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 ری یونگ-هـو، وزیـر امـور خارجـه کوریـای شـالی، مایـک پومپئـو، وزیـر امـور خارجـه 

آمریـکا را " گیـاه سـمی دیپلاسـی آمریکایـی" خوانـده اسـت.

آقـای ری گفتـه اسـت وزیـر امور خارجه آمریکا، "سـایه تاریکـی" بر چشـم انداز مذاکرات 

میـان آمریکا و کوریای شـالی افکنده اسـت.

سـخنان وزیـر امـور خارجه کوریای شـالی پـس از اظهارات آقای پومپئو مبنـی بر ادامه 

اجرای سـفت و سـخت تحریم ها علیه کوریای شـالی صورت گرفت.

آقـای پومپئـو گفتـه اسـت تـا زمانـی کـه کوریای شـالی خلع سـاح امتـی خـود را آغاز 

نکنـد، ایـن تحریم هـا پابرجـا خواهنـد مانـد. بـه گفتـه یک خربنـگار بی بی سـی،...
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کوریای شمالی مایک پومپئو را گیاه سمی دیپلماسی آمریکایی خواند 

  

 بانـک جهانـی با نـر بیانیـه ای از راه اندازی برنامه مشـورتی 

در حایـت از تـداوم صلـح در افغانسـتان خـرب داده اسـت. 

و  اقتصـادی کشـور  تـداوم رشـد  از  برنامـه در حایـت  ایـن 

فرصت هـای تـازه پـس از رسـیدن به توافـق با طالبـان خوانده 

است. شـده 

بانـک جهانـی در بیانیـه مطبوعاتـی کـه در ایـن زمینه منتر 

جامعـه  دسـت اندرکاران  بـا  مشـورت  از  بعـد  می گویـد  کـرد 

جهانـی و افغانسـتان، درصـدد برآمده تا دامنه مشـورت هایش 

را گسـرش دهـد. کنفرانـس وزیران کشـورهای متویل کننده 

بانـک  بـه  جنیـوا،  در   )۲۰۱۸ نوامـرب   ۲۸-۲۷( افغانسـتان 

پروژه هـای  بـود کـه طـرح حایتـی  جهانـی وظیفـه سـپرده 

توسـعه اقتصـادی پـس از توافـق صلـح در افغانسـتان را روی 

بگیرد.  دسـت 

هـری کرلـی، مدیـر بخـش افغانسـتان در بانـک جهانـی در 

بـاره اهـداف این برنامه مشـورتی می گویـد: "اول، می خواهیم 

نشـان دهیـم کـه توافـق صلـح می توانـد منافـع اساسـی بـه 

همـه افغان هـا برسـاند و بـه نفـع متامـی... ادامـه ص2

بانک جهانی برنامه مشورتی
 حمایت پس از صلح در افغانستان را 

راه اندازی کرد 
د  کـې  بـازار  يـو  پـه  ولسـوالۍ  ننګرهـار خوږياڼـو  د   

مايـن چاودنـې يـو ملکـي وګـړى وواژه او نهـه نـور يـې 

ټپيـان کـړل.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـي پـژواک 

خـربی اژانـس تـه وويـل چې نن سـهار شـا وخـوا لس 

کـږې  د  ولسـوالۍ  خوږياڼـو  د  واليـت  دغـه  د  بجـې 

نومـي سـيمې پـه بـازار کـې د ځـای پرځـای شـوي 

مايـن د چاودنـې لـه املـه يـو ملکـي وګـړی ووژل شـو 

او نهـه نـور ټپيـان شـول.

 د هغـه د معلوماتـو لـه مخـې، ټپيـان د سـيمې خلکو 

او ځايـي پوليسـو، د يـادې سـيمې يـوه روغتـون او د 

دغـه واليـت په مرکـز جال ابـاد کې حـوزوي روغتون 

ته لېـږدويل دي.

د ننګرهـار د عامـې روغتيا رياسـت ويانـد ظاهر عادل 

لېـږد  مـړي  يـوه  او  ټپيانـو  نهـو  د  تـه  روغتونونـو  هـم 

تاييـدوي او وايـي چـې ټپيانـو کـې د ځينـو روغتيايي 

وضعيـت د اندېښـنې وړ دی.

د برمـل پـه نـوم يـو ځايـي اوسـېدونکي پـژواک تـه 

وويـل کلـه چـې تر چاودنې وروسـته سـيمې تـه ورغى 

ګـڼ شـمېر کسـان يـې پـه ټپـي حالـت کـې وليـدل 

چـې خلکـو روغتونونـو تـه لېـږدول.

اړه کـره  پـه  ټپيانـو د شـمېر  وايـي چـې د  خـو هغـه 

لـري. نـه  معلومـات 

د مايـن د دغـې چاودنـې مسـووليت تـر اوسـه چـا پـر 

غـاړه نـه دى اخسـتى.

 د ننګرهار خوږياڼو کې چاودنې 

يو ملکي وګړی وواژه او نهه نور 

يې ټپيان کړل

خبرونه

 رئیس جمهور:

 پیش از آغاز مذاکرات با طالبان فهرست 
هیأت مذاکره کننده دولت منتشر نمی شود

درصفحه2



کارتون روز

 

 

 

 

 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهور  

هیـأت  فهرسـت  می گویـد  کشـور 

آغـاز  از  پیـش  افغانسـتان،  دولـت  کننـده  مذاکـره 

مذاکـرات صلـح با گـروه طالبان منترش نخواهد شـد.

یـک  در  اسـد(   31( شـب  پنجشـنبه  غنـی،  آقـای 

گفتگـوی ویـژه بـا تلویزیـون خصوصـی "طلـوع نیـوز" 

گفـت کـه "ایـن فهرسـت درسـت زمانـی نـرش خواهد 

شـد کـه دقیقـا مذاکـرات طالبـان بـا حکومـت آغـاز 

شـود. او افـزود منی خواهـد "فاجعـۀ امـارات" دوبـاره 

تکـرار شـود.

وزارت دولـت در امـور صلـح چنـدی قبـل اعـام کـرد 

کـه هیـأت مذاکـره کننـده دولـت افغانسـتان بـا گروه 

طالبان تشـکیل شـده و شـامل 15 نفر اسـت و توازن 

قومی و سیاسـی در این فهرسـت در نظر گرفته شـده 

اسـت. ایـن وزارت امـا نـام و مشـخصات ایـن افـراد را 

منتـرش نکرده اسـت.

بـا  گفتگـو  بـرای  افغانسـتان  دولـت  ایـن  از  پیـش 

طالبـان یـک هیـأت 250 نفـری معرفـی کـرد کـه بـا 

واکنش هـا و انتقـادات گسـرده مواجـه شـد و سـبب 

شـد کـه سـفر ایـن هیـأت بـه دوحـه لغـو شـد.

در روزهـای اخیـر کـه احتـال توافق میـان طالبان و 

امریـکا افزایـش یافتـه، نگرانی ها از بـه تعویق افتادن 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری و همچنیـن تغییـر نـوع 

نظـام سیاسـی افغانسـتان نیـز افزایش یافته اسـت.

در  تلویزیونـی  گفتگـوی  ایـن  در  جمهـور  رئیـس 

پاسـخ بـه پرسشـی مرتبـط بـه ایـن نگرانی هـا گفـت 

جمهـوری  نظـام  کـه  اسـت  ایـن  مـا  "فیصلـۀ  کـه 

می کنیم...برگـزار  حفـظ  را  افغانسـتان  اسـامی 

مرشوعیـت  بحـران  ایجـاد  سـبب  انتخابـات  نشـدن 

نظـام می شـود... از ایـن رو هیـچ چیـزی منی توانـد 

بی انـدازد." تعویـق  بـه  را  انتخابـات 

آقـای غنـی تاکیـد کـرد کـه تصمیـم در مـورد تعویـق 

اعـام  ناتـو  رهـری  بـه  قاطـع  حایـت  نیروهـای   

کـرده کـه دو نظامـی عضـو نیروهـای آمریکایـی در 

شـده اند. کشـته  افغانسـتان 

در خرنامـه ایـن نهـاد کـه روز پنجشـنبه )31 اسـد( 

منتـرش شـد، آمـده کـه ایـن رسبـازان روز چهارشـنبه 

کشـته شـده و هویت رسبازان کشـته شـده براسـاس 

راهـکار وزارت دفـاع آمریـکا بعـد از ۲۴ سـاعت اعـام 

شـد. خواهد 

ناتـو در بـاره محل و نحوه کشـته شـدن ایـن رسبازان 

اطاعی نداده اسـت.

نیروهـای  رسبـاز  دو  نیـز  قبـل  هفتـه  سـه  حـدود 

آمریکایـی در افغانسـتان کشـته شـدند. ناتـو دربـاره 

محـل و نحـوه کشـته شـدن ایـن رسبـازان اطاعـی 

در  قندهـار  والیـت  امنیتـی  منابـع  امـا  بـود  نـداده 

رسبـاز  دو  ایـن  کـه  بودنـد  گفتـه  کشـور  جنـوب 

آمریکایی از سـوی یک عضو اردوی ملی در ولسـوالی 

شـده اند.  کشـته  والیـت  ایـن  شـاه ولی کوت 

خر کشـته شـدن ایـن دو رسبـاز آمریکایـی در حالی 

منتـرش می شـود کـه چنـد روز قبـل دونالـد ترامـپ، 

صـورت  در  حتـی  گفـت  آمریـکا  جمهـوری  رئیـس 

خـروج کامـل نظامیـان ایـاالت متحده از افغانسـتان، 

دوم،  اسـت.  درگیـر  جوانـب  ازص1-  ادامـه   

را شناسـایی  و موضوع هایـی  می خواهیـم اصـول 

کنیـم کـه راهنـای تصمیم هـا در ارتباط بـا توافق 

ایده هـای  فراهـم آوری  مـا  هـدف  آخـر،  و  باشـد. 

واقعـی در بـاره ارتقـاء یـا تدویـن برنامه هایـی بـرای 

تـداوم صلـح و درک فرصت هـای تـازه اقتصادی در 

اسـت." افغانسـتان 

کرلـی خاطرنشـان می سـازد کـه این مشـورت ها به 

زمـان مهـم بـرای افغانسـتان رسـیده و می گویـد: 

تحلیل هـای  نـدرت  بـه  جهانـی  بانـک  "اگرچـه 

تکنیکـی فراهـم می کنـد و در رونـد صلـح دخالـت 

آینـده  بـرای  برنامه ریـزی  مـا،  اولویـت  نـدارد. 

صورتـی  در  صلـح  دورمنـای  اسـت.  افغانسـتان 

و  اقتصـادی  مسـاعد  رشایـط  کـه  می یابـد  ارتقـا 

فرصت هـای شـغلی بـرای آنهایـی فراهـم شـود کـه 

بـه دسـت می گیرنـد." آن سـاح  غیـر  در 

آقـای کرلی می گویـد: "درنظر گرفـن دیدگاه های 

مـردم برای موثریـت برنامه ریزی حیاتی اسـت. "

افغانسـتان  جهانـی،  بانـک  ارزیابی هـای  بـه  بنـا 

همزمـان بـا رفـن بـه سـمت خوداتکایـی بایـد بـه 

صلـح دسـت یابـد. تـداوم کمک هـای بین املللـی 

پـس از توافقـات سیاسـی صلـح مهـم اسـت.

مناینـدگان طالبان نیز خواسـتار تـداوم کمک های 

جامعـه جهانـی پـس از توافـق صلح در افغانسـتان 

شـده اند.

برخـی ناظـران روند صلح افغانسـتان نیـز معتقدند 

فضـای  نتیجـه  در  جهانـی  بانـک  آمادگـی  کـه 

خوش بینـی بـه توافقـات صلـح در آینـده نزدیـک 

اسـت.

تـداوم  جهانـی،  بانـک  ارزیابی هـای  بـه  بنـا 

کمک هـای جامعـه جهانـی به بهبود شـاخص های 

 سیاسـتمداران جمهـوری خـواه امریـکا از دونالـد 

تـا  خواسـته  کشـور  ایـن  جمهـور  رییـس  ترامـپ 

توافقنامـه صلـح بـا طالبـان را هرچـه زودتـر لغـو 

کنـد.

لیزچینـی عضو کانگریـس امریکا، فرمانده سـابق 

گارد هوایـی امریـکا، ایـدم کینزینگـر، ایلینـوی از 

سیاسـت مـداران مشـهور جمهوری خـواه گفته اند 

لغـو  را  طالبـان  بـا  صلـح  توافقنامـه  ترمـپ  اگـر 

نکنـد، بـه این معنا اسـت کـه او در برابـر داعش و 

القاعـده باخته اسـت. 

لیـز چینـی در یـک مقاله که در روزنامه واشـنگن 

پسـت منترش شـده نوشـته، امریکا نباید توفقنامه 

امتیـاز  طالبـان  بـه  کـه  کنـد  امضـا  را  سیاسـی 

بیشـر داده شـده باشـد و بر بنیاد آن تروریسـتان 

امریـکا صاحـب  بـر  بـرای حملـه  بـار دیگـر  یـک 

پنـاه گاه شـوند.

بایـد  "ترامـپ  کـه  کـرد  تاکیـد  مقالـه  ایـن  در  او 

در بـده بسـتان خسـاب خـود را بـا طالبـان برابـر 

سـازد؛ آنهـا مردمـی اند که اسـامه بـن الدن طراح 

اصلـی حملـه بـر امریـکا را پنـاه داده بودنـد؛ آنهـا 

همـواره همـکاری بـا القاعـده را انـکار کرده انـد، 

ولـی حقیقـت ایـن اسـت کـه القاعـده بـار دیگـر 

ایـن  اسـتبدادی  امـارت  بـه  را  خـود  کمک هـای 

مقام هـای محلـی والیـت ننگرهـار می گوینـد کـه 

در  امنیتـی  پوسـته های  از  شـاری  بـر  طالبـان 

ولسـوالی خوگیانـی ایـن والیت حمـات تهاجمی 

را انجـام دادنـد.

عطااللـه خوگیانـی، سـخنگوی والـی ننگرهـار روز 

جمعـه)اول سـنبله( بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه 

ایـن حمـات طالبـان پنجشـنبه شـب بـر یکـی از 

پوسـته های نیروهـای امنیتـی انجـام شـده که در 

درگیـری دو طـرف، سـه رسبـاز پولیـس محلـی و 

پنـج جنگجـوی طالبـان کشـته شـده انـد. 

آقـای خوگیانـی افـزود کـه در ایـن درگیـری، دو 

پولیـس محلی و هشـت جنگجـوی طالبان زخمی 

اند. شـده 

مقام هـای محلـی ننگرهـار گفتـه انـد کـه اجسـاد 

جنگجویـان طالبـان در میـدان نـرد باقـی مانـده 

گـروه  نـه  می گیـرد  مـردم  را  افغانسـتان  انتخابـات 

طالبـان. او در مـورد تضمیـن شـفافیت انتخابـان نیز 

گفت"اگـر ملـت از انتخابـات نظـارت داشـته باشـد، 

خواهیـم  گذشـته  از  شـفاف تر  و  بهـر  انتخاباتـی 

داشـت."

میـان  مذاکـرات  دور  نهمیـن  گذشـته  روزهـای  در 

زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه امریـکا در امـور صلح 

افغانسـتان و هیـأت گـروه طالبـان آغـاز شـد. در ایـن 

مذاکـرات جـرال اسـتکات میلـر، فرمانـده عمومـی 

نیروهـای ناتـو و امریکایـی نیـز حضـور دارد.

یـک  در  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

جـدول زمـان بنـدی شـده 9 ماهـه، از خواسـت های 

جـدی طالبـان اسـت و تاکنـون روشـن نیسـت که در 

ایـن مـورد توافـق واضح صـورت گرفته اسـت یـا خیر.

امـا رئیـس جمهـور در واکنـش بـه خـروج نیروهـای 

نیـوز  بـا طلـوع  گفتگـو  در  افغانسـتان  از  امریکایـی 

گفـت کـه " هفـت مـاه پیـش مـن درخواسـت تقلیـل 

قـوا را کـردم و در مکتوبـی بـه رئیـس جمهـور ترامـپ 

کـردم." روان 

او تأکیـد کـرد کـه خـروج پنـج هـزار رسبـاز امریکایی 

از افغانسـتان، تغییـر بنیـادی در وضعیت افغانسـتان 

می توانـد  مانـده  باقـی  نیروهـای  زیـرا  منـی آورد، 

مشـوره  را  افغانسـتان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

بدهنـد و حایـت کننـد. او افـزود کـه عـاوه بـر این، 

چهارچـوب  در  نیـز  اروپایـی  کشـورهای  نیروهـای 

در  شـان  مأموریـت  قاطـع"  حایـت  "مأموریـت 

داد. خواهنـد  ادامـه  را  افغانسـتان 

ایـن روزنامـه واشنگن پسـت گـزارش داده  از  پیـش 

بـود کـه بعـد از امضـای توافـق نامـه ابتدایـی بیـن 

تعـداد رسبـازان  متحـده  ایـاالت  امریـکا،  و  طالبـان 

خـود در افغانسـتان را از 14 هـزار بـه 8 تـا 9 هـزار 

داد. خواهـد  کاهـش 

آمریـکا بـه حضـور اطاعاتی خود در این کشـور ادامه 

خواهـد داد تـا مانـع از بـروز تهدیدهای بالقوه شـود.

آقـای ترامـپ بـا توجـه بـه گانه زنی ها دربـاره کاهش 

نیروهـای نظامـی ایاالت متحده در افغانسـتان گفت: 

"تعـداد نظامیـان را تـا سـطح ۱۳ هـزار نفـر کاهـش 

داده ایـم و کمـی بیشـر از ایـن هـم کاهـش خواهیم 

بـه حضـور  آیـا  کـه  می گیریـم  تصمیـم  داد. سـپس 

نظامـی در افغانسـتان ادامـه خواهیـم داد یـا نـه؟"

نیروهـای حایـت قاطـع بـه رهـری ناتـو در زمینـه 

امنیتـی  نیروهـای  بـه  کمـک  و  مشـاوره  آمـوزش، 

افغانسـتان در کشـور فعالیـت دارنـد. اکنـون حـدود 

۱۴ هـزار نیـروی خارجی در افغانسـتان حضور دارند.

حدود سـه هفته قبل روزنامه واشـنگن پسـت نوشـته 

بـود کـه در صورت توافق میـان گروه طالبـان و دولت 

آمریـکا شـار رسبـازان ایـن کشـور در افغانسـتان از 

۱۴ هـزار بـه ۸ تـا ۹ هـزار کاهش خواهـد یافت.

مقام هایـی  از  نقـل  بـه  پسـت  واشـنگن  روزنامـه 

آمریکایی نوشـته بـود که کاهش نیروهای این کشـور 

از افغانسـتان در ازای برقـراری آتش بس و قطع رابطه 

طالبـان بـا القاعـده به عنـوان بخشـی از توافـق اولیه 

بـرای پایـان دادن بـه جنـگ هجده سـاله افغانسـتان 

بود. خواهـد 

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان از رشوط از 

طالبـان بـرای توافق صلح بـا آمریکا اسـت. همچنین 

پایـان حضـور نظامـی آمریـکا در افغانسـتان از جملـه 

وعده هـای انتخاباتـی دونالـد ترامـپ بـوده اسـت.

براسـاس اعـام وزارت دفاع آمریکا در ماه گذشـته، از 

سـال ۲۰۰۱ کـه نیروهـای آمریکایی وارد افغانسـتان 

شـدند تاکنـون دو هـزار و ۳۷۲ نظامـی آمریکایـی در 

و  هـزار  میـان  ایـن  از  و  افغانسـتان کشـته شـده اند 

۸۳۳ نفر از آغاز سـال ۲۰۰۱ تا سـال ۲۰۱۴ کشـته 

شـده اند.

بـه  دسرسـی  جملـه  از  اجتاعـی  و  اقتصـادی 

بهداشـت و آمـوزش، کاهـش مـرگ و میـر اطفـال، 

افزایـش طـول عمـر، افزایـش درآمد رسانـه، کارکرد 

خدمـات  بـه  دسرسـی  و  حکومـت  نهادهـای 

زیربنایـی انـرژی و ارتباطـات کمـک کـرده اسـت. 

حایـت  بـه  به شـدت  همچنـان  افغانسـتان  امـا، 

بین املللـی  کمک هـای  اسـت،  وابسـته  خارجـی 

خدماتـی،  نیازهـای  چهـارم  سـه  حـدود  هنـوز 

زیرسـاخت ها و امنیـت در ایـن کشـور را پرداخـت 

. می کنـد

بانـک جهانـی توصیـه می کنـد کـه "تـداوم رسمایه 

بـرای  زیرسـاخت ها  و  اولیـه  خدمـات  در  گـذاری 

توسـعه اقتصادی و خوداتکایی افغانسـتان حیاتی 

اسـت. ترکیـب محیط کاری سـامل و آموزش دیده با 

گسـرش زیربناهـا می توانـد رشایـط آغـاز و بهبـود 

کسـب و کار را ایجـاد کند. رشـد بخـش خصوصی 

می توانـد درآمـد مالیاتـی را فراهـم کـرده و اتـکای 

زیـاد فعلـی افغانسـتان بـه کمک هـای خارجـی را 

کاهـش دهـد". در گـزارش بانـک جهانـی دربـاره 

اصولـی که بـرای بهبود رشایط پـس از توافق صلح 

در نظر گرفته شـود، آمده اسـت که "دادن سیگنال 

تغییـر" و بهبـود زندگـی پـس از دسـتیابی به صلح 

و حایـت از تسـاوی و ادغـام بـرای اطمینـان از 

بهره منـدی براسـاس نیازها و نه ارتباطات سیاسـی 

و بـودن در گروه هـای مسـلح بایـد در نظـر گرفتـه 

شـود، در غیر آن شـواهد نشـان می دهد که ممکن 

اسـت سـبب نارضایتی و فسـاد شـود.

همچنیـن در نظـر داشـت ایجـاد فرصت هـا بـرای 

جوانـان و زنـان و ارتقـای ثبـات اجتاعـی، دقـت 

تشـدید  و  منازعـه  ایجـاد  از  پیش گیـری  بـرای 

اسـت. مهـم  اجتاعـی  شـکاف های 

گـروه رسازیـر خواهـد کـرد و طالبـان نیـز بـه آنـان 

پنـاه خواهنـد داد."

لیـز چینـی بیـان داشـته کـه آقـای ترامـپ بایـد 

متامـی جزئیـات توافقنامـه بـا طالبـان را منتـرش 

کنـد تـا مـردم امریکا بداننـد که چرا و بـرای چه با 

ایـن گـروه توافقنامـه امضـا می شـود.

موقـف  ایـن  از  نیـز  دیگـر  خواهـان  جمهـوری 

هشـدار  ترامـپ  بـه  و  کـرده  حایـت  لیزچینـی 

داده انـد، توافقنامـه ای کـه احتـاالً سـبب تقویت 

کنـد. لغـو  را  می شـود  تروریسـتان  دوبـاره 

ایـدم کینزینگـر و ایلینـوی دو عضـو دیگـر عضـو 

جمهـوری خواهـان نیـز گفتـه اند از موقـف چینی 

حایـت کـرده و بر این بـاور اند که خـروج نظامی 

امریـکا از افغانسـتان، ایـن کشـور را بـا وضعیتـی 

کـه پـس از خروج نیروهـای امریکایـی در عراق به 

وجـود آمـده بـود، مواجـه خواهـد کرد.

ایلینـوی بـا تاکیـد از دونالـد ترامـپ خواسـته کـه 

اشـتباه بـارک اوباما در عراق را تکـرار نکرده؛ بلکه 

بایـد اندکـی فکـر کند.

فشـارهای سیاسـی در حالـی بـر رییـس جمهـور 

آینـده  هفتـه  احتـاالً  کـه  می شـود  وارد  امریـکا 

و  امریـکا  مناینـدگان  میـان  صلـح  توافقنامـه 

شـود. امضـا  طالبـان 

و درگیـری پـس از چنـد سـاعت در ایـن ولسـوالی 

پایـان یافته اسـت.

نظامیـان  کـه  افـزود  ننگرهـار  والـی  سـخنگوی 

افغـان از ایـن حمـات گـروه طالبـان باخـر بـوده 

و توانسـتند از سـقوط ایـن پوسـته هـا جلوگیـری 

کننـد.

چیـزی  مـورد  ایـن  در  اکنـون  تـا  طالبـان  گـروه 

اسـت. نگفتـه 

در  انفجـار  یـک  نتیجـٔه  در  دیگـر،  خـر  دریـک 

ولسـوالی خوگیانـی ایـن والیـت، یـک غیرنظامـی 

جـان باختـه و 9 تـن دیگـر زخمـی شـده انـد.

دفـر مطبوعاتـی والـی ننگرهار می گویـد که این 

انفجـار ناشـی از مایـن جاسـازی شـده در کنـار 

جـاده بـوده کـه صبـح روز جمعـه در نزدیکـی مقر 

ولسـوالی خوگیانـی انفجـار کرد.

 بانک جهانی برنامه مشورتی حمایت پس از صلح در افغانستان 
را راه اندازی کرد

 جمهوری خواهان امریکا خواستار لغو توافقنامه صلح با 
طالبان شدند

مقام ها: حمله تهاجمی طالبان در ننگرهار به عقب زده شد

 رئیس جمهور: پیش از آغاز مذاکرات با طالبان فهرست 
هیأت مذاکره کننده دولت منتشر نمی شود

 دو نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند
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بیـن  صلـح  مذاکـرات  نهـم  دور  کـه  درحالـی 
امریـکا و طالبـان در دوحـه، پایتخـت قطـر، جریـان 
باید هـا و  بـه  افغانسـتان نسـبت  امـا در داخـل  دارد 
نبایدهـای صلـح در ایـن مذاکرات هنـوز یک اجاع و 
دیـدگاه و احـد بیـن حکومـت و برخـی شـخصیت ها و 
جریان هـای سیاسـی شـکل نگرفتـه اسـت؛ از ایـن رو 
دیدگاه هـای متفـاوت و متناقـض برخـی شـخصیت ها 
و جریان هـای سیاسـی کـه احسـاس می شـود بیشـر 
بـا دیدگاه هـای طالبـان هاهنگ اسـت تـا حکومت، 
نگـران  و  بدبیـن  ایـن مذاکـرات  بـه  را نسـبت  مـردم 

سـاخته اسـت.
اصلـی در  عنـوان طـرف  بـه  افغانسـتان   دولـت 
مذاکـرات صلـح، ضمـن تـاش در جهـت یافـن یـک 
راه حـل سیاسـی بـرای حـل منازعـات و پایـان یافـن 
جنگ و جلوگیری از ریخته شـدن خون مردم بی گناه 
و ویرانـی کشـور همـواره اعـام کـرده اسـت کـه صلـح 
نیـاز مرم مردم افغانسـتان اسـت و از هـر ابتکاری که 
در جهـت بـه رسانجـام رسـیدن پروسـه صلـح صـورت 
گیـرد اسـتقبال می کنـد؛ امـا صلحـی را می خواهـد 
کـه بـه مـردم و دولـت افغانسـتان تعلق داشـته باشـد 
و در چـوکات قانون اساسـی افغانسـتان تعقیب شـود 
و هیـچ کـس حـق نداشـته باشـد رشایطـی را مطـرح 
کنـد کـه منجـر بـه تغییـر قانـون اساسـی افغانسـتان 
گـردد. از ایـن موضـع دولـت افغانسـتان، مردم،اکـر 
و  می کننـد  حایـت  سیاسـی  فعـاالن  و  احـزاب 
پاسـداری از ارزش هـای منـدرج در قانـون اساسـی را 
غیـر قابـل مذاکـره می داننـد، امـا برخی شـخصیت ها 
بـا  هاهنگـی  بـدون  کـه  سیاسـی  جریان هـای  و 
حکومـت افغانسـتان در برخـی نشسـت های صلح در 
مـورد افغانسـتان  نیز اشـراک کرده انـد و موضع غیر 
آشـتی جویانه طالبـان را هـم از نزدیـک و بـه خوبـی 
در ایـن نشسـت ها فهـم کـرده انـد، بـه خاطـر اغراض 
دولـت  علیـه  مخالـف  سـاز  هررشایطـی  در  سیاسـی 
کـوک می کننـد، حتـی اگـر ایـن مخالفـت بـا منافـع 
ملـی در تضاد باشـد. این ها بیشـر دولت افغانسـتان 
در  انتخابـات  از  حایـت  بـا  کـه  می سـازد  متهـم  را 
رونـد صلـح مانـع ایجـاد می کنـد، در حالـی کـه همه 
می دانـد طالبـان در روزهـای اخیر با حملـه به اماکن 
عمومـی و کشـتار مـردم بی گنـاه بی بـاوری خویش را 

بـه مذاکـرات صلـح نشـان داده اسـت. 
بـا کـال تأسـف بایـد اذعـان کنیـم کـه برخی ها 
ندانسـته و ناآگاهانـه ملعبـه دسـت طالبـان و برخـی 
کشـورهای منطقـه گردیـده اسـت و متـام برنامه هـای 
و  وحزبـی  شـخصی  منافـع  تأمیـن  جهـت  در  آن هـا 
تخریـب دولت طراحی گردیده اسـت، در هر رشایطی 
منی داردنـد،  بـر  دسـت  منایـی  سـیاه  و  تخریـب  از 
حتـی اگـر تخریـب گـری و مخالفـت آن هـا بـا منافـع 

ملـی هـم در تضـاد باشـد.
اکنـون که در آسـتانه انتخابات ریاسـت جمهوری 
انتخاباتـی و حامیـان  قـرار داریـم برخـی تکت هـای 
خویـش  برنامه هـای  و  طـرح  ارائـه  جـای  بـه  آن هـا 
جهـت حـل مشـکات کشـور،  متـام تـاش خویـش 
را بـر تخریـب رقیـب متمرکـز کـرده اسـت و رسـیدن 
بـه قـدرت را از ایـن طریـق جسـتجو می کنـد؛ از ایـن 
رو شـاهد ایـن هسـتیم کـه حجـم تبلیغاتـی آن هـا را 
بیشـر دشـنام، اتهـام، دروغ پـردازی و شـایعه سـازی 
تشـکیل می دهـد، درحالی کـه همین شـخصیت ها و 
گروه هـای سیاسـی کـه امـروز منافـع مردم را بـه بازی 
مناصـب  باالتریـن  در  در طـول 18 سـال  گرفته انـد 
دولتـی ایفـای وظیفـه کرده انـد و از متـام امتیـازات 
جـای  بـه  امـروز  آنهـا   بوده انـد.  برخـوردار  دولتـی 
گرفته انـد  خـود  بـه  طلبکارانـه  حالـت  پاسـخگویی 
آنهـا  از  تـا کسـی بـه خاطـر ضعـف و ناتوانـی آن هـا 
بازخواسـت نکنـد و هـر کـس کـه موضـع گیـری آن ها 
را در ایـن روزهـا مطالعـه و بررسـی کنـد بـه خوبـی 
می فهمـد کـه مـرز بیـن منافـع ملـی و منافـع حزبـی 
و شـخصی را خلـط کرده انـد و پیـش ازآنکـه دغدغـه 
منافـع ملـی را در رس داشـته باشـند نشـانه هایی از 

انتقـام سیاسـی و لجاجـت حزبـی را در رس دارنـد.
 بنـا برایـن، همـه مـا بایـد ایـن واقعیـت را درک 
کنیـم که امـروز افغانسـتان در رشایطی حسـاس قرار 
گرفتـه اسـت و هرگونـه حرکـت ناسـنجیده می توانـد 
زمینـه سـاز یـک بحران کان درکشـور شـود و هرکس 
کـه بـه منافـع ملـی ایـن کشـور می اندیشـد و حفـظ 
نظـام سیاسـی بـرای آن هـا اهمیـت دارد، بایـد اجـازه 
ندهنـد کـه عـده ای منافـع ملـی و جمعـی را بازیچـه 
قراردهنـد و قربانـی منافـع شـخصی و حزبـی شـان 

. کنند

 

غنــديل او ويــي چــې پــر کونــړ د پاکســتان راکټــي 

بريدونــو لــه ټولــو نړيوالــو اصولــو او نورمونونــو رسغړونــه 

ده.

صديقــي ويــي: "دغــه کارونــه پــه افغانســتان او ســیمه 

ــه  ــه برخــه کــې د پاکســتان ن ــات پ کــې د ســولې او ثب

ژمنتيــا ښــيي."

دغــه راز د مــي امنيــت شــورا پــه خرپاڼــه کــې راغــي 

چــې د امنیتــي ســکتور د رهــرۍ ناســته کــې د خــرو 

پــر مهــال د مــي امنیــت ســاکار ډاکټــر حمداللــه 

ــواد د  ــوځ د هې ــله وال پ ــان وس ــړه، افغ ــه ک ــب زیات مح

ځمکنــۍ بشــپړتیا او حریــم د ســاتنې مکلفیــت لــري او 

بایــد پــه دې اړه رامنځتــه کېدونکــو هــر ډول موضوعاتــو 

ــدي واويس. ــې ج ک

 د افغانســتان د مــي امنیــت ســاکار د پاکســتانيو 

ــه  ــه پ ــو ت ــزو بريدون ــړ توغندي ــر کون ــوا پ ــه خ ــو ل ځواکون

ــدي  ــه رسح ــې پ ــتي چ ــي ادارو غوښ ــه امنیت ــارې ل اش

موضوعاتــو کــې پــه هېــڅ ډول نرمښــت ونــه کــړي او هــره 

ــي. ــدي ونی ــوع دې ج ــه موض ــۍ او لوی کوچن

ــې د  ــى چ ــې راغ ــه ک ــې خرپاڼ ــه هغ ــب پ ــه مطل دغ

ــوې ده. ــره ش ــه خپ ــر څخ ــه دف ــورا ل ــت ش ــي امني م

څرګندونــې  دغــه  کــې  حــال  داســې  پــه  نومــوړى 

ــا  ــو ځــل بي ــرو څــو ورځــو راهيســې ي ــه تې کــوي چــې ل

پاکســتانيو پوځيانــو پــر کونــړ واليــت ســلګونه توغنــديل 

توغــويل او خلکــو تــه يــې درانــه مــايل زيانونــه اړويل ده.

د ولســمرش ارشف غنــي ويانــد صديــق صديقــي نــن 

پــه ټولنيــزه شــبکه تويټــر کــې دغــه بريدونــه پــه کلکــه 

د ميل امنیت سالکار:

 رسحدي موضوعات په هېڅ ډول ساده نه نیول کېږي 
رسچينــه زياتــوي، نومــوړي پــه دې اړه لــه افغــان ولســه 

ــو  ــو شــمېر موضوعات ــه وکــړه چــې وخــت ناوخــت ی منن

ــو  ــش الس د خپل ــه ت ــه پ ــر کل ــږي او ډې ــه کې ــه متوج ت

ســیمو دفــاع کــوي.

 ده پــه دې اړه الرښــوونه وکــړه چــې ټولــې رسحــدي 

تخطــۍ پــه تېــره بیــا د ډیورنــډ لــه فــريض کرښــې رسه 

ــه  ــې ناســتې ت ــړيل موضوعــات دې مســتند يش او بل ت

ــه اړه الزم  ــې پ ــې ی ــا ک ــه رڼ ــې پ ــدې يش، چ دې وړان

تصمیمونــه ونیــول يش.

ــه دې اړه  ــو وغوښــتل چــې پ ــو هېوادون ــه ګاونډی هغــه ل

النجــو تــه الر هــواره نــه کــړي او د هغــو اصولــو لــه مخــې 

چلنــد وکــړي، چــې پــه واضــح ډول پــه دې اړه موجــود 

دي.

د خرپاڼــې د معلوماتــو لــه مخــې، پــه ناســته کــې 

ــه  ــو پ ــو امکانات ــې د ټول ــړ چ ــو ډاډ ورک ــارضو ګډونوال ح

کارولــو رسه بــه د هــر ډول رسغړونــو مخــه نیــي او پــه 

ــه بلــې  ــو او انکشــافاتو رپــوټ ب دې اړه د شــویو تخطیان

ــدې کــړي. ــه وړان ناســتې ت

ــې د  ــو راهيس ــو ورځ ــرو څ ــه تې ــې ل ــل يش چ ــد ووي باي

پاکســتان پــر ضــد د افغــان حکومــت لــه خــوا يــو ځــل 

بيــا نيوکــې زياتــې شــوې او څرګندونــې یــې ترخــې 

شــوې دي.

ــتان او  ــه افغانس ــې دوى پ ــي چ ــا واي ــتان بي ــو پاکس خ

ــه اړه د  ــووايل پ ــي ي ــات او م ــولې، ثب ــې د س ــيمه ک س

ــوي. ــړ ک ــو مات هڅ

قربانعلی انصاری  

سرمقاله

 منافع ملی بازیچه   
منافع سیاسی و گروهی نشود   



 محمد داود محمدی

3
 

در اوایـل هـزاره سـوم نومحافظـه کاران در آمریـکا 

بـه قـدرت رسـیدند. در سـال 2001 حادثـه یازدهـم 

آمریـکا  هژمونیـک  قـدرت  بـر  شـدید  تکانـه  سـپتامرب 

موردحملـه  عمـاً  کشـور  ایـن  و  می شـد  محسـوب 

قرارگرفتـه بـود. ایـن واقعـه کـه توسـط القاعـده و بـا 

چرخـش  باعـث  بـود،  گرفتـه  صـورت  طالبـان  تأییـد 

قبـل  گردیـد.  آمریـکا  خارجـی  سیاسـت  در  اساسـی 

دخالت هـای  جمهوری خواهـان  واقعـه،  ایـن  از 

نکوهـش  را  هائیتـی  و  سـومالیا  در  آمریـکا  محـدود 

بـه  آمریـکا  گردیـد  باعـث  واقعـه  ایـن  امـا  می کردنـد 

یـک جنـگ متام عیـار در افغانسـتان اقـدام منایـد. نـو 

چینـی  دیـک  پـر،  بـوش  مخصوصـاً  محافظـه کاران 

و دونالـد رامسـفلد ایـن واقعـه را یـک فرصـت اساسـی 

ارزش هـای  و  دموکراسـی  لیـربال  گسـرش  بـرای 

آمریکایـی می پنداشـتند. نـو محافظـه کاران علی رغـم 

این کـه لیـربال مسـلک بودنـد، به گسـرش ارزش های 

آمریـکا ولـو از طریـق به کارگیری خشـونت و قـوه قهریه 

مکانیسـم های  از  یکـی  رژیـم  تغییـر  و  بودنـه  معتقـد 

می شـد.  محسـوب  آمریکایـی  ارزش هـای  گسـرش 

از  و  بـود  القاعـده  حامـی  ازیک طـرف  طالبـان  رژیـم 

حقـوق  دموکراسـی،  بـر،  حقـوق  بـه  دیگـر،  طـرف 

زنـان و معاهـدات بین املللـی حاکـم در جهـان پابنـد 

نبـود و این هـا دالیـل کافـی در راسـتای تغییـر رژیـم 

بـر  مبتنـی  سیاسـی  نظـام  برقـراری  و  افغانسـتان  در 

ارزش هـای لیـربال محسـوب می شـدند. در ایـن روزها 

کـه دور نهـم گفتگوهـای صلـح میـان طالبـان و آمریکا 

در دوحـه قطـر در جریـان اسـت. احتـال قـوی وجود 

دارد کـه یـک توافقنامـه میان آمریـکا و طالبان به امضا 

برسـد کـه بر اسـاس آمریـکا متعهد بـه خـروج نیروهای 

خـود از افغانسـتان می شـود و طالبـان تعهـد می کنند 

کـه دیگر بـا سـایر گروه های تروریسـتی رابطه نداشـته 

باشـند و نگذارنـد کـه از افغانسـتان علیه خـاک آمریکا 

کنـار جهـان حملـه صـورت  و  در گوشـه  آن  منافـع  و 

بگیرد. روز گذشـته سـهیل شـاهین سـخنگوی طالبان 

در توئیـر خـود نوشـته بود کـه طالبان باورمنـد به این 

نیسـتند کـه حادثـه 11 سـپتامرب 2001 کار القاعـده 

بـوده اسـت. هرچنـد ویدئوهـای کـه از طـرف اسـامه 

بـن الدن در 2001 در جهـت تأیید این حمله از سـوی 

القاعـده، بـه نـر رسـیده بود امـا طالبان هنـوز طوری 

دیگـر می اندیشـند. اکنـون آمریـکا پـس از نزدیـک بـه 

دو دهـه، نیروهـای خود را از افغانسـتان خارج می کند 

و بـدون این کـه آینـده نظـام سیاسـی افغانسـتان و یـا 

مسـائل امنیتـی منطقـه را در نظـر بگیـرد، بـه خـروج 

جـا  درایـن  اسـت.  ورزیـده  مبـادرت  غیرمسـئوالنه 

پرسشـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه مهم ترین 

امتـام  بـه  بـدون  و  غیرمسـئوالنه  خـروج  پیامدهـای 

رسـانیدن مبـارزه بـا تروریسـم آمریـکا، در افغانسـتان 

کـدام هـا هسـتند؟

ازآنجایی کـه آمریـکا انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

2020 را در پیـش رو دارد و ترامـپ در جریان مبارزات 

انتخاباتـی خود در 2016 به شـهروندان ایاالت متحده 

وعـده داده بود کـه نیروهای آمریکایی را از افغانسـتان 

بـه خانه بـر می گردانـد و اکنون کـه بـار دیگـر مبـارزات 

ترامـپ  رئیس جمهـور  و  اسـت  رشوع شـده  انتخاباتـی 

این کـه  بـرای  ترامـپ  اسـت.  نیازمنـد  مـردم  آرای  بـه 

تعهـدات خـود را ولـو بـه شـکل اسـمی به جـا منـوده 

باشـد بـر خـود الزم می دانـد کـه رونـد خـروج نیروهای 

آمریکایـی را از افغانسـتان رسعت ببخشـد و این خروج 

مـرف  بیشـر  افغانسـتان  از  آمریکایـی  نیروهـای 

از  پـس  راهـربدی.  تغییـر  تـا  دارد  داخلی-انتخاباتـی 

سـال 2001 مهم تریـن نظریه پـردازان لیـربال ماننـد 

عامـل  را  فرومانـده  دولت هـای  فوکویامـا،  فرانسـیس 

مهـم در راسـتای گسـرش تروریسـم جهانـی دانسـته 

در قسـمت قبـل بیـان شـد کـه آنچـه مهـم اسـت 

ایـن اسـت کـه خـود فعـل برگـزاری انتخابـات– بـه دور 

از مسـائل سیاسـی نامزدهـا و ... نقـش بسـیار موثـری 

را در جهـت غنـی سـازی فرهنگـی– اجتاعـی و بـاال 

و   )  social captal( اجتاعـی  رسمایه هـای  بـردن 

می توانـد   )  human captal   ( انسـانی  رسمایه هـای 

ایفـا منایـد و ایـن دو رسمایـه اقتصـادی غیـر ملمـوس، 

از ارکان بلـوغ اقتصـادی اسـت. هانگونـه کـه وقتـی 

رشـید  نشـانه های  می رسـد  بلـوغ  بـه  انسـان  یـک 

بـودن در وی ظهـور مـی کنـد، یـک جامعـه وقتـی بـه 

بلـوغ اقتصـادی مـی رسـد کـه نشـانه هایـی از رسمایه 

انسـانی و بخصـوص رسمایـه اجتاعـی در آن ظهـور 

طریـق  از  جامعـه  یـک  اقتصـادی  بلـوغ  یعنـی  کنـد. 

می شـد.  سـنجیده  اجتاعـی  رسمایـه 

رسمایـه  اجتاعـی  نیـز عمدتـاً  مبتنـی  بـر عوامـل  

فرهنگـی  و اجتاعـی  اسـت. وجـوه گوناگـون پیوندها، 

همـکاری، اعتـاد متقابـل و ارتباطـات میـان اعضـای 

اهـداف  تحقـق  موجـب  جامعـه  یـک  یـا  شـبکه  یـک 

اعضـا می شـود. عـاوه بـر ایـن رسمایه اجتاعـی برای 

برنامه هـای توسـعه توفیق آفرین اسـت. وجود ســرمایه 

رسمایـه  وری  بهـره  بـرای  مناسـبی  بسـر  اجتاعـی، 

عکـس  بـر  و  اسـت  فیزیکـی  و  اقتصـادی  و  انسـانی 

نبـود   رسمایـه  اجتاعـی، اثـر بخشـی سـایر رسمایه  ها 

را در دسـتیابی بـه توسـعه منتفـی مـی کنـد و بـدون 

و  توسـعه   راههـای   کـردن   طـی  اجتاعـی،  رسمایـه  

تکامـل  فرهنگـی  و اقتصـادی، ناهمـوار و مشـکل مـی  

شـود. پذیـرش ایـن مفهوم بـه عنـوان یک نـوع رسمایه 

در سـطح مدیریـت کان توسـعه کشـورها مـی توانـد 

اقتصـادی-  هـای  سیسـتم  از  را  جدیـدی  شـناخت 

اجتاعـی ایجـاد کرده و دولتمـردان را در هدایت بهر 

جامعـه بـه سـمت توسـعه یـاری رسـاند.

البتـه رسمایـه اجتاعـی با بلـوغ اقتصـادی کاما 

فـرق مـی کنـد امـا رشوع بلـوغ اقتصـادی از تشـکیل 

ایـن  قـدر  هـر  اسـت.  جامعـه  در  اجتاعـی  رسمایـه 

اقتصـاد  بـودن  رشـید  نشـانه  باشـد،  بیشـر  رسمایـه 

جامعـه و بـه بلوغ رسـیدن اقتصاد در جامعه نیز بیشـر 

 . ست ا

چـون  ویژگی هایـی  داشـن  در  جامعـه  افـراد 

بـودن  تحلیلـی  روشـنفکری،  عمـل،  دقـت  پشـتکار، 

همـراه بـا گرایـش بیشـر بـه طـرف پایـداری هیجانـی 

و نیرومنـدی، خودکفایـی، مهـار اراده و امثـال آن، فرد 

را مسـتعد تـاش و کوشـش برای رسـیدن بـه اهداف و 

گام نهـادن بـه سـوی موفقیـت مـی منایـد؛ بـه طـوری 

در بررسـی پژوهشـهای علمـی مطـرح اسـت این اسـت 

کـه داشـن حـد متوسـطی از مهـار خـود، مهـار تکانـه 

هـا، خواسـت هـا و هیجانات، میـزان باالیـی ازانعطاف 

پذیـری و ظرفیـت پویـای فـرد در اصـاح خـود بـرای 

مطلـوب  حـد  در  موقعیـت  اسـاس  بـر  بتوانـد  اینکـه 

رفتـار منایـد، فـرد را قـادر می سـازد کـه بتوانـد در حد 

مطلوبـی بـا مشـکات موقعیتـی متنـوع کنـار آمـده و 

سـازگار شـود. 

زندگـی موفقیـت آمیـز فـردی و اجتاعـی افـراد و 

شـهروندان در سـنین و موقعیت های مختلف مسـتلزم 

کسـب رفتارهـا و مهـارت هایـی در طـی دوران رشـد 

اسـت که  بدون دسـتیابی به آنها بهزیسـتی اجتاعی 

و سـامت زندگـی فـردی و اجتاعـی دچـار اختـال 

خواهـد شـد. مهـارت اجتاعی، اسـتعدادی اسـت که 

باعـث بـروز رفتارهـای اجتاعـی می شـود ایـن مهارت 

مـی تواننـد در روابـط آدمـی بـا دیگـران نتایـج مثبت و 

موفقیـت آمیـزی بوجود آورد اگرچه کسـب مهارت های 

اجتاعـی یکـی از عنـارص اساسـی اجتاعـی شـدن 

آدمـی در کلیـه فرهنگ ها اسـت لیکن در دو سـه دهه 

اخیـر بیشـر مـورد توجـه محققان قـرار گرفته اسـت.

کسـب  طریـق  از  اجتاعـی  بلـوغ  بـه  دسـتیابی 

توانایـی  شـامل  کـه  گیـرد  مـی  صـورت  منش هایـی 

ایجـاد ارتبـاط خـوب و توانایـی ابراز دوسـتی صمیانه 

بـا دیگـران اسـت. شـخصی کـه دارای بلـوغ اجتاعی 

ارزش هـای اجتاعـی  و  قوانیـن  بـا  توانـد  اسـت مـی 

محیطـی کـه در آن زندگـی مـی کنـد خـود را سـازگار 

پیـروی  گروهـی  خواسـته های  و  نظـرات  از  و   منایـد 

منـوده و در جهـت نیازهـای گروهـی و اجتاعی تاش  

منایـد.

همیـن مـاک هـا نیـز بـرای کل جامعـه متشـکل 

از  توانسـت  اگـر جامعـه  قابـل تصـور اسـت.  افـراد  از 

و  منایـد  اسـتفاده  خـود  موقعیت هـای  و  هـا  ظرفیـت 

رفتـاری انعطـاف پذیـری را در کسـب منافـع اقتصادی 

و اجتاعـی در منطقـه و محیط خود داشـته باشـد، به 

بلـوغ رسـیده اسـت.

نکتـه دیگـر ایـن مهـم اسـت کـه هـر جامعـه ای 

بـا هـر نـوع رشایطـی کـه دارد اگـر بـه بلـوغ اقتصـادی 

رسـید مـی فهمـد کـه بایـد چگونـه چرخ هـای اقتصـاد 

خـود را بچرخانـد و معاش مردم خـود را اصاح مناید و 

بهریـن رشایط را برای زیسـن افراد خـود مهیا مناید.  

نـه جمعیـت زیـاد مانـع اسـت نه تنـوع اقـوام و فرهنگ 

هـا؛ زیـرا مـی بینیـم کـه چین بـا جمعیـت حـدود 1/4 

در دسـت  را  اقتصـاد جهـان  رتبـه  میلیـاردی دومیـن 

دارد یـا هنـد بـا گسـرده تریـن اقـوام  قبایـل و تنـوع 

فرهنگـی کـه دارد پنجمیـن رتبـه اقتصـاد دنیـا را بـه 

خـود اختصـاص داده اسـت. بنابراین مردم، مسـئولین 

و متـام ملـت افغانسـتان بایـد بداننـد کـه افغانسـتان 

هیچـگاه از دور تسلسـل فقـر رهایـی نخواهـد یافـت و 

بـه قـول هندی ها بـه نیروانـا نخواهد رسـید، مگر آنکه 

بلـوغ اقتصـادی را ملـس و تجربـه مناینـد.

و  نهادهـا  بـه  ملـی  اقتصـاد  وابسـتگی  عـدم 

موسسـات بیـن املللـی و بـکار گیـری نیـروی کار در 

جهـت افزایـش تولیـدات داخلـی و افزایـش اشـتغال 

زایـی مـی باشـد. همچنیـن داشـن برنامه هـای کوتاه 

مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت در اقتصـاد کان که 

توسـط نهـاد ریاسـت جمهـوری و مجلـس تصویـب و 

پی گیـری می شـود از مقدمـات بلوغ اقتصادی اسـت و 

مطالبـه و پیگـری نتایـج و نحـوه عمـل به ایـن برنامه ها 

نیـز از وظایـف متـام مـردم افغانسـتان اسـت.

معقوالنـه  راه حـل  اندیشـمندان،  ایـن  ازنظـر  بودنـد. 

اسـت  کشـورهایی  بـه  کمـک  و  ملت سـازی  دولـت- 

جلوه هـای  دهنـده  تبـارز  منی تواننـد  به تنهایـی  کـه 

دولـت کارآمـد باشـند. آمریـکا از 2001 بـه این طـرف 

کنـار  در  دولت-ملـت سـازی  افغانسـتان مـروف  در 

مبـارزه بـا تروریسـم بـود. اکنـون پس 19 سـال حضور 

آمریـکادر افغانسـتان، نظـام سیاسـی ایـن کشـور بـه 

لحـاظ کارکـردی در زمـره دولت های فرومانـده قلمداد 

جدیـد  سیاسـی  نظـام  از  کـه  توقعاتـی  و  می شـود 

وجـود داشـت، بـرآورده نشـد. اکنـون خـروج نیروهـای 

بین املللـی و رهـا منـودن افغانسـتان در دام گروه های 

فعـال تروریسـتی در منطقه می توانـد پیامدهای زیر را 

در پـی داشـته باشـد:

افغانسـتان:  در  دولـت  فروماندگـی  تـداوم  الـف- 

در  خـود  از  کـه  کارکردهایـی  بـه  توجـه  بـا  دولت هـا 

خدمـات،  فراهم سـازی  امنیـت،  برقـراری  راسـتای 

انحصـاری  به کارگیـری  کشـور،  قلمـرو  بـر  حاکمیـت 

قـوه قهریـه، حفاظـت از متامیـت ارضی و فراهم سـازی 

چشـم انداز توسـعه در کشـور، طبقه بنـدی می شـوند. 

رسـیدن  مـرف  بـه  علی رغـم  فعلـی  رشایـط  در 

میلیاردهـا دالـر و حضـور پررنگ جامعـه بین املللی در 

افغانسـتان، دولـت افغانسـتان در حالـت فروماندگـی 

قـرار دارد. آمریـکا و متحـدان بین املللـی و داخلـی آن 

پـس از رسنگونـی رژیـم طالبـان، در افغانسـتان نظـام 

سیاسـی را پایه گـذاری منودنـد کـه بـه لحـاظ شـکلی 

یکـی از بهریـن قوانیـن اساسـی منطقـه را دارد امـا 

در حـوزه عمـل ایـن نظـام سیاسـی ضعیـف اسـت زیرا 

از  بزرگ تـر  اقتصـادی  و  امنیتـی، سیاسـی  مشـکات 

آن هسـتند کـه یـک نظـام نوپـا بتوانـد از عهـده آن هـا 

بربیایـد. وقتـی آمریـکا و متحـدان غربـی آن بـا هزینـه 

از  را  دولـت  ایـن  نتوانسـتند  دالـر  میلیاردهـا  منـودن 

انتظـار  بدهنـد، چگونـه می تـوان  نجـات  فروماندگـی 

داشـت کـه ایـن دولـت بـه تنهایـی از پـس مشـکات 

عظیـم بربیایـد. گروه هـای تروریسـتی ماننـد طالبـان، 

داعـش، لشـکر طیبـه و سـپاه صحابـه و ده هـا گـروه 

آن  از  قوی تـر  افغانسـتان،  مـرزی  مناطـق  در  دیگـر 

هسـتند کـه دولـت افغانسـتان به تنهایـی بتوانـد آنها را 

نابـود یـا دسـت کـم مهـار منایـد.

تشـدید  و  قـدرت  خـأ  شـکل گیری  ب- 

قـدرت  سیاسـی  جامعـه  یـک  در  وقتـی  خشـونت ها: 

قاهـره وجـود نداشـته باشـد، متامـی گروه هـا در تاش 

بـرای بیشـینه کـردن قـدرت و قلمـرو خـود می شـوند و 

سـاده ترین نتیجـه ایـن امـر تشـدید خشـونت ها میـان 

قـدرت مرکـزی  نبـود  بـود. در  بازیگـران خواهـد  ایـن 

مؤثـر، ملوک الطوایفـی و بازگشـت به دهـه نود میادی 

بدیهی تریـن امـر بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه هویت 

موزاییکـی )تنـوع قومیـت( افغانسـتان و ظرفیـت های 

احتـال  افغانسـتان،  در  خشـونت  فرهنـگ  عظیـم 

فروپاشـی نظـام نیم بنـد و شـکل گیری جنـگ داخلی- 

نیابتـی بـا بازیگـران متعـدد منطقـه ای، وجـود دارد.

کشـورهای  دخالـت  بـرای  راه  شـدن  ج-همـوار 

منطقـه: افغانسـتان بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی 

غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  دخالـت  معـرض  در  خـود، 

کشـورهای منطقـه قـرار دارد و بسـیاری از کشـورهای 

تـاش  و  نیسـتند  راضـی  از وضعیـت موجـود  منطقـه 

بسـازند.  بیشـینه  را  خـود  نفـوذ  و  قـدرت  تـا  دارنـد 

تشـویق  موجـب  افغانسـتان  در  مرکـزی  قـدرت  نبـود 

می شـود.  خـأ  ایـن  کـردن  پـر  بـرای  کشـورها  ایـن 

میـزان  افغانسـتان  در  محلـی  کارگـزاران  به کارگیـری 

دهـه چالـش  و  میلیونـی  مهاجـرت  کشـتار، جنایـت، 

تبعـات  می توانـد  کـه  داد  خواهـد  افزایـش  را  دیگـر 

باشـد. داشـته  گسـرده  بسـیار 

به مثابـه  تروریسـتی  گروه هـای  بـر  اعتـاد  د- 

تکـرار اشـتباهات: آمریـکا در دهـه نـود میـادی پـس 

از فروپاشـی شـوروی، عمـاً افغانسـتان را در سیاسـت 

خارجـی خـود بی مـرف دانسـت. باوقـوف بـر این امر 

اسـت  ازهم پاشـیده  مرکـزی  حکومـت  پایه هـای  کـه 

و احتـال جنـگ داخلـی در ایـن کشـور وجـود دارد، 

ایـن وضعیـت  بـه حـال  فکـری  این کـه  بـدون  آمریـکا 

در  القاعـده  تـرک منـود.  را  افغانسـتان  باشـد  منـوده 

پناهندگـی طالبـان حمله بـر آمریـکا را طراحـی منـود 

و پـس حادثـه یازدهـم سـپتامرب آمریـکا متوجه اشـتباه 

خـود و نادیـده انگاشـن دولت هـای فرومانـده ماننـد 

افغانسـتان شـد. امـروزه آمریـکا بـار دیگـر اشـتباه سـه 

دهـه قابـل خـود را تکـرار می کنـد و از طالبـان تعهـد 

نگذارنـد  و  مبـارزه مناینـد  تروریسـم  بـا  کـه  می گیـرد 

اسـتفاده  آمریـکا  علیـه  افغانسـتان  خـاک  از  کـه 

صـورت بگیـرد. بـه گروهـی کـه جهان بینی شـان رصفـاً 

سیاه وسـفید )داراالسـام و دارالحـرب( اسـت چگونـه 

می تـوان اعتـاد منـود کـه علیـه تروریسـت ها مبـارزه 

منایـد و نگـذارد نظم آمریکایی موجـود در جهان حفظ 

شـود؟

 محمد سالم ناجی

انتخابات و بلوغ اقتصادی 
قسمت دوم

آمریکا در افغانستان؛ 

از آرمان گرایی مبارزه با تروریسم تا خروج غیرمسئوالنه

سال چهاردهم  شماره  3814  شنبه   2 سنبله  1398 24 اگست 2019
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هنرو4

فلـم ی بوسـنیایی- هالنـدی دربـاره دخـری کـه هالنـد 

را تـرک می کنـد و بـه رسزمیـن مـادری اش در بوسـنی 

بازمی گـردد به عنوان برنده اصلی جشـنواره فلم  سـارایوو 

شـد. انتخاب 

فلـم   پنجمیـن جشـنواره  و  بیسـت  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

سـارایوو بـا انتخـاب برندگانـش بـه کار خـود خامتـه داد.

ایـن جشـنواره شـب پیـش ۲۲ اگسـت برابـر بـا ۳۱ اسـد 

باالتریـن جایـزه خـود را بـه فلـم  »مـرا بـه جایـی قشـنگ 

بـر« بـه کارگردانی اِنا سـندیجارویچ بوسـنیایی-هالندی 

اهـدا کـرد. ایـن فلـم  دربـاره دخـری اسـت کـه راهـی 

بوسـنی می شـود تـا پـدر بیـارش را کـه تـا پیـش از آن 

هرگـز ندیـده بـوده اسـت، ببینـد.

روبـن اوسـتلوند کارگـردان فلم  »میـدان« که برنـده جایزه 

نخل طالی کن سـال ۲۰۱۷ شـد، ریاسـت هیات داوران 

این دوره جشـنواره سـارایوو را برعهده داشـت. وی جایزه 

قلـب سـارایوو بـه اِنـا سـندیجارویچ که سـاکن آمسـردام 

اسـت، اهـدا و از فلـم  برنـده بـه عنـوان تصویـری زیبـا و 

سـوررئال یـاد کرد.

جایـزه بهریـن کارگردانـی بـه امیـن آپلـر برای فلـم  »یک 

داسـتان از سـه خواهر« درباره سـه خواهری که بار دیگر 

زیـر سـقف خانـه پدری شـان در ترکیـه جمـع می شـوند، 

اهدا شـد.

جایـزه بهریـن بازیگـر زن نیـز بـه ایرینـی جامبونـاس از 

بلغارسـتان برای بازی در فلم  »دایره ها« سـاخته اسـتیون 

کوماندارِف رسـید.

لِـوان گالباکیانـی نیـز جایـزه بهریـن بازیگر مـرد را برای 

مـا رقصیدیـم« سـاخته  فلـم  »و سـپس  نقش آفرینـی در 

لـوان آکیـن کارگـردان نامدار گرجسـتانی دریافـت کرد.

جایـزه بهریـن مسـتند بـه هـالل بایـداروف از آذربایجان 

بـرای »وقتـی خرمالوهـا رشـد کردند« اهدا شـد.

جایـزه ویـژه بوسـنی و هرزگوین کـه به عنوان جایـزه ویژه 

داوری شـناخته می شـود بـه »پشـته مـواد« اهـدا شـد و 

جایـزه حقـوق برش به »رسخوشـی از هسـتی« سـاخته رکا 

سـابو از هنگری رسـید.

جایـزه بهریـن فلـم  کوتـاه نیـز نصیـب »آخریـن تصویر از 

پـدر« سـاخته اسـتفان دوردویـچ از رصبسـتان شـد.

بـرای  را  ویـژه داوران  تقدیـر  نیـز  از رومانـی  آدی ووچـو 

فلـم   و جایـزه  کـرد  دریـا« دریافـت  کنـار  »آخریـن سـفر 

دانشـجویی بـه »رشبت« سـاخته نیکـوال اسـتوجانوویچ از 

رصبسـتان اهـدا شـد.

زوس  یورکـوس  بـه  هـم  مونته نگـرو  فلـم   مرکـز  جایـزه 

جایـزه  و  رسـید  سـوم«  »نـوع  بـرای  یونانـی  کارگـردان 

بین املللـی آرته کنیـو یـا سـینای هـری بـه »میگنـون« 

سـاخته سـوفیا جورجوواسـیلی از یونان تعلق یافت. مرکز 

فلـم  رصبسـتان نیـز جایـزه درام سـینه لینـک خـود را بـه 

»سـاره« درامـی از تلویزیـون رصبسـتان اهـدا کـرد.

در مجمـوع ۵۴ فلـم  در ۴ بخـش مختلـف ایـن جشـنواره 

کـه بـه طول یـک هفته برگـزار شـد و بر سـینای اروپای 

جنوبـی رشقـی مترکـز دارد، رقابـت کردند.

در ایـن دوره جشـنواره تیـم راث بازیگـر هالیـوود و ایزابل 

افتخـاری  جوایـز  فرانسـوی  رسشـناس  بازیگـر  هوپـر 

کردنـد. دریافـت  را  بازیگـری 

پـاول  و  ایناریتـو  گونزالـس  الخانـدرو  بـه  همچنیـن 

پاولیکوفسـکی نیـز بـرای سـهم اسـتثنایی در پیرشفـت 

شـد. اهـدا  سـارایوو  قلـب  جایـزه  سـینا 

موفق تریـن فلـم  سـینای کوریـای جنوبـی بـرای بخـش 

فلـم  بلنـد بیـن املللـی اسـکار معرفی شـد.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، »پارازیـت« یـا »انـگل« بـه 

رقابـت  بـرای  جنوبـی  کوریـای  منتخـب  فلـم   عنـوان 

اسـکار خارجـی زبـان کـه از امسـال بـه عنـوان فلـم  بلند 

شـد. معرفـی  می شـود،  خوانـده  بین املللـی 

کمـدی سـیاه »پارازیـت« یا »انگل« سـاخته بونـگ جون-

هـو کـه امسـال موفـق بـه کسـب نخـل طـالی جشـنواره 

فلـم  کـن شـد دربـاره خانـواده ای کـم درآمـد اسـت کـه 

سـعی دارنـد راه خـود را بـه درون خانـواده ای ثرومتند باز 

. کنند

ایـن فلـم  دومیـن فلـم  ایـن کارگردان اسـت که به اسـکار 

معرفـی می شـود و پیشـر فلـم  »مـادر« در سـال ۲۰۰۶ 

از  سـوی کمیتـه فلـم  کوریـا به ایـن منظور انتخاب شـده 

بود.

بـازی سـانگ  بـا  بـی کار  راننـده  یـک  داسـتان  »انـگل« 

سـن  در  کـه  را  آنهـا  فرزنـدان  و  همـرش  کانگ-هـو، 

کالـج هسـتند روایـت می کنـد. همـه چیـز وقتـی بـرای 

عنـوان  بـه  فرزنـدان  کـه  می کنـد  تغییـر  خانـواده  ایـن 

مـدرس و هـر درمان در یـک خانواده ثرومتند اسـتخدام 

می شـوند.

ایـن فلـم  غنـی و چندالیـه بـا نگاه بـه مسـایل اجتاعی-

اقتصـادی فلـم ی ظریـف و گیـرا خوانده شـده که بسـیار 

هـم قدرمتند اسـت.

ایـن فلـم  قـرار اسـت از ۱۱ اکتـر و بـا فـرا رسـیدن فصل 

جوایـز سـینایی در آمریـکا اکران شـود.

کوریـای جنوبـی بـا وجود داشـن صنعت فلم  سـینایی 

قـوی در داخـل کشـور و سـتاره های نـام دار چـون لـی 

چـان-ووک  پـارک  و  »سـوخن«  سـازنده  چانگ-دونـگ 

اسـکار  جایـزه  اسـت  نتوانسـته  هرگـز  »کنیـز«  سـازنده 

بین املللـی را دریافـت کنـد یـا حتـی بـه فهرسـت نهایی 

راه یابـد.

بـرای انتخـاب فلـم  ایـن رقابت ۸ فلـم  در فهرسـت نهایی 

جـای داشـتند کـه از ایـن میـان »پارازیت« انتخاب شـد. 

یـک گـروه داوری مسـتقل بـه ریاسـت کیـم یونگ-جیـن 

ایـن فلـم  را انتخـاب کردند.

»پارازیـت« تنهـا در کوریـای جنوبـی ۷۱.۳ میلیـون دالـر 

فـروش کـرد و اولیـن فلـم  برنده نخل طالی کن اسـت که 

در باکـس آفیـس کوریای جنوبی فروشـش از ۱۰ میلیون 

دالر بیشـر بوده اسـت.

نـود و دومین دوره جوایز اسـکار ۹ فـروری ۲۰۲۰ برگزار 

می شود.   

کوریای جنوبی »پارازیت« را به 
اسکار فرستاد

کارگردان بوسنیایی جایزه جشنواره 
سارایوو را از آن خود کرد
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خـود  بـه  را   ۲۰۱۹ سـال  بازیگـر  پردرآمدتریـن  عنـوان  جانسـون  دوایـن 

اختصـاص داد و پـس از او کریـس همسـورث و رابـرت داونـی جونیور جای 

گرفتنـد.

فهرسـت  راس  در  راک  بـه  ملقـب  جانسـون  دوایـن  فوربـس،  از  نقـل  بـه 

پردرآمدتریـن بازیگـران جهـان در سـال ۲۰۱۹ جـای گرفـت و نـام خـود را 

بـا کسـب درآمـدی ۸۹.۴ میلیـون دالـری در راس ایـن فهرسـت قـرار داد.

در ایـن آمـار کـه از یکـم جون ۲۰۱۸ تا یکـم جـون ۲۰۱۹ را دربرمی گیرد، 

دوایـن جانسـون بـا عقـد ۲۲ قـرارداد در یـک سـال پرکارتریـن بازیگـر این 

روزهاست.

او درآمـدی ۲۳.۵ میلیـون دالری تنها از »جومانجی: سـطح بعدی« داشـته 

اسـت کـه هنـوز اکران نشـده اسـت. فلم  قبلـی جومانجـی در باکس آفیس 

جهانـی ۹۶۲.۱ میلیـون دالـر فـروش کـرد و او ۱۵ درصـد از فـروش ۹۶۲ 

میلیـون دالـری آن را نیـز از آن خـود کـرد. او در عیـن حـال ۷۰۰ هـزار 

دالـر بابـت هـر اپیـزود از رسیـال »Ballers« اچ بـی او دریافت کرده اسـت و 

درآمـدی هفـت رقمـی از خط تولیـد لباس، هدفون و کفش داشـته اسـت.

البتـه تنهـا قراردادهـای پـرارزش مربـوط بـه جانسـون نیسـت و در ایـن 

فهرسـت کریـس همسـورث و رابـرت داونـی جونیـور ۲ سـتاره فلـم  »انتقـام 

جویـان« نیـز بـه ترتیـب بـا ۷۶.۴ و ۶۶ میلیون دالـر در جایگاه هـای بعدی 

گرفتند. قـرار 

رابـرت داونـی جونیـور ۲۰ میلیـون دالـر از بـازی در نقـش »آیـرون مـن« 

دریافـت کـرده و حـدود ۵۵ میلیون دالر بـرای »انتقام جویـان: پایان بازی« 

کـه فروشـی ۲.۷۹۶ میلیـون دالـری در سـطح جهان کـرد،  به دسـت آورد.

بردلـی کوپـر هـم تنهـا ۱۰ درصـد از درآمـد ۵۷ میلیـون دالـری اش را از 

صداپیشـگی در نقـش راکـت راکـون در »انتقام جویـان« بـه دسـت آورده 

اسـت و ۷۰ درصـد از درآمـدش از »سـتاره ای متولـد شده اسـت« بـه دسـت 

آمـده اسـت کـه درامـی موزیـکال بود کـه او هـم کارگردانی و هـم تولید آن 

را برعهـده داشـت و هـم از نویسـندگان آن بـود. این فلم  تنهـا با بودجه ۳۶ 

میلیـون دالـری سـاخته شـد و ۴۳۵ میلیـون دالر فروش کـرد و ۴۰ میلیون 

دالـر بـرای کوپـر درآمد داشـت.

پنـج بازیگـری کـه در راس فهرسـت پردرآمدترین های امسـال جای گرفتند 

در مجمـوع ۲۸۴ میلیـون دالر درآمد داشـته اند.  
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دوایـن جانسـون سـال ۲۰۱۶ نیـز عنـوان پردرآمـد تریـن بازیگـر مرد سـال 

را از آن خـود کـرده بـود و جـورج کلونـی سـال پیـش ایـن عنـوان را از آن 

خـود کـرده بود.

۱۰ بازیگر مرد پردرآمد سال ۲۰۱۹ عبارتند از

۱. دواین جانسون با درآمد ۸۹.۴ میلیون دالر

۲. کریس همسورث بادرآمد ۷۶.۴ میلیون دالر

۳. رابرت داونی جونیور با درآمد ۶۶ میلیون دالر

۴. اکشای کومار با درآمد ۶۵ میلیون دالر

۵. جکی چان با درآمد ۵۸ میلیون دالر

۶. بردلی کوپر با درآمد ۵۷ میلیون دالر

۶. آدام سندلر بادرآمد ۵۷ میلیون دالر

۸.  کریس اوانز با درآمد ۴۳ میلیون دالر

۹. پل راد با درآمد ۴۱ میلیون دالر

۱۰. ویل اسمیت با درآمد ۳۵ میلیون دالر

 

بـه  انگیـز2«  مـرد عنکبوتـی شـگفت   « فلـم  سـینایی  پشـت صحنـه 

وب  مـارک  کارگردانـی 

بـا عـدم توافـق دیزنی و سـونی، مـرد عنکبوتی و شـخصیت های مرتبط 

بـه آن از کنـرل دنیای سـینایی مارول خارج شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، بعـد آنکـه فلـم  سـینایی »مـرد عنکبوتـی: دور از 

خانـه« بـه پرفروش تریـن فلـم  تاریـخ کمپانـی سـونی تبدیـل شـد، قـرار 

اسـت ایـن اسـتودیو راهـش را از کمپانـی مـارول و رئیـس ایـن کمپانی 

کند. جـدا 

اختـالف نظـر بیـن ایـن دو کمپانـی بـه ایـن دلیـل بـه وجـود آمـد کـه 

مـارول و رشیکـش دیزنی، درخواسـت سـود بیشـری از فلم  هـای آینده 

مـرد عنکبوتـی را دادنـد. دیزنـی درخواسـت تقسـیم فـروش فلم  هـای 

مـرد عنکبوتـی بـه صـورت ۵۰/۵۰  را داد کـه سـونی این درخواسـت را 

رد کـرد. در حـال حـارض سـودی کـه مـارول از ایـن همکاری به دسـت 

مـی آورد، تنهـا ۵ درصد اسـت.

رئیـس اسـتودیو سـونی و کویـن فیگ رئیـس کمپانی مـارول، ماه ها در 

حـال مذاکـره بودنـد کـه در نهایـت بـه نتیجـه مطلـوب نرسـید و از این 

پـس کویـن فیـگ نقـش تهیـه کننـده در فلم  های آینـده مـرد عنکبوتی 

از کمپانـی سـونی را ندارد.

جدایـی مـارول و سـونی بـه ایـن معناسـت که بعـد از گذشـت چند ماه 

از فلـم  »مـرد عنکبوتـی: دور از خانه«، شـخصیت مـرد عنکبوتی با بازی 

تـام هالنـد بـه طـور کامل از دنیای سـینایی مـارول محو خواهد شـد. 

غیبـت ایـن شـخصیت، خـأ قابـل توجهـی در ایـن دنیـای تخیلـی بـه 

وجـود خواهـد آورد؛ خصوصـاً بعد از آنکه رابرت داونـی جونیور و کریس 

اوانـس، بعـد از »انتقـام جویـان: پایان بـازی« مارول را تـرک کردند.

در سـال ۲۰۱۵، کمپانی هـای سـونی و مـارول بـه توافق رسـیده بودند 

کـه شـخصیت مـرد عنکبوتـی را در چند فلم  به صورت مشـرک داشـته 

باشـند کـه ایـن باعث شـد، تـام هالند در پنـج فلم  سـینایی »کاپیتان 

آمریـکا«، »مـرد عنکبوتـی: بازگشـت بـه خانـه«، »انتقـام جویـان: جنگ 

 مارول دیگر دخالتی در ساخت »مرد عنکبوتی« ندارد
ابدیـت« و »انتقـام جویـان: پایـان بازی« و »مرد عنکبوتـی: دور از خانه« 

ایفای نقـش کند.

عـالوه بـر مرد عنکبوتی، سـونی حق تعـدادی از شـخصیت های مربوط 

بـه مـرد عنکبوتـی از جمله ونـوم را در اختیار دارد. تام هاردی در سـال 

۲۰۱۸ بـه عنـوان ایـن شـخصیت بـه ایفـای نقـش پرداخـت کـه ۸۵۶ 

میلیـون دالـر فـروش کـرد و قرار اسـت دنباله آن نیز سـاخته شـود.

 

دواین جانسون 
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بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 
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شانس ـ شاد ـ شهر ـ شاه 
ـ رشدـ  داشـ  دانشـ  شر 
ـ راشد ـ شانه ـ شاهد ـ 

ارشدـ  ناشرـ  نشرـ  دش.

آیین ـ اخاللگر ـ بلندپایه ـ پرستو ـ ترویج ـ ثقلین ـ جذابیت ـ چهارقل 
ـ حکمیت ـ خصلــت ـ دودله ـ ذکر ـ رافعه ـ زحمت ـ ژورنالیســت ـ 
سرنگون ـ شکایت ـ صریح ـ ضیافت ـ طلوع ـ ظریف ـ عتیقه ـ غنچه ـ 
فرزانهـ  قناعتـ  کاپیساـ  گرماـ  اللهـ  میوهـ  نالهـ  وارثـ  هادیـ  یحیا.

ثور
ممکن اســت تمایل داشته باشید که ریســک کنید. احتیاط کنید و اصرار 
نکنید. امروز برای مســافرت های خانوادگی روز خوبی است. پول خودش بر 
سر راه تان خواهد آمد. باید توصیه های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید.

جوزا
معمــوال با عالقه هر کاری را انجام می دهید. امروز در اجرا کردن برنامه ریزی 
های تان موفق هستید. فرصتی خواهید داشت تا کار جدیدی را شروع کنید و 
خودتان را در جامعه اثبات خواهید کرد. دوستان و شریک عاطفی تان از شما 

حمایت خواهند کرد.

سرطان
به نظر می رســد که سرشار از انرژی هســتید و می توانید تالش های تان 
را بیشــتر کنید. در طول بعد از ظهر ممکن است مهمان هایی از شهر دیگر 
داشته باشید و یا اینکه دوستان تان را مالقات کنید. سعی کنید زمان تان را 

مدیریت کنید و تعادل را حفظ کنید.

اسد
تغییرات عمده ای امروز اتفاق مــی افتد، مخصوصا در کاروتجارت و جریان 
نقدینگــی تان. امروز فرصتی دارید تا روابط تــان را محکم تر کنید. مهارت 
هــای برقراری ارتباطی تان بســیار عالی اســت و زمان خوبــی برای ایجاد 
مشــارکت های جدید است. آماده باشــید و از این فرصت های عالی نهایت 

بهره را ببرید! با این حال، حرکت در زمان را فراموش نکنید.

سنبله
ممکن اســت پروژه های قدیمی نظر شــما را جلب کنند مخصوصا در ارتباط 
با کســب و کارتان. فرصت خوبی دارید تا مقدار زیادی پول به دست آورید و 

خودتان را در جامعه اثبات کنید. باید صبور باشید. 

حمل
به نظر می رسد که بســیار مصمم هستید تا در اخر مشکالتی که به تعویق 
انداخته بودید را حل کنید. ممکن است مجبور باشید که چندین کار را انجام 

دهید و سود قابل توجهی را کسب کنید. 

میزان
احتمــاال در عاقبت تغییراتی را که برنامه ریزی کرده بودید در خانه ایجاد 
کنید. می توانید در انجام فعالیت های خانگی موفق باشید. به دقت گوش 

کنید زمانی که خانواده تان صحبت می کنند.

عقرب
امروز زمان خوبی برای کســب و کار جدیدی که برنامه ریزی کرده بودید 
اســت.پول های خوبی منتظر شماست. با دوستان تان رابطه خیلی خوبی 
دارید. در هر صورت ممکن اســت با خانواده تان به شدت بحث کنید زیرا 
ســعی می کنند که دیدگاه شــان را به شما تحمیل کنند. سعی کنید که 

بیشتر با سیاست باشید.

قوس
به راحتی می توانید که مشکالت سخت را به راحتی با موفقیت حل کنید. 
زمانی که می خواهید با همکاران و رئیس تان صحبت کنید در انتخاب لغات 

تان دقت کنید. بیشتر استراحت کنید.

جدی
در محیط کار بســیار موفق هســتید امــا همکاران تــان از این موضوع 
خوشحال نیســتند. در طول بعد از ظهر شریک عاطفی تان ممکن است 
به دلیل اینکه اخیرا به کارتان بیشــتر اهمیت می دهید ناراحت باشــد. 
احتماال بخواهید که درباره این موضوع به روشــنی صحبت کنید. امشب 

مهمان خواهید داشت.

دلو
در اول صبح ممکن است عصبی باشید و تالش کنید که وظایف مهم تان 
را تکمیل کنیــد. احتیاط کنید و از اطرافیان انتقاد نکنید. باید امروز بعد 
از ظهر آرام باشید، مخصوصا در طول مالقات با دوستان تان. امروز ممکن 

است برای رفتن به یک سفر خانوادگی آماده شوید.

حوت
امروز برنامه های زیادی برای انجام دادن دارید. نگران نباشــید: شما همه 
مشــکالت را حل خواهید کرد. فرصت خوبی دارید تــا در انجام کارهای 

سخت و کارهایی که نیاز به اراده زیادی دارند موفق شوید. 
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ادامـه از ص 1- کوریـای شـالی بـه نظـر در حال 

وارد کـردن فشـار بـه آمریـکا بـرای تغییـر موضـع 

در قبـال تحریم هـا پیـش از هـر نـوع مذاکـره ای 

اسـت. وزیـر امـور خارجـه کوریـای شـالی گفتـه 

تغییـر  باعـث  تحریم هـا  کـه  را  رویـا  "ایـن  اسـت 

رفتـار ایـن کشـور خواهـد شـد، متالشـی خواهیم 

کـرد." آقـای ری گفـت پومپئـو مـردی "بـی پـروا" 

و  یانـگ  پیونـگ  از  بازدیـد  اسـت چـون "هنـگام 

دیـدار بـا کیم جونـگ اون برای خلع سـالح امتی 

کوریای شـالی و بهبود روابـط دو جانبه التاس 

امانوئـل مکـرون، رئیس جمهور فرانسـه از شـنبه دوم سـنبله )۲۴ 

اگسـت( میزبـان رهـران هفـت کشـور صنعتـی جهـان )G7( در 

شـهر سـاحلی بیاریتـز در جنـوب غربی فرانسـه اسـت.

رهـران بریتانیـا، ایتالیـا، کانـادا، آمریکا، آملان، جاپان و فرانسـه 

بـه مـدت سـه روز در بیاریتز دیدار و گفتگـو خواهند کرد. رهران 

گفتـه  فرانسـه  رئیس جمهـور  هفـت"  "جـی   اجـالس  آسـتانه  در 

بـه  اسـت  ممکـن  هفـت کشـور صنعتـی جهـان  رهـران  اسـت 

موضـع مشـرکی دسـت پیدا نکننـد و ایـن اجالس بیانیـه نهایی 

از شـنبه، دوم سـنبله میزبـان اجـالس  نداشـته باشـد. فرانسـه 

"جـی هفـت" اسـت.

قـرار دارد و بـه دلیـل پیرشوی ارتش سـوریه، عمـال در محارصه 

کامـل نیروهـای وفـادار به اسـد قرار گرفته اسـت.

ایـن مراکـز نظامـی کـه بـه عنـوان "پسـت دیده بانـی" ایجـاد 

شـده اند، نتیجـه توافقـی اسـت که میـان ترکیه، ایران و روسـیه 

اطـراف مناطقـی کـه در کنـرل  و در  آمـده اسـت  بـه دسـت 

مخالفـان اسـد اسـت، قـرار گرفته انـد.

پسـت نظامـی ترکیه در نزدیکی مورک، نخسـتین محلی اسـت 

کـه بـه دلیـل پیـرشوی ارتـش سـوریه، بـه مکانـی تبدیـل شـده 

کـه متامـی مناطـق اطرافـش در کنـرل دمشـق اسـت. باقـی 

یکـی از مقامـات وزارت امـور خارجـه آمریـکا که خواسـتار فاش 

شـدن نـام خـود نشـده اسـت روز پنجشـنبه بـه خرنـگار رویرز 

گفتـه اسـت کـه آمریـکا همچنان خواسـتار توقیف ایـن نفتکش 

است.

پیـش از آن، مـارک اسـپر، وزیـر دفاع آمریکا نیز اعـالم کرده بود 

کـه آمریـکا همچنـان خواسـتار توقیف مجـدد نفتکـش "آدریان 

دریـا ۱" و محمولـه نفتـی آن اسـت. گفتـه می شـود کـه ایـن 

نفتکـش کـه پیـش از آن بـا نـام "گریـس ۱" و پرچـم پانامـا در 

حرکـت بـود، دومیلیـون بشـکه نفـت حمـل می کنـد.

خدمـه  بـا  همـکاری  از  را  قـرس  و  یونـان  کشـورهای  آمریـکا 

نفتکـش یـاد شـده برحـذر داشـته اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

کـه یونـان رسـا اعـالم کـرده اسـت کـه بـه ایـن نفتکـش اجازه 

شـورای  و  اروپـا  کمیسـیون  جملـه  از  اروپایـی  مهـم  نهادهـای 

اروپایـی نیـز در اجـالس "جـی هفـت" حضـور خواهند داشـت.

خرگـزاری فرانسـه نوشـته اسـت مکـرون هرچنـد سـه هفتـه در 

تعطیـالت تابسـتانی خـود فرصـت داشـته تـا آمـاده میزبانـی این 

اجـالس شـود، امـا می دانـد کـه هیـچ نتیجـه ای بـرای آن قابـل 

نیسـت. پیش بینـی 

رئیس جمهـور فرانسـه بـا ایـن حـال تأکیـد کـرده کـه متـام تـوان 

خـود را بـه کار خواهـد گرفـت تـا مانـع از تکـرار آن چیـزی شـود 

که سـال گذشـته در کانادا رخ داد. سـال گذشـته دونالد ترامپ، 

رئیس جمهـور آمریـکا پـس از پایـان اجـالس بـا انتشـار پیامی در 

توییـر امضـای خـود پـای بیانیـه نهایـی اجـالس را پـس گرفت و 

از میزبـان اجـالس جاسـتین تـردو، نخسـتوزیر کانـادا بـه شـدت 

کرد. انتقـاد 

در اجـالس پیـش رو موضوعات مناقشـه برانگیـزی از جمله ایران، 

و  اقلیمـی  تغییـرات  بـا  مبـارزه  بـرای  آب وهوایـی  سیاسـت های 

بحـث بـر رس شـیوه مالیات گـذاری بـر درآمـد کنرسن هـای بزرگ 

انرنتـی آمریـکا و همـکاری بـا روسـیه در دسـتور بحـث و بررسـی 

دارند. قـرار 

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـور آمریـکا در متام این مـوارد موضعی 

نظـر،  اختـالف  ایـن  دارد.  اروپایـی  رهـران  از  متفـاوت  کامـأ 

موقعیـت سیاسـی گـروه جـی هفت در جهـان را تضعیـف و تالش 

بـرای دسـتییابی بـه راهـکاری مشـرک را دشـوار کـرده اسـت.  

امانوئـل مکـرون رئیس جمهوری فرانسـه می گوید 

آمـازون  جنگل هـای  بی سـابقه  آتش سـوزی  های 

"یـک بحـران بین املللـی" اسـت و بایـد در صـدر 

دسـتور کار اجـالس رسان هفـت اقتصاد پیرشفته 

قـرار بگیـرد. آقـای مکـرون کـه میزبـان اجـالس 

جـی هفـت، هفـت اقتصـاد پیرشفته دنیا اسـت با 

اسـتفاده از هشـتگ "بـرای آمـازون اقـدام کنیـد" 

در توییـر نوشـت: "خانه مـان دارد می سـوزد، بـه 

معنـی واقعـی کلمـه. ریه هایـی که بیسـت درصد 

آتـش  می کننـد  تولیـد  را  زمیـن  کـره  اکسـیژن 

گرفته انـد."

"ایـن یـک بحـران بیـن املللـی اسـت. اعضـای 

اجـالس گـروه هفت، بیاییـد در باره ایـن وضعیت 

اضطـراری تبـادل نظـر کنیـم."

آنـگال مـرکل صدراعظـم آملان هـم موافقـت خود 

را بـا آقـای مکرون نشـان داد و این موضوع را یک 

فوریـت حـاد بـرای اجالس جی هفت دانسـت.

ژائیـر بولسـونارو رئیـس جمهـور برازیـل در پاسـخ 

در شـبکه هـای اجتاعـی نوشـت رئیـس جمهور 

و  مهاجـران  می خواهـد  آمریـکا  دولـت 

مـرز  از  غیرقانونـی  کـه  را  آنهـا  خانواده هـای 

مکزیـک وارد ایـن کشـور می شـوند بـرای مدتـی 

نامعلـوم در بازداشـت نگهـدارد. مدافعـان حقـوق 

می داننـد. هولنـاک  را  جدیـد  مقـررات  بـرش 

دولـت آمریـکا مقـررات جدیدی را پیشـنهاد کرده 

کـه بـر اسـاس آن مهاجـران و خانواده هـای آنهـا 

کـه بـه شـکل غیرقانونـی وارد ایـن کشـور شـوند 

داشـته  نگـه  بازداشـت  نامحـدود  مدتـی  بـرای 

خواهنـد شـد تـا وضعیت پناهندگی شـان روشـن 

شـود و پاسـخ قطعـی بگیرنـد.

ایـن قوانیـن در حقیقـت نقـض قوانینـی هسـتند 

بـر  و  جاری انـد  آمریـکا  در   ۱۹۹۷ سـال  از  کـه 

اسـاس آنهـا مهاجران زیر سـن قانونـی را حداکرث 

می تـوان ۲۰ روز در بازداشـت نگهداشـت، زیـرا 

پـس از ایـن مـدت ممکن اسـت به وضـع روحی و 

جسـمی آنهـا صدمـه وارد شـود.

البتـه مقررات پیشـنهادی ترامپ تنهـا در صورتی 

اوبامیانـگ، سـتاره خـط حملـه آرسـنال می گوید 

او در کنـار الکازت و پپـه بـه عنـوان سـه مهاجـم 

توپچی هـا از قـدرت و کیفیتـی در حـد خط حمله 

سـه نفره لیورپـول برخوردارنـد.

پیر امریک اوبامیانگ، سـتاره خط حمله آرسـنال 

می گویـد حضـور او در کنـار الکسـاندر الکازت و 

نیـکالس پپـه در خـط حملـه این تیم یـک ترکیب 

سـه نفـره ی پربـازده و قدرمتنـد بوجـود آورده کـه 

بـه انـدازه خـط حملـه سـه نفره معـروف لیورپـول 

است. ترسـناک 

اشـاره اوبامیانگ بـه حضور محمد صالح، سـادیو 

مانـه و روبرتـو فیرمینو سـه مهاجم لیورپول اسـت 

کـه در چنـد صبـاح اخیـر یکـی از ترسـناک ترین، 

خطـوط  نشـیب ترین  و  فـراز  کـم  و  موفق تریـن 

حملـه دنیای فوتبال بوده اسـت. حاال در آسـتانه 

اوبامیانـگ  لیورپـول،  بـا  آرسـنال  امـروز  دیـدار 

می گویـد خـط حملـه سـه نفره توپچی هـا هـم بـه 

انـدازه مثلـث تهاجمـی مرسی سـایدی ها مقتدر و 

است. ترسـناک 

اوبامیانـگ در گفتگـو با اسـکای اسـپورتز گفت:" 

و  منچسـریونایتد  سـابق  سـتاره  رونـی،  ویـن 

 MLS بازیکـن فعلـی دی سـی یونایتـد در لیـگ 

آمریـکا بـه دلیـل رضبـه زدن بـه صـورت بازیکـن 

حریـف بـا دریافـت کارت قرمـز مسـتقیم اخـراج 

شـد.

ویـن رونـی سـتاره سـابق منچسـریونایتد و تیـم 

ملـی انگلیـس که در حال حارض در تیم دی سـی 

یونایتـد آمریـکا در لیـگ MLS ایـن کشـور بـازی 

می کنـد تنهـا چنـد روز بعـد از توهیـن بـه یکـی 

بـازی دی سـی  آخریـن  در  لیـگ  ایـن  داوران  از 

یونایتـد بـه دلیـل رضبـه زدن بـه صـورت بازیکـن 

حریـف بـا دریافـت کارت قرمـز مسـتقیم از زمیـن 

شـد. اخراج 

درگیری هـای رونـی در روزهـای اخیـر در حالـی 

انجـام می شـود کـه او آخریـن روزهـای حضـورش 

رس  پشـت  را  آمریـکا  باشـگاهی  فوتبـال  در 

 MLS لیـگ  فصـل  پایـان  از  پـس  و  می گـذارد 

راهـی انگلیـس خواهـد شـد تـا از مـاه ژانویـه بـه 

عنـوان بازیکـن- مربـی در دربی کاونتی مشـغول 

بـه فعالیـت شـود.

جدیدتریـن حرکـت تعجب برانگیـز ویـن رونـی در 

آمریـکا در جریـان شکسـت 2-1 دی سـی یونایتد 

کـرد." ایـن بـرای اولیـن بـار نیسـت کـه مقام های 

آمریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر  از  شـالی  کوریـای 

انتقـاد می کننـد. در مـاه اپریـل، کوریای شـالی 

مذاکـرات  از  پومپئـو  آقـای  برکنـاری  خواسـتار 

هسـته ای بیـن دو کشـور شـد و او را متهـم کـرد 

کـه "بی ربـط حـرف می زنـد و بی مالحظـه اسـت".

کیـم جونـگ اون و دونالـد ترامـپ تـا کنـون دو بار 

در سـنگاپور و هانـوی ویتنـام دیـدار کرده انـد کـه 

ایـن دیدارهـا تا کنـون نتیجه ای به همراه نداشـته 

است.

فرانسـه از ایـن موضـوع "بهـره بـرداری سیاسـی 

شـخصی" می کنـد و فراخـوان بـرای قـرار دادن 

آتـش سـوزی جنگل هـای آمـازون در اجالس جی 

"نوعـی  نـدارد  رشکـت  آن  در  برازیـل  کـه  هفـت 

ذهنیـت نابجـای اسـتعاری را تداعـی می کنـد 

کـه جایـی در قـرن بیسـت و یکـم نـدارد."

او البتـه گفـت آمـاده گفتگـو دربـاره آتش سـوزی 

احـرام  و  عینـی  داده هـای  اسـاس  "بـر  آمـازون 

اسـت. متقابـل" 

هـم  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  گوتـرش  آنتونیـو 

"نگرانـی عمیـق" خود را در باره آتش سـوزی های 

آمـازون ابـراز کـرده اسـت. او در توییـر نوشـت: 

وهـوا،  آب  تغییـر  جهانـی  بحـران  بحبوحـه  "در 

تنـوع  و  اکسـیژن  اصلـی  منبـع  یـک  بـه  لطمـه 

از  بایـد  بیاوریـم.  تـاب  منی توانیـم  را  زیسـتی 

کـرد." محافظـت  آمـازون 

طرفـداران حفـظ محیط زیسـت بـرای تجمع های 

اعراضـی در شـهرهای مختلـف برازیـل فراخوان 

داده اند.

قابـل اجراسـت کـه از دو مانـع مهـم بگـذرد؛ اول 

بایـد دادگاه اسـناد ۱۰۰ صفحه ای در مورد نحوه 

رفتـار بـا پناهجویـان و مهاجران را  کـه یک بار در 

سـال ۲۰۱۸ رد شـده اسـت، تصویب کند.

مانـع دوم ایـن اسـت کـه مقـررات جدیـد بایـد به 

تصویـب یـک دادگاه باالتـر نیز برسـد که مسـئول 

و  مـوارد  کـدام  در  کـه  اسـت  ایـن  بـه  رسـیدگی 

تحـت چـه رشایطـی حقـوق شـهروندی گروه های 

شـکایت  بـه  دسـت  پیشـاپیش  کـه  مهاجـران 

کارشناسـان  بـاور  بـه  می شـود.  نقـض  زده انـد، 

نظـر  بـه  اساسـا  بـزرگ  مانـع  دو  ایـن  دلیـل  بـه 

اجـرا  بـه  هرگـز  مقرراتـی  چنیـن  کـه  منی رسـد 

درآینـد.

شـدت  "بـه  را  مقـررات  ایـن  بین امللـل  عفـو 

هولنـاک" می دانـد ولـی دولـت آمریـکا می گویـد 

تکلیـف پناهندگـی کسـانی کـه غیرقانونـی وارد 

مـاه  سـه  ظـرف  حداکـرث  شـده اند،  کشـور  ایـن 

می شـود. روشـن 

هانطـور کـه در فصـل گذشـته دیدیـم لیورپـول 

در خـط حملـه بـا سـه مهاجـم بـازی می کنـد و 

آنهـا خیلـی خـوب بـازی می کننـد. چـرا مـا مثـل 

آنهـا نباشـیم؟ مـن کـه معتقـدم مـا هـم مثـل آنها 

هسـتیم".

گفـت:"  ادامـه  در  آرسـنال  حملـه  خـط  سـتاره 

بـازی بـا لیورپـول بـازی سـختی خواهد بـود. آنها 

سـعی  همیشـه  آنهـا  هسـتند.  بزرگـی  بازیکنـان 

می کننـد رو بـه سـمت دروازه  حریـف حمله کرده 

و گلزنـی کننـد و در عیـن حـال از بازی سـازی و 

پـاس گل دادن بـه همدیگـر هـم غافـل نیسـتند. 

مثلث هـای  بهریـن  از  یکـی  شـک  بـدون  آنهـا 

تهاجمـی دنیـا هسـتند".

اوبامیانـگ در ادامـه صحبت هایـش گفـت:" مـن 

و پپـه بازیکنهـای رسعتـی هسـتیم، درسـت مثـل 

مانـه و صـالح. الکازت هـم بازیکنـی اسـت کـه 

می توانـد تـوپ را نگه دارد و بـا پاهایش عالی کار 

می کنـد، درسـت مثـل فیرمینـو. بله بـرای همین 

اسـت کـه می گویـم مـا سـه نفـر هـم بـه مثلـث 

تهاجمـی لیورپـول خیلـی نزدیـک هسـتیم".

مقابـل نیویـورک ردبولـز اتفـاق افتاد.

حریـف  تیـم  کـه  زمانـی  مسـابقه  دقیقـه 21  در 

رونـی در  ویـن  بـود،  صاحـب رضبـه کرنـر شـده 

کریسـتین  بـا  کشـمکش  حـال  در  دفـاع  زمـان 

کارسس بازیکـن حریـف دیـده شـد. بـا نزدیـک 

شـدن تـوپ ویـن رونـی در حالتـی کـه عمـدی به 

نظـر می رسـید بـا آرنـج خـود بـه صـورت کارسس 

زمیـن  روی  بالفاصلـه  حریـف  بازیکـن  کوبیـد. 

بـه خـود می پیچیـد. درد  از  و  افتـاد 

بـا بـه صـدا درآمـدن سـوت داور و توقـف بـازی، 

و مشـغول چـک  زمیـن شـده  وارد  پزشـکی  تیـم 

کـردن عالئم حیاتی کارسس شـد و داور مسـابقه 

هـم بـه کنـار زمیـن رفتـه و صحنـه را از منایشـگر 

تلویزیونـی متاشـا کـرد. بعـد از بررسـی صحنـه با 

داوران VAR، داور وسـط بـه میـدان بازگشـت و 

کارت قرمـز را مسـتقیا بـه رونـی نشـان داده و او 

را از زمیـن اخـراج کـرد.

رونـی بـه خاطـر ایـن تصمیـم بـه داور اعـراض 

را  آرنـج خـود  داور مسـابقه دامئـا  ولـی  می کـرد 

نشـان مـی داد تـا بـه او بفهانـد کـه صحنـه را به 

دقـت مشـاهده کـرده و از آرنج کوبیـدن عمدی او 

بـه حریـف اطمینـان پیـدا کـرده اسـت.

کوریای شمالی مایک پومپئو را گیاه سمی دیپلماسی 
آمریکایی خواند

مکرون: آتش سوزی جنگل های آمازون یک بحران بین المللی است

آمریکا مهاجران غیرقانونی را برای مدتی نامحدود بازداشت می کند

پیشروی نیروهای بشار اسد در والیت ادلب با واکنش اردوغان مواجه شد

تهدید مجدد آمریکا درباره کمک رسانی به نفتکش آدریان »دریا ۱«

ورزش
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بـر چلسـی رشوع کـرد در حالـی کـه  و برتـری 0-4 

الکسـیس سـانچس در فهرسـت 18 نفـره نیـز نبـود. 

او در بـازی دوم مقابـل وولـوز نیـز در ترکیـب یونایتـد 

نداشـت. حضـور 

در روزهـای اخیـر اخبـار زیـادی در مـورد مذاکـرات 

الکسـیس سـانچس بـا اینـر بـه گـوش می رسـید اما 

دو باشـگاه هنـوز بـرای انتقـال سـتاره شـیلیایی بـه 

توافـق نرسـیده انـد.

گفتـه مـی شـود کـه اینـر حداکـرث خواهـان پرداخت 

در هفتـه هـای اخیـر نیـز تالش زیـادی بـرای جدایی 

داشت.

رناتـو از سـوی باشـگاه بایـرن جریمـه شـده اسـت امـا 

نـه بـه خاطـر اظهاراتـش پـس از بازی بـا هرتـا برلین.

نیکـو کـواچ رسمربـی بایرن در ایـن رابطه گفـت:» بله 

رناتـو را جریمـه کردیـم و ایـن واقعیـت دارد امـا نـه به 

خاطـر حـرف هایـش. او جریمـه شـد چـون پـس از 

بـازی، طبـق روتیـن حـارض نشـد در کنـار بازیکنـان 

ذخیـره مترینـات بدنی را انجام دهـد. او دوش گرفت 

و بـدون هاهنگی راهی خانه شـد. ایـن حرکت منی 

توانـد بـدون جریمه مباند. دعوت نشـدن به فهرسـت 

نصـف دسـتمزد سـالیانه سـانچس یعنـی مبلغـی در 

حـدود 6 میلیـون یـورو اسـت و باقـی حقوق بـر عهده 

خـود یونایتـد خواهـد بـود. بـا ایـن حسـاب شـیاطین 

رسخ بایـد سـاالنه 6 میلیـون یـورو بـه بازیکنـی کـه 

در اینـر بـازی مـی کنـد دسـتمزد بدهنـد کـه ایـن 

پیشـنهاد هنـوز مـورد قبـول آنهـا قـرار نگرفتـه اسـت. 

یونایتـد خواهـان افزایش دسـتمزد پرداختی از سـوی 

اینـر برای خرید الکسـیس سـانچس شـده امـا هنوز 

نـداده  ایـن درخواسـت  بـه  مثبتـی  پاسـخ  نراتـزوری 

است.

بـا  بـازی  خـری  نشسـت  در  سولسـرش  گنـار  اولـه 

مـورد  در  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  و  پـاالس  کریسـتال 

چنـد  بـا  مذاکراتـی  گفـت:»  سـانچس  الکسـیس 

اسـت  جریـان  در  الکسـیس  جدایـی  بـرای  باشـگاه 

امـا بایـد بگویـم کـه او در ایـن مـدت مثـل یـک حرفه 

ای واقعـی رفتـار کـرده و در مترینـات بسـیار پرتـالش 

یونایتـد  بـه  او  تعهـد  از  توانـم  منـی  اسـت.  بـوده 

بـازی دوسـتانه  او در  باشـم.  ناراضـی و گالیـه منـد 

بـا شفیلدیونایتد)پشـت درهـای بسـته( نیـز عملکـرد 

داشـت.« خوبـی  بسـیار 

بـه نظـر مـی رسـد کـه عملکـرد خـوب الکسـیس برابر 

بـرای  بـه یـک فـرم خـوب هـم  او  شـفیلد و رسـیدن 

ماندنـی شـدنش در یونایتد کفایـت نخواهد کرد. این 

در حالـی اسـت که رسمربـی نروژی هفته گذشـته در 

مـورد الکسـیس گفتـه بـود کـه او مـی خواهـد عضـو 

مهمـی از تیـم باشـد و وی را در ایـن راه کمک خواهد 

کرد.

18 نفـره، مـی توانـد بخشـی از ایـن جریمه باشـد.«

بایرن ستاره پرتگالی ناراضی را جریمه کرد

مکرون: از اجـالس »جی هفت« انتظار زیادی نداشـته باشید

در پـی پیـرشوی قابـل توجـه نیروهـای وفـادار بـه بشـار اسـد 

بازرسـی  پسـت های  از  یکـی  محـارصه  و  ادلـب  والیـت  در 

اردوغـان  طیـب  رجـب  سـوریه،  ارتـش  توسـط  ترکیـه  ارتـش 

در گفت وگـوی تلفنـی باوالدیمیـر پوتیـن، سـوریه را بـه نقـض 

آتش بـس متهـم کـرد. وضعیت در حاشـیه والیت ادلـب در چند 

روز اخیـر پرتنـش گـزارش شـده و در نهایـت، نیروهـای اسـد 

خان شـیخون،  و  مـورک  شـهرهای  درون  بـه  پیـرشوی  ضمـن 

بـه دسـت گرفتنـد. ایـن شـهرهای اسـراتژیک را  کنـرل 

یکـی از ۱۲ مرکـز نظامـی ارتـش ترکیـه در حاشـیه شـهر مورک 

آمریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه قاطعانه مانـع از کمک رسـانی به 

نفتکـش "آدریـان دریـا ۱" خواهـد شـد. دولـت آمریـکا تهدیـد 

کـرده اسـت کـه هـر کشـور یـا رشکـت خصوصـی کشـتیرانی 

کنـد،  کمـک  خـود  سـفر  ادامـه  نفتکش بـرای  ایـن  بـه  کـه 

مشـمول تحریم هـا خواهـد شـد. خرگـزاری رویـرز، شـامگاه 

از  انتشـار گزارشـی  بـا  اسـد )۲۲ اگسـت(  روز پنجشـنبه ۳۱ 

بـا  ارتبـاط  در  آمریـکا  جدیـد  تهدیدهـای  از  خـر  واشـنگنت 

اسـت. داده  دریـا ۱"  "آدریـان  نفتکـش 

بـر اسـاس ایـن خـر، آمریـکا تنهـا بـه تهدیـد کشـورهای حـوزه 

دریـای مدیرانـه بسـنده نکـرده بلکـه رشکت هـای کشـتیرانی 

 "۱ دریـا  "آدریـان  نفتکـش  بـا  همـکاری  از  نیـز  را  خصوصـی 

برحـذر داشـته اسـت.

مثلث تهاجمی آرسنال شبیه مثلث مشهور لیورپول است

MLS اخراج مستقیم وین رونی در لیگ

ایـن پسـت های بازرسـی در مناطقـی قـرار دارنـد کـه توسـط 

می شـوند. اداره  شورشـیان 

بـر اسـاس بیانیـه ای کـه دولـت ترکیـه روز جمعـه منتـرش کـرد، 

والدیمیـر  بـا  تلفنـی  گفت وگـوی  در  اردوغـان،  طیـب  رجـب 

"نقـض  را  اخیـر  وقایـع  روسـیه،  رئیس جمهـوری  پوتیـن، 

آتش بـس" توصیـف کـرد کـه ادلـب را در آسـتانه "یـک بحـران 

اسـت. داده  قـرار  عظیـم"  انسـانی 

آقـای اردوغـان همچنیـن ایـن اتفاقـات را تهدیدی جـدی برای 

امنیـت ملی ترکیـه خواند.

پهلـو گرفـنت در بنـادر خـود را نخواهـد داد.

خرگـزاری رویـرز در ادامـه گـزارش خـود بـه نقـل از یکـی از 

مسـئوالن دولـت آمریـکا گفتـه اسـت: »بـه بخـش کشـتیرانی 

بـا  همـکاری  خصـوص  در  آمریـکا  قاطعانـه  مقابلـه  دربـاره 

نفتکش یـاد شـده اطـالع رسـانی شـده اسـت.« بـه ایـن ترتیب، 

صـورت  در  نیـز  خصوصـی  بخـش  بـه  وابسـته  رشکت هـای 

و  تحریم هـا  مشـمول  دریـا"  "آدریـان  نفتکـش  بـا  همـکاری 

مجازات هـای پیـش بینـی شـده از سـوی آمریـکا خواهند شـد.

آمریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه ایـن نفتکـش در حـال حرکت به 

سـوی یونان و بندر کاالماتا در این کشـور اسـت. این در حالی 

اسـت کـه مقامـات یونـان پیش تـر گفتـه بودنـد کـه مسـیر ایـن 

نفتکـش به سـوی بنادر آن کشـور نیسـت.

رسمربـی منچسـریونایتد در نشسـت خـری دیـروز 

حـال  در  سـانچس  الکسـیس  کـه  کـرد  تاییـد  خـود 

مذاکـره بـا چنـد باشـگاه بـرای جدایـی اسـت.

و  آرسـنال  از  جدایـی  از  پـس  سـانچس  الکسـیس 

روزهـای  بـه  نتوانسـته  هنـوز  یونایتـد،  بـه  پیوسـنت 

فصـل  دو  در  شـیلیایی  سـتاره  برگـردد.  اوجـش 

بـوده  منچسـر  بازیکنـان  تریـن  ضعیـف  از  گذشـته 

انگلیـس  برتـر  لیـگ  فصـل جدیـد  منچسـر  اسـت. 

را بـا درخشـش راشـفورد و مارسـیال در خـط حملـه 

رناتـو سـانچس سـتاره پرتگالی جـوان بایـرن مونیخ با 

تاییـد نیکـو کواچ از سـوی باشـگاه جریمه شـد.

رناتـو سـانچس، سـتاره پرتگالـی بایـرن مونیـخ بعد از 

تسـاوی 2-2 ایـن تیـم کـه روز جمعـه در هفتـه اول 

بوندس لیـگا مقابـل هرتابرلین بدسـت آمـد، به صورت 

علنـی از باشـگاه انتقـاد کـرد کـه بـه او اجـازه نـداده 

بایـرن را تـرک کنـد. 

اروپـا  طالیـی  پـرس  عنـوان  بـه   2016 سـال  کـه  او 

برگزیـده شـد و بـا رصف هزینه ای گـزاف از بنفیکا به 

بوندسـلیگا آمـد، هنوز نتوانسـته گوشـه ای از توانایی 

هـای واقعـی خـود را در بایـرن بـه منایـش بگـذارد و 
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

رغـم   بـه  دمبـوره  جشـنواره   سـومین 

مخالفت هـای  شـاری از علـای دین، 

بـا اسـتقبال پرشـور فرهنگیـان، جوانـان و مـردم بامیـان، 

همزمان با صدومین سـالگرد اسـرداد اسـتقالل کشـور و 

آغی)آبـی  دل آرام  هـری  فعالیت هـای  از  نیکوداشـت 

میـرزا( در بامیـان برگزار شـد. این جشـنواره توسـط اداره 

محلـی بامیان و موسسـه فرهنگـی و هری بابـا در حالی 

برگـزار شـد کـه شـوراى علـاى مرکـز بامیـان، بـا صـدور 

بیانیـه ای آن را لهـو و لعـب و حـرام خوانـده بـود.

محمـد طاهـر زهیـر والـی بامیـان، هـدف از برگـزاری این 

جشـنواره ها را خلق شـادی، خوشـی و نشـاط برای مردم 

در  بهبـود  و  تغییـر  منظـور  بـه  گردشـگری،  توسـعه ی  و 

وضعیـت اقتصادی و معیشـتی مـردم فقیر بامیـان عنوان 

کـرد و گفـت کـه صلـح، دوسـتی، لبخنـد و خوشـی، پيام 

ايـن جشـنواره بـرای افغانسـتان و جهـان اسـت.

بامیـان،  علـای  از  تـن  یـک  اسـدالله جعفـری،  عالمـه 

موسـیقی را صـدای خـدا در سـپهر آسـان عنـوان کـرد 

و بـا اسـتناد بـه آموزه هـای دینـی و قصـه  حـرت داوود 

پیغمـر، در وصـف و اهمیـت موسـیقی و صـدای خـوش 

سـخن گفـت.

آقـای جعفـری، ضمـن نکوهـش شـدید یـک عـده از علا 

کـه از دیـن، دکان دینـداری بـاز کـرده اسـت و همچنیـن 

ارزش هـای  و  دمبـوره  کـه  مناهـا  روشـنفکر  از  عـده ای 

فرهنگـی و هـری را در انحصـار قـرار داده انـد، خواهـان 

رشکـت  و  شـد  گـروه  دو  ایـن  چنـگال  از  هـر  نجـات 

کننـدگان را بـر عقالنیـت در قبـال دمبـوره، هـر و امـور 

هـری دعـوت کـرد.

شـاری از کاربـران شـبکه های اجتاعـی نیز بـه اعالمیه 

شـورای علـای بامیـان، واکنش هـای تنـد و گسـرده ای 

نشـان داده اند.

میـدان  توسـعه  بـا  همزمـان  هـرات  محلـی  هـای  مقـام 

هوایـی بیـن املللی ایـن والیـت، تدابیر شـدیدی را برای 

جلوگیـری از قاچـاق مـواد مخـدر بـه بیرون از کشـور روی 

دسـت گرفتـه انـد. بـه گفتـه عبدالقیـوم رحیمـی، والـی 

هـرات، چندیـن دسـتگاه اسـکر پیرشفتـه به ایـن منظور 

خریـداری شـده و تـا چنـد روز دیگـر رونـد نصـب آنهـا در 

میـدان هوایـی هراتآغـاز خواهـد شـد. 

مسـؤلین امنیتـی ایـن میـدان هوایـی میگوینـد کـه در 

جریـان یـک سـال گذشـته، ده ها نفـر را به اتهـام قاچاق 

مـواد مخـدر بـه هنـد، بازداشـت کـرده انـد.

شـبکه   کاربـران  از  یکـی  تیمـوری،  مهدی یـار  حاجـی 

اجتاعـی نوشـته اسـت" دمبـوره جـزء از فرهنـگ ماسـت. 

عنـاد بـا دمبـوره به نفع ما نیسـت و تالش بـرای زدودن این 

شـیوه زندگـی هزارگـی، نـاکام و بـی فرجـام اسـت.

هـری  و  فرهنگـی  موسسـه  مسـئول  شـیدا  محمدعلـی 

بابـا، دمبـوره را یکـی از مظاهـر فرهنگـی مناطـق مرکـزی 

افغانسـتان خوانـد و گفـت کـه دمبـوره، مـردم ایـن مناطق 

را بـا گذشـته و داشـته  های تاریخی شـان پیونـد می دهد.

اسـتاد صفـدر توکلی، یکی از پیشکوسـتان دمبـوره، گفت 

کـه در سـال های اخیـر، بـا برگـزاری چنیـن جشـنواره های 

دمبـوره رشـد کـرده و اکنـون طرفدارانی زیـادی دارد.

در ایـن جشـنواره، ده هـا تن از هرمندان به شـمول اسـتاد 

صفـدر توکلـی، سـید انـور آزاد، میـر چمن سـلطانی و زهرا 

الهـام از والیت هـای مختلف مناطق مرکزی کشـور، رشکت 

کـرده بودنـد. آوازخوانـی با دمبوره بخـش مهمی از فرهنگ 

مـردم مناطق مرکزی کشـور اسـت که از طرفـداران و عالقه 

منـدان زیـادی در میان عمـوم مردم برخوردار اسـت. 

اجـرای  بـا  هـری  و  فرهنگـی  هـای  جشـنواره  برگـزاری 

موسـیقی محلـی در مناطـق مرکـزی بـه خصـوص بامیان، 

بـه رغـم مخالفت هـای شـدید شـاری از علای دیـن، در 

بیشـر از یک ونیـم دهـه گذشـته رو به افزایش بوده اسـت. 

در دو سـال اخیـر، دخـران بامیانـی نیز نواخـن دمبوره را 

فراگرفتـه و تیـم موسـیقی محلـی تشـکیل داده انـد. تنهـا 

عامـل ایـن تغییـر مثبـت، حایـت مـردم از فعالیـت هـای 

فرهنگـی خوانده شـده اسـت.

ایـن سـومین جشـنواره دمبوره اسـت کـه در بامیـان برگزار 

می شـود. اولیـن و دومیـن جشـنواره ی دمبـوره بـه منظـور 

نیکوداشـت از فعالیت هـای اسـتاد صفدر توکلـی و مرحوم 

رسور رسخـوش در سـال های 1396 و 1397، در بامیـان 

برگـزار شـده بود.

توسـعه میـدان هوایـی بیـن املللی هـرات در جریـان چند 

سـال اخیـر، زمینـه پروازهـای مسـتقیم را بـه کشـورهای 

هندوسـتان و ایـران فراهـم کـرده اسـت.

بـه گفتـه محمـد نـارص نیکنـام، قومانـدان میـدان هوایـی 

را  قاچاقـر"  نفـر   67" گذشـته  سـال  طـول  در  هـرات، 

کردنـد. ضبـط  را  هیرویـن"  "٥6کیلوگـرام  و  دسـتگیر 

قبـل از ایـن نیـز قاچاقران با اسـتفاده از شـیوه های چون 

جاسـازی مـواد مخـدر در بطـن و بکـس هـای مسـافرین، 

تـالش کـرده بودند تـا مواد مخدر را از میـدان هوایی هرات 

بـه خارج از افغانسـتان انتقـال دهند.

 سومین جشنواره دمبوره در بامیان برگزار شد

میدان هوایی هرات با اسکنرهای پیشرفته مجهز میشود
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