـتانی، انبوهـی از خصوصیـات روانـی و شـخصی 
کاراکرهـای بیشـامر در بسـر حـوادث تاریخـی گوناگـون، 
بـا توازنـی هامهنـگ ماهرانـه در هـم تنیده انـد؛ تـا آنجـا کـه 
و  گیرایـی  توانسـته  تاریخـی«  »فلـم  کمـر  گفـت  می تـوان 
جذابیـت دراماتیـک را ایـن چنیـن نـرم و شـیرین بـا روایـت 

تاریخـی در آمیـزد.

بـه گفتـه کارشناسـان فلـم »سـیرانوی بـرژراک« )۱۹۹۰( که 
بـر پایـه اثـر کالسـیک ادمـون روسـتان، بـه کارگردانـی ژان 
پـل رپنـو و بـا نقش آفرینـی ژرار دوپردیـو، تولیـد شـد، از نظر 
لطـف و ظرافـت شـاعرانه از مـن ادبـی رمـان هیـچ دسـت 

نـدارد. کمی 

»مؤلـف«  کارگردانـان  بهریـن  از  شـامری  بـرای  کاریـر 
سـینامی فرانسـه فلم نامـه نوشـته کـه بی گـامن بخشـی از 
دسـتاوردهای هـرنی خـود را مدیـون دیـد بـری، اندیشـه 
بدیـع و بـه ویژه گفتارنویسـی درخشـان او هسـتند. در اینجا 
می تـوان از لویـی مـال، ژان لـوک گـدار، ژاک دوره، پاتریس 
رِشو نـام بـرد تـا سـینامگران بین املللـی مانند مارکـو فرری، 
کارلـوس سـائورا، ناگیسـا اوشـیام، میلـوش فورمـن و فیلیـپ 

کافمـن.
در کنـار چیره دسـتی کاریـر در نگارش بیـش از صد فلم نامه، 
منی تـوان از فعالیـت او در نـگارش رمـان، جسـتارهای ادبـی 

)essay( و ترجمه هـای او یـاد نکرد.
او طـراح و نقـاش نیـز بـود و دیـد نگارگرانـه او در فلم هایـی 
ماننـد »اشـباح گویـا« )۲۰۰۶( به کارگردانـی میلوش فورمن 

بـه خوبـی بازتابیده اسـت.
کاریـر تـا آخریـن سـال های زندگـی همچنـان فعـال و بـارور 
آسـتانه  »در  فلم نامـه  نـگارش  در   ۲۰۱۸ سـال  در  بـود. 
جاودانگـی« همـکاری داشـت؛ اثـری بـر پایـه زندگی ونسـان 
ونگـوگ کـه بـه کارگردانـی ژولیـن شـنابل بـه فلـم برگشـت، 
یـا همیـن پارسـال )۲۰۲۰( کـه در نـگارش فلم نامـه »منـک 
اشـک ها« مشـارکت داشـت بـه کارگردانـی فیلیـپ گارل، که 
سـال گذشـته در همین روزها در جشـنواره سـینامیی برلین 

بـه منایـش در آمـد.
کاریـر از زمـان منایـش فلـم »کلـوزآپ« در پاریـس، بـا عباس 
کیارسـتمی، ، آشـنا و دوسـت شـد و از آن زمـان بـا سـینامگر 
ایرانـی دوسـتی صمیامنـه ای برقـرار کـرد. او در فلـم »کپـی 
برابر اصل«، که کیارسـتمی در ۲۰۱۰ در فرانسـه کارگردانی 

کـرد، نقشـی کوتـاه اما بسـیار جـذاب ایفـا منود.
هـرنی چشـمگیرش  کارنامـه  پـاس  بـه  سـال ۲۰۱۴  در  او 

کـرد. دریافـت  اسـکار  جایـزه 
کاریـر بـه فرهنـگ عرفانی ایـران عالقه ای ژرف داشـت و یاور 
همـر ایرانـی اش نهـال تجـدد، در معرفـی شـعر و اندیشـه 

موالنـا بـه جهـان فرانسـوی بود.
کیـارا کاریـر، بـه خرگزاری هـا گفتـه اسـت کـه پـدرش در 
کولومبیرسـور اوب، شـهر زادگاهـش در جنـوب فرانسـه بـه 
خاک سـپرده خواهد شـد. او سـال ۱۹۳۱ در همین شـهر به 
دنیـا آمـد، و هنگامـی که شـامگاه دوشـنبه در خانه پاریسـی 

خـود »در بسـر خـواب« جـان سـپرد، ۸۹ سـال داشـت.

یادداشت
خبر

نویسنده و هنرپیشه ی شیفته ی 
شرق؛ ژان کلود کاریر کی بود؟

)یادداشتی در مورد کارکردهای شهربانو سادات کارگردان جوان افغانستان(



رسان آرسـنال در انتقـات زمسـتانی در جـذب 

ریکـی پویج بازیکـن مورد غضـب رونالد کومان 

ناموفـق بودند.

مدیـران باشـگاه آرسـنال در تـاش بودنـد کـه 

ریکی پویج هافبک جوان بارسـلونا را در پنجره 

نقـل و انتقـاالت زمسـتانی جـذب کننـد اما در 

نهایـت در انجـام ایـن کار موفـق نبودند. 

ریکـی پویج پـس از حضـور رونالد کومـان روی 

نیمکت باشـگاه بارسـلونا رشایط چندان خوبی 

را تجربه نکرده اسـت.

مربـی هالنـدی اعتقـاد زیـادی بـه اسـتفاده از 

ایـن بازیکـن جـوان نـدارد و البتـه رابطه خوبی 

نیـز بـا او برقـرار نکـرده اسـت. برخـی منابـع 

مدعـی شـده بودنـد کـه رسمربـی سـابق تیـم 

ملـی هالنـد بـاور دارد کـه پویـج جاسوسـی او 

و تیمـش را بـرای برخـی رسـانه ها می کنـد و 

همین موضوع باعث شـد که او نیز انگیزه خود 

را برای درخشـش در ترکیب بارسـلونا از دسـت 

بدهـد و بـه دنبـال جدایـی از این تیـم حتی به 

صـورت قرضـی و موقـت باشـد.

باشـگاه  مدیـران  کـه  داده  خـر  اکسـپرس 

آرسـنال عاقـه زیـادی بـه جـذب ایـن هافبـک 

در پنجـره نقـل و انتقاالت زمسـتانی داشـته اند 

امـا در نهایـت نتوانسـتند ایـن انتقـال را نهایی 

کننـد. آنهـا پیـش از ایـن کـه اقـدام بـه خریـد 

قرضـی مارتیـن اودگارد از رئـال مادریـد کننـد 

بـرای خریـد این بازیکن 21 سـاله اقـدام کرده 

بودنـد. در نهایت بارسـا تصمیم گرفت که پویج 

را بـه فـروش نرسـاند و در ادامـه فصـل نیـز بـه 

او فرصـت بدهـد.  پویـج اخیرا توانسـته رشایط 

بهـری در ترکیب بارسـا پیدا کند هرچند هنوز 

جایـگاه ثابتـی در ایـده هـای کومـان نـدارد.

آرسنالقبلازاودگاردستارهمغضوببارسارامیخواست
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احتـال  کـه  بـود  فرسـتنده هایی  از  یکـی  بی بی سـی  و 

می رفـت هـدف ایـن اقدام هـا باشـد. دومینیـک راب، وزیـر 

خارجـه بریتانیـا ضمـن انتقـاد شـدید از تصمیم نهـاد ناظر 

فعالیـت  ممنوعیـت  چیـن  در  رسـانه ای  فعالیت هـای  بـر 

شـبکه جهانـی بی بی سـی در این کشـور را "محـدود کردن 

غیرقابـل قبـول آزادی رسـانه" خوانـده اسـت.

مذهبـی اویغورها و نگهداری شـاری زیـادی از آنها در 

نیـز در تصمیم گیـری اخیـر  اردوگاه هـای کار اجبـاری 

پکـن بی تاثیـر نبـوده اسـت.

اعـال  خاطـر  بـه  کـه  بـود  کـرده  تهدیـد  بارهـا  چیـن 

محدودیـت بـرای فعالیـت رسـانه های چینـی در خـارج 

می زنـد  تافی جویانـه  اقدام هـای  بـه  دسـت  کشـور  از 

چیـن مجـوز فعالیـت شـبکه جهانی بی بی سـی در این کشـور را به 

خاطـر "پخـش محتـوای غیرقانونی" لغـو کرد. وزیر خارجـه بریتانیا 

آزادی  قبـول  غیرقابـل  کـردن  "محـدود  عنـوان  بـه  را  اقـدام  ایـن 

رسـانه" محکـوم کـرد. چیـن مجـوز فعالیـت و پخـش برنامه هـای 

فرسـتنده بریتانیایـی بی بی سـی در ایـن کشـور را بـه اتهـام نقـض 

بـر فعالیت هـای  ناظـر  اداره دولتـی  لغـو کـرد.  قوانیـن رسـانه ای 

هفتـه  پنج شـنبه  روز  را  خـر  ایـن  چیـن  در  تلویزیونـی  و  رادیـو 

گذشـته ۱۱ فـروری اعـام کـرد. ایـن اداره می گویـد گزارش های 

شـبکه بی بی سـی قوانیـن چیـن در مـورد فعالیت هـای رسـانه ای 

طـور  "بـه  را  بی طرفـی  و  واقعیـت  بـه  وفـاداری  اساسـی  اصـل  و 

جـدی" نقـض می کننـد. نهـاد ناظـر بـر فعالیـت رسـانه ها در چین 

فرسـتنده بریتانیایـی را بـه لطمـه زدن بـه منافـع ملـی ایـن کشـور 

متهـم کـرده امـا پیـش زمینه ایـن اقـدام به یک مناقشـه رسـانه ای 

میـان پکـن و لنـدن بازمی گـردد.

آفـکام، نهـاد ناظـر بـر رسـانه های صوتـی و تصویـری در بریتانیا به 

تازگـی مجـوز فعالیـت فرسـتنده چینـی CGTN را بـه اتهام تاش 

بـرای اعـال نفـوذ سیاسـی لغو کرده اسـت.

کنـرل  تحـت  فرسـتنده چینـی  بریتانیـا می گویـد  نظارتـی  نهـاد 

حـزب کمونیسـت چیـن قـرار دارد و ایـن مسـئله با قوانیـن فعالیت 

رسـانه ای در بریتانیـا در تعـارض اسـت.

اقدام تالفی جویانه چین

چیـن بارهـا فرسـتنده جهانـی بی بی سـی را بـه انتشـار خرهـای 

جعلـی متهـم کرده اسـت. یکـی از محورهای مناقشـه میـان لندن 

و پکـن گزارش هـای بی بی سـی دربـاره جنبش دموکراسـی خواهی 

در هنـگ کنـگ اسـت کـه قبـا مسـتعمره بریتانیـا بـوده اسـت.

ظاهـرا گزارش هـای بی بی سـی دربـاره فشـار بـر اقلیـت قومـی و 

فعالیت شبکه جهانی "بی بی سی" در چین ممنوع شد 

واکنش پوچتینو به غیبت نیمار و دی ماریا  برابر بارسا

جوبایدن:قراردادخرید
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افشاگری نیویورک تایمز از ابعاد واقعی ابتالی ترامپ به کرونا 
ریه هـای  از  بـرداری  عکـس  می گویـد  نیویورک تایمـز 

ترامـپ نشـانه های قابـل تشـخیص از عفونـت را آشـکار 

کرده انـد. پیـش از ایـن در ایـن بـاره گزارشـی منتـر 

بـه خاطـر جـدی نگرفـن  بـود. دونالـد ترامـپ  نشـده 

خطـر شـیوع کرونا همواره بـا انتقادهای شـدیدی روبرو 

بـود. بسـیاری معتقدنـد سیاسـت های ناکارآمـد دولـت 

در  او  شکسـت  در  کرونـا  پاندمـی  مهـار  بـرای  ترامـپ 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری بی تاثیـر نبـوده اسـت.

متسخر جو بایدن به دلیل ماسک زدن

رئیـس جمهـوری پیشـین امریـکا تـا مدتهـا از ماسـک 

انتخاباتـی  مناظـره  نخسـتین  در  و  اسـتفاده منی کـرد 

بـا رقیـب خـود جـو بایـدن او را بـه خاطـر اسـتفاده از 

ماسـک مسـخره کـرد. سـال گذشـته و در روزهایـی کـه 

امریـکا درگیرتریـن کشـور جهـان بـا پاندمـی کرونـا بود 

فاصله گـذاری  جملـه  از  صحـی،  دسـتورالعمل های 

در کاخ سـفید جـدی گرفتـه منی شـد. فیزیکـی 

ایـن بی توجهی هـا به ابتـای تعداد زیـادی از همکاران 

و نزدیـکان دونالـد ترامـپ، از جملـه همـرش مانیـا و 

هـوپ هیکـس، مدیـر روابـط عمومـی کاخ سـفید منجر 

بـه ۲۷ میلیـون و ۳۹۱ هـزار  نزدیـک  تـا کنـون  شـد. 

مبتـا بـه کوویـد۱۹ در ایـاالت متحده شناسـایی شـده 

و ایـن تعـداد حـدود یک چهـارم کل مبتایـان در ۱۹۲ 

کشـور جهان اسـت.

 ۱۱ پنج شـنبه،  شـامگاه  "نیویورک تایمـز"  روزنامـه 

جمهـوری  رئیـس  حـال  کـه  داده  گـزارش  فـروری 

پیشـین ایالـت متحـده هنـگام انتقـال بـه شـفاخانه 

بسـیار بدتـر از آن بـوده کـه تـا کنـون اعـام شـده 

اسـت. ایـن روزنامـه به نقـل از چهار منبـع مطلع که 

هویـت آنهـا فـاش نشـده می گویـد میـزان اکسـیجن 

در  شـده  بسـری  از  قبـل  ترامـپ  دونالـد  خـون 

شـفاخانه بـه سـطح خطرناکـی کاهـش یافتـه بـود.

روز  سـه  مجمـوع  در  سـاله   ۷۴ ترامـپ  دونالـد 

پزشـکان  گفتـه  بـه  و  بـود  بسـری  شـفاخانه  در 

معالجـش در ایـن مـدت داروهای مختلفـی از جمله 

اسـت. کـرده  مـرف  را  "رمدسـیور" 

بـه نوشـته نیویورک تایمز، کارشناسـان داروهایی که 

بـرای معالجـه ترامپ تجویز شـده بود را نشـانه ای از 

وخامـت حـال او و جـدی بـود ابتایـش بـه بیـاری 

کوویـد۱۹ ارزیابـی می کننـد. منابـع مطلـع بـه ایـن 

نریـه گفته انـد کـه میـزان اکسـیجن خـون ترامـپ 

پـس از ابتـا بـه کرونـا بـه حـدود ۸۰ درصـد کاهش 

یافتـه بـود در حالـی که کارشناسـان وضعیـت بیار 

مخاطره آمیـز  را  درصـد   ۹۰ از  کمـر  اکسـیجن  بـا 

ارزیابـی می کننـد.

اکسـیجن خـون  میـزان  کاخ سـفید سـال گذشـته 

دونالـد ترامـپ را حـدود ۹۳ درصـد اعام کـرده بود. 

بـه  ترامـپ  دونالـد  ابتـای  امریکایـی  نریـه  یـک  نوشـته  بـه 

بیـاری کوویـد۱۹ بسـیار شـدیدتر از آن چیـزی بـوده کـه قبـا 

اعـام شـد. ایـن نریـه می گویـد میزان اکسـیجن خـون ترامپ 

سـفید  کاخ  اعـام  از  شـدیدتر  شـفاخانه  بـه  انتقـال  از  پیـش 

کاهـش یافتـه بـود. اکتوبـر سـال گذشـته و کمـر از یـک مـاه 

ایـاالت  نوامـر  سـوم  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  بـه  مانـده 

متحـده اعـام شـد کـه رئیـس جمهـوری وقـت امریـکا، دونالـد 

ترامـپ بـه کرونـا مبتا شـده اسـت. ترامـپ پس از مثبت شـدن 

نظامـی  شـفاخانه  بـه  کرونـا  بـه  او  ابتـای  تشـخیص  آزمایـش 

والرریـد در شـال واشـنگن منتقـل شـد و پزشـکان معالـج 

حـال عمومـی اش را خـوب توصیـف کردنـد.

قاطعانـه این شـایعات را رد کرد و گفـت:» در مورد گزینه 

هـای خریـد، همیشـه بـا رئیـس باشـگاه صحبـت مـی 

کنـم. اخیـرا او از من سـوال کرد شـایعات در مورد جذب 

ایسـکو واقعیـت دارنـد؟ فکـر مـی کنـم 15 یـا 20 ثانیه 

در ایـن مـورد حـرف زدیـم نه بیشـر. بـه رئیس گفتـم از 

اسـاس دروغ هسـتند و هیچ صحبتی با او نداشـته ام و 

پیشـنهادی نیز نخواهیـم داد؛ همین. فکر مـی کنم در 

ایـن مـورد بـه انـدازه کافی شـفاف سـازی کرده باشـم و 

بهـر اسـت دیگر بـه آن پرداخته نشـود.«

مدیـر ورزشـی باشـگاه سـویا هرگونـه عاقـه بـه جذب 

ایسـکو هافبـک رئـال مادریـد را تکذیـب کرد.

رئـال مادریـد قصـد دارد در تابسـتان پیـش رو برخـی 

بازیکنـان بـا دسـتمزد باالی خـود را به فروش رسـانده 

و رشایط مالی باشـگاه را بهبود بخشـد. ایسـکو تقریبا 

در ایـن فصـل بـه یـک نیمکت نشـین محـض تبدیل 

شـده و جایـی در اندیشـه هـای زیـن الدیـن زیـدان 

نداشـته اسـت. بـه نظـر مـی رسـد ایـن بازیکـن مـاه 

هـای آخـر حضـور در رئال مادرید را سـپری کـرده و در 

آسـتانه جدایـی از ایـن تیـم اسـت. در بـازی بـا ختافه 

زیـدان ترجیـح داد به ماروین پارک 20 سـاله به جای 

ایسـکو میدان بدهد که حکم تیر خاص برای سـتاره 

ماالگایی را داشت. شایعه و گانه زنی در مورد ایسکو 

زیاد اسـت و برخی منابع خری از عاقه باشگاه سویا 

بـه او خـر داده اند. ایسـکو زیر نظر جولن لوپتگی در 

رئـال روزهـای بسـیار خوبی داشـت و توانسـته بـود به 

ترکیب ثابت برسـد و بی میل نیست در سویا نیز برای 

ایـن مربی بـازی کند. مونچی مدیر ورزشـی سـویا اما 

بـر پایـه رسشـاری سـال ۲۰۱۹ امریـکا حدود 

بسـیاری  دارد.  جمعیـت  نفـر  میلیـون   ۳۲۸

بـه  رسـیدن  بـرای  معتقدنـد  کارشناسـان  از 

کرونـا  پاندمـی  مقابـل  در  جمعـی  مصونیـت 

بایـد دسـت کم ۷۰ درصد شـهروندان واکسـینه 

از  بازدیـد  جریـان  در  بایـدن  جـو  شـوند. 

از  دیگـر  بـار  امریـکا  ملـی صحـت  انسـتیتوت 

برنامه هـای دولـت قبلـی بـرای واکسیناسـیون 

بـه  الزم  انـدازه  بـه  واکسـین  سـفارش  عـدم  و 

شـدت انتقاد کـرد و افـزود کم کاری های دولت 

دونالـد ترامـپ در ایـن زمینـه "بسـیار بدتـر" از 

اسـت. بـوده  همکارانـش  و  او  برآوردهـای 

پیرشفت واکسیناستیون بهتر از وعده های 

دولتت بایدن

رئیـس جمهـوری امریـکا در عیـن حـال وعـده 

داد توزیـع واکسـین میـان ایالت هـا بـر اسـاس 

میلیـون   ۱۰ بـه  و  بـود  خواهـد  آنهـا  جمعیـت 

بنابـر  یافـت.  خواهـد  افزایـش  هفتـه  در  دوز 

بـه کار  آغـاز  از  گزارش هـا در سـه هفتـه پـس 

بـه  واکسـین  دوز  میلیـون   ۲۶ بایـدن  دولـت 

شـهروندان امریکایـی تزریـق شـده کـه حـدود 

پنـج میلیـون دوز بیـش از برنامـه اعـام شـده 

قبلـی اسـت. امریـکا درگیرتریـن کشـور جهـان 

بـا پاندمـی کرونـا بـه شـار مـی رود و منتقدان 

علـت اصلـی آن را جـدی نگرفـن شـیوع کرونـا 

توسـط دولـت دونالـد ترامـپ، بـه خصـوص در 

می کننـد. عنـوان  پاندمـی  آغـاز  ماه هـای 

جانـز  امریکایـی  دانشـگاه  آمـار  پایـه  بـر 

نزدیـک  تـا روز شـنبه ۱۲ فـروری   هاپکینـز، 

بـه ۲۷ میلیـون و ۳۹۳ هـزار مبتـا بـه بیـاری 

کوویـد۱۹ در ایـاالت متحده شناسـایی شـده و 

ایـن تعـداد حدود یـک چهـارم کل مبتایان در 

اسـت. ۱۹۲ کشـور جهـان 

تعـداد  امریـکا  جمهـوری  رئیـس  گفتـه  بـه 

بـرای  خریـده  کشـور  ایـن  کـه  واکسـین هایی 

اسـت.  کافـی  متحـده  ایـاالت  جمعیـت  متـام 

جـو بایـدن وعـده داده بـود در صد روز نخسـت 

ریاسـت جمهوری او ۱۰۰ میلیون نفر واکسینه 

شـوند و اکنـون از این برنامه جلو افتاده اسـت.

دولـت جدیـد امریـکا بـا دو رشکـت داروسـازی 

 ۱۰۰ خریـد  بـرای  فایـزر  و  مدرنـا  امریکایـی 

میلیـون دوز واکسـین از هـر یـک از آنها قرارداد 

نهایـی را امضـاء کـرده اسـت.به گـزارش رادیـو 

رئیـس  و ششـمین  را چهـل  ایـن خـر  آملـان 

 ۱۱ پنج شـنبه،  روز  متحـده  ایـاالت  جمهـوری 

فـروری در جریـان بازدیـد از انسـتیتوت ملـی 

اعـام  واشـنگن  نزدیکـی  در  امریـکا  صحـت 

انتقـاد  بـا  دسـمر  سـی ام  بایـدن  کرد.جـو 

در  ترامـپ  دونالـد  دولـت  سیاسـت های  از 

زمینـه مقابلـه بـا پاندمـی کرونـا و کنـدی رونـد 

بـه  او  بـا ورود  واکسیناسـیون وعـده داده بـود 

یـک  روزی  جنـوری  بیسـتم  در  سـفید  کاخ 

شـوند. واکسـینه  نفـر  میلیـون 

۶۰۰ میلیون دوز واکسین تا پایان جون

خریـد  قـرارداد  امضـای  بـا  بایـدن  گفتـه  بـه 

۲۰۰ میلیـون دوز واکسـین جدیـد، امریـکا تـا 

پایـان مـاه جـون دسـت کم ۶۰۰ میلیـون دوز 

واکسـین دریافـت می کنـد کـه بـرای واکسـینه 

کـردن متـام شـهروندان کافـی خواهد بـود. هر 

فـرد بـرای مصونیـت در برابـر ابتـا بـه بیـاری 

کوویـد۱۹ بایـد دو دوز از واکسـین هایی کـه تا 

امریـکا مجـوز گرفته انـد را دریافـت  کنـون در 

 . کند

بـر ایـن مبنـا واکسـین هایی کـه ایـاالت متحده 

تـا کنـون خریـده بـرای واکسـینه کـردن ۳۰۰ 

میلیـون نفـر کافـی هسـتند. 

باورشمشکلاست؛بهترینخریدرئالپسازکروس

از سـال 2014 و پـس از تونـی کروس این فرالند 

مندی اسـت که به عنوان خرید جدید، توانسـته 

حضـوری متنـاوب و موثر در ترکیب رئـال مادرید 

تابسـتان 2019  باشـد. فرالنـد منـدی  داشـته 

بـا مبلغـی نزدیـک بـه 50 میلیـون یـورو از لیـون 

جـذب رئـال مادریـد شـد. در ابتـدا او قـرار بـود 

ذخیـره مارسـلو باشـد ولـی خیلـی زود توانسـت 

جـای سـتاره برازیلـی را در ترکیـب ثابـت بگیـرد 

در  هـا  کهکشـانی  قهرمانـی  ارکان  از  یکـی  و 

اللیـگای 20-2019 بـود. رونـد خـوب مندی در 

فصـل جـاری هـم ادامـه داشـته و کار او از ایـن 

جهـت مهم اسـت کـه زیـدان را محبور کـرده وی 

را جانشـین سـتاره بزرگ و پرافتخاری چون مارسـلو 

کنـد. زیـدان به مقاومـت برابر نیمکت نشـین کردن 

سـتاره های بزرگ و قدیمی رئال مشـهور اسـت ولی 

منـدی توانسـته خـودش را بـه خوبـی در ایـده های 

مربـی فرانسـوی جـای دهـد. منـدی در بـازی اخیر 

رئـال برابـر ختافـه در پسـت مدافع میانی بـازی کرد 

و توانسـت گل دوم تیمـش را بـه مثـر برسـاند. یکـی 

از خصوصیـات خـوب منـدی دریبـل هـای موفقش 

اسـت. از 81 تاش برای دریبل، او توانسـته 53 بار 

بـا موفقیـت ایـن کار را انجـام دهـد کـه بـرای مثـال 

از وینیسـیوس بـا 40 موفقیـت در 93 تـاش، باالتر 

اسـت. در رئـال مودریـچ متوسـط عملکـرد بهـری 

دارد. یـک نکتـه جالـب دیگـر در مـورد منـدی ایـن 

اسـت کـه او پـس از تونی کروس، تنها خریـد رئال از 

سـال 2014 اسـت کـه پـس از گذشـت یک سـال و 

نیم از حضورش در این باشـگاه، توانسـته بیشـرین 

بازی را انجام دهد. شـاید باورش مشـکل باشـد ولی 

منـدی در ایـن مـدت 4520 دقیقـه در 57 بار برای 

رئـال بـازی کـرده اسـت و بایـد پذیرفت کـه از موفق 

تریـن خریدهـای اخیـر باشـگاه مادریدی محسـوب 

می شـود.

امریکادهفرماندهارشدارتشمیانمارراتحریمکرد
بـرای  ملـی  "اتحـاد  حـزب  شـده  بازداشـت 

دموکراسـی" را آزاد کننـد.
نیـروی سیاسـی بـه رهری آنگ سـان سـوچی 
ارتـش  شـد.  پیـروز  نوامـر  مـاه  انتخابـات  در 
میامنـار علـت کودتـا را تقلـب در انتخابـات و 
کنـون  تـا  امـا  می کنـد  عنـوان  آرا  دسـتکاری 
بـرای اثبات این ادعا شـواهد و اسـناد معتری 
ارائـه نکـرده اسـت. نظامیـان میامنار در سـال 
۱۹۶۲ بـا کودتـا قـدرت را بـه دسـت گرفتند و 
حـدود نیم قـرن بر این کشـور حکومت کردند. 
انتخابـات مـاه نوامـر دومیـن "انتخابـات آزاد" 
از زمـان کنـار رفـن نظامیـان در سـال ۲۰۱۱  
بـود. بـا وجود رسکـوب خشـونت آمیز معرضان 
و دسـتگیری گسـرده مقام هـای ارشـد حـزب 
تظاهـرات  دموکراسـی،  بـرای  ملـی  اتحـاد 
ادامـه  همچنـان  کودتاگـران  علیـه  اعراضـی 

دارد.
وزارت خزانـه داری ایـاالت متحـده تهدید کرده 
کـه اگر کودتاگران به رسکـوب معرضان ادامه 
دهنـد و مقام هـای ارشـد دولـت غیرنظامـی را 

آزاد نکننـد تحریم هـا را تشـدید می کنـد.

وزارت خزانـه داری امریکا ده مقام ارشـد نظامی 
و سـه رشکـت وابسـته بـه کودتاگـران میامنـار را 
فرمانـده  هانـگ،  اونـگ  میـن  کـرد.  تحریـم 
ارتـش، جانشـین او و وزیـر دفـاع جدیـد میامنار 
شـده  تحریـم  شـخصیت های  شـاخص ترین 

هسـتند.
حـدود دو هفتـه پـس از کودتـای میامنـار علیـه 
دولت غیرنظامی به ریاسـت آنگ سـان سـوچی، 
دو  تهدیـد  متحـده  ایـاالت  خزانـه داری  وزارت 
روز پیـش جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری امریـکا 

دربـاره تحریـم کودتاگـران را عملـی کـرد.
 ۱۲ جمعـه،  روز  آسوشـیتدپرس  خرگـزاری 
خزانـه داری  وزارت  کـه  داده  گـزارش  فـروری 
ایـاالت متحـده  ده مقـام ارشـد ارتـش میامنار و 
سـه رشکت وابسـته به کودتاگران را در فهرسـت 

داد. قـرار  وزارت خانـه  ایـن  تحریم هـای 
بنابـر ایـن گـزارش مین اونـگ هانـگ، فرمانده 
ارتـش میامنـار، قائـم مقام او و وزیـر دفاع جدید 
این کشـور در میان تحریمشـدگان هسـتند. جو 
بایـدن پیش از این از نظامیان میامنار خواسـته 
بـود قـدرت را به غیرنظامیـان بازگردانند و رسان 

خبر جدید کلوپ از بحران شدید خط دفاعی لیورپول

تیمملیکریکتاسترالیا
دربرابرتیمبنگلهدیشمیرود

مسـابقات بیسـت اوره جام جهانی به راه انداخته می شود.

پـس از سـال ۲۰۲۷ ایـن اولیـن بـار اسـت که بنگلـه دیش 

از تیـم کریکت اسـرالیا میزبانی می کند. پیـش از برگزاری 

جام جهانی کریکت، بنگله دیش از تیم ملی انگلستان نیز 

برای انجام مسـابقات بیسـت آوره میزبانی خواهد کرد.

براسـاس گزارش ویب سـایت های ورزشـی، این مسابقات 

میان تیم های اسرالیا و بنگله دیش به منظور رشکت در 

فابینیـو بـا تاییـد یورگـن کلـوپ بـازی بـا لسـر را از دسـت داد و شـاید بـه بـازی بـا الیپزیـش و 

اورتـون هـم نرسـد. لیورپـول امـروز در یـک بـازی حسـاس و در واقـع شـش امتیازی بایـد به زمین 

لسرسـیتی بـرود. قرمزهـا کـه فصل جاری بـا بحران مصدومیت مدافعان شـان روبرو هسـتند و تا 

بـه اینجـا ویرژیـل فن دایـک، جو گومز و ژوئل ماتیـپ را برای ادامـه کار از دسـت داده اند، اکنون 

بـا مصدومیـت فابینیـو دسـت بـه گریباننـد. هافبـک دفاعـی برازیلـی کـه فصـل جـاری اغلب به 

عنـوان مدافـع میانـی بـه میدان رفتـه، به دلیل مصدومیت، بـازی فردا را از دسـت خواهـد داد. او 

در بـازی رفـت برابـر الیپزیـش در یک هشـتم نهایی لیگ قهرمانـان و نیز دربی مقابـل اورتون نیز 

غایـب خواهـد بـود. یورگـن کلوپ با تاییـد دوری چند هفتـه ای فابینیو گفت:» متاسـفانه فابینیو 

در دسـرس نیسـت. او مجـددا مصدوم شـده و مشـکل عضانی مختـری دارد که احتـاال او را 

بـرای چنـد بـازی بعـد بـه دور از میادین نگاه می دارد. فردا که قطعا نیسـت ولی بـرای الیپزیش و 

اورتـون هنـوز بـه طـور قطعـی منـی دانم. واقعا منی دانم و شـاید برسـد شـاید هـم نه.«

بـا مصدومیـت فابینیـو نوبت به بن دیویـس و ازوان کاباک دو مدافع میانی جدیـد لیورپول که در 

انتقـاالت جنوری جذب شـدند، می رسـد. هـر دو باید برابـر مهاجم زهرداری چون جیمـی واردی 

قـرار بگیرنـد. کلـوپ در ایـن رابطه گفت:» بازی برابـر جیمی واردی برای همـه مدافعان لیگ یک 

چالـش بـزرگ اسـت. شـکل بازی او و نحـوه ای که از سـوی هم تایمی هایش تغذیه می شـود، او 

را بسـیار خطرنـاک مـی کنـد. بـرای مهـار واردی بایـد تیمی عمـل کـرد و باید مانع شـویم توپ به 

اوبرسـد. جیمـی مهاجمـی در کاس جهانـی اسـت و محوطه جریمـه را خوب می شناسـد. اینها 

در کنـار رسعـت باالیـش، او را به مهاجمی دردرسسـاز تبدیل کـرده اند.«

کلـوپ ادامـه داد:» کابـاک و دیویـس چنـد جلسـه مترینـی خوب را داشـته انـد. بایـد در کارهای 

دفاعـی بسـیار خـوب کار کنیـم و این بسـیار مهم اسـت. البتـه ما ناتان فیلپـس را هم بـرای دفاع 

در اختیـار داریـم و حتـی جـوردن هندرسـون هم می توانـد در خط دفاع جای فابینیـو بازی کند. 

در مـورد دو مدافـع میانـی فردا تصمیم خواهـم گرفت.«

مربیگـری رئـال در آینـده:» االن در پـی اس جـی خوشـحامل و در 

قراردادم بندی برای پیوسـن به رئال وجود ندارد. امسـال از بارسـا 

هم پیشـنهادی نداشتم.«

امباپـه:» امباپـه یـک واقعیـت مسـلم اسـت. او توانایی های 

بالقـوه فـوق العـاده ای دارد. کیلیـان رسعتـی خیـره کننده 

دارد و مـی توانـد هـر دفاعـی را بـه زحمت بینـدازد.«

رسمربـی پـی اس جی معتقد اسـت این تیم باید با غیبت نیـار و دی ماریا 

برابر بارسا کنار بیاید.

مصدومیـت نیـار در یـک بـازی کم اهمیت جـام حذفی و به فاصله شـش 

روز تـا بـازی بـزرگ برابـر بارسـا باعـث شـد او ایـن جـدال بـزرگ را از دسـت 

بدهد و هنوز مشـخص نیسـت که بتواند در بازی برگشـت که یک ماه دیگر 

برگـزار خواهد شـد، حضور پیـدا کند.

مائوریسـیو پوچتینـو در مصاحبـه بـا اونـدا رسو و در مـورد مصدومیت نیار 

گفـت:» نیـار بـرای بازی های بزرگـی مثل بازی پیش رو برابر بارسـا متولد 

شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل غیبـت او بیـش از همه بـرای خـودش گران 

متـام شـد و بسـیار هم ناراحت اسـت.

نیـار بـه دلیل سـبک بـازی اش بارها با خطـای بازیکنان مقابـل روبرو می 

شـود و متاسـفانه داوران نیـز به خوبـی از بازیکنانی مثـل او محافظت منی 

کنند. نیار عاشـق کار با توپ اسـت و فوتبال را به شـیوه ای متفاوت بازی 

مـی کنـد. او حتـی در مترینـات نیـز همینطـور اسـت. نیـار به هیـچ وجه 

قصد تحریـک بازیکنان مقابل را نـدارد.«

نیـار و سـفر به برازیـل برای درمان:» منـی دانم؛ این باید با هاهنگی تیم 

پزشـکی باشـد. شـاید برای او سـفر به برازیـل و حضور در فضایـی متفاوت، 

خوب هم باشـد.« غیبت نیار و دی ماریا برابر بارسـا:» از دسـت دادن این 

دو بازیکـن برابـر بارسـلونا در چنین دیدار مهمی بدون شـک ضایعه بزرگی 

اسـت ولـی بایـد خودمـان را بـا رشایـط جدیـد وفـق بدهیـم. مـن انسـانی 

خوشـبین هسـتم و ایـن هم یک چالـش جدید بـرای تیم خواهـد بود.«
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پـس از سـال شـش سـال جنجـال رس انجـام کار تخریب دیوار کنسـولگری ایران در شـهر هرات آغاز شـده 

اسـت. دیـوار کنسـولگری ایران در شـهر هـرات مانع اصلی تکمیـل کار جاده مرکزی این شـهر بود و باعث 

راه بنـدان در قلب شـهر هرات شـده بود. 

مسـووالن کنسـولگری ایـران در شـهر هرات می گوینـد که بر بنیاد یـک تفاهم نامه با حکومت افغانسـتان، 

در بـدل گرفـن زمیـن در کابـل، تخریب دیوار این منایندگی سیاسـی را در شـهر هـرات آغاز کرده اند.

محمـد صدیقی فـر، رسکنسـول ایـران در هـرات گفـت: »ما طـی نامه ای بـه دفـر منایندگـی وزارت خارجه 

افغانسـتان در هـرات مراتـب آمادگـی خـود را به خاطـر تحویـل زمیـن بـه والـی هـرات اعـام مـی کنیـم و 

مقدمـات تخریـب سـاختامن قدیمـی و عقب نشـینی دیـوار را از امـروز انجـام می دهیـم.« 

امیـن اللـه آزادانـی، رییـس منایندگـی وزارت خارجـه در هـرات نیـز افـزود: »پـس از ایـن کـه نامـه میـان 

مسـووالن ذیربـط مـا در وزارت امـور خارجـه بـا همـکاران سـفارت ایـران در کابـل امضـاء شـد، رسـام زمین 

بـه دسـرس جانـب ایرانـی در کابـل قـرار گرفتـه اسـت و جانـب ایرانـی نیـز حـارض شـده اسـت تـا زمیـن 

کنسـولگری تحـت پروسـه عقـب نشـینی قـرار بگیـرد.«

در بـدل یـک هـزار و ۶۰۰ مـر مربـع زمیـن کنسـولگری ایـران در شـهر هـرات، حکومـت دو هـزار و ۲۴۸ 

مـر مربـع زمیـن در داراالمـان و بیـش از ۹۰۰ مـر مربـع زمیـن را در شـهر نـو کابـل بـه ایران داده اسـت.

سـید وحیـد قتالـی والـی هرات گفت: »عقب نشـینی دیوار کنسـولگری جمهوری اسـامی ایـران در هرات 

آغـاز شـده اسـت و تـا ۴۸ سـاعت رسک بـه روی شـهروندان گشـایش پیـدا مـی کنـد.« باشـندگان هـرات 

همـواره دیـوار کنسـولگری ایـران در شـهر هـرات را همچـون غده رسطانـی در برابر رفت و آمد در این شـهر 

گفتـه انـد و خواهـان عقـب نشـینی آن شـده بودنـد. در شـش سـال گذشـته دیـوار کنسـولگری ایـران در 

شـهر هـرات از مـوارد حاشـیه سـاز در روابـط سیاسـی ایـران و افغانسـتان بوده اسـت. نزدیک به پنج سـال 

پیـش زمانـی کـه شـهرداری هـرات موانع داخل پیـاده رو ایـن مناینده گی سیاسـی را برداشـت، این اقدام 

شـهرداری خشـم مقـام هـای ایرانـی را برانگیخت و کنسـولگری ایران در شـهر هـرات برای مدتـی از دادن 

ویـزا به شـهروندان افغانسـتان خـودداری کرد. 

 وزارت صحـت عامـه کشـور می گوید کواکـس، نهـاد هامهنگ کننده 

تهیه واکسـین زیر نظر سـازمان بهداشـت جهانی قرار اسـت شـانزده 

میلیـون دوز واکسـین کرونـا بـرای این کشـور تهیه  کند.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه روز پنجشـنبه ۲۳ دلو 

در یـک نشسـت خربی گفت کـه هزینه این ۱۶ میلیـون دوز را اتحاد 

جهانـی واکسـین ) GAVI( می پـردازد و ایـن مقـدار واکسـین بـرای 

۲۰ درصـد از جمعیـت ایـن کشـور در نظر گرفته شـده اسـت.

آقـای مجـروح اضافـه کـرد کـه بـرای واکسیناسـیون شـصت درصـد 

جمعیت کشـور )حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر( که شـامل بزرگسـاالن 

می شـود بـه ۳۲۰ میلیـون دالـر بودجـه نیـاز اسـت کـه از ایـن میـان 

۲۴۴ میلیـون دالـر آن بـه دسـت آمده اسـت و تنهـا ۷۶ میلیـون دالر 

دیگـر هنوز فراهم نشـده و تـاش برای به دسـت آوردن آن نیز جریان 

دارد. چنـد روز پیـش کشـور هند ۵۰۰هزار دوز واکسـین کرونا کمک 

کـرد کـه بـرای تطبیـق آن منتظـر تاییـد سـازمان بهداشـت جهانـی 

اسـت. آقـای مجـروح گفـت که قرار اسـت از این واکسـین ها نخسـت 

کارمنـدان بهداشـتی، بعـد نیروهـای امنیتی و بعدتر خربنـگاران بهره 

مند شـوند.

بـرای  واکسـین  دوز  میلیـون  شـانزده  نیـز  کوواکـس  کـه  افـزود  او 

افغانسـتان تهیـه می کنـد کـه در مرحلـه نخسـت ۱.۳ میلیـون دوز 

آن بـه افغانسـتان خواهـد رسـید. بـه گفتـه او، از این واکسـین ها بعد 

از گروه هـای مشـخص شـده نخسـت، افـراد مسـن، شـهروندان بیامر 

و آسـیب پذیر، کارمنـدان ادارات دولتـی و خصوصـی کـه بـا مشـری 

بیجاشـدگان  کننـده،  بازگشـت  مهاجریـن  دارنـد،  رسکار  مسـتقیام 

داخلـی و بعـد کوچـی هـا مسـتفید خواهنـد شـد.

آقـای مجـروح گفـت کـه افغانسـتان ظرفیـت نگهـداری پنـج میلیـون 

دوز واکسـین را در زنجیـره رسد میـدان هوایـی کابـل و سـی میلیـون 

دوز واکسـین را در رسارس ایـن کشـور دارد.

بـا آنهـم او افـزود کـه ایـن کشـور در صـورت تامیـن منابـع مالـی و بـه 

دسـت آوردن واکسـین مـورد نیاز ایـن توانایی را دارد کـه ظرف پانزده 

روز شـصت درصـد جمعیـت خـود را واکسـین کنـد. وزارت صحـت 

گفتـه کـه بـا واکسـین شـدن ۶۰ درصـد جمعیـت، ایمنـی جمعـی به 

وجـود خواهـد آمـد که میـزان ابتا و گـردش ویروس در اجتـامع را به 

حداقـل خواهـد رسـاند. رسپرسـت وزارت صحـت می گوید کـه رئیس 

جمهـوری هشـدار داده کـه بـا آغـاز رونـد واکسیناسـیون در مقابـل 

هیـچ تخطـی کوچکریـن انعطافـی نخواهد داشـت.

بـه گفتـه او، آنهـا در ایـن رونـد احتـامل وقـوع تخلفـات، تهدیـدات و 

امتیـاز طلبـی گروه هـای خـاص را پیـش بینـی کرده انـد امـا نهایـت 

کوشـش شـان جلوگیری از هر نوع سـوء اسـتفاده از واکسـین اسـت. 

نگرانی هـای  متـام  بـه  کـه  کـرده  اعـام  مالیـه  وزارت   

مناینـدگان مجلـس در مسـوده بودجه ۱۴۰۰ رسـیدگی 

شـده و نواقـص ایـن طـرح رفـع شـده اسـت.

روز  مالیـه  وزارت  رسپرسـت  پاینـده،  خالـد  محمـد 

پنجشـنبه ۲۳ دلـو در یـک نشسـت خـربی گفـت کـه به 

متامـی خواسـته های »معقـول، عملی و در حـد امکانات 

مناینـدگان  نگرانی هـای  و  شـده  رسـیدگی  دولـت« 

مجلـس نیـز رفـع و نواقـص طـرح بودجـه اصـاح شـده 

اسـت.

مسـوده  در  خواسـت  ایـن  کـه  می گویـد  پاینـده  آقـای 

سـوم بودجه در نظر گرفته شـده اسـت و در سـال مالی 

محمدرسـول طالـب، عضو هیـأت مذاکره کننـده ی جمهوری 

مرشوعیـت  هیـأت  ایـن  کـه  می گویـد  افغانسـتان  اسـامی 

دینـی جنـگ را از گـروه طالبـان گرفتـه اسـت.

روز  برگشـته،  کابـل  بـه  دوحـه  از  اخیـرا  کـه  طالـب  آقـای 

گفتـه  مردمـی  نشسـت  یـک  در  دلـو(   ۲۳ )پنج شـنبه، 

اسـت: »ادامـه ی جنـگ بـدون توجیـه دینـی طالبـان را بـه 

جریـان  طالبـان  می کنـد.  تبدیـل  غیرمسـئول  جنگ جـوی 

عقیدتـی اسـت کـه براسـاس مرشوعیـت دینـی می جنگنند، 

گرفتیـم.« از طالبـان  را  دینـی جنـگ  مـا مرشوعیـت  امـا 

بـه گفته ی طالب، هیـأت مذاکره کننده ی جمهوری اسـامی 

افغانسـتان از هیـأت مذاکره کننده ی طالبان خواسـت که در 

مـورد حـال و حـرام بودن جنـگ افغانسـتان بحث کنـد، اما 

هیـأت طالبان حارض نشـده اسـت.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  عضـو  ایـن 

افغانسـتان گفتـه اسـت کـه رشایـط افغانسـتان و جهـان و 

توافق نامـه ی دوحـه، هزینه ی جنگ را برای طالبان سـنگین 

و گـزاف کـرده اسـت.

بـه گفتـه ی طالـب، در صورتـی کـه نیروهـای خارجـی در ماه 

مـی از افغانسـتان خـارج نشـوند، طالبـان بـا دو گزینه؛ یکی 

پذیـرش حضـور نیروهـای خارجـی و دوم ادامـه ی جنـگ در 

برابـر آنـان روبـه رو خواهنـد شـد کـه انتخـاب هـر یـک از این 

دو گزینـه بـرای طالبان دشـوار اسـت.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  حضـور  او 

افغانسـتان در دوحـه را بـه نفـع مـردم و کشـور دانسـته امـا 

در عیـن حـال، تأکیـد کـرده اسـت کـه آنـان منتظر سیاسـت 

و پالیسـی های کشـور دیگـری نیسـتند تـا پـس از آن مذاکره 

کننـد.

روی  توافـق  زمان گیـر شـدن  مـورد  در  طالـب  محمدرسـول 

طرزالعمـل مذاکـرات در دور اول مذاکـره نیـز گفتـه اسـت 

کـه طالبـان بـر توافق نامـه ی دوحـه به عنـوان مبنای پیشـربد 

کـه  صورتـی  در  کـرد  تأکیـد  او  داشـتند.  تأکیـد  مذاکـرات 

می شـد،  مذاکـرات  پیشـربد  مبنـای  دوحـه  توافق نامـه ی 

دموکراسـی، حقـوق شـهروندی و عدالـت وجود منی داشـت.

اسـامی  او، هیـأت مذاکره کننـده ی جمهـوری  بـه گفتـه ی 

تـا  کـرد  وادار  را  طالبـان  حوصله منـدی،  بـا  افغانسـتان 

خواسـت مـردم افغانسـتان را نیـز به عنـوان اسـاس مذاکرات 

یـک  به عنـوان  آن  از  طالـب  آقـای  کـه  موضوعـی  بپذیرنـد؛ 

دسـت آورد بـزرگ یـاد کـرده اسـت.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  عضـو  ایـن 

افغانسـتان در ایـن نشسـت مردمی گفته اسـت کـه آتش بس 

اولیـن خواسـت مـردم افغانسـتان اسـت و در آجنـدای هیأت 

مذاکره کننـده ی دولـت نیـز در اولویت قـرار دارد. او اما گفت 

کـه آتش بـس در آخریـن فهرسـت آجنـدای هیـأت طالبـان 

قـرار دارد و بـا توجـه بـه ایـن تفـاوت، راه رسـیدن بـه صلـح 

طوالنـی، پیچیـده و مشـکل اسـت.

آقـای طالـب بـا اشـاره بـه طـرح حکومـت موقـت، همچنـان 

تـاش  دولـت  مذاکره کننـده ی  هیـأت  اعضـای  کـه  گفـت 

می کنـد در مسـیر مذاکـرات، از کشـاندن کشـور بـه سـوی 

کننـد. پرهیـز  سیاسـی  انقطـاع  و  هرج ومـرج 

دینـی  مرشوعیـت  گرفـن  از  درحالـی  طالـب  محمدرسـول 

جنـگ از گـروه طالبـان سـخن گفتـه اسـت کـه پیـش از این 

نیز علامی دین در افغانسـتان و شـامری دیگر از کشـورهای 

اسـامی و همچنـان اتحادیـه علـامی دیـن جهـان اسـامی، 

جنـگ افغانسـتان را فاقـد مرشوعیـت دینـی خوانده انـد. 

کار تخریب دیوار کنسولگری ایران در شهر هرات آغاز شد 

عضو هیأت مذاکره کننده ی دولت: 
مشروعیت دینی جنگ را از گروه 

طالبان گرفته ایم 

کواکس ۱۶ میلیون دوز واکسین کرونا برای افغانستان تهیه می کند 

جـاری معاشـات معلـامن و کارمنـدان پایین رتبـه دولت 

افزایـش خواهـد یافـت.

امـا بـه گفتـه او، بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف نیـاز بـه 

جویـی  رصفـه  تخنیکـی،  کارهـای  رسی  یـک  انجـام 

کـه  اسـت  قوانیـن  در  تعدیـات  و  مصـارف  بعضـی  در 

برمی گیـرد. در  را  مـاه  سـه  دو  دسـت کم 

آقـای پاینـده تعهد سـپرد که بعـد از انجام ایـن اقدامات 

از  گـروه  ایـن  حقـوق  مالـی،  سـال  وسـط  بررسـی  تـا 

کارمنـدان دولتـی افزایـش خواهـد یافـت و ایـن افزایش 

قابـل ماحظـه خواهـد بـود.

بـه  مناینـدگان  مجلـس  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار  او 

زودی طـرح سـوم بودجـه ۱۴۰۰ را تصویـب کند و وعده 

سـپرد کـه ایـن نهـاد بـرای هـر نـوع همـکاری، تفاهـم و 

کار مشـرک در بخـش تخنیکـی با مجلس آماده اسـت.

بـا گذشـت حـدود دو مـاه از سـال مالـی ۱۴۰۰ مجلس 

مناینـدگان تاکنـون طـرح بودجـه ایـن سـال را تصویـب 

نکـرده و پیـش از ایـن دو بـار آن را رد نیـز کـرده اسـت. 

یکـی از خواسـت ها و دالیـل مهـم رد ایـن طرح از سـوی 

مجلـس، تاکیـد بـر یکسـان سـازی معاشـات کارمنـدان 

دولتـی خوانـده شـده کـه مناینـدگان مجلـس از آن بـه 

عنـوان »خـط رسخ« نیـز یـاد کردنـد.

بـه گفتـه او، اکنـون نیـز در یـک کـد اختصاصـی ۱.۷ 

میلیـارد افغانـی در بودجه برای ایـن کار تخصیص یافته 

کـه تـا وسـط سـال مالـی بـا رصفـه جویی هـا بـه پنـج تـا 

شـش میلیـارد افغانـی افزایـش خواهـد یافـت.

رسپرسـت وزارت مالیـه تاکیـد می کنـد که تاخیر بیشـر 

کشـور  بـرای  خوبـی  پیامدهـای  بودجـه  تصویـب  در 

تصویـب  در  تاخیـر  کـه  می گویـد  او  داشـت.  نخواهـد 

را  شـده  بینـی  پیـش  درآمدهـای  بـه  رسـیدن  بودجـه، 

دشـوار خواهـد سـاخت، به اقتصاد کشـور آسـیب جدی 

خواهـد زد، بخـش خصوصـی را مترضر خواهد سـاخت، 

بیـکاری و فقـر افزایش خواهد یافت، آسـیب های ناشـی 

از شـیوع ویـروس کرونـا جـربان نخواهد شـد و بـه دنبال 

بـه جامعـه جهانـی،  تعهـدات حکومـت  نشـدن  عملـی 

کمک هـای آنهـا نیـز بـا چالـش رو بـه رو خواهـد شـد.

بـه اسـاس اطاعـات آقـای پاینـده، حکومت برای سـال 

۱۴۰۰ بلندتریـن درآمـد در سـالهای گذشـته بیـش از 

۲۱۶ میلیـارد افغانـی را پیـش بینـی کـرده اسـت.

نیـز  مالیـه  وزارت  مالـی  معـاون  زدران،  عبدالحبیـب 

در ایـن نشسـت خـربی گفـت کـه بـرای اولیـن بـار در 

مدیریـت  بخـش  در  پروژه هایـی  گذشـته  سـال  بیسـت 

در  زراعـت  مشـکات  حـل  بندهـا،  سـاخت  بـرای  آب 

صـورت خشکسـالی احتاملـی، خریـد واکسـین کرونـا و 

پروژه هایـی در بخـش اتصـال منطقـه ای در بودجـه در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه گفتـه او، در صـورت تاخیـر 

در تصویـب بودجـه در عملـی شـدن ایـن پروژه هـا نیـز 

مشـکات بـه میـان خواهـد آمـد.

مجمـوع بودجـه ملـی برای سـال مالـی ۱۴۰۰، بیش از 

۴۷۳ میلیـارد افغانـی اسـت که ۳۱۱ میلیـارد آن بودجه 

عـادی و ۱۶۱ میلیـارد افغانـی آن هـم بودجه انکشـافی 

است. 

وزارت مالیه: تاخیر در تصویب بودجه، سبب افزایش فقر می شود 


