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 آلمان فرانسه را در فهرست 
کشورهای کرونایی پرخطر قرار 

می دهد

 اسرائيل گرفتار بزرگترین 
بحران سياسی دهه اخير

 آلمان می گوید فرانسـه را در فهرسـت کشـورهای پر خطر 
از نظـر شـیوع کرونـا قـرار داده و کنتـرل مـرزی بـا ایـن 
کشـور را تشـدید می کنـد. آنگال مـرکل، صدر اعظـم آلمان 
ایـن موضـوع را روز پنجشـنبه در حاشـیه نشسـت مجـازی 

سـران اتحادیـه اروپا اعـالم کرد...

 چهارمیـن انتخابـات پارلمانـی در عـرض دو سـال هم 
نتوانسـته اسـرائیل را از بزرگترین بحران سیاسـی دهه 
اخیـر نجـات دهـد. چشـم انـدازی بـرای تشـکیل یک 
دولـت ائتالفـی نیسـت. برگـزاری مجـدد انتخابـات از 

گزینه هـای مطـرح اسـت...

خروج نیروهای امریکایی 

 عملی نیست 

وحید عمر: 

4

4

 مروری بر فلم »رفیق عزیز«

سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ: 
حفاظت از آبده های تاریخی و 
ميراث های فرهنگی در معرض 

خطر، نياز جدی است 

هنری

 چنـد شـب قبـل فلـم »Dear Comrado« کـه بـه 

فارسـی »رفیـق عزیـز« ترجمـه اش کرده انـد را دیدم. 

حقیقتـا بسـیار بهـر و زیباتـر از آن چیـزی بـود کـه 

تصـور مـی کـردم و بسـیار پرمعنا تـر از آن چـه بـود 

انتظـار داشـت.  فلـم هنـدی  یـک  از  کـه می تـوان 

بـر  مـوردی  کمـر  بـه  تقریبـا  فلـم  ایـن  دیـدن  بـا 

پیشـانی ات  بـر  دسـت  آن  از  پـس  کـه  می خـوری 

بلـی!    بکوبـی و بگویـی 

 تمدید حضور نظامی؛ 
تصميم معقول امریکا و آلمان

 بند کمال خان نوید دهندۀ 
گسترش اقتصاد سبز

 انتظارات مردم و آثار
 اقتصادی آن

اول مـاه  افغانسـتان در  از  نیروهـای خارجـی   خـروج 
مـی از ابتـدا عجوالنـه و غیـر مسـؤوالنه ارزیابـی شـده 
بـود. امریـکا در توافقنامـه دوحـه امتیازات زیـادی برای 
طالبـان قایـل شـد کـه از جملـه آن امتیـازات، خـروج 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان تـا اول مـاه می 2021 

بـود. ...
2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

2

رئیس جمهورآمریکا: 

2

که در نشست 
ارائه می شود  ترکیه 
راه گشاه خواهد بود 

3

3

می،  ماه  اول  در 



رئیس جمهورآمریکا:  

  خروج نیروهای 
امریکایی در
 اول ماه می،
 عملی نیست 

 

در حمالت نیروهای پاکستانی بر 
کنر سه تن کشته و زخمی شدند 
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 جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری آمریکا، در نخسـتین کنفرانس 

خـری از زمـان آغاز به کارش گفت که »خیلی دشـوار« اسـت 

بـرای خـروج نیروهـای آمریکایـی را از  کـه مهلـت اول مـی 

افغانسـتان »بـه دالیـل فنـی« عملـی کـرد. او امـا، تاکید کرد 

کـه کشـورش قصـد ندارد بـرای مـدت طوالنی در افغانسـتان 

مباند.

آقـای بایـدن شـامگاه روز پنجشـنبه 5 حمـل در این نشسـت 

خـری گفـت کـه بـا متحـدان آمریـکا کـه در افغانسـتان نیرو 

دارنـد، مشـورت می کنـد و افـزود آنتونـی بلینکـن، وزیـر امور 

خارجـه، در بروکسـل بـا متحـدان واشـنگنت در ناتو مشـورت 

می کنـد.

همچنیـن، جـرال لوید آسـتین، وزیر دفاع آمریـکا، نیز اخیرا 

در سـفری بـه کابـل بـا طرف هـای ذیدخیـل دیـدار و گفتکـو 

کرده اسـت.

آقـای بایـدن در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا سـال آینـده نیز 

نیروهـای آمریکایـی در افغانسـتان حضـور خواهنـد داشـت، 

سرمقاله

 خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان در اول ماه می از 

ابتـدا عجوالنـه و غیر مسـؤوالنه ارزیابی شـده بـود. امریکا 

در توافقنامـه دوحـه امتیـازات زیـادی بـرای طالبـان قایل 

شـد کـه از جملـه آن امتیازات، خروج نیروهـای خارجی از 

افغانسـتان تـا اول ماه مـی 2021 بود. 

بـر اسـاس وعده هـا و تعهـدات کشـورهای حامیـت کننده 

افغانسـتان، ایـن کشـورها نبایـد افغانسـتان را در جنـگ 

بایسـت  و  تنهـا مـی گذاشـتند  تروریسـتی  باگـروه هـای 

تـا زمـان برقـراری امنیـت در ایـن کشـور بـه حامیـت های 

نظامـی خـود ادامـه مـی دادنـد؛ امـا تعییـن تاریـخ خروج 

امریـکا و  افغانسـتان در توافقنامـه  از  نیروهـای خارجـی 

طالبـان، نـگاه مردم افغانسـتان را نسـبت به این کشـورها 

کشـورهای  کـه  کـرد  تقویـت  را  بـاور  ایـن  و  داد  تغییـر 

خارجـی رصف بـه دنبـال منافـع خودشـان انـد و امنیـت 

از  آنهـا  بـرای  پایـداری سیاسـی کشـور  و  ثبـات  و  مـردم 

اهمیـت زیـادی برخـوردار منـی باشـد.

 در هـامن زمـان بسـیاری از کارشناسـان، تعییـن رضب 

االجـل خروج نیروهای خارجی از افغانسـتان را زودهنگام 

و غیر مسـؤوالنه خواندند و بسـیاری از کشـورهای اروپایی 

خـروج نیروهـای خارجـی را بـدون ایـن کـه اطمینانـی از 

وضعیـت آینـده ایـن کشـور وجود داشـته باشـد، خطرناک 

توصیـف کردنـد و خواهـان حضـور ایـن نیروها تـا برقراری 

صلـح در ایـن کشـور گردیدند. 

اکنـون رییـس جمهـور امریـکا نیـز در نخسـتین کنفرانس 

خـری از زمـان آغـاز بـه کارش گفـت کـه »خیلی دشـوار« 

اسـت کـه مهلت اول می بـرای خروج نیروهای این کشـور 

از افغانسـتان را »بـه دالیـل فنی« عملی کـرد؛ اما او تاکید 

کـرد کـه کشـورش قصـد نـدارد بـرای مـدت طوالنـی در 

افغانسـتان مباند.

او افـزود کـه بـا متحـدان آمریـکا کـه در افغانسـتان نیـرو 

دارنـد درایـن بـاره مشـورت می کند. از سـوی دیگـر آملان 

نیـز حضـور نیروهایـش را در افغانسـتان تـا ده مـاه دیگـر 

کرد. متدیـد 

در سـال 2014 خـروج زودهنـگام نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان، گـروه طالبـان و سـایر گـروه هـای تروریسـتی 

ایـن نیروهـا راه پیـروی  بـا خـروج  امیـدوار کـرد کـه  را 

نظامـی بـرای آنهـا بـاز مـی شـود و این گـروه هـا از طریق 

جنـگ مـی تواننـد نظـام موجـود را سـقوط دهـد. بـه ایـن 

دلیـل خـروج نیروهای خارجی، سـبب بدتر شـدن رشایط 

امنیتـی در کشـور گردیـد و تلفات افـراد ملکی و نظامی را 

بـه گونـه ای بـی سـابقه ای بـاال برد.

توافقنامـه امریـکا و طالبان نیز اولیـن پیامدعینی و علنی 

اش بـرای مـردم افغانسـتان، تضعیـف دولـت، بـی ثباتـی 

ترورهـای  و  انفجـار  انتحـار،  افزایـش جنـگ،  و  سیاسـی 

هدفمنـد خرنگاران، علامی دینی، سـارنواالن، کارمندان 

دولتـی و زنـان بود. مردم افغانسـتان سـال بسـیار سـخت 

و دشـواری را سـپری کردنـد. مـردم از کشـورهای خارجی 

کـه کشـورهای  دیدنـد  مـی  آنـان  بودنـد،  مأیـوس شـده 

نجـات  بهـای  بـه  چطـور  افغانسـتان  کننـده  حامیـت 

خودشـان از گـرداب افغانسـتان، مـردم ایـن کشـور را بـه 

دسـت تروریسـتان رهـا کـرده انـد و بـر خـاف وعده هـای 

شـان هیـچ فکـری بـرای آینـده ایـن کشـور ندارنـد و هیچ 

تصمیمـی بـرای براوردن خواسـت های این مـردم ندارند.

بـا ایـن کـه گفتگوهـای صلـح بـر مبنـای نادرسـت رشوع 

شـده بـود؛ امـا حکومـت افغانسـتان بیشـرین گذشـت و 

همـکاری را در ایـن زمینـه از خود نشـان داده و بلندترین 

گذشـت  امـا  اسـت.  برداشـته  راسـتا  ایـن  در  را  هـا  گام 

نزدیـک بـه هفت مـاه از آغـاز مذاکـرات صلح میـان دولت 

افغانسـتان و طالبـان در دوحـه، ایـن گروه طالبـان بودند 

و هیچـگاه  رفتنـد  از مذاکـرات مسـتقیم طفـره مـی  کـه 

حـارض نشـدند وارد آجنـدای جدی مذاکرات صلح شـوند. 

گـروه طالبـان همزمان بـا رشوع مذاکرات صلح، خشـونت 

را در افغانسـتان تشـدید کردنـد و از راه هـای گوناگـون 

حکومـت افغانسـتان را تحـت فشـار قـرار دادنـد. امـا خود 

صلـح  پروسـه  ترسیـع  جهـت  در  مثبـت  قـدم  یـک  حتـا 

برنداشـته انـد.

ایـن پروسـه هرچنـد برای مردم و دولت افغانسـتان بسـیار 

گـروه  واقعـی  چهـره  شـناخت  در  امـا  شـد؛  متـام  گـران 

طالبـان بـرای جامعـه جهانـی و برخی حلقـات داخلی که 

بـرای مذاکـره بـا این گروه ازهمدیگر سـبقت مـی گرفتند، 

مفیـد بوده اسـت. حاال جامعـه جهانی درک کـرده اند که 

بـا چـه گروهی روبرو هسـتند و سـپردن امور به دسـت این 

گـروه هـا چـه پیامدهـای ناگـوار و خسـارت بـاری را بـرای 

کشـورهای منطقـه و جهـان خواهد داشـت.

در مـدت دو دهـه نـه تفکـر طالبـان تغییـر کـرده اسـت و 

نـه راه و روش مبارزاتـی شـان تعدیـل شـده اسـت. تأکیـد 

بـر امـارت اسـامی و نظـام اسـامی مـورد نظـر ایـن گروه 

و توجیـه جنـگ، خشـونت و رفتارهـای ضـد حقـوق بری 

بـرای رسـیدن بـه این هـدف، راه هرنـوع تعامل سـازنده با 

ایـن گـروه را مـی بنـدد و تـاش هـای صلـح طلبانـه را بـه 

بـن بسـت می کشـاند. 

طالبـان بعـد از توافقنامـه بـا امریـکا حداقـل بـه دو تعهـد 

خـود عمـل نکـرده انـد. یکـی خشـونت را کاهـش نـداده 

انـد. دوم ایـن کـه ارتبـاط خـود را با گـروه القاعده و سـایر 

گـروه هـای تروریسـتی قطـع نکـرده انـد. گـزارش هـای 

موثقـی از ارتبـاط نزدیـک و دوامـدار ایـن گـروه بـا گـروه 

جامعـه  و  امریـکا  و  دارد  وجـود  دیگـر  تروریسـتی  هـای 

جهانـی بـه صـورت واضـح بـه این نکته پـی بـرده اند. پس 

وقتـی کـه گـروه طالبـان به تعهدات شـان پایبندی نشـان 

ندهنـد؛ دیگـر هیـچ دلیلـی باقـی منـی مانـد کـه طـرف 

دیگـر تعهداتـش را عملـی کنـد.

تصمیـم امریـکا و آملـان بر متدیـد مأموریت نظامی شـان 

در افغانسـتان، یـک گام مثبـت در جهـت جلوگیری از بی 

ثباتـی و تقویـت گـروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان بـه 

شـامر مـی آیـد. امیـدوارم کـه امریـکا در مـورد توافقنامـه 

امریـکا و طالبـان نیـز بـه نتایـج معقولـی دسـت یابـد و در 

مـورد لغـو توافقنامـه بـا طالبـان تصمیـم بگیرد.

 مسـووالن محلـی مـی گویند کـه در نتیجه حمـات نیروهای 

تـن دیگـر  تـن کشـته و دو  بـر والیـت کـر یـک  پاکسـتانی 

زخمـی شـده انـد.

دیـروز  کـه  گفـت  دیروز)۶حمـل(  کـر  والـی  سـعید  اقبـال 

نیروهـای پاکسـتانی شـانزده فیـر راکـت برولسـوالی رسکانـو 

ایـن والیـت شـلیک کـرده انـد. بـه گفتـه موصـوف، در نتیجـه 

اصابـت هـاوان یـک جوان جـان باختـه و دو تن دیگـر مجروح 

شـده اسـت. درهمیـن حـال در خرنامـه کـه از سـوی دفـر 

مطبوعاتـی قوماندانـی امنیـه ایـن والیـت منتـر شـده آمـده 

گاپـری  دره  در  شـده  شـلیک  هـای  هـاوان  کـه  اسـت،   

ولسـوالی رسکانـو و تپـه سـپیرو اصابـت کـرده اسـت.

جاویـد سـاپی مناینـده مـردم کـر در ولسـی جرگـه ضمـن 

تقبیـح کـردن حمـات راکتـی نظامیـان پاکسـتان مـی گویـد 

کـه نیروهـای امنیتـی افغـان حمـات بااملثـل را انجـام داده 

انـد. قابـل ذکـر اسـت کـه از چندیـن سـال بـه ایـن طـرف 

نظامیـان پاکسـتان حمـات راکتـی را بـر والیـت کـر انجـام 

داده انـد کـه در نتیجـه آن صـد هـا تـن کشـته و زخمی شـده 

ند.  ا

 کودکـی کـه در مـزار رشیـف بـرای یک مـاه از سـوی خانواده 

اش در قفـس نگهـداری مـی شـد، می گویـد کـه از نـاداری 

خانـواده و رسزنـش هـم سـن و سـاالنش رنـج مـی بـرد.

صمیـم ۱۱ سـاله مـی گوید کـه در مکتب به علت نـاداری، از 

سـوی هم سـن و سـاالنش متسـخر می شـد از ایرو یک سال 

اسـت که بـه مکتب منـی رود. صمیـم فرزند سـوم خانواده اش 

سـه  صنـف  »مـن  خوانده اسـت:  درس   ۳ صنـف  تـا  و  اسـت 

بـودم، چهـار می شـدم مکتـب را تـرک کـردم. لبـاس صحیـح 

دیگـر  هـامن خاطـر  از  می گفـت  کـس چـرک  هـر  نداشـتم 

از  پـس  نرفتـم.«  خانـواده اش می گویـد کـه صمیـم  مکتـب 

آنکـه مکتـب را تـرک گفـت بـا چنـد فرد اوباش دوسـت شـد و 

شـب ها خانـه از خانـه فـرار می کـرد.

فاطمـه مـادر ایـن کـودک مـی گویـد بـه علت فـرار پـرسش از 

خانـه و نشسـت و برخاسـت او بـا افـراد اوبـاش، از یـک مـاه 

»قریـب  انداختنـد:  قفـس  در  را  پـرسش  کـه  اسـت  بدینسـو 

یـک مـاه اسـت کـه صمیـم جـان می برآیـد و شـب هـم خانـه 

و  فرزنـد  هشـت  بـا  صمیـم  پـدر  حفیظ اللـه،  منی آیـد.« 

همـرسش در بخشـی از حـوزه نهـم امنیتی شـهر مـزار در یک 

خانـه کرایـی زندگـی می کننـد. پـدر صمیـم تـرکاری فروشـی 

می کنـد تـا هزینـه ی زندگـی را فراهـم بسـازد.

او می گویـد کـه منی دانـد در قفـس انداخـنت فرزنـدش نقض 

قفـس  )بـه  کردیـم  مجبـوری  روی  »از  کودک اسـت:  حقـوق 

انداخیتـم( کـه به کارهای آلوده دسرسـی نکنـد و با آدم های 

بـی راه چکـر )تفریح( مـی زد.«

مدافعـان حقـوق کـودک انداخـنت ایـن کـودک را در قفـس 

پذیرفتنـی منی داننـد و آنـرا نقـض حقـوق کـودک می گوینـد.

بلـخ  پولیـس  سـخنگوی  عـادل،  عادل شـاه  میـان،  ایـن  در 

ایـن کارش  کـه  تعهـد گرفته اسـت  پـدر صمیـم  از  می گویـد 

اینجـا )خانـه پـدر صمیـم(  از  را تکـرار نکنـد: »قفـس را مـا 

کشـیدیم و بـه مـا تعهـد دادند کـه دیگر چنیـن کاری را انجام 

منی دهنـد.«  حـاال صمیـم خرسـند اسـت کـه قفـس اش را از 

خانـه بیـرون کـرده انـد؛ امـا ماننـد میلیـون هـا کـودک دیگـر 

کـه از جنـگ و نـاداری آسـیب دیـده انـد، او هـم با رسنوشـت 

ناروشـنی رو بـه رو اسـت. 

 رییـس ولسـی جرگـه کشـور بـا رییـس پارملـان پاکسـتان در 

مـورد پروسـه صلـح افغانسـتان و اسـتحکام روابـط تجارتـی و 

ترانزیتـی میـان دو کشـور در ترکیـه ماقـات کردنـد.

در خرنامه که از سـوی دفر مطبوعاتی ولسـی جرگه شـورای 

ملـی منتر شـده آمده اسـت کـه میر رحـامن رحامنی رییس 

ولسـی جرگـه دیـروز در حاشـیه کنفرانـس مبارزه علیـه ترویزم 

و تقویـت اتصـال منطقـه ایـی بـا اسـد قیـر رییـس پارملـان 

پاکسـتان در ترکیـه ماقات کرده اسـت.

منبـع مـی افزاید کـه دراین دیـدار دو طرف بر اهمیـت مبارزه 

علیـه تروريـزم و همـکاری دولـت پاکسـتان در پروسـه صلـح 

افغانسـتان مترکـز کـرده، در بـاره اسـتحکام روابـط تجارتـی 

و ترانزیتـی میـان دو کشـور و ایجـا د سـهولت در صـدور ویـزه 

پاکسـتان بـه اتبـاع افغانسـتان، نیـز صحبـت کردنـد.

خرنامـه حاکیسـت کـه رحامنـی و رئیـس پارملان پاکسـتان، 

بـر ایجـاد بازار های مشـرک در بنـادر دو کشـور تاکید کرده، 

آن را در اسـتحکام روابـط و مـراودات تجارتـی افغانسـتان – 

پاکسـتان مهـم خواندند. 

گفـت: »مـن تصـور منی کنـم«.

او در مـورد رشایـط توافقنامـه میـان امریـکا و طالبـان کـه در 

زمـان دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهور سـابق امضا شـده گفت 

کـه بایـد دیـده شـود کـه تحت چـه رشایطـی چـه توافق های 

انجام شـده اسـت.

بنـا بـه توافقنامـه آمریکا و طالبان که سـال گذشـته در دوحه 

امضـا شـد، آمریـکا باید نیروهای این کشـور را تـا اول ماه می 

از افغانسـتان خارج کند.

ایـن در حالـی اسـت که رونـد گفتگوهـای صلح میـان دولت 

افغانسـتان و طالبـان به مرحله حساسـی رسـیده اسـت.

قـرار اسـت در اوایـل مـاه آپریـل در نشسـت مقام هـای ارشـد 

افغانسـتان و طالبـان در اسـتانبول ترکیه، طـرح صلح آمریکا 

بـرای افغانسـتان کـه بخشـی از آن بـه ایجـاد دولـت انتقالـی 

صلح اسـت مـورد بررسـی قـرار بگیرد.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجه آمریـکا در بروکسـل گفته 

بـود کـه هر چهـار کشـور )آمریکا، روسـیه، چین و پاکسـتان( 

بـا وجـودی کـه گاهـی اختافاتـی دارند، تاسـیس یـا احیای 

یـک امـارت در افغانسـتان را »بـه صـورت واضـح رد کردند«.

اشـاره آقـای بلینکـن بـه بخشـی از بیانیـه مناینـدگان ایـن 

کشـورها در نشسـت هفتـه گذشـته در مسـکو بـرای صلـح 

افغانسـتان اسـت کـه در آن گفتـه شـد کـه ایـن کشـورها از 

منی کننـد. حامیـت  اسـامی«  »امـارت  بازگشـت 

آقـای بلینکـن نشسـت مسـکو را »خیلی پربـار« خواند و گفت 

در  اسـت  رفتـه  پیـش  افغانسـتان  مـورد  در  دیپلامسـی  کـه 

زمانـی کـه خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان در حال 

است.  بررسـی 

کـوي. ده ويـي: )) تـرکان او افغانان نـږدې اړيکې لري، دلته 

هـر ترکـى وګـړى ځـان د افغانسـتان نږدې دوسـت ګڼـي. ((

پـه سـولې پروسـه کـې د افغـان حکومـت او ترکيـې د رول پـه 

اړه سـفري وايـي چـې د افغانسـتان اسـامي جمهـوري دولـت 

لـه پيـل څخـه با عزته سـولې ته ژمـن دى او پـه دې برخه کې 

د هـر اقـدام او نوښـت هـرکىل کوي.

د هغـه پـه وينا، ولسـمر ارشف غني درې کالـه له رشط پرته 

طالبانـو تـه د سـولې وړانديـز وکړ، بيا يې په اخـر کې اور بند 

اعـان کـړ او وروسـته يـې زرګونـه د طالبانـو بنديـان خوشـې 

کـړل. رامـن وايـي چـې افغـان دولـت د قطـر د پروسـې هـم 

ماتـړ وکـړ، خپـل مذاکـرايت ټيـم يې ولېـږه، خو له بـده مرغه 

پـه دې وروسـتيو کـې هغـه پرمختګونه ونه شـول.

پـه انقـره کـې د افغانسـتان سـفري وايـي، ترکيـه دا وړتيـا لري 

کيـږي چـې د واليـت مرکـز او يـا ننګرهـار واليـت تـه والړ يش. 

د کونـړ وايل محمـد اقبـال سـعید وویـل، دا د حکومـت دنـده 

او مسـوولیت دی چـې د خپلـو خلکـو لپـاره روغتیايـي او نـورو 

برخـو کـې اسـانتیاوې برابـرې کړي. هغـه د روغتـون جوړونکي 

رشکـت مسـوولینوته وویـل چـې د قـرارداد مطابـق کار وکړي او 

هیڅـوک حـق نـه لـري چـې د دوی د کارونـو پـر وړانـدې کومه 

سـتونزه راپیـدا کړي.

د  ولـي جرګـې غړي جاوید سـاپي چـې ددې روغتون د چارو 

د پرانېسـتلو پـه مراسـمو کـې يـې ګـډون کـړی و، پـژواک تـه 

وويـل، لـه دې روغتـون څخـه به د نـورګل، خاص کونـړ او نرنګ 

چـې د افغـان سـولې پروسـه ګړنـدۍ او پرمختـګ ورکـړي.

ده زياتـه کـړې: )) مـوږ باوري يـو چې د ترکيې لـه هلو ځلو او 

مرسـتې رسه پـه افغانسـتان کـې تاوتريخـواىل کـم او بيا يوې 

دوامـدارې سـولې تـه الره هـواره يش. (( رامـن وايـي چـې د 

دوحـې پـه مذاکراتـو کـې پرمختـګ ونـه شـو، او اوس هيلـه 

ده چـې د اسـتانبول ناسـتې رسه بـه دې پروسـې تـه رسعـت 

ورکـړل يش. 

د هغـه پـه وينـا، د افغانسـتان د حکومـت مرانـو لـه ترکيـې 

غوښـتي وو چـې د سـولې پروسـې د پرمختـګ لپـاره الس پـه 

کار يش. د افغانسـتان سـفري وايـي چـې ولسـمر غنـي هـم 

منلـې ده چـې د اسـتانبول غونـډه کـې ګډون کـوي، دغه راز 

د طالـب مرانـو د ګـډون هيله هم شـته، د ملګـرو ملتونو، او 

اروپايـي ټولنـې اسـتازي هـم ګـډون کوي.

ولسـوالیو خلـک ګټـه واخـي. نوموړي زیاتـه کړه، دغـه روغتون 

د مرکـز اسـعداباد او جـال ابـاد پـر لویـه الر که کومـه ترافیکي 

پېښـه رامنځتـه کیـږي پـه همـدې روغتـون کـې به یـې لومړنۍ 

درملنـه کیـږي. سـاپي وویـل، دی تـه ورتـه یـو روغتـون بایـد په 

اسـامر ولسـوالۍ کـې هـم جـوړ يش ترڅـو د دانـګام ، غـازي 

سـتونزې  روغتیایـي  ولسـوالیو  شـیګل  او  نـاړۍ، شـلنت  ابـاد، 

هـوارې يش.  د څوکـۍ ولسـوالۍ یوتـن اوسـېدونکي سـلطان 

محمـد بیـا لـه والیتي ادارې غوښـتنه وکـړه چـې د دې روغتون 

د پرسـونل او طبي وسـایلو لپاره دې له اوسـه اړونده اداره الس 

پـه کار يش چـې لـه جوړېـدو رسه سـم پـه فعالیت پیـل وکړي .

 پـه ترکيـه کـې د افغانسـتان سـفري امـن محمد رامـن هيله 

سـولې  افغانسـتان  د  ناسـته  اسـتانبول  د  چـې  څرګنـدوي 

پروسـې تـه چټکتيـا ورکـړي. افغـان سـفري دغـه څرګندونې د 

ترکيـې دولتـي اژانـس ) انادولـو( رسه پـه يـوه ځانګـړې مرکـه 

کـې کـړې چـې نـن د وري پـه ٦مـه، خپـره شـوې ده.

افغانسـتان  د  لـري چـې  وړتيـا  دا  ترکيـه  زياتـه کـړې،  هغـه 

سـولې پروسـې تـه پرمختـګ ورکـړي او راتلونکـې مياشـت د 

اسـتانبول سـولې ناسـتې پـر مهـال د اوربنـد لپـاره الره هواره 

يش. ټـاکل شـوې ده، چـې د ملګـرو ملتونـو تـر رسپرسـتۍ 

النـدې په دغه ناسـته کـې د طالبانو اسـتازي، د افغان دولت 

او مطـرح سياسـيون ګـډون وکـړي. رامـن وايـي، ده لپـاره دا 

ډېـر د ويـاړ ځـای دی چـې پـه ترکيـه کـې دافغـان سـفري پـه 

توګـه ټاکل شـوى او دلتـه د خپل هېـواد او هېوادوالو خدمت 

 ځايـي چارواکـي وايـي چـې د ٧٧ ميليونه افغانيو په لګښـت د 

کونـړ پـه څوکـۍ ولسـوالۍ کـې د 25 بسـريز روغتـون جوړولو 

چـارې پيـل شـوې. د دې واليـت د عامـې روغتیـا ریيـس ډاکټر 

عزیزالرحمـن سـاپي پـژواک اژانـس تـه وويل چې دغـه روغتون 

او پـرون  د جرمنـي هېـواد پاڼریـپ بنسـټ لـه خـوا جوړېـږي 

يـې د بنسـټ ډبـره کېښـودل شـوه. هغـه زياتـه کـړه، د روغتون 

لپـاره د ودانـۍ جوړولـو ترڅنـګ طبـي وسـايلو، ملريزه برېښـنا 

او نـور اړونـده ملحقـات بـه هـم پـه يـوه کال کـې جـوړ يش. 

سـاپى وايـي، پـه دې روغتـون کـې د ناروغانـو د درملنـې لپـاره 

ټولـې اسـانتیاوې برابـروي او د دې ولسـوالۍ ناروغـان بـه نه اړ 

په ترکيه کې د افغانستان سفري: د استانبول ناسته به اوربند ته الره هواره کړي

د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ٢٥ بسرتيز روغتون جوړولو چارې پيل شوې

کارتون

تمدید حضور نظامی؛ 
تصمیم معقول امریکا و آلمان

حفیظ اهلل زکی

  

انتخابـات کشـور را به انارشـی سـوق می دهد.

بـه گفتـه او، یگانـه راه ثبـات و صلـح عادالنـه در افغانسـتان 

ایـن اسـت کـه مـردم افغانسـتان اراده خـود را متثیـل کننـد، 

صلحـی کـه بیـن نخبه ها صـورت بگیـرد، مـردم افغانسـتان آن 

صلـح را از خـود منی داننـد و ایـن گونـه صلح باعث بـی ثباتی 

در کشـور خواهـد شـد.

آقـای عمـر خاطر نشـان کرد، »پس چـه کنفرانس ترکیه باشـد 

و یـا هـر اقـدام دیگـری در مـورد صلـح باشـد یـک اصـل واضح 

مشـارکت مـردم در مـورد سـاختار و رهری آینده کشـور اسـت 

کـه دیـدگاه رییـس جمهـور غنـی در ایـن مـورد کامـاً واضـح 

اسـت.« هرچنـد تاریخ دقیق برگزاری نشسـت اسـتانبول هنوز 

مشـخص نشـده اسـت؛ اما گفته می شـود که این نشسـت در 

نیمـه مـاه آینـده میـادی برگزار خواهد شـد.

نشسـت اسـتانبول بـه درخواسـت امریـکا و بـه منظـور توافـق 

روی طـرح صلـح ایـن کشـور کـه بـر بنیـاد آن یـک حکومـت 

عبـوری در افغانسـتان ایجـاد خواهـد شـد، برگـزار می شـود.

دولـت افغانسـتان بـا ایجـاد هرگونـه حکومـت موقـت مخالفت 

کـرده؛ امـا گفتـه کـه خـود طرحـی را در ایـن نشسـت ارائـه 

خواهـد کـرد. 

جامعـه بیـن املللـی ایـن بـود کـه خـروج نیروهـای خارجـی 

مـروط بـه عملـی شـدن تعهـدات طالبـان اسـت.

جـو بایـدن دربـاره موافقتنامه دوحـه گفته بود،باید دیده شـود 

کـه تحت چـه رشایطی چـه توافق های انجام شـده اسـت

در همیـن حـال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخسـتین 

کنفرانـس خـری بعـد از آغـاز کارش، دیشـب )پنجـم حمـل( 

گفـت تحقـق خـروج نیروهـای آمریکایـی تـا اول مه »بـه دالیل 

فنی« بسـیار »دشـوار« اسـت اما تاکیـد کرد آمریـکا قصد ندارد 

مـدت طوالنـی در افغانسـتان مباند. 

او در مـورد توافقنامـه آمریـکا و طالبـان کـه در زمـان دونالـد 

ترامـپ رئیـس جمهـور پیشـین امضـا شـد گفـت بایـد دیـد در 

چـه رشایطـی چـه توافق هایـی شـده اسـت.

آمریـکا براسـاس توافـق سـال گذشـته اش بـا طالبـان، بایـد تا 

مـاه مـه نیروهایـش را از افغانسـتان خـارج کنـد ولـی اکنـون 

مقام هـای آمریکایـی می گویند در حال بررسـی ایـن توافقنامه 

. هستند

در  ایـن کشـور  نیروهـای  دیـروز حضـور  نیـز  آملـان  پارملـان 

افغانسـتان را ده مـاه دیگـر متدید کرد، تـا ۳۱ جنوری/جوالی 

سـال ۲۰۲۲.

آملـان حـدود ۱۳۰۰ نظامی در افغانسـتان دارد و در صورتیکه 

ماموریـت ایـن نیروهـا متدیـد منی شـد بایـد تـا چنـد روز دیگر 

ایـن کشـور را تـرک می کردند.

 وحیـد عمـر رییـس مشـاور ارشـد رییـس جمهـور در امـور روابط 

اسـت  قـرار  کـه  را  طرحـی  می گویـد،  اسـراتیژیک،  و  عامـه 

راهگشـاه  کنـد،  ارائـه  ترکیـه  اسـتانبول  نشسـت  بـه  حکومـت 

بـود. خواهـد 

آقـای عمـر کـه روز پنج شـنبه )5 حمـل( در یـک نشسـت خری 

صحبـت می کـرد گفـت کـه طـرح جدید صلـح دولت در نشسـت 

اسـتانبول ارائه خواهد شـد.

عمـر تاکیـد کـرد کـه در آن طـرح آتش بـس رسارسی پیشـبینی 

شـده تـا در پرتـو آن انتخابـات زودهنـگام برگـزار شـود.

مشـاور رییـس جمهـور بیان داشـت، وقتـی گروهی که بـا دولت 

در جنـگ اسـت بـه صلـح نیـت داشـته باشـد، بایـد خونریـزی را 

در کشـور فـوراً قطـع کند.

آقـای عمـر افـزود، اگـر طالبـان آتش بـس را بپذیرنـد رونـد صلح 

بسـیار بـه تنـدی بـه پیـش خواهـد رفت.

او در خصـوص رد ایـن طـرح از سـوی طالبـان گفـت کـه ایـن 

گـروه عـادت دارنـد همـواره هر طرحـی را رد کننـد و هیچ گاهی 

حـارض بـه بحث هـای تاکتیکـی نیسـتند.

او، طالبـان یـک گـروه بسـته اسـت کـه هیـچ گونـه  بـه گفتـه 

انعطـاف را منی پذیـرد و ایـن گـروه بایـد آهسـته آهسـته دیـدگاه 

خـود را بـا مـردم افغانسـتان در میـان بگـذارد.

رد  را  دولـت  طـرح  اگـر  طالبـان  کـه  شـد  یـادآور  عمـر  آقـای 

می کننـد بایـد بدیـل ارائـه کنند، در غیـر آن رد همـه موضوعات 

مشـکلی را حـل منـی کنـد.

بـه گفتـه او، مـردم افغانسـتان در 20 سـال گذشـته مشـارکت 

یـا  و  رد  بـه  مسـاله  ایـن  و  کرده انـد  تجربـه  نظـام  در  را  خـود 

کـه  بداننـد  بایـد  طالبـان  منی گیـرد.  ارتبـاط  طالبـان،  تاییـد 

آن  دیگـر  مـردم  و  دارد  فـرق  افغانسـتان  امـروزی  واقعیت هـای 

منی خواهنـد. را  طالبانـی  بسـته  نظـام 

او همچنیـن در خصـوص برگزاری انتخابـات زودهنگام گفت که 

رییـس جمهـور بـه قانـون اساسـی پابند اسـت و قـدرت را بدون 

اراده مـردم بـه کسـی واگذار منی کنـد؛ زیرا گرفنت قـدرت بدون 

توافقنامـه  از  بعـد  افغانسـتان می گویـد  ملـی  امنیـت   شـورای 

آمریـکا و طالبـان کـه سـال پیش در شـهر دوحه امضا شـد، »رس 

و جـان و مـال آمریکایی هـا در افغانسـتان محفـوظ بـوده و ایـن 

افغان هـا بودنـد کـه جنـگ را متحمـل شـدند.«

شـورای  رسـانه های  و  ارتباطـات  مسـئول  ناطـق  حشـمت الله 

امنیـت ملـی در واکنـش بـه ادامـه حضـور نیروهـای آمریکایـی 

و آملانـی در ایـن کشـور گفـت بـار جنـگ بـر دوش نیروهـای 

امنیتـی کشـور بوده و نیروهـای خارجی چه از افغانسـتان خارج 

شـوند چـه باقـی مباننـد، افغانسـتان از آن اسـتقبال می کنـد.

کشـور  امنیتـی  نیروهـای  گفـت  بی بی سـی  بـه  ناطـق  آقـای 

»متکـی بـه کمـک« هسـتند و بـه تامیـن مالـی و تجهیـزات نیـاز 

دارنـد.

طالبـان نیـز در واکنـش بـه ادامـه حضـور نیروهـای خارجـی در 

کشـور گفته اسـت ادامـه حضور نیروهـای خارجی در این کشـور 

بـه معنـی »ادامه جنگ« اسـت.

گفـت  بی بی سـی  بـه  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد  اللـه  ذبیـح 

نیروهـای خارجـی بایـد طبـق توافقنامـه دوحـه، اول مـاه مـی از 

افغانسـتان خـارج شـوند.

او گفـت مـردم افغانسـتان حـق زندگـی آرام، اسـتقال و آزادی 

را دارنـد و اگـر حضـور نیروهـای خارجـی ادامـه یابد »مـردم حق 

دارنـد از خـاک خـود دفـاع کنند.«

وحیـد عمـر مشـاور رئیـس جمهوری افغانسـتان نیز گفتـه بعد از 

امضـای موافقتامـه  دوحـه هـم نظـر دولـت افغانسـتان هـم نظـر 

در  می گویـد،  امریـكا  اردوی  خـاص  عملیـات  قومانـدان   

صـورت خـروج نیروهـای امریكایـی از افغانسـتان، وضعیـت 

امنیتـی در ایـن کشـور بدتـر خواهـد شـد.

رهـری  »فسـاد،  گفـت:  دیـروز  کارک  ریچـارد  جـرال 

امریـکا  اسـراتیژی  در  ناگهانـی  تغییـر  اعتـامد،  غیرقابـل 

مانـع توانایـی نیروهـای افغان شـده. جرال ریچـارد کارک 

قومانـدان عملیـات خـاص اردوی امریـكا روز )پنجشـنبه، ۵ 

حمـل( بـه کمیتـۀ خدمـات نظامـی مجلـس سـنای امریـکا 

بـا  مبـارزه  بـرای  متحـده  ایـاالت  کـه  توانایی هایـی  گفـت، 

طالبـان در اختیـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان 

قـرار می دهـد، نقـش اساسـی در موفقیـت آنهـا دارد.

جـرال کارک اخیـراً بـه افغانسـتان سـفر کـرده و از پایـگاه 

جدیـد نیروهـای کامنـدوی افغـان بازدیـد کرده اسـت.

گفـت،  افغـان  نیروهـای  بـه  اشـاره  بـا  کارک  ریچـارد 

پیرفت هـای زیـاد حاصـل شـده و قوماندان هـای توانـای 

زیـاد را دیـده اسـت. امـا بـه گفتـۀ او افزایـش خشـونت ها 

توسـط طالبـان و سـایر شورشـیان ماننـد شـبکۀ القاعـده و 

نیروهـای  داعـش  بـه  اسـامی موسـوم  جنگجویـان دولـت 

افغـان را بـه حامیـت نیروهـای امریکایـی نیازمند می سـازد.

وزارت  سـابق  و سـخنگوی  متقاعـد  وزیـری جـرال  دولـت 

نیروهـای  کـه  اسـت  درسـت  می گویـد،  افغانسـتان  دفـاع 

امنیتـی افغـان می تواننـد از کشـور شـان دفـاع کننـد، امـا 

دارد. وجـود  هـم  دشـواری های 

او گفـت: »اگـر امریکایـی یـا جامعـه جهانـی از تدبیـر کار 

نگیرنـد، مشـکاتی وجـود دارد، بـه خاطـر آنکـه پاکسـتان، 

و  طالبـان  کنـار  در  تروریسـتی  گروه هـای  برخـی  و  ایـران 

افغانسـتان  در  و  کـرده  را حامیـت  آنهـا  القاعـده هسـتند، 

فعـال هسـتند. بنـاًء اگـر امریکایی هـا یکبـاره، رسبـه خـود 

مسـلح  قـوای  کننـد،  تـرک  را  افغانسـتان  تدبیـر  بـدون  و 

افغانسـتان را حامیـت و کمـک نکـرده، در کنار آنها نباشـند 

و در قسـمت های توپچـی، هوایـی و زرهـدار کمـک نکننـد، 

فکـر می کنـم مشـکات بـه وجـود بیایـد.« بـه گفتـه دولـت 

وزیـری، اگـر امریکایی هـا بـدون تدبیـر افغانسـتان را تـرک 

کننـد، فاجعـه ای در افغانسـتان رخ خواهـد داد.

متحـدۀ  ایـاالت  گفتـه،  همچنـان  کارک  ریچـارد  جـرال 

نیروهـای  تـا  تـاش کـرده اسـت  امریـکا دو دهـه گذشـته 

و  بایسـتند  پـای خـود  روی  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی 

باشـند. اعتـامد  قابـل  متحـد 

بـه گفتـۀ او، پیرفت هایـی هـم وجـود داشـته، بـه ویـژه در 

زمینـه نیروهـای خاص، اما فسـاد، رهری غیرقابـل اعتامد، 

و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  سـراتیژی  در  ناگهانـی  تغییـر 

اهـداف غیرواقعـی، مانـع از توانایـی نیروهـای افغـان و نیاز 

آنهـا بـه حامیـت غـرب شـده اسـت.

ریچـارد کارک گفته اسـت، حتـی نیروهای خـاص افغان یا 

کامندوهـا در زمینـه کمک هـای صحـی، حامیـت هوایـی و 

اسـتخباراتی بـه مهارت هـای خـاص نیـاز دارند.

بـه اسـاس توافـق بیـن ادارۀ دونالـد ترمـپ رئیـس جمهـور 

سـابق ایـاالت متحـده و طالبـان اول مـاه مـی موعـد خـروج 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان تعییـن شـده، امـا ادارۀ 

رئیـس جمهـور جـو بایـدن بررسـی ایـن توافـق را آغـاز کرده 

اسـت. شـامری از مقامـات امریکایـی می گوینـد، احتـامل 

دارد جـو بایـدن بعـد از تاریـخ اول مـاه مـی نیـز تعـدادی 

در  دیگـر  مـاه  چنـد  بـرای  را  امریکایـی  نیروهـای  محـدود 

افغانسـتان حفـظ کنـد. 

کودکی در مزار یک ماه در قفس 
نگهداری  شده است 

رییس ولسی جرگه کشور و رییس 
پارلمان پاکستان در مورد پروسه 

صلح گفتگو کرد

وحید عمر: طرح دولت که در نشست ترکیه ارائه می شود راه گشاه خواهد بود 

واکنش ها به ادامه حضور نیروهای آمریکایی و آلمانی در افغانستان 

امریکا: با خروج نیروهای امریکایی 
وضعیت امنیتی افغانستان بدتر 

خواهد شد 



 

از  یکـی  خـان  کـال  بنـد   ۱۴۰۰ حمـل   ۴ روز 

بـا  افغانسـتان  در  زیربنایـی  هـای  پـروژه  مهمرتیـن 

و  جمهـور  رییـس  معاونـان  جمهـور،  رئیـس  حضـور 

شـد.  افتتـاح  همـراه  هیئـت 

معلومات تاریخی و تخنیکی بند کال خان: 

از  تاریخـی  سیسـتان  حـوزه  در  آبیـاری  سـابقه 

طریـق دریـای هلمنـد بـه قرن هـا پیـش بـر می گـردد 

خروشـان  دریـای  مدیـون  سیسـتان  سـوخته  شـهر  و 

هزاره جـات  و  بابـا  کوه هـای  از  کـه  اسـت  هلمنـد 

رسچشـمه گرفتـه و پـس از طی کـردن ۱۱۰۰ کیلومرت 

و بـا عبـور از قلعـه بُسـت بـه حـوزه سیسـتان تاریخی و 

می ریـزد.  چخانسـور 

مدیـون  چخانسـور  و  هلمنـد  وادی  شـادابی 

رودخانه خروشـان هلمند اسـت که بیـش از ۵۰ درصد 

خـاک افغانسـتان در حـوزه آبریـز دریـای هلمنـد قـرار 

دارد. 

طـرح سـاخت بنـد کـال خـان در سـال ۱۳۴۵ 

خورشـیدی توسـط حکومـت وقـت افغانسـتان مطـرح 

و کارهـای مطالعاتـی و ابتدایـی آن آعـاز شـد. پـس از 

طـرح سـاخت ایـن ایـن پـروژه مهـم، مذاکـرات میـان 

از  ایـران  حق آبـه  روی  ایـران  و  افغانسـتان  حکومـت 

دریـای هلمنـد، در سـال ۱۳۵۱ معاهـده هلمند میان 

موسـی شـفیق و امیر عبـاس هویدا نخسـت وزیران دو 

کشـور بـه امضـا رسـید. 

طبـق ایـن معاهـده در هـر ثانیـه ۲۶ مـرت مکعـب 

حق آبـه  آب  مرتمکعـب  میلیـون   ۸۵۰ سـال  در  و  آب 

ایـران تعییـن شـد. 

هرچنـد معاهـده میـان دو کشـور بـه امضـا رسـید 

امـا بنـا بـه دالیلی کار سـاخت بنـد کال خـان آنگونه 

کـه انتظـار می رفـت انجـام نشـد و بـا کودتـای ۷ ثـور 

پروژه هـای  بیشـرت  منازعـه  و  جنـگ  تـداوم  و   ۱۳۵۷

انکشـافی بـه فراموشـی سـپرده شـد. 

در دوره جدیـد و پسـاطالبان هرچنـد پروژه هـای 

انکشـافی روی کاغـذ آورده شـد امـا جدیـت چندان در 

سـطح رهـری حکومـت نسـبت بـه تطبیـق پروژه هـای 

کشـور  جـاری  آب هـای  مدیریـت  ویـژه  بـه  زیربنایـی 

آنگونـه کـه الزم بـود، وجـود نداشـت و اگـر کار برخـی 

پروژه هـا در ایـن بخـش آعـاز هـم شـد لیکـن بیـش از 

زمـان تعییـن شـده در قـرارداد بـه درازا می کشـید. 

سـطح  در  جدیـد  رهـری  آمـدن  کار  روی  بـا 

حکومـت و اهتـام ویـژه رییـس جمهـور دکـرت محمـد 

ارشف غنـی بـه پروره هـای زیربنایـی  از سـال ۱۳۹۳ 

تطبیـق پروژه های انکشـافی از جملـه مدیریت آب ها و 

دریاهـای افغانسـتان رسعـت بیشـرت یافت و یـک اراده 

جـدی در زمینـه بـه وجـود آمـد. 

در  کـه  خـان  کـال  بنـد  سـوم  بخـش  سـاخت 

ماه هـای پایانـی سـال ۱۳۹۹ به امتام رسـید و آبگیری 

بنـد کـال خـان آعـاز شـد و در تاریخ ۴ حمـل ۱۴۰۰ 

 ۷۸ بودجـه  بـا   ۱۳۹۶ سـال  در  شـد،  افتتـاح  رسـا 

میلیـون دالـری حکومـت افغانسـتان آعـاز شـد. 

میلیـون   ۵۲ ذخیـره  ظرفیـت  خـان  کـال  بنـد 

مرتمکعـب آب، تولیـد ۹ مـگاوات بـرق و ظرفیت آبیاری 

۱۸۴ هـزار هکتـار زمیـن و دشـت های سـوزان والیـت 

نیمـروز را دارد. 

ایـن بند چنـد منظوره بـا هدف مهار سـیالب های 

موسـمی دریـای هلمنـد، تولیـد بـرق و بـه زیـر کشـت 

بـردن بیـش از ۱۸۰ هـزار هکتـار زمین، سـاخته شـده 

است. 

موقعیـت این بنـد بـزرگ در ۱۸ کیلومرتی جنوب 

ایـن  ولسـوالی چاربرجـک  و در  نیمـروز  مرکـز والیـت 

والیـت موقعیـت دارد. 

تحلیل اقتصادی بند کامل خان: 

متاسـفانه تاکنـون برخـی از مـردم ایـن رسزمیـن 

درک درسـتی از مصالـح و منافـع ملـی ندارنـد و در 

حجـم فعالیـت هـای اقتصـادی در یـک جامعه هر 

قـدر بیشـرت شـده و بر رسعت انجـام آن ها افزوده شـود، 

نـا اطمینانی نسـبت بـه آینده نیز تشـدید می گـردد. از 

طرفـی عنـر مهـم در نظریه اقتصـادی توانایـی تبیین 

و پیـش بینـی نتایـج حاصـل از تصمیـم گیـری عامـالن 

اقتصـادی اسـت.  امـروزه یکـی از چالـش های فـراروی 

رسمایـه گـذاری و اثـر گـذاری سیاسـت هـای اقتصادی 

دولـت هـا نااطمینانـی نسـبت بـه آینده اسـت. بـه گونه 

جدایـی  بخـش  بـه  انتظـارات  مبحـث  امـروزه  کـه  ای 

ناپذیـر تحلیل های اقتصادی مبدل شـده اسـت. نقش 

عامـالن  گیـری  تصمیـم  جهـت  تعییـن  در  انتظـارات 

عوامـل  مهمرتیـن  جملـه  از  تـوان  مـی  را  اقتصـادی 

اقتصـادی تاثیر گذار بر پدیده های اقتصادی دانسـت. 

یکـی از تفـاوت هـای اصلـی علم اقتصـاد  با سـایر علوم 

د ر  اقتصـاد ی  عوامـل  کـه  اسـت  ایـن  د ر  اجتاعـی 

باشـند ؛  آیند ه نگـر  تصمیم گیری هـای خـود  می تواننـد  

رونـد   از  را  خـود   آتـی  انتظـارات  د یگـر  عبـارت  بـه  یـا 

تغییـرات متغیرهـای اقتصـاد ی د ر تصمیم گیـری امـروز 

خـود  لحـاظ می کننـد . ایـن آیند ه نگـری یـا انتظـارات 

ایفـا  را  مهمـی  نقـش  اقتصـاد ی  نظریه هـای  اکـر  د ر 

می کنـد . بـه عنـوان مثـال،  د ر نظریـه مـرف پاراد ایـم 

رسمایه گـذاری، محاسـبات مربـوط بـه ارزش جـاری بـا د ر تصمیم گیری هـای امـروز تاکیـد  می شـود . د ر نظریـه چرخـه زند گـی و د رآمـد  د امئی بـر نقـش د رآمد های آتی 

د ر نظـر گرفـن قیمت هـا و فـروش انتظـاری آتـی انجام 

می شـوند . قیمت گـذاری انـواع سـهام،  تعییـن نرخ های 

بهـره و نـرخ ارز نیـز از جملـه متغیرهایـی هسـتند  کـه 

و  انتظـارات  د ارنـد .  انتظـارات  بـا  بسـتگی مسـتقیمی 

پيامدهـاي اقتصـادي بـه طور متقابـل روي هـم اثرگذار 

بـه  شـكل دهي  در  مي كننـد  سـعي  افـراد  هسـتند. 

انتظـارات خـود پيش بينـي كننـد كـه عمال چـه اتفاقي 

اوليـه  اقتصاددان هـاي  از  بسـياري  داد.  خواهـد  روي 

از جملـه پيگـو، جـان مینـارد كينـز و جـان هيكـس، در 

تعيـن چرخه هـاي كسـب وكار نقـي اسـايس را بـراي 

انتظـارات افـراد قائـل بودنـد. ایـن انتظـارات گرچـه در 

تصمیـات بـه عنـوان یـک متغیـر مسـتقل دیـده مـی 

شـود امـا چگونگـی ایجاد ایـن انتظارات؛ مبحث بسـیار 

مهمـی در اقتصـاد می باشـد و نظریه هـای مختلفی در 

ایـن خصوص ارائه شـده اسـت. از مهمرتیـن این نظریه 

هـا” انتظـارات تطبیقـی” و “انتظارات عقالیی” اسـت.  

بـا عنـوان »موج هـاي  امـر  ايـن  از  از همـه كينـز  قبـل 

خوش بينـي و بدبينـي« يـاد مي كـرد؛ موج هایـی كـه بـه 

تعيـن سـطح فعاليت هـاي اقتصادي كمـك مي كردند. 

بـه عقیـده فریدمـن انتظـارات بیشـرت بـر محـک تجربـه 

و اصـالح خطـای گذشـته شـکل مـی گیـرد . انتظـارات 

بیـان    )Adaptive Expectations(فریدمـن تطبیقـی 

مـی کنـد شـخص انتظـارات خـود را در مـورد هـر متغیر 

بـه انـدازه بخشـی از تفـاوت بیـن مقـدار واقعـی آن در 

دوره گذشـته و آنچـه کـه انتظـار داشـته باشـد، تغییـر 

خواهـد داد. مـردم انتظـارات خـود را در واكنش نسـبت 

بـه خطـاي پيـش بينـي دور گذشـته، تطبيـق يـا تغيـر 

مـي دهنـد. بنابر ایـن فرضیه مردم ممکن اسـت به طور 

موقـت بـه وسـیله تغییراتی اشـتباه كننـد؛ ولـی در دوره 

طوالنـی تـر درسـت عمـل خواهنـد كـرد. البتـه ممکـن 

اسـت کـه بـرای آن هـا کمـی وقـت بگیـرد تـا انتظـارات 

خـود را کامـال تطبیـق دهنـد؛ ولـی در نهایـت ایـن کار 

را خواهنـد کـرد. انتظـارات عقالیـی مـوت و لـوکاس بـر 

فـرض عقالنیـت اقتصـادی فعـاالن بـازار اسـتوار اسـت. 

پیـش  مـدت  کوتـاه  در  گرچـه  مـدل  ایـن  اسـاس  بـر 

بینـی هـا دچـار تـورش مـی شـوند ولـی در بلندمـدت 

انتظـارات بـا نتایـج حاصـل از الگـو سـازگار خواهنـد 

 Rational( "بـود . بر اسـاس نظریـه "انتظـارات عقالیـی

Expectations(،  فعـاالن اقتصـادی، با اسـتفاده بهینه 

از متامـی اطالعاتـی کـه در دسـت دارنـد، انتظـارات و 

متغیرهـای  آتـی  مقادیـر  از  را  خـود  بینی هـای  پیـش 

اقتصـادی بهبـود می بخشـند. هرچنـد این پیـش بینی 

یـک پیـش بینـی صددرصدی نیسـت امـا تا حد بسـیار 

زیـادی بـه واقعیـت نزدیـک اسـت. نکتـه دیگـر؛ فاصلـه 

ابـالغ  تـا  دولـت  سیاسـت های  تصویـب  بیـن  زمانـی 

بیـن تصمیـات  اجـرای آن اسـت. هـر چـه فاصلـه  و 

آن هـا  عملـی  اجـرای  تـا  وتصویـب  دولـت  اقتصـادی 

بیشـرت باشـد جامعـه وفعـاالن اقتصـادی، ایـن فرصـت 

را خواهنـد داشـت تـا انتظـارات عقالیـی خـود را بهبـود 

بخشـیده، اقدامـات مـورد نظـر را اعـال دارنـد. ضمـن 

آنکـه در نظریـه" انتظـارات عقالیـی"، سـطح هـوش و 

و  موثـر  نقـش  جامعـه،  افـراد  ذهنـی  توامنندی هـای 

تعییـن کننـده ای دارد. بنابراین هر چه هوش و فراسـت 

افـراد جامعـه باالتر باشـد، ایشـان قادر خواهنـد بود که 

پیـش بینی هـا و انتظارات خود را از آینده شـاخص های 

اقتصـادی بـه نحـو بهـرتی بهبـود داده و عمـال بی اثری 

سیاسـت های دولـت را تقویـت بخشـند.

چنانچـه بخواهیـم از دریچـه این نظریـه نگاهی به 

اقتصـاد افغانسـتان بیافکنیـم بـه وفـور شـواهدی را می 

یابیـم کـه بیانگـر آثـار اقتصـادی مرتتـب بـر انتظـارات 

مـردم اسـت. پر واضح اسـت کـه انتظارات مردم نسـبت 

بـه حـوادث آینده نقش تعیین کننده ای در مقدار و نرخ 

متغیرهایـی چـون مرف، رسمایه گـذاری و تولید دارد. 

در افغانسـتان هـرگاه مـردم نسـبت بـه آینـده خوشـبین 

بوده اند و چشـم انداز آینده را روشـن ترسـیم کرده اند، 

اوضـاع بـازار و کسـب و کار رونق یافتـه و رسمایه گذاری 

در ابعـاد مختلـف به ویژه سـاخت و سـاز گسـرتش یافته 

اسـت. و بالعکـس هـر وقـت رسنوشـت آینـده در هالـه 

ابهـام و رسدرگمـی فرورفتـه اسـت، وضعیـت کار و بـار 

کسـاد شـده اسـت و مهاجرت نیـروی کار و فـرار رسمایه 

نیـز فزونـی یافتـه اسـت. علـی رغـم پاییـن بودن سـطح 

سـواد و فهـم اقتصـادی مـردم در افغانسـتان، تحلیـل 

مـردم در مـواردی از این دسـت کامال عقالیی و منطقی 

ظاهـر شـده اسـت. یعنی مـردم افغانسـتان با اسـتفاده 

از متامـی اطالعاتـی کـه در دسـرتس دارنـد تصمیات 

اقتصـادی خـود را اخـذ مـی کننـد و در تحلیـل مسـائل 

و  کارشناسـان  بـا  چندانـی  تفـاوت  آینـده  بـه  مربـوط 

متخصصیـن فن اقتصـاد ندارند. شـاید بتـوان ادعا کرد 

مـردم افغانسـتان دربـاره مسـائلی کـه مربوط بـه امنیت 

جانـی و مالـی آن هـا اسـت سـعی مـی کننـد بـه نظـر 

متخصصـان رجـوع کننـد و در حـد توانشـان از میـان 

تحلیـل هـای رائج بهرتین آن هـا را برگزینند. در فضای 

کنونـی بـه خاطـر وجـود مطبوعـات آزاد و رسـانه هـای 

همگانـی، تحلیـل هـای متنـوع بـه آسـانی و بـا رسعـت 

بـه مـردم عرضـه مـی شـود و ایـن مـردم هسـتند کـه از 

میـان آن هـا مقـرون بـه رصفـه تریـن تحلیـل را از نقطـه 

نظـر اقتصـادی انتخـاب مـی کننـد. ایـن امـر از هـوش 

رسشـار آن هـا در تحلیـل مسـائل سیاسـی و اقتصـادی 

پـرده بـر مـی دارد. بررسـی ایـن وقایـع نتیجه مـی دهد 

کـه دولتمـردان، سیاسـتمداران و سیاسـتگذاران قـادر 

نخواهنـد بـود بـا پنهـان کاری و خـودداری از شـفاف 

سـازی مـردم را فریـب دهنـد. بـه یقیـن تحلیـل هـای 

عمیـق اقتصـادی ذهنیـت تـوده را بـر منـی تابـد ولـی 

رشیـک سـازی کلیـات برنامـه هـای توسـعه ای بـا مردم 

بـه  اسـت  بهـرت  بنابرایـن  اسـت.  دموکراسـی  ارکان  از 

جـای وارونـه جلـوه دادن وقایـع، بـا مـردم از در صداقت 

وارد شـد و بـا در میـان گذاشـن مشـکالت واقعـی از 

مـردم کـه ذی نفـع اصلـی در تحـوالت اقتصادی اسـت 

خواسـته شـود در حـل و رفـع آن هـا سـهم بگیرنـد؛ زیرا 

رویکـرد رمـز و راز گونه در سیاسـت هـای بخش عمومی 

ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت موثـر واقـع می شـود ولی 

در بلندمـدت منجـر بـه فـرو ریخـن دیـوار اعتـاد بیـن 

دولـت و مـردم می گردد و روز به روز اثرپذیری سیاسـت 

هـا و برنامـه هـای دولـت را تقلیـل مـی دهد. 

راسـتای  در  دیگـران  دسـت  ابـزار  مـوارد  برخـی 

قـرار  بیگانـگان  منافـع  تامیـن  و  ملـی  منافـع  تهدیـد 

می گیرنـد و زیربناهـای اساسـی کشـور را بـا چالـش، 

تهدیـد و تخریـب روبـرو می کننـد . شـهید شـدن ۲۰ 

نفـر و زخمـی شـدن ۱۸ نفـر از محافظـان ایـن بنـد در 

چنـد سـال اخیـر و همچنـان تخریـب سـایر پروژه های 

انکشـافی و کشـتار نگهبانـان آن ها نشـان دهنده این 

چالـش بـه صـورت جـدی می باشـد.

جنـگ فرسایشـی بیـش از چهـار دهه افغانسـتان 

هرچنـد عوامـل زیـادی ممکن اسـت داشـته باشـد اما 

از دالیـل آن، موضـوع آب هـای جـاری و  یقینـا یکـی 

شـیرین افغانسـتان  اسـت کـه بـه کشـورهای همسـایه 

بیـن  توافـق  و  تعامـل  هرچنـد  می شـود.  رسازیـر 

کشـورهای منطقـه راه پیرشفت و توسـعه اقتصادی برد 

- بـرد تلقـی می شـود امـا برخی از کشـورهای همسـایه 

منافـع خـود را در هـرج و مـرج و عـدم مدیریـت منابـع 

طبیعی از جمله مدیریت آب های افغانسـتان جسـتحو 

می کننـد در حالـی کـه اقتصـاد منطقـه ای و ارتباطات 

را  جانبـه  چنـد  و  دو  همـکاری  تجـاری  اقتصـادی- 

می طلبـد؛ زیـرا اقتصـاد کشـورهای منطقـه مکمـل و 

متمـم هـم اسـت نـه در تقابـل و تضـاد هـم. 

بـه هـر حـال تحلیل اقتصـادی نشـان می دهد که 

بهره بـرداری از ایـن پـروژه نتایج ذیل را بـه دنبال دارد: 

۱. افزایش اشتغال و رفاه: 

بنـد کـال خـان عالوه بـر تولیـد ۹ مـگاوات برق، 

را  زراعتـی  زمیـن  آبیـاری ۱۸۴ هـزار هکتـار  ظرفیـت 

به طـور  زراعتـی  زمیـن  هکتـار  هـر  روی  اگـر  دارد.  

بـه  کار شـوند  بـه  آینـده مشـغول  در  نفـر   ۳ متوسـط 

طـور مسـتقیم ۵۴۶ هـزار شـغل ایجـاد خواهد شـد که 

اگـر میانگیـن هـر خانـواده را ۶ نفـر در نظـر بگیریـم 

بـه تدریـج ۳ میلیـون و ۲۷۶ هـزار نفـر از ایـن طریـق 

تامیـن معیشـت و زندگـی خواهـد شـد. 

۲. افزایش صـادرات و کاهش واردات محصوالت 

کشاورزی:

بـا بهره بـرداری کامـل از ظرفیـت بنـد کـال خان 

کشـاورزی منطقـه چخانسـور رونـق کـم سـابقه خواهد 

یافـت و باتوجـه بـه اسـتعداد منطقـه انـواع محصـوالت 

کشـاورزی و میوه جـات تولیـد خواهـد شـد. باتوجـه به 

واقـع شـدن ایـن والیت در مسـیر تجـاری بنـدر زرنج و 

چابهـار، می تـوان محصـوالت تولیـد شـده را بـه کشـور 

ایـران و همچنیـن بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس 

و هنـد از طریـق دریـا صـادر کـرد. در مقابـل واردات 

مشـابه محصوالت تولیدی شـده از کشـورهای همجوار 

بـه افغانسـتان کاهـش خواهد یافت کـه در میان مدت 

و دراز مـدت روی بیالنـس تجاری خارجـی تاثیر مثبت 

گذاشـت.   خواهد 

۳. رسسبزی منطقه و تغییر اقلیم: 

شـدن  رسسـبز  و  خـان  کـال  بنـد  آبگیـری  بـا 

دشـت های سـوزان چخانسـور آب و هـوا در ایـن ناحیه 

زمینـه  و  کـرد  خواهـد  تغییـر  ننگرهـار  وادی  بسـان 

شـد.  خواهـد  فراهـم  توریسـت  جـذب  و  گردشـگری 

۴. کاهش خسارات سیالب های موسمی: 

کـه  دارد  را  ظرفیـت  ایـن  خـان  کـال  بنـد 

سـیالب های موسـمی کـه سـاالنه خسـارات هنگفتـی 

بـه کشـت زارها و خانه هـای مـردم وارد می کـرد، مهـار 

شـده و جنبـه منفـی بارندگی و جریان آب و سـیالب به 

نفـع مـردم مدیریـت شـود. 

۵. تامین آب آشامیدنی: 

والیـات  بخصـوص  غـرب  جنـوب  حـوزه  سـاکنان 

فـراه و نیمـروز از نبـود آب آشـامیدنی رنـج می برنـد. بـا 

توجـه بـه موقعیـت بنـد کـال خـان و نزدیکـی آن بـا 

مرکـز ایـن والیـت آب آشـامیدنی مـردم ایـن والیـت نیز 

از طریـق ایـن بنـد آب قابـل تامیـن اسـت. 

بنابرایـن سـاخت و بهره برداری از بنـد کال خان 

ملـی  عنـوان رسمایـه  بـه  می توانـد  آب هـا  مدیریـت  و 

تلقـی شـده و اثـر مثبـت روی اقتصـاد ملـی، افزایـش 

اشـتغال، افزایـش تولیـد محصـوالت زراعتـی و باغـی، 

افزایـش صـادرات گذاشـته و باعـث افزایش رفـاه مردم 

شـود.  منطقه 

توسلی غرجستانی

بند کمال خان نوید دهندۀ گسترش اقتصاد سبز
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عبداهلل غفاری 

انتظارات مردم و آثار اقتصادی آن

چنانچـه بخواهیـم از دریچـه ایـن نظریـه نگاهی بـه اقتصـاد افغانسـتان بیافکنیم بـه وفور 
شـواهدی را مـی یابیـم که بیانگـر آثار اقتصـادی مترتب بر انتظارات مردم اسـت. پر واضح اسـت 
کـه انتظـارات مردم نسـبت به حـوادث آینده نقـش تعیین کننـده ای در مقدار و نـرخ متغیرهایی 
چـون مصرف، سـرمایه گذاری و تولید دارد. در افغانسـتان هرگاه مردم نسـبت به آینده خوشـبین 
بـوده انـد و چشـم انداز آینده را روشـن ترسـیم کرده انـد، اوضاع بازار و کسـب و کار رونـق یافته و 
سـرمایه گذاری در ابعاد مختلف به ویژه سـاخت و سـاز گسـترش یافته اسـت. و بالعکس هر وقت 
سرنوشـت آینده در هاله ابهام و سـردرگمی فرورفته اسـت، وضعیت کار و بار کسـاد شـده اسـت و 
مهاجـرت نیـروی کار و فـرار سـرمایه نیز فزونی یافته اسـت. علی رغم پایین بودن سـطح سـواد 
و فهـم اقتصـادی مـردم در افغانسـتان، تحلیـل مردم در مـواردی از این دسـت کامـال عقالیی و 
منطقی ظاهر شـده اسـت. یعنی مردم افغانسـتان با اسـتفاده از تمامی اطالعاتی که در دسـترس 
دارنـد تصمیمـات اقتصـادی خود را اخذ مـی کنند و در تحلیل مسـائل مربوط بـه آینده تفاوت 
چندانـی با کارشناسـان و متخصصین فـن اقتصاد ندارند. شـاید بتوان ادعا کرد مردم افغانسـتان 
دربـاره مسـائلی کـه مربـوط بـه امنیـت جانـی و مالـی آن ها اسـت سـعی مـی کنند بـه نظر 
متخصصـان رجـوع کنند و در حد توانشـان از میان تحلیل های رائج بهتریـن آن ها را برگزینند. 
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 بازی با اعداد              3243
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3138    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3413
شاه سفید را در خانه  D2 حرکت دهید. 

3442

جواب هدف         2891
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ثور
امروز صبح عصبی هســتید زیرا که احســاس خســتگی دارید. باید از سرعت 
خود بکاهید. اگر می خواهید با همین ســرعت ادامه دهید با مشکالت سالمتی 
برخورد خواهید کرد. امروز بعد از ظهر با مشــکالت مالی مواجه خواهید شــد. 

واقعا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

جوزا
به نظر می رســد که باید به یک ســفر خیلی مهم بروید که سود زیادی را برای 
شــما به ارمغان می آورد. باید آرام باشــید و از باال بردن صــدای تان در برابر 
افراد مســن اجتناب کنید. احتماال با مشــکالتی در زندگی عاطفی تان مواجه 

خواهید شد.

سرطان
احتمــاال نیاز بــه وام دارید. نگران نباشــید می توانید همــه چیز را تحت 
کنترل خود درآورید. آرام باشید و به اســتراحت کردن بیشتر توجه کنید! 

ممکن اســت دچار مشکالت سالمتی شوید.

اسد
امروز صبح با مشــکالتی در برقراری ارتباطی تان مواجه خواهید شــد. ممکن 
اســت عصبی و ناراحت باشید. هر گونه ســفر کاری را به زمان دیگری موکول 
کنیــد! احتماال همچنین باید از انجــام کارهایی که نیاز به توجه و تمرکز دارند 

اجتناب کنید.

سنبله
مجبور هســتید که به ســفر کاری بروید. به نظر می رسد که حس و حال خیلی 
خوبی ندارید و بیش از حد واکنش نشــان می دهیــد. از تحمیل کردن دیدگاه 

خودتان بر روی دیگران اجتناب کنید وگرنه منجر به درگیری خواهد شد.

حمل
امروز صبح احساس خستگی می کنید و عصبانی هستید. سعی کنید که آرامش 
خود را حفظ کنید وگرنه به درگیری منجر خواهد شــد. ســعی کنید از دیدن 

اشخاص اجتناب کنید حتی اگر شرکای کاری تان اصرار داشته باشند.

میزان
امروز ممکن است از همه انتقاد کنید. سعی کنید که این رفتار تان را کنترل 
کنید. اطمینان حاصل کنید که تعــادل میان هزینه ها و درآمد تان برقرار 

کرده اید. شریک عاطفی تان با شما درباره هزینه موافقت نمی کند.

عقرب
یکی از بستگان از خارج از شهر اخبار ناخوشایندی برای شما می آورد. و باعث 
ناراحتی شما خواهد شد و برنامه های تان را تغییر خواهد داد. احتماال مجبور 
هستید که به یک سفر غیر منتظره ای بروید. به دقت رانندگی کنید، زیرا که 

در خطر اتفاقات ناخوشایندی هستید.

قوس
امروز نباید از شــانس تان استفاده کنید. زیرا که عصبی هستید و موانعی سر 
راه تان اســت که نمی گذارد تصمیمات درستی اتخاذ کنید. اگر می توانید از 
رانندگی کردن با ماشــین اجتناب کنید! به نظر می رسد که مستعد اتفاقات 

ناخوشایندی هستید.

جدی
امروز بسیار مشغول هستید، مشکالت زیادی برای انجام دادن دارید. ممکن 
اســت درگیر چندتا کار به طور همزمان شوید. سعی کنید که زمان تان را 

مدیریت کنید. فقط از خانواده تان درخواست کمک کنید. اگر نیاز دارید.

دلو
احتماال بخواهید که امروز بسیار محتاط باشید، زیرا که مستعد مشکالت سالمتی 
هستید. از تمام وقت کار کردن اجتناب کنید! از رفتن به سفرهای طوالنی مدت 

و مهمانی ها نیز اجتناب کنید. 

2892

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

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

تاریک ـ تار ـ تیر ـ تایر 
ترش  ـ  ـ شرکت  ترک  ـ 
کشت  ـ  تشکر  ـ  تاک  ـ 
تیار ـ  ـ  رایت  تراش ـ  ـ 
کتاب ـ کاتب ـ تاب ـ بت 
ـ تب ـ تبر ـ برات ـ تبار 
ـ کتب ـ تابش ـ شراکت.
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غضنفر کاظمی

حوت
بحثی با رئیس تان شما را ناراحت خواهد کرد. توصیه می کنیم که ناراحتی خود 
را بروز ندهید. احتماال بخواهید که بیشتر مواظب خودتان باشید. تالش های تان 

بیش از حد است مواظب خودتان باشید.

 شطرنج                     3414

ا

آهنگران ـ اشاره ـ بکتاش ـ پسند ـ ترسنده ـ ثریا ـ جادوگر ـ چشم زدن 
ـ حاجات ـ خلعت ـ دالویز ـ ذلیل ـ رب النوع ـ زیبنده ـ ژاندارم ـ ساغر ـ 
شــورشـ  صحتـ  ضربـ  طلسمـ  عتیقـ  غایبـ  فجیعـ  قابلـ  کالمـ  

گرمابه ـ لرزه ـ مشاور ـ نهار ـ واقعه ـ هرم ـ یارا.

ه ز ر ل ژ م ف ض ذ ق غ خ

ب پ چ ع و آ ر ت م ل ظ ز

ا خ ط ا ت ب ز ا ش گ ی پ

م ا ل ک ه ی د غ د و ا ل

ر د س ع ب ر ق ن ا ن ر ث

گ ن م ن ت ث ا ل س ی ا ش

ج ا د و گ ر د ش ح پ ب ژ

م ه ژ ز گ ی س ح ا ج ا ت

ش ر ع ن م ا آ ن ذ ت ح ق

ا ض ه ق غ ش ع ط د ص ک ا

و آ ظ ر ا ژ چ ر ا ه ن ب

ر ب ا ل ن و ع ی ج ف آ ل

ر

فلـم عـوض می شـود. البتـه شـخصیت های اصلـی داسـتان این فلـم، مثل 

دیگـر فلم هـای هنـدی در یـک نـگاه عاشـق هم دیگـر منـی شـوند. پـس 

از اتفاقـات عجیـب و غریـب بیـن بابـی و لی لـی کـه اصـا انتظـار عشـق و 

دلدادگـی منـی رود، بابـی عاشـق لی لـی می شـود و عشـقش را طـوری که 

بیننـده حتـی بـا جـان و دل می توانـد احسـاس کنـد بـه ایـن دخـر ابـراز 

می کنـد. بـه هرحال بـه یک دیگر وابسـته می شـوند. همین گونـه رفته رفته 

عشق شـان آتشـین شـده مـی رود. زندگی شـان بـه خوبـی و خوشـی پیـش 

مـی رود. امـا اتفاقـات بد بازهـم بابی را پرخاشـگر می کند. خواسـت لی لی 

بـه خاطـر دسـت کشـیدن از این کارها و دسـت نکشـیدن بابـی از جنگ و 

پرخاشـگری بـه خاطـر دفـاع از دیگـران باعث می شـود کـه بابـی، لی لی را 

از خـود برانـد. چـون فکـر می کنـد دفـاع از بیچاره هـا و دوسـتان در ذاتـش 

اسـت. بابـی امـا بـا همـه ی این هـا منی توانـد لی لـی را فرامـوش کنـد و 

اتفاقـات بعـدی رخ داده مـی رود.  پـدر بزرگـش به او می گوید کـه او راهش 

را گـم کـرده اسـت. او بایـد از این مـکان و از چهـار دیواری خانه بـرود. پدر 

بزرگـش بـه بابـی می گویـد، سـفرش بـه او می گویـد کـه بایـد چـه کار کند 

و آن جاسـت کـه بـه راز بـزرگ پـی می بـرد و می توانـد بـه ایـن راز برسـد و 

ایـن حقیقـت دنیاسـت. او بـه حرف پـدر بزرگش گوش می کند. سـه سـال 

متـام هـزاران کیلـو مـر را با موتور سـایکلش طـی می کنـد. او در طول این 

مـدت بـا راه هـا، رودخانه هـا، مـه و زمین هـا حـرف می زنـد. بابـی بـاور دارد 

کـه در طـول این مـدت و طی کردن هزاران کیلو مـر در مناطق مختلف از 

مـردم چیزهایـی بسـیاری یاد گرفته اسـت و طبیعت و سـکوت هم چیزهای 

بی شـامر و ارزشـمندی بـه او فهامنـده اسـت. او می گویـد، هرجایـی کـه 

رفتـه ام صـدای آن مـکان، آرام آرام ناراحتـی درونـم را کم کرده اسـت.  بابی 

در طـول ایـن مـدت بـا دانشـجویان آکادمـی بین املللی صـدا درمانی یک 

جـا کار می کنـد. تـا ایـن که بـاز اتفاقات بـه گونـه ی دیگری رقم مـی خورد 

و او دو بـاره لی لـی را پـس از سـه سـال، این بار با حالت بسـیار زار در بیامرسـتان 

می بینـد. او را از شـفاخانه فـراری می دهـد. طبعیـت، آواهایـی طبیعـت، آزادی، 

رسزندگـی؛ بابـی حـاال بـه قدرت طبیعت و به قدرت سـفر پـی برده و بـاور دارد که 

قـدرت طبیعـت هـر دردی را درمـان و هـر ناامیدی را امید می دهد. به راسـتی هم 

کـه چنیـن می شـود. پـس از مدتـی هـر دو سـامل بـه خانـه برمی گردند. سـکانس 

دیگـر فلـم از ایـن پـس، رویکـرد دیگری به خـود می گیـرد. بابی دیگر دید عاشـق 

و معشـوق بـودن بـه لی لـی نـدارد. هرچنـد لی لـی و دوسـتانش بـا او از عروسـی 

و دوسـت داشـن گریـه در زمـان دوری از دخـر می گوینـد، بابـی طفـره مـی رود. 

او حـاال متـام کینه هـا و عداوت هـا بـا رقیبـان پیشـینش را هـم کنـار گذاشـته و 

کامـا آدم صلح جویـی شـده اسـت. عصبانیتـی کـه قبـا داشـت دیگـر در بابـی 

نیسـت و ایـن از وی آدم کامـا متفاوت و دیگری سـاخته اسـت. تـا این که باالخره 

پـی می بـرد لی لـی بـه خاطـر دسـت اندازی و درخواسـت تجـاوزی کـه از سـوی 

رییـس کرکـت بـه وی شـده دسـت از بازی کرکت برداشـته اسـت. او و دوسـتانش 

حـاال بـرای احقـاق حـق لی لـی می جنگنـد. در این سـکانس در واقع نشـان داده 

می شـود کـه در در اداره هـا و حتـی در ورزش چگونـه از زنـان، ایـن فرودسـت ترین 

آدم هـای کـره زمیـن درخواسـت های نامتعـارف و هم خوابگـی می شـود و بسـیاری 

از زنـان تـن بـه ایـن کار می دهنـد و بخشـی هـم بـه ایـن دلیـل از عاقمندی ها و 

آرزوهای شـان دسـت کشـیده و تـا آخـر عمـر زجـر و بیچارگـی می کشـند.  بابی از 

لی لـی می خواهـد کـه بـرای چیـزی کـه واقعـا می خواهـد مبـارزه کنـد. امـا او بـه 

خاطـر آبـروی خـود و خانواده اش و از ترسـی کـه در درونش اسـت قبول منی کند. 

امـا بابـی تـا آخـر از لی لـی حامیـت همـه جانبـه می کنـد و باعـث می شـود کـه او 

از رییـس رشکـت کرکـت شـکایت و وی را بـه زنـدان بیفگنـد. بابـی بـه لی لـی یاد 

می دهـد کـه بـرای حقـش مبـارزه کنـد و او همیـن کار را می کند. این گونه اسـت 

کـه فلـم رفیـق عزیـز دوبـاره بـه خـط اول خـود بـر می گـردد و آن هـم این کـه برای 

گرفـن حـق خـود فقـط باید جنگیـد و مبـارزه کرد. 

چنـد شـب قبـل فلـم »Dear Comrado« کـه بـه فارسـی »رفیـق عزیـز« 

ترجمـه اش کرده انـد را دیـدم. حقیقتـا بسـیار بهـر و زیباتـر از آن چیـزی 

بـود کـه تصـور مـی کـردم و بسـیار پرمعنا تـر از آن چـه بـود که می تـوان از 

یـک فلـم هنـدی انتظار داشـت. بـا دیدن این فلـم تقریبا به کمـر موردی 

بـر می خـوری کـه پـس از آن دسـت بر پیشـانی ات بکوبـی و بگویـی بلی! 

فلـم هنـدی اسـت و از ایـن چیزهایـی مسـخره دارد!! 

معـروف و معلـوم اسـت کـه فلم هـای هنـدی موضوعـات پراکنـده، پیش پا 

افتـاده و تکـراری را دنبـال می کننـد کـه در فرجـام آدم اصـا منی فهمـد 

فلـم می خواسـت چـه بگویـد و مـن چـه برداشـتی از دیدنـش داشـتم و 

اصـا توانسـت بربخشـی از روح و ذهنـم رخنـه انداختـه و بـه فکـرم وادارد 

یـا خیـر. امـا برعکـس بـا همـه ی این هـا فلـم رفیـق عزیـز چنـد موضـوع 

مشـخصی را دنبـال می کنـد و فـراز و فـرودش در حـدی اسـت کـه آدم را 

بـه وجـد مـی آورد و تـا سـاعت ها و حتی روزهـا آدم بـه اتفاقات و موسـیقی 

از  دفـاع  خودگذشـتگی،  از  نفـرت،  عشـق،  می شـود.  غـرق  فلـم  درون 

حقـوق دوسـتان و ناتوان هـا، موسـیقی و آوازی بسـیار هامهنـگ بـا فلـم 

و دلتنگـی شـدیدا واقعـی کـه دیدنـش حتـی بـرای بیننـده سـخت اسـت 

در رسارس فلـم دیـده می شـود و همین هـا بـه بـاور مـن از چیزهایی اسـت 

کـه فلـم را دیدنی تـر می کنـد. بـه نظـر می رسـد در ایـن پسـین ها رویکـرد 

کارگردان هـای هنـدی  تغییـر کرده اسـت. فلم رفیق عزیز سـاخت 2019 

اسـت و توسـط بهـارات کامـا نوشـته و کارگردانـی شـده اسـت. بازیگـران 

ایـن فلـم تقریبـا همـه چهره  هـای جدید هسـتند و یـا حداقل مـن در هیچ 

فلمـی ندیـده ام. مـن بـه شـخصه بـا فلم هـای هنـدی زیـاد رس سـازگاری 

نـدارم، امـا گاهی اوقات متوجه فلم های سـاخته هندوسـتان می شـوم که 

منی شـود از کنارشـان بـه راحتـی گذشـت. از همیـن رو هـم تازگی هـا بـه 

ایـن بـاور رسـیده ام کـه سـینامیی هنـد، هرچند که بیشـر فلم های شـان 

دارای محتوای یک سـان و کوچه بازاری اسـت، اما بخشـی از این سـینام 

و بازیگرانـش دارای اسـتعداد و وجهه هـای خوبـی نیـز هسـتند. از میـان 

بازیگـران می تـوان عمرخـان را مثـال زد. از فلـم »پـی  کـی« و »سـتاره های 

روی زمیـن« گرفتـه تا »سـه احمـق«، »دنگل« و چند فلم دیگر که می شـود 

گفـت تقریبـا همه  ی شـان دیدنی و حتی بسـیار آموزنده اسـت. این فلم ها 

در درون شـان چیزهایـی بی شـامری بـرای گفـن دارنـد و یـک بخشـی از 

مشـکل و یـا باورهـا و عقیده هـای مـردم را نشـانه می گیرنـد و بـا منایـش 

دادن بی طرفانـه و حرفـه ای، خـوب هـم بـه نشـانه می زننـد. 

فلـم »رفیـق عزیـز« زندگـی جوانـی بـه نـام »بابـی«، دوسـتان و اتفاقـات 

زندگـی پیرامونـش را بـه منایـش می گذارد کـه رییس انجمن دانشـجویی 

دانشگاه شـان اسـت. او با دوسـتانش برای احقاق حق دانشـجویان دیگر 

می جنگـد و البتـه موفـق هـم اسـت. بابـی تاثیـر پذیرفتـه از پـدر بزرگـش 

»رفیـق سـوریا« اسـت کـه یـک زمانـی مارکسیسـت بـوده و اکنـون هـم از 

هـامن خـط پیـروی می کنـد. او بـا ذکـر این کـه پـدر بزرگـش الگویـی وی 

اسـت در جایـی می گویـد: »پـدر بزرگم به مـن یاد داده که بـرای کل مردم 

محـل زندگـی کنـم نـه تنهـا بـرای خـودم.« بابـی تنهـا بـرای واپس گیـری 

حقـوق دانشـجویان مبـارزه منی کنـد، او و دوسـتانش حتـی بـرای حقـوق 

کارگـران رشکت هـا و بیچاره هـای محله شـان نیـز تاش می کننـد. رد پای 

رفیـق سـوریای مارکسیسـت تـا فرجـام فلم و در همـه رفتار و سـلوک بابی 

دیـده می شـود، شـاید از همیـن رو هم اسـم فلـم را رفیق عزیز گذاشـته اند 

کـه بـه گامنـم در حـد زیـادی معنـی محتوایی فلـم را می رسـاند. 

پـس از همـه ی ایـن تاش هـای بـه مثـر نشسـته چـرخ روزگار بـه گونـه ی 

می چرخـد کـه بابـی عاشـق می شـود و از هـامن لحظه هم خط داسـتانی 

مروری بر فلم »رفیق عزیز«
افغانسـتان مـا: محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطاعـات و 

فرهنـگ گفتـه اسـت که ما بـه حفاظـت و مرمت آبده هـای تاریخی 

و میراث هـای فرهنگـی درمعـرض خطـر، نیـاز جـدی داریـم.

وفرهنـگ  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  باخـر  آژانـس  گـزارش  بـه 

درنشسـتی، ازمسـووالن نهـاد بیـن املللـی حامیـت ازمیـراث های 

تحـت خطـر )الیـف(، بنیاد فرهنگـی آغاخان و نهاد دافـا، به خاطر 

حامیـت، رسعـت و کیفیـت کار پـروژه باالحصـار کابـل قدردانـی 

کـرده اسـت .

هم چنیـن رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ گفتـه اسـت کـه 

کار مرمـت و ترمیـم باالحصـار کابـل را بنیـاد فرهنگـی آغاخـان بـه 

از میراث هـای تحـت  بیـن املللـی حامیـت  نهـاد  حامیـت مالـی 

خطـر )الیـف(، پیـش می بـرد و درعیـن زمـان موسسـه دافـا ،کار 

باسـتان شناسـی ایـن پـروژه را در هامهنگـی بـا ریاسـت باسـتان 

انجـام می دهـد. شناسـی وزارت اطاعـات و فرهنـگ 

حامیـت،  خاطـر  بـه  مذکـور  هـای  نهـاد  از  زهیـر،  طاهـر  محمـد 

پـروژه باالحصـار کابـل، قدردانـی کـرده و  رسعـت و کیفیـت کار 

یـادآوری کـرده اسـت کـه در طـول ۴۰ سـال جنگ در افغانسـتان، 

میراث هـای فرهنگـی ملمـوس و نـا ملمـوس آسـیب های فراوانـی 

دیـده اسـت کـه نیـاز بـه حفاظـت، مرمـت و ترمیـم دارد.

رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ در این جلسـه خواسـتار توجه 

و حامیـت ویـژه نهـاد )الیـف( در زمینـه حفاظـت، مرمـت و ترمیـم 

میراث هـای فرهنگـی و آبده هـای تاریخی افغانسـتان شـده اسـت. 

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ از منار پنجم و دیگر منارهای 

هـرات و هم چنـان آبده هـای تاریخـی و میراث هـای فرهنگی ای که 

درگوشـه گوشـه افغانسـتان درمعرض خطر قرار دارد و آسـیب دیده 

اسـت، یـاد کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن میراث هـا بـه مراقبـت و 

حفاظـت جدی نیـاز دارد.

آقـای زهیـر افزوده اسـت که مـا نیازمند آغـاز کار اسـتحکام، مرمت 

و ترمیـم باالحصارهـای بلـخ ، خوسـت، غزنـی و دیگـر والیت هـای 

کشـور اسـتیم و هم چنـان حفاظـت و مرمـت کاروان رسای شـش 

آبـاد،  جـال  هـده  دارد،  قدمـت  سـال  هـزار  از  بیشـر  کـه  پـل، 

پیکره هـای بـودا، مقربه هـا و گنبدهـای تاریخی بـه خصوص مرمت 

خانـه و خانقـاه پـدر موالنا برای مـا از اهمیت ویژه برخوردار اسـت.

پـس از آن، رییـس نهـاد )الیـف( در رابطـه بـه فعالیـت هـای ایـن 

نهـاد معلومـات داده وگفتـه اسـت کـه الیـف در سـال ۲۰۱۷ بـه 

اسـت  ایجـاد شـده  از میراث هـای تحـت خطـر،  منظـور حامیـت 

از  حفاظـت  راسـتای  در  همـکاری  نهـاد  ایـن  ایجـاد  هـدف  و 

اسـت. افغانسـتان  فرهنگـی  میراث هـای 

وی افـزوده کـه ایـن نهـاد در افغانسـتان روی ۱۲ پـروژه به ارزش ۷ 

میلیـون دالـر امریکایـی کار می کنـد و در نظـر دارد کـه در آینـده 

پروژه هـای بیشـر را در افغانسـتان زیـر کار بگیـرد.

سـپس، مسـوول موسسـۀ دافـا در رابطـه بـه فعالیت های موسسـه 

مربـوط معلومـات داده و گفتـه کـه دافـا از دیر زمانی با افغانسـتان 

در زمینـه حفاظـت از میراث هـای فرهنگـی، همـکاری می کنـد و 

اکنـون نیـز در پروژه باسـتان شناسـی باالحصار کابـل مرصوف کار 

است.

بـه همیـن ترتیـب اجمـل میونـدی رییـس خدمـات فرهنگـی بنیاد 

آغاخـان در صحبتـش گفتـه کـه آن نهـاد در مـدت ۲۰ سـال کار 

در افغانسـتان، کار بیـش از ۱۵۰ پـروژه آبده هـای مهـم تاریخـی را 

درایـن کشـور انجـام داده اسـت.

وی افـزوده اسـت کـه مرحلـه اول کار مرمـت و ترمیـم باالحصـار 

کابـل ۴ سـال را در بـر خواهـد گرفـت و در نهایـت در ایـن سـاحه 

پـارک باستان شناسـی نیـز ایجـاد خواهـد شـد .

فلم

نقاشی ›نادیده‹ ون گوگ ۱۳ 
میلیون یورو فروش رفت

نقاشـی ونسـان ون گـوگ از پاریـس کـه در صـد سـال گذشـته نگاه 

کمـر کسـی بـه آن افتاده بـود بیـش از ۱۳ میلیون یـورو در حراجی 

در فرانسـه بـه فـروش رسـید. سـاتبی کـه ایـن حـراج را برگـزار کـرد 

گفـت ایـن باالتریـن بهایـی اسـت کـه بـرای کاری از ون گـوگ در 

فرانسـه پرداخته شـده اسـت. پیشـر برآورد شـده بود نقاشـی »منای 

خیابـان در مومنارتـر« حـدود هشـت میلیـون یـورو بـه فـروش بـرود. 

ایـن نقاشـی در سـال ۱۸۸۷ کشـیده شـد و از آن زمـان در متلـک 

یک خانواده فرانسـوی بوده اسـت. متخصصان از وجود این نقاشـی 

خـرب داشـتند امـا فقـط یـک عکـس سـیاه و سـفید از آن دیده شـده 

بـود.در حـراج دیـروز قیمـت حتـی کمـی باالتـر رفـت امـا بـه دلیـل 

اشـکال در پیشـنهاد قیمـت آنایـن، حـراج ادامـه نیافـت و تابلـو بـه 

قیمـت ۱۳ میلیـون و ۹۰ هـزار یـورو فـروش رفـت. »منـای خیابـان 

در مومنارتـر« یکـی از مجموعـه نقاشـی هایی اسـت کـه ون گـوگ 

وقتـی بـا بـرادرش تئـو در پاریـس زندگـی می کـرد بین سـال ۱۸۸۶ 

و ۱۸۸۷ کشـیده اسـت. مومنارتر در آن زمان روسـتایی بود در حومه 

شـاملی پاریـس و در ایـن نقاشـی یک آسـیاب بادی دیده می شـود. 

کلیسـای معـروف قلـب مقـدس در آن زمـان در دسـت سـاخت بـود. 

ون گـوگ در سـال ۱۸۸۸ از پاریـس بـه آرل در جنوب فرانسـه رفت و 

در سـال ۱۸۹۰ در نزدیکـی پاریـس درگذشـت. ›دوره گـذار‹ مارتین 

بیلـی، ون گوگ شـناس بـه بی بی سـی گفـت ایـن نقاشـی مربـوط به 

دوره گـذار ون گوگ اسـت از زندگی و نقاشـی در هلنـد »با رنگ های 

تیـره و زمینـی بـه کارهـای پـر از رسزندگـی اش در پرووانـس«. »در 

پاریـس بـود کـه او امپرسیونیسـت ها را شـناخت و ایـن باعـث شـد 

در رنـگ کنـدوکاو کنـد.« »آنچـه هیجان انگیـز اسـت ایـن اسـت کـه 

ایـن نقاشـی از زمانـی کـه از سـه پایه ون گـوگ پاییـن آمـد پنهـان 

بـوده اسـت.« »ایـن تابلـو در یـک مجموعـه خصوصـی بـوده و فقـط 

مالـک و دوسـتانش آن را می شـناختند.« بـه گفته آقـای بیلی محلی 

کـه در ایـن نقاشـی بـه تصویـر کشـیده شـده فاصلـه کمی بـا جایی 

دارد کـه ون گـوگ و بـرادرش زندگـی می کردنـد. در آن زمان آسـیاها 

مراکـز تفریـح و رسگرمـی شـده بودنـد و »تردیدی نیسـت که ونسـان 

وقتـی چنـد فرانکی در جیب داشـت گاهی برای نوشـیدن به آن رس 

اسـت.« می زده 

خبر
سرپرست وزارت اطالعات و 

فرهنگ: حفاظت از آبده های 
تاریخی و میراث های فرهنگی در 

معرض خطر، نیاز جدی است

نقاشی



محمـد صـاح بازیکـن تیـم ملـی مـر بـا حرکتـی 

مشـابه حرکـت ژوزه مورینیـو، پـس از بـازی بـا کنیا به 

رختکـن تیـم حریـف رفـت.

دور پنجـم از مرحلـه انتخابـی جام ملت هـای آفریقا، 

شـب گذشـته بـا برگـزاری چنـد بازی بـه پایان رسـید 

کـه در یکـی از ایـن دیدارهـا و در گـروه G تیـم هـای 

ملـی کنیـا و مر بـه مصاف هـم رفتند که ایـن بازی 

بـا تسـاوی یـک – یک بـه پایان رسـید.

با کسـب این نتیجه، حذف تیم ملی کنیا و بازماندن 

آنهـا از صعـود بـه رقابـت هـای جـام ملت هـای آفریقا 

قطعـی شـد چرا که تیـم های ملی مر و کومـور با 9 

امتیـاز صعـود خود را قطعـی کردند و با توجه به اینکه 

تنهـا یـک بازی از ایـن رقابت ها باقی مانده، کنیا با 4 

امتیاز هیچ شانسـی بـرای صعود از این گـروه ندارد.

اما در پایان دیدار شـب گذشـته، محمد صاح ستاره 

لیورپـول کـه 90 دقیقه  برای تیم ملی مر به میدان 

رفتـه بـود، بـه رختکن کنیـا رفـت و بابت بازی بسـیار 

خـوب آنهـا، به رقیب خود تربیـک گفت. کنیا با وجود 

اینکـه در 20 دقیقـه پایانـی بـا یـک یار کمـر مقابل 

فراعنـه بـازی مـی کـرد، اما بـرای رسـیدن به پیـروزی 

دسـت از تـاش نکشـید امـا در نهایـت ایـن بـازی بـا 

تسـاوی یـک – یـک به پایان رسـید.

صـاح کـه از بـازی خـوب حریـف شـگفت زده شـده 

بـود، بـه رختکن کنیا رفـت و با متجید از بازی بسـیار 

خـوب آنهـا، برای تیـم ملی کنیـا در بازی هـای آینده 

آرزوی موفقیت کرد. بازیکنان کنیا نیز ابراز امیدواری 

کردنـد کـه صـاح بـا مـر بتوانـد در جام ملـت های 

آفریقـا به مقام قهرمانی برسـد.

ایـن حرکـت جالـب توجـه صـاح، یـادآور حضـور ژوزه 

مورینیو رسمربی تاتنهام در رختکن تیم دنیاموزاگرب 

بـود. جایی که مناینده فوتبال کرواسـی در شـبی که 

رسمربـی خـود را به دلیل اختاس و حضور در پشـت 

میله های زندان در اختیار نداشت، توانست شکست 

دو بر صفر دور رفت از مرحله یک هشـتم نهایی لیگ 

اروپـا را جـربان کـرده و بـا پیروزی سـه بر صفـر، راهی 

مرحلـه بعـد شـود. مورینیـو پـس از شکسـت و حذف 

تیمش، راهی رختکن دینامو شـد و بابت بازی بسـیار 

خـوب یـاران صادق محرمـی، از آنهـا قدردانی کرد.

حرکت مورینیویی صالح در رختکن کنیا

ورزش
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خـرب تصمیـم تـازه دولـت برلیـن گفـت کـه آملـان قصـد دارد 

تسـت کرونـا بـرای مسـافران ورودی از فرانسـه را »اجبـاری« 

کنـد. وی توضیـح داد که کنرل صحتی مسـافران از فرانسـه 

در آملـان بـه صـورت »تصادفـی« خواهـد بـود و مـدت ده روز 

قرنطینـه نیـز بـه آنهـا »توصیـه« خواهد شـد.

کلـان بـون، وزیـر مشـاور در امـور اروپایـی فرانسـه نیـز بـه 

خربگـزاری فرانسـه گفـت که این کشـور در حـال مذاکوریای 

تـا  محدودیت هاسـت  در  گرفـن  تخفیـف  بـرای  آملـان  بـا 

حتی االمـکان از بسـته شـدن مـرز میـان دو کشـور اجتنـاب 

شود.

روزه آنهـا و نیـز اعـال کنرل های دقیق مرزی اسـت.

دولـت برلیـن ایالـت تیـرول اتریـش و جمهوری چـک را نیز 

در گـروه مناطق پرخطـر کرونایی قرار داده اسـت اما مرکل 

روز پنجشـنبه گفـت کـه فرانسـه در این میان ممکن اسـت 

مشـمول سـختگیری یکسـان بـا سـایر مناطـق و کشـورها 

نباشـد. وی تأکیـد کـرد: »در این زمینه یک روش آزمایشـی 

کامـاً ویـژه وجود دارد که با فرانسـه در حـال گفتگو درباره 

هستیم.« آن 

ژان ایـو لودریـان، وزیـر امـور خارجه فرانسـه بامـداد جمعه 

در گفتگـو بـا شـبکه رادیویـی »فرانـس انفـو« ضمـن تأییـد 

آملـان می گویـد فرانسـه را در فهرسـت کشـورهای پـر خطـر از نظـر 

شـیوع کرونـا قـرار داده و کنـرل مـرزی بـا ایـن کشـور را تشـدید 

می کنـد.

آنـگا مـرکل، صـدر اعظـم آملـان ایـن موضـوع را روز پنجشـنبه در 

حاشـیه نشسـت مجـازی رسان اتحادیـه اروپـا اعـام کـرد. روزنامـه 

»فاتـز« نیـز گـزارش داد کـه قـرار اسـت انسـتیتوت ملـی روبـرت کـخ 

آملـان ایـن تصمیـم را که از روز جمعـه ۲۶ مارچ الزم االجرا می شـود، 

کند. اعـام 

اخیـراً آمـار مبتایـان به کووید۱۹ در فرانسـه به شـدت افزایش یافته 

بـه طـوری که در هفت روز گذشـته به طور میانگیـن از هر ۱۰۰ هزار 

نفـر در ایـن کشـور ۲۰۰ نفـر به این بیـاری دچار شـده اند. این آمار 

در همیـن مـدت در والیت ایـل دوفرانس به مرکزیـت پاریس از ۶۰۰ 

نفر عبور کرده اسـت.

خانـم مـرکل روز پنجشـنبه در توضیح تصمیم تـازه دولت خود گفت: 

»چون شـاهد چنین رشـد باالیی در آمار )کرونا در فرانسـه( هسـتیم، 

طبیعـی اسـت کـه چنیـن اقـدام الزمـی را انجـام دهیم و خـود بخود 

بـه ایـن راهـکار عملـی و طبیعی برسـیم.« وی افزود: »ایـن راهکار در 

اینجـا بـه تصمیات سیاسـی مربـوط منی شـود، اما وقتـی می بینیم 

کـه رونـد ابتـا )در فرانسـه( ازآسـتانه ۲۰۰ نفـر )در ۱۰۰ هـزار نفـر( 

بـرای مـدت طوالنـی فراتر رفته اسـت، نیاز داریم که آنجـا را به عنوان 

منطقـه ای پرخطر طبقه بنـدی کنیم.«

آملـان تاکنـون فقـط بخش هایـی از والیـت مـرزی فرانسـه از جملـه 

شهرسـتان مـوزل را بـه عنـوان منطقـه پر خطـر کرونایـی طبقه بندی 

بود. کـرده 

ایـن طبقـه بنـدی بـه معنـی اعـال محدودیت هـای زیادی در سـفر 

میان دو کشـور اسـت. از جمله این محدودیت ها الزامی شـدن تست 

کرونـا بـرای فرانسـوی ها پیـش از ورود به آملان و نیـاز به قرنطینه ۱۰ 

آلمان فرانسه را در فهرست کشورهای

کروناییپرخطرقرارمیدهد

روشنشدنمشعلالمپیکتوکیوپسازیکسالتأخیر

وزارت عدلیه امریکا دو سایت مرتبط با 
شبه نظامیان شیعه عراق را مسدود کرد

صعود تاریخی تیم ملی کومور به جام ملت های آفریقا

اسرائیل گرفتار بزرگترین بحران سیاسی دهه اخیر

در دوم جـون ۲۰۱۹ وزارت خزانـه داری امریـکا 

بـه  را  حزب اللـه"  کتائـب  تروریسـتی  "گـروه 

فعالیـت گسـرده و همه جانبـه علیـه نیروهـای 

ائتـاف بـه رسکردگـی امریـکا در عـراق متهـم 

کـرد. در بیانیـه بـر وابسـتگی گـروه یادشـده بـه 

جمهـوری اسـامی ایـران تأکیـد شـده اسـت. 

متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزارت  روز  هـان  در 

سـازمانی  مثابـه  بـه  را  حزب اللـه  کتائـب 

تروریسـتی ارزیابی کـرد که به ویژه بـرای ایاالت 

اسـت.  خطرنـاک  متحـده 

بـه دنبـال شـکایتی  و  در ۳۱ اگوسـت ۲۰۲۰ 

از سـوی ایالـت اریزونـا،  وزارت عدلیـه ایـاالت 

متحـده دو سـایت مرتبط بـا تلویزیـون تبلیغاتی 

"األتجـاه" را توقیـف کـرد.  وزارت عدلیـه امریـکا 

دو سـایت مزبـور را بازوی رسـانه ای گروه کتائب 

حزب اللـه دانسـته بـود.  

سـایت های  کـه  گفتنـد  فـدرال  اداره  مأمـوران 

مرتبط با تلویزیون "األتجاه" با شـعارهایی مانند 

"تقویـت مقاومـت اسـامی" بـه نفرت پراکنی در 

همچنیـن  آنهـا  پرداخته انـد.  مسـلانان  میـان 

اپیدمـی کرونـا  بـا دروغ پراکنـی دربـاره شـیوع 

در ایـاالت متحـده، تـاش می کردنـد بـه بـاور و 

اعتـاد شـهروندان عراقـی نسـبت بـه اطاعات 

واقعـی رضبـه بزننـد.

در بیانیـه وزارت  وزارت عدلیـه گفتـه شـده کـه 

قوانیـن امریکا اجازه منی دهـد گروه هایی مانند 

کتائـب حزب اللـه بتواننـد از کاالهـا یـا خدمـات 

اینرنتـی، بـدون مجـوز رسـمی اسـتفاده کنند؛ 

و تریـح شـده اسـت کـه کتائـب حزب اللـه از 

چنیـن مجـوزی برخـوردار نبـوده اسـت.

دو  فعالیـت  متحـده  ایـاالت  عمومـی  سـارنوالی 

عـراق  شـیعه  شـبه نظامیان  بـه  متعلـق  سـایت 

را متوقـف کـرد. بـه گفتـه امریـکا ایـن دو سـایت 

و  تبلیغـات  خدمـت  "در  ایـران  حایـت  تحـت 

عضوگیری برای یک سـازمان تروریسـتی )کتائب 

بوده انـد". حزب اللـه( 

دو تارمنـای اینرنتـی بـه نام هـای "ر - م - ن" و 

"املعلومـه" از سـوی  وزارت عدلیه ایاالت متحده 

ضبـط شـده اند.

رشق  کل  سـارنوالی  رسپرسـت  پـارک،  راج 

بـه  اینرنـت  »نبایـد  اسـت:  گفتـه  ویرجینیـا، 

عنـوان ابـزار عضوگیـری در دسـت سـازمان های 

تروریسـتی جهـت ترویـج عقاید خشـن افراطی و 

تبلیـغ نفرت پراکنـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد«.

از متـام  متحدانـش  و  امریـکا  کـه  می افزایـد  او 

راه هـای قانونـی برای پیکار با تروریسـم اسـتفاده 

می کننـد.

کویـن کورلنـد، مقـام مسـئول در دفـر صنعـت 

و امنیـت در امـور صـادرات ایـاالت متحـده نیـز 

گفتـه اسـت کـه کارشناسـان ایـن نهـاد "از متـام 

شـهروندان  از  حایـت  در  موجـود  افزارهـای 

امریکایـی و اعضـای رسویـس نظامـی در برابـر 

بـه  وابسـته  تروریسـتی  فعالیت هـای  خطـر 

می کننـد. اسـتفاده  مجـازی"  پلتفرم هـای 

کورلنـد تأکیـد می کنـد کـه امریکا "بـا جدیت در 

فعالیـت سـازمان های تروریسـتی خارجـی مانند 

اجـازه  و  می کنـد  کارشـکنی  حزب اللـه  کتائـب 

سـایربی  زیرسـاخت های  از  آنهـا  کـه  منی دهـد 

بـرای آسـیب زدن بـه امنیـت ملی ایـاالت متحده 

کنند. اسـتفاده 

اسـت. دانسـته  برحـق" 

دانشـگاه  سـابق  زنـان  پزشـک  تینـدال،  جـرج 

متهـم اسـت کـه طـی سـه دهـه صدهـا بیـار را 

مـورد بدرفتـاری و آزار جنسـی قـرار داده اسـت. 

ایـن پزشـک از آلـت جنسـی زنـان عکـس گرفتـه 

و سـینه های آنهـا را فشـار داده و نیـز از عبـارات 

نژادپرسـتانه، هوموفـوب یا رکیک اسـتفاده کرده 

است.

ایـن دانشـگاه بـرای چنیـن اتهاماتـی شـناخته 

شـده اسـت، پزشـک متهم پس از اعام شـکایت 

همچنـان در دانشـگاه بـه طبابت ادامـه می داد. 

تـازه در سـال ۲۰۱۶ دانشـگاه تحقیـق دربـاره 

ایـن موضـوع را آغـاز کرد. پـس از آن دانشـگاه با 

جـرج تینـدال به توافق رسـید که او را بازنشسـته 

. کند

در سـال ۲۰۱۹ از او بـه اتهـام آزار زنـان جـوان 

شـکایت شـد. تینـدال در حـال حـارض منتظـر 

برگـزاری دادگاهش اسـت. در صـورت اثبات این 

اتهامـات او ممکـن اسـت بـه ۵۰ سـال حبـس 

محکوم شـود. این پزشـک متامی اتهامـات وارده 

را رد کـرده اسـت.

معتـرب  دانشـگاه  در  جنسـی  آزار  رسـوایی 

کالیفرنیـای جنوبـی بـرای این دانشـگاه بسـیار 

ایـن  زنـان  پزشـک  اسـت.  شـده  متـام  گـران 

شـده  زنـان  جنسـی  آزار  بـه  متهـم  دانشـگاه 

میلیـارد  یـک  از  بیشـر  دانشـگاه  کنـون  تـا  و 

اسـت. کـرده  پرداخـت  دالرغرامـت 

بیـش از ۷۰۰ دانشـجوی دخر دانشـگاه معترب 

زنـان  پزشـک  امریـکا  در  جنوبـی  کالیفرنیـای 

کلینیـک ایـن دانشـگاه را متهـم به آزار جنسـی 

دانشـجویان،  ایـن  وکیـل  گفتـه  بـه  کرده انـد. 

دانشـگاه پذیرفتـه کـه بـه این افـراد مبلـغ ۸۵۰ 

میلیـون دالر خسـارت بپردازد. این مبلغ پیشـر 

از سـوی دادگاهـی در لس آنجلـس تعیین شـده 

بود.

حـاال امـا پرداخـت ۲۱۵ میلیـون دالـر دیگر نیز 

بابـت شـکایت گروهـی دیگر در سـال ۲۰۱۸ از 

سـوی دانشـگاه پذیرفته شـده است.

را  مبلـغ  ایـن  شـاکیان  وکیـل  آلـرد  گلوریـا 

بیشـرین غرامتـی دانسـته کـه یـک دانشـگاه 

بابـت آزار جنسـی در  تاریـخ امریـکا پرداخـت 

کـرده اسـت. دانشـگاه ایـن مبلـغ را "منطقـی و 

اقدام اعتراضی آنری؛ خداحافظی با رسانه های اجتماعی

تیـری آنـری، سـتاره سـابق تیـم ملـی فرانسـه، در اعـراض بـه نژادپرسـتی اعام کـرد که 

فعـاً در رسـانه های اجتاعـی فعالیـت نخواهـد کـرد.

سـال هاسـت کـه نژادپرسـتی یکـی از بحث هـای مهـم در فوتبـال محسـوب مـی شـود و 

اتفاقـات ناراحـت کننـده و عجیبـی را رقـم زده اسـت. از طـرف دیگـر متـام راه هـا بـرای 

مقابلـه بـا ایـن معضـل بـه بن بسـت خـورده و با وجـود برخی اقدامات هنوز شـاهد ریشـه 

کـن شـدن ایـن مسـئله تلـخ در فوتبال نیسـتیم.

همیـن چنـد روز پیـش بـود که فـرد، هافبک برازیلـی منچسـریونایتد، بعـد از عملکرد نه 

چنـدان خـوب مقابـل لسرسـیتی مـورد هجـوم هـواداران ایـن تیم انگلیسـی قـرار گرفت 

و آنهـا بـا حضـور در صفحـه شـخصی ایـن بازیکـن توهین هـای عجیبـی را نسـبت بـه او 

کردند. عنـوان 

در همیـن راسـتا تیـری آنـری، سـتاره سـابق تیـم ملـی فرانسـه و تیـم هـای بارسـلونا و 

آرسـنال، در اقدامـی جالـب اعـام کـرده کـه تـا بهـر شـدن اوضـاع دیگـر در رسـانه های 

اجتاعـی فعالیـت نخواهـد کـرد. آنـری بـا قـرار دادن پسـتی در صفحـه شـخصی خـود 

نوشـت: "از فـردا صبـح مـن از حضـور در رسـانه های اجتاعـی کنـار مـی کشـم تـا افراد 

صاحـب قـدرت بتواننـد سیسـتم شـبکه هـای اجتاعی را با هـان قدرتی کـه کپی رایت 

را اداره مـی کننـد، آن را هـم کنـرل مناینـد.

چنیـن حجـم گسـرده نژادپرسـتی و شـکنجه هـای روحـی و روانـی بـرای افـراد بسـیار 

سـمی اسـت و منـی تـوان آن را نادیـده گرفـت. نیاز به برخی پاسـخگویی هـا وجود دارد. 

ایجـاد یـک حسـاب کاربـری و اسـتفاده از آن به منظـور آزار و اذیت بـدون اینکه مجازاتی 

داشـته باشـد، بـه کاری آسـان تبدیل شـده اسـت و هنـوز ناشـناس باقی مانده اسـت. تا 

زمانـی کـه تغییـرات حاصل شـود مـن همه حسـاب هایم در رسـانه های اجتاعـی را غیر 

فعـال خواهـم کـرد. امیـدوارم این اتفـاق بـه زودی رخ دهد."

شـد که بازی ها در زمان معین آن برگزار می شـوند. اما حاال با روشـن شـدن مشـعل این رقابت ها مشخص 

مشـعل املپیـک توکیـو پـس از یـک سـال تاخیـر بـه علـت شـیوع 

ویـروس کرونـا، در شـهر فوکوشـیا روشـن شـد.

قـرار بـود ایـن رقابـت ها سـال گذشـته آغـاز شـوند؛ اما بـه علت همه 

گیـری کرونـا بـه سـال ۲۰۲۱ به تعویـق افتاد.

ادامـه  روز  توکیـو در جاپـان ۱۲۱  مراسـم حمـل مشـعل املپیـک 

خواهـد داشـت و از ۸۵۹ شـهِر ۴۷ والیـت ایـن کشـور عبـور خواهـد 

کرد.

رقابـت هـای املپیـک ۲۰۲۰ ابتـدا قرار بود سـال گذشـته در جاپان 

برگزار شـود.

 امـا بـه علت شـیوع ویـروس کرونا مسـووالن برگـزاری این مسـابقات 

تصمیـم گرفتنـد املپیـک ۲۰۲۰ را لغـو و درسـال ۲۰۲۱ میـادی 

کنند. برگـزار 

اکنـون قـرار اسـت ایـن بازی  ها در اول ماه سـنبله سـال روان هجری 

خورشـیدی در توکیو برگزار شـوند. 

بـر اسـاس اعـام کمیتـه برگـزاری بازی های توکیـو به منظـور رعایت 

تدابیـر صحـی حضـور متاشـاگران در این مراسـم ممنوع اسـت.

پیـش از ایـن شـاری بـه این بـاور بودند که مسـابقات املپیـک از بر 

کرونـا ممکن اسـت باز هـم به تاخیـر بیافتند؛ 

که ۵۷ کرسـی را در دسـت دارند نیز آسـان نیسـت. آنها به ۶۱ 

رای دسـت نیافته انـد و اختـاف نظـری و ایدئولوژیـک هـم در 

میانشـان کم نیست.

رییس اندیشـکده انستیتوت دموکراسی ارسائيل این موقعیت 

را یـک "بـن بسـت" بـرای سیاسـت ارسائيـل و "بدتریـن بحران 

سیاسـی دهه های اخیر" دانسـته اسـت. یوهانان پلسرن گفته: 

»اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه سیسـتم سیاسـی مـا  بـرای بـه 

دسـت آوردن یک نتیجه تعیین کننده به شـدت دچار مشـکل 

شـده است.«

بـه گفته پلسـرن ضعف ذاتی این سیسـتم با "فاکتـور نتانیاهو" 

تقویـت می شـود؛ یـک رییـس دولـت محبـوب کـه متهـم بـه 

فسـاد اسـت و بـرای حفـظ قـدرت می جنگـد. بـه نظـر پلسـرن 

مردم ارسائيل در مقابل این پرسـش کاما  به دو نیمه تقسـیم 

شـده اند.

بـا توجـه بـه این مشـکات بـه نظر می رسـد که تشـکیل دولت 

مـدت زیـادی بـه طـول انجامـد و در ایـن مـدت ارسائيـل در 

بحرانی سیاسـی خواهد ماند. برگـزاری یک انتخابات دیگر در 

سـال جـاری هـم دور از انتظار نیسـت.

چهارشـنبه آینـده قـرار اسـت نتایـج انتخابات رسـا بـه رییس 

جمهـور ارسائیـل اعـان شـود. پـس از آن او هفـت روز فرصـت 

دارد تـا بـا سیاسـتمداران از احـزاب مختلف گفت و گـو کرده و 

در نهایـت یکـی از آنهـا را مامـور تشـکیل دولت کند.

در ایـن انتخابـات که چهارمین انتخابات پارملانی ارسائيل 

ظرف دو سـال گذشـته بود، ۱۳ حزب توانسـتند به کنست 

ارتدوکـس،  احـزاب  کننـد؛  پیـدا  راه  ارسائیـل(  )مجلـس 

سـکوالر، ناسیونالیسـت، لیـربال و جنبـش عربی.

حـزب لیکـود بـه رهـربی بنیامیـن نتانیاهـو بیشـرین آرا را 

کسـب کـرده اما بـا ائتـاف بـا هم پیانانش تنهـا می تواند 

۵۲ کرسـی از ۱۲۰ کرسـی کنسـت را به دسـت آورد و این 

برای تشـکیل دولت کافی نیسـت. احزاب مخالف نتانیاهو 

و متحـدان آن هم تنها به ۵۷ کرسـی دسـت پیـدا کرده اند. 

۱۱ کرسـی باقیانـده نیز بیـن حزب ناسیونالیسـت تندرو 

یامینـا و حـزب اسـام گرای موحـده )بـه عـربی: رام(، از 

احـزاب اعـراب ارسائیلـی، تقسـیم شـده کـه نسـبت بـه دو 

جنـاح مواضـع شـناوری دارنـد. بـرای تشـکیل دولـت هـر 

ائتافـی بایـد دسـتکم ۶۱ رأی از ۱۲۰ رأی مجلـس را از 

آن خـود کنـد. نتانیاهـو بـرای رسـیدن بـه چنیـن رایـی بـه 

حایـت دو حـزب یامینا و موحـده نیاز دارد. ایـن در حالی 

اسـت کـه رهرب یکـی از احزاب راسـت افراطی کـه از دیرباز 

جزیـی از ائتـاف بـرای تشـکیل دولـت به رهـربی نتانیاهو 

را تشـکیل می دهـد اعـام کـرده کـه حـارض بـه رشکـت در 

ائتافـی کـه با حایت حزبـی از اعراب ارسائيلـی به قدرت 

برسـد نیست.

در عیـن حـال تشـکیل یک ائتـاف در بلوک ضـد نتانیاهو 

چهارمین انتخابات پارملانی در عرض دو سـال هم نتوانسـته ارسائیل 

را از بزرگریـن بحـران سیاسـی دهـه اخیر نجـات دهد. چشـم اندازی 

بـرای تشـکیل یک دولت ائتافی نیسـت. برگزاری مجـدد انتخابات از 

گزینه های مطرح اسـت.

ارسائیـل بـا بحرانـی روبـرو شـده کـه در دهه هـای اخیـر بی سـابقه 

بـوده اسـت. بـر اسـاس نتایج رسـمی انتخابـات هیـچ کـدام از احزاب 

نتوانسـته اند اکرثیـت الزم بـرای تشـکیل دولـت را بـه دسـت آورنـد. 

تشـکیل دولـت ائتافـی نیـز بـا مشـکات زیـادی روبروسـت.

مسـابقات جـام ملت هـا را قطعـی کنـد؛ آن هـا کـه در 

پنـج بـازی مرحلـه گروهی بـدون شکسـت بوده اند، با 

2 پیـروزی و 3 تسـاوی و تفاضـل گل کمر نسـبت به 

مـر در جایـگاه دوم گروه G هسـتند و این فرصت را 

دارنـد تـا در دیدار پایانـی مرحله گروهی کـه دیداری 

ترشیفاتـی در راه صعـود بـه جـام ملت هـا برشـمرده 

و  بگذرنـد  مـر  تیـم صدرنشـین  از سـد  می شـود، 

صعـود تاریخـی خـود را با صدرنشـینی تکمیل کنند.

 Maurice کارآمـوزی شـش مـاه خـود را در رشکـت

de Mauriac در زوریـخ آغـاز کـرده اسـت. اسـتفان 

لیختشـتایرن در ایـن رابطـه گفـت: "من مـی خواهم 

کاری مفیـد انجـام دهـم. اگـر کارمنـد بانک باشـید 

مـی توانیـد ایـن شـغل را در متام زندگـی خود حفظ 

کنیـد. امـا اگـر یـک بازیکـن فوتبـال باشـید، وقتـی 

بـه اواسـط 30 سـالگی رسـیدید بایـد شـغل دیگری 

پیدا کنید. من شـباهت هایی بین سـاعت سـازی و 

فوتبـال مـی بینم. در فوتبال اگـر همه بازیکنان یک 

تیـم خـوب بـازی نکنند شـا برنـده نخواهید شـد. 

شـب گذشـته تیم ملـی فوتبـال کومور توانسـت 

بـرای اولین بـار در تاریـخ خـود به جـام ملت های 

آفریقـا صعـود کنـد. کومـور یکـی از کشـورهای 

بالـغ  مسـاحتی  کـه  آفریقاسـت  قـاره  کوچـک 

آن  و جمعیـت  دارد  مربـع  کیلومـر  بـر 1800 

حـدود 850 هـزار نفـر اسـت؛ جالب آن کـه اکرث 

جمعیـت کشـور کومـور زیر خط فقـر بین املللی 

هسـتند و در 45 سال گذشـته بیش از 20 مورد 

کودتـا و جنـگ در ایـن کشـور رخ داده اسـت. 

امـا آن هـا فـارغ از همـه حواشـی و جنجال هـا از 

شـب گذشـته نگاه هـا بـه شـکل ویـژه ای بـه این 

شـده  معطـوف  کم جمعیـت  و  کوچـک  کشـور 

اسـت. چـرا که تیم ملـی فوتبال کومور توانسـت 

در ادامـه تاریخ سـازی و شـگفتی آفرینی اش در 

مرحلـه انتخابی جـام ملت های آفریقـا )2021( 

بـا تسـاوی بـدون گل مقابل توگو صعـود خود به 

اسـتفان لیختشـتایرن، مدافـع سـابق یوونتوس 

بـه حرفـه سـاعت سـازی روی آورده اسـت.

اسـتفان لیختشـتایرن، کاپیتان سـابق تیم ملی 

فوتبـال سـوئیس و مدافـع یوونتـوس فعالیـت 

جدیـدی را آغـاز کـرده و در حـال سـپری کردن 

دوره هـای آموزشـی بـرای تبدیـل شـدن به یک 

سـاعت ساز اسـت. لیختشـتایرن که 108 بازی 

دوره  داده،  انجـام  سـوئیس  ملـی  تیـم  بـرای 

کاپیتان کویت رکورددار بازیهای ملی می شود
بـدر املطـوع کاپیتـان تیـم ملـی کویـت بـا حضـور در 

دقایق پایانی دیدار امشـب کشورش مقابل عربستان، 

در سـه قدمـی یـک تاریخ سـازی بـزرگ قـرار گرفت.

تیـم هـای ملـی فوتبـال عربسـتان و کویت که خـود را 

بـرای حضـور در دیدارهـای مقدماتـی جـام جهانـی و 

جـام ملـت هـای آسـیا آمـاده می کننـد، در یـک دیدار 

دوسـتانه به مصـاف هم رفتند که سـعودی ها به لطف 

تک گل عبدالله العمری بازیکن 24 سـاله خود از سـد 

ایـن تیـم گذشـتند. امـا نکته مهـم ایـن بـازی، حضور 

بـدر املطوع کاپیتان تیم ملـی کویت در دقایق پایانی 

بـود. ایـن بازیکـن کهنـه کار در دقیقـه 77 بـه جـای 

مهـدی دشـتی بـه بازی آمـد تا تعـداد بازی هـای ملی 

خـود را بـه عـدد 181 برسـاند و تنهـا 3 بـازی ملـی بـا 

احمـد حسـن مری فاصله داشـته باشـد. 

هافبک سـابق تیـم ملی مر که اکنـون کفش هایش 

را بـه دار آویختـه، 184 بـار بـرای مـری هـا بـه میدان 

رفـت و رکـورددار بازی های ملی اسـت. رکـوردی که به 

نظر می رسـد به زودی شکسـته خواهد شـد.

رسخیـو رامـوس کاپیتـان تیـم ملـی اسـپانیا و رئـال 

مادریـد نیز امشـب بـرای بـار 179 با پیراهـن الروخا به 

میـدان رفت. اسـپانیا در نخسـتین دیدار خـود در گروه 

B رقابـت هـای مقدماتـی جام جهانی به مصـاف یونان 

رفـت کـه رامـوس از ابتـدا در ترکیـب تیمش بـه میدان 

رفـت ولی بین دو نیمـه جایش را به اینیگو مارتینز داد.

در حـال حـارض احمـد حسـن بـا 184 بـازی ملـی در 

صدر بیشـرین تعداد حضور در دیدارهای ملی اسـت. 

پـس از او بـدر املطوع کویتی با 181 بازی دوم اسـت، 

احمـد مبـارک عانـی بـا 180 بـازی در رده سـوم قـرار 

گرفتـه و رامـوس نیز بـا 179 بـازی ملی چهارم اسـت.

فوتبـال  دنیـای  از  کـه  مـری  حسـن  احمـد  بجـز 

خداحافظـی کـرده، سـه بازیکن دیگر کـه در تعقیب او 

هسـتند هنوز مشـغول انجام بازی برای تیم های ملی 

کشورهایشـان هسـتند و بایـد دیـد در نهایت کدامیک 

مـی تواننـد رکورد بیشـرین تعـداد بـازی های ملـی را 

از آن خـود کننـد.

شغل جدید و متفاوت 
مدافع سابق یوونتوس!

غرامت یک میلیارد دالری دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی بابت آزار جنسی
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 مسـووالن ایـن نهـاد 

صدهـا  می گوینـد 

کـرده  ترمیـم  را  بـس 

آن  فعالیـت  بـا  و 

مشـکالت  بـازار  در 

کابـل  باشـندگان 

سـال ها  از  پـس  را 

داد. خواهـد  پایـان 

کـه  سال هاسـت 

بـا  کابـل  شـهر 

از  بیـش  جمعیـت 

پنـج میلیـون نفـر بـا چالـش نبـود خدمـات بس هـای شـهری رو بـه رو اسـت. امـا 

حـاال شـاروالی کابـل بـرآن شـده تـا بـا ترمیـم بس هـای فرسـوده و فعالیـت آن در 

بکاهـد. چالـش  ایـن  از  شـهرکابل 

داود سـلطان زوی شـاروال کابـل روز پنج شـنبه رونـد آزمایشـی فعالیـت پنج بس را 

از سـاحه احمـد شـاه بابا مینه شـهرکابل آغـاز کرد.

او بـه رادیـو آزادی گفـت کـه ایـن رونـد تـا یـک هفتـه درمتام شـهر و ولسـوالی های 

کابـل عملـی خواهد شـد.

او افـزود: »اولیـن بـار اسـت که برای جمعیت چنـد میلیونی خدمات بس شـهری را 

شـهرداری روی دسـت گرفتـه اسـت و عملـی می کنـد، این برای سـهولت سـاکنان 

شـهرکابل، محیـط زیسـت و نظـم شـهری گام تـازه و مهمی اسـت که از این مسـیر 

رشوع کردیـم اگـر ایـن رونـد موفـق باشـد، مـردم درسـت از آن اسـتفاده کننـد و 

همـرای مـا همـکار باشـند ایـن رونـد در دیگـر بخش هـای شـهرکابل نیـز عملـی 

شـد.« خواهد 

ایـن بس هـا کـه شـار آن بـه ۲۰۰ عـراده می رسـد مربـوط یـک کمپنـی امریکایی 

تـازه از سـوی شـاروالی کابـل ترمیـم و نارنجـی رنگ آمیـزی شـده اند.

راننـده و خدمـه آن کارمنـدان شـاروالی کابـل هسـتند و کسـانی کـه از این بس ها 

اسـتفاده می کننـد باید تکت داشـته باشـند.

ایـن بس هـا ظرفیـت انتقـال ۳۰ تن را دارند و در شـانزده مسـیر شـهرکابل فعالیت 

خواهنـد داشـت. هزینـه تکـت نظـر بـه مسـیرها تعیین خواهد شـد کـه از ده تا ۲۰ 

افغانـی خواهـد بـود. مـردم می گوینـد انتظـار دارنـد این رونـد در دیگـر بخش های 

شـهرکابل نیـز عملـی شـود زیـرا بـه گفتـه آنـان بیشـر مـردم کـه اقتصـاد خوبـی 

ندارنـد نیازمنـد دسـتیابی بـه این خدمـات اند.

مـردم  »مشـکالت  می گویـد:  کابـل  سـاکنان  از  دوتـن  و سـلیان  رسـتاقی  ولیـد 

بخاطـر دسرسـی نداشـن بـه بس هـای شـهری بسـیار زیـاد اسـت، شـنیدیم کـه 

شـهرداری کابـل بس هـای شـهری را فعـال می کنـد، ایـن بسـیارخوب اسـت و بـه 

پایـان می دهـد.« کالن تریـن مشـکل 

ی  م هـا مقا

محلـی 

والیـت  در 

میـدان وردک 

ینـد  می گو

طالبـان  کـه 

نُـه غیرنظامـی 

را  ربوده شـده 

کرده انـد،  رهـا 

هفـت  امـا 

مـی  نظا غیر

انـد. گـروگان  گـروه  ایـن  نـزد  در  هـم  هنـوز  دیگـر 

اباسـین رسوری، ولسـوال ولسـوالی جلریـز والیـت میـدان وردک دیـروز )جمعه، 

۶ حمـل( بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه طالبـان بـه تاریخ ۲۳ حوت سـال 

گذشـته ۱۶ غیرنظامـی را از سـاحه ی »زیـوالت« ولسـوالی جلریـز ربـوده بودند.

آقـای رسوری قبـال نیـز بـه روزنامـه اطالعـات روز گفتـه بود کـه افراد ربوده شـده 

و  کابـل  بـه  جلریـز  ولسـوالی  از  رفت وبرگشـت  هنـگام  در  و  انـد  تاجیک تبـار 

میدان شـهر، مرکـز میـدان وردک و برعکـس توسـط طالبـان ربـوده شـده اند.

در  ولسـوالی  اداره ی  تالش هـای  نتیجـه ی  در  کـه  می گویـد  اکنـون  رسوری 

همـکاری نزدیـک بـا متنفـذان قومـی، از مجمـوع ایـن افـراد، نُـه نفرشـان رهـا 

شـده اند. بـه گفتـه ی او، افـراد رهاشـده، افـراد ُمسـن و یـا کـودکان انـد.

از سـوی هـم، اباسـین رسوری گفـت کـه طالبـان بـه تازگـی دو غیرنظامی دیگر 

را از سـاحه ی »تکانـه«ی ولسـوالی جلریـز ربوده انـد. بـه گفتـه ی آقـای رسوری، 

معلومـات ابتدایـی نشـان می دهد که یکی از افراد ربوده شـده سـاکن ولسـوالی 

بهسـود و دیگـری از والیـت غزنی بوده اسـت.

ولسـوال جلریـز تأکیـد کـرد کـه در حـال حـارض نُـه غیرنظامـی در نـزد گـروه 

طالبـان در ولسـوالی جلریـز گـروگان انـد. طبق اظهـارات او، تالش هـا از طریق 

بـزرگان قومـی بـرای رهایـی آنـان از نـزد طالبـان جریـان دارد.

در همیـن حـال، محمدمهدی راسـخ، مناینـده ی مردم میـدان وردک در مجلس 

مناینـدگان در صفحـه ی رسـمی فیس بـوک خـود نوشـته اسـت کـه در حـال 

حـارض ۱۴ غیرنظامـی در ولسـوالی جلریز ایـن والیت نزد گـروه طالبان گروگان 

اند.

آقای راسـخ نوشـته اسـت که ۱۲ نفر ایـن غیرنظامیان حـدود ده روز پیش ربوده 

شـده و دو نفـر دیگـر نیـز که سـاکنان ولسـوالی بهسـود انـد، به تازگی از سـوی 

طالبـان ربـوده شـده اند. راسـخ تأکیـد کرده اسـت که طالبـان ایـن غیرنظامیان 

را بـه دلیـل حایـت از حکومـت ربوده انـد، امـا حکومت بـرای رهایی آنـان هیچ 

اقدامی نکرده اسـت.

 سـازمان ملـل هشـدار میدهـد کـه نادیـده گرفـن تهدیـد مـواد 

مخـدر میتوانـد صلـح و امنیـت افغانسـتان را حتـی پـس از توافق 

صلـح نیـز بـه چالش بکشـد.

دفـر منایند گـی سیاسـی ملـل متحـد متحـد در افغانسـتان يـا 

اعضـای  بـه  میـالدی  اول سـال ۲۰۲۱  ربـع  گـزارش  در  يونامـا 

شـورای امنیـت ایـن سـازمان، از افزایـش کشـت کوکنـار و ادامـه 

تولیـد مـواد مخـدر در افغانسـتان خـر میدهـد. فرسـتاده ویـژه 

رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد در نشسـت ویـژه شـورای امنیـت 

ایـن سـازمان در رابطـه بـه وضعیت افغانسـتان گفت که در سـال 

گذشـته میـالدی این کشـور شـاهد افزایش قابل مالحظه کشـت 

بود. کوکنـار 

دیبـورا الینـس از جامعـه جهانـی می خواهـد تـا بـا مـواد مخـدر 

را  نامـروع  اقتصـاد  رشـد  جلـو  و  کنـد  مبـارزه  بگونـه مشـرک 

بگیـرد، زیـرا بـه گفتـه وی، بیـم آن وجـود دارد کـه حتـی پـس 

از بـه میـان آمـدن توافـق صلـح نیـز مـواد مخـدر امنیـت و صلـح 

کـرد. تهدیـد خواهـد  را  افغانسـتان 

ثبـات  مـواد مخـدر همچنـان  و قاچـاق  ادامـه کشـت کوکنـار   «

افغانسـتان و منطقـه را تهدیـد مـی کنـد و بـاالی جامعـه جهانـی 

تاثیـر مـی گـذارد. سـال گذشـته مـا شـاهد افزایش چشـمگیر در 

کشـت کوکنـار بودیـم، امـا در مقابـل، عملیـات تخریـب مـزارع 

کوکنـار بـه شـکل قابـل مالحظـه کاهـش یافتـه بـود. روندهـای 

صلح در گذشـته نشـان میدهد کـه با وجود امضـای توافق صلح، 

یـک اقتصـاد غیـر مـروع میتوانـد بـرای سـالها صلـح و امنیت را 

تهدیـد کنـد. رفع 

در  تهدیـد  ایـن 

برابـر افغانسـتان، 

جهـان  و  منطقـه 

همکاری  نیازمنـد 

جامعـه  دوامـدار 

اسـت.« جهانـی 

یـک رسوی دولت 

افغانسـتان نشـان 

در  کـه  میدهـد 

 ۱۳۹۹ سـال 

کشـت کوکنـار در 

 ۳۷ کشـور  ایـن 

افزایـش  فیصـد 

یافتـه بـود، ولـی اختـالف میـان دولـت افغانسـتان و اداره مبـارزه 

بـا مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد در رابطـه بـه شـیوه رسوی 

سـبب شـد کـه آنـان نتواننـد میـزان تولید تریـاک را در این سـال 

سـازند. مشـخص 

دولـت افغانسـتان ادعـا می کند که بیشـرین کوکنـار در مناطق 

تحـت نفـوذ طالبـان کشـت می شـود و قاچاق مـواد کیمیـاوی از 

کشـورهای همسـایه سـبب افزایـش در تولیـد مـواد مخـدر شـده 

اسـت، از همیـن رو سـازمان ملـل متحـد مبـارزه بـا مـواد مخدر را 

نیازمنـد همـکاری جامعـه جهانـی میداند.

داکـر محمـد ظفـر معییـن قبلـی وزارت مبـارزه بـا مواد مخـدر از 

ناکارامـدی نهادهـای دولـت افغانسـتان در مبـارزه با مـواد مخدر 

انتقـاد مـی کند و کشـورهای کمـک کننده را در مـرف بی مورد 

کمـک هـای مالـی نیـز مقـر میدانـد. »در بخـش مبارزه بـا مواد 

مخـدر پـول هـای زیـادی در افغانسـتان مـرف شـده و نتیجـه 

ملموسـی هـم نداشـته اسـت. علـت آن ایـن اسـت، نهادهـای که 

توسـط دولـت افغانسـتان سـاخته شـده، نتوانسـته مثمـر واقـع 

شـود. خارجـی هـا میگوینـد کـه در ایـن بخـش خیلـی زیـاد پول 

مـرف کردنـد و دولـت افغانسـتان باید ایـن ظرفیت را میداشـت 

کـه بـدون کمـک خارجـی بـا مـواد مخـدر مبـارزه کنـد، هرچنـد 

دولـت افغانسـتان در مـرف کمک هـا زیـاد مقـر نیسـت، زیـرا 

اکـر پـول کمک شـده بگونه مسـتقیم از سـوی خارجی ها مرف 

شـده اسـت.« نگرانی سـازمان ملل متحد از تهدید امنیت و صلح 

افغانسـتان پـس از بـه میـان آمـدن توافـق صلـح در حـال اسـت 

در  حـال  تـا  کـه 

مذاکـرات  جریـان 

صلـح افغانسـتان، 

هیچ بحثـی باالی 

مسـله مـواد مخدر 

و  نگرفتـه  صـورت 

آینـده  طـرح  در 

در  کـه  نیـز  صلـح 

ترکیـه روی دسـت 

گرفتـه شـده، هیچ 

مشـکل  بـه  اشـاره 

مخـدر  مـواد 

نگرفتـه  صـورت 

اسـت. 

شهرداری کابل پنج بس شهری را به گونه آزمایشی 
گروگان گیری غیرنظامیان در جلریزدر پایتخت فعال کرد  سازمان ملل:

 ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر ثبات افغانستان و جهان را تهدید می کند 

قانون گذار امریکایی: 

نیروهای ضدهراس افگنی
 درافغانستان 
خواهند ماند

 آدم اسـمیت، رییـس کمیتـۀ خدمات تسـلیحاتی مجلس 

جوبایـدن،  کـه  می گویـد  متحـده  ایـاالت  مناینـده گان 

رییس جمهـور ایـن کشـور می خواهـد نگهـداری نیروهای 

ضـد هراس افگنـی را در افغانسـتان، بررسـی کنـد.

او افـزود کـه بایـدن در تالش اسـت تا رسبـازان امریكایی 

را پـس از اول مـاه می نیـز در افغانسـتان، نگه دارد.

بایـدن بـه دنبـال بررسـی معامله یـی بـا طالبـان اسـت تـا 

ایـن گـروه اجـازه حضـور یـک نیـروی ضـد هراس افگنـی 

افگنـی  هـراس  گروه هـای  بـا  پیـکار  بـرای  را  واشـنگن 

چـون داعـش در افغانسـتان بدهـد.

بـا جیـک  بـاره  ایـن  او در  آقـای اسـمیت می افزایـد کـه 

سـالیوان، مشـاور امنیـت ملـی و لوید آسـتین، وزیـر دفاع 

کرده اسـت. گفتگـو  امریـکا 

ایـن قانون گـذار تأکیـد کـرد کـه ُدشـوار اسـت تـا حتـا در 

حـدود ۱۰ هـزار رسبـاز امریکایـی و ناتو در ظـرف ۶ هفته 

از افغانسـتان، بیرون سـاخته شـوند.

تصمیـم  تـا  اسـت  امیـدوار  سـفید  کاخ  دیگـر،  سـوی  از 

شـود. روشـن  زودی  بـه  افغانسـتان  دربـارۀ  بایـدن 

کـه  می گویـد  سـفید  کاخ  سـخنگوی  سـاکی،  جـن 

چه گونه گـی  دربـارۀ  بایـدن  رییس جمهـور  بحث هـای 

بیرون شـدن رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان با اعضای 

دارنـد. ادامـه  حکومـت اش، 

آقـای بایـدن هفته گذشـته، بیرون شـدن متامی نیروهای 

امریکایـی را تـا اول مـاه می یک کار سـخت عنوان کرد.

کـه  تصمیمـی  هـر  سـفید،  کاخ  سـخنگوی  به گفتـۀ 

رییس جمهـور ایـن کشـور بگیـرد، بـه اطـالع هم پیانان و 

شـد. خواهـد  رسـانیده  واشـنگن،  رشکای 

در همیـن حـال، واشـنگن هشـدار می دهـد کـه ادامـۀ 

خشـونت ها در افغانسـتان جلـو پیرفـت را در رونـد صلح 

افغانسـتان می گیـرد.

امریـکا  همیشـگی  مناینـدۀ  گرینفیلـد،  تومـاس  لینـدا 

جـاری  »خشـونت های  کـرد:  تریـح  ملـل  سـازمان  در 

فقـط  برغیرنظامیـان  هدفمندانـه  قتل هـای  به شـمول 

غیرقابـل پذیـر انـد. خشـونت جلـو پیرفـت را به سـوی 

صلـح پایـدار می گیـرد. خرنـگاران، مدافعـان حقوق بـر 

و کارمنـدان دولتـی منی تواننـد در تـرس زنده گـی کننـد. 

این کـه  بـرای  را محکـوم می کنیـم.  ایـن خشـونت ها  مـا 

رونـد صلـح پایدار باشـد، باید بـه حقوق بـر جهانی همه 

افغانـان به شـمول زنـان، دخران و اعضـای جوامع اقلیت 

حرمـت بگـزارد.«

عادلـه راز، مناینـدۀ همیشـه گی افغانسـتان در سـازمان 

ملـل نیـز بیان داشـت: »تنهـا در ماه روان، مـژده واحدی، 

سـدیه سـادات، شـبنم رووفـی کـه در جالل آبـاد کشـته 

شـدند همـه در سـنین بیسـت سـال بودنـد. همیـن هفته 

گذشـته نیـز چهار زن دیگـر در یک انفجار بـر موتر حامل 

آنـان در کابـل جـان باختند. مـا باید نام های همـه آنان را 

به یادداشـته باشـیم.«

بـر بنیـاد آمارهـای سـازمان ملـل متحـد تنهـا در دو مـاه 

حمله هـای  در  تـن   ۸۰ میـالدی   روان  سـال  نخسـت 

باخته انـد. جـان  افغانسـتان  در  هدفمنـد 

هم زمـان بـا ایـن، آملـان می گویـد کـه خـروج شـتاب زده 

از افغانسـتان نبایـد منجـر بـه بازگشـت طالبان بـه قدرت 

گردد.

»مـا  داشـت:  اظهـار  آملـان  وزیرخارجـه  مـاس،  هایکـو 

از  نظامـی  نیروهـای  همـه  شـدن  بیـرون  خواهـان 

افغانسـتان بربنیـاد رشایـط اسـتیم. ایـن کار بیـش از هـر 

چیـز بـه موفقیـت در مذاکـرات صلـح مرتبـط اسـت. مـا 

منی خواهیـم یـک خـروج زودهنـگام از افغانسـتان بـرای 

بازگشـت طالبـان بـه خشـونت و تـالش بـرای دسـتیابی 

بـه قـدرت از طریـق نظامـی فراهـم گـردد؛ مـا در اینجـا 

داریـم.« بزرگـی  مسـؤولیت 


