
Tuesday  02 July 2019  year 08  1760
سه شـنبه  ۱۱ سرطان ۱۳۹۸  سـال هشـتم  ۱۷۶۰

صفحه ۶

تظاهرات معترضان در سالگرد الحاق 
هنگ کنگ به چین به خشونت کشید

صفحه ۶

ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران 
»از مرز ۳۰۰ کیلوگرام گذشت«

صفحه ۷

وینیسیوس جونیور: من جانشین رونالدو 
در رئال مادرید نیستم

صفحه ۷

گواردیوال: 
نه به بارسلونا باز می گردم، نه بایرن

صفحه ۳

و  شور  حاال  بود،  استعماری  نخبگان  انحصار  در  روزگاری  که  ورزشی 
کم تر  تاریخ  در  را  نظیرش  که  »آیرونِی«  است؛  سابق  مستعمره ی  ملی  عالقه ی 
می توان سراغ کرد و همان قدر شگفت آور این که هند حاال به تنها ابرقدرت کرکت 

جهان تبدیل شده است.
هندی های معاصر که تیم کرکت هند برای شان ملت هند است،...

اطالعـات روز: صنـدوق حمایت از کودکان سـازمان ملل )یونیسـف( اعالم کرده اسـت که 
در سـال جـاری میـالدی در حـدود 6.3 میلیـون نفر به شـمول 3.8 میلیـون کودک در افغانسـتان 

بـه مسـاعدت های بشـری و حمایتی نیـاز دارند. 

در اعالمیـه ی یونیسـف کـه دیـروز )دوشـنبه، 10 سـرطان( منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه 
براسـاس تجزیـه و تحلیل روی سـروی های تغذی در سراسـر افغانسـتان، در حـال حاضر از 34 

والیـت کشـور، 22 والیـت باالتـر از مـرز »سـوءتغذی حاد« قـرار دارد...

اولین تیم کرکت هند چگونه شکل گرفت؟

یونیسف: 
در سال جاری ۶.۳ میلیون افغان نیاز به کمک های بشری دارند

دختران مکتب رستم؛ درخشش امید در انتهای دره ی محروم

صفحه ۴

به دعوت رسمی عمران خان،  از دو سال،  رییس جمهور اشرف غنی پس 
نخست وزیر پاکستان در روزهای ششم و هفتم سرطان به پاکستان سفر کرد...

درس اقتصادی به پاکستان یا تالش 
برای جذب حمایت سیاسی؛ 

سفر غنی به پاکستان چه معنا می دهد؟

صفحه ۵

حوادث ترافیکی در والیت هرات تبدیل به هیوالی مهارنشدنی شده که در 
جریان هر ماه دست کم بیست نفر را به کام مرگ می کشاند. فاجعه ی عریانی که 

آمیخته با سکوت مسئوالن و عدم پی گیری قربانیان این حوادث است...

حوادث ترافیکی در هرات؛ 
تلفات سنگین و بی توجهی مسئولین

خون ریزی در کابل 
صلح در قطر؛ 

صفحه ۲

صفحه ۲

کودک ُکشی طالبان؛ 
بهبود موضع به هر قیمت

دیروز )دوشنبه،  ساعت هشت ونیم 
طالبان  تروریستی  حمله ی  سرطان(   10
به ساختمان بخش لوژستیک و انجنیری 
یک  انفجار  با  افغانستان  دفاع  وزارت 
برابر  در  منفجره  مواد  از  مملو  موتر 
انفجار  با  شد.  آغاز  نهاد  این  ساختمان 
موتربمب، 5 مهاجم به ساختمان بخش 
خانه های  و  دفاع  وزارت  لوژستیک 
بردند.  یورش  آن  اطراف  مسکونی 
حدود شش ساعت پس از آغاز حمله، 
توسط  طالبان،  مهاجم   5 از  نفر  آخرین 
درگیری  و  شده  کشته  امنیتی  نیروهای 
افغانستان  صحت  وزارت  یافت.  پایان 
اعالم کرد که دست کم 105 نفر در این 
آن ها  بیش تر  که  شدند  مجروح  رویداد 
مجروحان،  میان  در  بودند.  غیرنظامیان 
از  نقل  به  بودند.  زن   5 و  کودک   28
میان  دانش آموز در  معارف، 51  وزارت 
بود.  تروریستی  حمله ی  این  مجروحان 
آمار قابل اتکایی از کشته شدگان رویداد 
آمار  زیاد،  احتمال  به  است.  نشده  ارایه 
تلفات و قربانیان حمله، افزایش می یابد.
این  از  قبل  ساعت  ده  حدود 
از  مملو  هاموی  چهار  با  طالبان  حمله، 
مواد منفجره، به مرکز ولسوالی معروف 
والیت قندهار حمله کرده  بودند. در پی 
این حمله، 11 سرباز پولیس و 8 کارمند 
شده  کشته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مجروح  پولیس  سرباز   27 دست کم  و 
حمله ی  این  از  قبل  ساعاتی  شدند. 
طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان در یک 
حمله ی هوایی در والیت بلخ، دست کم 
45 جنگ جوی طالبان را به قتل رسانده 
امنیتی  نیروهای  حمالت  اگر  بودند. 

افغانستان و...

صفحه ۲

حمله ی طالبان در کابل 
شش کشته و 100 زخمی برجا گذاشت



حمـالت انتحاری و انفجـاری طالبان 
بـه مواضـع همدیگر در یـک هفته ی 
نتیجـه ی  کنیـم،  بررسـی  را  اخیـر 
آن، افزایـش سرسـام آور درگیـری و 
خشـونت میـان نیروهـای دو طـرف 
مذاکـرات  آغـاز  از  پـس  اسـت. 
صلـح افغانسـتان میـان دیپلمات های 
ایـاالت متحـده و نماینـدگان طالبـان 
در قطـر، درگیری هـا میـان نیروهـای 
جنگ جویـان  و  افغانسـتان  امنیتـی 
برهـه ی  در  یافـت.  افزایـش  طالبـان 
در  طالبـان  وقتـی  مذاکـرات،  از 
مذاکـرات دوحـه، از انعطاف پذیـری 
در ایـن گفت وگوهـا، سـر بـاز زدند، 
بـر  افغانسـتان  امنیتـی  دسـتگاه های 
متحـده،  ایـاالت  برنامه هـای  مبنـای 
سـرکوب طالبـان و تشـدید حمالت 
ایـن  مواضـع  بـه  هوایـی  و  زمینـی 
گروه را در دسـتور کار قـرار داد. پیام 
حمـالت وسـیع نظامـی بـه طالبـان، 
ایـن بـود کـه اگـر بـه مذاکـرات و 
توافـق صلـح تـن ندهیـد، فرجام تان 

چنیـن خواهـد بـود.
دریافـت  لحـاظ  بـه  طالبـان، 
و  حامیـان اش  از  حمایت هـا 
به صـورت مشـخص پاکسـتان و بـه 
لحـاظ وضعیت نظامـی در میدان های 
جنـگ، در وضعیـت دشـواری قـرار 
اخیـر،  ماه هـای  در  اسـت.  گرفتـه 
سراسـر  در  گـروه  ایـن  مواضـع 
افغانسـتان با حمالت زمینی و هوایی 
امنیتـی  نیروهـای  خـاص  قطعـات 
افغانسـتان، تحت فشار شـدیدی قرار 
تحـت  پاکسـتانی ها،  اسـت.  گرفتـه 
فشـار ایـاالت متحـده از یک سـو و 
از  هنـد  سـودبردن  بـاالی  احتمـال 
افغانسـتان در  دوام شـورش گری در 
تحـت  پروسـه ی  بـا  دیگـر،  سـوی 
هم سـویی  متحـده  ایـاالت  رهبـری 
دارد. وزارت خارجـه ی پاکسـتان، در 
واکنـش به حملـه ی دیـروز کابل، آن 
را »حملـه ی ترویسـتی« و در تناقض 
و  خوانـده  بین المللـی  موازیـن  بـا 
دسـت کم  طـول  در  کـرد.  محکـوم 
چهارده سـال از آغاز شـورش طالبان 
از  واکنشـی  چنیـن  افغانسـتان،  در 
بـا  مواجهـه  در  پاکسـتانی ها  طـرف 
حمـالت طالبـان، اگر نه اسـتثنایی که 

اسـت. بـوده  نـادر  دسـت کم 
بـر مبنـای گزارش هـا، قربانیـان 
حملـه ی طالبـان بـه یکـی از اهـداف 
نظامـی در کابل اما، اکثـرا غیرنظامیان 
آن  از  کـه  دانش آمـوز   51 بودنـد. 
میـان، 28 نفـر کـودک بودنـد، در این 
حمله مجروح شـدند. طالبـان، تحت 
اکنـون  نظامـی،  سـنگین  فشـارهای 
حتـا بـه قیمـت مجروح شـدن ده هـا 
دانش آموز، کـودک، زن و غیرنظامیان 
کـه  اسـت  آن  پـی  در  بی گنـاه، 
موضـع اش در مذاکـرات صلـح قطـر 
بهبود یابد. حمالت وسـیع و سـنگین 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان به مواضع 
طالبـان و حمـالت کور ایـن گروه به 
اهدافـی در کالن شـهرها، تالش هـای 
در  موضـع  بهبـود  بـرای  دوطـرف 
مذاکـرات صلـح اسـت. بـرای طالبان 
شـرایط  در  و  فشـار  تحـت  کـه 
دشـواری قـرار گرفتـه اسـت، اکنـون 
کـودکان،  مجروح شـدن  و  کشـته 
دانش آمـوزان و زنـان اهمیتی چندانی 
نـدارد. ایـن گـروه در پـی آن اسـت 
کـه بـه هـر قیمتـی در واکنـش بـه 
میدان هـای  در  نظامـی  فشـارهای 
در  دیپلماتیـک  فشـارهای  و  جنـگ 
اتاق هـای مذاکرات، بـا حمالت کور، 
موضع شـان را بهبـود دهنـد. تعدادی 
از مقامـات سیاسـی در واکنـش بـه 
ایـن  کـه  گفتنـد  طالبـان،  حمـالت 
حمـالت از سـر ضعـف و شکسـت 
طالبـان در میدان هـای جنـگ اسـت. 
ایـن واکنش هـا، از معـدود ادعاهـای 
درسـت سیاسـت مداران افغانستان در 
واکنـش بـه حمـالت طالبـان اسـت.
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صنـدوق  روز:  اطالعـات 
حمایـت از کـودکان سـازمان ملل 
)یونیسـف( اعـالم کرده اسـت که 
در سـال جاری میـالدی در حدود 
 3.8 به شـمول  نفـر  میلیـون   6.3
میلیـون کـودک در افغانسـتان بـه 
مسـاعدت های بشـری و حمایتـی 

دارند.  نیـاز 
کـه  یونیسـف  اعالمیـه ی  در 
سـرطان(   10 )دوشـنبه،  دیـروز 
کـه  اسـت  آمـده  شـده،  منتشـر 
تحلیـل روی  و  تجزیـه  براسـاس 
سراسـر  در  تغـذی  سـروی های 
افغانسـتان، در حـال حاضـر از 34 
والیـت کشـور، 22 والیـت باالتر 

قـرار  حـاد«  »سـوءتغذی  مـرز  از 
دارد.

ایـن  براسـاس  همچنـان 
زیـر  کـودکان  شـمار  سـروی، 
جـاری  سـال  در  کـه  سـال  پنـج 
میـالدی بـه سـوءتغذی گرفتارند، 
دو میلیـون نفـر گفته شـده اسـت. 
ایـن آمـار نشـان دهنده ی افزایـش 
28 درصـدی در مقایسـه بـه سـال 

اسـت. میـالدی   2018
در اعالمیـه بـه نقـل از شـیما 
گوپتـا، سرپرسـت دفتـر نمایندگی 
آمـده  افغانسـتان  در  یونیسـف 
اسـت: »تغـذی مناسـب در جریان 
1000 روز اول، از زمـان حاملگـی 

دوسـالگی  سـال گرد  الـی  مـادر 
هـر  رشـد  و  رفـاه  بـرای  طفـل، 
طفل حایـز اهمیت زیاد می باشـد. 
بدبختانـه، تعـداد زیـادی از اطفال 
عـدم  فقـر،  موجودیـت  بنابـر 
درگیری هـا  غذایـی،  مصئونیـت 
بـه  رابطـه  در  آگاهـی  عـدم  و 
از  تغذیـه  مناسـب  عمل کردهـای 
رشـد بـاز می ماننـد کـه ایـن امـر 
سـبب مصاب شـدن هـزاران طفـل 
از سـوءتغذی حاد گردیده و تعداد 
زیـاد دیگـر متحمـل نوع شـدیدتر 

می شـوند.« مشـکل  ایـن 
یونیسـف گفتـه اسـت که در 
سـال 2018 میالدی در مقایسـه به 

2016 شـمار کـودکان مصـاب بـه 
سـوءتغذی حاد شـدید 38 درصد 

افزایـش به میـان آمده اسـت. 
اعالمیـه ی  در  همچنـان 
یونیسـف آمده اسـت که بـا وجود 
حکومـت  چالش هـا،  همـه  ایـن 
افغانسـتان جهـت بهبـود صحـت 
و تغـذی کـودکان اقدامـات مهمی 
براسـاس  اسـت.  کـرده  اتخـاذ 
سـال   14 جریـان  در  اعالمیـه، 
اخیـر، میـزان مرگ ومیـر کـودکان 
زیـر پنـج سـال از 69 واقعـه از هر 
1000 تولـد زنـده بـه 50 واقعه از 
هـر 1000 تولد زنـده کاهش یافته 

اسـت. 

همچنـان تعـداد کـودکان زیر 
پنـج سـال که نسـبت به سن شـان 
 40 از  کرده انـد،  رشـد  کم تـر 
درصـد در سـال 2013 میـالدی به 
37 درصـد در سـال 2018 کاهش 

اسـت. یافته 
یونیسـف  هـم  سـویی  از 
گفتـه اسـت کـه در حـال حاضـر 
 300 و  یک هـزار  حـدود  در 
تطبیق کننـده ی  صحـی  مرکـز 
بسـته ی خدمـات صحـی اساسـی 
را  حـاد  سـوءتغذی   )BPHS(
تـداوی می کنـد کـه ایـن رقـم در 
مقایسـه به سـال 2016 میالدی 35 
درصـد افزایـش را نشـان می دهد.

یونیسف: 
در سال جاری ۶.۳ میلیون افغان نیاز به کمک های بشری دارند

»ازبکستان در هزینه ی انتقال برق به افغانستان ۴۵ میلیون دالر تخفیف می دهد«

خون ریزی در کابل، صلح در قطر؛
حمله ی طالبان در کابل شش کشته و ۱۰۰ زخمی برجا گذاشت

حوالـی سـاعت 9 صبـح دیـروز )دوشـنبه، 10 سـرطان( 
انفجـار مهیبـی بخش هایـی از کابـل را لرزانـد؛ انفجـاری کـه 
منطقـه ی  در  بمب گذاری شـده  موتـر  یـک  از  اسـتفاده  بـا 
محافظت شـده ی »گلبهـار تـاور« در حوزه ی شـانزدهم پولیس 
صـورت گرفـت. همزمـان با این انفجـار پنج مهاجـم نیز وارد 

یـک سـاختمان نیمه کاره شـدند.
وزارت امـور داخلـه ی کشـور پس از شـش ونیم سـاعت 
اعـالم کـرد که حملـه ی ایـن مهاجمان بـا کشته شـدن هر پنج 
مهاجـم پایـان یافته اسـت. در نتیجـه ی این رویداد دسـت کم، 
شـش نفـر کشـته و 84 نفـر دیگـر نیز زخمـی شـده اند که در 
جمـع کشته شـدگان ایـن رویـداد، یـک کـودک و دو سـرباز 

ویـژه ی پولیـس نیز شـامل می باشـند.
سـاعاتی پـس از وقوع این حمله، گروه طالبان مسـئولیت 
آن را بـر عهـده گرفـت. ایـن گـروه بـا نشـر اعالمیـه ای گفته 
اسـت کـه در نخسـت بـرای دورکـردن »موانـع« در ورودی 
سـاختمان ریاسـت لوژسـتیک و انجینـری وزارت دفـاع ملی، 
مهاجمـان ایـن گروه یـک موتـر بمب گذاری شـده را منفجر و 
سـپس وارد ایـن سـاختمان شـده اند. در اعالمیـه همچنان ادعا 
شـده اسـت که در این رویداد سـاختمان ریاسـت لوژسـتیک 
وزارت دفـاع آسـیب »جـدی« دیـده و شـماری از »افسـران« 

ارتـش نیـز در ایـن رویداد کشـته شـده اند.
در اعالمیـه ی طالبـان همچنـان آمـده اسـت کـه در ایـن 
حملـه پنـج مهاجـم شـرکت داشـتند و حملـه بـا شـناخت از 
سـاحه و سـنجش نیروهای محافظتی دولتی در این سـاختمان 
لوژسـتیک وزارت دفـاع ملـی به هـدف از بین بـردن این مرکز 

انجام شـده اسـت.
امـا  داخلـه  وزارت  سـخن گوی  رحیمـی،  نصـرت 
می گویـد کـه مهاجمـان گـروه طالبـان نخسـت یـک موتـر 
بمب گذاری شـده را در نزدیکی سـاختمان گلبهـار تاور انفجار 
می دهند و سـپس وارد یک سـاختمان نیمه کاره در این سـاحه 
می شـوند کـه از همـان سـاختمان اقـدام بـه تیرانـدازی »علیه 

می کننـد. غیرنظامیـان« 
او گفتـه اسـت کـه در حملـه ی دیـروز شـش مهاجـم 
انفجـار  در  مهاجمـان  ایـن  از  یکـی  کـه  داشـتند  شـرکت 
موتربمـب کشـته و پنج تن دیگرشـان در درگیـری با نیروهای 

امنیتـی کشـته شـدند. 
در ایـن سـاحه، سـاختمان بعضـی از ادارات دولتـی از 
جملـه، ریاسـت لوژسـتیک و انجینـری وزارت دفـاع ملـی، 
کشـور  کریکـت  شـورای  و  فوتبـال  فدراسـیون  اسـتادیوم 

دارد. موقعیـت 
تلفات

در  کـه  می گویـد  داخلـه ی کشـور  وزارت  سـخن گوی 
نتیجـه ی حملـه ی دیـروز گـروه طالبـان در سـاحه ی گلبهـار 
تـاور، چهـار غیرنظامـی و دو سـرباز ویـژه ی پولیس کشـته و 

84 غیرنظامـی دیگـر نیـز زخمـی شـده اند.
از سـوی هم وحیـداهلل مایار، سـخن گوی وزارت صحت 
عامـه ی افغانسـتان می گویـد کـه در جریـان این رویـداد، یک 
نفر کشـته و 116 نفر دیگر زخمی شـده اند. او در رشـته تویتی 
گفته اسـت که 26 طفل و شـش خانم نیز شـامل زخمیان این 

رویداد می باشـند.

نخسـت وزیر  عـارف اف،  عبـداهلل  روز:  اطالعـات 
ازبکسـتان کـه در سـفری بـه والیـت بلـخ آمـده، در دیداری 
بـا عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی افغانسـتان گفتـه اسـت 
کـه کشـورش 45 میلیـون دالـر از هزینـه ی انتقـال بـرق بـه 

می دهـد. تخفیـف  را  افغانسـتان 
انتقـال بـرق از سـرخان ازبکسـتان تـا پلخمـری والیت 
بغـالن نزدیـک بـه 200 کیلومتـر را در برمی گیـرد کـه 110 
میلیـون دالـر هزینه برمـی دارد. نخسـت وزیر ازبکسـتان گفته 

در همیـن حـال، فردوس فرامـرز، سـخن گوی فرماندهی 
پولیـس کابل بـه روزنامه اطالعـات روز می گوید کـه قربانیان 
ایـن حملـه ی طالبـان همـه غیرنظامی انـد کـه شـامل کارکنان 
دانش آمـوزان  دولـت،  ملکـی  خدمـات  کارکنـان  رسـانه ای، 

مکاتـب و افـراد عـادی می شـوند. 
طالبـان بـا تأییـد آسـیب دیدن غیرنظامیـان در ایـن حمله 
گفتـه اسـت که هـدف این گـروه غیرنظامیان نبـوده، بلکه آنان 

در نتیجـه ی شـدت انفجـار آسـیب دیده اند.
هفـت کارمنـد رسـانه ای شـبکه ی تلویزیـون خصوصـی 
شمشـاد در نتیجـه ی انفجـار موتربمب گذاری شـده نیز زخمی 
شـده اند. به گفته ی عابد احسـاس، مسـئول خبر این شـبکه ی 
تلویزیونـی، یـک محافـظ ایـن شـبکه ی تلویزیونـی نیـز در 

درگیری هـا در ایـن حملـه ی طالبان کشـته شـده اسـت. 
شـفیع شـاداب، سـخن گوی فدراسـیون فوتبال افغانستان 
نیـز بـه روزنامـه اطالعـات روز گفت کـه در نتیجـه ی انفجار 
موتـر بمب گذاری شـده ی طالبـان، 14 کارمند این فدراسـیون، 
به شـمول یوسـف کارگـر، سرپرسـت آن زخمـی شـده اند. او 
تأکیـد کـرد که این افراد از اثر شکسـتن شیشـه های سـاختمان 

فدراسـیون فوتبـال زخم برداشـته اند.
معـارف  وزارت  سـخن گوی  نزهـت،  نوریـه  همچنـان 
کشـور می گویـد کـه 51 دانش آمـوز در جریـان در حملـه ی 
طالبـان در حـوزه ی شـانزدهم امنیتـی شـهر کابـل، زخمـی 
شـده اند. بـه گفتـه ی او، 50 نفـر از این دانش آمـوزان از مکتب 
خصوصـی »عزیـر نمبـر 2« می باشـند و یـک نفـر دیگـر آنان 
نیـز از مکتـب »سـتاره« اسـت کـه همـه در نتیجه ی شکسـتن 
شیشـه ها زخمـی شـده اند. همچنـان در جریـان ایـن حملـه، 
مکاتـب »نـازو انا«، »المعه ی شـهید«، »سـتاره«، »رنـا« و »مقام« 

نیـز بـه صـورت قسـمی تخریب شـده اسـت.
از سـویی هـم سـخن گوی وزارت داخلـه می افزایـد کـه 
در جریـان حملـه ی طالبـان در سـاحه ی گلبهـار تـاور، 210 
غیرنظامـی کـه در درگیری هـا گیـر مانـده بودنـد، نجـات داده 

شـده اند.
او در همیـن حـال عـالوه کرد کـه نیروهـای پولیس یک 
نفـر را نیـز بـه ظن ارتبـاط با ایـن مهاجمان از سـاحه ی حمله 

کرده اند. بازداشـت 
همچنـان شـماری از خبرنـگاران بـه نقـل از منابع شـان 
طالبـان،  حملـه ی  ایـن  نتیجـه ی  در  کـه  داده انـد  گـزارش 
دسـت کم 40 نفر کشـته شـده اند. بالل سـروری، خبرنگار آزاد 
در صفحـه ی تویتـرش بـه نقـل از منابـع امنیتی نوشـته اسـت 
کـه 26 سـرباز ارتـش، سـه سـرباز پولیـس ملی و یک سـرباز 
ویـژه ی پولیـس و یـک ملکـی شـامل ایـن کشته شـدگان اند.

واکنشها
ریاسـت جمهوری، ریاسـت اجرایـی، کمیسـیون مسـتقل 
حقوق بشـر کشـور، سـفارت امریکا و دفتر نمانیدگی سازمان 
ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( در کابل تا کنـون در مورد 
ایـن حملـه ی طالبـان واکنـش نشـان داده و آن را محکـوم 

کرده انـد.
صدیـق صدیقـی، سـخن گوی ریاسـت جمهوری کشـور 
دیـروز در یک نشسـت خبـری، این حمله را »نیت بد و شـوم 
در تـداوم جنـگ و کشـتار غیرنظامیان« از سـوی طالبان عنوان 

اسـت کـه از ایـن میـان 45 میلیـون دالـر آن را بـه دولـت 
افغانسـتان تخفیـف می دهـد.

آقـای عـارف اف بـا رییس اجرایی کشـور در ایـن دیدار 
در مـورد گسـترش روابـط اقتصادی و سیاسـی میان تاشـکند 

و کابـل گفت وگـو کرده انـد.
آقـای عبـداهلل گفتـه اسـت: »ما متعهـد به ایجـاد فرصت 
داریـم  انتظـار  و  هسـتیم  ازبکسـتانی  سـرمایه گذاران  بـرای 
نیـز زمینـه  افغانسـتانی در ازبکسـتان  بـرای سـرمایه گذاران 

کـرد. او افـزود کـه ایـن تالش هـای طالبـان بـرای رسـیدن به 
اهداف شـان راه بـه جایـی نمی برد.

عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی کشـور بـا محکومیـت 
ایـن حملـه ی طالبـان نیز گفته اسـت کـه این حملـه نمایان گر 
طبیعـت »جنایت کارانـه«ی ایـن گـروه می باشـد. آقـای عبداهلل 
در صفحـه ی رسـمی تویتـر خـود نوشـته اسـت کـه این گونه 
حمـالت »مـا را از تعقیـب و مجـازات ایـن خطـاکاران بـاز 

داشـت.« نخواهد 
نشـر  بـا  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  هم چنـان 
اعالمیـه ای، ایـن حملـه را نقض صریح حقوق بشـر، میثاقهای 
بین المللـی حقـوق بشـر، حقـوق بشـر دوسـتانه ی بین المللی، 
قوانیـن نافـذه ی کشـور و احـکام دیـن مقدس اسـالم خوانده 

ست. ا
سـفارت امریـکا در کابـل نیـز این حملـه را »وحشـیانه« 
توصیـف کرده اسـت. همچنـان دفتـر نمایندگی سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان نیـز با نشـر اعالمیـه ای این حملـه طالبان 
را محکـوم کـرده، گفته اسـت کـه از این حمله به دلیل کشـته 
و زخمی شـدن غیرنظامیان وحشـت زده شـده اسـت. یوناما از 
طالبـان خواسـته اسـت کـه از حمله در سـاحاتی کـه نظامی و 

غیرنظامـی از هـم تفکیک نمی شـود، خـودداری کند.
هفتمیندورمذاکراتصلح

ایـن حملـه ی طالبـان در کابـل هم زمـان با هفتمیـن دور 
مذاکرات صلح کشـور میـان هیأت زلمی خلیـل زاد، نماینده ی 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان بـا 
نماینـدگان طالبـان در قطـر صـورت گرفتـه اسـت؛ مذاکراتی 
کـه انتظـار مـی رود دو طـرف بـه توافقاتـی در مـورد خـروج 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان و تضمین  بـرای مبارزه علیه 
تروریسـم، گفت وگوهـای بین االفغانـی و آتش بـس همه جانبه 

بـه توافقاتی دسـت یابند.
 4 در  امریـکا  خارجـه ی  وزیـر  پمپئـو،  مایـک  پیش تـر 
سـرطان در یـک سـفر از قبـل اعالم نشـده بـه کابـل نیـز گفته 
بـود کـه گفت وگوهـای کشـورش بـا طالبـان پیشـرفت های 
خوبـی داشـته و انتظـار مـی رود توافـق بـا طالبـان بر سـر این 
مسـأله که دیگر از افغانسـتان برای اهداف تروریسـتی استفاده 

نشـود، بـه زودی نهایی شـود.
او همچنـان ابـراز امیـدواری کـرده بـود کـه توافـق صلح 
بـا طالبـان پیـش از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری ماه 

میـزان امسـال صـورت گیرد.
بـا ایـن حـال، سـخن گوی ریاسـت جمهوری کشـور بـا 
اشـاره بـه حملـه ی دیروز گـروه طالبـان در کابـل می گوید که 
ایـن گـروه بـا راه انـدازی چنیـن حمالتـی، ثابـت می کنـد که 
»اعتنایـی بـه صلـح نـدارد«. او امـا تأکیـد می کنـد کـه طـرف 
حکومـت از تمامـی امکانـات بـرای کامیابـی صلـح و ختـم 

جنـگ تـالش خواهـد کرد.
همچنـان در اعالمیـه ای کـه ریاسـت جمهوری کشـور در 
واکنـش بـه حملـه ی دیـروز طالبـان بـه نشـر رسـانده، آمـده 
اسـت کـه رییس جمهـوری کشـور در جریان سـفر اخیرش به 
پاکسـتان بـا تأکیـد بـر تأمین صلـح و ختـم جنگ در کشـور، 
خاطرنشـان کـرده که از رابطه ی درونی پاکسـتان بـا طالبان در 

راسـتای تأمیـن صلح در افغانسـتان اسـتفاده شـود.

شـود.« مساعد 
گفتـه  نیـز  ازبکسـتان  نخسـت وزیر  حـال  همیـن  در 
اسـت کـه روابـط تجارتـی و اقتصادی میـان کابل و تاشـکند 
خـوب اسـت و کشـورش خواهان گسـترش روابـط میان دو 
کشـور اسـت. او همچنـان افـزوده اسـت کـه تاشـکند آماده 
اسـت در بخش هـای مختلـف از جملـه در بخـش زراعـت، 
تجـارت، بـرق، خط آهن، گاز و سـرمایه گذاری با افغانسـتان 

همـکاری نزدیک داشـته باشـد.

جلیل رونق 
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بی بی سیـ  پراشانت کیدامبی

مترجم: جلیل پژواک

دیـن  براسـاس  هنـدو و سـه مسـلمان-  پنـج 
انتخـاب شـده بودنـد.

امـا مهم تریـن ویژگی نخسـتن تیـم کرکت 
بـرادران  یعنـی  »دالیـت«،  دو  حضـور  هنـد 
پالوانـکار )بالو و شـیورام( از بمبئی سـابق بود. 
ایـن دو بـرادر مقاومـت هندوهـای متعلـق بـه 
طبقـات باالتـر جامعه هنـد را در هم شکسـتند 
و بـه کرکت بـازان برتـر عصر خودشـان تبدیل 

. ند شد
کـه  می دهـد  نشـان  تیـم  ایـن  ترکیـب 
از  کرکـت  بیسـتم،  قـرن  اوایـل  در  چگونـه 
مفاهیـم فرهنگـی و سیاسـی مختلـف در درون 

اسـت. بـوده  متأثـر  اسـتعمار  تحـت  هنـد 
زوال  مـورد  در  نگرانی هـا  کـه  زمانـی 
بـاال گرفتـه  هنـد  پارسـی  احتمالـی جامعـه ی 
بـود، پارسـی ها بـا حضـور در زمیـن کرکـت 
بـا  شـدند.  برخـوردار  تـازه ای  اهمیـت  از 

شـدت گرفتن رقابـت هندوهـا و مسـلمانان در 
زمیـن کرکـت و خارج از آن، نگرانی پارسـی ها 
در مـورد سـقوط خودشـان نیـز شـروع شـد. 
نیـز  میـان مسـلمانان شـمال هنـد  کرکـت در 
رابطـه ی جدیـدی را با نظم سیاسـی که توسـط 
سـلطه ی بریتانیـا در ایـن شـبه قاره ایجاد شـده 

بـود، شـکل داد.
ویژگـی  کرکـت  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
ابتـکارات  مهم تریـن  از  یکـی  جدایی ناپذیـر 
آموزشـی در هنـد تحـت اسـتعمار بـود: ایجـاد 
یـک هویـت سیاسـی جدیـد بـرای مسـلمانان. 
از چهـار بازی کـن مسـلمان اولیـن تیـم هنـد، 
سـه نفرشـان از »علیگـر« بودنـد کـه دارالعلـوم 
»دانشـگاه شرقی-انگلیسـی  یعنـی  آن  مشـهور 
احمدخـان،  سـید  ِسـر  توسـط  محمـدان« 
اصالح طلـب اجتماعـی، بـرای ترویـج آموزش 
غربـی در جامعه مسـلمان هند ایجاد شـده بود. 

و در نهایـت کرکـت بـه منشـوری تبدیـل 
شـد کـه جامعـه ی هنـدو را مجبـور کـرد تـا 
دربـاره نظـام طبقاتـی تجدیدنظر کنـد. در قلب 
ایـن بحـث،  مثـال درخشـانش یک خانـواده ی 
پالوانـکار(  )بـرادران  دالیت هـا  از  خارق العـاده 
و  کرکـت  بـازی  در  توانایی شـان  کـه  بـود 
باعـث  دست آوردهای شـان در میـدان کرکـت 
شـد نظام نابرابـری و محرومیـت نابودکننده که 
توسـط هندوهـای طبقـات بـاال اجـرا می شـد، 
پالوانـکار،  بـرادران  بـرای  بـرود.  سـوال  زیـر 
میـدان کرکت میـدان مبارزه را برای شـرافت و 

عدالـت در برابـر تبعیـض همـوار کـرد.
از  یکـی  بـه  »بالـو«  میـان  ایـن  در 
هم وطنـان  میـان  در  چهره هـا  مشـهورترین 
سـتم دیده اش تبدیـل شـد. او همچنیـن قهرمان 
»بهیمـراو رامجـی آمبـدکار« بـزرگ بود، کسـی 
کـه به عنـوان معمـار اصلـی قانون اساسـی هند 

می شـود. شـناخته  دالیت هـا  نمـاد  و 
مهاراجـه  بـرای  کرکـت  دیگـر  سـوی  از 
پیش بـرد  در  مهمـی  ابـزار  سـینگ  بهوپنـدر 
منافـع سیاسـی اش بـود. او تـالش کـرد تـا از 
موقعیتـش به عنـوان کاپیتـان اولیـن تیـم کرکت 
تمامـا هنـدی بـرای فرونشـاندن شـک و تردید 
توانایی هایـش  بـه  امپراتـوری  روزافـزون 

کنـد. اسـتفاده  حاکـم،  یـک  به عنـوان 
وفاداریامپراتوری

کـه  امپراتـوری  وفـاداران  بـرای  کرکـت 
اقـدام  ایـن  سـازمان دهنده ی  و  تمویل کننـده 
بودنـد، بـه ابـزاری بـرای ترویـج یـک تصویـر 
مثبـت از هنـد و اطمینـان دادن بـه مقامـات در 
بریتانیـا کـه ایـن کشـور بـه امپراتـوری وفـادار 

باقـی خواهـد مانـد، تبدیـل شـد.
ایـن مسـأله هـدف اصلـی نخسـتین تـور 
ایرلنـد  و  کبیـر  بریتانیـای  هنـد  تمـام  کرکـت 
بـه  زمان بنـدی اش  کـه  تـوری  بـود؛  شـمالی 
هیچ وجـه تصادفـی نبـود. سـالی کـه ایـن تـور 
برگـزار شـد، جورج پنجـم به طور رسـمی تاج 
پادشـاه امپراتوری لندن را بر سـر نهاد و سـپس 
بـه هنـد بـرای شـرکت در »دربـار دهلی« سـفر 

. د کر
یـادآوری ایـن تاریـخ کـه دیرزمانی سـت 
از  برهـه ای  در  سـپرده  شـده،  فراموشـی  بـه 
زمـان کـه کرکـت در شـبه قاره ی هنـد بـه ابزار 
ناسیونالیسـم افراطـی تبدیـل شـده اسـت کـه 
ورزش را »جنـگ منهـای تیرانـدازی« می دانـد، 

مهـم و سـودمند اسـت. 

انحصـار  در  روزگاری  کـه  ورزشـی 
نخبـگان اسـتعماری بود، حاال شـور و عالقه ی 
ملـی مسـتعمره ی سـابق اسـت؛ »آیرونـِی« کـه 
سـراغ  می تـوان  کم تـر  تاریـخ  در  را  نظیـرش 
کـرد و همان قـدر شـگفت آور این کـه هند حاال 
بـه تنهـا ابرقـدرت کرکـت جهـان تبدیل شـده 

. ست ا
کرکـت  تیـم  کـه  معاصـر  هندی هـای 
بیش تـر  اسـت،  هنـد  ملـت  برای شـان  هنـد 
از دیگـران لـذت رسـیدن بـه ایـن موقعیـت را 
چشـیده اند. آن هـا »تیـم هنـد« را نمـاد وحدت 
ملـی و بازی کنـان آن را آیینـه ی گونا گونـی این 

می داننـد. شـبه قاره 
کشورِکرکت

هـر  از  بیـش  هنـد  تیـم  دهـه  ایـن  »در 
زمـان دیگـری از کشـوری کـه مـا از آن ریشـه 
گرفته ایـم و از مردمـی بـا فرهنگ هـای بسـیار 
متفـاوت کـه بـه زبان هـای مختلـف صحبـت 
می کننـد، از ادیـان و مذاهـب مختلـف پیـروی 
می کننـد و بـه طبقـات مختلـف تعلـق دارنـد، 

می کنـد.« نمایندگـی 
ایـن سـخنان »راهـول دراویـد« کرکت بـاز 

پیشـین در سـال 2011 بـود.
امـا پیونـد کرکـت و ملـت هند نـه طبیعی 
تـالش  بـار  سـه  اجتناب ناپذیـر.  نـه  و  بـوده 
بی نتیجـه و 12 سـال زمـان بـرد تـا اولیـن تیـم 
هنـدی در تابسـتان 1911 وارد زمیـن کرکـت 
شـود. برخـالف برداشـت عمومـی -که ناشـی 
)بـه  »الگان  موفـق  بسـیار  هنـدی  فیلـم  از 
فارسـی، بـاج(« اسـت- ایـن »تیم ملی« توسـط 

امپراتـوری تشـکیل شـده بـود نـه علیـه آن.
اشـراف  هنـدی،  بازرگانـان  از  ائتالفـی 
و نجیـب زادگان و مبلغـان کـه بـا فرمانـداران 
بریتانیایـی، کارمنـدان دولتـی، روزنامه نـگاران، 
می کردنـد،  کار  حرفـه ای  مربیـان  و  سـربازان 
را  کرکـت  زمیـن  بـه  هنـد  رفتـن  ایـده ی 

سـاخت. امکان پذیـر 
اسـتعماری  نخبـگان  بیـن  اتحـاد  همیـن 
یک صـد  از  بیـش  کـه  شـد  باعـث  محلـی  و 
»ویـرات کوهلـی« و  این کـه  از  قبـل  تابسـتان 
جـام  بـرای  را  شـان  کارزار  هم تیمی هایـش 
جهانـی کرکـت 2019 آغـاز کننـد، تیمـی بـه 
نمایندگـی از هنـد در قلـب امپراتـوری بریتانیا 

بـه میـدان کرکـت بـرود.
»رنجی«جادویی

پـروژه سـاخت یـک تیـم کرکـت »هندی« 
دارد.  پرپیچ وخـم  و  طوالنـی  تاریخچـه ی 
 1898 سـال  در  اولین بـار  تیـم  ایجـاد  ایـده ی 
پـس از موفقیـت خیره کننـده ی »کومـار شـری 
رنجیتسـنگ« یـا »رنجـی« مطـرح شـد. رنجـی 
بـا سـبک واالی  بـود کـه  شـاهزاده ی هنـدی 
توپ زنـی اش بریتانیـا و جهـان امپریالیسـتی را 

مسـحور کـرده بـود.
مروجیـن کرکـت در هنـد به دنبال اسـتفاده 
از شـهرت رنجـی برای ایجـاد یک تیـم بودند. 
امـا رنجـی کـه از طریـق شـهرت و اعتبـارش 
در میـدان کرکـت حاکـم »نوانگـر« شـده بـود، 
نگـران بـود کـه مبـادا چنیـن پـروژه ای ملیـت 
از  نمایندگـی  بـرای  را  وی  حـق  به ویـژه  و 
ببـرد.  میـدان کرکـت زیـر سـوال  بریتانیـا در 
افـرادی در دسـتگاه امپراتـوری وجـود داشـتند 
–به ویـژه »لُـرد هریـس« فرمانـدار جایـی که در 
آن زمـان بمبئـی بـود- کـه هرگـز بـا موفقیـت 

سـر  کرکـت  میـدان  در  رنجـی  خیره کننـده ی 
سـازگاری نداشـتند و همچنـان بـه او به عنـوان 

می دیدنـد. مهاجـر«  »پرنـده ی 
چهـار سـال بعـد از آن، برنامـه ی متفاوتی 
هنـِد  اروپایی هـای  حـاال  بـود.  دسـتورکار  در 
مسـتعمراتی بـرای ایجـاد یـک تیـم هنـدی که 
توانایـی بالقـوه ایـن کشـور را به عنـوان »مقصد 
کرکـت« بـه نمایـش بگـذارد، به سـوی نخبگان 
محلـی قدرت منـد دسـت همـکاری دراز کرده 
بودنـد؛ اقدامـی کـه بـاز هـم به دلیـل اختالفات 
شـدید بیـن هندوها، پارسـی ها و مسـلمانان بر 
سـر ترکیـب تیـم پیشـنهادی، ناکام شـد. تالش 
سـال 1906 بـرای ایجـاد تیـم کرکـت هنـد نیز 
بـه سرنوشـت تالش های نـاکام قبلـی انجامید.
 1909 و   1907 سـال های  بیـن  هنـد 
شـاهد موجـی از خشـونت »انقالبـی« توسـط 
هندی هـای جوان بـود که مقامـات بریتانیایی و 
همـکاران محلی آن هـا را هدف قـرار می دادند. 
خواسـتار  امپراتـوری  سـران  بریتانیـا،  در 
جلوگیـری از عبـور و مرور آزادانـه ی هندی ها 

بـه ایـن کشـور شـدند.
ترکیببازیگران

شـخصیت های  و  برجسـته  بازرگانـان 
کـه  هنـدی  اشـراف زادگان  بـا  همـراه  مطـرح 
قبلـی  از تالش هـای  ناشـی  منفـی  تصویـر  از 
بی میـل شـده بودنـد، به دنبـال احیای پـروژه ی 
اعـزام یک تیـم کرکت هندی به لنـدن برآمدند؛ 
زمینـه ی تاریخـی کـه در آن اولیـن تیـم کرکت 
»تمام-هنـدی« شـکل گرفـت. مردانـی که برای 
نمایندگـی از هنـد روی صحنـه ی امپریالیسـتی 
از  سـوال برانگیزی  ترکیـب  شـدند،  انتخـاب 

بـود.  آن هـا  و شـخصیت های  بازی گـران 
مهاراجـه ی  »بهوپنـدر سـینگ« 19 سـاله، 
»پاتیـاال«،  از  تازه  برتخت نشسـته  و  لذت طلـب 
قدرت مندتریـن ایالـت سـیک در هنـد کاپیتـان 
تیـم بـود و بقیـه اعضـای تیم -شـش پارسـی، 

ــراد  ــت از اف ــی حفاظ ــروه دادخواه ــات روز: گ اطالع
ملکــی اعــالم کــرده اســت کــه تلفــات غیرنظامیــان در مــاه 
گذشــته ی میــالدی )جــون( در مقایســه بــه یــک مــاه پیــش 

ــه اســت.  ــم« برابرکاهــش یافت ــی( »یک ونی از آن )م
در گــزارش ایــن نهــاد کــه دیــروز )دوشــنبه، 10 
ســرطان( منتشــر شــده، آمــده اســت کــه در مــاه گذشــته ی 
میــالدی )جــون( 63 نفــر کشــته و 134 نفــر دیگــر زخمــی 
ــج زن و شــش کــودک  ــان کشته شــدگان پن شــده اند. در می
ــودک  ــت زن و 16 ک ــز هف ــدگان نی ــان زخمی ش و در می

شــاملند.
یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در 
بــه ماه هــای گذشــته، جــون نخســتین مــاه  مقایســه 
ــت کشــور  ــازده والی ــا در ی ــه در آن تنه ــالدی اســت ک می
ــاس  ــت. براس ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان ب ــات غیرنظامی تلف
ــی  ــته و زخم ــا 46 کش ــار ب ــت ننگره ــزارش، والی ــن گ ای
ــی در رده ی دوم و  ــته و زخم ــا 42 کش ــل ب ــدر، کاب در ص
هلمنــد نیــز بــا بیــش از 27 کشــته و زخمــی در رده ی ســوم 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق

نهــاد عامــل عمــده ی کاهــش  ایــن  در گــزارش 
تلفــات غیرنظامیــان، وقــوع »تنهــا یــک حملــه ی انتحــاری« 
ــگ  ــر جن ــای درگی ــز طرف ه ــت. تمرک ــده اس ــه ش گفت
ــات  ــش تلف ــر کاه ــل دیگ ــی از عام ــنگرهای جنگ ــر س ب

ــت. ــده اس ــه ش ــان گفت غیرنظامی
گــروه دادخواهــی حفاظــت از افــراد ملکــی همچنــان 
گفتــه اســت کــه در جریــان شــش مــاه گذشــته ی میــالدی 
یــک هــزار و 981 غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و زخمی 
شــده اند در حالــی کــه ایــن رقــم در شــش مــاه اول ســال 

2018 میــالدی دو هــزار و 639 نفــر اعــالم شــده بــود.
ایــن نهــاد در عیــن حــال ابــراز نگرانــی کــرده 
ــت از  ــرای حفاظ ــگ ب ــر جن ــای درگی ــه طرف ه ــت ک اس
ــه قوانیــن اســالمی،  ــان بیش تــر دقــت نکــرده و ب غیرنظامی
ــی و  ــن بشردوســتانه ی جهان ــگ، قوانی ــی جن ــن داخل قوانی

ــد. ــرام نمی گذارن ــر احت ــوق بش ــی حق ــون جهان قان
از  ملکــی  افــراد  از  حفاظــت  دادخواهــی  گــروه 
ــرای حفاظــت از  ــا ب ــته اســت ت ــر خواس ــای درگی طرف ه

غیرنظامیــان بیش تــر تــالش کننــد.

گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی: 
تلفات غیرنظامیان در یک ماه گذشته کاهش یافته است

اولین تیم کرکت هند چگونه شکل گرفت؟
با  همراه  مطرح  شخصیت های  و  برجسته  بازرگانان 
اشراف زادگان هندی که از تصویر منفی ناشی از تالش های 
قبلی بی میل شده بودند، به دنبال احیای پروژه ی اعزام یک 
تیم کرکت هندی به لندن برآمدند؛ زمینه ی تاریخی که در 
آن اولین تیم کرکت »تمام-هندی« شکل گرفت. مردانی 
که برای نمایندگی از هند روی صحنه ی امپریالیستی انتخاب 
شدند، ترکیب سوال برانگیزی از بازی گران و شخصیت های 

آن ها بود. 
و  لذت طلب  مهاراجه ی  ساله،   ۱9 سینگ«  »بهوپندر 
تازه  برتخت نشسته از »پاتیاال«، قدرت مندترین ایالت سیک 
در هند کاپیتان تیم بود و بقیه اعضای تیم -شش پارسی، 
پنج هندو و سه مسلمان- براساس دین انتخاب شده بودند.
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دو  از  پس  غنی  اشرف  رییس جمهور 
سال، به دعوت رسمی عمران خان، نخست 
هفتم  و  ششم  روزهای  در  پاکستان  وزیر 
غنی  آقای  کرد.  پاکستان سفر  به  سرطان 
در سفر دوروزه با صدراعظم، رییس جمهور، 
احزاب  نمایندگان  و  بزرگان  خارجه،  وزیر 
پاکستانی و تاجران الهور دیدار و گفت وگو 

کرد. 
او می گوید در جریان دو سال گذشته، 
به  پاکستان  مکرر  خواست های  وجود  با 
براساس  این بار  اما  نکرده،  سفر  کشور  این 
پیشنهاد لویه جرگه ی مشورتی صلح به این 
کشور  دو  میان  روابط  تا  کرد  سفر  کشور 

بهبود یافته و عادی شود.
در  پاکستان  به  رییس جمهور  سفر 
در  افغانستان  که  می گیرد  صورت  حالی 
قرار  سیاسی  مهم  رخداد  دو  آستانه ی 
دارد: یکی گفت وگوهای صلح میان امریکا 
و طالبان که به مرحله ی حساسی رسیده 
و احتمال توافق در ماه های اخیر می رود و 
دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که 
هر نامزد به دنبال یارگیری در سطح ملی و 

بین المللی است. 
در این وضعیت، رییس جمهور پس از 
دو سال رد درخواست سفر، دعوت پاکستان 
آقای  پذیرفت.  را  کشور  این  به  سفر  برای 
روی  گفت وگو  را  خود  سفر  هدف  غنی 
که  چیزی  کرد؛  متمرکز  اقتصادی  مسایل 
دیده ی  به  سفر  این  هدف  به  کارشناسان 
شک و تردید می نگرند و باور دارند که پشت 
و  شده  مطرح  دیگر  مسایل  بسته  درهای 

مسایل اقتصادی به مثابه ی روپوش است. 
از  افغانستان  مقام های  که  آنچه 
می گویند  سفر  این  اقتصادمحور  هدف 
مطالعات  مرکز  در  غنی  صحبت های  و 
گویا  می دهد،  نشان  اسالم آباد  استراتژیک 
رییس جمهور با برشمردن پروژه های کالن 
منطقه ای و فرصت های اقتصادی می خواهد 
به پاکستان بفهماند که افغانستان می تواند 
به اقتصاد وخیم آن کشور کمک کند. در 
این  می شود  مطرح  که  سوالی  مورد  این 
است: آیا افغانستان با رویکرد اقتصاد محور 
برای بهبود روابط دو کشور و جلب همکاری 
درحالی که  فعلی،  وضعیت  در  پاکستان 
از  افغانستان  به  نسبت  پاکستان  دیدگاه 
دیدگاه  می تواند  بوده،  امنیت محور  دیرگاه 
همسایه اش را نسبت به خود تغییر دهد؟ 
اقتصادی  اهمیت  اسالم آباد  برای  کابل  آیا 
آنچنانی دارد که افغانستان بخواهد از این 

دریچه با پاکستان وارد مذاکره شود؟ 
دوروایتازکابلتااسالمآباد

اعالمیه های  از  که  آنچه 
این  مورد  در  افغانستان  ریاست جمهوری 
به  غنی  اشرف  سفر  هدف  برمی آید،  سفر 
و روی  بوده  اقتصادمحور  بیش تر  پاکستان 
و  تجارت  منطقوی،  اتصال  چون  مسایلی 
ترانزیت و همچنان امنیت و صلح بحث شده 

است. 
در دیدار غنی و عمران خان دو طرف 
میان  سرمایه گذاری  و  تجارت  ترانزیت،  بر 
افغانستان و پاکستان تاکید کرده اند. هردو 
طرف گفته اند که باید از اشتباهات گذشته 
آموخت و آن را در آینده تکرار نکرد. آقای 
ایجاد  را  سفرش  هدف  عمران  به  غنی 
و  افغانستان  میان  نیک  روابط  و  مناسبات 
پاکستان خوانده و بیش تر روی همکاری های 

اقتصادی منطقه ای پیچیده است. 
عمران خان ابراز امیدواری کرده است 
که این سفر در مقایسه به سفرهای قبلی 
پردست آورد باشد. همچنان دولت پاکستان 
می گوید که موضوعاتی چون پروسه ی صلح 
افغانستان، شرایط امنیتی مرز دو کشور و 
مشکالت روابط تجاری در دیدار عمران خان 
و اشرف غنی به بحث گرفته شده است، اما 
اعالمیه ی  در  افغانستان  ریاست جمهوری 
خود از پروسه ی صلح افغانستان و مسایل 

مرزی سخن نزده است. 
پاکستان می گوید اشرف غنی و عمران 
از  جدیدی  فصل  تا  کردند  توافق  خان 

کند. سوال این است که آیا نیاز اقتصادی 
مقام های  دادن  قناعت  به  منجر  پاکستان، 
آن کشور می شود که در بخش سیاسی از 
جمله در امر مبارزه با تروریسم و صلح به 
برای  افغانستان  آیا  افغانستان کمک کند؟ 
پاکستان اهمیت اقتصادی دارد تا مقام های 
افغانستان نگاه  از این دریچه به  آن کشور 

کنند؟
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در 
آسیای جنوبی  مرکز  ارشد  عضو  و  فرانسه 
اطالعات  با  گفت وگو  در  آتالنتیک  شورای 
وضعیتی  در  افغانستان  که  می گوید  روز 
نیست که بتواند به اقتصاد پاکستان کمک 
کند: »من به این باور نیستم که افغانستان 
می تواند حالل مشکالت اقتصادی پاکستان 
شود. نه تنها که افغانستان ظرفیت و امکانات 
کمک های  محتاج  خود  بلکه  ندارد،  آن را 
خارج است و در شرایط کنونی دارای اقتصاد 
ضعیف می باشد. آوردن فشار اقتصادی باالی 
مفید  می تواند  مشترک  به طور  اسالم آباد 
تا زمانی که چین و بعضی  واقع شود، ولی 
کنند  تمویل  را  پاکستان  عربی  کشورهای 
ـ حاال که روابطش با روسیه هم بهبود یافته ـ 
تلقی  جدی  افغانستان  پیشنهاد  و  کمک 
نمی شود و از اهمیت زیاد برخوردار نیست.«

عباس فراسو، نامزد دکترا در دانشگاه 
با اطالعات  دیکین در استرالیا در صحبت  
اقتصادی  بد  وضعیت  که  می گوید  روز 
از  کشور  این  که  نمی شود  باعث  پاکستان 
سیاست های استراتژیک خود دست  بردارد 
و نگاه امنیت محور خود نسبت به افغانستان 

را به نگاه اقتصادی تغییر دهد. 
درست  »این  می افزاید:   فراسو  آقای 
است که وضعیت اقتصادی پاکستان وخیم 
دارد،  نزولی  سیر  اقتصادی  رشد  است؛ 
مشکل انرژی یک مشکل بنیادی پاکستان 
است؛ و این کشور پس از سال ها هنوز دنبال 
قرضه های بزرگ است تا به بحران اقتصادی 
بدان  این  ولی  کند.  پیدا  حل  راه  خود 
سیاست های  از  پاکستان  که  نیست  معنا 
دست  آسانی ها  این  به  خود  استراتژیک 
بردارد. پاکستان معامالت کالن با چین در 

منطقه دارد.«
این  در  که  می افزاید  فراسو  آقای 
داشت؛  نظر  در  باید  را  نکته  دو  خصوص 
اول، پاکستان به صورت تاریخی دارای یک 
دولت امنیت محور بوده است. در دولت های 
دست  به  مملکت  مهم  امور  امنیت محور 
امنیتی  استراتژی های  و  است  نظامیان 
دوم،  اقتصادی.  نه  دارد،  اولویت  همواره 
در  فوری  اقتصادی  فشار  ابزار  افغانستان 

دوستی و همکاری بر اساس اعتماد متقابل 
و هماهنگ را برای تداوم صلح، ثبات و رفاه 

منطقه آغاز کنند.
در  که  می گوید  افغانستان  دولت  اما 
شاه  پاکستان،  خارجه  وزیر  و  غنی  دیدار 
محمود قریشی این سفر را برای گسترش 
روابط و همکاری ها و همچنان ایجاد فضای 
اعتماد میان دو کشور، مفید و ارزنده خوانده 
سفرش  هدف  که  است  گفته  غنی  است. 
این  و  است  کشور  دو  میان  روابط  بهبود 
روابط باید براساس احترام متقابل و روابط 

دولت با دولت استوار باشد. 
که  می گوید  پاکستان  دولت 
پاکستان  تالش های  از  غنی  رییس جمهور 
در روند صلح افغانستان تقدیر کرد. قریشی 
وعده داده است که کشورش با نیت نیک به 
تالش هایش برای تأمین صلح در افغانستان 

ادامه خواهد داد.
رؤسای  افغانستان،  دولت  گفته ی  به 
روی  جداگانه  دیدار  در  کشور  دو  جمهور 
همکاری ها و روابط دوجانبه میان افغانستان 
رشد  و  امنیت  منطقه،  ثبات  پاکستان،  و 
متقابل  احترام  و  فقر  با  مبارزه  اقتصادی، 
گفت وگو  کشور،  دو  هر  ملی  استقالل  به 
رؤسای  که  می گوید  پاکستان  کرده اند. 
جمهور دو کشور باهم به توافق رسیدند که 
برقراری روابطی که منجر به صلح، امنیت و 
شکوفایی شود، به نفع هر دو کشور است. 
دارد  پاکستان قصد  علوی گفته که  عارف 
ارتباط نزدیک تری با افغانستان برقرار کند 
همه  در  عمیق تر  همکاری  به  مبتنی  که 

بخش ها باشد.
این  جریان  در  غنی  رییس جمهور 
سفر، با بزرگان و نمایندگان احزاب مختلف 
پاکستان به صورت جداگانه دیدار کرد. در 
میان  همه جانبه  روابط  روی  دیدارها  این 
از میان  دو کشور، همکاری های منطقوی، 
و  اقتصادی  ثبات، رشد  امنیت،  فقر،  بردن 
احترام به اصل روابط دولت با دولت بحث 

شده است. 
ایالت  به شهر الهور مرکز  آقای غنی 
استان دار  با  و  رفت  نیز  پاکستان  پنجاب 
و  چالش ها  و  دیدار  پنجاب  تاجران  و 
میان  و سرمایه گذاری  تجارتی  فرصت های 
را  منطقوی  اتصال  اجندای  و  کشور  دو 

تشریح کرد. 
افغانستان؛ناجیاقتصادپاکستان

مطالعات  انستیتوت  در  غنی  اشرف 
که  سخنرانی  در  اسالم آباد  استراتژیک 
وزیر خارجه پاکستان نیز حضور داشت، در 
اقتصادی موجود در  به فرصت های  ارتباط 
شیوه ی  کرد.  منطقه صحبت  و  افغانستان 
به  که  می ماند  معلمی  به  وی  حرف زدن 
مخاطبان خود درس بدهد. او تأکید دارد که 
افغانستان در قلب این فرصت ها قرار دارد و 

می تواند به اقتصاد پاکستان کمک کند. 
آقای غنی در بخشی از صحبت هایش 
به قریشی می گوید:  »من می توانم  خطاب 
تصور کنم که آسیا در ۲۰ سال آینده شاهد 

که  است  این  پاکستان  مقام های  با  دیدار 
و  نظامیان  سخنان  میان  هماهنگی  یک 
و  است  آمده  به وجود  پاکستان  سیاسیون 
ارتش پاکستان احساس می کند که شرایط 
مواجه  خطر  با  را  کشورشان  اقتصادی  بد 

کرده است.
روایت مقام های افغانستان از این سفر 
خواهان  دیگر  پاکستانی ها  که  است  این 
برگشت امارت اسالمی طالبان در افغانستان 
نیستند، چون آن ها برگشت امارت اسالمی 
افغانستان  را به نفع کشور خود، منطقه و 
نمی دانند و همچنان پاکستانی ها از گسترش 

افراط گرایی در کشورشان ترس دارند.
امنیتی  بلندپایه  مقام  یک  همچنان 
افغانستان که در این سفر رییس جمهور را 
همراهی کرده، می گوید که پیام هیأت کابل 
به پاکستان این بود که دولت افغانستان تا 
چهار ماه آینده طالبان را شکست می دهد، 
آن ها  چون  ندارد،  را  نابودی شان  قصد  اما 
به  کنند.  قبول  را  صلح  راه حل  می توانند 
مقام های  به  افغانستان  هیأت  او،  گفته ی 
پاکستان گفته است که اگر این کشور دیگر 
از طالبان حمایت نکند طالبان دیگر قادر به 

ایستادن سر پای خود نخواهند بود. 
عمر صمد در مورد این ادعا می گوید 
روش  در  مقطعی  و  تکتیکی  تغییرات  که 
محتمل  افغانستان  به  ارتباط  در  پاکستان 
است، اما دلیل و منطق دیگری وجود ندارد 
که در استراتژی آن کشور در  این مرحله که 
مذاکرات صلح از سوی ایاالت متحده به راه 
انداخته شده، تغییر و تحول بنیادی رونما 

شود.
فعلی  رجال  که  »یقینا  می افزاید:  او 
کابل به این واقعیت پی می برند، ولی  شرایط 
سیاسی و انتخاباتی چنان است که امکان 
آن می رود که عده ی ضرورت آن را احساس 
را  منطقوی خود  و  داخلی  موقف  تا  کنند 
تقویه کرده و موانع را از سر راه خود بردارند. 
به نظر من، دیدگاه پاکستان در این مرحله 
تغییر نکرده ولی چنان وانمود می کند که 
گویا همکار پروسه سیاسی می باشد چون 
هدف اسالم آباد به رسمیت شناختن طالبان 

و سهم گیری شان در نظام آینده می باشد.«
تغییر  که  می گوید  نیز  فراسو  عباس 
واضحی را در سیاست پاکستان نسبت به 
افغانستان نمی بیند؛ زیرا پناه گاهای طالبان 
این کشور  پابرجاست و  هنوز در پاکستان 
برگشت موفقانه ی طالبان به میدان جنگ 
را با وجود فشارهای غرب، برای خود یک 

دست آورد استخباراتی فکر می کند.
آقای فراسو می افزاید: »پاکستان هنوز 

آسیای  به  پاکستان  وصل  و  ندارد،  دست 
فوری  مشکالت  که  نیست  ابزاری  میانه 
پاکستان را پاسخ بگوید. بنابراین، پاکستان 
به  خود  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 
افغانستان به عنوان یک فکتور اصلی نگاه 
نمی کند، بلکه نسبت به افغانستان هنوز نگاه 

امنیتی دارد. 
آقای فراسو می افزاید که افغانستان در 
صورتی می تواند به اقتصاد پاکستان کمک 
کند که پاکستان نگاه امنیتی به افغانستان 
نداشته باشد، بلکه یک نگاه اقتصاد محور و 
روابط  در  منطقه ای  همگرایی  به  معطوف 
اقتصادی داشته باشد: »ولی این یک فرایند 
به  آن  به  که دست یافتن  است  بلند مدت 
توان حکومت  و  پاکستان  امنیتی  سیاست 

افغانستان بستگی دارد.«
دانشگاه  اقتصاد  استاد  مسعود،  سید 
سیاست  اولویت های  که  می گوید  کابل 
پاکستان، مسائل امنیتی و سیاسی است، نه 
مسائل اقتصادی و از طرف دیگر افغانستان 
به لحاظ اقتصادی یک منطقه قابل توجه و 
شایسته برای پاکستان نیست که سیاست 
اقتصادی را در رابطه به افغانستان در اولویت 

خود قرار دهد.
تغییردیدگاهپاکستان؟

مقام های افغانستان مدعی اند فشارهای 
که از سوی افغانستان در سال های اخیر بر 
پاکستان وارد شده، منجر به تغییر سیاست 
پاکستان نسبت به افغانستان شده است و 
اکنون دیگاه آن کشور نسبت به افغانستان 
دیدگاه سابق نیست. برداشت افغانستان از 

رونق اقتصاد بین قاره ای خواهد بود. برای 
اولین بار، تجارت میان کشورهای آسیایی 
بیش تر از تجارت با کشورهای سایر قاره ها 
خواهد بود. بنابراین، مهم است که فراتر از 
دو کشور و چند کشور فکر کنیم و به دنبال 
راه هایی باشیم که ما را با همدیگر مرتبط 

بسازد.«
که  است  این  غنی  اشرف  استدالل 
متکی  پاکستان  به  تنها  دیگر  کشورش 
میانه  آسیای  کشورهای  اکنون  و  نیست 
و  افغانستان اند  تجاری  شرکای  بزرگ ترین 
گندم قزاقستان در تمام مناطق افغانستان 

با گندم منطقه رقابت می کند.
که  است  این  هدف  می گوید  غنی 
آسیای  با  آسیا  جنوب  و  پاکستان  چگونه 
میانه وصل شود. او از ایجاد سیستم منظم 
سیاسی  تفاهم  دولت ها،  نقش  دوامدار،  و 
اصل های  به عنوان  کراچی  بندر  اهمیت  و 
رسیدن به موفقیت یاد می کند: »آجندایی 
امروز مطرح می کنم یک آجندای  که من 
واقع بینانه است نه ایده آل و دست نیافتنی. 
دهه  دو  زمانی  دوره ی  یک  مورد  در  من 
زمانی  دوره ی  یک  از  بلکه  نمی زنم  حرف 
چند ساله سخن می  گویم. تنها چیزی که 
نیاز است پروژه ی تاپی و پروژه های همانند 
آن به زودی تطبیق شود، رسیدن به یک 

تفاهم دو جانبه ی سیاسی است.«
او همچنان از پروژه ی برق کاسا۱۰۰۰ 
آسیایی  کشورهای  از  گاز  و  برق  انتقال  و 
اهمیت  و  به کشورهای جنوب آسیا  میانه 
و  می کند  صحبت  کراچی  در  گوادر  بندر 
پاکستان می گوید:  وزیر خارجه  به  خطاب 
در  را  مورد  دو  این  ما  اگر  قریشی،  »آقای 
و  افغانستان  دهیم،  قرار  خود  اولویت های 
پاکستان هر دو از آن مستفید خواهد شد.«

تاجران  با  دیدار  در  غنی  همچنان 
موقعیت  اهمیت  به  اشاره  ضمن  پنجاب 
در  تجارت  تاریخ  و  افغانستان  جغرافیایی 
ظرفیت های  افغانستان  که  گفت  منطقه، 
با  مرکزی  آسیای  وصل کردن  برای  الزم 
آسیای جنوبی را دارا می باشد. او به تجاران 
گفته که افغانستان را به دید یک بازار ملی 
نه، بلکه به دید یک پالتفورم برای بازارهای 
بین المللی بنگرند، چون افغانستان از طریق 
ایجاد بنادر خشکه، خطوط آهن و راه های 
به  مرکزی  آسیای  با کشورهای  مواصالتی 

بازارهای اروپا وصل می باشد.
توضیح  حکومتی  مقام های  که  آنچه 
می  دهند، رییس جمهور و هیأت افغانستان 
در این سفر به پاکستان گفته که افغانستان 
کمک  پاکستان  بد  اقتصاد  به  می تواند 

 ،)Christopher Wray( رای  کریستفر 
رییس اِف بی آی گفته است »یکی از کارهای که ما 
می خواهیم انجام دهیم این است که چین را نه تنها 
بلکه  دولتی،  همه جانبه ی  تهدید  یک  منزله ی  به 
یک تهدید اجتماعی همه جانبه در نظر بگیریم. لذا 
چین درخور واکنش اجتماعی همه جانبه از سوی 
سیاسی  مجامع  در  چنان  اندیشه  این  ماست.« 
آمریکا گسترده است که وقتی دونالد ترمپ در 
جنوری ۲۰۱۸ جنگ تجارتی با چین را روی دست 
گرفت، حتا شخصیت های میانه رو دموکرات مثل 
او  از   )ChuCk sChumer( شومر  چک 

حمایت کردند. 

درس اقتصادی به پاکستان یا تالش برای جذب حمایت سیاسی؛ 
سفر غنی به پاکستان چه معنا می دهد؟

امیدواری  ابراز  خان  عمران 
در  این سفر  که  است  کرده 
قبلی  سفرهای  به  مقایسه 
باشد. همچنان  پردست آورد 
که  می گوید  پاکستان  دولت 
پروسه ی  چون  موضوعاتی 
شرایط  افغانستان،  صلح 
و  کشور  دو  مرز  امنیتی 
در  تجاری  روابط  مشکالت 
اشرف  و  خان  عمران  دیدار 
شده  گرفته  بحث  به  غنی 
ریاست جمهوری  اما  است، 
افغانستان در اعالمیه ی خود 
از پروسه ی صلح افغانستان 
و مسایل مرزی سخن نزده 

است. 

از  بخشی  در  غنی  آقای 
به  خطاب  صحبت هایش 
»من  می گوید:   قریشی 
می توانم تصور کنم که آسیا 
شاهد  آینده  سال   ۲۰ در 
قاره ای  بین  اقتصاد  رونق 
خواهد بود. برای اولین بار، 
کشورهای  میان  تجارت 
تجارت  از  بیش تر  آسیایی 
قاره ها  سایر  کشورهای  با 
مهم  بنابراین،  بود.  خواهد 
از دو کشور  است که فراتر 
و  کنیم  فکر  کشور  چند  و 
باشیم  راه هایی  به دنبال 
مرتبط  همدیگر  با  را  ما  که 

بسازد.«
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سلیم مقیمی 

حوادث ترافیکی در هرات؛ 
تلفات سنگین و بی توجهی مسئولین

پرتلفات  ترافیکی  حادثه ی  آخرین 
سرطان  اول  روز  به  بزرگ راه  این  در 
برمی گردد که در پی برخورد یک موتر 
نفر  تیزرفتار، چهار  با یک موتر  ویشی 
کشته و سه نفر دیگر زخم برداشته اند.

مرکزی  بیمارستان  آمار  براساس 
تورغندی   – هرات  بزرگ راه  هرات، 
پایتخت  که  هرات  والیت  شمال  در 
کشور  به  را  افغانستان  فرهنگی 
جریان  در  می کند،  وصل  ترکمنستان 
حادثه ی  دو  شاهد  دست کم  ماه  هر 
این  اغلب  که  بوده  ترافیکی  خونین 
حوادث توسط موترهای ویشی صورت 

گرفته است.
و  نفت کش ها  مسیر  این  در 
حرکت اند.  در  همواره  گاز  تانکرهای 
حاشیه ی این بزرگ راه به دلیل داشتن 
طبیعت بکر و آب وهوای گوارا، روزهای 
ساکنان  از  تن  هزاران  میزبان  جمعه 
هرات است. بیش تر حوادثی که در این 
مسیر به وقوع پیوسته، موترهای حامل 
شهروندانی بوده که به منظور تفریح به 
آب وهوای  خوش  مناطق  و  روستاها 

تورغندی می رفته اند. 
در  کندهار   – هرات  بزرگ راه 
در  هم  هرات  والیت  جنوب شرق 
موترهای  تردد  به دلیل  پسین  ماه های 
شاهد  تیزرفتار  و  الری  مسافربری، 
آخرین  است.  بوده  خونینی  حوادث 
این  در  ترافیکی  حادثه ی  مورد 
سه شنبه،  روز  به  برمی گردد  بزرگ راه 
۲8 جوزا که در پی برخورد یک موتر 
نفر  دو  باربری  موتر  یک  با  مسافربری 
مجروح  دیگر  نفر  سه  و  باختند  جان 

شده اند.
کجایکارمیلنگد؟

به باور برخی نمایندگان مردم در 

هرات  والیت  در  ترافیکی  حوادث 
شده  مهارنشدنی  هیوالی  به  تبدیل 
بیست  ماه دست کم  در جریان هر  که 
نفر را به کام مرگ می کشاند. فاجعه ی 
عریانی که آمیخته با سکوت مسئوالن 
حوادث  این  قربانیان  پی گیری  عدم  و 

است.
شفاخانه ی  آماری  داده های 
روز   9۰ جریان  در  هرات  حوزوی 
از  حکایت  جاری  سال  نخست 
زخمی شدن  و  نفر   6۰ جان باختن 
حوادث  پی  در  نفر  سه هزار  دست کم 

ترافیکی در این والیت دارد. 
سرطبیب  جاللی  محمدعارف 
روزنامه  به  هرات  حوزوی  شفاخانه ی 
قربانیان  میزان  می گوید  روز  اطالعات 
آنان  پرونده های  که  ترافیکی  حوادث 
در جریان سه ماه نخست سال روان در 
این مرکز درمانی ثبت شده، به تناسب 
سال گذشته ده درصد افزایش را نشان 
هشتاد  که  تکان دهنده ای  آمار  می هد. 
درصد قربانیان آن کم تر از هژده سال 
و یا هم بین بیست تا بیست وپنج سال 

سن دارند. 
حوزوی  شفاخانه  آمار  براساس 
بین  اوسط  به طور  روزانه  هرات، 
مختلف  حوادث  در  که  نفر   4۰-35
ترافیکی آسیب می بینند، به این مرکز 
بخت  عده ای  می شوند.  منتقل  درمانی 
دست  و  سر  با  و  است  یار  همراه شان 
برخی ها  و  می مانند  زنده  شکسته 
اتاق  در  زندگی شان  سکانس  آخرین 

عاجل ضبط می شود. 
در ترافیکی حوادث اصلی عوامل

هراتچیست؟
در  کل  به صورت  یا  و  هرات  در 
سرتاسر افغانستان هیچ نهاد یا مرکزی 
رویدادهای  عوامل  که  ندارد  وجود 
بررسی  بنیادین  به صورت  را  ترافیکی 
که  مرجعی  یگانه  کند.  پی گیری  و 
می توان به داده های آماری و یافته های 
رخدادهای  پرونده های  مورد  در  آن 
ترافیکی استناد کرد، مدیریت ترافیک 

است.
هرات  ترافیک  مدیریت  مسئوالن 
فرماندهی  زیرمجموعه ی  خود  که 
بودجه ی  و  است  هرات  پولیس 
عمده ی  عوامل  ندارد،  هم  مشخصی 
رویدادهای ترافیکی این والیِت حدودا 
چهارمیلیونی را به شش دسته تقسیم 

می کنند.
ترافیک  مدیر  غالم سخی حسینی 
که  می گوید  روز  اطالعات  به  هرات 

رخدادهای  افزایش  عامل  نخستین 
ترافیکی در هرات عدم آگاهی رانندگان 
است.  ترافیکی  قوانین  از  شهروندان  و 
در  افرادی که  از  مشخص  آمار  وی 
هرات مجوز رانندگانی دارند یا ندارند، 
ارایه نمی کند، اما می گوید که بیش تر 
قوانین  با  والیت  این  در  رانندگان 
آگاهی  و عدم  ندارند  ترافیکی آشنایی 
رویدادهای  تا  شده  سبب  قوانین  از 

ترافیکی افزایش یابد.
قانونی، دومین  رانندگان زیر سن 
به  است.  ترافیکی  رویدادهای  عامل 
همین ترتیب کم عرض بودن خیابان ها، 
رعایت  به  شهروندان  بی توجهی 
موترهای  افزایش  ترافیکی،  قوانین 
»ویشی«،  به  معروف  فرمان راسته 
بزرگ راه ها  در  ترافیکی  عالیم  کمبود 
مهمی  موارد  رانندگان،  بی احتیاطی  و 
پرتلفات  رویدادهای  خلق  به  که  است 

ترافیکی در هرات نقش دارد.
موترویشییاماشینآدمکشی؟

مدیریت  آمارهای  بنیاد  بر 
در  تصادف  ده  هر  از  هرات  ترافیک 
با موترهای  هرات، هشت حادثه ی آن 
فرمان راسته معروف به ویشی یا همان 
به  می شود.  انجام  پاکستان  دست 
تا زمانی  ترافیک هرات  عقیده ی مدیر 
که موترهای ویشی از سطح شهر هرات 
جمع نشود، وضعیت تغییر نمی کند. او 
چندین بار  کنون  تا  که  می کند  ادعا 
درخواست  هرات  محلی  مسئوالن  از 
مشترک  کمیته ی  تشکیل  با  تا  کرده 
و  والیتی  شورای  دولتی،  نهادهای  از 
به  را  نهادهای مدنی هرات سازوکاری 
غیرقانونی  واردات  از  جلوگیری  هدف 
به  پاکستان  کشور  از  ویشی  موترهای 
ارسالی  مکتوب  های  اما  بسنجد،  هرات 

محلی  اداره ی  هرات،  والیتی  شورای 
اجرایی  برنامه ی  هیچ  والیت  این 
به منظور جلوگیری از واردات بی رویه ی 
در  غیرقانونی  و  قانونی  نقلیه  وسایط 

دستور کارش ندارند.
شورای  عضو  حدید  مهدی  داکتر 
والیتی هرات به اطالعات روز می گوید، 
پذیرش  ظرفیت  دیگر  هرات  »والیت 
سایر  و  سه چرخ  موتورسایکل،  موتر، 
هم  آن  با  اما  ندارد؛  را  نقلیه  وسایط 
به  اقدام  بی رویه ای  به شکل  بازرگانان 
والیت  این  به  نقلیه  وسایط  واردات 
عضو  این  صحبت های  از  می کنند.« 
شورای والیتی طوری برداشت می شود 
بر  نظارتی  هیچ  دولتی  نهادهای  که 
واردات موترهای ویشی، سه چرخه ها و 
سایر وسایط نقلیه به این والیت ندارند. 
موترهای  افزایش  او  گفته ی  به 
دست پاکستان در هرات از عمده ترین 
ترافیکی  حوادث  افزایش  عوامل 
شورای  عضو  این  می آید.  به حساب 
و  قانونی  برخورد  عدم  هرات،  والیتی 
نقض  مرتکب  که  را  افرادی   با  قاطع 
نگران کننده  ترافیکی می شوند،  قوانین 
دانسته و وجود فساد در نهادهای دولتی 
رویدادهای  مظنونان  رهایی  عامل  را 
ترافیکی می داند. آقای حدید به منظور 
هرات سه  در  ترافیکی  کاهش حوادث 

راهکار پیشنهاد می کند:
دست  موترهای  جمع آوری  اول: 
پاکستان یا تغییر فرمان آن از راست به 
قوانین  که  افرادی  مجازات  دوم:  چپ؛ 
با  مبارزه  و  می کنند  نقض  را  ترافیکی 
در  سوم:  مربوطه؛  اداره های  در  فساد 
صورت ناتوانی دولت در امر جمع آوری 
مسیر  تغییر  فرمان راسته،  موترهای 

خیابان های هرات از راست به چپ.
شاکی ترافیکی، حوادث قربانیان

ازعملکرددولت
و  مجروحان  از  شماری 
ترافیکی که در  آسیب دیدگان حوادث 
بستری اند،  هرات  حوزوی  شفاخانه ی 
دولت را مقصر اصلی آمار بلند قربانیان 

حوادث ترافیکی می دانند.
با  همراه  که  محمدیوسف 
سه چرخه  یک  با  موتورسایکل اش 
شکسته،  چپش  پای  و  کرده  تصادم 
واردات  مانع  تا  می خواهد  دولت  از 
پاکستان  دست  موترهای  و  سه چرخ 
به هرات شود. وی می گوید: »مسئوالن 
نقلیه  وسایل  که  افرای  با  حکومت 
وارد می کنند،  هرات  به  را  قانونی  غیر 

هم دست هستند.«

که  است  این  پاکستان  مقام های  با  دیدار 
و  نظامیان  سخنان  میان  هماهنگی  یک 
و  است  آمده  به وجود  پاکستان  سیاسیون 
ارتش پاکستان احساس می کند که شرایط 
مواجه  خطر  با  را  کشورشان  اقتصادی  بد 

کرده است.
روایت مقام های افغانستان از این سفر 
خواهان  دیگر  پاکستانی ها  که  است  این 
برگشت امارت اسالمی طالبان در افغانستان 
نیستند، چون آن ها برگشت امارت اسالمی 
افغانستان  را به نفع کشور خود، منطقه و 
نمی دانند و همچنان پاکستانی ها از گسترش 

افراط گرایی در کشورشان ترس دارند.
امنیتی  بلندپایه  مقام  یک  همچنان 
افغانستان که در این سفر رییس جمهور را 
همراهی کرده، می گوید که پیام هیأت کابل 
به پاکستان این بود که دولت افغانستان تا 
چهار ماه آینده طالبان را شکست می دهد، 
آن ها  چون  ندارد،  را  نابودی شان  قصد  اما 
به  کنند.  قبول  را  صلح  راه حل  می توانند 
مقام های  به  افغانستان  هیأت  او،  گفته ی 
پاکستان گفته است که اگر این کشور دیگر 
از طالبان حمایت نکند طالبان دیگر قادر به 

ایستادن سر پای خود نخواهند بود. 
عمر صمد در مورد این ادعا می گوید 
روش  در  مقطعی  و  تکتیکی  تغییرات  که 
محتمل  افغانستان  به  ارتباط  در  پاکستان 
است، اما دلیل و منطق دیگری وجود ندارد 
که در استراتژی آن کشور در  این مرحله که 
مذاکرات صلح از سوی ایاالت متحده به راه 
انداخته شده، تغییر و تحول بنیادی رونما 

شود.
فعلی  رجال  که  »یقینا  می افزاید:  او 
کابل به این واقعیت پی می برند، ولی  شرایط 
سیاسی و انتخاباتی چنان است که امکان 
آن می رود که عده ی ضرورت آن را احساس 
را  منطقوی خود  و  داخلی  موقف  تا  کنند 
تقویه کرده و موانع را از سر راه خود بردارند. 
به نظر من، دیدگاه پاکستان در این مرحله 
تغییر نکرده ولی چنان وانمود می کند که 
گویا همکار پروسه سیاسی می باشد چون 
هدف اسالم آباد به رسمیت شناختن طالبان 

و سهم گیری شان در نظام آینده می باشد.«
تغییر  که  می گوید  نیز  فراسو  عباس 
واضحی را در سیاست پاکستان نسبت به 
افغانستان نمی بیند؛ زیرا پناه گاهای طالبان 
این کشور  پابرجاست و  هنوز در پاکستان 
برگشت موفقانه ی طالبان به میدان جنگ 
را با وجود فشارهای غرب، برای خود یک 

دست آورد استخباراتی فکر می کند.
آقای فراسو می افزاید: »پاکستان هنوز 

افغانستان را از سیاست هندمحور خود جدا 
نکرده است و نسبت به افغانستان نگاه امنیتی 
دارد. چندی قبل وزیر خارجه پاکستان آقای 
قریشی گفت که هرگونه منازعه میان هند و 
پاکستان تأثیر مستقیم بر افغانستان خواهد 
تغییرات  که  می دهد  نشان  این ها  داشت. 
واضحی در سیاست های پاکستان در قبال 
افغانستان دیده نشود. این ها نشان می دهد 

که اوضاع تغییر نکرده است.«
از دهه ی ۱98۰ که رییس ستاد وقت 
ارتش پاکستان تیوری عمق استراتژیک را 
از  افغانستان پیشنهاد کرد، پاکستان  برای 
این تیوری کار گرفته تا از نظر جغرافیایی 
احتمالی  هجوم  برابر  در  افغانستان  از 
نظامی هند به عنوان یک عقبه استراتژیک 
استفاده کند. آگاهان می گویند این سیاست 
پاکستان کماکان پابرجاست و به این زودی 

تغییر نخواهد کرد.
به  رسیدن  از  پس  غنی  محمداشرف 
قدرت تالش کرد اعتماد پاکستان را جلب 
کند. او چندین بار به پاکستان سفر کرد و 
سعی ورزید به کمک پاکستان صلح را در 
اما پاکستان به زودی  کشورش برقرار کند. 
غنی  اشرف  خواسته های  بر  سردی  آب 
افغانستان  در  جنگ  دیگر  بار  و  ریخت 
شدت گرفت. حامد کرزی، رییس جمهوری 
پیشین نیز بیش از ۲۰ بار به پاکستان سفر 
ملموسی  نتیجه ی  سفرهای  این  اما  کرد، 
برای افغانستان در پی نداشت و جنگ در 
آن  در  نیز  پاکستان  دست  که  افغانستان 
دراز است، کماکان ادامه یافت و شدت نیز 

گرفت.
آیاافغانستانبههدفشرسید؟

در  افغانستان  و  پاکستان  مقام های 
نتایج  به  نسبت  رسمی شان  صحبت های 
پاکستان خوش بین اند. صدر  به  غنی  سفر 
مهم  گام  یک  را  سفر  این  پاکستان  اعظم 
در راستای بهبود روابط، همکاری ها و ایجاد 
فضای اعتماد میان دو کشور خوانده و ابراز 
مقایسه  در  سفر  این  که  کرده  امیداوری 
باشد.  پردست آورد  قبلی،  سفرهای  به 
رییس جمهور پاکستان نیز این سفر را در 
راستای بهبود روابط و ایجاد فضای اعتماد 
خوانده  مفید  پاکستان،  و  افغانستان  میان 
است. وزیر خارجه پاکستان این سفر را برای 
همچنان  و  همکاری ها  و  روابط  گسترش 
اعتماد میان دو کشور، مفید  ایجاد فضای 

و ارزنده خوانده است.
ابراز امیدواری  رییس جمهور غنی نیز 
کرده است که این سفر و بحث ها با مقام های 
پاکستانی، سر آغاز ایجاد همکاری ها و روابط 
دولت با دولت میان مردم و دولت های دو 
کشور شود و همچنان نقش فعال پاکستان 
را در همکاری ها و اتصال منطقوی ترغیب 

کند.
این سفر  افغان  مقام های  در حالی که 
را متفاوت و موقف مقام های افغانستان در 
توصیف  قوی  را  پاکستان  مقام های  برابر 
موقف  ادعای  به  کارشناسان  اما  می کنند، 
به  سفر  این  هدف  و  افغان  مقام های  برتر 
که  می کنند  فکر  و  می کنند  نگاه  تردید 
پی  در  نیز  نتایج  قبلی  سفرهای  همانند 

نخواهد داشت.
تالش  که  می گوید  فراسو  عباس 
را  صلح  پروسه  که  است  این  غنی  آقای 
به  هدف  این  برای  و  بسازد  حکومت محور 
طرف،  آن  از  دارد.  نیاز  پاکستان  همکاری 
انتخابات در افغانستان نزدیک است، و اشرف 
از  غنی به دنبال رضایت کشورهای منطقه 
جمله پاکستان است: »برای همین، با وجود 
که اشرف غنی خاطرات خوش از سفر اولش 
به پاکستان ندارد و اما دوباره به پاکستان 
رفت. »عادی سازی« روابط را پیشنهاد کرد 
از پاکستان خواست که در پروسه صلح  و 
کمک کند و از روابط با گروه های غیردولتی 
پرهیز کند. این ها نشان می دهد که غنی با 
ارائه بعضی پیشنهادات، خواسته تا پاکستان 

یک سری خواست های را انجام بدهد.«
عمر صمد می گوید تا جایی که دیده 
می شود رییس جمهور غنی مشتاق آنست تا 
با طالبان وارد مذاکره شود و اگر قرار باشد 
با  قوی تر  موقف  از  شود،  برگزار  انتخابات 
رقبای خود برخورد کند: »در هر دو حالت، 
پاکستان  با  را  رابطه  باید  که  می کند  فکر 
واقعیت،  در  بدهد.  تغییر  خود  نفع  به 
موقف  در  را  خود  که  است  پاکستان  این 
قوی تر می بیند نه آقای غنی. کدام اجماع 
بین المللی قوی ضد پاکستان هم در شرایط 

کنونی به چشم نمی خورد.« 

محلی  اداره ی  سوی  از  کنون  تا  وی 
هرات بی پاسخ مانده است.

آمار  هرچند  هرات  ترافیک  مدیر 
از  که  را  ترافیکی  حوادث  قربانیان 
شده،  منتشر  هرات  بیمارستان  سوی 
دارد  تأکید  اما  می داند،  تصور  از  دور 
نیروی  با  هرات  ترافیک  مدیریت  که 
کاری کمی که در اختیار دارد، از پس 
ترافیکی  تمام چالش های  به  رسیدگی 
و انسجام بخشیدن به امور ترافیک این 
مدیر  که  آن گونه  برنمی آید.  والیت 
هرات  شهر  می گوید،  هرات  ترافیک 
نیم میلیون  از  کم تر  رفت وآمد  برای 
نفر ظرفیت دارد، اما نفوس این والیت 
در حال حاضر به بیش از چهارمیلیون 
نفر رسیده و این شهر فراتر از ظرفیت 
وسایط  گشت وگذار  میزبان  خویش 

نقلیه است.
قربانگاه هرات، بزرگراههای

شهروندانبیاحتیاط
حوزوی  شفاخانه  گزارش های 
خونین ترین  که  می دهد  نشان  هرات 
ماه  سه  جریان  در  ترافیکی  حوادث 
والیت  این  بزرگ راه های  در  اخیر، 
به وقوع پیوسته است. بزرگ راه هرات – 
اسالم قلعه، که والیت هرات را به مرز 
جمهوری اسالمی ایران وصل می کند، 
خونین  رویدادهای  میزبان  همواره 
ترافیکی بوده است. رفت وآمد موترهای 
کشور  از  مهاجران  بازگشت  و  الری 
تبدیل  را  مسیر  این  هرات  به  ایران 
بزرگ  راه های  مزدحم ترین  از  یکی  به 

شمال غربی هرات ساخته است. 
مدیریت  و  بیمارستان  آمارهای 
نشان می دهد که در  آمبوالنس  هرات 
حادثه ی  یک  دست کم  هرماه  جریان 
خونین در این مسیر به قوع می پیوندد. 

برخی اعضای شورای والیتی هرات می گویند که اداره ی محلی این والیت هیچ برنامه ی اجرایی به منظور جلوگیری 
از واردات بی رویه ی وسایط نقلیه ی قانونی و غیرقانونی در دستور کارش ندارد. عکس، سلیم مقیمی
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دمشـق  ریـف  از  بخشـی  اداری 
به شـمار مـی رود و در جنـوب غرب 

دارد. قـرار  پایتخـت 
ایـن منطقـه پیش تـر نیـز هـدف 
حملـه قـرار گرفته بـود. در ماه قوس 
1396 گـزارش شـده بود اسـراییل به 
پایگاهـی در 14 کیلومتـری جنـوب 
غـرب دمشـق بیـن صحنایا و کسـوه، 
حملـه کـرده اسـت. در آن زمان یک 
شـبکه بریتانیایـی مدعی شـده بود که 
ایـران ایـن پایـگاه نظامـی را تکمیـل 

اسـت. کرده 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
از  آن،  حمایـت  مـورد  شـبه نظامیان 
جملـه حـزب اهلل لبنان، طی سـال های 
گذشـته و در جریـان جنـگ داخلـی 
سـوریه، در کنـار روسـیه، مهم تریـن 

حامیـان دولـت بشـار اسـد بودنـد.
جمهـوری  می گویـد  اسـراییل 
و  حضـور  دارد  قصـد  اسـالمی 
نفـوذ خـود در سـوریه، در نزدیکـی 
مرزهـای اسـراییل را تثیبـت کنـد و 
»تهدیـدی حیاتـی« به شـمار مـی رود.

شکسـتن  »به دلیـل  غیرنظامـی   21 و 
شـده اند. زخمـی  شیشـه ها« 

االخباریـه  دولتـی  شـبکه  امـا 
جملـه  از  غیرنظامـی  »چهـار  گفتـه 
یـک کـودک« در حمله بـه »صحنایا« 

شـده اند. کشـته 
جنـوب  در  شـهری  صحنایـا 
سـوریه اسـت کـه از نظر تقسـیمات 

در  نیسـت  مشـخص  دقیقـا 
جریـان حمالت شـامگاه نهـم تیر ماه 
چـه مواضعـی هـدف قـرار گرفته اند؛ 
دولـت  خبرگـزاری  کـه  آن طـور 
در حمـص  پایگاه هـا  گفتـه  سـوریه 
قـرار  هـدف  دمشـق  نزدیکـی  در  و 
گرفته انـد و انفجـار نزدیـک دمشـق 
»آسـیب های مـادی« برجای گذاشـته 

اطالعـات روز: سـوریه می گوید 
ارتـش اسـراییل به پایگاه هـای نظامی 
حمـص  و  دمشـق  نزدیکـی  در  آن 
حملـه هوایـی کرده اسـت کـه در پی 
آن »دسـت کم چهار غیرنظامی کشـته 
دیگـر زخمـی شـده اند«.  تـن  و 21 
اسـراییل ایـن گـزارش را تأییـد یا رد 

اسـت. نکرده 
آن طـور کـه خبرگـزاری رسـمی 
سـوریه بـه نقـل از ارتـش آن کشـور 
از آسـمان  داده، موشـک ها  گـزارش 
پدافنـد  و  شـده اند  شـلیک  لبنـان 
هوایـی بـه حمـالت واکنـش نشـان 

اسـت. داده 
از  می گویـد  رویتـرز  هم زمـان 
یکـی از سـخن گویان ارتش اسـراییل 
در مـورد حمالت پرسـیده و او گفته 
»مـا در مـورد ایـن گزارش هـا اظهـار 

نظـر نمی کنیـم«.
به گـزارش رادیو فردا، اسـراییل 
در سـال های اخیـر »هـزاران بـار« بـه 
اهدافـی کـه معموال اهـداف »ایرانی-

سـوری« نامیده می شـوند حمله کرده 

نیروهـای  از  حمـالت  ایـن  اسـت. 
ایرانـی، شـبه نظامیان مـورد حمایـت 
تـا  لبنـان،  حـزب اهلل  ماننـد  تهـران 
کاروان هـا و زرادخانه های تسـلیحات 
و دیگـر مواضع نظامـی را هدف قرار 
داده انـد. اسـراییل مسـئولیت برخـی 
به طـور رسـمی  ایـن حمـالت را  از 

اسـت. پذیرفته 

آن  صـدر  در  اسـراییل،  دولـت 
بنیامیـن نتانیاهو، گفتـه اجازه نخواهد 
داد سـوریه بـه پایـگاه تـازه ای بـرای 
ایران تبدیل شـود. ایـاالت متحده، از 
مهم تریـن متحـدان اسـراییل، بارها از 
ایـران خواسـته نیروهـای خـود را از 

سـوریه خـارج کند.
تهـران می گویـد بـه درخواسـت 
دمشـق و برای »نبرد علیه تروریسـم« 
اسـت.  شـده  سـوریه  کارزار  وارد 
شـماری از مقام های ارشـد جمهوری 
اسـالمی از »نابودی« اسـراییل سـخن 

گفته انـد.
صدهـا  سـوریه  داخلـی  جنـگ 
هزار کشـته برجای گذاشته و بیش از 
نیمـی از جمعیت این کشـور را آواره 
کـرده اسـت. در جریـان ایـن جنـگ 
بـود کـه گـروه »حکومـت اسـالمی« 
شـکل گرفـت، مـوج پناهجویـان در 
اروپـا بـه تغییـر سـاختار سیاسـی در 
برخی کشـورهای ایـن قـاره انجامید 
جبهه گیری هـای  و  تنش هـا  و 

منطقـه ای وارد مسـیر تـازه ای شـد.

سوریه: 
اسراییل به پایگاه هایی در نزدیکی دمشق و حمص حمله کرده است

ذخایر اورانیوم غنی شده ی ایران »از مرز ۳۰۰ کیلوگرام گذشت«
که  است  گفته  ظریف  محمدجواد  روز:  اطالعات 
از  برنامه اش  طبق  ایران  کردم  پیدا  اطالع  بنده  آنچه  »طبق 
کرده  اعالم  هم  قبال  را  این  و  کرده  عبور  کیلو   300 مرز 
بودیم. بر اساس آنچه اعالم شده خیلی شفاف گفته ایم چه 
کار می کنیم و بر اساس آن عمل می کنیم؛ این را از حقوق 

خودمان در داخل برجام می دانیم.«
به گزارش بی بی سی فارسی، پیش تر خبرگزاری فارس 
ذخیره  میزان  که  داد  خبر  آگاه«  »منبع  یک  از  نقل  به  نیز 
توافق  در  تعیین شده  سقف  از  ایران  غنی شده ی  اورانیوم 

هسته ای عبور کرده است.
انرژی  بین المللی  آژانس  بازرسان  گزارش،  این  بر  بنا 
اتمی، امروز ذخیره اورانیوم غنی شده ایران را اندازه گیری 
کرده اند و مطلع شدند که وزن این مواد، از 300 کیلوگرام 

عبور کرده است.
پیشتر، در سال 2015، ایران در توافق هسته ای ایران با 
گروه 1+5 )برجام( تعهد کرده بود که این میزان را زیر 300 

کیلوگرام نگه خواهد داشت.
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به آنچه »بی عملی« 
کشورهای اروپایی در برابر تحریم های امریکا علیه ایران 
 300 نگهداری  سقف  به  که  بود  کرده  اعالم  خوانند،  می 
با خلوص کم و 130 تن آب  اورانیوم غنی شده  کیلوگرام 

سنگین پایبند نخواهد بود.
کشور  سه  بریتانیا،  و  فرانسه  آلمان،  پیش  روز  چند 
یک  طی  برجام،  به  موسوم  هسته ای  توافق  طرف  اروپایی 
کاهش  تبعات  درباره  ایران  به  دیپلماتیک  رسمی  نامه 
این کشورها هشدار  بودند.  داده  اتمی اش هشدار  تعهدات 
داده بودند که اگر جمهوری اسالمی ایران دست به اقداماتی 
بزند که زمینه ی نقض توافق هسته ای را فراهم کند، اروپا 

توانایی کم تری برای کمک به ایران خواهد داشت.
امکانبازگشتتحریمهایبینالمللی

اگر این نقض تعهد از سوی آژانس بین المللی انرژی 
برای  را  زمینه  می تواند  موضوع  این  شود،  تأیید  اتمی 
با هدف محدود کردن  بین المللی که  بازگشت تحریم های 

فعالیت هسته ای ایران وضع شده بود، فراهم کند.

شرایطی  در  ایران  غنی شده ی  اورانیوم  ذخایر  توسعه 
صورت می پذیرد که پس از سرنگونی یک پهپاد امریکایی 
از سوی ایران تنش ها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته 
است. پیش از آن نیز ایران به حمله به چند تانکر نفتی در 

تنگه هرمز متهم شده بود.
بازگشت  و  برجام  از  امریکا  خروج  سالگرد  در  اخیر 
اعالم  ایران  متحده  ایاالت  سوی  از  یک جانبه  تحریم های 

کرد تعهداتش در توافق هسته ای را به مرور کاهش دهد.
طرف های  به  روز   60 تصمیم،  این  اعالم  با  ایران 
ایران  نفت  فروش  زمینه ی  تا  است  داده  فرصت  اروپایی 
مبادالت مالی مرتبط با آن را فراهم کند و تهدید کرده که 
در پایان این مهلت، بخش های دیگری از تعهدات خود در 

اجرای توافق هسته ای را متوقف خواهد کرد.
اتحادیه اروپا اما این مهلت را رد کرد.

کاهش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین و 
همچنین پایین نگه داشتن خلوص اورانیوم غنی سازی شده ی 
توافق  های  بخش  کلیدی  ترین  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

برجام است.
اورانیومغنیشدهچیست؟

بر اساس برجام، ایران تنها مجاز به تولید اورانیوم 235 
غنی شده با خلوص پایین و غلظت 3 تا 4 درصد است که 
می تواند برای تولید سوخت در نیروگاه های هسته ای مورد 
استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، درصد غلظت اورانیوم 
در ایران افزایش نیافته، بلکه تنها وزن این مواد از مرز مجاز 

300 کیلوگرام در برجام عبور کرده است.
سازمان کنترل سالح می گوید »ذخیره 1050 کیلوگرامی 
می تواند در روند غنی سازی قرار بگیرد و ماده الزم برای 

ساخت یک بمب را تولید کند.«
 90 از  بیش  باید  اورانیوم  اتمی  سالح  ساخت  برای 

درصد غنی شده باشد.
سالح  ندارد  قصد  که  است  کرده  تأکید  بارها  ایران 

هسته ای بسازد.
چرااینموضوعمهماست؟

اگر مشخص شود که ایران سقف تعیین شده و دیگر 

محدودیت های غنی سازی اورانیوم را »نقض« کرده، احتماال 
برجام پابرجا نخواهند ماند.

این احتمال هم هست که تحریم هایی که با قطع نامه ی 
این  در  و  شوند  برقرار  دوباره  بود،  شده  برداشته   2231
وتو  با  نمی توان  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  صورت 

جلوی بازگشت تحریم ها را گرفت.
نظر  از  فقط  نه  ایران  که  است  این  دیگر  نگرانی  یک 
وزن ذخیره اورانیوم بلکه از نظر غلظت هم از 3.67 درصد 

فراتر برود.
هسته ای  سالح  ساخت  قصد  که  گفته  همواره  ایران 
ندارد، اما کارشناسان می گویند با رسیدن غلظت اورانیوم به 
بیست درصد بیش تر راه برای ساخت بمب اتمی طی شده 
 0.7 یعنی   235 اورانیوم  طبیعی  غلظت  وقتی  چون  است؛ 
درصد به 20 درصد افزایش یابد، عمال 90 درصد تالشی 
که برای رسیدن به سالح اتمی الزم است انجام گرفته است.

فعلی  وضعیت  در  اگر  هم  اراک  سنگین  آب  نیروگاه 
سوخت  می تواند  زیرا  است؛  نگرانی  باعث  بماند،  باقی 
حاوی پلوتونیوم تولید کند که آن هم می تواند برای ساخت 

بمب استفاده شود.
گاماولودومایرانچیست؟

ایران کاهش تعهدات خود را مستند به بند 26 و 36 
جمهوری  بند،  دو  این  اساس  بر  می داند.  هسته ای  توافق 
به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل می تواند  اسالمی 
تعهدات خود را کاهش دهد و این به معنای نقض برجام 

نیست.
گذر از مرز 300 کیلوگرام گام اول ایران برای کاهش 

تعهدات برجامی است.
گام دوم شانزدهم سرطان برداشته می شود و به گفته ی 
دوم  گام  امور خارجه  وزارت  موسوی، سخن گوی  عباس 
»مقداری مباحث مربوط به غنی سازی است که درصد آن 

به زودی اعالم می شود.«
درصد  بخواهد  ایران  اگر  معتقدند  کارشناسان  برخی 
غنی سازی را باال ببرد در گام دوم اقدام به غنی سازی 20 

درصدی خواهد کرد.

تظاهرات معترضان در سالگرد الحاق هنگ کنگ به چین به خشونت کشید
اطالعـات روز: تظاهـرات معترضـان در 
بیسـت و دومیـن سـالگرد واگـذاری هنـگ 

کنـگ بـه چیـن به خشـونت کشـیده شـد.
فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
جـوالی/   1 )دوشـنبه  امـروز  درحالی کـه 
اجرایـی  رییـس  لـم،  کـری  10سـرطان( 
هنـگ کنـگ، در جشـن برافراشـتن پرچم به 
مناسـبت الحـاق هنگ کنگ به چین شـرکت 
کنتـرل  بـرای  پولیـس  همزمـان  داشـت، 
معترضـان از باتـوم و اسـپری فلفل اسـتفاده 

کـرد.
در  کنـگ  هنـگ  در  اعتراضـات  مـوج 
هفته هـای گذشـته و در اعتـراض بـه الیحـه 
بـرای  مظنونـان  آن  براسـاس  کـه  اسـترداد 
فرسـتاده  شـوند  چیـن  بـه  بایـد  محاکمـه 
بـه اوج خـود رسـیده و میلیون هـا نفـر در 
خیابان هـا علیه ایـن قانون تظاهـرات کردند.

حکومت هنگ کنگ پـس از اعتراضات 

فـراوان قبـول کـرد که اجـرای ایـن قانون را 
متوقـف کنـد امـا بـا ایـن وجـود اعتراضات 

یافت. ادامـه  همچنان 
متعـدد  درخواسـت های  بـا  لـم  خانـم 
قـدرت  از  کناره گیـری  بـرای  معترضـان 
در  کـه  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  مواجـه 
سـالگرد تظاهـرات دمکراسـی خواهی تعداد 

کننـد. شـرکت  بیشـماری 
معترضـان خواهـان کنار گذاشـتن کامل 
»شـورش«  اصطـالح  لغـو  اسـترداد،  قانـون 
بـرای معترضـان 12 جـوالی، آزادی تمامـی 
خصـوص  در  تحقیـق  و  زندانـی  فعـاالن 
توسـط  شـده  گرفتـه  بـکار  خشـونت  های 

پولیـس هسـتند.
در مراسـم امـروز، خانـم لـم گفـت که 
اتفاقـات مـاه جـون امسـال وی را بـه ایـن 
نتیجه رسـانده اسـت کـه وقت بیش تـری را 

بـرای شـنیدن صدای مـردم بگـذارد.

او گفـت: »مـن یـاد گرفتـم و اطمینـان 
می دهـم کـه حاکمـان در آینـده کارهایشـان 
مـردم  خواسـته های  بـه  پیـش  از  بیـش 

شـود.« نزدیک تـر 
مراسـم  در  وی  کـه  زمـان  همیـن  در 
رسـمی سـالگرد واگـذاری هنـگ کنـگ بـه 
چیـن صحبت می کرد، معترضـان در نزدیکی 
محـل مراسـم تجمع کـرده و پرچم سـیاهی 
را بـه عنـوان نمـادی از هـراس  بـرای نبـود 
آزادی در هنـگ کنـگ، برافراشـته بودنـد. به 
گفتـه مقامات رسـمی، معترضـان چندین راه 

اصلـی شـهر را مسـدود کـرده بودنـد.
پولیـس در بیانیـه اش بـا محکـوم کردن 
»رفتـار غیرقانونـی« معترضان مدعی شـد که 
آنـان میله هـای فلـزی و وسـایل دیگـری را 
از کارگاههـای سـاختمانی در نزدیکـی محل 
از  کـه  داد  آنـان هشـدار  بـه  و  برداشـته اند 
پرتـاب سـنگ و آجـر و گذشـتن از خطوط 

تعییـن شـده پولیـس خـودداری کنند.
از  خبـر  دیگـری  اطالعیـه  در  پولیـس 
بستری شـدن 13 مامـور بـه علـت »پرتـاب 
مایع ناشـناس« به سمت شـان در بیمارسـتان 
داد. براسـاس اعـالم پولیـس برخـی از ایـن 
شـده  تنفسـی  مشـکالت  دچـار  مامـوران 

ند. بود
مردمبهچهچیزاعتراضمیکنند؟

از سـال 1997 و هنگامـی کـه بریتانیـا 
پـس از بیـش از 150 سـال حمکرانـی هنگ 
کنـگ را بـه چیـن واگـذار کرد، هنـگ کنگ 
براسـاس سیاسـت »یک کشـور، دو سیستم« 
براسـاس  کـه  سیسـتمی  می شـود؛  اداره 
آن چیـن موافقـت کـرد تـا ایـن منطقـه بـه 

صـورت نیمـه خودمختـار اداره شـود.
بـر همیـن اسـاس هنـگ کنـگ دارای 
آزادی هـای بیش تـری به نسـبت خاک اصلی 
چیـن اسـت و به عنوان مثـال دارای سیسـتم 

قضایـی مسـتقل برای خودشـان هسـتند.
در  را  نگرانی هایـی  اسـترداد  الیحـه 
خصـوص وضعیت هنـگ کنگ ایجـاد کرد، 
زیـرا مظنونـان بـرای محاکمـه باید بـه چین 
فرسـتاده  شـوند و ایـن ترس وجـود دارد که 
چیـن بـا ایـن الیحـه، مخالفان سیاسـی خود 

را هـدف قـرار دهد.
همچنیـن ایـن نگرانـی در هنـگ کنـگ 
وجـود دارد کـه بـا اجـرای قانـون اسـترداد، 
چیـن اقـدام بـه اعمـال کنتـرل بیش تـر بـر 

کند. کنـگ  هنـگ 
در 12 جـون پولیـس بـرای متفرق کردن 
دهه هـای  اعتراضـات  بزرگ تریـن  از  یکـی 
اخیـر ایـن منطقـه کـه علیـه قانـون اسـترداد 
بـود، از گلوله هـای پالسـتیکی اسـتفاده کرد.
پـس از آن بـود کـه کـری لـم، رییـس 
اجرایـی هنگ کنـگ در روز شـنبه 15 جون 

از »تعلیـق« ایـن الیحـه خبـر داد.



گواردیوال: 
نه به بارسلونا باز می گردم، نه بایرن

سـرمربی  گواردیـوال،  پـپ 
شـد  مدعـی  سـیتی،  اسـپانیایی 
آلمـان  یـا  بارسـلونا  در  دیگـر 

کـرد. نخواهـد  مربیگـری 
 4 از  بعـد  گواردیـوال  پـپ 
بارسـلونا،  بـا  درخشـان  فصـل 
دوران موفقـی بـا بایـرن مونیـخ 
داخلـی  عرصـه  در  حداقـل 
داشـت و وی در 3 فصـل اخیـر 
همـراه  ب  برتـر  لیـگ  در  نیـز 
 2 کسـب  بـه  موفـق  سـیتی 
قهرمانـی شـده اسـت. گواردیوال 
از شـرایط فعلـی خـود رضایـت 
داشـته و فعـال تمایلـی بـه تـرک 

نـدارد. سـیتی 
گواردیـوال گفـت: بیشـترین 
چیـزی کـه برایـم مهم بـوده این 
اسـت کـه ثابـت کـرده ام نظـر 

افـرادی کـه مـی گفتند تیـم های 
مـن نمی تواننـد در لیگ آلمان و 
یـا در لیـگ برتر به همین سـبک 

بـازی کننـد اشـتباه بوده اسـت.
بـا  را  سـبک  ایـن  مـن 
بازیکنانـی چـون داویـد سـیلوا، 
برناردو سـیلوا، رحیم اسـترلینگ 
یـا سـرخیو آگوئـرو کـه همگـی 
باالتـر یک متر و بیسـت نیسـتند 
همـان سـبک مالکیـت توپـی را 
دوم  تیـم  در  کـه  کردیـم  پیـاده 
بارسـلونا در دسـته سوم اسـپانیا 
صادقانـه  کردیـم.  مـی  تمریـن 
بگویـم مـن در اینجا هـر چیزی 
را کـه الزم دارم در اختیـار دارم. 
سـخت  کـردن  کار  اسـپانیا  در 
اسـت، زیـرا احساسـات خیلـی 
بـوده و کنفرانـس هـای  شـدید 

مطبوعاتـی دشـوار تـر اسـت.
همـه  شـوم  پیـروز  وقتـی 
وقتـی  و  اسـت  خـوب  چیـز 
بـدی  مربـی  شـوم  مغلـوب 
ایـن  امـا  شـوم  مـی  محسـوب 
شـرایط همـه جا یکسـان اسـت. 
امـا در سـیتی بـر خالف باشـگاه 
هـای دیگر کـه 18 عضـو هیئت 
مدیـره دارنـد، تنهـا 3 یـا 4 نفـر 
امـور ورزشـی تصمیـم مـی  در 

گیرنـد.
یـا  بارسـلونا  بـه  هرگـز 
آلمـان بـاز نمـی گـردم و اینجـا 
همـه چیـز که مـن را مجـاب به 
مانـدن کند در اختیـار دارم. کجا 
قـرار اسـت مـن شـانس حضور 
در چنیـن لیگ فـوق العاده ای  را 

داشـته باشـم؟

وینیسیوس جونیور:
من جانشین رونالدو در رئال مادرید نیستم

وینیسـیوس جونیـور، سـتاره برزیلـی 
و جـوان رئـال مادریـد، تاکیـد کـرد قـرار 
نیسـت جانشـین کریسـتیانو رونالدو باشد.

 19 و  برزیلـی  جونیـور  وینیسـیوس 
سـاله در اواسـط فصـل قبل تبدیـل به یکی 
از بازیکنـان ثابـت رئـال مادریـد شـده بود 
و امیـدوار اسـت ایـن رونـد فصـل بعد هم 
ادامـه یابـد. حـاال وینیسـیوس جونیـور در 
مـورد دوران حضـورش در ایـن باشـگاه و 
پیشـرفت در رئـال مادریـد صحبـت کـرده 

ست. ا
گفـت:  جونیـور  وینیسـیوس 
"کریسـتیانو، کریسـتیانو بـوده و او افسـانه 
باشـگاه رئـال مادریـد اسـت. هیچکـس تا 
امـروز عملکـردی ماننـد او نداشـته اما من 

هرگز احسـاس نمـی کنم قرار اسـت جای 
رونالـدو را بگیـرم. مـن فقـط مـی خواهـم 
بـازی کـرده و به رئال مادریـد کمک کنم."

وینیسـیوس جونیـور کـه فصـل قبـل 
31 بـازی بـرای رئـال مادریـد انجـام داد و 
4 گل نیـز بـه ثمر رسـاند در مـورد حضور 
در ایـن تیـم گفت: "فکر مـی کنم در مقطع 
مناسـبی بـه تیـم اضافـه شـدم. مـن دوران 
خوبی در فالمینگو داشـتم امـا فکر می کنم 
فضـای برای پیشـرفت اینجا وجود داشـت. 
سـه ماه بازی کـردن در رئال مادرید بیشـتر 
از یـک سـال در برزیل باعث پیشـرفت من 
مـی شـود و آن مقطـع زمـان خوبـی بـرای 
شـروع کار مـن در بهتریـن باشـگاه جهـان 

بود.

رامـوس  سـرخیو  ماننـد  بازیکنانـی 
و بنزمـا وجـود دارنـد کـه گرچـه بیـش از 
30 سـال سـن دارنـد، اما سـخت تـر از هر 

بازیکـن دیگـری تمریـن مـی کننـد. الهـام 
گرفتـن از ایـن بازیکنـان بـه شـما کمـک 

کـرده و باعـث رشـد شـما مـی شـود."

خبرهای کوتاه

قرضـی  صـورت  بـه  کـه  آرجانتینـی  مهاجـم 
در چلسـی تـوپ مـی زد، بـه تیـم پیشـین خـود 

برگشـت. یوونتـوس 
بـه نقل از تلگراف، گونسـالو ایگوایـن، مهاجم 
آرجانتینـی کـه بعد از حضور مائوریسـیو سـاری در 
چلسـی بـه صـورت قرضـی بـه ایـن تیـم آمـد، در 
تیـم لندنـی نخواهـد مانـد و بـه تیـم پیشـین خـود 
یوونتـوس برگشـت تـا بار دیگر شـاگرد سـاری در 

ایـن تیم شـود.
یکـی از خریدهـای ناموفـق چلسـی گونسـالو 
تیـم  در  حضـور  زمـان  از  کـه  بـوده  ایگوایـن 
مائوریسـیو سـاری نتوانسـته بـود عملکـرد موفقیت 
آمیـزی داشـته باشـد. ایـن مهاجـم 31 سـاله در 14 
ثمـر  بـه  تنهـا 4 گل  لنـدن  آبی هـای  بـرای  بـازی 

رسـانده بـود.
چلسـی کـه بـا محرومیـت از خریـد بازیکـن 
روبـه رو اسـت امیـدوار بـود کـه بتوانـد بازیکنـان 
خـودش را بـرای فصـل بعـد هـم در اختیار داشـته 
باشـد و در ایـن بیـن روی اولیویه ژیرو و گونسـالو 
ایگوایـن حسـاب بـاز کـرده بود کـه اکنـون یکی از 

ایـن بازیکنـان چلسـی را تـرک کـرد.

ایگواین به یوونتوس برگشت

مدافع یونانی رم از این تیم جدا شد و رسما به 
ناپولی پیوست.

مانوالس  کوستاس  ایتالیا،  فوتبال  از  نقل  به 
تیم های  داشت.  زیادی  مشتریان  رم  یونانی  مدافع 
میالن، آرسنال، منچستر یونایتد و یوونتوس به دنبال 
نهایت  در  او  اما  بودند  تابستان  در  مانوالس  جذب 

تصمیم گرفت که راهی ناپولی شود.
مدافع  این  جدایی  رم  باشگاه  رسمی  سایت 
یونانی را تایید کرد. سایت فوتبال ایتالیا هم با تایید 
 35 را  انتقال  این  رقم  ناپولی  به  مانوالس  پیوستن 

میلیون یورو اعالم کرد.
ناپولی را کارلو آنچلوتی برعهده دارد.  هدایت 
این تیم امید زیادی دارد که با جذب بازیکنانی مثل 
 A مانوالس و خامس رودریگس در فصل بعد سری
به ناکامی خود پایان دهد و قهرمانی در این رقابت ها 

را به دست آورد.

مدافع رم رسما به ناپولی پیوست

مدافـع اروگوئـه ای، فصل آینـده پیراهن اینتر را 
بـر تن خواهـد کرد.

بـه نقـل از آس، باالخـره پـس از یـک فصـل 
شـایعه، انتقـال دیگـو گودیـن به اینتـر اتفـاق افتاد. 
باشـگاه ایتالیایـی صبـح دیـروز دوشـنبه اعـالم کرد 
مدافـع اروگوئـه ای بازیکـن جدیـد ایـن تیم اسـت.
اتلتیکـو مادریـد  گودیـن پـس از 9 فصـل از 
جـدا شـد و توانسـت عناویـن متعـددی با ایـن تیم 
کسـب کند. یک اللیـگا، یک کوپـا دل ری، دو لیگ 
اروپـا و سـه سـوپرجام اروپـا از افتخـارات بازیکن 

اروگوئـه ای بـا روخـی بالنکو اسـت.
بـرای  مدافـع 33 سـاله یـک مهـره قدرتمنـد 
آنتونیـو کونتـه خواهـد بـود. سـرمربی ایتالیایی این 
فصـل فرصـت دارد با اینتـر در لیگ قهرمانـان اروپا 

کند. رقابـت 
قـرارداد گودیـن تـا سـال 2022 اسـت و 4.5 

دارد. ارزش  یـورو  میلیـون 
اعـالم ایـن انتقـال توسـط اینتر پـس از حذف 
اروگوئـه از کوپـا آمه ریـکا اتفـاق افتـاد. پـرو شـنبه 
پنالتـی  ضربـات  در  را  تیـم  ایـن  توانسـت  شـب 
شکسـت دهـد. گودیـن در ترکیـب اصلـی اروگوئه 
حضـور داشـت و یکـی از بازیکنـان برجسـته تیـم 
اسـکار تابـارس بـود. او حتـی می توانسـت گلزنـی 
کنـد امـا در نهایـت او و تیمـش از صعـود بـه نیمه 

نهایـی بازماندنـد.

گودین به اینتر پیوست

بارسـلونا کار آسـانی بـرای جـذب الئوتـارو مارتینـز، 
درخشـش  نـدارد.  اینتـر  آرجانتینـی  و  سـاله   22 مهاجـم 
الئوتـارو مارتینز در فصل گذشـته در لبـاس اینتر و همچنین 
عملکـرد خـوب این بازیکـن در رقابت های کوپـا آمه ریکا 
باعث شـده بارسـلونا برای جـذب این بازیکن جـوان اقدام 
کنـد امـا اینتر قصـد ندارد رقمـی پایین تر از بند آزادسـازی 

الئوتـارو مارتینـز بـرای فـروش او دریافت کند.
توتواسـپورت امـروز مدعی شـد بنـد آزادسـازی 112 
میلیـون یورویـی در قرارداد الئوتـارو مارتینز بـا اینتر وجود 
دارد و مدیـران نراتزوری به سـران بارسـا اطـالع داده اند در 
صـورت تمایـل برای خریـد ال تورو، باید همیـن رقم 112 

میلیـون یـورو را پرداخت کنند.

البتـه ایـن بنـد تنهـا تـا تاریـخ 15 جـون اعتبـار دارد و 
کار بارسـلونا بـرای خریـد الئوتـارو مارتینـز آسـان نیسـت 
زیـرا اگـر آبی انـاری ها تـا 2 هفته دیگـر قادر بـه پرداخت 
مبلـغ سـنگین 112 میلیـون یـورو بـرای خرید مهاجـم اینتر 
نباشـند، احتمـاال رقمـی باالتـر از سـوی باشـگاه ایتالیایـی 

درخواسـت خواهد شـد.
عملکـرد بسـیار خوب الئوتـارو مارتینز در کنـار لیونل 
مسـی در ترکیـب آلبـی سلسـته باعـث شـده بارسـا بـرای 
خریـد ایـن مهاجـم آینـده دار اقـدام کنـد امـا بـه نظـر می 
رسـد اینتـر نیز قصـد ندارد بـه راحتـی مارتینز را از دسـت 
بدهـد و تنهـا با یک پیشـنهاد هنگفت مهاجم 22 سـاله خود 

را بـه فـروش خواهد رسـاند.

اینتر به بارسلونا تخفیف نمی دهد

زوانومیـر بوبـان، مدیر تیم هـای فوتبال باشـگاه میالن 
تـالش داشـت تا لـوکا مودریچ را بـرای جدایـی از رئال و 

پیوسـتن بـه میالن متقاعـد کند.
زوانومیـر بوبـان کـه اخیـرا بـه عنـوان مدیـر بخـش 
فوتبـال باشـگاه میـالن منصـوب شـده، در تالش اسـت تا 
روسـونری را بـه روزهـای اوج گذشـته بازگردانـد. میالنی 
هـا دوران خوبـی را سـپری نمـی کننـد. آنهـا بـه تازگی از 
حضـور در لیـگ اروپا بـه دلیل نقـض فرپلی مالـی محروم 
شـده انـد و این مسـاله، ضـرر اقتصادی قابـل توجهی برای 

شـان محسـوب می شـود.
بوبـان که در دوران فوتبالش توانسـته بود 4 اسـکودتو 
و یـک لیـگ قهرمانـان را با میـالن فتح کند، قصـد دارد در 

نقـل و انتقـاالت بـا جذب بازیکنـان مطرح و بـزرگ، تیمی 
قدرتمندتـر را بـرای فصل بعـد به میادین بفرسـتد.

طبـق ادعـای گاتزتـا دلـو اسـپورت، بوبـان اخیـرا در 
تمـاس بـا لوکا مودریچ، سـتاره کـروات رئال قصد داشـت 
او را بـرای پیوسـتن بـه میـالن متقاعد کنـد امـا مودریچ به 
پیشـنهاد الگوی خود پاسـخ منفـی داد. بهتریـن بازیکن دنیا 
در سـال 2018 کـه سـال قبـل نیز از اینتر پیشـنهاد داشـت، 
ضمـن عذرخواهـی از بوبـان بـه او گفته اسـت کـه تنها به 

رئـال و درخشـش زیـر نظـر زیـدان فکر مـی کند.
مودریـچ سـال گذشـته پـس از دریافـت تـوپ طال به 
بوبـان اشـاره کـرده بـود و از او بـه عنـوان الگـوی فوتبالی 

اش یـاد کرد.

پاسخ منفی لوکا مودریچ به پیشنهاد میالن

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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جان  حافظ  که  کرد 
است.«  مردم  مال  و 
دیگر«  اصطالح »یک بار 
جلسات  مخصوص 
در  بلکه  نبود،  مقامات 
روزمره ی شان  کارهای 
هم به وفور قابل استفاده 
گفته  مثال،  به طور  بود. 
می شود که آقای وردک 
و یکی از معینانش، وقتی 
که  می گرفتند  تصمیم 
به نام مکاتب و معلمان 
وزارت  بودجه  از  خیالی 

بزنند، به همدیگر با زبان رمز پیام می دادند که 
بیا سیرآب شویم.« کار  »یک بار دیگر تشنه ایم، 
وقتی  رییس جمهور،  خود  که  رسید  جایی  به 
آزاد  را  دست گیرشده  مهاجمان  از  تعدادی 
آزاد  را  افراد شما  دیگر  بار  می کرد، گفت »یک 
می کنیم. نیت ما خیر است.« از آن روز به بعد، 
از  را  تروریستان  رییس جمهورها  که  باری  هر 
ما  دیگر  بار  یک  که  گفتند  کردند،  آزاد  زندان 

نیت خیر خود را به شما ثابت کردیم. 
دیگر«  بار  »یک  اصطالح  که  شد  چنین 
حکومت  در  سیاسی  اصطالح  پرکاربردترین  به 
تروریستان  که  باری  هر  هم  حاال  شد.  تبدیل 
شهرها  وارد  انتحاری  مهاجمان  و  موتربمب  با 
می دهند،  انجام  خونین  حمالت  و  می شوند 

خون کشیدن مردم بیاید و بگوید که تروریستان 
یک بار دیگر ثابت کردند که با دین و درد مردم 
بگوید که حکومت  و  بیاید  بیگانه اند،  افغانستان 
به تروریستان رحم  ثابت کرد که  بار دیگر  یک 
پروای  نه  و  آزاد می کند  را  زندانیانش  نه  ندارد. 

تعلقات قبیلوی شان را دارد؛ آن ها را می کشیم. 
شاید مقامات طالبان کمی آن طرف تر وقتی 
جلسه می گیرند به هم بگویند که »یک بار دیگر 
مان خواست،  که دل  را  جایی  هر  کردیم  ثابت 
دل مان  که  هم  را  کسی  هر  می کنیم.  منفجر 
اداره ی  می توانیم، دست  ما  خواست، می کشیم. 
کابل هم خالص.« کم مانده که اصطالح »یک بار 
تبدیل شود.  ملی  از مصطلحات  یکی  به  دیگر« 

تالش ها ادامه دارد...

یا  موتربمب ها  با  تروریستان  که  باری  هر 
دیگر  شهرهای  و  کابل  بر  انتحاری  مهاجمان 
که  افغانستان  ارشد  مقامات  می کنند،  حمله 
عبداهلل  و  غنی  اشرف  آقایان  از  باشند  عبارت 
که  می گویند  حمالت  این  به  پیوند  در  عبداهلل 
اما  که...«،  کردند  ثابت  دیگر  بار  یک  »طالبان 
کجا  از  دیگر«  »یک بار  اصطالح  که  نمی دانید 
وارد ادبیات سیاسی افغانستان شده است. بیایید 

بدانیم.
شاهد  گذشته  سال  هجده  در  ما  همه ی 
تقرر افراد ناشایسته در بست ها و مقام های بلند 
مسأله  این  بودیم.  واسطه  براساس  حکومتی 
از  یکی  دارد.  قوت خودش جریان  به  هم  هنوز 
سکتورها که از تقرری های ناشایسته و براساس 
واسطه بسیار آسیب دیده، سکتور امنیتی کشور 
است. طبق معمول، تاوان اصلی این تقرری های 
ناشایسته را مردم افغانستان پرداخت کرده اند و 
می کنند. گفته می شود یکی از نور چشمی های 
رییس جمهور بار اول در وزارت دفاع به یک مقام 
عالی دست پیدا کرد. کار او در وزارت دفاع این 
سایر  به  نظامی  استراتژی  تدوین  در  که  بود 
مدمت  طول  در  او  اما  کند،  کمک  همکارانش 
خدمتش در وزارت دفاع، کارهایی در بدل پول 
انجام داد که ضعیف ترین قانون نظامی دنیا هم 
اجازه ی انجام آن را نمی دهد. او یک سال و چند 
ماه در این مقام به خراب کاری هایش به بهترین 
متوجه  رییس جمهور  داد.  ادامه  ممکن  شکل 

درد  به  دفاع  وزارت  در  او  کار  ادامه ی  که  شد 
سر تبدیل می شود، او را در وزارت داخله برد و 
یک مقام باالی دیگری را در اختیار او گذاشت. 
چشمی  نور  که  بود  نگذشته  هفته  یک  هنوز 
مذکور این بار در وزارت داخله به تجارت شروع 
خاص  مشاورین  از  یکی  ماه،  چند  از  بعد  کرد. 
آقای رییس جمهور به رییس جمهور گزارش داد 
اوج  به  خراب کاری اش  دیگر  بار  یک  فالنی  که 
رسیده. همین شد که آقای رییس جمهور این بار 
او را در ریاست امنیت ملی به یک پست بسیار 
مشاور  دوباره  که  نگذشت  دیری  رساند.  آب دار 
آقای رییس جمهور از او به رییس جمهور شکایت 
آبروریزی  دیگر  بار  یک  فالنی  که  گفت  و  کرد 
از  این که  جای  به  نور چشمی  این  است.  کرده 
سفیر  به عنوان  این بار  شود،  زده  کنار  وظیفه 
چند  شد.  معرفی  غربی  کشورهای  از  یکی  در 
ماهی که گذشت، این بار وزیر خارجه به آقای 
رییس جمهور گزارش داد که فالنی یک بار دیگر 
ثابت کرده که همچنان مایه ی شرم ساری است. 
از آن روز به بعد مقامات در جلسات خویش 
استفاده  دیگر«  »یک بار  اصطالح  از  کنایه  به 
در  سابق  ملی  امنیت  رییس  مثال  می کنند. 
گفته  خویش  سخنان  پایان  در  جلسه  چندین 
تعهد  دیگر  بار  یک  ملی  امنیت  »ریاست  که 
آرام  جای  هیچ  در  را  هراس افگنان  که  می کند 
نمی ماند.« به تعقیبش وزیر داخله می گفته که 
خواهد  ثابت  دیگر  بار  یک  ج.ا.ا  داخله  »وزارت 

سنگر  دیگر«  »یک بار  اصطالح  پشت  حکومت 
می گیرد و خطاب به مردم افغانستان می گوید که 
»تروریستان کوردل یک بار دیگر ثابت کردند که 
دشمن مردم و افغانستان اند.« هرچه هم به این 
تروریستان  ُخب!  خیلی  که  می گوییم  حکومت 
افغانستان اند،  و  مردم  دشمن  که  کردند  ثابت 
شما کجای کارید؟ شما چه وقت ثابت می کنید 
به  اید؟!  افغانستان  و  که دوست و همکار مردم 
گوش شان نمی رود. کمپاین های زیادی هم به راه 
انداخته شد که مردم افغانستان همکار نیروهای 
امنیتی شان هستند. تبلیغات گسترده از همکاری 
با نیروهای امنیتی صورت گرفته، اما من  مردم 
به جای  غنی  اشرف  که  هستم  روزی  منتظر 
و  به خاک  و  تروریستان  از حمله ی  بعد  این که 

عیسا قلندر 

تاریخچه ی اصطالح »یک بارِ دیگر«


