
تبعات معامله 
در لباس مصالحه 
جبران ناپذیر است

به تازگی، رییس جمهور غنی در دیدار 
که  کرده  ادعا  امنیتی  مدیران  از  برخی  با 
افغانستان بیش از هرزمانی، به صلح نزدیک 
که  قبل  دهه  یک  به  قریب  از  است.  شده 
تالش ها برای گفت وگو با طالبان آغاز شده، 
اعالم  از  پس  که  می رسد  نظر  به  چنین 
استراتژی جدید ایاالت متحده در خصوص 
پذیرفتنی  غنی  آقای  ادعای  آسیا،  جنوب 
واقعی  اکنون،  طالبان،  با  گفت وگوها  باشد. 
به نظر می آید. چند دور مذاکرات  و جدی 
دیپلمات های  میان  پنهانی  و  مقدماتی 
صورت  طالبان  نمایندگان  و  امریکایی 
گرفته و به تازگی، هیئتی از شورای کویته 
ملل  سازمان  نمایندگان  با  گفت و گو  برای 
رهایی  خصوص  در  جهانی  سرخ  صلیب  و 
به  غیرنظامیان  تلفات  و  گروه  این  زندانیان 
امارات متحده ی عربی سفر کرده است. در 
بحبوحه ی ذوق زدگی و تالش برای نمایش 
پیشرفت در روند مصالحه با طالبان، توجه به 
دو چالش جدی و چاره جویی برای رفع آن 

به نظر حواشی مهم تر از متن باشد.
یک: پس از هفده سال جنگ فرسایشی، 
غیرنظامی  و  نظامی  قربانی  هزاران  دادن 
طبل  اکنون  مالی،  هنگفت  مبالغ  صرف  و 
است.  درآمده  صدا  به  طالبان  با  مصالحه 
امنیت،  برپایی  و  صلح  برقراری  قطع،  به 
بزرگ ترین آرزویی است که مردم افغانستان 
پس از چندین دهه جنگ و خشونت چشم 
به برآورده شدن آن دوخته اند. افغانستان به 
وضعیتی  در  جمهور  رییس  آقای  از  روایت 
نزدیک می شود  به صلح  زمانی  از هر  بیش 

که به لحاظ همگرایی و ...
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رییس جمهور: 

آیا زمانی که به صلح نزدیک هستیم به انزوا برویم؟

قصد طالبان برای حمله به گردیز
اعضای شورای والیتی هشدار دادند

آب روان روی میز 
مشاور جوان 

آلگری: 

رونالدو بهتر از مودریچ و صالح است

۷

رابرتسون: 

برابر PSG خیلی باید مراقب نیمار باشیم

هشدار صندوق بین المللی پول به بریتانیا 
درباره تبعات »خروج بی توافق« از اتحادیه اروپا

۷

         

اطالعات روز: عمران خان، نخست وزیر پاکستان اعالم کرده است که دولتش به آن عده از 
مهاجران افغان و بنگالدشی که متولد پاکستان هستند، پاسپورت و کارت شناسایی پاکستانی 

می دهد.
آقای خان روز یکشنبه )25 سنبله( در یک گردهم آیی در شهر کراچی پاکستان گفته 
است: »به بنگالدشی های بیچاره یی که ۴۰ سال قبل به این جا آمدند، فرزندان شان بزرگ 

شدند اما پاسپورت ندارند، به آن ها پاسپورت و کارت شناسایی داده می شود. یا آن افغان هایی 
که فرزندان شان در پاکستان متولد شده اند، به آن ها هم ]کارت شناسایی و پاسپورت[ داده 

خواهد شد.«
نخست وزیر پاکستان افزوده که در تمام جهان به فرزندان مهاجری که در یک کشور 

پیدا می شود،  حق شهروندی داده می شود، پس چرا پاکستان به این افراد تا این اندازه ...

عمران خان: 

به افغان هایی که در پاکستان تولد شده اند پاسپورت می دهیم

۲

۵          

سیاسی  چهر ه های  و  افغانستان  مجلس  نمایندگان  از  شماری  اخیر  روزهای  در 
به دلیل افزایش روزافزون ناامنی ها در این کشور و موثر ندانستن پیمان امنیتی کابل-

واشنگتن در تأمین امنیت افغانستان، خواستار بازنگری این پیمان شده اند. در مقابل 
دولت و برخی کارشناسان این افراد را به زیر فشارگرفتن دولت برای دست یابی به اهداف 

شخصی شان متهم می کنند.
هرچند در سال های گذشته به گونه ی پراکنده بر بازنگری پیمان امنیتی ...

عراق
در سال 2۰17، دولت اسالمی 2۴3 حمله ی انتحاری را در عراق راه اندازی کرد که 
جان 771 نفر را گرفت. به طور متوسط، در طی سال 2۰17 هر ماه 2۰ حمله ی انتحاری 
از سوی این گروه سازمان دهی شده است. بیش از 7۴ درصد حمالت انتحاری در نیمه ی 
اول 2۰17 رخ داده است که بازتاب دهنده ی افزایش عملیات های امنیتی برای حذف 

این گروه از شمال عراق است ...

بمب گذاری انتحاری؛ استراتژی 
کم هزینه و مرگبار افراط گرایی اسالمی)۲(

بازنگری پیمان امنیتی کابل-واشنگتن؛ 
نیاز اساسی یا حربه ی سیاسی؟

۳۴

۶
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انکشاف دهات،  زراعت، آبیاری و مالداری و انرژی و 
آب کشور را روز دوشنبه در جلسه ی استجوابیه خواسته 
و در مورد تدابیر حکومت برای مبارزه با خشک سالی 

وضاحت خواستند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت 
که بحران آب و خشک سالی در کشور نگرانی جدی را 
برای شهروندان به بار آورده است و پیش بینی هایی که 
جدی  بحران  نویددهنده  است،  گرفته  صورت  حال  تا 
آب در کشور است و حکومت برای مبارزه با این پدیده 

طبیعی، باید برنامه هایی را روی دست بگیرد.
مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات 
در پاسخ به پرسش نمایندگان گفت که این وزارت در 
بخش بازسازی کاریزها، حفر چاه های عمیق و شبکه های 
کوچک آب رسانی در روستاها کار می کند و تاکنون 38 

کاریزرا پاک کاری کرده است.
آقای کریمی همچنان افزود که این وزارت تاکنون 
بیش از 160 چاه عمیق را حفر کرده و نیز بیشتر از 4 

هزار کانال آبیاری را ایجاد کرده است.
او عالوه کرد که وزارت احیا و انکشاف دهات تا 
پایان سال جاری در نظر دارد تا 38 حلقه چاه نیمه عمیق 
و 136 چاه عمیق حفاری کرده و 164 شبکه آبرسانی 
در  را  دیگر  آبیاری  کانال  از 16 هزار  بیشتر  و  کوچک 

روستاها ایجاد کند.
حشمت غفوری، معین و سرپرست وزارت زراعت 
نیز گفته است که این وزارت برای مبارزه با خشک سالی 
و کمبود علوفه برای حیوانات، 10 میلیون دالر را برای 
خرید علوفه اختصاص داده که در مرحله اول 20 هزار 
متریک تن علوفه را به آسیب دیدگان خشک سالی توزیع 

کرده است.
آقای غفوری همچنان گفته است که در دو مرحله 
دیگر 18 هزار و 900 متریک تُن علوفه دیگر نیز توزیع 

خواهد شد.
به گفته ی او وزارت زراعت تاکنون 10 هزار و 600 
متریک تُن گندم را به آسیب دیدگان خشک سالی توزیع 
در  کافی  گندم  خشک سالی  به  رسیدگی  برای  و  کرده 

اختیار دارد.
در همین حال، خان محمد تکل سرپرست وزارت 
انرژی و آب نیز در پاسخ به پرسش نمایندگان گفته است 
که افغانستان در شش حوزه ی آبی خود با 62 درصد کم 
آبی مواجه است و میزان بارندگی  در سال جاری نیز 61 

درصد بوده است.
او گفته است که وزارت انرژی و آب در راستای 
ساخت بندهای آبی اقدام کرده است و تا 5 سال دیگر 
بند شاه توت در کابل از سوی هندوستان تکمیل می شود. 
به گفته او، کار روی ساخت بندهای شاه و عروس در 
کابل نیز ادامه دارد و این دو بند آبی مشکالت کم آبی در 

کابل را مرفوع خواهد ساخت.
آبی در شهر  منابع  کاهش آب  آشامیدنی و کمبود 
بدون  و  بی رویه  به صورت  مردم  که  شده  سبب  کابل، 
آب های  استخراج  و  عمیق  چاه های  کندن  به  مجوز 
زیرزمینی رو بیاورند. وزارت انرژی و آب هم گفته است 
که در بعضی مناطق در جریان امسال، آب  زیرزمینی از 

20 متر نیز پایین تر رفته  است.

از شورای  اطالعات روز: یک هیأت گروه طالبان 
کویته پاکستان برای مذاکره با نمایندگان سازمان ملل و 
صلیب سرخ جهانی به امارات متحده عربی سفر کرده 

است.
داده  گزارش  طالبان  مقام های  از  نقل  به  بی بی سی 
از  سنبله(   26( دوشنبه   روز  هیأت صبح  این  که  است 
شهر کراچی پاکستان به شهر دبی سفر کرده و قرار است 
این مذاکره برای پنج روز ادامه یابد. به نقل از این منابع، 
مذاکرات دیگر نیز در روزهای 2۷ و 28 سپتامبر در شهر 

دوحه پایتخت قطر برگزار می شود.
تبادله ی  درباره  طرف  دو  نشست  این  در  طالبان 

زندانیان و تلفات غیرنظامیان مذاکره خواهند کرد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان درباره این 
نه  و  رد  نه  را  سفر  این  او  که  است  گفته  گفت وگوها 

تایید می کند.
بود  اعالم کرده  بارها  نیز گروه طالبان  این  از  قبل 
که با امریکا درباره صلح گفت وگو خواهد کرد و اخیراً 
اعالم شد که امریکا نیز گفت وگوهای صلح با طالبان را 

آغاز کرده است.
در  که  می شود  انجام  درحالی  گفت وگوها  این 
روزهای گذشته گزارش شده است که طالبان برای آغاز 
مذاکرات صلح خواستار رهایی شماری از زندانیان خود 
این  زندانیان  رهایی  نیز  امریکا  با  گفت وگو  در  و  اند 
گروه از جمله انس حقانی، پسر جالل الدین حقانی را 

مطرح خواهند کرد.

مجلس نمایندگان: 

حکومت برای بحران آب و 
خشک سالی چاره جویی کند

هیأت طالبان برای مذاکره با 
سازمان ملل به امارات رفت

کمیسیون انتخابات به رسانه ها: 

نامزدان انتخابات را در برنامه های خود دعوت نکنید

عمران خان: 

به افغان هایی که در پاکستان تولد شده اند پاسپورت می دهیم

رییس جمهور: 

آیا زمانی که به صلح نزدیک هستیم به انزوا برویم؟

اطالعات روز: رفیع صدیقی، رییس کمیته رسانه های 
انتخابات افغانستان به رسانه ها هشدار  کمیسیون مستقل 
داد در صورتی که دقت، توازن و بی طرفی را در جریان 
اطالع رسانی شان رعایت نکنند، تخلف رسانه یی حساب 

شده و در برابر آنان اقدام خواهد شد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رسانه های  کمیته  رییس 
روز دوشنبه )26 سنبله( در یک نشست خبری در کابل 
اطالع رسانی  فعالیت های  تمامی  کمیته  این  که  گفت 
رسانه ها را زیر نظر دارد و در صورت عدم رعایت اصول 
اخطاریه  این رسانه ها  به  اول  در مرحله ی  اطالع رسانی،  
داده شده و در نهایت اعتبارنامه ی شان باطل خواهد شد.

آقای صدیقی افزود: »رسانه ها نباید نامزدانی که در 
فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی قرار دارند، را 
به برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت کنند. 
درکی که کمیته رسانه های کمیسیون انتخابات دارد، این 

است که دعوت کردن این نامزدان کمپاین غیرمستقیم و 
پیش از وقت محسوب می شود و یک تخلف رسانه یی 

است.«
او از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان نیز خواست 
که به قوانین انتخابات و طرزالعمل ها و لوایح کمیسیون 
انتخابات احترام گذاشته و به مبارزات انتخاباتی پیش از 

وقت پایان بدهند.
به گفته ی رییس کمیته رسانه های کمیسیون انتخابات 
این  می کنند،  وقت  از  پیش  مبارزات  به  اقدام  کسانی که 
اقدام شان تخطی نه بلکه تخلف حساب شده و با آن ها 
برخورد خواهد شد. رفیع صدیقی در این نشست خبری 
که  نامزدانی  فهرست  آینده  روزهای  در  که  کرد  تأکید 
و  می شود  اعالم  زده  وقت  از  پیش  مبارزات  به  دست 
اقدام کمیته رسانه ها در برابر آنان نیز در حضور رسانه ها 

با مردم شریک خواهد شد.

پاکستان  نخست وزیر  عمران خان،  روز:  اطالعات 
اعالم کرده است که دولتش به آن عده از مهاجران افغان 
و  پاسپورت  هستند،  پاکستان  متولد  که  بنگالدشی  و 

کارت شناسایی پاکستانی می دهد.
آقای خان روز یکشنبه )25 سنبله( در یک گردهم آیی 
بنگالدشی های  »به  پاکستان گفته است:  در شهر کراچی 
بیچاره یی که 40 سال قبل به این جا آمدند، فرزندان شان 
پاسپورت  آن ها  به  ندارند،  پاسپورت  اما  شدند  بزرگ 
که  افغان هایی  آن  یا  می شود.  داده  شناسایی  کارت  و 
هم  آن ها  به  شده اند،  متولد  پاکستان  در  فرزندان شان 

]کارت شناسایی و پاسپورت[ داده خواهد شد.«
به  تمام جهان  در  که  افزوده  پاکستان  وزیر  نخست 
حق  می شود،   پیدا  کشور  یک  در  که  مهاجری  فرزندان 
شهروندی داده می شود، پس چرا پاکستان به این افراد تا 

این اندازه ظلم می کند.

افزایش جرایم جنایی در خیابان های  از  انتقاد  با  او 
شهر کراچی گفته است: »جرایم در خیابان های کراچی 
طبقه ی  این جا  در  که  است  یافته  افزایش  جهت  آن  از 
هستند  بی سوادی  افراد  این ها  می کنند.  زندگی  محروم 
این جا  در  بنگالدشی  هزار  پنجاه  نمی کنند.  پیدا  کار  که 
هستند، افغان ها این جا زندگی می کنند. فرزندان آن ها در 
شناسایی  کارت  و  پاسپورت  آن ها  شده اند.  بزرگ  اینجا 
نمی توانند بگیرند و بدون این ها کار پیدا نمی شود و اگر 

هم شود، مزدش نصف است.«
در  افغانستان،  مهاجرین  وزارت  معلومات  براساس 
کارت  با  مهاجر  میلیون   1.4 پاکستان  در  حاضر  حال 
که  مدرک  بدون  مهاجر  هزار   ۷00 حدود  پناهندگی، 
شناسایی شده اند، زندگی می کنند. افزون بر این تخمین 
زده می شود که 400 هزار مهاجر دیگر نیز بدون مدرک 

که شناسایی نشده اند، در پاکستان به سر می برند.

جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
زمزمه های  به  واکنش  در  تلویحی  به گونه ی  کشور 
بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و امریکا گفته است که 

شماری می خواهند کشور را در حالت انزوا قرار دهند.
آقای غنی پیش از ظهر روز دوشنبه )26 سنبله( در 
دیدار با هیأت رهبری و منسوبین ریاست عمومی امنیت 
ملی گفته است: »سوال این جاست که آیا می خواهید در 
انزوا قرار  زمانی که به صلح نزدیک هستیم، خود را در 
از جهان می خواهید که  آیا  بدیل دوم چه است،   دهیم،  
را  این  کسی  چه  بفرستد،  سرباز  هزار  دیگر صد  یکبار 

می خواهد«؟
آقای غنی درحالی از نزدیک شدن به صلح صحبت 
با  است  تالش  در  امریکا  متحده  ایاالت  که  می کند 
یکبار  امریکا  بلندپایه ی  هیأت  یک  کند.  مذاکره  طالبان 
با نمایندگان طالبان دیدار کرده و به تازگی گزارش شده 
است که یک هیأت طالبان برای دیدار نمایندگان سازمان 

ملل به امارات متحده عربی رفته است.
رییس جمهور همچنان گفته است شماری در منطقه 
می خواهند ارتباطات بین المللی افغانستان را از بین ببرند. 
به دست  قربانی  و  عقل  با  که  را  »آنچه  است:  گفته  او 

آورده ایم، چرا آن را با احساسات از دست دهیم«؟
از صحبت هایش همچنان گفته است  او در بخشی 
و  افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایاالت  استراتژی  که 
جنوب آسیا، استراتژی است که مردم افغانستان آن را از 

40 سال بدین سو می خواستند.
از سوی دیگر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور 
افغانستان  امنیتی  پیمان  مورد  در  قباًل  مردم  نیز می گوید 
با امریکا تصمیم گرفته اند و اکنون هیچ فردی نمی تواند 

به خاطر منافع شخصی اش این پیمان را زیر سوال ببرد.
نشست  در  سنبله(   26( دوشنبه  روز  عبداهلل  آقای 

پیمان  بردن  سوال  زیر  که  است  گفته  وزیران  شورای 
کشور  امنیت  تأمین  در  کمکی  هیچ  امریکا  با  امنیتی 

نمی کند.
رییس جمهور و رییس اجرایی درحالی این گفته ها 
را مطرح کرده اند که اخیراً شماری از چهره های سیاسی 
بازنگری  خواهان  نمایندگان  مجلس  اعضای  برخی  و 
افراد  این  شده اند.  امریکا  و  افغانستان  امنیتی  پیمان 
استدالل می کنند که این پیمان تاثیری روی امنیت کشور 

نداشته است.
نشست  در  مجلس  نمایندگان  از  شماری  پیشتر 
عمومی روز چهارشنبه )21 سنبله( این مجلس با اکثریت 
آرا تأیید کرده بودند که پیمان امنیتی افغانستان با امریکا 

بازنگری شود.
سر  بر  سیاسی  احزاب  از  شماری  هم  سوی  از 
انتخابات با حکومت وحدت ملی درگیر اختالفات اند. 
آنان می گویند حکومت به خواسته های احزاب رسیدگی 
می خواهند  سیاسی  حزب  بیست  از  بیش  نمی کند. 
شفافیت در انتخابات تأمین شود و حکومت و کمیسیون 
انتخابات فرصت نظارت از روند انتخابات را به احزاب 

سیاسی بدهند. 
ایجاد  را  افغانستان  بزرگ  ملی  ائتالف  احزاب  این 
کمیسیون  والیتی  دفاتر  اخیر  روز  چند  و  کرده اند 

انتخابات را در چندین والیت بسته اند.
رییس اجراییه کشور در واکنش به این کار ائتالف 
کمیسیون  دروازه های  بستن  که  است  گفته  بزرگ  ملی 
هیچ  سیاسی  جریان های  و  احزاب  سوی  از  انتخابات 
تأکید  او  انتخابات نمی کند.  تأمین شفافیت  برای  کمکی 
به شمول احزاب و جریان های  افغانستان  کرده که مردم 
این  مانع  اما  اند،  انتخابات  در  سیاسی خواهان شفافیت 

روند شدن، نمی تواند راه حل باشد.

از وخیم ترین وضعیت ها  یکی  همکاری سیاسی، در 
دارد. چهار سال  قرار  اسالمی  امارت  از سقوط  پس 
بزرگی  از تشکیل حکومت وحدت ملی، بخش  پس 
در  ائتالفی،  حکومت  این  سهامداران  و  رهبران  از 
اند.  کرده  صف آرایی  جمهوری  ریاست  ارگ  برابر 
اوج گسست در هیئت رهبری حکومت زمانی اتفاق 
افتاد که مشاور امنیت ملی رییس جمهور به عنوان 
آن چه  دلیل  به  او،  حامی  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
مدیریت  کالن  امور  همه ی  تقریبا  در  اختالف نظر 
کرد.  کناره گیری  مقام اش  از  شد،  عنوان  کشور 
سیاسی،  درشت دانگان  همه ی  تقریب  به  اکنون، 
حلقه ی محاصره و فشار بر ارگ ریاست جمهوری را 
تنگ کرده و یکی از فراگیرترین ائتالف های سیاسی 
مخالف حکومت در دو دهه ی اخیر را تشکیل داده 
اند. تنگنا برای ارگ و سپیدار، آن قدر شدت گرفته 
حکومت  رهبر  دو  اخیرا  عجیب،  اقدام  یک  در  که 
به  سیاف،  رسول  عبدالرب  دیدار  به  ملی،  وحدت 
محل اقامت اش در پغمان رفتند. کسی که مخالفت 
نخستین  از  را  غنی  اشرف  از  نفرت اش  ای بسا  و 
روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی تا مرز امتناع 
به رییس جمهور در  احترام  نشانه ی  به  ایستادن  از 
یک مراسم رسمی و عمومی پنهان نکرده است. در 
وضعیتی که حکومت وحدت ملی، بیش از هر زمانی 
قرار  قدرتمندش  و  پرتعداد  مخالفان  محاصره ی  در 
به  طالبان  با  مصالحه  طبل های  آن سو،  از  و  گرفته 
افغانستان  سیاسی  اتفاق  مهم ترین  احتماال  عنوان 
نظر  به  است،  آمده  در  صدا  به  بن،  توافق  از  پس 
آسیب پذیرترین  از  یکی  در  دولت،  که  می رسد 
صلح  مذاکرات  مقدمات  پیشواز  به  موقعیت ها، 
می رود. اگر این تشتت در آرایش جریان ها و حلقات 
سیاسی رفع نشود، ارمغان صلح -به فرض وقوع- از 
با کم ترین  موقعیت ضعف و گسست سیاسی، قطعا 

امتیاز ممکن به دست خواهد آمد.
سیاسی  دفتر  آن که  از  پس  سال  هفت  دو: 
طالبان در دوحه، فقط چند روز پس از گشایش در 
به  کرزی  حامد  بی پشینه ی  اعتراض های  نتیجه ی 
نادیده گرفته شدن افغان ها در گفت وگوها، بسته شد، 
روند  از  افغان ها  گذشته،  از  بیش  و  دگر  بار  اکنون 
گفت وگوهای صلح با طالبان به حاشیه رانده شده اند. 
به  مربوط  رسانه ای  مراجع  و  جمهور  رییس  اگرچه 
ارگ در یک تالش تظاهرمآبانه، از آتش بس اواخر ماه 
دولت  ابتکار  عنوان  به  فطر  عید  روز  سه  و  رمضان 
این  واقعیت  اما  کردند  یاد  صلح  روند  پیشرفت  در 
است که حکومت وحدت ملی حتا از پایین رتبه ترین 
دیپلمات های امریکایی دخیل در گفت وگوهای صلح، 
صالحیت و جایگاه کم تری در تالش برای مذاکرات 
صلح دارد. ایاالت متحده در رأس و بازیگران و متحدان 
قابل  نقش  اعمال  از  فارغ  ذیل،  در  منطقه یی اش 
گفت و گوهای  افغانستان،  حکومت  طرف  از  حسابی 
صلح با طالبان را به پیش می برند. درست است که 
حامی  بزرگ ترین  و  معمار  عنوان  به  متحده  ایاالت 
در  ویژه ای  جایگاه  افغانستان،  جدید  سیاسی  نظام 
صورت  به  افغانستان  سیاسی  مبادالت  و  مناسبات 
خاص و کلیت جهان به صورت عام دارد اما این امر 
نمی تواند غیبت مطلق حکومت و مردم افغانستان در 
مذاکرات صلح با طالبان را توجیه کند. به نظر می رسد 
مقاومت  دهه  یک  از  بیش  به  توجه  با  طالبان،  که 
ائتالف های  بزرگ ترین  از  یکی  برابر  در  سرسختانه 
نظامی بین المللی و حکومتی با بیش از سه صد هزار 
نیروی نظامی، به آسانی حاضر به پذیرش مصالحه با 
ایاالت متحده و حکومت افغانستان نباشد. به فرض 
نتیجه بخشی گفت وگوها، آن ها به قطع، پس از اخذ 
تن  صلح  پذیرش  به  ممکن،  امتیازهای  بیش ترین 
خواهند داد. افغانستان، تنوع اجتماعی، ایدئولوژیک، 
که  دارد  منحصربفردی  و  پیچیده  مذهبی  و  قومی 
امتناع از توجه به آن در میکانیزم و کم وکیف مصالحه 
خواهد  روبرو  بن بست  به  را  صلح  روند  طالبان،  با 
استراتژی متفاوت دونالد ترمپ در  به  با توجه  کرد. 
خصوص مواجهه ی ایاالت متحده با مسایل خاورمیانه 
و جنوب آسیا، احتمال انعقاد یک معامله با طالبان در 
گفت وگوهای صلح، پذیرفتنی تر می آید. این احتمال 
از آن جا بیش تر قوت می گیرد که گروه های مختلف 
اجتماعی و سیاسی افغانستان از حکومت و جبهات 
مقاومت در برابر طالبان تا اقلیت های مذهبی-قومی و 
زنان، در گفت و گوهای صلح با طالبان به صورت مطلق 
برای  به تشکیل یک هیئت مذاکره  اقدام  اند.  غایب 
گفت وگو با طالبان از سوی ائتالف  مخالفان سیاسی 
حکومت نیز از همین نگرانی ناشی می شود. در بعد 
بین المللی، ممکن است که ایاالت متحده در احتماال 
یک معامله ی سرد و بی پروا، مصالحه با طالبان را به 
کرسی بنشانند اما در بعد داخلی، این تعامل در لباس 

مصالحه، به قطع به بن بست روبرو خواهد شد.



صفحه ویـژه جـوانان

بمب گذاری شده، اتوبوسی را که حامل 
و  داد  قرار  هدف  بود  دولتی  مقامات 
30 تن را کشت. طالبان از بمب گذاران 
انتحاری برای تعقیب و حمله به دولتی 
در  است،  نامشروع  طالبان  نظر  به  که 
دوباره ی  دست آوردن   به  برای  تالشی 

قدرت در این کشور، استفاده می کند. 
در  حکومت  برای  طالبان  تمایل 
کرده  تشویق  را  گروه  این  افغانستان 
رجوع  افغانستان  مردم  به  که  است 
را  گروه  این  رویکرد  خود  که  کنند 
انتحاری  حمالت  از  استفاده  به  نسبت 
و پروپاگند اطراف آن تحت تأثیر قرار 
داده است. طالبان، دولت اسالمی را به 
انتحاری  بمب گذاران  از  استفاده  خاطر 
محکوم کرده است. به عنوان مثال، در 
اسالمی  دولت  که  هنگامی  نوامبر  ماه 
یک  به  انتحاری  حمله  ی  مسئولیت 
تلویزیون پشتوزبان در کابل را به عهده 
دست داشتن  سرعت  به  طالبان  گرفت، 
این حمله  کردند.  رد  را  این حمله  در 
تن   20 و  گرفت  را  غیرنظامی   2 جان 
از  یکی  پشتو  کرد.  زخمی  را  دیگر 
که  است  افغانستان  رسمی  زبان های 
این  کنترل  تحت  که  مناطقی  و  طالبان 
این  می کنند.  تکلم  بدان  است،  گروه 
بارها تالش کرده است که خود  گروه 
را از حمالت انتحاری دور کند. به باور 
است  ممکن  انتحاری  حمالت  طالبان 

مردم را از این گروه ناراحت کند.
بزرگ  استراتژی های  وجود  با 
مردم  بر  حکومت  مانند  اهدافی  و 
نیروهای  بین بردن  از  و  افغانستان 
خارجی، طالبان دچار چنددستگی شده 
این  درون  در  متعددی  جناح های  و 
گروه فعالیت می کنند. بمب گذاری های 
انتحاری تقسیمات داخلی و اختالفات 
می کند.  برجسته  را  گروه  این  درونی 
رقابت  در  را  خودش  اغلب  امر  این 
رهبران جناح های طالبان و تالش برای 
کنترل قلمرو نشان می دهد؛ روندی که 
درازای  و  دامنه  اندازه ،  نشان دهنده ی 
سال  در  است.  طالبان  شورش گری 
توسط  انتحاری  حمله ی  سه   ،201۷
این  دیگر  بر جناح های  طالبان  اعضای 
گروه صورت گرفت. در ماه جون، یک 
را  بازرسی  ایست  انتحاری  بمب گذار 
اعضای  سوی  از  که  هلمند  والیت  در 
قرار  هدف  می شد،  اداره  رقیب  جناح 
جنگ جوی   9 کشته شدن  باعث  و  داد 

طالبان شد. 
طالبان پاکستانی

پاکستانی  طالبان   201۷ سال  در 
برای  انتحاری  بمب گذار   25 از 
در  گسترده  خشونت  سازمان دهی 
گروه  این  کردند.  استفاده  پاکستان  
سازمان دهی  را  انتحاری  حمله   18
کرد که حدود یک-چهارم کل فعالیت  
پاکستان  در  را  گروه  این  خشونت آمیز 
باعث  حمالت  این  می دهد.  تشکیل 
عضو   34 جمله  از  نفر   68 کشته شدن 
شد.  غیرنظامی   34 و  امنیتی  نیروهای 
و  دولت  نابودی  دنبال  به  گروه  این 
دستگاه  جایگزینی  و  پاکستان  ارتش 
از  گروه  این  تفسیر  با  پاکستان  فعلی 
درصد   ۷8 است.  اسالمی  شریعت 
گروه،  این  انتحاری  فعالیت های  از 
را  پاکستان  دولت  یا  امنیتی  نیروهای 

هدف قرار داده است. 
از   201۷ سال  در  پاکستان  طالبان 
آسیب زدن  برای  انتحاری  بمب گذاری 
استفاده کرده  کارایی دولت  و  ثبات  به 
است. این امر زمانی آشکار شد که یک 
بمب گذار انتحاری طالبان پاکستانی یک 
سرشماری  حال  در  که  را  دولتی  تیم 
باعث  و  داد  قرار  هدف  بود،  دولتی 
جمع کننده ی   2 و  سرباز   4 کشته شدن 
این  ترتیب،  همین  به  شد.  اطالعات 
از حمالت  که  است  کرده  گروه سعی 
انتحاری برای ترور دو عضو برجسته ی 
جامعه ی مدنی پاکستان در سال 201۷ 
ترور  جوالی،  ماه  در  کند.  استفاده 
افسر  یک  کشته شدن  باعث  انتحاری 
مرزی  شهر  در  محافظانش  و  پولیس 
پاکستان-افغانستان در چمن بلوچستان 
که  می دهند  نشان  اقدامات  این  شد. 
می تواند  پاکستانی  طالبان  چگونه 
توانایی دولت برای انجام وظیفه نسبت 

به شهروندانش را با مانع مواجه کند. 

بخش دوم
عراق

در سال 201۷، دولت اسالمی 243 
حمله ی انتحاری را در عراق راه اندازی 
کرد که جان ۷۷1 نفر را گرفت. به طور 
متوسط، در طی سال 201۷ هر ماه 20 
گروه  این  سوی  از  انتحاری  حمله ی 
 ۷4 از  بیش  است.  شده  سازمان دهی 
درصد حمالت انتحاری در نیمه ی اول 
201۷ رخ داده است که بازتاب دهنده ی 
افزایش عملیات های امنیتی برای حذف 

این گروه از شمال عراق است.
انتحاری  بمب گذاران  درصد   3۷
دولت اسالمی در عراق، مأموریت  خود 
را در نینوا انجام داده اند. نینوا والیتی در 
شمال غرب عراق است که در آن شهر 
اسالمی  دولت  پیشین  پایگاه  یا  موصل 
بمب گذاری  تاکتیک  دارد.  موقعیت 
موصل،  در  اسالمی  دولت  انتحاری 
مهاجمان  از  موجی  پی هم  فرستادن  بر 
نیروهای  هدف قراردادن  برای  انتحاری 
متوسط،  طور  به  بود.  متمرکز  مسلح 
نینوا،  در  حمله  هر  در  اسالمی  دولت 
کرده  اعزام  را  انتحاری  بمب گذار  سه 
پولیس  نیروهای  مارچ،  ماه  در  است. 
انتحاری دولت  بمب گذاران  از  نفر   10
اسالمی را در منطقه ی دواسه ی موصل 
دفع کردند. در ماه اکتبر، دولت اسالمی 
5 بمب گذار انتحاری را برای حمله به 
فرستاد  موصل  در  عراق  مردمی  بسیج 
که باعث کشته شدن 4 نفر شد. در سال 
شدت گرفتن  با  اسالمی  دولت   ،201۷
از  و  جنگ جویانش  بر  نظامی  فشار 
بمب گذاری  از  قلمرو،  دست دادن 
و  روزافزون  شیوه ی  به  انتحاری 
تحول  این  است.  کرده  استفاده  دفاعی 
این گروه  استراتژیک نشان می دهد که 
مجبور  منابع،  کمبود  و  ناچاری  سر  از 
شده است که از شبه نظامیانش به عنوان 

سالح استفاده کند.
برخالف نینوا و موصل، یافته های 
نشان  اسالمی  افراط گرایی  دیدبان 
طور  به  اسالمی  دولت  که  می دهد 
متوسط در هر حمله در بغداد، از یک 
بمب گذار انتحاری استفاده کرده است. 
حمالت این گروه با وجود تعداد کمتری 
از مهاجمان انتحاری در پایتخت، جان 
152 غیرنظامی را گرفته است. بغداد که 
به گفته ی دیدبان افراط گرایی اسالمی به 
خاطر افراط گرایی خشونت آمیز اسالمی 
در  است،  جهان  پایتخت  مرگ بارترین 
سال 201۷ توسط 39 بمب گذار مورد 

تنها  مجموع،  در  گرفت.  قرار  حمله 
دولت  تروریستی  حمالت  درصد   ۷
بغداد،  هدف قراردادن  برای  اسالمی 
این حال،  با  بوده اند.  انتحاری  حمالت 
از  بغداد  در  انتحاری  مأموریت های 
بیش  مسئول  و  مرگ بار  ویژگی  لحاظ 
از  ناشی  مرگ ومیر  کل  سوم  یک  از 
بغداد  در  اسالمی  دولت  خشونت 

بوده اند.
در  انتحاری  حمالت  درصد   25
افراط گرایی  دیدبان  سوی  از  که  بغداد 
ماهیت  در  رسیده،  ثبت  به  اسالمی 
ایدئولوژی  با  انتحاری  حمالت  خود 
انتحاری  حمالت  است.  بوده  فرقه یی 
مخالفت  نشان دهنده ی  اسالمی  دولت 
مسلمانان  با  گروه  این  ایدئولوژیک 
از  خارج  و  عراق  در  که  است  شیعه 
ماه جنوری،  عراق زندگی می کنند. در 
حمله ی  مسئولیت  اسالمی  دولت 
انتحاری با موتر بمب گذاری شده را به 
 34 کشته شدن  باعث  که  گرفت  عهده 
نفر شد. دولت اسالمی گفت که هدف 
مسلمانان  از  »جمعی  کشتن  حمله  این 
شیعه« بوده است. در طول ماه رمضان، 
با موتر  انتحاری  این گروه دو حمله ی 
بمب گذاری شده را در مناطق غیرنظامی 
به  منجر  که  داد  انجام  بغداد  مرکز  در 
جمعیتی  آرایش  شد.  نفر   30 مرگ 
نشان  که  است  شیعه  عمدتا  بغداد 
می دهد بسیاری از حمالت انتحاری در 
نفرت  از  ناشی  است  ممکن  شهر  این 

فرقه یی بوده باشد.
سوریه

در سال 201۷، دولت اسالمی 164 
حمله ی انتحاری را توسط 324 مهاجم 
راه اندازی  سوریه  سراسر  در  انتحاری 
ارضی  کنترل  و  دسترسی  است.  کرده 
این گروه در طول سال 201۷ به دلیل 
اقدامات گوناگون ضدافراط گرایی برای 
حذف این گروه از سوریه، دچار نوسان 
همانند  موارد  بسیاری  در  است.  بوده 
چنگ  از  موصل  رهایی  برای  نبرد 
انتحاری  حمالت  اکثر  اسالمی،  دولت 
امنیتی  نیروهای  سوریه،  در  گروه  این 
درصد   85 است.  داده  قرار  هدف  را 
نظامی  نیروهای  گروه،  این  حمالت 
از  سوریه  در  غیردولتی  بازیگران  و 
قرار  هدف  را  ُکرد  شبه نظامیان  جمله 
داده است. این امر در رقه، در حمالت 
نیروهای  هدف قراردادن  برای  انتحاری 
حمایت  تحت  سوریه  دموکراتیک 
ایاالت متحده، آشکار شد. در ماه مِی، 

در  انتحاری  بمب گذار  دو  حمله ی 
منطقه ی اجروی رقه، باعث کشته شدن 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  عضو   30
دیرالزور در شرق سوریه، 20  شد. در 
درصد حمالت انتحاری دولت اسالمی 
پایگاه های نظامی و ایست های بازرسی 

را هدف قرار داده است.
به همین ترتیب، حمالت انتحاری 
در  غیرنظامیان  علیه  اسالمی  دولت 
در  که  است  کشوری  نشان گر  سوریه، 
درگیری غرق شده است. این گروه از 
علیه  حمالتی  راه اندازی  برای  شهادت 
آن ها  فرار  از  جلوگیری  و  غیرنظامیان 
از قلمرو رو به کوچک شدنش استفاده 
کرد. در سال 201۷ حمالت انتحاری بر 
اردوگاه های پناهندگان در سوریه و مرز 
اردن، باعث کشته شدن 1۷8 غیرنظامی 
نفر   100 از  بیش  نوامبر،  ماه  در  شد. 
با  اسالمی  دولت  انتحاری  حمله ی   در 
که  بمب گذاری شده  موتر  از  استفاده 
هدف  دیرالزور  در  را  داخلی  آوارگان 
اسالمی  دولت  شدند.  کشته  داد،  قرار 
زمانی  را  غیرنظامی   50 اکتبر  ماه  در 
با  انتحاری  بمب گذار  سه  که  کشت 
بمب گذاری شده  موترهای  از  استفاده 
مناطق  سایر  در  را  پناه جویان  اردوگاه  
ماه  در  داد.  قرار  هدف  دیرالزور 
در  ُرکبان  آوارگان  اردوگاه  در  جنوری 
استفاده  با  انتحاری  مهاجم  یک  اردن، 
عضو   4 بمب گذاری شده  موتر  از 
به  را  غیرنظامی   ۷ و  امنیتی  نیروهای 
قتل رساند. استفاده ی دولت اسالمی از 
تشدید  موجب  انتحاری،  بمب گذاری 
در کشوری  بحران جابه جایی جمعیتی 
شده است که سازمان ملل متحد آن را 
در  مهاجران  تولیدکننده ی  »بزرگ ترین 

جهان« توصیف کرده است.
القاعده در شبه جزیره ی عرب

با  عرب  شبه جزیره ی  در  القاعده 
انتحاری  بمب گذاری  کارزار  راه اندازی 
نیروهای  تا  کرد  تالش  یمن،  در 
افراط گرایی  با  که  را  این کشور  امنیتی 
شده  محاصره  اسالمی  خشونت آمیز 
بزرگ ترین  کند.  تضعیف  بودند، 
فعالیت  درصد   31 القاعده  شاخه ی 
به بمب گذاری  را در سال 201۷  خود 
انتحاری اختصاص داد. بخش عمده ی 
فعالیت  انتحاری القاعده در شبه جزیره ی 
سازمان  حمایت  تحت  نیروهای  عرب 
ملل متحد دولت یمن و متحدان آن را 
در طول سال 201۷  و  داد  قرار  هدف 

جان 43 نیروی امنیتی را گرفت.
ماموریت های  درصد  پنجاه 
انتحاری القاعده در شبه جزیره ی عرب 
در شهر بندری ابین، مرکز شورش گری 
گرفت.  صورت  یمن  در  گروه  این 
استفاده  با  گروه  این  اکتبر،  ماه  در 
موترهای  و  انتحاری  مهاجمان  از 
گروه  اعضای  بمب گذاری شده 
در  که  را  الحیزام  »غوند«  شبه نظامی 
امارات متحده ی عربی آموزش دیده اند، 
 4 کشته شدن  باعث  و  داد  قرار  هدف 
دیگر  تن   10 و زخمی شدن  شبه نظامی 
به  عرب  شبه جزیره ی  در  القاعده  شد. 
سرعت مسئولیت این حمله را به دوش 
به  شبه نظامیان  این  که  گفت  و  گرفت 
در  عربی  متحده ی  امارات  »نقش  دلیل 
مبارزه با اسالم و مسلمانان« هدف قرار 

گرفته اند.
انتحاری  مهاجم  فبروری،  ماه  در 
القاعده در شبه جزیره ی عرب با استفاده 
از موتر بمب گذاری شده 3 نفر از جمله 

باشگاه  یک  به  با حمله  را  کودک  یک 
مناطق  از  یکی  در  ورزشی-فرهنگی 
والیت  در  حوثی  گروه  کنترل  تحت 
بایده به قتل رساند. شبه نظامیان حوثی 
به این موتر که در حال نزدیک شدن به 
شد  باعث  که  کردند  شلیک  بود  آن ها 
منفجر  هدف  به  رسیدن  از  قبل  موتر 
حمله یی  چنین    2017 سال  در  شود. 
علیه یک گروه شبه نظامی اسالمی رقیب 
در یمن غیرمعمول بود. با این حال، یمن 
حاال به تئاتر شلوغ از درگیری و جنگ 
بازیگران بسیاری  تبدیل شده  است که 
بر سر کنترل آن با هم رقابت می کنند. 
القاعده در شبه جزیره ی عرب در کارزار 
امنیتی  نیروهای  علیه  خشونت آمیزی 
بمب گذاری  از  و  است  شده  غوطه ور 
تضعیف  برای  تالش  در  انتحاری 
دشمنانش استفاده می کند؛ دشمنانی که 
از دید القاعده قلمرو موردنظر این گروه 

را به صورت نادرستی اداره می کنند. 
طالبان

را  خود  تاریخی  لحاظ  به  طالبان 
جازده  انتحاری  تاکتیک های  مخالف 
است اما این گروه با مواجهه با تحوالتی 
بمب گذاری   جنگاوری اش،  شیوه ی  در 
انتحاری را نیز شامل استراتژی اش کرده 
است. در سال 2017، طالبان 13 درصد 
مأموریت های  به  را  خود  فعالیت های 
انتحاری اختصاص داده است. در همین 
طالبان  انتحاری  بمب گذار   96 سال، 
 617 جان  که  بوده اند  مسئول حمالتی 
گرفته  را  غیرنظامی   232 جمله  از  نفر 
دولت  سقوط  از  پس  طالبان  است. 
رزمی  نیروی   ،2001 سال  در  طالبان 
بوده  افغانستان  قدرت مند و خشنی در 
نیروهای مسلح پیشرفته در میدان  با  و 
جنگ رویارویی کرده است. این گروه 
یک  عنوان  به  را  خود  دارد  سعی  که 
نیروی حاکم قابل  دوام معرفی کند، از 
مهاجمان انتحاری علیه سربازان ملی و 
استفاده  ویران گری  اثرات  با  بین المللی 

کرده است. 
83 درصد حمالت انتحاری طالبان 
در سال 2017 ارتش و پولیس را هدف 
حمالت  درصد   30 است.  داده  قرار 
انتحاری  این گروه بر مکان های امنیتی، 
ایست   نظامی،  پایگاه های  جمله  از 
بوده  متمرکز  پولیس  مراکز  و  بازرسی 
بمب گذار  دو  آپریل،  ماه  در  است. 
که  مسلح  مهاجم  چندین  و  انتحاری 
بر تن داشتند  امنیتی را  نیروهای  لباس 
و سوار بر وسایل نقلیه ی نظامی بودند، 
حمله  مزارشریف  در  ارتش  پایگاه  به 
و  سازمان یافته  حمله ی  این  کردند. 
سرباز   140 کشته شدن  باعث  هماهنگ 
افغان شد و مرگ بارترین حمله بر یک 
محل نظامی در سال 2017 قلمداد شد. 
و  افغانستان  دفاع  وزیر  بعد،  روز  سه 
از  پس  کشور  این  ارتش  ستاد  رییس 
استعفا  عمومی  بیزاری  و  خشم  فوران 
طالبان  هدف  حمله،  این  ظاهرا  دادند. 
را که آسیب زدن به ثبات افغانستان بود 

برآورده کرد.
 9 با  طالبان   2017 سال  در 
دولتی  هدف   6 به  انتحاری  بمب گذار 
حمله کردند و 104 تن را کشتند. نیمی 
از این حوادث در کابل رخ داد. در ماه 
در  پی هم  انتحاری  انفجار  دو  جنوری، 
نفر   46 جان  پایتخت  در  ملی  شورای 
کارمندان  کشته شدگان  اکثر  گرفت.  را 
مورد  یک  در  همچنین  بودند.  پارلمان 
یک  جوالی،  ماه  در  کابل  در  دیگر 
موتر  از  استفاده  با  انتحاری  مهاجم 
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83 درصد حمالت انتحاری طالبان در سال 2017 ارتش و پولیس را هدف 
قرار داده است. 30 درصد حمالت انتحاری  این گروه بر مکان های امنیتی، از 

جمله پایگاه های نظامی، ایست  بازرسی و مراکز پولیس متمرکز بوده است. در 
ماه آپریل، دو بمب گذار انتحاری و چندین مهاجم مسلح که لباس نیروهای 
امنیتی را بر تن داشتند و سوار بر وسایل نقلیه ی نظامی بودند، به پایگاه 

ارتش در مزارشریف حمله کردند. این حمله ی سازمان یافته و هماهنگ باعث 
کشته شدن 140 سرباز افغان شد و مرگ بارترین حمله بر یک محل نظامی در 

سال 2017 قلمداد شد. سه روز بعد، وزیر دفاع افغانستان و رییس ستاد ارتش 
این کشور پس از فوران خشم و بیزاری عمومی استعفا دادند. ظاهرا این 
حمله، هدف طالبان را که آسیب زدن به ثبات افغانستان بود برآورده کرد.
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صفحه ویـژه جـوانان

عصمت اهلل سروش

ــرده  ــردم را ک ــی از م ــای نمایندگ ادع
اهــداف  کــه  برخی هــا  نمی توانــد. 
پذیرفتــه  سیاسی شــان  و  شــخصی 
نشــده اســت، بحــث تجدیــد نظــر در 

پیمــان را بلنــد کرده انــد.«
ــتان  ــه تروریس ــزود ک ــداهلل اف عب
در  را  خارجــی  نیروهــای  حضــور 
در  گرفته انــد،  بهانــه  یــک  کشــور 
حالی کــه القاعــده پیــش از حضــور 
نیروهــای خارجــی، در این جــا پایــگاه 
داشــت و بــر علیــه مــردم افغانســتان و 
هراس افگنانــه  حمــالت  جهانیــان 
فعلــی  »وضعیــت  مــی داد.  انجــام 
بحث هایــی  کــه  می کنــد  ایجــاب 
ــان و  ــای هراس افگن ــاره پناه گاه ه درب
حمایــت نیروهــای امنیتــی بــا جامعــه 

ــود.« ــام ش ــی انج جهان
او تأکیــد کــرد کــه مطــرح کــردن 
ــع  ــی در وض ــچ کمک ــث هی ــن بح ای

ــد.  ــور نمی کن ــات کش ــت و ثب امنی
واحــد  رییــس  نعمــت،  اورزال 
بــه  افغانســتان  ارزیابــی  تحقیــق و 
ــرح  ــه ط ــد ک ــات روز می گوی اطالع
میــان  امنیتــی  پیمــان  بازنگــری 
افغانســتان و امریــکا یــک حرکــت 
سیاســی، نوعــی فشــار بــر دولــت 
ــات  ــرای ثب ــد ب ــک تهدی ــی و ی فعل

اســت. افغانســتان  در  سیاســی 
بــه بــاور خانــم نعمــت، بازنگــری 
ــه  ــود ک ــرح ش ــد مط ــرایطی بای در ش
افغانســتان از یــک ثبــات سیاســی 
ایــن  »در  باشــد.  برخــوردار  قــوی 
ــای را  ــن بحث ه ــی چنی ــت، وقت حال
می آورنــد، ایــن خــودش یــک نوعــی 
از فشــار اســت. جــداُ راه معقولــی 

ــت.« نیس
میــان  در  کــه  دارد  تأکیــد  او 
مخالفــان  و  حکومــت  کش وگیــر 
آن بــر ســر ایــن موضــوع، ضــرر 
ــد  ــتان می بینن ــردم افغانس ــی را م اصل
ــن پیمــان در  ــا فســخ ای و بازنگــری ی
واقــع برگشــت بــه ســال 2014 اســت.
پرســش اساســی ایــن اســت کــه 
ــان  ــن پیم ــد ای ــدر پایبن ــکا چق امری
و  کــرده  و  اجرایــی  را  آن  و  بــوده 
ــدر باعــث بهترشــدن  ــن پیمــان چق ای
وضعیــت در افغانســتان شــده اســت؟
رییــس واحــد تحقیــق و ارزیابــی 

ــد، ... ــتان می گوی افغانس
ادامه در صفحه ۵

شــماری  اخیــر  روزهــای  در 
از نماینــدگان مجلــس افغانســتان و 
ــش  ــل افزای ــی به دلی ــای سیاس چهر ه ه
ــور  ــن کش ــا در ای ــزون ناامنی ه روزاف
امنیتــی  پیمــان  ندانســتن  موثــر  و 
امنیــت  تأمیــن  در  کابل-واشــنگتن 
ــن  ــری ای ــتار بازنگ ــتان، خواس افغانس
پیمــان شــده اند. در مقابــل دولــت 
ــراد را  ــن اف ــان ای ــی کارشناس و برخ
ــرای  ــت ب ــارگرفتن دول ــر فش ــه زی ب
ــان  ــداف شخصی ش ــه اه ــت یابی ب دس

می کننــد. متهــم 
هرچنــد در ســال های گذشــته 
بازنگــری  بــر  پراکنــده  به گونــه ی 
پیمــان امنیتــی افغانســتان و امریــکا 
اخیــراً  امــا  بــود،  شــده  تأکیــد 
ایــن  در  منســجم تری  تالش هــای 
ــاه  ــت. در م ــده اس ــام ش ــتا انج راس
ســال  یــک  از  )کمتــر   1394 ثــور 
پــس از امضــای ایــن پیمــان( به دلیــل 
افزایــش ناامنی هــا در کشــور، شــماری 
و  نماینــدگان  مجلــس  اعضــای  از 
مجلــس بــزرگان، خواســتار بازنگــری 

ایــن پیمــان شــده بودنــد.
بحــث  پســین  روزهــای  در 
کابــل-  امنیتــی  پیمــان  بازنگــری 
واشــنگتن پــس از آن بــاال گرفــت کــه 
روز 19 ســنبله شــماری از نماینــدگان 
ایــن  بازنگــری  مجلــس خواســتار 
بعدتــر  روز  یــک  شــدند.  پیمــان 
ــزرگان  شــماری از اعضــای مجلــس ب
ــو  ــا لغ ــتار بازنگــری و حت ــز خواس نی
ایــن پیمــان از طریــق برگــزاری لویــه 
جرگــه شــدند. در 22 ســنبله مجلــس 
نماینــدگان بــا اکثریــت آرا تأییــد کــرد 
کــه ایــن پیمــان بازنگــری شــود. 
ــوی  ــان از س ــری پیم ــنهاد بازنگ پیش
ــود کــه از  20 نماینــده مطــرح شــده ب
ــس،  ــر در مجل 118 نماینــده ی حاض
116 نماینــده بــه آن رأی تاییــد دادنــد.
ــران  ــنبله، س ــس از آن در 21 س پ
از احــزاب و جریان هــای  شــماری 
پیشــین  مقام هــای  و  سیاســی 
خانــه ی  در  نشســتی  در  دولــت 
ــد  ــن رون ــددی، ضم ــت اهلل مج صبغ
صلــح و انتخابــات، روی بازنگــری 
پیمــان امنیتــی افغانســتان و امریــکا 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــو کردن گفت وگ
حامــد کــرزی، رنگیــن دادفــر اســپنتا، 
ــم  ــق، کری ــف اتمــر، محمــد محق حنی
ــی  ــی، احمدول ــس قانون ــی، یون خلیل
نــادری،  منصــور  ســید  مســعود، 
مدبــر،  احــدی، صــادق  انورالحــق 
زلمــی رســول، عبدالهــادی ارغندیوال، 
ســید حامــد گیالنــی، ضراراحمــد 
مقبــل، وحیــداهلل ســباوون، جنــرال 
دیــن محمــد جــرأت، قطب الدیــن 
ــن  ــی دی ــق، حاج ــداهلل قرل ــالل، عب ه
ــا  ــر از چهر ه ه ــد و شــماری دیگ محم

ــتند. ــور داش ــی حض سیاس
رییس جمهــور  کــرزی،  حامــد 
حکومــت  آخــر  تــا  کــه  پیشــین 
افغانســتان و  امنیتــی  پیمــان  خــود 
امضــا  را  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
نکــرد، بحــث بازنگــری آن را در ایــن 
ــه رأی گذاشــت.  ــرح و ب نشســت مط
امــا شــماری محــدودی از جملــه 
ــان  ــددی دست های ش ــت اهلل مج صبغ
بلنــد  موافقــت،  نشــانه ی  بــه  را 
ــن  ــه در ای ــرزی ک ــای ک ــد. آق کردن
ــث  ــدی بح ــورت ج ــه ص ــت ب نشس
ــرد،  ــال می ک ــان را دنب ــری پیم بازنگ
ــداهلل ســباوون،  پــس از مخالفــت وحی
ــر  ــالمی، ب ــزب اس ــین ح ــو پیش عض
او خشــمگین شــد و گفــت: »چــه 
گروه هــای  طــرف داری  می کنــی؟ 
ــود  ــام خ ــد ن ــی و بع ــار را می کن کف

می گــذاری؟« مجاهــد  را 
حنیــف اتمــر، مشــاور پیشــین 
ــه در روز  ــی افغانســتان -ک ــت مل امنی
دوم کاری حکومــت وحــدت ملــی 
ــال 1393( از  ــزان س ــاه می ــتم م )هش
ــا  ــی ب ــان امنیت ــب افغانســتان، پیم جان
امریــکا را امضــا کــرد و اخیــراً از 
ــن  ســمتش اســتعفا داده اســت- در ای

ــت. ــور داش ــت حض نشس
ــنگتن  ــان کابل-واش ــری پیم بازنگ

ــت؟ ــی اس ــاز اساس نی
محی الدیــن مهــدی، نماینــده ی 

بغــالن در مجلــس نماینــدگان؛ کســی 
ــی  ــان امنیت ــری پیم ــث بازنگ ــه بح ک
کابل-واشــنگتن را در مجلــس مطــرح 
ــد  ــات روز می گوی ــه اطالع ــرده، ب ک
ــد  ــان بای ــن پیم ــل ای ــه ســه دلی ــه ب ک
شــدن  »وخیــم  شــود:  بازنگــری 
برآورده نشــدن  و  امنیتــی  اوضــاع 
یــک  ایجــاد  بــرای  مــردم  توقــع 
چتــر امنیتــی از پیمــان امنیتــی بــا 
بــه  پیمــان  تبدیل شــدن  امریــکا، 
میــان  جانبــه  دو  معاهــده ی  یــک 
ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان و 
واشــنگتن و خراب شــدن مناســبات 
ــایه و  ــورهای همس ــا کش ــتان ب افغانس
ــان« ــای پیم ــر امض ــه خاط ــه ب منطق

پیمــان  ایــن  دوم  مــاده ی  در   
آمــده: »طرفیــن بــرای تقویــت امنیــت 
و ثبــات در افغانســتان، مبــارزه بــا 
صلــح  در  ســهم گیری  تروریســم، 
و  بین المللــی  و  منطقه یــی  ثبــات  و 
ــرای  ــتان ب ــدی افغانس ــای توانمن ارتق
ــی  ــی و خارج ــدات داخل ــع تهدی دف
علیــه حاکمیــت، امنیــت، تمامیــت 
ارضــی، وحــدت ملــی و نظــام مبتنــی 
ــر  ــور، ب ــن کش ــی ای ــون اساس ــر قان ب
تقویــت همکاری هــای نزدیــک بــا 
ــای  ــد. نیروه ــه می دهن ــر ادام یکدیگ
ــات  ــه عملی ــده هیچ گون ــاالت متح ای
افغانســتان  را در  نظامــی  جنگــی و 
این کــه  مگــر  نمی کننــد،  اجــرا 
توافــق  دیگــری  طــوری  طرفیــن 

ــد.« کنن
بــه گفتــه ی آقــای مهــدی، در 
امنیتــی  وضعیــت  اخیــر  ماه هــای 
ــده«  ــراب ش ــدازه خ ــتان »بی ان افغانس
و روزانــه حــدود 100 تــن از نیروهای 
ــه یکــی از  ــی کشــته می شــوند ک امنیت
ــای  ــور نیروه ــی آن حض ــل اصل عوام
امنیتــی  نیروهــای  کنــار  در  ناتــو 

ــت. ــتان  اس افغانس
تأکیــد  مجلــس  عضــو  ایــن 
بــه  تبدیــل  امنیتــی  »پیمــان  دارد: 
میــان  جانبــه  دو  معاهــده ی  یــک 
افغانســتان  ریاســت جمهوری  ارگ 
آنچــه  اســت.  شــده  واشــنگتن  و 
افغانســتان  داخــل  در  ارگ  کــه 
تاییــد  می خواهــد، واشــنگتن آن را 
می کنــد و آنچــه را کــه واشــنگتن 
در ســطح دنیــا می خواهــد، ارگ آن 
را تاییــد می کنــد. ســوم ایــن کــه 

ــتان  ــبات افغانس ــی مناس ــان امنیت پیم
بــا کشــورهای منطقــه و همســایه 
ــر  ــال حاض ــرده و در ح ــراب ک را خ
ــتان  ــا افغانس ــایه ب ــور همس ــچ کش هی

نــدارد.« رابطــه ی دوســتی 
همایــون همایــون، معــاون اول 
مجلــس نماینــدگان در روز رأی گــری 
بــرای بازنگــری پیمــان امنیتــی در 
امنیتــی  »پیمــان  گفــت:  مجلــس 
ــیار  ــم بس ــدا ه ــنگتن در ابت کابل-واش
ــد  ــس تایی ــوی مجل ــه از س ــا عجل ب
شــد و امــروز هــم نماینــدگان بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه ایــن پیمــان 
هیــچ نــوع فایده یــی بــرای افغانســتان 

ــت.« ــته اس نداش
عبیــداهلل بارکــزی یــک عضــو 
ایــران  »روســیه،  گفــت:  مجلــس 
جنــگ  در  مســتقیمًا  پاکســتان  و 
و  می کننــد  دخالــت  افغانســتان 
نتیجــه ی  مداخــالت  ایــن  همــه ی 
پیمــان امنیتــی بــا امریــکا اســت.«
رحمــت اهلل اچکــزی، یــک عضــو 
مجلــس ســنا نیــز گفــت: »هــم اکنــون 
ــی  ــروی امنیت ــا 150 نی ــه 100 ت روزان
امــا  می شــوند؛  کشــته  افغانســتان 
ــای  ــه نیروه ــی ب ــچ کمک ــکا هی امری
امنیتــی نکــرده و نیــز پاکســتان را 
در  مســتقیم  مداخلــه ی  به خاطــر 
ــرار  ــار ق ــر فش ــتان زی ــگ افغانس جن

» نمی دهــد.
ــر  ــزون ب ــزرگان اف ــس ب در مجل
ــتار  ــه خواس ــناتوران ک ــماری از س ش
ــکا  ــا امری ــی ب ــان امنیت ــری پیم بازنگ
تأکیــد  دیگــر  شــماری  شــدند، 
ــکا  ــه امری ــی ک ــه در صورت ــد ک کردن
ــتان  ــت افغانس ــن امنی در قســمت تأمی
ــد  ــت بای ــد، حکوم ــکاری نمی کن هم

لویــه جرگــه را دعــوت کــرده و ایــن 
ــد. ــو کن ــان را لغ پیم

جعفــر مهــدوی، نماینــده ی کابــل 
از موافقــان  نماینــدگان  در مجلــس 
بازنگــری پیمــان اســت امــا با شــیوه ی 
رأی گیــری در مجلــس بــرای تاییــد یــا 
ــف  ــی مخال ــان امنیت ــری پیم رد بازنگ
اســت. او بــه اطالعــات روز می گویــد 
ــت  ــان نتوانس ــن پیم ــای ای ــه امض ک
انتظــارات و توقعــات مــردم افغانســتان 
بــرای تأمیــن امنیــت را بــرآورده کند و 

بایــد بازنگــری دقیــق شــود.
مهــدوی،  آقــای  گفتــه ی  بــه 
ایــن  متــن  در  مســأله  اصلی تریــن 
ــدار  ــت پای ــن امنی ــه، تأمی موافقت نام
افغانســتان اســت و دولــت  مــردم 
امریــکا مکلــف اســت کــه در ارتبــاط 
سیاســی،  تهدیــدات  تمامــی  بــه 
اقتصــادی و امنیتــی کــه از طــرف 
ــه منافــع مــردم  کشــورهای دیگــر علی
افغانســتان وجــود دارد، حمایــت کنــد 

ــت. ــرده اس ــن کار را نک ــا ای ام
ایــن  پنجــم  مــاده ی  در 
چارچوب هــای  مــورد  در  پیمــان 
دفاعــی  و  امنیتــی  همکاری هــای 
ــای  ــای همکاری ه ــه گروه ه ــده ک آم
ــکا  ــتان- امری ــی افغانس ــی دفاع امنیت
توافق نامــه ی همکاری هــای  کــه در 
اســتراتژیک ایجــاد شــده، مؤظفنــد 
ماهــه  شــش  ازریابی هــای  کــه 
ــه  ــده ک ــاده 25 آم ــد. در م انجــام دهن
ــرای  ــن کمیســیون مشــترکی را ب طرفی
نظــارت از تطبیــق ایــن قــرارداد ایجــاد 

. می کننــد
 آقــای مهــدوی امــا می گویــد 
کــه مشــکالت اداری و ناهماهنگــی 
امنیتــی  و  نظامــی  رهبــری  میــان 

و  ارزیابــی  راســتای  در  کشــور  دو 
چگونگــی تطبیــق ایــن پیمــان وجــود 

دارد.
از ســوی هــم ایــن عضــو مجلــس 
تأکیــد دارد کــه مطرح شــدن بازنگــری 
ــکا از  پیمــان امنیتــی افغانســتان و امری
ــث  ــتان باع ــی در افغانس ــوی حلقات س
ــش  ــه افزای ــردم و از جمل ــی م نگران
ــی  ــول افغان ــر پ ــر در براب ــت دال قیم
ــاز اســت رهبــران  شــده اســت کــه نی
سیاســی اندیشــمندانه تصمیــم بگیــرد.

آیــا خواســت بازنگــری پیمــان 
ــی براســاس اهــداف شــخصی  امنیت
دولــت  بــر  فشــارواردکردن  و 

ــت؟ اس
ــی  ــداهلل، رییــس اجرای ــداهلل عب عب
حکومــت وحــدت ملــی روز دوشــنبه، 
26 ســنبله در نشســت شــورای وزیران 
گفــت کــه کســانی  کــه پیمــان امنیتــی 
ــوال  ــر س ــکا را زی ــا امری ــتان ب افغانس
ــداف  ــه اه ــد ک ــرادی  ان ــد، اف می برن
ــه نشــده و حــاال  شخصی شــان پذیرفت
بــه دنبــال همــان اهداف شــان هســتند. 
آقــای عبــداهلل افــزود: »افغانســتان 
ــگ و  ــه در جن ــت ک ــه اس ــار ده چه
کشــمکش  بــه ســر می بــرد. هنــوز 
ــت  ــان دارد و خواس ــگ جری ــم جن ه
تمــام مــردم ایــن اســت کــه بــه 
صلــح و امنیــت برســند. امــا به خاطــر 
مســایل شــخصی نبایــد پیمــان امنیتــی 
را کــه از ســوی لویــه جرگــه تصویــب 
ــرا  ــرد، زی ــر ســوال ب شــده اســت، زی
ــت و  ــه امنی ــی ب ــچ کمک ــن کار هی ای
بهبــود وضعیــت امنیتــی نمی کنــد. 
ــه نمایندگــی  ــه ب ــد ک ــا گفته ان برخی ه
ــر در  ــد نظ ــتار تجدی ــردم خواس از م
ــی  ــچ کس ــتیم، هی ــی هس ــان امنیت پیم
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 در ماده ی دوم این پیمان آمده: »طرفین برای تقویت امنیت و ثبات 
در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم گیری در صلح و ثبات منطقه یی و 

بین المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی 
علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون 

اساسی این کشور، بر تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه می دهند. 
نیروهای ایاالت متحده هیچ گونه عملیات جنگی و نظامی را در افغانستان 

اجرا نمی کنند، مگر این که طرفین طوری دیگری توافق کنند.«



ــود. ــری ش ــد بازنگ ــن بن ای
ــان  ــن پیم ــف ای ــه ی ال در ضمیم
مــزار  بگــرام،  کابــل،  ســاحات 
ــوراب  ــار، ش ــرات، قنده ــریف، ه ش
و  جالل آبــاد  گردیــز،  هلمنــد، 
ــات و  ــرای تأسیس ــرات ب ــیندند ه ش
ــده  ــاالت متح ــای ای ــتفاده ی نیروه اس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ در افغانس
اســت. در تبصــره ی ایــن ضمیمــه 
مکان هــای  و  »تأسیســات  آمــده: 
شــامل  همچنیــن  توافق شــده 
می شــود  مکان هایــی  و  تأسیســات 
ــاز  ــخ آغ ــا تاری ــت ت ــن اس ــه ممک ک
انفــاذ ایــن قــرارداد از جانــب ایــاالت 
ــا  ــکا اســتفاده شــوند و ی متحــده امری
ــات  ــداد از تأسیس ــامل آن تع ــم ش ه
دیگــر  مناطــق  در  مکان هایــی  و 
ممکــن  کــه  می شــود  افغانســتان 
اســت در آینــده روی آن توافــق شــده 
و و از جانــب وزیــر دفــاع افغانســتان 

اجــازه داده شــود.«
آقــای مهــدی می گویــد کــه ایــن 
ــای  ــه ج ــود و ب ــری ش ــره بازنگ تبص
آن ایــن موضــوع، گنجانــده شــود 
امریکایــی  نیروهــای  حضــور  کــه 
بــاال  مکان هــای  در  افغانســتان  در 
پارلمــان  ســوی  از  همه ســاله 
ــرد  ــرار گی ــث ق ــورد بح ــتان م افغانس
کــه ممکــن اســت رد یــا تاییــد شــود.
حــاال ســوال ایــن  اســت کــه 
ــه ی بازنگــری  ــت افغانســتان زمین دول
ایــن پیمــان را فراهــم خواهــد کــرد؟
نماینــده ی  مهــدوی،  جعفــر 
ــه  ــی ک ــه مرجع ــد ک ــس می گوی مجل
مســوولیت  مســتقیم  صــورت  بــه 
دارد تــا موضــوع بازنگــری پیمــان 
امنیتــی کابــل- واشــنگتن را پیــش 
ــا  ــت، ام ــتان اس ــت افغانس ــرد، دول بب
در شــرایط فعلــی، جــز پیامدهــای 
لحــاظ  بــه  قضیــه،  ایــن  سیاســی 
به ســامانی  دولتــی  نــه  حقوقــی 
فعلــی  دولــت  نــه  و  دارد  وجــود 
زمینــه ی  در  تصمیم گیــری  اراده ی 

دارد. را  پیمــان  ایــن  بازنگــری 
می گویــد  مهــدی  محی الدیــن 
مــوارد  روی  آینــده  هفتــه ی  کــه 
کابــل- امنیتــی  پیمــان  مشــخص 
در  بازنگــری  بــرای  واشــنگتن 
ــود.  ــث می ش ــدگان بح ــس نماین مجل
را  خــود  مســوولیت  نماینــدگان 
انجــام  افغانســتان  مــردم  قبــال  در 
حکومــت  کــه  »ایــن  می دهنــد: 
اجرایــی  زمینــه ی  ملــی  وحــدت 
یــا  می کنــد  فراهــم  را  بازنگــری 
ــت.«   ــت اس ــوولیت حکوم ــر، مس خی
شاه حســین مرتضــوی، معــاون 
بــه  ریاســت جمهوری  ســخن گوی 
ــان  ــه پیم ــد ک ــات روز می گوی اطالع
امنیتــی بــا امریــکا براســاس خواســت 
مــردم افغانســتان در لویــه جرگــه 
تاییــد شــده و بــرای افغانســتان از 
اهمیتــی خاصــی برخــوردار اســت 
محکــم  پایه هــای  نمی شــود  کــه 
ــا  ــکا را ب ــا امری ــط اســتراتژیک ب رواب

ــم. ــن ببری ــات از بی احساس
ــزی  ــزود: چی ــای مرتضــوی اف آق
کــه بــرای حکومــت مهــم اســت، 
منافــع مــردم افغانســتان و روابــط 
اســتراتژیک بــا کشــورهای جهــان 
بــا  افغانســتان  روابــط  و  اســت 
ــج  ــه در پن ــکا ک ــاالت متحــده امری ای
ــت  ــی به دس ــت خارج ــه ی سیاس حلق
ــت  ــرد و عقالنی ــای خ ــر مبن ــده، ب آم
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اســت. او اب
ــه دور از  ــتان ب ــت مداران افغانس سیاس
فضــای احساســات، بــه مســایل ملــی 
و منافــع ملــی افغانســتان توجــه کننــد.
ــی در روز  ــور غن ــا رییس جمه ام
ــه  ــل گفت ــان در کاب ــن پیم ــای ای امض
ــان  ــن پیم ــده ای ــر در آین ــه اگ ــود ک ب
بــا خطــر  را  منافــع ملــی کشــور 
ــی  ــان امنیت ــن پیم ــد، در ای مواجــه کن

ــد. ــد ش ــاد خواه ــرات ایج تغیی
و  افغانســتان  امنیتــی  پیمــان 
ــه دارد  ــاده و دو ضمیم ــکا، 26 م امری
کــه هــر مــاده ی آن دارای چندیــن 

می باشــد. فقــره  و  بنــد 
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رحمت اهلل ارشاد 

ــه  ــه ب ــود ک ــرده ب ــد ک ــکا تعه امری
دولــت افغانســتان و نهادهــای امنیتــی 
ــا  ــه کمک ه ــد ک ــک می کن کشــور کم
و  نظامــی  اقتصــادی،  راســتای  در 
ظرفیت ســازی ادامــه یافتــه اســت. 
ــت و  ــدن امنی ــمت بهترش ــا در قس ام
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــت، م ــن امنی تأمی
توقــع خــود از پیمــان امنیتــی بــا 
ــی  ــت امنیت ــکا نرســیدند و وضعی امری
ــت. ــده اس ــر ش ــاله بدت ــور هرس کش

بــه بــاور او، پیــش از آن کــه 
مســأله پیمــان امنیتــی بــا امریــکا 
ــود  ــی ش ــد ارزیاب ــود، بای ــی ش سیاس
کــه کــدام بخــش و مــاده ی ایــن 
ــا  ــدام ماده ه ــی شــده و ک ــان عمل پیم
عملــی نشــده و یــا هــم ارزیابــی شــود 
کــه در کــدام زمینه هــا دســت آورد 
ــاکام  ــا ن ــدام زمینه ه ــا در ک ــته ی داش

ــت. ــوده اس ب
ــاون  ــاه حســین مرتضــوی، مع ش
ریاســت جمهوری  ســخن گوی 
ایــن پیمــان بــرای  می گویــد کــه 
خاصــی  اهمیتــی  از  افغانســتان 
برخــوردار اســت و براســاس ایــن 
کمک هــای  کــه  اســت  پیمــان 
ــی  ــای امنیت ــش نیروه ــه بخ ــکا ب امری

می گیــرد. صــورت  افغانســتان 
جــان بــس، ســفیر امریــکا در 
ــای  ــور نیروه ــه حض ــه ک ــل گفت کاب
بــرای  افغانســتان  در  امریکایــی 
بــزرگ  بــه چالش هــای  رســید گی 
ضــرورت  یــک  کشــور  ایــن  در 
ــوز  ــوع نی ــه طل ــس ب ــای ب ــت. آق اس
از  برخــی  بــا  »افغانســتان  گفتــه: 
ــت  ــه رو اس ــزرگ روب ــای ب چالش ه
ــکا  ــد امری ــاالت متح ــن رو ای از همی
در  شانه به شــانه  پیمانانــش  هــم  و 
کنــار نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
ایســتاده اســت تــا بــه ایــن چالش هــا 
ــم  ــر می کنی ــا فک ــود. م ــیدگی ش رس
کــه ایــن مهــم اســت کــه کمک هــا را 
ــا  ــه مــردم افغانســتان ادامــه دهیــم ت ب
اقتصــاد رشــد نمایــد و کارهــای تــازه 
ــی  ــت زندگ ــز کیفی ــود و نی ــاد ش ایج
تمامــی مــردم افغانســتان بهتــر شــود.«

بازنگــری  بایــد  ماده هــا  کــدام 
شــود و شــیوه ی بازنگــری چگونــه 

ــت؟ اس
ــن  ــاده ی 26 ای ــوم م ــد س در بن
ــخ  ــل و فس ــاذ، تعدی ــه انف ــان ک پیم
ــن  ــده: »ای ــر دارد، آم ــرارداد را درب ق
قــراداد می توانــد بــا توافــق کتبــی 
ــت  ــادل یادداش ــق تب ــن از طری طرفی
در  گــردد.«  تعدیــل  دیپلماتیــک 
ــارم  ــد چه ــان در بن ــخ پیم ــورد فس م
قــرارداد  »ایــن  آمــده:  مــاده  ایــن 
ــن و  ــی طرفی ــق کتب ــا تواف ــد ب می توان
ــا  ــرف ب ــک از دو ط ــط هری ــا توس ی
ارائــه اطالعیــه ی کتبــی دو ســال قبــل 
ــاری  ــق مج ــر از طری ــرف دیگ ــه ط ب
فســخ  گــردد.  فســخ  دیپلماتیــک 
ــن  ــی ای ــر اجرای ــا تدابی ــم و ی ضمای
فســخ  باعــث  نمی توانــد  قــرارداد 
ــن  ــا، فســخ ای ــرارداد شــود. ام ــن ق ای
ــد  ــن بن ــق ای ــد مطاب ــرارداد می توان ق
ــم و  ــی ضمای ــخ تمام ــه فس ــج ب منت

تدابیــر اجرایــی آن گــردد.«
می گویــد  مهــدی  محی  الدیــن 
و  ششــم  مــاده ی  دوم  بنــد  کــه 
ــد  ــان بای ــن پیم ــف ای ــه ی ال ضمیم
بازنگــری شــود. در بنــد دوم ایــن 
مــاده آمــده: »ایــاالت متحــده هرگونــه 
تجــاوز خارجــی یــا تهدیــد بــه تجاوز 
علیــه حاکمیــت، اســتقالل و تمامیــت 
ارضــی افغانســتان را موجــب نگرانــی 
ــاور دارد  ــته و ب ــود پنداش ــدید خ ش
کــه چنیــن تجــاوزی می توانــد منافــع 
مشــترک طرفیــن را در رابطــه بــه 
ثبــات  افغانســتان، صلــح و  ثبــات 

ــد.« ــد کن ــان تهدی ــه و جه منطق
در  مهــدی،  آقــای  بــاور  بــه 
مــورد  افغانســتان  حاضــر  حــال 
حمــالت خارجی هــا قــرار گرفتــه 
ــای  ــر گروه ه ــان و دیگ ــت و طالب اس
ــد کشــور همســایه  تروریســتی در چن
ــتان  ــه افغانس ــلیح و ب ــرورش و تس پ
ــت  ــاز اس ــه نی ــود ک ــتاده می ش فرس

غزنــی  شــهر  قبــل  چنــدی 
ســقوط  از  معجزه آســایی  به طــور 
توســط  طالبــان  به دســت  کامــل 
ــای  ــی و کمــک نیروه ــای هوای نیروه
رییــس  یافــت.  نجــات  خارجــی 
جمهــور در روز ســوم یــا چهــارم 
جنــگ، خبــر شــد کــه شــهری در 
حاشــیه ی پایتخــت افغانســتان، میــدان 
ــت.  ــده اس ــونت ش ــزی و خش خونری
چنــد روز پــس از آن، جشــن نود 
و نهمیــن ســالروز اســتقالل کشــور بــا 
فــرود راکت هــای مخالفــان مســلح 
در اطــراف ارگ، از هــم پاشــید. در 
ــی  ــد دولت ــای ارش ــه مقام ه ــی ک حال
و مدیــران امنیتــی در مراســم ســالروز 
اســتقالل، بــه ســخنان رییــس جمهــور 
گــوش خوابانــده بودنــد، یک بــاره 
در  راکــت  ده  حــدود  فرودآمــدن 
نزدیکــی محــل برگــزاری مراســم 
ــرزه  ــم پایتخــت، ل ــاط مه ــر نق و دیگ
ــرزه ی  ــه جــان همــه انداخــت. پس ل ب
ــی  ــا جای ــمن ت ــی دش ــن راکت پران ای
ادامــه یافــت کــه مشــاور امنیــت 
داد  اســتعفا  ملــی رییــس جمهــور 
امنیتــی  ارشــد  مقام هــای  دیگــر  و 
دســت بــه اســتعقا شــدند امــا دوبــاره 

شــد. رد  استعفای شــان 
چنــد روز بعــد، بــدون هیــچ 
ســفیر  محــب،  حمــداهلل  تأملــی 
افغانســتان در واشــنگتن کــه چنــد روز 
قبــل از برکنــاری اتمــر در جلســه های 
ــا شــماری از افــراد  رییــس جمهــور ب
حضــور داشــت، به عنــوان مشــاور 
جدیــد گماشــته شــد. انتخــاب محــب 
به عنــوان مشــاور امنیــت ملــی رییــس 
جمهــور، بــا واکنش هــای متفاوتــی 
مواجــه شــد. شــماری از جوان گرایــی 
کردنــد،  ســتایش  رییــس جمهــور 
شــماری هــم از تجربــه ی پربــار محب 
ــماری  ــد و ش ــفارت گفتن در دوران س
بی کفایتــی و کم سن وســالی  از  نیــز 
یــک  عهده گرفتــن  بــر  بــرای  او 
ــد.  ــاد کردن ــنگین، انتق ــوولیت س مس

ــداهلل  ــپتامبر، حم ــتم س ــام هش ش
ــی  ــت مل ــد امنی ــاور جدی ــب مش مح
یکــی  افغانســتان  جمهــور  رییــس 
بــه  را  کاری اش  اول  جلســه های  از 
رســانه های  مســووالن  از  شــماری 
ــه ای  ــاص داد؛ جلس ــتان اختص افغانس
کــه مختصــر بــود و بــه اصطــالح اهــل 
رســانه آف د ریــکارد. نگارنــده ی ایــن 
یادداشــت در ایــن جلســه حضــور 
ــه را از  ــات جلس ــا اطالع ــته ام نداش

ــه  ــر در جلس ــع حاض ــه منب ــان س زب
ــت.   ــنیده اس ش

مســووالن  از  یکــی  به قــول 
رســانه ها، حمــداهلل محــب در ایــن 
ــه  ــای بی مای ــی، حرف ه ــه طوالن جلس
و چرنــدی می زنــد. او بــر خــالف 
انتظــار، ضمــن گفت وگــوی مختصــر، 
ــورد  ــات در م ــدون اطالع ــص و ب ناق
مفصلــی  شــرح  امنیتــی  اوضــاع 
می گویــد  محــب  آقــای  می دهــد. 
کــه اولویــت کاری اش را موضــوع آب 

می دهــد.  تشــکیل 
ــه را  ــب هم ــرف، تعج ــن ح همی
بــر می انگیــزد و در میــان تعجــب 
ــه  ــد ک ــای محــب می گوی همــگان، آق
ــد.  ــتان می ترس ــدن افغانس از سوریه ش
او بعــدش از رســانه ها و مــواد 
مخــدر حــرف می زنــد. جالــب اســت 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــووالی مط ــی س وقت
ــدن  ــاور از سوریه ش ــای مش ــرا آق چ
می گویــد  او  می ترســد،  افغانســتان 
همیــن  دالیلــش  از  یکــی  کــه 
اســت کــه گزارش هــای  رســانه ها 
عجیــب و جالبــی پخــش می کنــد. 
تصــور کنیــم کــه رییــس جمهــور 
و  ناتوانــی  آنچــه  به دلیــل  غنــی 
ناکامــی نهادهــای امنیتــی خوانــده 
تمامــی  اســتعفای  خواســتار  شــد، 
ــود  ــی می ش ــای امنیت ــووالن نهاده مس

آب روان روی میز مشاور جوان 

ــن  ــد تحویل  گرفت ــت و پیام ــا اهمی آی
در  را  جنــازه   100 دســت کم 
چگونــه  می کنــد.  درک  روز  هــر 
گســترش،  حــال  در  خون ریــزی 
قربانیــان ملکــی در حــال افزایــش، 
ــه دســت  ــای بیشــتر ب ســقوط جغرافی
طالبــان، تلفــات ســنگین نیروهــای 
ــراوان  ــرار ف ــی و ف ــی، بی انگیزگ امنیت
از صفــوف نیروهــای امنیتــی، تعــارض 
ــه  ــی کشــورهای منطق سیاســی و امنیت
و جهــان بــر سرمســأله افغانســتان، 

اولویــت نــدارد ولــی آب دارد؟
از  چــرا  جــوان  مشــاور 
سوریه شــدن افغانســتان نگــران اســت؟ 
بــرای ایــن نگرانــی غیــر از مثــال دادن 
ــا  ــی دارد؟ آی ــه توضیح ــانه ها چ رس
آب را در اولویــت کاری مشــاور امنیت 
ــه ای  ــودش دیکت ــرار دادن، خ ــی ق مل
افغانســتان  ســوریه کردن  بــرای 
چیــزی  چــه  نــه،  اگــر  نیســت؟ 
تبدیــل  ســوریه  بــه  را  افغانســتان 
ــل آن  ــل و عوام ــرا دالی ــد و چ می کن
بــا مــردم و در جلســات دیگــر امنیتــی 

نمی شــود؟  شــریک 
حــرف دیگــر و بــه اصطــالح 
ــی  ــت مل ــد امنی ــاور جدی ــری مش س
ایــن بــوده اســت: شــماری از طالبــان 
ــه کســی  ــه صلــح عالقمنــد اســت ب ب

ــد.  نگویی
رییــس  کــه  کنیــم  فــرض 
و  اســت  گفتــه  درســت  جمهــور 
ســال پیــش رو، ســال بســیار دشــواری 
دشــوار  اســت.  افغانســتان  بــرای 
ــی  ــی. یک ــی و امنیت ــاظ سیاس ــه لح ب
کارگردانــی  اصلــی  کرســی های  از 
مســایل امنیتــی و سیاســی نیــز همیــن 
ــت.  ــی اس ــت مل ــاور امنی ــی مش کرس
ــی  ــای امنیت ــی نهاده ــه تمام ــردی ک ف
بــه او گــزارش می دهــد و تمامــی 
روندهــای مهــم سیاســی نیــز در دفتــر 
و  صلــح  از  می شــود،  مدیریــت  او 
انتخابــات تــا وفــاق و وحــدت ملــی، 
آب و ثبــات سیاســی و همین طــور 

بیــش از 20 گــروه تروریســتی. 
ایــن  بــا  فــردی  چنیــن 
از  شــناخت  و  اولویت بنــدی 
افغانســتان، قــرار اســت مــا را بــه 
کجــا ببــرد و کجــا برســاند؟ وضعیــت 
امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی را ببینیــم 
و ایــن اولویــت و افــکار عجیــب 
مشــاور جــوان امنیــت ملــی افغانســتان 
بعیــد  سوریه شــدن  کــه  حقــا  را؛ 

 . نیســت

و مخالفــت داکتــر عبــداهلل و شــماری 
می شــود  باعــث  ســفارت خانه ها  از 
ــد   ــول نکن ــان را قب ــتعفای آن ــه اس ک
ــی  ــت مل ــاور امنی ــتعفای مش ــا اس ام
رییــس  آن گاه  بپذیــرد.  را  پیشــینش 
جمهــور غنــی بی درنــگ فــردی را 
بــه مشــاوریت امنیــت ملــی افغانســتان 
تروریســم،  او  بــرای  کــه  بگمــارد 
در  بی پایــان و  ناامنــی، خون ریــزی 
کاری اش  اولویــت  گســترش  حــال 

نباشــد بل کــه آب باشــد. 
چــه  واقعــًا  فــردی  چنیــن 
موجــود  وضــع  بــرای  اندیشــه ای 
می توانــد  منطقــی  چــه  می توانــد؟ 
را  محــب  آقــای  اولویــت  ایــن 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــد؟ آی ــه کن توجی
ــب از  ــای مح ــخص آق ــخصًا ش و مش
ــتان  ــه افغانس ــی ک ــدار آب ــزان و مق می
مســیرهای  آن،  موقعیت هــای  دارد، 
کــه  تهدیدهایــی  نهایــت  در  و  آن 
ــت،  ــه اس ــا آن مواج ــا ب ــای م آب ه
ــد  اطالعــی دارد؟ محــب واقعــًا می دان
ــرای  ــروی متخصــص ب ــدر نی ــه چق ک
ــم؟  ــت و آّب داری ــه ی امنی درک رابط
او می توانــد توضیــح دهــد کــه اصــاًل 
چــرا آب تهدیــدی علیــه امنیــت ملــی 

افغانســتان اســت؟ 
ــط  ــا رب ــت م ــورای امنی ــر ش اگ
امنیــت و آب را تــا این جــا بدانــد، 
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به قول یکی از مسووالن رسانه ها، حمدالله 
محب در این جلسه طوالنی، حرف های بی مایه 

و چرندی می زند. او بر خالف انتظار، ضمن 
گفت وگوی مختصر، ناقص و بدون اطالعات در 

مورد اوضاع امنیتی شرح مفصلی می دهد. آقای 
محب می گوید که اولویت کاری اش را موضوع 

آب تشکیل می دهد. 
همین حرف، تعجب همه را بر می انگیزد و 

در میان تعجب همگان، آقای محب می گوید که 
از سوریه شدن افغانستان می ترسد. 

او بعدش از رسانه ها و مواد مخدر حرف 
می زند. جالب است وقتی سووالی مطرح 
می شود که چرا آقای مشاور از سوریه شدن 
افغانستان می ترسد، او می گوید که یکی از 

دالیلش همین رسانه ها است که گزارش های 
عجیب و جالبی پخش می کند.
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رازهای جوان ماندن

به دستان خود اهمیت دهید
دسـت هـا و صـورت دو بخـش از بـدن هسـتند کـه 
بیشـتر از کل بـدن در معـرض آفتـاب قـرار دارنـد. امـا از 
آنجـا کـه بیـش از حـد مشـغول اسـتفاده از محصـوال ضـد 
پیـری و مرطـوب کننده روی پوسـت صورت هسـتید ممکن 
اسـت دسـتها را فرامـوش کنیـد و بـا اینکـه صـورت جوانی 
داریـد دسـت هـا بـا داشـتن لکـه و چیـن و چـروک کارتان 

را خـراب کنـد.
همـان محصوالتـی که بـرای صورت اسـتفاده مـی کنید 
را مـی توانیـد بـرای دسـت ها نیـز بـه کار ببرید. پـس وقتی 
شـب هـا رتینوئید اسـتفاده می کنیـد مقداری را نیز به پشـت 
دسـتهای خـود بمالیـد. صبـح هـا نیـز کـه بـه صـورت خود 
مرطـوب کننـده و ضـد آفتـاب مـی زنیـد مقـداری را نیز به 

دسـتهای خـود بمالید.

برای جوان ماندن باید اعتماد به نفس داشته باشید
بیشـتر کسـانی کـه دیـر پیـر مـی شـوند در یـک چیـز 
مشـترک هسـتند: اعتمـاد بنفـس. سـعی نکنیـد خـود را بـا 
انجـام کارهـای خـارج از تـوان جـوان جلـوه دهیـد، جوانی 
را در فکـر و ظاهـر خـود نشـان دهیـد. تحقیقات نشـان داده 
کسـانی کـه افـکاری مثبـت درباره بـاال رفتن سـن دارند ۷.5 

سـال بیشـتر از دیگـران عمـر مـی کنند.
این پوسـت اسـت کـه ظاهر شـما را به دنیـا معرفی می 
کنـد. وقتـی سـالم باشـد منبـع زیبایـی اسـت. هـر تصمیمی 
کـه در روز مـی گیریـد – آنچـه مـی خوریـد، جایـی که می 
رویـد، احساسـتان – روی ظاهـر پوسـتتان تاثیر مـی گذارد.

روی استایل خود تجدید نظر کنید
آیـا هنـوز همـان مـدل موهـای بلنـد قدیـم را داریـد؟ 
هنـوز از زمانـی کـه اولیـن شـغلتان را بـه دسـت آوردیـد 
اسـتایل خـود را تغییـر نـداده ایـد؟ بسـیاری از خانـم ها در 
تالشـند کـه خـود را از بنـد یـک اسـتایل دربیاورنـد چـون 
فکـر مـی کنند مانـدن در یک اسـتایل مانند این اسـت که در 

زمانـی خـاص گیر کـرده باشـند.
در ایـن مـورد همـه چیز به انتخاب بسـتگی نـدارد بلکه 
مربـوط بـه پیامـی اسـت که شـما مـی خواهیـد درباره سـن 
خـود بـه دیگران ارسـال کنید. پس سـعی کنید اسـتایل خود 
را طـوری عـوض کنید که جـوان و راضی بمانیـد. تحقیقات 
نشـان داده خانـم هایـی که موهـای خود را رنگ مـی کنند و 
یـا آن را کوتـاه مـی کننـد تا جوان بـه نظر بیایند فشـار خون 
متعـادل تـری را تجربـه مـی کنند، ایـن یعنی داشـتن ظاهری 

خـوب برای سـالمت نیز مفید اسـت.

به آخرین مدها توجه داشته باشید
بـودن در سـنی خـاص بـه ایـن معنا نیسـت کـه باید از 
مـد هـای قدیمـی پیـروی کنیـد، کسـانی کـه بـه کنـدی پیر 
مـی شـوند هیـچ وقـت به خاطر سنشـان دسـت از مـد های 
روز نمـی کشـند. لباسـی بپوشـید کـه خودتان فکر مـی کنید 
بیشـتر بهتـان مـی آیـد ) حتما الزم نیسـت با مـد پیش رفت 
( بـا ایـن کار جـوان تـر به نظـر می آییـد و انرژیتـان تقویت 

می شـود.

از نشان دادن موهای خاکستری خود نترسید
پنـی جیمز، آرایشـگر حرفـه ای در نیویـورک می گوید: 
خانـم هـا وقتی موهایشـان خاکسـتری می شـود فـوق العاده 
مـی شـوند. تنها کافیسـت یک مدل مـوی زیبا انتخـاب کنید 
تـا بـه خوبـی ایـن زیبایـی را بـه نمایـش بگـذارد. متاسـفانه 
خیلـی از افـراد فکـر مـی کننـد مـوی خاکسـتری جذابیتـی 
نـدارد امـا آرایشـگر ها مـی دانند چقـدر باید حرفـه ای بود 

تـا ایـن رنـگ را به صـورت مصنوعـی در آورد.

به اندازه کافی بخوابید
زیبـای خفتـه بـی معنـا نیسـت! خـواب بـی کیفیـت نه 
تنهـا نشـانه هـای پیری را آشـکار می کند بلکـه جذابیت تان 
را نیـز کمتـر مـی کند. همچنیـن تحقیقـات نشـان داده خانم 
هایـی کـه کمتـر از پنـج سـاعت مـی خوابنـد در مقایسـه با 
خانـم هایـی کـه ۷ تا 9 سـاعت می خوابند پوسـتی حسـاس 
تـر نسـبت به اشـعه های خورشـید دارنـد. این یعنـی خواب 
مناسـب بـه پوسـت کمـک مـی کند بـه صـورت طبیعـی از 
آسـیب خورشـید در امـان بمانـد و رونـد پیری پوسـت کند 

. شود

شدیدترین طوفان سال به چین رسید

حمله معترضان بر سفارت ایران در یونان

کوبا: 

امریکا همین رویه را ادامه دهد، مذاکره یی در کار نخواهد بود

هشدار صندوق بین المللی پول به بریتانیا درباره تبعات »خروج بی توافق« از اتحادیه اروپا

معـروف ایـن منطقـه بسـته شـود.
ایـن طوفـان بـه سـوی مناطـق داخلـی چیـن در حرکـت اسـت و پیش بینی 
می شـود کـه یـک روز بعـد بـه منطقه هـای گویـژو، چونگ کینگ و یونان برسـد.

بـه گـزارش رسـانه های محلـی در فیلیپیـن در پـی رانـش زمیـن در معدنـی 
در ایتگـون در اسـتان بنگوئـت، مـرگ 33 معدنچـی و ناپدید شـدن 29 نفر دیگر 
تاییـد شـده اسـت. بـه گفتـه شـهردار ایتگون ایـن نگرانی وجـود دارد کـه تعداد 

کشـته های ایـن معـدن بـه 100 نفر برسـد.
ایـن طوفـان همزمـان با نزدیک شـدن بـه زمین از قدرتش کاسـته شـده، اما 

همچنـان قوی تریـن طوفان در سـال 2018 بشـمار می رود.
فیلیپیـن 5 سـال پیـش هم شـاهد یـک ابرطوفـان بـا درجه بنـدی 4 از 5 بود 
کـه مرگ بارتریـن طوفـان تاریـخ این کشـور لقب گرفـت. آن طوفـان ۷000 نفر 

را در سـال 2013 کشت.

بـه سـفارت ایـران حمله کردنـد را »آنارشیسـت«هایی خوانده کـه در اعتراض به 
»سـرکوب کردهـا در ایران« دسـت بـه این اقـدام زده اند.

ایـران کمتـر از دو هفتـه پیـش سـه زندانـی سیاسـی کـرد را اعـدام کـرد و 
همزمـان مواضعـی از گروه هـای مسـلح کـرد در خـاک عـراق را هدف موشـک 
قـرار داده بـود. در ایـن حمـالت 14 نفر از اعضـای حزب دموکراتیک کردسـتان 
ایـران مقیـم در عـراق، کشـته و ده هـا نفـر زخمـی شـدند. ایـن تشـکل حـدود 
سـه سـال پیـش اعـالم کـرده بـود کـه اقـدام مسـلحانه علیـه جمهوری اسـالمی 
ایـران را آغـاز کـرده اسـت. سـه روز پیـش از حمله به سـفارت ایـران در یونان، 
معترضانـی در پاریس به سـاختمان سـفارت ایران در فرانسـه حمله و خسـاراتی 
را وارد کـرده بودنـد. رسـانه های ایـران می گوینـد ایـن افـراد وابسـته بـه حـزب 
کوملـه بودنـد. علـت حملـه آن هـا بـه سـفارت ایـران در پاریـس، اعتـراض بـه 

سیاسـت های اخیـر ایـران در ارتبـاط بـا کردهـا اعالم شـد.

دونالـد ترامـپ، ایـاالت متحـده عـالوه بـر تحریم هـای پیشـین، مجازات هـای 
جدیـدی علیـه کوبـا اعمـال کرد.

بـه گـزارش خبرگزاری فرانسـه، آقـای دیاز کنل بـا انتقاد شـدید از رویکرد 
کاخ سـفید نسـبت بـه کوبـا گفـت: »اگر ایـاالت متحـده همیـن رویـه نابخردانه 
را ادامـه دهـد، گفت وگویـی در کار نخواهـد بـود. بایـد از ترامـپ پرسـید که آیا 
مایـل اسـت بـا مـا مذاکـره کنـد یـا نـه؟ اگـر امریـکا بخواهـد از موضـع قدرت 
مطلـق بـا مـا تعامـل کند، مـا حرفی بـرای گفتـن نداریم چـون که بـرای دفاع از 

آماده ایم.« اصولمـان،  کامـال 
آقـای کانـل در ایـن گفت وگـو همچنیـن هرگونـه دخالـت کشـورش را در 

رویدادهـای مربـوط بـه دیپلمات هـای امریکایـی در هاوانـا انـکار کرد.
سـال گذشـته میـالدی شـماری از دیپلمات های ایـاالت متحده در سـفارت 
ایـن کشـور در هاوانـا دچار نوعـی بیماری مرموز شـدند و گرچه بعـدا بهبود پیدا 

کردنـد امـا ایـن امر رابطـه میان دو کشـور را دچـار تنش کرد.

اطالعـات روز: طوفـان شـدیدی کـه ده ها نفـر را در فیلیپین کشـت اکنون به 
جنوب چین رسـیده اسـت.

بـه گفتـه  رسـانه های دولتـی چیـن طوفـان منگهـوت جـان دو نفـر را در 
اسـتان گواندانـگ گرفتـه اسـت و بیـش از 2.5 میلیـون نفـر را در ایـن اسـتان و 

جزیره هاینـن مجبـور بـه تخلیـه خانه هایشـان کـرده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی، در هنـگ کنـگ طوفـان بـه سـاختمان ها آسـیب 

رسـانده و شـهر را تعطیـل کـرده اسـت.
اکثـر مغازه هـا و بخش هـای خدمـات عمومـی در هنـگ کنـگ تعطیل شـده 
و 900 پـرواز در میـدان هوایـی بین المللـی هنـگ کنـگ لغـو و حرکـت قطارهـا 
و وسـایل نقلیـه عمومـی متوقـف شـده اسـت. بـه گفتـه مقام های رسـمی هنگ 

کنـگ بیـش از 200 نفـر در جریـان ایـن طوفـان آسـیب دیده اند.
در ماکائـو هـم ایـن طوفـان باعـث شـده کـه بـرای اولیـن بـار کازینوهـای 

اطالعـات روز: سـفارت ایـران در آتـن پایتخـت یونـان هـدف حملـه قرار 
گرفتـه و خسـاراتی بـه سـاختمان آن وارد شـده اسـت.

ایـن حملـه اوایـل صبـح روز گذشـته بـه وقـت محلـی انجام شـده اسـت. 
مهاجمـان کـه کاله ایمنـی بر سـر داشـتند، با سـنگ به سـاختمان سـفارت حمله 
کردنـد. تصاویـر منتشـر شـده از ایـن حمله نشـان می دهد که شیشـه های پسـت 
نگهبانـی مقابـل سـفارت شکسـته شـده و قوطی هـای رنگ به سـمت سـاختمان 

پرتاب شـده اسـت.
مهاجمـان پـس از حملـه بـه سـاختمان سـفارت ایـران بـا موتـور از محـل 
گریخته انـد. پولیـس یونـان گفتـه اسـت که فـردی در ایـن ارتباط هنوز دسـتگیر 
نشـده اسـت. اوایل سـال جاری خورشـیدی هم فردی ناشـناس یکی از کارکنان 

سـفارت ایـران در آتـن را بـا چاقـو زخمـی کـرده و از محل گریختـه بود.
رسـانه های یونانـی بـه نقـل از پولیـس ایـن کشـور، مهاجمانی را کـه دیروز 

رییس جمهـور جدیـد کوبـا اعـالم کرد روابـط این کشـور با ایـاالت متحده 
در دولـت ترامـپ تنـزل پیدا کرده اسـت.

میگوئـل دیـاز کانـل، رییس جمهـور تـازه کوبـا روز یکشـنبه ضمـن اعـالم 
اینکـه روابـط دولتـش بـا ایـاالت متحـده در دوره ریاسـت جمهـوری ترامـپ 
کاهـش یافتـه، تصریـح کرد  هاوانـا همچنان بـرای گفت وگو با واشـنگتن آمادگی 
دارد، امـا ایـاالت متحـده بایـد بـه کوبـا احتـرام بگـذارد و از موضـع بـاال به این 

کشـور امـر نکند.«
بـه نقـل از یـورو نیـوز، ایـن نخسـتین گفت وگوی خبـری دیاز کنـل پس از 
انتخـاب شـدن بـه مقام ریاسـت جمهـوری کوبا اسـت. رائـول کاسـترو، آخرین 
رییس جمهـور کوبـا پیـش از آقـای دیـاز کانـل، از رسـانه ها دوری می کـرد بـه 
نوعـی کـه در طـول ده سـال فعالیتـش در ایـن مقـام تنها یـک  بار مصاحبـه کرد.

در حالی کـه در دوره ریاسـت جمهـوری بـاراک اوبامـا، واشـنگتن و هاوانـا 
روابـط دیپلماتیـک خـود را پـس از 5 دهـه از سـر گرفتنـد، با به قدرت رسـیدن 

تبعـات  دربـاره  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
اتحادیـه  از  بریتانیـا  اقتصـادی »خـروج بی توافـق« 

اسـت. داده  لنـدن هشـدار  بـه  اروپـا 
ایـن نهاد بین المللی گفته اسـت اقتصـاد بریتانیا 
در هـر صـورت، با خـروج از اتحادیه اروپا آسـیب 
خواهـد دید؛ که این آسـیب در صورتـی که توافقی 

بیـن دو طرف حاصل نشـود، بیشـتر خواهد بود.
کریسـتین  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
الگارد، رییس این سـازمان گفته اسـت: »من بسـیار 
اتحادیـه  بریتانیـا و  امیـدوارم  خوشـبین هسـتم؛ و 

اروپـا بـه توافـق برسـند.«
امـا او تاکیـد کرده اسـت: »روشـن بگویـم؛ در 
مقایسـه با بـازار واحد اتحادیه اروپا کـه امروز روان 
اسـت، تمامی سـناریوهای برگزیت بـرای بریتانیا و 
هزینـه  اروپـا،  اتحادیـه  بـرای  کمتـری  انـدازه  تـا 

داشـت.« خواهد 
اقتصـادی  رشـد  پـول  بین المللـی  صنـدوق 

میـالدی   2019 و   2018 سـال های  در  را  بریتانیـا 
ایـن  اسـت؛  کـرده  پیش بینـی  درصـد  یک ونیـم 
پیش بینـی بـا شـرط رسـیدن دو طـرف بـه توافـق 

جامـع بـوده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه هـم حزبی هـای ترزا 
مـی، نخسـت وزیـر بریتانیـا و رهبر حـزب محافظه 
کار در ایـن کشـور، دربـاره آینـده رابطه این کشـور 

بـا اتحادیـه اروپـا اختالف نظـر دارند.
در  سـنبله(   26( دوشـنبه  روز  مـی  خانـم 
هـم  اسـت  گفتـه  بی بی سـی  بـه  مصاحبه یـی 
حزبی هـای او دو گزینـه مشـخص دارنـد؛ یا بسـته 
توافـق پیشـنهادی او را بپذیرند و یـا هیچ توافقی در 

بـود. نخواهـد  کار 
فیلیـپ همونـد، وزیـر دارایـی بریتانیـا گفتـه 
اسـت کشـورش بایـد این هشـدار روشـن صندوق 
بین المللـی پـول را جـدی بگیـرد. او البتـه خـروج 
بریتانیـا از اتحادیـه اروپا بدون رسـیدن بـه توافق با 

طـرف مقابـل را »نامحتمـل« دانسـته اسـت.
البتـه  محافظـه کار  اعضـای حـزب  از  بعضـی 
آقـای همونـد را مـورد انتقاد قـرار داده انـد. منتقدان 
می گوینـد او در تـالش اسـت بریتانیا را بـه اتحادیه 

اروپـا نزدیک نگـه دارد.
بعضـی از حامیـان خـروج بریتانیـا از اتحادیـه 
اروپـا معتقدنـد بریتانیـا بـرای رسـیدن بـه توافـق 
تجـاری بـا اقتصادهای رو به رشـد جهـان باید خود 

را از بروکسـل دور نگـه دارد.
طـرح خـروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تابسـتان 
دو سـال پیـش در همه پرسـی رای آورد و در حـال 
حاضـر مقام هـای بریتانیا بـا مقام هـای اتحادیه اروپا 
در مذاکـره انـد تـا نحـوه اجـرای ایـن خـروج و 

توافق هـای بعـد از آن را تعییـن کننـد.
بریتانیـا قـرار اسـت در مـارچ 2019 )بیـش از 
6 مـاه دیگـر( از اتحادیـه اروپـا خـارج شـود اما دو 

طـرف هنـوز بـه توافـق جامعـی دسـت نیافته اند.
اتحادیـه  و  بریتانیـا  بیـن  مذاکـرات  فرصـت 
اروپـا دربـاره برگزیـت به طـور غیـر رسـمی تـا ماه 
مذاکره کننـده  بارنیـه،  میشـل  ولـی  اسـت  اکتوبـر 
ارشـد اتحادیـه اروپـا در امور خـروج بریتانیا از این 
اتحادیـه گفتـه اسـت کـه ایـن مهلـت می توانـد تـا 

اواسـط نوامبـر تمدیـد شـود.
به عنـوان  بریتانیـا  اقتصـادی  رشـد  آهنـگ 
پنجمیـن اقتصـاد بـزرگ جهـان، پـس از رفرانـدوم 
سـال 2016 کـه بـه خـروج ایـن کشـور از اتحادیه 

اروپـا منجـر شـد، رو بـه کاهـش گذاشـت.
عواقـب  دربـاره  مختلفـی  تجـاری  گروه هـای 
احتمالـی خـروج بـدون توافـق بریتانیـا از اتحادیـه 

اروپـا هشـدار داده انـد.
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مدافـع تیـم لیورپـول می گویـد تیمش 
کار سـختی برای مهار یکی از تکنیکی ترین 

بازیکنـان جهان خواهد داشـت.
فوتبـال  تیـم  میـل،  دیـل  از  نقـل   بـه 
لیورپـول بایـد امشـب در دیداری حسـاس 
در لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه دیـدار پـاری 

 سـن  ژرمـن بـرود.
انـدرو رابرتسـون پیـش از ایـن بـازی 
گفـت : مـا با تیـم پر سـتاره ای بـازی داریم. 
از  بازیکنـان خوبـی  ایـن را می دانیـم کـه 
جملـه نیمـار در تیم پاری  سـن  ژرمن بازی 

می کننـد و بایـد کامـال مراقـب آنها باشـیم. 
نیمـار یکـی از بهتریـن بازیکنـان دنیاسـت 
و بایـد کامـال حواسـمان بـه او باشـد چون 
می توانـد بـه تنهایـی نتیجـه  بـازی را تغییر 

هد. د
وی در پایـان صحبت هـای خود اضافه 
کـرد: هر دو تیم شـانس برابـری دارند ولی 
مـا می خواهیـم دسـت پـر زمیـن بـازی را 
تـرک کنیـم. خودمـان را بـرای یـک بـازی 
حسـاس آمـاده کرده ایـم و 90 دقیقـه برابـر 

پاری  سـن  ژرمـن خواهیـم جنگید.

مهاجـم رئـال مادرید از نیمکت نشـینی 
در فینـال لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه شـدت 

عصبانـی شـده بود.
گرت بیل در یـک مصاحبه اختصاصی 
بـا دیلـی میـل دربـاره گل قیچـی برگـردان 
لیـگ  فینـال  در  لیورپـول  مقابـل  خـود 
قهرمانان اروپـا، جدایی کریسـتیانو رونالدو 
از رئـال مادریـد، یولن لوپتگی و بازگشـت 

بـه لیـگ برتـر انگلیـس صحبـت کرد.
گل  مـورد  در  مادریـد  رئـال  مهاجـم 
گفـت:  کیـف  در  خـود  قیچی برگـردان 
می توانیـد صبـر کنید تـوپ به زمین برسـد 
و بـه تـوپ ضربـه بزنیـد امـا بـرای قیچـی  
برگـردان بایـد زمانـی که توپ در هواسـت 
تصمیم گیـری کنیـد و بـه آن ضربـه بزنیـد. 
در حقیقـت بایـد بـه نحوی عملـی کنید که 
احمقانـه بـه نظر نرسـد. اگـر بـرای چیزی 
تـالش نکنیـد، اتفاقـی رخ نمی دهـد. اگـر 
زمـان کافی بـرای فکر کردن داشـته باشـید 
نمی توانیـد ایـن کار را انجـام بدهیـد. مـن 
در دیـدار برابـر لیورپـول می دانسـتم تـوپ 
بـه کجـا مـی رود بـه همیـن خاطـر تصمیم 
گرفتـم بهتریـن انتخـاب را داشـته باشـم. 
یـک  دروازه شـد  وارد  راحتـی  بـه  تـوپ 
سـکوت عجیـب در ایـن لحظـات برقـرار 
شـد سـپس سـر و صـدای زیـادی ایجـاد 
شـد. بـه یـاد مـی آورم کـه مارسـلو و تونی 
کروس به سـمت مـن آمدند و سـپس همه 

بازیکنـان بـه اسـتقبال آمدنـد.
مهاجـم ولـزی در مورد بهتـر بودن گل 
خود نسـبت بـه گل رونالـدو در دیدار برابر 
یوونتـوس اظهـار کـرد: مـن نبایـد در ایـن 
رابطـه صحبـت کنـم و دیگـران بایـد نظـر 

بدهند. 
گل قیچی برگـردان بیل در میان 10 گل 
برتـر فصـل قـرار نگرفـت. مهاجـم مادرید 
گفـت:  نمی دانـم چـرا در این فهرسـت گل 
مـن وجود نداشـت. دوسـت دارم بدانم چه 
کسـانی پشـت این انتخاب ها هسـتند چون 

دوسـت دارم شـاهد اخراج آن ها باشـم.

او در مورد نیمکت نشـینی اش در فینال 
لیـگ قهرمانـان اروپـا اظهـار کـرد: از ایـن 
اتفـاق عصبانی شـدم چون شایسـته حضور 
در ترکیـب اصلـی بـودم. مـن در بازی های 

قبـل گلزنی کـرده بودم.
بیـل در مـورد صحبـت بـا کاریـوس 
گفـت: تنهـا جملـه ای کـه بـه او گفتـم این 
بـود که "سـرت را بـاال نگه دار". اشـتباه ها 
گذرا هسـتند. این یک بدشانسـی اسـت که 
در یـک فینـال چنیـن اتفاقـی رخ می دهـد.

چهارمیـن  مـورد  در  ولـزی  مهاجـم 
لیـگ قهرمانـان اروپـا  پیاپـی در  قهرمانـی 
اظهـار کرد: می توانیم بهتر شـویم و شـروع 
دیگـری داشـته باشـیم و چالـش جدیـدی 
نیز داشـته باشـیم. بـرای چهارمیـن قهرمانی 

هسـتیم. آماده 
بازیکـن مادریـد در ادامـه بـه مقایسـه 
زین الدیـن زیدان و یولـن لوپتگی پرداخت 
و گفـت: انگلیسـی صحبـت کـردن لوپتگی 
بـه من کمک می کنـد )زیدان بـا بازیکنانش 
تنهـا بـه زبـان اسـپانیایی صحبـت می کرد(. 
اسـپانیایی  سـرمربی  یـک  بـا  می توانـم 
صحبـت کنـم امـا کامـال متوجـه برخـی از 
جزئیـات نمی شـوم. نمی توانـم بگویـم کـه 

لوپتگـی بهتـر از زیـدان اسـت.
بیـل در مـورد جدایـی رونالـدو گفت: 
جدایـی یـک سـتاره از تیـم کامـال شـرایط 
شـود  باعـث  شـاید  می کنـد.  متفـاوت  را 
کـه مهاجمـان راحت تـر کار کننـد و بـازی 
بـر اسـاس یـک کار گروهـی باشـد و کار 
گروهـی بیـش از عملکـرد یـک بازیکن به 

می آیـد. چشـم 
مهاجـم ولـزی در مـورد بازگشـت بـه 
لیـگ برتـر انگلیـس اظهـار کـرد: همیشـه 
دوسـت دارید بـه کشـورتان بازگردید و در 
لیـگ کشـورتان بازی کنید. همیشـه دلتنگی 
در مـورد وطنتـان وجـود دارد. بـا این حال 
مـن از بـازی در بهتریـن تیـم جهـان لـذت 
فاتـح  تیـم  ایـن  بـا  می خواهـم  و  می بـرم 

شـوم. عناوین 

بیل: 

از نیمکت نشینی در فینال لیگ قهرمانان 
خیلی عصبانی شدم

برابر  دیدار  از  بعد  یوونتوس  سرمربی 
رونالدو  کریستیانو  از  ستایش  به  ساسولو 
توپ طال  شایسته کسب  را  او  و  پرداخت 
دانست. آلگری هم چنین تاکید کرد که باید 

کاستا جریمه و محروم شود.
کریستیانو  اسپورت،  اسکای  از  نقل  به 
ساسولو  برابر  یوونتوس  دیدار  در  رونالدو 
به ثمر رساند.  درخشید و توانست دو گل 
سه  از  بعد  سرانجام  پرتگالی  بازیکن  این 
بازی پایش به گلزنی با پیراهن یووه باز شد 

و در پیروزی دو بر یک تیمش دبل کرد.
آلگری بعد از این دیدار به ستایش از 
گفت :   و  پرداخت  تیمش  پرتگالی  مهاجم 
بهترین  جایزه  باید  که  هستم  باور  این  بر 
برسد.  رونالدو  کریستیانو  به  سال  بازیکن 
لوکا مودریچ و محمد صالح، هم بازیکنان 

بسیار خوبی هستند اما رونالدو شایسته تر از 
این دو بازیکن است و باید توپ طال را به 
دست آورد. او در ادامه  صحبت هایش، اظهار 
کرد: رونالدو با وجود این که در سه بازی 
عملکرد  اما  نشد  گلزنی  به  موفق  نخست 
به بازی او  بسیار خوبی از خود نشان داد. 
دقت کنید. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 
خود کریستیانو کمی نگران و عصبی شده 
توانست  اما خوشبختانه یک شنبه شب  بود 
گلزنی کند تا با خیال راحت تر در دیدارهای 

بعدی حضور پیدا کند.
آلگری در پایان هم چنین درباره حرکت 
کاستا هم، گفت : اصال انتظار چنین حرکتی 
را نداشتم. او تیم را در شرایط سختی قرار 
داد. باید برای این بازیکن جریمه ای در نظر 

گرفت و با او برخورد کرد.

آلگری: 

رونالدو بهتر از مودریچ و صالح است

رابرتسون: 

برابر PSG خیلی باید مراقب نیمار باشیم

احساس روبن ۳۴ ساله 
از بازی در بایرن

اوزیل: 

بازی در کنار رونالدو 
در رئال فوق العاده بود

مسـوت اوزیل کریسـتیانو رونالـدو را یکی از 
بهترین هـای تاریـخ فوتبال می دانـد و از همکاری 

خـود با این بازیکن سـخن به میـان آورد.
 به نقل از سـاکرنت، مسـوت اوزیـل، بازیکن 
آرسـنال در رئـال مادریـد بـا کریسـتیانو رونالـدو 
هـم تیمـی بـود و همـکاری خوبـی نیـز بـا ایـن 

داشـت. بازیکن 
کریسـتیانو  بـا  همـکاری  دربـاره  اوزیـل 
سـوال  مـن  از  همیشـه  مـردم  گفـت :  رونالـدو، 
می کننـد کـه بـازی در کنـار رونالـدو چگونـه بود 
و تنهـا چیـزی کـه مـن می توانم بگویم این اسـت 
کـه در زندگـی ام بازیکنـی همچون او ندیـده ام . 
او خیلـی سـخت تـالش می کنـد و اولیـن کسـی 
اسـت کـه بـه تمرینـات تیـم مـی رود و آخریـن 
کسـی هسـت که زمین تمرین را تـرک می کند. او 
بسـیار حرفه ای اسـت و همیشـه می خواهـد برنده 
زمین باشـد و حتـی در بازی هـای تمرینی. طبیعی 
اسـت کـه چنیـن بازیکنـی را الگـوی خـودم قرار 
دهـم و همیشـه تکنیک شـوت زنـی او را با دقت 

بررسـی می کنـم.
هافبـک آلمانی آرسـنال در بخـش دیگری از 
صحبت هـای خـود ، اضافـه کـرد: بازی کـردن در 
کنـار کریسـتیانو رونالدو آسـان اسـت، چـون نیاز 
نیسـت شـانس های زیـادی بـرای او خلـق کنیـد. 
حتـی اگـر مـن بـه او دو پـاس خوب ارسـال کنم 

می توانـد حداقـل دو گل را بـه ثمـر برسـاند.
اوزیـل در پایان سـخنان خود، اظهـار کرد: در 
حـال  حاضر در لندن از شـرایط خوبـی برخوردار 
هسـتم و در همـان پسـتی کـه عالقـه دارم بـازی 
تیمـم کمـک می کنـم. خوشـحال  بـه  می کنـم و 
هسـتم کـه هـواداران آرسـنال مـن را بـا دنیـس 
آرسـنال  اسـطوره  او  می کننـد.  مقایسـه  برکمـپ 
محسـوب می شـود  ولی من دوسـت نـدارم که با 
کسـی مقایسـه شـوم چون شـیوه خـاص فوتبالی 

خـودم را دارم.

سـتاره هالنـدی بایـرن مونیخ از بـازی در 34 
سـالگی بـرای این تیـم تعریـف کرد.

آریـن روبن در دیـدار این هفتـه بایرن مونیخ 
برابـر بایـر لورکـوزن موفق شـد یکـی از زیباترین 
گل هـای دوران فوتبالـش را بـه ثمـر برسـاند. او 
اکنـون در 34 سـالگی در شـرایط بسـیار خوبـی 

قـرار دارد.
آریـن روبـن ابتـدا دربـاره گل زیبایـی که در 
ایـن هفتـه به ثمر رسـاند گفـت: در ایـن صحنه ها 
شـما بایـد شـانس هم همـراه خود داشـته باشـید. 
در آن صحنـه دیـدم تـوپ سـمت مـن می آیـد و 
بـا قـدرت بـه تـوپ ضربـه زدم و خوشـحالم این 

تـوپ وارد دروازه شـد.
گل روبـن در دیـدار برابـر بایـر لورکوزن 9۷ 
گل او در بوندسـلیگا و 140 گلـش بـرای بایـرن 
مونیـخ از زمـان پیوسـتن بـه ایـن تیـم بـود. روبن 
کـه دهمیـن فصـل حضـور در بایـرن را سـپری 
می کنـد اضافـه کـرد: من فعال 34 سـال سـن دارم 
ولـی تـالش می کنـم از شـرایطی کـه دارم لـذت 
بـه  نزدیکـی  نمی کنـم در حـال  احسـاس  ببـرم. 
سـال های پایانـی دوران فوتبالـم هسـتم. تـالش 
می کنـم از تمـام لحظـات اسـتفاده کنـم. در بایرن 
مونیـخ ایـن فرصـت بـرای من ایجـاد شـده که از 

فوتبـال بـازی کـردن لـذت ببرم.
بایـرن مونیـخ فردا شـب باید در اولیـن دیدار 
خـود در لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه مصـاف بنفیکا 

برود.

هافبک بایرن مونیخ به دنبال بازگشت 
به میادین در سال 2019 است.

 به نقل از نشریه بیلد، کورنتین تولیسو، 
در جریان بازی بایرن مونیخ و بایر لورکوزن 
رباط  و  شد  مواجه  سنگینی  مصدومیت  با 
میادین دور  از  تا مدت ها  پاره کرد  صلیبی 

باشد.
تیم   ملی  با  همراه  که  بازیکن  این 
جهانی  جام  در  قهرمانی  فرانسه  فوتبال 

گفت :  آورد،  دست  به  را  روسیه   2018
به  قبل  از  قدرتمندتر  که  باشید  مطمئن 
میادین باز خواهم گشت و در سال 2019 
بازیکن  تنها  تولیسو  دید.  خواهم  را  شما 
در  رافینیا  نیست،  مونیخ  بایرن  مصدوم 
برخورد با کریم بالعربی در جریان بازی با 
بایرلورکوزن دچار مصدومیت از ناحیه مچ 
پا شد تا او هم به فهرست مصدومیت بایرن 

مونیخ اضافه شود.

شرایط  به  هنوز  مادرید  رئال  مدافع 
نرسیده است و  این فصل  آرمانی خود در 
آمار مثبت و منفی در آخرین بازی خود به 

ثبت رساند.
به نقل از آس، مارسلو یکی از بازیکنان 
می شود.  محسوب  مادرید  رئال  کلیدی 
که  است  مستعدی  بازیکن  برزیلی  مدافع 
افت می شود.  اغلب در شروع فصل دچار 
در  همیشه  تابستانی  تعطیالت  از  پس  او 
شرایط آرمانی قرار ندارد. عملکرد مارسلو 
بیلبائو در سن  اتلتیکو  در دیدار شنبه برابر 
مامس قابل تامل بود. او در دفاع کند بود و 

در کارهای تهاجمی حضور نداشت.
آمار نشان می دهد او در اشتباه ها باالتر 
برزیلی  دارد. مدافع  قرار  بازیکنان  از دیگر 
11 پاس نادرست داد، 15 توپ را از دست 
با  و  نداد  جریمه  محوطه  در  پاسی  داد. 
خطای بازیکنان حریف متوقف نشد. او در 
میان مدافع های مادرید کمترین تعداد پاس 

را داشت )53 پاس(.
با این حال تمام آمار مارسلو بد نبود. 
توپ  واران شش  رافائل  مانند  توانست  او 
ضعیف تری  آمار  اما  باشد  داشته  ربایی 
نسبت به سرخیو راموس و دنی کارواخال 
توجه ترین  قابل  داشت.  مادرید(   )مدافع 

عملکرد بازیکن برزیلی تعداد شوت هایش 
بود. او سه ضربه زد که دو شوت به بیرون 
رفت و ضربه دیگر بلوکه شد. مارسلو بیش 
از کریم بنزما )دو(، لوکا مودریچ )یک( و یا 
تونی کروس )صفر( شوت کرد. تنها مارکو 
آسنسیو و گرت بیل بیش از او ضربه زدند 

)5 شوت(.
او دو عملکرد فوق العاده  فردی داشت 
به زیبایی توپ را کنترل  و در یک صحنه 
کرد که باعث شد تماشاگران به وجد بیایند. 
با این حال مدافع برزیلی نتوانست در خط 
حمله به دیگر هم تیمی هایش کمک کند و 

مادرید دو امتیاز مهم را از دست داد.
به  همیشه  و  است  مارسلو  مارسلو، 
اکنون  حال  این  با  می دهد.  پایان  انتقادات 
از شرایط آرمانی اش فاصله دارد و در این 
فصل به خاطر نبود تئو هرناندز )به صورت 
می کند(  بازی  سوسیداد  رئال  در  قرضی 
)در  رگیلون  کرد.  خواهد  استراحت  کمتر 
ناچو  و  می کند(  بازی  مادرید  پایه  تیم های 
فرناندس حضورشان می تواند اجازه تنفس 
در  مادرید  حال  این  با  بدهد.  مارسلو  به 
این فصل بیش از هر زمان دیگر به بهترین 
با  برزیلی  مدافع  هنوز  و  دارد  نیاز  مارسلو 

این شرایط فاصله دارد.

تولیسو: 

قدرتمندتر از قبل به میادین باز خواهم گشت

دو چهره مارسلو
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 به دنبال مذاکرات مستقیم با طالبان باشید

عارفه سحر 

تکدی گری برای آموزش
"او  می نشســت.  آن جــا  دیگــر، 
در  بــود.  مهربانــی  و  نــرم دل  آدم 
ــرف  ــرای ص ــن اش ب ــه ی رفت فاصل
نمازخوانــدن  و  چاشــت  غــذای 
جایــش را بــه مــن تعــارف می کــرد 
می توانســتم  ترتیــب  ایــن  بــه  و 
ــم.  ــر کن ــایبان س ــر س ــی زی لحظات
ــا  ــدا آمــده، حت ــا کســی کــه جدی ام
ــه  ــدن ب ــازه ی نزدیک ش ــن اج ــه م ب
ســردی  آه  نمی دهــد."  را  دروازه 
ــدای  ــگام، ص ــن هن ــد. در ای می کش
آژیــر امبوالنــس از حوالــی نزدیکــی، 
ــد: »از  ــد. می گوی ــوش می رس ــه گ ب
ایــن صــدا خیلــی متنفــرم، ایــن 
ــاد آن عصــر شــوم  ــه ی ــرا ب صــدا م
از مــن  می انــدازد کــه پســرم را 
ــرای  ــس از آن، زندگــی ب ــت. پ گرف
ــرد.  ــدا ک ــری پی ــای دیگ ــن معن م
زندگــی تبدیــل شــد بــه تمنــای 
ــی  ــی از رهگذران ــت ده افغان دریاف
کــه اغلبــا آن را از مــن و خانــواده ام 
ــوی  ــرت ب ــد، حس ــی کنن ــغ م دری
خــوش غذایــی کــه بــه حیــاط خانــه 
ــه  ــدی ک ــاس عی ــک لب ــد و ی بپیچ
ــروم  ــتن اش مح ــه هایم از داش نواس

ــد.« ان
ــروس  ــش، ع ــی از دخترهای یک
خواهــرش،  اســت.  خواهــرش 
ــه اش را در  ــای خان ــی از اتاق ه یک
اختیــار او و نواســه ها و عــروس اش 
کــه  می گویــد  اســت.  داده 
بیش تــر توجــه اش را بــه تربیــت 
کــرده  معطــوف  نواســه هایش 
اســت. "پایــم عارضــه دارد. پــس از 
یــک روز نشســتن بــر روی چوکــی، 
ــردم،  ــر می گ ــه ب ــه خان ــه ب شــب ک
ورم  و  درد  شــدت  بــه  پاهایــم 
می گیــرد امــا کارخانگــی و درس 
می کنــم.  بررســی  را  نواســه هایم 
ــوزش  ــه آم ــم ک ــا می گوی ــه آن ه ب
از هرچیــزی مهم تــر اســت. اگــر 
ــوند  ــده و آگاه ش ــردم فهمی ــام م تم
ــت  ــح و امنی ــن، صل ــن وط و در ای
مادرکالنــی  بیایــد، شــاید دیگــر 
مجبــور نشــود کــه مثــل مــن ســختی 

ــد.« بکش

در دل آفتــاب گــرم تابســتان، 
بــوق  گوش خــراش  صــدای 
و  امبوالنس هــا  آژیــر  و  موترهــا 
طاقت فرســاتر از همــه ی  این هــا، 
ســنگین  و  ســرد  نگاه هــای 
رهگــذران آزارش مــی دهــد. در دل 
ــدی  ــداوم، امی ــی م ــن رنج دیدگ ای
زیبــا و تحســین برانگیز، او را بــه 
مقاومــت و تحمــل مشــقت مجــاب 
نواســه هایش  اینکــه  می کنــد. 
بتواننــد درس بخواننــد و هــر کــدام 
شــخصیت های  بــه  آینــده،  در 
بــزرگ و مفیــدی تبدیــل شــوند.
بــا چالــه  پیــرزن 65 ســاله، 
و چروک هایــی بــر صــورت کــه 
زندگــی اش  مشــقت های  راوی 
ــار دروازه ی  ــه کن ــته ب ــت، نشس اس
ورودی فروشــگاه بــزرگ »پــارک 
ــی  ــل، م ــع در شــهرنو کاب ــال« واق م
ــا  ــل، آن ج ــال قب ــه از 5 س ــد ک گوی
بــه حــال  متناســب  و  می نشــیند 
روزی  کســب  آدم هــا،  هــوای  و 
لبخنــد  کســی  اگــر   « می کنــد. 
می زنــد یعنــی می توانــم بگویــم 
برادر/خواهــر کمــک کنیــد امــا اگــر 
عبــوس،  و  درهم انــد  چهره هــا 

نمی گویــم.« چیــزی 
ــل در  ــال قب ــوهرش را 21 س ش
ــت داده  ــکر از دس ــاری ش ــر بیم اث
ــه  ــر، ب ــرگ همس ــس از م ــت. پ اس
یگانــه پســرش امیــد می بنــدد بلکــه 
خواهــران اش  و  مــادر  از  بتوانــد 
ــد  ــال بع ــد س ــد. چن ــتی کن سرپرس
از مــرگ پــدر خانــواده، پســرش 
ــود،  ــده ب ــر ش ــون بزرگ ت ــه اکن ک
ــک  ــک کارگاه کوچ ــا ی ــد ب می توان
میکانیکــی، مصــارف خانــواده اش 
می گویــد:  او  کنــد.   تأمیــن  را 
ــت.  ــی  گذش ــوش م ــا خ »روزگار م
ــی  ــبت راض ــه نس ــان ب از زندگی م
بودیــم. هــردو دختــرم را بــه شــوهر 
دادم و بــرای پســرم عــروس آوردم.« 
ــی از  ــر یک ــل، عص ــال قب 6 س
جمعه هــا، پســرش بــرای دیــدار 
او در  بــه خانــه ی  از خواهــرش، 
پســرش  رود.  مــی  "داراالمــان" 

تحمــل  چندســال  از  پــس  کــه 
ــون می توانســت جــای  مشــقت، اکن
ــتی از  ــدرش را در سرپرس ــی پ خال
خانــواده پــر کنــد، در مســیر راه، 
قربانــی یــک حملــه ی انتحــاری 
وقتــی   « می شــود.  تروریســتان 
ــنیدم،  ــرم را ش ــدن پس ــر کشته ش خب
جهــان برایــم تاریــک شــد. بــه 
طــرف محــل حادثــه می دویــدم. 
در هنــگام دویــدن، بــا زانــو بــه 
ــایی  ــوردم. درد طاقت فرس ــن خ زمی
ــم را از مــن گرفــت  پــس از آن، پای
فلج شــدنم  بــه  مــرور  بــه  و 
ــس  ــوی ســالخورده، پ ــد«. بان انجامی
و  نــان آور  تنهــا  کشته شــدن  از 
ــد  ــزم می کن ــواده، ع ــت خان سرپرس
ــت  ــواده ی پســرش مراقب ــه از خان ک
کند. از پســرش ســه نواســه دارد؛ دو 
ــک  ــاله و ی ــاله و نُه س ــر یازده س پس
دختــر هفت ســاله. مــی گویــد: » 
ــود  ــه هایم در نب ــه نواس ــتم ک نگذاش
پدرشــان، کوچه گــرد و بدتربیــت 
ــر  ــه ه ــم، ب ــودم گفت ــا خ ــوند. ب ش
ــد  ــده بای ــه ش ــقتی ک ــت و مش قیم
محــروم  آمــوزش  از  نواســه هایم 
ــی  ــا حام ــزرگ، تنه ــوند.« مادرب نش
کــودکان بی پنــاه می شــود و بعــد 
بــا  کــه  می گیــرد  تصمیــم  آن  از 
ــش  ــا و عروس ــری، از نوه ه تکدی گ
ــه ی زندگــی  ــرده و هزین ــت ک حمای
ــد.  ــم کن ــا را فراه ــوزش بچه ه و آم
و  درس  دولتــی  مکتب هــای  "در 
نظــارت باکیفیــت نیســت. بــرای 
ــه  ــه هایم را ب ــر، نواس ــوزش بهت آم
ــردم".  ــامل ک ــی ش ــب خصوص مکت
ــه از  ــد ک ــزرگ می گوی ــن مادرب ای
چهــار یــا پنــج ســال بــه ایــن ســو، 
در کنــاره ی ورودی فروشــگاه پــارک 
ــن  ــتریان ای ــیند و از مش ــال می نش م
آن،  اطــراف  عابــران  فروشــگاه و 

می طلبــد. کمــک 
پولــدار  »مــردم  می گویــد:  او 
کــه  می بینــم  هســتند.  زیــاد 
و  جــوان  دختــران  و  خانم هــا 
را  دالرشــان  می آینــد،  لوکــس 
بــه  ســیار  صرافی هــای  ایــن  در 

ــاید  ــده ش ــک ع ــاری و ی ــر ناچ س
بــه  سوء اســتفاده کردن  بــرای 
گدایــی رو می آورنــد. مــن زنــی 
کالنــی  خانــواده ی  از  و  باعــزت 
ــه  ــی، ب ــاری زندگ ــا ناچ ــتم ام هس
ــر  ــت. اگ ــه اس ــن روزم انداخت چنی
فلــج نمی بــودم، هرگــز بــه ایــن 
دگــری  کار  نمــی دادم.  تــن  کار 
آدم هــا  تک و تــوک  می کــردم«. 
میــان  از  می گذرنــد.  مقابلــش  از 
ــرد  ــک م ــط ی ــذر، فق ــا رهگ صده
میان ســال ده افغانــی بــه دســتش 
ــا  ــوان ب ــر ج ــک پس ــذارد و ی می گ
ــه او  ــی ب ــب، ده افغان ــری مرت ظاه
کمــک می کنــد. نــگاه اش، تــک-
ــد  ــر می گذران ــا را از نظ ــک آدم ه ت
و تقریبــا بــه همــه ی آن هــا التمــاس 
بچیــم،  "دختــرم،  می کنــد. 
همشــیره، بــرادر! کمــک کنیــد" اکثر 
ــارش  ــی از کن ــا بی توجه ــران، ب عاب
رد می شــوند. از او می پرســم کــه 
ــا  ــد ی ــر کمــک می کنن ــا بیش ت مرده
زنــان؟ » زنــان هیــچ ترحــم ندارنــد 
کمــک  مردهــا  بیش تــر  دختــرم. 
و  جــوان  دختر هــای  می کننــد. 
صــرف  دالــر  می آینــد،  شــیک 
ــک  ــه کم ــک روپی ــا ی ــد ام می کنن

. » نمی کننــد
ــل  ــاعت قب ــه دو س ــب ب از قری
نشســته ام.  کنــارش  نیمــه روز،  از 
ــذای  ــرف غ ــان ص ــدک زم اندک-ان
آرامــی،  بــه  می شــود.  چاشــت 
ــان خشــکی  ــه ی ن بطــری آب و توت
ــا خــود آورده اســت  ــه ب کــه از خان
ــرون  ــه ی کوچــک اش بی را از خریط
خشــک،  نــان  و  آب  می کشــد. 
 « می گویــد:  اســت.  ناهــارش 
ــی  ــاه افغان ــر، پنج ــک برگ ــت ی قیم
ــح  ــا از صب ــی از روزه ــت. بعض اس
پنجــاه  نمی توانــم  عصــر،  تــا 
ــه  ــت آورم. چگون ــه دس افغانــی ب
نــان خشــک نخــورم؟« بــه محافظــی 
ــال نشســته  ــارک م کــه دم ورودی پ
روی  کوچکــی  ســایبان  و  اســت 
ــد  ــاره می کن ــرار دارد، اش ــرش ق س
ــل از او کســی  ــد کــه قب و مــی گوی

امــا دل  مبادلــه می کننــد  افغانــی 
یــک روپیــه کمک کــردن را ندارنــد. 
کمــک  دختــرم  می گویــم  وقتــی 

می گوینــد،  پوزخنــد  بــا  کنیــد، 
هســتی.«  همین جــا  هــرروز  تــو 
از  »تعــدادی  می کنــد:  اضافــه  و 


