
امکان افزایش حمالت 
طالبـان در شـهرهـا

روز  پروان  و  کابل  والیت های  در 
انفجاری  مرگ بار  حمله ی  چند  گذشته 
انفجاری  حمله ی  در  گرفت.  صورت 
تن   40 از  بیش  و  کشته  نفر   26 پروان 
انتحاری  حمله ی  شدند.  زخمی  دیگر 
برجا  زخمی   38 و  کشته   22 نیز  کابل 
این حمالت  مسئولیت  طالبان  گذاشت. 
بر دوش گرفتند. چند روزی می شد  را 
که آرامش نسبی در کابل حکم فرما بود. 
ناامنی ها  افزایش  امکان  دلیل  دو  به  اما 
در روزهای پیش رو محتمل است: یکی، 
از دو هفته  ی دیگر، قرار است  تا کم تر 
افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
شدید  مخالفت  طالبان  شود.  برگزار 
این  و  کرده  اعالم  انتخابات  با  را  خود 
است.  کرده  ناامنی  به  تهدید  را  روند 
امریکا  مذاکرات  توقف  دیگر،  از طرف 
این  دیگر  زمان  هر  از  بیش  طالبان،  با 
بدون  است.  کرده  سرخورده  را  گروه 
این  است  تالش  در  طالبان  گروه  شک 
شکست سیاسی را با افزایش ناامنی ها، تا 
حدی جبران کند. از همین رو الزم است 
که نهادهای امنیتی باید بیش از هر زمان 
دیگری متوجه باشند که دشمن نباید در 
روزهای حساس پیش رو موفق شود که 

دامنه ی خشونت آفرینی خود را...

حمالت مرگبار تروریستی در کابل و والیت های دیگر، 
پنج سال عمر حکومت وحدت  خبرسازترین رویدادها در 
ملی دانسته می شود و تلفات سنگینی بر نظامیان و غیرنظامیان 
وارد کرده است. مسئولیت بسیاری از این حمالت را طالبان 

و داعش به عهده گرفته اند. 
رهبران  جدی  شعارهای  از  یکی  دیگر،  طرف  از 
حکومت وحدت ملی در زمان کارزارهای انتخاباتی دوره ی 
پیش، بهبود در وضعیت امنیتی کشور بود که امیدواری هایی 
بنیاد گزارش رسانه ها، ارقام  اما بر  را نیز به بار آورده بود، 
و  بوده  بی پیشینه  گذشته  سال  پنج  در  حمالت  شدت  و 
گروه های هراس افگن حتا در قلب پایتخت و در مهم ترین 
ارگان های دولتی موفق به انجام حمالت مرگبار تروریستی 
شده اند. این گزارش بزرگ ترین و خبرسازترین رویدادهای 

تروریستی در پنج سال اخیر را بررسی کرده است.
حمله بر پایگاه های نظامی

مهم ترین هدف های گروه های هراس افگن در  از  یکی 
افغانستان حمله به پایگاه های نظامی و...

دموکرات  حزب  نامزد  چند  از  یکی  بایدن،  جو 
انتخابات  در  ترمپ  دونالد  با  رقابت  برای  متحده  ایاالت 
از  یکی  در  کشور،  این  پیش روی  ریاست جمهوری 
کشور  افغانستان  که  است  گفته  درون حزبی  مناظره های 
سه پارچه و درست ناشدنی است. در این سخن آقای بایدن 
نامزد  به عنوان  انتخاب شدن  برای  را  شانس  بیش ترین  که 
در  ترمپ  دونالد  با  رقابت  برای  دموکرات  حزب  نهایی 
انتخابات ریاست جمهوری 2020 دارد، دو تلویح وجود دارد. 
تلویح اول، مطرح کردن فدرالیزم برای کشوری چندپارچه و 
آشکارا  به  دوم،  تلویح  در  است.  »سه پارچه«  ایشان  به زعم 
مأموریت  موفقیت رساندن  به  از  متحده  ایاالت  درماندگی 
سیاسی و نظامی کشورش در افغانستان پس از سقوط امارت 
شعارهای  با  متحده  ایاالت  است.  شده  برجسته  اسالمی 
افغانستان  به  دولت سازی«  و  تروریزم  محو  پایدار،  »آزادی 
لشکر کشید. هجده سال پس از آغاز این مأموریت، دولت 
ارایه ی  در  ناکامی  مشروعیت،  چالش های  با  افغانستان،  در 
حداقل خدمات به شهروندان و مهم تر از همه، با بحران فساد 

گسترده مواجه است...

در  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
با مقام های  به تهران و دیدار  به سفر هیأت طالبان  واکنش 
وزارت خارجه ی ایران گفته است که میزبانی از این گروه 

خالف تمام اصول و روابط میان کشورها است.
صدیقی صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری در یک 
پیام تویتری نوشته است: »طالبان یک خطر جدی برای امنیت 
منطقه و جهان است. میزبانی از این گروه خالف تمام اصول 
و روابط میان کشورهاست و به ویژه برای حکومت افغانستان 

که همیشه خواهان روابط حسنه با همسایه ها می باشد.«
روایت  که  است  کرده  تأکید  همچنان  صدیقی  آقای 
گفته ی  به  است.  مردم  کشتار  و  خشونت  جنگ،  طالبان 
»افتخار«  با  و  می کشند  را  »افغان ها«  گروه همچنان  این  او، 

مسئولیت آن  را به عهده می گیرد.
توقف  گفت وگوهای  به دنبال  که  است  حالی  در  این 
صلح میان امریکا و گروه طالبان، هیأتی از دفتر سیاسی این 
گروه در قطر، به ایران سفر کرده است. چندی پیش نیز یک 

هیأت سه نفری از دفتر سیاسی طالبان در قطر...

گاه شمار حمالت مرگبار تروریستی 
در حکومت وحدت  ملی؛ 

کدام نهادها هدف قرار گرفتند؟

»افغانستان چندپارچه«؛ درماندگی 
امریکا و بحران منازعه ی قدرت

ارگ: 
میزبانی از طالبان خالف اصول 

و روابط میان کشورها است

در  قاطع  حمایت  مأموریت  روز:  اطالعات 
افغانستان اعالم کرده است که یک سرباز امریکایی 
دو روز پیش )دوشنبه، 2۵ سنبله/۱6 سپتامبر( در 

افغانستان کشته شده است.
در اعالمیه ی این مأموریت در مورد هویت و 
امریکایی چیزی گفته  مکان کشته شدن این سرباز 

نشده است.
این اعالمیه گفته  مأموریت حمایت قاطع در 
کشته  مکان  و  هویت  مورد  در  که جزئیات  است 

شدن این سرباز بعدا ارایه خواهد شد...

یک سرباز امریکایی 
در افغانستان کشته شد

اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
چاریکار،  شهر  در  انتحاری  حمله ی  در  که  کرد 
نظامی  به شمول چهار  نفر  پروان 26  مرکز والیت 

کشته و 42 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
گفته است که در میان کشته و زخمیان این رویداد 

زنان و کودکان نیز شامل اند.
گفتنی است که حوالی ساعت ۱۱:40 دقیقه ی 

پیش ازظهر دیروز )سه شنبه، 26 سنبله( یک...

حمله ی انتحاری در مرکز 
پروان ۲۶ کشته و ۴۲ زخمی 

بر جای گذاشت
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هازارد: 
در رئال برعکس چلسی 
هر شکست یعنی فاجعه

در  که  است  معتقد  هازارد  ادن 
تعصب  فوتبال  به  هواداران  اسپانیا 

بیشتری نسبت به انگلیس دارند...

همه علیه لیگ برتر
لیگ قهرمانان اروپا در حالی دیشب 
بخت  منچسترسیتی  که  شد  آغاز 

نخست قهرمانی است و...

شروع رای گیری 
در انتخابات اسراییل؛ 
سخت ترین چالش 

نتانیاهو
اطالعات روز: درحالی که رای گیری 
در انتخابات عمومی اسراییل شروع 
درگیر  امروز  نتانیاهو  بنیامین  شده، 

سخت ترین چالش انتخاباتی...

در  خام  نفت  بهای  روز:  اطالعات 
بازارهای جهانی اندکی کاهش یافته 

اما نگرانی در مورد...

بهای جهانی نفت 
اندکی کاهش یافت
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موالنا عبداهلل: 

گزارش کمیسیون انتخابات در مورد 
مراکز باز و بسته واقعی نیست
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اطالعات روز: کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات 
تا  انتخاباتی  کارزارهای  آغاز  از  که  کرد  اعالم  انتخاباتی 
کنون 69 شکایت از مرکز و والیات به دفتر مرکزی این 

کمیسیون ثبت شده است.
مولوی دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون رسیدگی 
به شکایات انتخاباتی دیروز )سه شنبه، 26 سنبله( در یک 
نوع  از  شکایات  این  که  گفت  کابل  در  خبری  نشست 
تخطی و تخلف انتخاباتی است و شامل جرایم انتخاباتی 

نمی شود. آقای عظیمی گفت که تا کنون به 66 شکایت از 
سوی این کمیسیون رسیدگی شده و در مورد آن ها فیصله 

صادر شده است.
نامزدان  سوی  از  شکایت ها  این  که  می شود  گفته 
ریاست جمهوری علیه یک دیگرشان است و بیشترشان از 
سوی تیم های انتخاباتی »ثبات و همگرایی« و »دولت ساز« 
شده  ثبت  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  به 

است.

به شکایات  کمیسیون رسیدگی  معاون  از سویی هم 
انتخاباتی گفت که این کمیسیون برای دریافت شکایت های 
»استنافی« و »استثنایی« نیز آمادگی کامل دارد. به گفته ی او، 
تا کنون چهار شکایت »استثنایی« و پنج شکایت »استنافی« 

نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. 
این همه در حالی است که قرار است تا ده روز دیگر 
)ششم میزان( انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور 

برگزار شود.

تا کنون ۲۶ شکایت در پیوند به تخلف انتخاباتی در کمیسیون شکایات به ثبت رسیده است

ارگ  روز:  اطالعات 
در  افغانستان  ریاست جمهوری 
به  طالبان  هیأت  به سفر  واکنش 
تهران و دیدار با مقام های وزارت 
که  است  گفته  ایران  خارجه ی 
میزبانی از این گروه خالف تمام 
کشورها  میان  روابط  و  اصول 

است.
صدیقی صدیقی، سخن گوی 
پیام  یک  در  ریاست جمهوری 
»طالبان  است:  نوشته  تویتری 
امنیت  برای  جدی  خطر  یک 
میزبانی  است.  جهان  و  منطقه 
تمام اصول  این گروه خالف  از 
و  کشورهاست  میان  روابط  و 
افغانستان  برای حکومت  به ویژه 
که همیشه خواهان روابط حسنه 

با همسایه ها می باشد.«

آقای صدیقی همچنان تأکید 
طالبان  روایت  که  است  کرده 
مردم  کشتار  و  خشونت  جنگ، 
گروه  این  او،  گفته ی  به  است. 
می کشند  را  »افغان ها«  همچنان 
و با »افتخار« مسئولیت آن  را به 

عهده می گیرد.
که  است  حالی  در  این 
توقف  گفت وگوهای  به دنبال 
گروه  و  امریکا  میان  صلح 
سیاسی  دفتر  از  هیأتی  طالبان، 
این گروه در قطر، به ایران سفر 
کرده است. چندی پیش نیز یک 
دفتر سیاسی  از  نفری  هیأت سه 
با  مشوره  برای  قطر  در  طالبان 
مقام های روسی روی روند صلح 
پایتخت  مسکو،  به  افغانستان 
روسیه رفته و با ضمیر کابلوف، 

نماینده ی خاص روسیه در امور 
افغانستان دیدار کرده بود.

سخن گوی  شاهین،  سهیل 
قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
که  است  گفته  رشته تویتی  در 
رهبری  به  دفتر  این  چهار عضو 
عبدالسالم حنفی، معاون سیاسی 
جریان  در  طالبان  قطر  دفتر 
قبل  روز  دو  تهران  به  سفرش 
مقام های  با  )دوشنبه، 2۵ سنبله( 
دیدار  ایران  خارجه ی  وزارت 

کرده  است.
این  در  که  است  نوشته  او 
دیدار دو طرف در مورد آخرین 
تحوالت در روند صلح افغانستان 
صلح  یک  استقرار  راه حل  و 
پروژه های  پیشرفت  و  پایدار 
افغانستان  در  ایران  اقتصادی 

بحث و گفت وگو کرده اند.
سیاسی  دفتر  اعضای  سفر 
طالبان در قطر به روسیه و ایران 
در حالی صورت گرفته است که 
رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
ایاالت متحده ی امریکا به تاریخ 
تویتی  رشته  در  سنبله  شانزدهم 
با  مذاکرات  روند  که  بود  نوشته 
طالبان را به دلیل کشته شدن یک 
سرباز امریکایی و یازده نفر دیگر 
کابل  در یک حمله ی طالبان در 

متوتف کرده است.
و  امریکا  مذاکرات  روند 
طالبان آنگونه که زلمی خلیل زاد، 
وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
دو  بود،  کرده  بیان  افغانستان 
طرف در نُه دور مذاکره که مدت 

گرفت،  بر  در  را  زمان  ماه  ده 
رسیده  توافق  به  باهم  اصول  در 

بودند.
حکومت  آن  از  پس 
افغانستان گفته بود که مذاکرات 
ادامه ی  دلیل  به  طالبان  و  امریکا 
خشونت ها و جنگ جاری طالبان 
متوقف  افغانستان  مردم  برابر  در 
شده است. گروه طالبان نیز اعالم 
این  متوقف کردن  که  بود  کرده 
مذاکرات، بیانگر تزلزل امریکا در 

تعامل سیاسی است.
همچنان  طالبان  گروه 
که  است  کرده  امیدواری  ابراز 
مذاکرات میان این گروه و هیأت 
به  امریکایی  گفت وگوکننده ی 
گرفته  سر  از  خلیل زاد  رهبری 

شود.

ارگ: 
میزبانی از طالبان خالف اصول و روابط میان کشورها است

حمله ی انتحاری طالبان در کابل ۲۲ کشته و ۳۸ زخمی بر جای گذاشت
 ۱:00 ساعت  حوالی  که  است  کرده  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
بعدازظهر دیروز )سه شنبه، 26 سنبله( یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیک چهارراهی 

احمدشاه مسعود در مربوطات حوزه ی نهم امنیتی شهر کابل منفجر کرده است.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله گفته است که در این انفجار انتحاری 22 

نفر به شمول شش نظامی کشته و 38 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
آقای رحیمی افزوده است که در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل اند.
این انفجار انتحاری تنها کمتر از دو ساعت بعد از انفجار انتحاری در شهر چاریکار، 

مهاجم  یک  که  پروان  در  انتحاری  انفجار  در  است.  گرفته  صورت  پروان  والیت  مرکز 
انتحاری سوار بر موترسایکل خود را در نظام قراول اول مرکز تربیوی حوزه ی اول امنیتی 
شهر چاریکار منفجر کرد، 26 نفر به شمول چهار نظامی کشته و 42 غیرنظامی دیگر زخمی 

شدند.
مسئولیت هردو حمله ی انتحاری را گروه طالبان به عهده گرفته است.

رییس جمهور اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان حمالت انتحاری طالبان در پروان و کابل را محکوم کرده اند.

در داخل شهرها بکشاند و همچنین از 
حضور مردم در پای صندوق های رأی 

جلوگیری کند. 
مذاکرات  شکست  از  پس 
نیروهای  حمالت  طالبان  با  واشنگتن 
مواضع  بر  قاطع  حمایت  و  امنتیی 
وزارت  است.  یافته  شدت  طالبان 
حمالت  که  است  کرده  اعالم  دفاع 
افزایش  درصد   3۵ ارتش  تهاجمی 
یافته است. از زمانی که گفت وگوهای 
از  صلح به دلیل خشونت ورزی طالبان، 
سوی رییس جمهور امریکا متوقف شد، 
حمالت هوایی و زمینی بر علیه طالبان 
تشدید شده است. رییس جمهور کشور 
نیز روز جمعه اعالم کرد که در ظرف 
جنگ جوی  هزار  حدود  هفته،  یک 
روز  نشست  در  شده اند.  کشته  طالب 
کشور  غرب  حوزه ی  والیان  دوشنبه 
گذشته،  روز   20 در  که  شد  اعالم  نیز 
والیت های  در  طالب   800 به  نزدیک 
معنای  شده اند.  کشته  کشور  غربی 
روشن این اتفاق ها این است که طالبان 
را  سختی  روزهای  جنگ  میدان  در 
گروه  این رو  از  می گذارند.  سر  پشت 
طالبان به دلیل که هم ثابت کند قدرت 
جنگی دارد و هم به دلیل که انتخابات را 
به چالش امنیتی مواجه کند، بدون شک 
دامنه ی جنگ و ناامنی را می خواهد به 

داخل شهرها بکشاند. 
مخالفان  و  تروریستی  گروه های 
سال  چند  در  طالبان  عمدتا  دولت، 
تغییر  جنگ های شان  در  گذشته، 
این معنا که دامنه ی  به  ماهیت داده اند. 
کشانده اند.  شهرها  داخل  به  را  جنگ 
و  ماهیت  تغییر،  این  که  است  روشن 
کرده  پیچیده  را  جنگی  تاکتیک های 
در  دست کم  دلیل  همین  به  است. 
زمان حکومت وحدت  ملی هم تلفات 
بسیار سنگینی به غیرنظامیان وارد شده 
از  بیشتر  در کشور  است. سال گذشته 
سه هزار نفر کشته و بیشتر از هشت هزار 
این  درصد   68 شدند.  زخمی  نفر 
قربانیان مرد، 8 درصد آن ها زن و 2۱ 
درصدشان کودکان بودند. بخش زیادی 
نتیجه ی  در  غیرنظامیان  تلفات  این  از 
شهرها  داخل  در  انفجاری  حمله ها ی 

بوده است. 
به  برای  شک  بدون  طالبان  گروه 
پیش  از  بیش  انتخابات،  چالش کشیدن 
شهرها  داخل  در  را  ناامنی ها  دامنه ی 
این  به  هم  قبال  طالبان  کشاند.  خواهد 
در  متاسفانه  شده اند.  متوسل  حربه 
که  عواملی  از  یکی  گذشته  سال های 
موفق  تروریستی  گروه های  و  مخالفان 
شده اند دامنه ی جنگ شان را در داخل 
و  مدیریت  ضعف  بکشانند،  شهرها 
در  استخباراتی  دستگاه  ناکارآمدی 
همین  به  است.  بوده  امنیتی  نهادهای 
دلیل گروه طالبان نباید برای برهم زدن 
امنیت انتخابات و برای کشاندن دامنه ی 
باز  دست   شهرها  داخل  در  ناامنی ها 
پیش  روز  چند  دولت  باشند.  داشته 
یعنی  دیگر،  روز   ۱0 تا  که  کرد  اعالم 
امنیت  انتخابات  به  نزدیک  روزهای 
این خبری  یافت.  بهبود خواهد  کشور 
پایان  معنای  به  اما  است،  خوبی 
نیست.  ناامنی ها  تشدید  از  نگرانی ها 
از نوع حمله های  به ویژه خشونت های 
انتحاری در در درون شهرها. بنابراین، 
موفق  امنیتی  نیروهای  همان گونه 
شده اند ابتکار عمل در میدان جنگ را 
باید  امنیتی  نهادهای  بگیرند،  طالبان  از 
از طالبان را در حمله های  ابتکار عمل 

انفجاری و درون شهری نیز بگیرند.
به دلیل  که  است  این  ما  نظر 
دارد،  وجود  که  فزاینده ی  مشکالت 
شهرها  در  به ویژه  ناامنی ،  کوچک ترین 
عمیقی  بسیار  تاثیرات  مردم  روان  بر 
ولو  شوند  موفق  طالبان  اگر  دارد. 
کابل  در  انفجاری  پراکنده ی  حمالت 
و شماری دیگر از شهرها انجام دهند، 
انتخابات یک چالش  برای  بدون شک 

جدی و قابل نگرانی خواهد بود.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرد که در 
پروان 26  انتحاری در شهر چاریکار، مرکز والیت  حمله ی 
نفر به شمول چهار نظامی کشته و 42 غیرنظامی دیگر زخمی 

شده اند.
است  گفته  داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
که در میان کشته و زخمیان این رویداد زنان و کودکان نیز 

شامل اند.
گفتنی است که حوالی ساعت ۱۱:40 دقیقه ی پیش ازظهر 
بر  سوار  انتحاری  مهاجم  یک  سنبله(   26 )سه شنبه،  دیروز 
موترسایکل خود را در نظام قراول اول مرکز تربیوی حوزه ی 

اول امنیتی شهر چاریکار منفجر کرد.
قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه ی والیتی پروان پیش تر 
حمله ی  این  در  که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به 
انتحاری 24 نفر به شمول یک خانم کشته و 32 نفر به شمول 

زنان و کودکان زخمی شده اند.
ممکن  و  است  ابتدایی  آمار  این  که  بود  کرده  تأکید  او 

است افزایش یابد.
این حمله ی انتحاری در حالی صورت گرفته است که 
دیروز )سه شنبه( یک گردهمایی انتخاباتی تیم »دولت ساز« به 
در جریان  چاریکار  در شهر  نیز  غنی  اشرف  محمد  رهبری 
در  انفجار  این  که  بودند  گفته  منابعی  پیشتر  است.  بوده 
نزدیکی گردهمایی تیم انتخاباتی »دولت ساز« رخ داده است.

داخله  وزارت  رحیمی، سخن گوی  نصرت  این حال  با 
اما گفته است که در این انفجار به افرادی که در گردهمایی 

انتخاباتی شرکت کرده بودند، آسیبی نرسیده است.
و  گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  گروه 
و  ریاست جمهوری  ویژه ی  محافظان  که  است  کرده  ادعا 
نیروهای ویژه ی پولیس را که برای تأمین امنیت گردهمایی 
داده  قرار  بودند، هدف  توظیف  غنی  انتخاباتی محمداشرف 

است. 
شماری  حمله  این  در  که  است  کرده  ادعا  گروه  این 

زیادی از نیروهای دولتی کشته و زخمی شده اند.
واکنشها

رییس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و 
گفته است که گروه طالبان دشمن اصلی نظام جمهوری است 

و با انجام چنین حمالتی، هرگز به هدفش نمی رسد.
در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی 
آمده است: »تشدید حمله های تروریستی و تأکید طالبان بر 
کشتار مردم، سبب ناکامی گفت وگوهای طالبان با امریکا شد. 
طالبان با ادامه ی جنایات شان، یک بار دیگر ثابت ساختند که 
دل گرمی  و  اراده  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برقراری  به 
چیز  نیرنگ،  و  فریب  جز  شان،  حرکات  تمامی  و  ندارند 

دیگری نبوده است.«
انتخابات  برگزاری  به  همچنان  غنی  آقای 

میزان(  )ششم  آن  تعیین شده ی  زمان  در  ریاست جمهوری 
که  متعهداند  امنیتی  نیروهای  که  است  گفته  و  کرده  تأکید 
تا در فضای  امنیت مردم فراهم سازند  تأمین  برای  زمینه را 

آزاد، سرنوشت سیاسی شان را رقم بزنند.
است  گفته  نیز  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
با  که  کردند  ثابت  دیگر  یکبار  حمله  این  با  طالبان  که 
به  و  دارند  دشمنی  ثبات  و  دموکراسی، صلح  مردم ساالری، 
جز از کشتار هم وطنان بی گناه و ایجاد دعب و هرات در میان 

مردم، هدف دیگری را دنبال نمی کنند.
در اعالمیه ی ریاست اجرایی به نقل از آقای عبداهلل تأکید 
شده است: »دشمنان افغانستان باید بدانند که با ایجاد رعب 
نمی توانند  انتخاباتی  کمپاین های  باالی  حمله  و  وحشت  و 
در  اشتراک  و  مردم ساالری  تحکیم  برای  را  ما  مردم  اراده ی 

یک انتخابات آزاد و با اعتبار متزلزل سازند.«
در  متحدر  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  هم  سویی  از 
افغانستان )یوناما( به این حمله ی طالبان واکنش نشان داده و 

آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است.
امروز  است: »حمله ی  گفته  تویتری  پیام  در یک  یوناما 
طالبان به یک گردهمایی انتخاباتی در پروان نشان داد که این 
گروه به زندگی غیرنظامیان و حق اساسی بشر برای شرکت 
در روندهای دموکراتیک بی اعتنا است. این گونه حمالت با 

تلفات زیاد غیرنظامیان، نقض قوانین بین المللی است.«

حمله ی انتحاری در مرکز پروان ۲۶ کشته و ۴۲ زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز: مأموریت حمایت قاطع 
یک  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  در 
)دوشنبه، 2۵  پیش  امریکایی دو روز  سرباز 
کشته شده  افغانستان  در  سپتامبر(  سنبله/۱6 

است.
مورد  در  مأموریت  این  اعالمیه ی  در 
سرباز  این  کشته شدن  مکان  و  هویت 

امریکایی چیزی گفته نشده است.
مأموریت حمایت قاطع در این اعالمیه 
و  هویت  مورد  در  جزئیات  که  است  گفته 

مکان کشته شدن این سرباز بعدا ارایه خواهد 
شد.

اکتوبر  ماه  از  امریکا  متحده ی  ایاالت 
سال 200۱ میالدی به این طرف در افغانستان 
حضور نظامی دارد که طی این مدت بیش از 
افغانستان کشته  در  امریکایی  دوهزار سرباز 

شده اند.
با کشته شدن این سرباز، شمار سربازان 
در  میالدی  جاری  سال  در  که  امریکایی 
رسیده  نفر   ۱6 به  شده اند،  کشته  افغانستان 

سرباز   ۱۵ میالدی  گذشته ی  سال  است. 
امریکایی در افغانستان کشته شده بودند.

چهاردهم  تاریخ  به  مورد،  آخرین  در 
حمله ی  در  امریکایی  سرباز  یک  سنبله 
شد.  کشته  کابل  در  طالبان  موتربمب 
یازده  و  سرباز  این  کشته شدن  دنبال  به 
ترمپ،  دونالد  حمله،  این  در  دیگر  نفر 
امریکا  متحده ی  ایاالت  رییس جمهور 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  گفت وگوهای 

را متوقف کرد.

آنگونه  طالبان  امریکا و  مذاکرات  روند 
که زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت 
بیان  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
که  مذاکره  دور  نُه  در  طرف  دو  بود،  کرده 
مدت ده ماه زمان را در بر گرفت، در اصول 

باهم به توافق رسیده بودند.
در حال حاضر حدود ۱4 هزار  امریکا 
سرباز در افغانستان دارد که مصروف آموزش 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  مشوره دهی  و 

افغان می باشند.

یک سرباز امریکایی در افغانستان کشته شد
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زندگـی  فقـر  خـط  زیـر  مـردم  نیـم  از  بیـش 
مثـل  دموکراتیـک  پروسـه های  می کننـد. 
انتخابـات که سـتون اساسـی یک نظـام و دولت 
دموکراتیک اسـت، با کسـر مشـروعیت و اعتبار 
مواجـه اسـت. دولـت به لحـاظ ارایـه ی حداقل 
خدمـات بـه شـهروندان، نـاکام اسـت. در کنـار 
ایـن چالش هـا، بحـران رو بـه افزایـش فسـاد 
گسـترده، دولـت را بـه فرسـایش جـدی مواجه 

اسـت.  کرده 
اگرچـه افغانسـتان تحـت حمایـت ائتالف 
سـکتور  رشـد  مثـل  حوزه هایـی  در  جهانـی، 
خصـوص، آزادی بیـان، جامعـه ی مدنی، حقوق 
از  دموکراتیکـی  و  نویـن  ارزش هـای  و  زنـان 
ایـن دسـت، بـه پیشـرفت های غیرقابـل انکاری 
دسـت یافتـه اسـت امـا واقـع ایـن اسـت کـه 
دولـت افغانسـتان و حامیـان بین المللـی  آن در 
دسـتیابی بـه امنیـت و محـو تروریـزم، کاهـش 
فقر، اسـتقرار یـک دولت دموکراتیـک و مدرن، 
ثبـات سیاسـی و مبـارزه بـا فسـاد گسـترده ی 
اداری بـه عنـوان مأموریت ها و اهداف اساسـی، 

نـاکام بوده اسـت.
ایـاالت متحـده  بـه عنـوان رهبـر ائتـالف 
بیـن المللـی عملیـات آزادی پایـدار، بازسـازی 
و  مـدرن  دولـت  یـک  اسـتقرار  و  افغانسـتان 
دموکراتیـک، بیشـترین سـهم را در کمک هـای 
مالـی، نظامـی و سیاسـی بـه افغانسـتان داشـته 
اسـت. ایـن کشـور، بـا صـرف میلیاردهـا دالر، 
دادن چنـد هـزار قربانی و حضور وسـیع نظامی 
و سیاسـی هجـده سـاله در افغانسـتان، اکنـون 
تصـور می کنـد موفقیت در مأموریت افغانسـتان 
بـه بـن بسـت رسـیده اسـت. ناکامـی دولـت 
افغانسـتان در امـر رشـد نهـاد دولـت، مبـارزه 
بـا تروریـزم و شورشـگری  بـا فسـاد، مقابلـه 
شـهروندان،  بـه  خدمـات  حداقـل  ارایـه ی  و 
ایـاالت متحده را به سـتوه آورده اسـت. اگرچه 
پروسـه ی صلح افغانسـتان که ناشـی از ناامیدی 
ایـاالت متحـده در پیـروزی بـر شـورش طالبان 
و محـو تروریـزم بـود، توسـط دونالـد ترمـپ 
متوقـف شـد امـا ایـن گزینـه کمـاکان در رأس 
اسـتراتژی ایـاالت متحده برای خـروج از جنگ 

بـه بن بسـت رسـیده ی افغانسـتان قـرار دارد.
دوم: افغانسـتان معاصـر از آغـاز تشـکیل 
تـا دهـه ی پنجـاه خورشـیدی، بـا حکومت های 
می شـده  اداره  یکدسـت  و  تک قومـی  مطلقـا 

بـه  کـه  دهـه ی چهـل خورشـیدی  در  اسـت. 
دهه ی دمکراسـی موسوم اسـت، فضای سیاسی 
افغانسـتان بـرای ظهـور رسـانه های مسـتقل و 
احـزاب سیاسـی بـاز شـد. پـس از آن، احـزاب 
و رسـانه ها، بـا اسـتفاده از فضـای به نسـبت باز 
سیاسـی، مطالبات مختلف سیاسـی، اجتماعی و 
مدنـی را مطـرح و مسـلط کردنـد. در دهه هـای 
شـصت و هفتـاد خورشـیدی، احـزاب سیاسـی 
مختلـف، گفتمـان مشـارکت و توزیـع قـدرت 
و  افغانسـتان  مختلـف  اقـوام  میـان  سیاسـی 
شکسـتن حاکمیـت تک قومـی را در مبـارزات 
آن  از  فعالیت هـای سیاسـی مسـلط کردنـد.  و 
بزرگ تریـن  همـواره  قـدرت  منازعـه ی  پـس، 
بـوده  افغانسـتان  سیاسـی  گروه هـای  چالـش 
اقـوام  سیاسـی  مطالبـه ی  مهم تریـن  اسـت. 
غیرپشـتون تـا همیـن اکنـون، تأمیـن مشـارکت 
سیاسـی عادالنـه و توزیـع قـدرت بـوده و در 
سیاسـی  احـزاب  و  سیاسـت مداران  مقابـل، 

پشـتون تبار، سـعی می کـرده تسـلط تک قومـی 
بـر دسـتگاه های قـدرت را حفـظ و از توزیـع 

شـدن قـدرت جلوگیـری کننـد.
منازعـه بر سـر قـدرت بـا محوریـت قوم، 
باعـث شـده شـکاف ها و تقابل هـای قومـی در 
افغانسـتان بـه صـورت روزافـزون برجسـته و 
فربـه شـود. ایـن منازعـه، افغانسـتان را بـه چند 
پارچـه ی قومـی تقسـیم کـرده و دوام آن، بـه 
افزایـش شـکاف های تبـاری می انجامـد. عالوه 
بـر ایـن منازعه، به لحـاظ اجتماعـی و فرهنگی 
حوزه هـای  میـان  تقابل هایـی  و  تنش هـا  نیـز، 
مختلـف اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان نیـز 
مسلط شـده و در صورت دوام وضعیت کنونی، 
ایـن تنش هـا می توانـد افزایـش یابد. بـه عنوان 
نمونـه، تنش میـان گویندگان یا دسـتکم حامیان 
دو زبان رسـمی افغانستان)فارسـی و پشـتو( در 
سـال های اخیـر به آشـکارا بیش تر شـده اسـت. 
ایـن دو زبـان، مؤلفه هـا و شـاخص های متعـدد 
فرهنگـی بـا خود حمـل می کند کـه در حوزه ی 
دیگـر بـه تنـش میـان دو فرهنـگ می انجامـد. 
بـه لحـاظ اجتماعـی و نـوع مواجهـه بـا دین و 
جامعـه، افغانسـتان در عمـل بـه چنـد جغرافیـا 
تقسـیم شـده اسـت. گروهی که خـود را متعهد 
اصولـی  و  رسـوم  از  حراسـت  و  حفـظ  بـه 
افغانیـت« می داننـد،  موسـوم بـه »اسـالمیت و 
گروه هـای اجتماعـی دیگـری که برداشـت های 
متفاوت شـان از فرهنگ، جامعـه و دین دارند را 
بـه وابسـتگی بـه فرهنگ هـای بیگانه و سـتیز با 
دیانـت متهـم می کننـد. برعکس، طـرف مقابل، 
عنـوان  بـه  قومـی  فرهنـگ  تحمیـل  اتهـام  از 
فرهنـگ ملـی و گرایش به بنیادگرایی و تفاسـیر 
سـخت گیرانه از آموزه هـای فرهنگـی و دینـی 

اسـتفاده می کننـد.
حـوزه ی  در  تنش هـا  و  تعارضـات  ایـن 
سـال های  در  خاصـه  بـه  فرهنـگ  و  جامعـه 
اخیـر، در پایـان ماجـرا، تنش هـای سیاسـی بـا 
محوریـت قومـی را تحریـک و تشـدید می کند. 
و  تنش هـا  ایـن  روزافـرون  افزایـش  و  دوام 
جبهه بندی هـای عمدتـا قومـی بر سـر مسـأله ی 
توزیع/ تمرکز قدرت سیاسـی باعث شـده است 
کـه طـرح فدرالیزه شـدن دولـت در افغانسـتان 
گه گـداری مطـرح و مـورد بحـث قـرار بگیـرد. 
هرچنـد کـه این طرح، هنـوز به گفتمان مسـلط 
سیاسـی در افغانستان تبدیل نشـده و جناح های 
سیاسـی مطـرح همـواره بـه افغانسـتان متحد و 

بوده انـد. متعهـد  یک پارچـه 
سـوم: توزیـع قـدرت سیاسـی و شکسـت 
تمرکـز قـدرت، اگرنـه مهـم تریـن که یکـی از 
سیاسـی  بحران هـای  و  چالش هـا  تریـن  مهـم 
سیاسـی  گروه هـای  اسـت.  امـروز  افغانسـتان 
و  سیاسـی  قـدرت  توزیـع  حامـی  و  طرفـدار 
جلوگیـری از تک قومـی شـدن قدرت، دسـتکم 
تـا کنـون از موضـع و مطالبـه ی شـان کوتـاه 
نیامـده انـد. در طرف دیگر، حـوزه ای که تالش 
می کنـد تمرکز قدرت و مقولـه ی اکثریت قومی 
در افغانسـتان چندقومـی را حفـظ و فربـه کند، 
نیـز تمـام تـالش اش را همـواره بـه کار بسـته 
قـدرت  قومـی  تمرکـز  از شکسـت  تـا  اسـت 

جلوگیـری کننـد.
افغانسـتان چنـد قومـی، بدون حـل منازعه 
سیاسـی،  قـدرت  توزیع/تمرکـز  مسـأله ی  و 
نمی توانـد بـه ثبـات سیاسـی و توسـعه دسـت 
نظـر  بـه  منازعـه،  ایـن  چشـم انداز  در  یابـد. 
نمی خواهنـد  از طرف هـا  می رسـد هیـچ یـک 
از مطالبات شـان کوتـاه بیاینـد. دوام ایـن تنـش، 
در حادتریـن پیامـد، می توانـد بـه درگیری هـای 
بینجامـد.  مسـلحانه  خشـونت های  و  سیاسـی 
یکـی از راه حل هایـی که در صـورت ناکامی در 
دسـت یابـی بـه توزیع قـدرت می توانـد مطرح 
فدرالیزه شـدن  بگیـرد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  و 
دولـت و یـا حتـا تجزیـه ی افغانسـتان اسـت. 
اگرچـه مسـأله ی اصلـی و محـوری افغانسـتان 
بین المللـی اش،  اکنـون در محاسـبه ی شـرکای 
چالـش تروریـزم و شورشـگری اسـت امـا در 
صورتـی کـه بـرای پایـان دادن بـه ایـن بحران، 
آیـد،  دسـت  بـه  نظامـی  یـا  سیاسـی  راه حـل 
نـزاع دیگـری بـر سـر تمرکز/توزیـع قـدرت، 
بـه سـطح خواهـد آمـد. در آن صـورت، اگـر 
گرو های سیاسـی داخلـی و شـرکای بین المللی 
افغانسـتان نتواننـد به ایـن منازعه ی ریشـه دار و 
دیرسـال بـه واسـطه ی توزیـع کردن قـدرت به 
راه حلـی دسـت یابنـد، بعیـد نیسـت کـه طـرح 
فدرالیزه شـدن دولـت و حتا تجزیه ی افغانسـتان 
در مجامـع بیـن المللـی مطرح و مـورد حمایت 
تنش هـای  و  تعارض هـا  اگـر  بگیـرد.  قـرار 
سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی افغانسـتان بـه 
همیـن روال، افزایـش یابـد، یکـی از ایـن دو 
راه حـل )فدرالیـزم و تجزیـه(، نمی توانـد بعیـد 

و دسـت نیافتنی تلقـی شـود.

جـو بایـدن، یکـی از چنـد نامـزد حـزب 
بـا  رقابـت  بـرای  متحـده  ایـاالت  دموکـرات 
دونالـد ترمـپ در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
پیـش روی ایـن کشـور، در یکـی از مناظره های 
درون حزبـی گفتـه اسـت که افغانسـتان کشـور 
ایـن  در  اسـت.  درست ناشـدنی  و  سـه پارچه 
سـخن آقـای بایـدن کـه بیش تریـن شـانس را 
نهایـی  نامـزد  به عنـوان  انتخاب شـدن  بـرای 
حـزب دموکرات بـرای رقابت بـا دونالد ترمپ 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری 2020 دارد، دو 
تلویـح وجـود دارد. تلویـح اول، مطرح کـردن 
فدرالیـزم بـرای کشـوری چندپارچـه و به زعـم 
دوم،  تلویـح  در  اسـت.  »سـه پارچه«  ایشـان 
بـه آشـکارا درماندگـی ایـاالت متحـده از بـه 
موفقیت رسـاندن مأموریـت سیاسـی و نظامـی 
کشـورش در افغانسـتان پـس از سـقوط امارت 
اسـالمی برجسـته شـده اسـت. ایـاالت متحـده 
بـا شـعارهای »آزادی پایـدار، محـو تروریـزم و 
دولت سـازی« به افغانستان لشـکر کشید. هجده 
سـال پـس از آغـاز ایـن مأموریـت، دولـت در 
افغانسـتان، بـا چالش هـای مشـروعیت، ناکامی 
در ارایـه ی حداقـل خدمـات بـه شـهروندان و 
مهم تـر از همـه، با بحران فسـاد گسـترده مواجه 
اسـت. آزادی پایـدار اکنـون به رویایـی کم رنگ 
می مانـد و تروریزم/ شـورش گری نـه تنها نابود 
نشـده کـه حدود نیمـی از قلمـرو افغانسـتان را 
در اختیار دارد. خون ریزی و خشـونت ناشـی از 
شـورش گری و تروریـزم، به صـورت روزافزون 
افزایـش می یابـد و میـزان تلفـات غیرنظامیان با 

گذشـت هرسـال، بیش تـر می شـود.
سیاسـت مداران  از  یکـی  بایـدن،  آقـای 
برجسـته و مجـرب در ایـاالت متحده اسـت. او 
پیـش از آن کـه در میانـه ی سـال های 2009 تـا 
20۱7، معـاون رییس جمهـور اوبامـا باشـد، بـه 
مـدت 36 سـال در مجلـس سـنای ایـن کشـور 
سـناتور بـود. در دوره ی 36 سـال فعالیـت اش 
ایـاالت متحـده، تجربـه ی ریاسـت  در سـنای 
ایـن  قضایـی  و  خارجـی  روابـط  کمیته هـای 
مجلـس را بـه عهده داشـت. کارنامه ی سیاسـی 
برجسـته ای کـه توضیـح می دهـد آقـای بایـدن 
بـه خاصـه در دوره ی کارش به عنـوان معـاون 
کمیتـه ی  ریاسـت  و  اوبامـا  رییس جمهـوری 
روابـط خارجی سـنای ایـاالت متحـده، از مقام 
دسـتگاه های  در  بلندرتبـه ای  و صالحیت هـای 
قـدرت در ایـاالت متحـده برخـوردار بـوده و 
ایـن سـخن اش در مـورد افغانسـتان، از انبوهـی 
مـا  کشـور  خصـوص  در  تجربیـات اش  از 
می آیـد. اعتـراف صریـح آقـای بایـدن مبنـی بر 
جورناشـدنی و چندپارچـه بـودن افغانسـتان در 
ادامـه ی اظهاراتـی می آیـد کـه در ایـن اواخـر 
سیاسـت مداران و رهبـران سیاسـی مطـرح ایـن 
بـاری،  گفته انـد.  افغانسـتان  مـورد  در  کشـور 
در  کشـورش  کـه  گفـت  تأکیـد  بـه  ترمـپ 
افغانسـتان، به دنبال ملت-دولت سـازی نیسـت 
بلکـه مأموریتـی نظامـی دارد. زلمـی خلیلـزاد 
نماینـده ی ویـژه ی ایـاالت متحـده بـرای صلح 
بـه  بـا طلوع نیـوز  در گفت وگویـی  افغانسـتان 

صراحـت اعتـراف کـرد کـه جنـگ کشـورش 
در افغانسـتان، نبـرد بـر مبنـای ارزش هـا نبـوده 
داشـته  امنیتـی  و  نظامـی  مأموریتـی  بلکـه 
اسـت. در سـال های اخیـر، لحـن و مواجهـه ی 
مـورد  در  متحـده  ایـاالت  سیاسـت مداران 
از  پـس  اول  دهـه ی  بـا  قیـاس  در  افغانسـتان 
می دهـد  نشـان  آن کـه  از  فـارغ  سـپتامبر،   ۱۱
افغانسـتان، اهمیـت و جایـگاه سـابق اش را در 
کشـور  ایـن  خارجـی  سیاسـت  اولویت هـای 
نـدارد، از ایـن واقعیـت پـرده بر مـی دارد که که 
امریکایی هـا از جنـگ افغانسـتان و بـه موفقیت 
رسـاندن مأموریت شـان در کشـور مـا خسـته و 

ناامیـد هسـتند.
چـرا  می آیـد؟  کجـا  از  درماندگـی  ایـن 
نامـزد ریاسـت جمهـوری شـریک اسـتراتژیک 
افغانسـتان بـا چندپارچه خواندن اش بـه تلویح، 
فدرالیـزم را بـه عنـوان راه حـل مطـرح می کند؟ 
چندپارچگی افغانسـتان از چه ناشـی می شـود؟ 
آیـا افغانسـتان از سـر ناچـاری یـا بـه عنـوان 
یـک راه حـل، بـه فدرالیـزم خواهد رسـید؟ در 
ایـن یادداشـت تـالش می شـود پاسـخ بـه ایـن 

پرسـش ها را در چنـد مـورد توضیـح دهـد.
اسـالمی،  امـارت  سـقوط  پـی  در  یکـم: 
یـک ائتـالف جهانی برای بازسـازی افغانسـتان 
بـه لحـاظ  ایـن بسـیج جهانـی  تشـکیل شـد. 
میـزان بودجـه ای که برای بازسـازی افغانسـتان 
جهـان  معاصـر  تاریـخ  در  داد،  اختصـاص 
بی سـابقه بـود. ده هـا میلیـارد دالـر و خدمـات 
بـرای  اداری  و  سیاسـی  وسـیع  تسـهیالت  و 
یـک  تشـکیل/حمایت  و  افغانسـتان  بازسـازی 
دولـت دموکراتیـک و مـدرن در آن از طـرف 
حـدود ۵0 کشـور جهـان اختصـاص یافت. این 
ائتـالف فـارغ از بعـد مالـی و تسـهیالت اداری 
و سیاسـی، در بعـد نظامـی، ده هـا هـزار سـرباز 
بـرای مبـارزه با آن چه که در سـال های نخسـت 
پـس از ۱۱ سـپتامبر تروریـزم عنـوان می شـد و 
اکنـون بـه شورشـگری تغییـر عنـوان داده، بـه 
افغانسـتان فرسـتاد. هجـده سـال پـس از آغـاز 
مأموریت موسـوم بـه »آزادی پایـدار«، تروریزم 
و شـورش گری نـه تنهـا محـو نشـده کـه نیـم 
قلمـرو افغانسـتان در تصـرف طالبان اسـت. در 
کنـار جنبـش طالبـان، بـه ادعـای رییس جمهور 
غنـی، بیـش از 20 گـروه تروریسـتی دیگـر در 
جغرافیـای خشـونت افغانسـتان، فعـال اسـت. 

این درماندگی از کجا می آید؟ 
چرا نامزد ریاست جمهوری 

شریک استراتژیک افغانستان 
با چندپارچه خواندن اش به 
تلویح، فدرالیزم را به عنوان 

راه حل مطرح می کند؟ 
چندپارچگی افغانستان از چه 
ناشی می شود؟ آیا افغانستان 
از سر ناچاری یا به عنوان یک 
راه حل، به فدرالیزم خواهد 

رسید؟ در این یادداشت 
تالش می شود پاسخ به این 

پرسش ها را در چند مورد 
توضیح دهد.

اگرچه افغانستان تحت 
حمایت ائتالف جهانی، 
در حوزه هایی مثل رشد 
سکتور خصوصی، آزادی 
بیان، جامعه ی مدنی، حقوق 
زنان و ارزش های نوین و 
دموکراتیکی از این دست، به 
پیشرفت های غیرقابل انکاری 
دست یافته است، اما واقع 
این است که دولت افغانستان 
و حامیان بین المللی  آن در 
دست یابی به امنیت و محو 
تروریزم، کاهش فقر، استقرار 
یک دولت دموکراتیک و 
مدرن، ثبات سیاسی و مبارزه 
با فساد گسترده ی اداری 
به عنوان مأموریت ها و اهداف 
اساسی، ناکام بوده است.

»افغانستان چندپارچه«؛ 
خادم حسین کریمیدرماندگی امریکا و بحران منازعه ی قدرت
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حمید فرهادی

حمـالت مرگبـار تروریسـتی در کابل و 
والیت هـای دیگـر، خبرسـازترین رویدادهـا 
در پنـج سـال عمـر حکومـت وحـدت ملی 
بـر  سـنگینی  تلفـات  و  می شـود  دانسـته 
اسـت.  کـرده  وارد  غیرنظامیـان  و  نظامیـان 
مسـئولیت بسـیاری از این حمالت را طالبان 

و داعـش بـه عهـده گرفته انـد. 
شـعارهای  از  یکـی  دیگـر،  طـرف  از 
جـدی رهبـران حکومـت وحـدت ملـی در 
زمـان کارزارهـای انتخاباتـی دوره ی پیـش، 
بهبـود در وضعیـت امنیتـی کشـور بـود کـه 
امیدواری هایـی را نیـز به بـار آورده بـود، اما 
بـر بنیـاد گـزارش رسـانه ها، ارقـام و شـدت 
پنـج سـال گذشـته بی پیشـینه  حمـالت در 
بـوده و گروه هـای هراس افگن حتـا در قلب 
پایتخـت و در مهم تریـن ارگان هـای دولتـی 
موفـق بـه انجام حمـالت مرگبار تروریسـتی 
و  بزرگ تریـن  گـزارش  ایـن  شـده اند. 
خبرسـازترین رویدادهای تروریسـتی در پنج 

سـال اخیـر را بررسـی کـرده اسـت.
حملهبرپایگاههاینظامی

هدف هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
گروه هـای هراس افگـن در افغانسـتان حملـه 
بـه پایگاه هـای نظامـی و اداره هـای دولتـی 
بـوده کـه تلفات سـنگین نیز به همراه داشـته 

اسـت. 
مهاجـم  پنـج   ۱39۵ سـال  حـوت  در 
سـردارد  نظامـی  شـفاخانه  بـه  انتحـاری 
محمـد داوود در کابـل حملـه کردنـد کـه در 
پـی آن ۵۱ تـن کشـته شـده و 70 تـن دیگـر 
زخـم برداشـتند. حملـه بـه شـفاخانه نظامی 
سـردار محمـد داوود یکـی از پیچیده تریـن 
و مرموزتریـن حمـالت تروریسـتی در کابل 
بـود کـه هفـت سـاعت بـه طـول انجامیـد. 
گـروه داعـش بـا نشـر خبرنامه ای مسـئولیت 

ایـن حملـه را بـر عهـده گرفـت.
از  یکـی   ۱396 سـال  ثـور  سـه  در 
مرگبارتریـن حمـالت علیـه نیروهـای ارتش 
صـورت گرفت. سـه مهاجم انتحـاری مجهز 
اردوی  قـول  بـه  پیشـرفته  سـالح های  بـا 
شـاهین در بلـخ حملـه کردنـد کـه در نتیجه 
۱40 سـرباز ارتـش کشـته و 60 تـن دیگـر 

برداشـتند. زخـم 
بودنـد  توانسـته  حمله کننـدگان 
به صـورت مشـکوکی از چندیـن پاسـگاه رد 
شـده و داخـل ایـن قـول اردو شـوند و بـر 
گروهـی از سـربازان و افسـرانی کـه بـرای 
ادای نمـاز و نیـز صـرف طعـام در ایـن قول 
اردو گـرد آمـده بودنـد، گلوله بـاری کننـد. 
ایـن حملـه پنـج سـاعت دوام کـرد. در پـی 
ایـن حملـه رییس جمهـور یـک روز را ماتم 
ملـی و پرچم کشـور را نیمه برافراشـته اعالم 
کـرد. گـروه طالبـان مسـئولیت آنرا بـر دوش 

گرفتنـد.
در 7 دلـو سـال ۱396 حملـه ی مرگبـار 
تروریسـتی دیگر شـهر کابل را تکان داد. این 
انفجـار در چهاراهـی صـدارت واقع در مرکز 
شـهر بـه وقـوع پیوسـت کـه دسـت کم ۱03 
کشـته و 23۵ زخمـی بـر جای گذاشـت. در 
پـی ایـن حملـه ارگ ریاسـت جمهوری روز 
هشـتم دلو را ماتـم ملی اعالم کرد و دسـتور 
نیمـه افراشته شـدن پرچم هـای افغانسـتان و 
همچنیـن یـک روز تعطیلـی در شـهر کابـل 
را داد. از مقامـات محلـی نیـز خواسـته شـد 
در سراسـر کشـور برای کشته شـدگان مراسم 

ختـم قـرآن برگـزار کنند.
گـروه طالبـان مسـئولیت این انفجـار را 
بـه  عهـده گرفتنـد. دولـت افغانسـتان ضمن 
بـه  را  پاکسـتان  اقـدام،  ایـن  محکوم کـردن 
همـکاری بـا مهاجمـان محکـوم کـرد، امـا 
پاکسـتان ادعـای همکاری با نظامیـان مهاجم 

را رد کـرد.
گـروه  سـال ۱397  میـزان  مـاه   2۵ در 
بـه مرکـز  طالبـان در جنوب شـرقی کشـور 
فرماندهـی پولیـس گردیز در والیـت پکتیا و 
همزمـان بـه والیـت غزنـی حملـه کردند که 

شـیعیان موسـوم بـه امـام زمـان در منطقـه 
کابـل صـورت  غـرب  در  برچـی«  »دشـت 
گرفـت کـه در آن دسـت کم 39 نفـر کشـته 
و 4۱ تـن زخمی شـده اند.. داعش مسـئولیت 

ایـن حملـه را پذیرفـت.
حملـه انتحـاری دوم بـه مسـجد اهـل 
سـنت در والیـت غـور در مرکـز افغانسـتان 
صـورت گرفـت کـه در آن دسـت کـم 33 
تـن از جملـه یـک فرمانـده نظامـی مخالـف 
طالبـان بـه نام »فضـل االحد خان« کـه به نظر 
بـوده،  ایـن حملـه  اصلـی  می رسـد هـدف 
کشـته شـدند. گفتنی اسـت کـه هیچ فـرد یا 
گروهـی مسـئولیت حملـه انتحـاری والیت 

غـور را نپذیرفـت.
در سـوم سـنبله سـال ۱396 مهاجمـان 
در  واقـع  زمـان  امـام  مسـجد  بـه  مسـلح 
»خیرخانـه« کابل یـورش بردند کـه در نتیجه 
آن دسـت کم 28 تـن کشـته و ۵0 تـن دیگـر 
حوالـی  مسـلحانه  حملـه  شـدند.  زخمـی 
سـاعت 0۱:30 دقیقه بعـد ظهر روز جمعه در 
حالـی بـه وقوع پیوسـت که افـراد غیرنظامی 
بـرای ادای نمـاز جمعه در مسـجد امام زمان 
واقـع در قلعـه نجارهـای منطقـه خیرخانـه 

کابـل تجمـع کـرده بودند. 
ایـن حملـه دسـت  در  مهاجـم  چهـار 
نبـرد  یـک  در  امنیتـی  نیروهـای  و  داشـتند 
چهارسـاعته ساعته توانسـتند که مهاجمان را 
از پـای درآورنـد. داعش مسـئولیت حمله به 

ایـن مسـجد را بـر عهـده گرفـت.
حملـه   ۱39۵ سـال  قـوس  یکـم  در 
انتحاری در مسـجد باقرالعلـوم واقع در جاده 
فیض محمـد کاتـب واقـع در ناحیـه ششـم 
شـهرداری کابـل رخ داد کـه در نتیجه آن 32 
تـن کشـته و 64 تـن دیگـر زخمـی شـدند. 
تمامـی قربانیـان ایـن حملـه را غیـر نظامیان 
تشـکیل می داد و در میان کشـته ها و زخمیان 
کـودکان نیـز شـامل بودند. در پـی این حمله 
4 تـن از مسـئوالن حـوزه ششـم امنیتی کابل 
برکنار شـدند. مسـئولیت این حملـه را گروه 

داعـش بـر عهـده گرفت.
در شـب یازدهم اسـد سـال ۱396 یکی 
در  هراس افگنـی  حمـالت  مرگبارتریـن  از 
از مهاجمـان  افتـاد. شـماری  اتفـاق  هـرات 
انتحاری وارد مسـجد جوادیـه واقع در غرب 
شـهر هـرات شـدند کـه در پـی آن 3۵ تـن 
کشـته و 62 تـن دیگـر زخمـی شـدند. منابع 
محلـی گفتند کـه دو مهاجم هنـگام برگزاری 
یـک مراسـم عبـادی وارد مسـجد شـدند که 

در نتیجـه ایـن حمـالت دسـت کـم 72 تـن 
کشـته و ۱70 دیگـر زخـم برداشـتند.

موترهـای  از  اسـتفاده  بـا  اول  حملـه 
فرماندهـی  مرکـز  در  بمب گذاری شـده، 
پولیـس در گردیـز، والیـت پکتیـا رخ داد و 
۱۱ مهاجـم انتحـاری بـا نیروهـای امنیتـی به 
درگیـری پرداختنـد کـه پنـج سـاعت ادامـه 
پیـدا کرد. حملـه ی دیگری نیز در شـهر اندر 
در والیـت غزنـی، والیـت هم جـوار پکتیـا، 
صـورت گرفـت، ایـن حمله بـا انفجـار یک 
موتـر بمب گذاری شـده در نزدیکـی یکـی از 
مراکز نیروهای امنیتی شـروع و سـپس حمله 

بـه داخـل مجتمـع ادامـه پیـدا کرد.
تـن   42 دسـت کم  پکتیـا  حملـه  در 
کشـته و ۱60 تـن زخمـی شـدند، 22 تـن 
از کشته شـدگان نیروهـای پولیـس و 20 تـن 
غیرنظامـی بودنـد. توریـال عبدیانـی، رییس 
پولیـس والیـت پکتیـا نیـز در ایـن حملـه 
کشـته شـد. حملـه در غزنـی بـه کشته شـدن 
از  شـماری  جملـه  از  تـن   30 دسـت کم 
امنیتـی و غیرنظامیـان، و زخمـی  نیروهـای 
شـدن ۱0 تـن دیگـر انجامیـد. گـروه طالبان 
مسـئولیت هـردوی این حمـالت را بر عهده 

گرفتنـد.
مهاجمـان   ۱397 سـال  میـزان   27 در 
انتحـاری بـه یـک پایـگاه ارتـش در قندهـار 
حملـه کردنـد کـه در نتیجـه ی آن دسـت کم 

عهـده گرفـت و اعـالم کرد کـه افـراد طالبان 
بـه نشسـت مقام های افغـان و خارجی حمله 

کرده اند.
صبـح چهارشـنبه دهـم جـوزای سـال 
از  یکـی  گـواه  کابـل  دیگـر  بـار   ۱396
مرگبارتریـن حمـالت تروریسـتی بـود. یک 
مهاجـم انتحـاری الری مملو از مـواد منفجره 
وزیـر  منطقـه ی  در  »زنبـق«  در چهـارراه  را 
اکبرخـان کابـل منفجـر سـاخت کـه در ایـن 
انفجـار بیـش از 90 تن کشـته و بیش از 463 

تـن زخمـی شـدند.
ادعـا  افغانسـتان  امنیـت ملـی  ریاسـت 
کـرد کـه شـبکه حقانـی ایـن انفجـار را بـه 
کمـک سـازمان اطالعـات نظامـی پاکسـتان 
برنامه ریـزی کـرده اسـت، امـا رهبـر شـبکه 
حقانـی دسـت داشـتن در ایـن حملـه را رد 
کـرده و گـروه داعش مسـئولیت این حمله را 

بـردوش گرفتـه بـود.
به شـدت  منطقـه ی  در  انفجـار  ایـن 
حفاظت شـده ی دیپلماتیک در کابـل رخ داد؛ 
اجراییـه،  ریاسـت  ریاسـت جمهوری،  کاخ 
نهادهـای  از  بسـیاری  و  آلمـان  سـفارت 

ایـن محـل قـرار دارنـد. حکومتـی در 
یـک هفتـه پـس از ایـن حملـه هـزاران 
تـن در کابل دسـت بـه تظاهرات زدنـد و در 
درگیـری میان تظاهرکننـدگان و پولیس ۵ تن 
به شـمول پسـر علم ایزدیـار، معـاون مجلس 
سـنای افغانسـتان کشـته و بیـش از ۱0 تـن 

دیگـر زخمی برداشـتند.
مراسـم  در  روز  همیـن  عصـر  در 
خاک سـپاری پسـر معـاون سـنای افغانسـتان 
سـه انفجـار دیگر رخ داد که در آن دسـت کم 
۱8 تـن کشـته و بیـش از ۱00 نفـر مجـروح 

شـدند.
مربـوط  اعتراضـات  بـه  واکنش هـا  در 
گل نبـی  امنیتـی  نهادهـای  ناکارآمـدی  بـه 
احمـدزی، از سـمت فرماندهـی گارنیزیـون 
کابـل برکنـار و بـه جـای او جنـرال ضیایـی 

فرمانـده فرقـه ۱۱۱ کابـل گماشـته شـد.
سـال  سـنبله  پانزدهـم  روز  عصـر  در 
۱397 دو حمله انتحاری در باشـگاه ورزشـی 
»میونـد« واقـع در منطقه دشـت برچـی کابل 
رخ داد کـه در مجمـوع دو حملـه 26 تـن 
کشـته و 9۱ تن دیگر زخمی شـدند. 2 کشته 
و 6 تـن از زخمیـان این حمله تروریسـتی از 
خبرنگارانـی بودنـد کـه برای پوشـش حمله 

اول بـه سـاحه رفتـه بودند.
سـاعت  حـدود  اول  انتحـاری  حملـه 
هنـگام  و  ورزشـگاه  ورودی  در  عصـر   6
برگـزاری مسـابقه رخ داد. انفجـار دوم کـه 
ناشـی از یـک موتـر بمب گذاری شـده بـود، 
یـک سـاعت پـس از حملـه اول و زمانی که 
خبرنـگاران بـرای پوشـش حمله تروریسـتی 
نخسـت در محـل تجمـع کـرده بودنـد بـه 
وقـوع اسـت. گـروه داعـش مسـئولیت دو 

حملـه را بـر عهـده گرفـت.
در 24 اسـد ۱397 غـرب کابل بار دیگر 
آمـاج حملـه انتحاری قـرار گرفـت و این بار 
عامـل انتحـاری مـواد همراهـش را در مرکز 
آموزشـی موعـود واقـع در »دشـت برچـی« 
منفجـر سـاخت کـه در نتیجـه ی آن نزدیـک 
بـه ۵0 کـودک و نوجوان کشـته و بیش از 67 

فـرد انتحـاری اول محافظـان دروازه و مـردم 
را بـه گلولـه بسـت و فرد انتحـاری دوم مواد 
منفجـره همراه خـود را در میـان نمازگذاران 
در داخـل مسـجد منفجـر کرد. گـروه داعش 
مسـئولیت ایـن حملـه را بـه عهـده گرفت. 

حملهبراماکنعمومی
در دوم اسـد سـال ۱39۵ حمله انتحاری 
بـه تجمع معترضـان »جنبـش روشـنایی« در 
شـهر کابـل اتفاق افتـاد که در پـی آن 86 تن 

کشـته و 23۱ زخم برداشـتند.
حملـه بـه ایـن تظاهرکننـدگان توسـط 
3 مهاجـم انتحـاری انجـام شـد که فـرد اول 
توانسـته بمـب همـراه خـود را منفجـر کند، 
سـومین  و  مانـده  ناقـص  دوم  فـرد  اقـدام 
مهاجـم انتحاری در اثر شـلیک پولیس کشـته 
شـد. گروه موسـوم به دولت اسـالمی داعش 
مسـئولیت ایـن حمـالت را به عهـده گرفت.

در یکـم میـزان سـال ۱396 یـک عامـل 
انتحـاری موتـر بمب گذاری شـده را در شـهر 
لشـکرگاه مقابل نمایندگـی کابل بانک منفجر 
سـاخت که دسـت کم 34 تن کشـته و 60 تن 
دیگـر زخمی شـدند. در میان قربانیـان تعداد 
زیـادی شـهروند عـادی و نیـز افـراد نظامـی 
شـامل بودنـد. هیـچ گروهـی مسـئولیت این 

حملـه را بر عهـده نگرفت.
امـا ایـن شـعبه از بانـک در دلـو سـال 
۱39۵ نیـز هـدف حملـه قـرار گرفتـه بود و 
طالبـان مسـئولیت آن حملـه را کـه حـدود 
30 کشـته و زخمـی برجـای گذاشـته بود، به 

بودند. عهـده گرفتـه 
در روز هفتم ماه جدی سـال ۱396 سـه 
انفجـار در مرکـز فرهنگـی »تبیـان« در غرب 
کابـل رخ داد که در نتیجه ی آن ۵2 تن کشـته 
و 90 تـن دیگـر زخمی شـدند. ابتـدا مهاجم 
انتحـاری در دفتـر ایـن مرکز خـود را منفجر 
کـرده و دو بمـب مقناطیسـی دیگـر نیـز کـه 
در دیواره هـای این مرکز جاسـازی شـده بود 
نیـز منفجـر شـد. تمامـی قربانیان ایـن حمله 
را افـراد غیرنظامـی و بیش تر آنـان را جوانان، 
زنان و کودکان تشـکیل مـی داد. گروه داعش 

مسـئولیت این حملـه را بر عهـده گرفت.
چهـار   ۱396 سـال  دلـو  یکـم  در 
مهاجـم انتحـاری بـه هتـل اینترکانتیننتـال در 
کابـل حملـه کردنـد و طـی یـک نبـرد ۱2 
سـاعته مهاجمـان پـس از کشـتن 22 تـن و 
زخمی کـردن بیـش از 20 تـن دیگـر توسـط 

امنیتـی از پـا در آمدنـد. نیروهـای 
مسـئولیت این حمله را گـروه طالبان بر 

43 سـرباز افغان کشـته شـدند. در این حمله 
ایـن پایـگاه ارتـش به صـورت کامـل منهـدم 
حملـه  ایـن  در  مسـلح  مهاجـم   ۱0 شـد. 
شـرکت داشـتند و مهاجمـان در حملـه خود 
از دو موتـر »هامـوی« کـه مختـص نیروهای 
امنیتی افغانسـتان است، اسـتفاده کرده بودند. 
گـروه طالبـان مسـئولیت ایـن حملـه را نیـز 

بود. بـردوش گرفتـه 
در ۱0 سـرطان ۱398 حوالـی سـاعت 
9 صبـح بـه وقت محلـی مهاجمـان انتحاری 
یـک موتـر پر از مـواد منفجـره را در نزدیکی 
عقـب  در  ملـی  ارتـش  اکمـاالت  مرکـز 
اسـتدیوم ورزشـی کابل واقـع در پل محمود 
خـان منفجـر کردنـد و سـپس بـا نیروهـای 

امنیتـی بـه درگیـری پرداختنـد.
 در ایـن رویداد دسـت کم 40 تن کشـته 
و بیـش از ۱00 تـن از جملـه ۵۱ دانش آمـوز 
زخـم برداشـتند. پنـج مهاجـم انتحـاری در 
ایـن حملـه دسـت داشـتند و گـروه طالبـان 

مسـئولیت آنـرا بـر عهـده گرفتند.
حملهبراماکنمذهبی

تـا شـروع کار حکومـت وحـدت ملـی 
حملـه بر مسـاجد و اماکن مذهبـی به ندرت 
اتفـاق افتـاده بـود، امـا در پنج سـال گذشـته 
مرگبارترین حمالت تروریسـتی در مسـاجد 
و اماکـن مذهبـی صـورت گرفتـه اسـت کـه 
اغلـب گـروه داعش مسـئولیت آنـرا بر عهده 

گرفته اسـت.
در 20 میـزان سـال ۱39۵ یـک حملـه 
مسـلحانه در مسـجد زیارتگاه سخی در شهر 
کابـل رخ داد کـه در این حمله ۱8 تن کشـته 
و دسـت کم ۵8 تـن دیگـر زخمـی شـدند. 
قربانیـان ایـن حملـه را غیرنظامیـان تشـکیل 
مـی داد و در میـان قربانیـان زنـان و کـودکان 

نیـز شـامل بودند.
در اول حمـل سـال ۱397 همزمـان بـا 
جشـن نوروز بار دیگر انفجـاری در نزدیکی 
ایـن زیارتـگاه بـه وقـوع پیوسـت کـه در آن 
دسـت کم 33 تـن کشـته و بیـش از 6۵ تـن 
زخمـی شـدند. گـروه تروریسـتی داعـش با 
انتشـار اعالمیه هـای جداگانه، مسـئولیت این 

دو حملـه را برعهـده گرفت.
حملـه   ۱396 سـال  میـزان  بیسـتم  در 
انتحـاری همزمـان در مسـاجد والیت هـای 
کابـل و غـور رخ داد کـه باعـث کشته شـدن 
دسـت کـم 72 تـن شـد و در میـان آن هـا 
تعـدادی زنـان و کـودکان نیـز شـامل بودند. 
مسـجد  در  کابـل  انتحـاری  انفجـار 

گاه شمار حمالت مرگبار تروریستی در حکومت وحدت  ملی؛ 
کدام نهادها هدف قرار گرفتند؟

در دوم اسد سال ۱۳۹۵ 
حمله انتحاری به تجمع 
معترضان »جنبش 
روشنایی« در شهر کابل 
اتفاق افتاد که در پی آن 
۸۶ تن کشته و ۲۳۱ زخم 
برداشتند.
حمله به این تظاهرکنندگان 
توسط ۳ مهاجم انتحاری 
انجام شد که فرد اول 
توانسته بمب همراه خود 
را منفجر کند، اقدام فرد 
دوم ناقص مانده و سومین 
مهاجم انتحاری در اثر شلیک 
پولیس کشته شد. گروه 
موسوم به دولت اسالمی 
داعش مسئولیت این حمالت 
را به عهده گرفت.

در حوت سال ۱۳۹۵ پنج 
مهاجم انتحاری به شفاخانه 

نظامی سردارد محمد داوود 
در کابل حمله کردند که در 
پی آن ۵۱ تن کشته شده و 

۷۰ تن دیگر زخم برداشتند. 
حمله به شفاخانه نظامی 

سردار محمد داوود یکی از 
پیچیده ترین و مرموزترین 
حمالت تروریستی در کابل 
بود که هفت ساعت به طول 

انجامید. گروه داعش با نشر 
خبرنامه ای مسئولیت این 

حمله را بر عهده گرفت.
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لطف علی سلطانی 

موالنا عبداهلل: 

گزارش کمیسیون انتخابات در مورد 
مراکز باز و بسته واقعی نیست

که  می گویند  انتخابات  کمیسیون  اعضای  از  شماری 
والیتی  کارمندان  سوی  از  که  بسته  مراکز  فهرست  گزارش 
این کمیسیون در هماهنگی با والی و نیروهای امنیتی به مرکز 

فرستاده شده، واقعی نیست. 
موالنا عبداهلل، کمیشنر کمیسیون انتخابات روز )سه شنبه، 
نهادهای  با  انتخابات  کمیسیون  ملی  نشست  در  سنبله(   26
از مجموعا 43۱ مرکز  انتخابات، گفت که  پروسه  دخیل در 

مسدود گزارش شده است که واقعی نیست.
 43۱ است:  چنین  دارد  اختیار  در  کمیسیون  که  آماری 
مرکز مسدود، 67۵ مرکز با تهدیدات بلند امنیتی، 907 مرکز 
با تهدید پایین امنیتی و سه هزار و 360 مرکز در سراسر کشور 

مصئون و باز گزارش شده است. 
آقای عبداهلل به عنوان نمونه به مراکز بسته ی والیت های 
قندهار و فراه اشاره می کند و می گوید که در مجموع گزارش 
شده که در قندهار پنج مرکز و در فراه ۱۱ مرکز مسدود است. 
به اعتقاد آقای عبداهلل با توجه به چالش های جدی امنیتی در 
این دو والیت در حدی که در مرکز والیت فراه دادگاه فعال 
هم  پرچمن  ولسوالی  »در  است:  غیرواقعی  آمار  این  نیست، 
اکنون جنگ است، اما مراکز آن ولسوالی برای ما باز گزارش 

شده است.«
ارزگان،  در والیت های  که  عبداهلل همچنین گفت  آقای 
و  لوگر  کنر،  ننگرهار،  پکتیکا، خوست،  پکتیا،  هلمند،  زابل، 

غزنی هیچ مرکزی مسدود گزارش نشده است. 
آقای عبداهلل در ادامه گفت که او در حضور رییس جمهور 
از نیروهای امنیتی و دفاعی خواسته که فهرست واقعی مراکز 
مواد  ارسال  از  تا  دهد  قرار  کمیسیون  اختیار  در  را  مسدود 
نیست،  ممکن  انتخابات  برگزاری  که  جایی  در  انتخاباتی 
جلوگیری شود: »در آن جا تقلب هم کرده نمی توانند، نشود که 
خدای ناخواسته کارمندان و نیروهای امنیتی ما شهید شوند.«

فساددراستخدامکارمندانکمیسیون
این کمیشنر کمیسیون، همچنین می گوید که در قسمت 
استخدام کارمندان نیز کمیسیون مشکالتی جدی داشته است. 
به گفته ی او در رده های باالی دبیرخانه ی کمیسیون افرادی 
که به طور غیرقانونی استخدام شده اند کار می کنند. در سوی 
قانونی  مراحل  تمام  که  می کند  اشاره  افرادی  به  او  دیگر 

استخدام را پیموده اند، جذب نشده اند. 
استخدام  در  فساد  از  مثالی  ترتیب  این  به  عبداهلل  آقای 
یک  جاها  بعضی  »در  می کند:  ارایه  کمیسیون  در  کارمندان 
صالحیت  می دهیم،  معاش  افغانی  هزار   ۱8 ما  که  اجیری 
که یک  است  این  عیبش  دارد.  نفر کمیشنر  از هفت  بیش تر 
جای را که کلک کند می تواند تمام معلومات را حذف کند.«

در رابطه به فساد در بخش استخدام کارمندان کمیسیون، 
موالنا عبداهلل به شخص و نهاد خاصی اشاره نکرد، اما ارگ 
کرده  رد  را  کار  این  در  مداخله  هرگونه  ریاست جمهوری 

است.
ریاست جمهوری  ارگ  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
در  تقرری ها  »پیشنهاد  است:  نوشته  تویترش  صفحه  در 
خود  میکانیزم  و  اصول  بنیاد  بر  انتخاباتی،  کمیسیون های 
کمیسیون ها انجام می شود و ارگ ریاست جمهوری، هیچ گونه 
امور  در  دخالت  به  عالقمندی  همچنین  و  تصرف  و  دخل 

کمیسیون های انتخاباتی را ندارد.«

عهـده گرفـت و اعـالم کرد کـه افـراد طالبان 
بـه نشسـت مقام های افغـان و خارجی حمله 

کرده اند.
صبـح چهارشـنبه دهـم جـوزای سـال 
از  یکـی  گـواه  کابـل  دیگـر  بـار   ۱396
مرگبارتریـن حمـالت تروریسـتی بـود. یک 
مهاجـم انتحـاری الری مملو از مـواد منفجره 
وزیـر  منطقـه ی  در  »زنبـق«  در چهـارراه  را 
اکبرخـان کابـل منفجـر سـاخت کـه در ایـن 
انفجـار بیـش از 90 تن کشـته و بیش از 463 

تـن زخمـی شـدند.
ادعـا  افغانسـتان  امنیـت ملـی  ریاسـت 
کـرد کـه شـبکه حقانـی ایـن انفجـار را بـه 
کمـک سـازمان اطالعـات نظامـی پاکسـتان 
برنامه ریـزی کـرده اسـت، امـا رهبـر شـبکه 
حقانـی دسـت داشـتن در ایـن حملـه را رد 
کـرده و گـروه داعش مسـئولیت این حمله را 

بـردوش گرفتـه بـود.
به شـدت  منطقـه ی  در  انفجـار  ایـن 
حفاظت شـده ی دیپلماتیک در کابـل رخ داد؛ 
اجراییـه،  ریاسـت  ریاسـت جمهوری،  کاخ 
نهادهـای  از  بسـیاری  و  آلمـان  سـفارت 

ایـن محـل قـرار دارنـد. حکومتـی در 
یـک هفتـه پـس از ایـن حملـه هـزاران 
تـن در کابل دسـت بـه تظاهرات زدنـد و در 
درگیـری میان تظاهرکننـدگان و پولیس ۵ تن 
به شـمول پسـر علم ایزدیـار، معـاون مجلس 
سـنای افغانسـتان کشـته و بیـش از ۱0 تـن 

دیگـر زخمی برداشـتند.
مراسـم  در  روز  همیـن  عصـر  در 
خاک سـپاری پسـر معـاون سـنای افغانسـتان 
سـه انفجـار دیگر رخ داد که در آن دسـت کم 
۱8 تـن کشـته و بیـش از ۱00 نفـر مجـروح 

شـدند.
مربـوط  اعتراضـات  بـه  واکنش هـا  در 
گل نبـی  امنیتـی  نهادهـای  ناکارآمـدی  بـه 
احمـدزی، از سـمت فرماندهـی گارنیزیـون 
کابـل برکنـار و بـه جـای او جنـرال ضیایـی 

فرمانـده فرقـه ۱۱۱ کابـل گماشـته شـد.
سـال  سـنبله  پانزدهـم  روز  عصـر  در 
۱397 دو حمله انتحاری در باشـگاه ورزشـی 
»میونـد« واقـع در منطقه دشـت برچـی کابل 
رخ داد کـه در مجمـوع دو حملـه 26 تـن 
کشـته و 9۱ تن دیگر زخمی شـدند. 2 کشته 
و 6 تـن از زخمیـان این حمله تروریسـتی از 
خبرنگارانـی بودنـد کـه برای پوشـش حمله 

اول بـه سـاحه رفتـه بودند.
سـاعت  حـدود  اول  انتحـاری  حملـه 
هنـگام  و  ورزشـگاه  ورودی  در  عصـر   6
برگـزاری مسـابقه رخ داد. انفجـار دوم کـه 
ناشـی از یـک موتـر بمب گذاری شـده بـود، 
یـک سـاعت پـس از حملـه اول و زمانی که 
خبرنـگاران بـرای پوشـش حمله تروریسـتی 
نخسـت در محـل تجمـع کـرده بودنـد بـه 
وقـوع اسـت. گـروه داعـش مسـئولیت دو 

حملـه را بـر عهـده گرفـت.
در 24 اسـد ۱397 غـرب کابل بار دیگر 
آمـاج حملـه انتحاری قـرار گرفـت و این بار 
عامـل انتحـاری مـواد همراهـش را در مرکز 
آموزشـی موعـود واقـع در »دشـت برچـی« 
منفجـر سـاخت کـه در نتیجـه ی آن نزدیـک 
بـه ۵0 کـودک و نوجوان کشـته و بیش از 67 

می خواند.  بلند  با صدای  را  او  نام  رأی دهندگان  فهرست  از 
سپس شخص بایومتریک می شود؛ طوری که نشان دو انگشت، 
عکس چهره و تذکره ی وی در دستگاه بایومتریک ثبت می شود 
و دستگاه بایومتریک یک »پی آر کود« مشخص به نام رأی دهنده 
پرنت می کند. »پی آر کود« در قسمت عقبی برگه رأی  نصب و 

به صندوق انداخته می شود.
به اعتقاد آقای عبداهلل، این کار 90 درصد از وقوع تخلفاتی 
چون حضور یک شخص به جای شخص دیگر، استعمال رأی 
به جای یک زن و یا با تذکره شخص دیگر، جلوگیری می کند.

الیحهیشمارشآرا
کود  پی آر  که  رأی  برگه ی  هر  الیحه،  این  براساس 
بایومتریک نداشت، برگه ای که دارای ثبت بایومتریک خارج از 
زمان معین رأی دهی )پیش از هفت صبح و پس از ختم روز 
رأی گیری، پی آر کود زمان معین استفاده از دستگاه را نشان 
می دهد( باشد، برگه رأی فاقد مهر کمیسیون، برگه که در آن 
بیش از یک نشانی شده باشد، برگه  که در کنار عالمت نشانی، 
نوشته اضافی داشته باشد، برگه  رأی که در آن شخص نام خود 
را نوشته باشد و برگه  رأی که تشخیص نشود از شمارش باز 

می ماند و شمرده نمی شود.
الیحهیابطالرایها

طبق این الیحه اگر یک نامزد برای کسب رأی اعمال زور 
کرده باشد، صندوق را از محل به جای دیگر انتقال داده باشد و 
در صورت موجودیت اسناد از سوی ناظران مبنی بر پرداخت 

و دریافت رشوه، آرای یک نامزد باطل می شود.
آرای یک محل در صورتی باطل می شود که: ۱- اوراق 
فهرست  از  بیش تر  مرکز  یا  محل  یک  در  استعمال شده 
رأی دهندگان باشد؛ 2- مجموع آرای استعمال شده، ضایع شده 
و استفاده نشده ی یک محل بیش تر از برگه های اختصاص یافته 
سوی  از  رأی گیری  مرکز  یا  محل   -3 باشد؛  محل  آن  در 
باشد:  آمده  آن  به نام  رأی  اما  شده،  اعالم  مسدود  کمیسیون 
رأی  مرکز  در  اما  بود،  مسدود  محل  قبلی  انتخابات های  »در 
اعتبار  قابل  آرای  چنین  انتخابات  این  در  رسید.  آن  به نام 
از  که  رأی دهی  محل  از  غیر  به  جایی  در  رأی   -4 نیست«؛ 
بدون  استعمال شود؛ ۵-  تعیین شده است،  جانب کمیسیون 
هماهنگی با کمیسیون شمارش آرای یک محل در محل دیگر 
از  بیش  برگه های رأی دهی یک صندوق که  انجام شود؛ 6- 
۵0 درصد آن با عالمت مشابه نشانی شده باشد؛ 7- سرپوش 
صندوق رأی  طوری تخریب شده باشد که امکان داخل کردن 
و یا بیرون کردن رأی در آن موجود باشد؛ 8- گزارش معتبر از 
مداخله ی اشخاص غیرمسئول در روند انتخابات موجود باشد؛ 
طوری که در یک محل روند رأی دهی را به نفع یا ضرر یک 
نامزد هدایت کند؛ 9- صندوق رأی خالی باشد، اما به نام آن 
برگه های یک صندوق  تمام  ترتیب  شود. ۱0-  نتایج  جدول 

فاقد ثبت دستگاه بایومتریک باشد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کم تر از دو هفته 

دیگر )ششم میزان( برگزار خواهد شد. 

تن دیگـر زخمی شـدند.
درسـی  صنـف  در  انتحـاری  حملـه 
آموزشـگاه موعـود در حالی صـورت گرفت 
کـه اغلـب قربانیـان ایـن حمله کـودکان زیر 
بیسـت سـال بودند که برای آمادگـی کانکور 
در ایـن آموزشـگاه حضـور داشـتند. گـروه 
داعـش مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده 

گرفـت.
عامـل  یـک  سـال ۱397  ثـور  مـاه  در 
در  را  همراهـش  مـواد  دیگـر  انتحـاری 
مربوطـات حـوزه ششـم امنیتی کابـل منفجر 
کـرد که در نتیجه آن دسـت کم 70 تن کشـته 
و ۱20 تـن زخمـی شـدند. داعـش با انتشـار 
بیانیـه ای مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده 

. فت گر
ایـن حملـه ی انتحـاری سـاعت 9 صبح 
در  شناسـنامه  توزیـع  مرکـز  ورودی  در 
مربوطـات حـوزه ششـم پولیس کابـل اتفاق 
افتـاد. این حمله توسـط یک عامـل انتحاری 
هنگامی کـه تعداد زیـادی از مراجعه کنندگان 
در ورودی مرکـز توزیـع شناسـنامه در صف 
قـرار داشـتند اتفـاق افتاد. عـالوه بـر افرادی 
کـه در صف قرار داشـتند کودکانـی نیز که به 
سـمت مدرسـه می رفتند نیز حضور داشـتند 
و حـدود ۵ کـودک در میـان کشته شـدگان 

داشـتند. قرار 
در شـب 27 اسـد سـال ۱398 امـا یـک 
حملـه مرگبـار دیگر کابـل و جهـان را تکان 
داد. در ایـن زمـان انفجـار انتحـاری در یـک 
سـالن عروسـی در مربوطـات حـوزه ششـم 
در  کـه  پیوسـت  وقـوع  بـه  کابـل  امنیتـی 
نتیجـه ی آن دسـت کم 63 تـن کشـته و ۱82 
تـن دیگـر زخمـی شـده اند. تمـام قربانیـان 
ایـن رویـداد غیرنظامـی بودنـد. ایـن حملـه 
اسـتقالل  صدسـالگی  جشـن  آسـتانه ی  در 
افغانسـتان بـه وقـوع پیوسـت و واکنش های 

جهانـی بـه دنبـال داشـت.
گـروه موسـوم به دولت اسـالمی داعش 
بـا انتشـار خبرنامه ای مسـئولیت این حمله را 
بـه عهـده گرفته و گفت که شـیعیان را هدف 

قرار داده اسـت.
واکنشها؛اعالمیههایمشابه

در پـی حمالت انتحـاری و انفجاری در 
کشـور، مهم تریـن واکنش رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی، نشـر اعالمیـه و محکوم کردن 
از  یکـی  اسـت.  بـوده  حمـالت  ایـن 
اعالمیه هایـی  در  جمـالت  معمولی تریـن 
رییس جمهـور غنـی در پـی هـر حملـه ایـن 
بـوده اسـت که »دشـمن در جنـگ رو در رو 
توانایـی مقابلـه با نیروهـای امنیتـی را ندارند 
و ناگزیـر بـه حمـالت بزدالنـه و وحشـیانه 

می شـوند«.
عبـداهلل عبـداهلل نیـز همـواره در واکنش 
بـه حمـالت تروریسـتی آن را »فجیعانـه و 
وحشـیانه و بـر خالف ارزش های اسـالمی و 

انسـانی دانسـته« و محکـوم کرده اسـت. 
پیشـین  و  فعلـی  مقام هـای  دیگـر 
افغانسـتان نیـز از واکنـش در رابطـه بـه ایـن 
بیانیـه  همـواره  و  نمانـده  عقـب  حمـالت 

داده انـد. انتشـار 
وحـدت  حکومـت  رهبـران  کنـار  در 
ملـی، مقام هـای پیشـین و فعلی، کشـورها و 
سـازمان های خارجی نیز همـواره در واکنش 
بـه حمـالت تروریسـتی اعالمیـه داده انـد و 
ظاهـرا کاربرد کلمات از طـرف این آدرس ها 

نیـز مشـابه بوده اسـت. 
کمیسـیون حقـوق بشـر، سـازمان ملـل 
متحـد همواره حمالت تروریسـتی را جنایت 
جنگـی خوانـده و آنـرا محکوم کرده اسـت. 
را  حمـالت  ایـن  بین الملـل  عفـو  سـازمان 
»جنایتکارانـه« خوانـد و یونامـا نیـز گاهـی 
را  حمـالت  ایـن  اعالمیه هـا  انتشـار  بـا 
»بی رحمانـه« توصیـف و آن را مغایـر قوانین 

اسـت. دانسـته  بین المللـی 
سـفارت آمریکا نیز حمالت تروریسـتی 
و  صلـح  دشـمنان  بی توجهـی  نشـانه ی  را 
پیشـرفت افغانسـتان نسـبت به ارزش مدارای 
و  دانسـته  همگانـی  همبسـتگی  و  دینـی 
رفـع  ضمـن  پاکسـتان  و  هنـد  کشـورهای 
مسـئولیت، این حمـالت را همـواره محکوم 

کرده انـد.
گفتنـی اسـت کـه در پـی هـر حملـه 
سـوی  از  اعالمیـه  انتشـار  و  تروریسـتی 
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی، کاربـران 
شـبکه های اجتماعـی همواره بـه آدرس های 
شـخصی رییس جمهـور، رییـس اجراییـه و 
ارگ و سـپیدار حملـه کـرده و آنـان را بـه 
کرده انـد. متهـم  بی پروایـی  و  سـهل انگاری 

آمادگیهابرایبرگزاریانتخاباتبهچهمرحلهایرسیده
است؟

اعالم کرد  امروز  انتخابات در نشست  کمیسیون مستقل 
که تمامی مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی به مراکز 33 

والیت ارسال شده است. 
محمدعثمان فروتن، معاون دبیرخانه کمیسیون انتخابات 
گفت که تا کنون به 6۵ ولسوالی کشور مواد انتخاباتی ارسال 
شده است. به گفته ی او به ۱2 ولسوالی از طریق زمین و به ۵3 

ولسوالی از طریق هوا مواد فرستاده شده است. 
آقای فروتن اضافه کرد که استخدام کارمندانی موقتی که 
برای روز انتخابات در نظر گرفته شده اند، در والیت های کنر، 
دایکندی،  پنجشیر،  بدخشان،  کندز،  ارزگان،  نیمروز،  لغمان، 
والیت ها  سایل  در  و  است  شده  تکمیل  خوست  و  بامیان 

استخدام ادامه دارد.
به همین ترتیب روند آموزش کارمندان مراکز و محل های 
رأی دهی در 32 والیت کشور در جریان است و در روزهای 
والیت های  رأی گیری  مراکز  کارمندان  آموزش  روند  آینده 

میدان وردک و فاریاب نیز آغاز خواهد شد.
انتخابات در  بیان این که نظارت از روند  با  آقای فروتن 
تأمین شفافیت کمک ارزنده می کند گفت که تا کنون احزاب، 
نهادهای مدنی و رسانه ها در مجموع 26 هزار و 209 و هشت 
دسته ی انتخاباتی ۵۱ هزار و 47 کارت نظارت دریافت کرده اند. 
در  تقلب  از  پیش گیری  به  رابطه  در  عبداهلل  موالنا 
انتخابات گفت که کمیسیون تالش  نهایی خود را انجام داده  
عبداهلل  آقای  گفته ی  به  کند.  جلوگیری  کار  این  از  که  است 
نخستین مرحله ی اصالحی پس از گزینش کمیشنران جدید، 
انجام  باید  که  آن طور  اما  بود،  رأی دهندگان  فهرست  اصالح 
می شد، نشد و از میان 9.۵ میلیون رأی دهنده تنها 400 هزار 
مابقی 9.۱  او  به گفته ی  از فهرست خارج شدند.  رأی دهنده 
میلیون رأی دهنده در مرکز معلومات کمیسیون و دستگاه های 

بایومتریک ثبت شده اند. 
حوا علم نورستانی، رییس  کمیسیون انتخابات از آمادگی  
کامل برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت که به رغم تمام 
شک و تردیدها که در مورد انتخابات وجود داشت، انتخابات 
ریاست جمهوری به تاریخ معین آن در ششم میزان )۱0 ورز 

بعد( برگزار خواهد شد. 
برای  بودکه  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون  پیش تر 
را  لوایحی  کمیسیون  رأی دهی،  روز  در  تقلب  از  جلوگیری 
انتخابات حیاتی  تأمین شفافیت در  به  ترتیب کرده است که 

است. 
الیحهیرأیدهی

براساس این الیحه، برای هر محل یک دستگاه بایومتریک 
در نظر گرفته شده که به نام رییس محل و کارکن دستگاه ثبت 
گذشته  »»مثل  کنند:  محافظت  آن  از  مکلف اند  آنان  و  است 
نیابد.  را کسی  آنان  محل  رد  گم شد  دستگاه  اگر  که  نیست 
دستگاه بایومتریک به نام رییس محل و کارکن آن ثبت می شود. 

دستگاه یک محل در محل دیگر قابل استفاده نیست.«
گرفته  نظر  در  بایومتریک  دستگاه  یک  محل  هر  برای 
شده است و 400 رأی دهنده شامل آن می شود. در ماده ی ۱4 
الیحه رأی دهی آمده است که شخص رأی دهنده باید تذکره ی 
استیکردارش را با خود داشته باشد و پس از آن مأمور موظف 

در دوم اسد سال ۱۳۹۵ 
حمله انتحاری به تجمع 
معترضان »جنبش 
روشنایی« در شهر کابل 
اتفاق افتاد که در پی آن 
۸۶ تن کشته و ۲۳۱ زخم 
برداشتند.
حمله به این تظاهرکنندگان 
توسط ۳ مهاجم انتحاری 
انجام شد که فرد اول 
توانسته بمب همراه خود 
را منفجر کند، اقدام فرد 
دوم ناقص مانده و سومین 
مهاجم انتحاری در اثر شلیک 
پولیس کشته شد. گروه 
موسوم به دولت اسالمی 
داعش مسئولیت این حمالت 
را به عهده گرفت.

این کمیشنر کمیسیون، همچنین 
می گوید که در قسمت استخدام 
کارمندان نیز کمیسیون مشکالتی جدی 
داشته است. به گفته ی او در رده های 
باالی دبیرخانه ی کمیسیون افرادی که 
به طور غیرقانونی استخدام شده اند، کار 
می کنند. در سوی دیگر او به افرادی 
اشاره می کند که تمام مراحل قانونی 
استخدام را پیموده اند، ولی جذب 
نشده اند.



www.etilaatroz.comچهار شنبه  ۲۷ سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۰۸ خبرهای خارجی

شروع رای گیری در انتخابات اسراییل؛ سخت ترین چالش نتانیاهو
خواسـت  انتخابـات  بـر  نظـارت 
بـه  و  برگـزار  اضطـراری  نشسـتی 
موضـوع عدم رسـیدگی بـه تخلف ها 
بپـردازد که بـه گفته ی آقایـی نتانیاهو 
دو  لیکـود،  او،  حـزب  شـد  باعـث 
از  پیشـین  انتخابـات  در  را  کرسـی 
دسـت بدهـد امـا رییـس ایـن هیأت 
کـه از قضـات دیـوان عالی اسـراییل 
اسـت، درخواسـت آقـای نتانیاهـو را 

نپذیرفـت.
همیشـه  عرب هـا  مشـارکت 
کم تـر از شـهروندان یهودی اسـراییل 
بـوده، امـا آرای آنـان معمـوال نصیب 
اگـر  و  می شـود  چپ گـرا  احـزاب 
مشـارکت آن هـا در ایـن دور بیش تـر 
شـود، می تواند در نتیجـه ی انتخابات 

بگـذارد. اثر 
سـمت  در  انتخاباتـی  جـدال 
اسـراییل  سیاسـی  طیـف  راسـت 
بـه  لیکـود  ائتـالف  دارد.  جریـان 
نتانیاهـو و ائتـالف  بنیامیـن  رهبـری 
موسـوم بـه سـپید و کبود بـه رهبری 
بنـی گانتـز هـر دو می کوشـند آرای 
نصیـب  را  اسـراییلی  راسـت گرایان 
خـود کننـد که نقـش تعیین کننـده در 

دارنـد. انتخابـات 

در  تقلـب  و  تخلـف  بـه  نسـبت  و 
رای گیـری میـان عرب های شـهروند 
بـه  او  اسـتناد  داد.  اسـراییل هشـدار 
در  انتخاباتـی  تخلـف  مـورد   82
بـه  مربـوط  رای گیـری  حوزه هـای 
انتخابـات  پیشـین  دور  در  عرب هـا 
پولیـس  گزارش هـا،  بنابـر  کـه  بـود 
تنهـا بـه دو مـورد از آن ها رسـیدگی 

اسـت. کـرده 
آقـای نتانیاهـو از رییـس هیـأت 

ارزیابـی  شکسـت  پیش بینـی  و 
او  پیـش  هفتـه ی  همیـن  کرده انـد. 
وعـده داد کـه اگـر رأی بیـاورد، دره 
رود اردن را ضمیمـه خـاک اسـراییل 
خواهد کـرد. این وعـده ی او واکنش 
و نـدای محکومیـت را از هـر گوشـه 

جهـان بـه همـراه داشـت.
انتخابـات،  بـه  مانـده  روز  دو 
آقـای نتانیاهـو گفـت کـه عرب هـای 
دزدیده انـد  را  انتخابـات  اسـراییلی 

درحالی کـه  روز:  اطالعـات 
عمومـی  انتخابـات  در  رای گیـری 
بنیامیـن  شـده،  شـروع  اسـراییل 
نتانیاهـو امـروز درگیـر سـخت ترین 
چالـش انتخاباتـی در حیات سیاسـی 

اسـت. خـود 
بـه نقل از بی بی سـی فارسـی، او 
کـه چند هفتـه پیش توانسـت رکورد 
طوالنی تریـن دوره ی نخسـت وزیری 
خـود  آن  از  اسـراییل  تاریـخ  در  را 
کنـد، بـرای مانـدن در جایـگاه خـود 
شـده  انتخاباتـی  کارزاری  وارد 
صحنـه  آگاهـان  کهنه کارتریـن  کـه 
پیش بینـی  در  کشـورش  سیاسـت 

می کننـد. احتیـاط  نتیجـه اش 
در ایـن دور انتخابـات، برخالف 
دور پیشـین کـه چنـد ماهـی بیش تـر 
از آن نمی گـذرد، تبلیغـات انتخاباتـی 
نمی خـورد.  چشـم  بـه  چندانـی 
در  انتخاباتـی  تبلیغـات  پوسـترهای 
چشـم گیر  چنـدان  شـهرها  سـطح 
نبـود. امـا در میـان همین انـدک هم، 
بزرگ تریـن پوسـتر، بنیامیـن نتانیاهو 
را دسـت در دسـت دونالـد ترمـپ 

نشـان مـی داد.
برگـه ای  امریـکا  رییس جمهـور 

انتخاباتـی در دسـت آقـای نتانیاهـو 
رابطـه ی  بـر  تکیـه  بـا  او  تـا  شـده 
صمیمانـه اش بـا قدرتمندتریـن مـرد 
رابطـه  ایـن  کـه  منافعـی  و  جهـان 
خواهـد  اسـراییل  بـرای  صمیمانـه 
داشـت، آرای مـردم را جلـب کنـد.

آقـای  هـر چـه  ایـن حـال،  بـا 
نزدیک تـر  انتخابـات  بـه  نتانیاهـو 
شـده، رفتارهایـی از خود نشـان داده 
که بسـیاری آن را حاکی از اسـتیصال 

بنیامیـن  انتخاباتـی  تبلیغـات 
در  او  نقـش  بـر  بیش تـر  نتانیاهـو 
اسـراییل  اقتـدار  و  امنیـت  حفـظ 
بنیامیـن  درحالی کـه  بـوده،  متمرکـز 
گانتـز بیش تر بـه مسـایل اجتماعی و 

اسـت. پرداختـه  اقتصـادی 
دو رقیـب در سیاسـت خارجـی 
اختـالف  نقطـه  نمی رسـد  به نظـر 
جـدی بـا هم داشـته باشـند. هیچ یک 
بـه  نشـده  حاضـر  جریـان  دو  از 
نـزاع  مسـأله ی  حـل  بـه  صراحـت 
بـا فلسـطینیان از راه تشـکیل دولـت 

کنـد. اذعـان  فلسـطینی  مسـتقل 
نتانیاهـو  بنیامیـن  درحالی کـه 
وعـده ی جداکـردن بخـش بیش تری 
از خـاک فلسـطینیان را می دهـد، بنی 
گانتـز نیـز متهـم بـه جنایـت جنگـی 
در جریـان حملـه پنـج سـال پیـش 
اسـراییل بـه غزه اسـت، زمانـی که او 
ریاسـت سـتاد ارتـش اسـراییل را در 

دسـت داشـت.
قـرار  انتخابـات  روز  همیـن  در 
نشسـتی  هلنـد  در  دادگاهـی  اسـت 
پی گـرد  امـکان  تـا  باشـد  داشـته 
اتهـام  بـه  را  گانتـز  بنـی  قضایـی 
جنایـت جنگـی در غزه بررسـی کند.

بهای جهانی نفت اندکی کاهش یافت
جهانی  بازارهای  در  خام  نفت  بهای  روز:  اطالعات 
اقتصادی  شرایط  مورد  در  نگرانی  اما  یافته  کاهش  اندکی 

و سیاسی مانع از کاهش قابل توجه در قیمت شده است.
در پایان معامالت روز سه شنبه )26 سنبله/ ۱7 سپتامبر( 
از نوع برنت دو دهم  نفتی آسیا، بهای نفت خام  بازار  در 
به  و  یافت  کاهش  گذشته  روز  قیمت  به  نسبت  درصد 
68.63 دالر رسید. قبل از بسته شدن بازار، بهای نفت بیش 
از 2درصد کاهش یافته بود اما مجددا باال رفت. بهای نفت 
در روز گذشته برای مدتی حدود 20 درصد افزایش یافت 
و با وجود کاهش نسبی، در پایان معامالت روز گذشته با 
۱۵ درصد افزایش نسبت به بهای روز جمعه، همچنان در 

باالترین قیمت از ماه دسامبر سال گذشته معامله شد.
نفت  بهای  گذشته  روز  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
خام در بازار جهانی در واکنش به حمله به تاسیسات نفتی 
روز  در  آن  بهای  به  نسبت  درصد   ۱۵ سعودی  عربستان 
گفته  سعودی  عربستان  بود.  یافته  افزایش  گذشته  جمعه 
است که حمله به تاسیسات نفتی وابسته به شرکت دولتی 
تا  است  باعث شده  و خریص  بقیق  منطقه  دو  در  آرامکو 
ظرفیت صادراتی آن کشور به طور موقت تا ۵ میلیون بشکه 
تولید  کل  درصد   ۵ حدود  میزان  این  باشد.  داشته  کاهش 
تاثیر آن بر بهای نفت خام  نتیجه،  جهانی نفت بوده و در 

خارج از انتظار نبوده است.
چه  دقیقا  سعودی  عربستان  که  نیست  مشخص  هنوز 
زمانی خواهد توانست تولید و صادرات نفت از این مراکز 
اصلی را از سر بگیرد. روز گذشته امیر عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر نفت سعودی، در یک نشست خبری کاهش قابل توجه 
در تولید و صادرات نفت این کشور را مورد تایید قرار داد 
اما از تعیین زمان مشخصی برای بازگشت اوضاع به شرایط 
تا یک  احتمال  کارشناسان  برخی  عادی خودداری ورزید. 
هفته توقف در عرضه نفت عربستان را محتمل دانسته اند هر 
چند برخی دیگر مدتی طوالنی تر را برای بازگشت کامل 

تولید به سطح قبل از حمالت را پیش بینی کرده اند.
عرضه  کمبود  با  نفت  جهانی  بازار  حاضر،  حال  در 
مواجه نیست و طی ماه های اخیر، کشورهای اوپک و چند 
کشور غیر اوپک به منظور حمایت از قیمت نفت، تولیدات 
خود را کاهش داده اند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی در 
مورد منابع تامین کمبود ناشی از حمالت اخیر، از ظرفیت 
تولید منابع دیگر عربستان سعودی همراه با امارات متحده 
کویت،  و  عربستان  بین  بی طرف  منطقه  کویت،  عربی، 

البته  ایاالت متحده، چند کشور دیگر و  روسیه، قزاقستان، 
با توجه به اظهارات مقامات  نام برده است هر چند  ایران 
است  بعید  حمله،  این  با  ایران  ارتباط  مورد  در  امریکایی 
ایاالت متحده با لغو تحریم نفتی این کشور برای مقابله با 

کمبود نفت در بازار جهانی موافقت کند.
امریکا،  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  گذشته  روز 
برای  کشور  آن  نفتی  ذخایر  از  برداشت  دستور  که  گفت 
جبران کمبود را داده است اما به گزارش منابع نفتی، مقامات 
احتمالی  برداشت  زمان  و  میزان  مورد  در  هنوز  امریکایی 
به  را  مورد  این  در  تصمیم  اتخاذ  و  نگرفته اند  تصمیمی 
سه شنبه  روز  کرده اند.  موکول  نفت  بازار  بعدی  تحوالت 
وزیر انرژی امریکا گفت که شرایط بازار نفت را از نزدیک 
زیر نظر دارد و در صورت احتمال بروز اخالل در امنیت 
کردن  آزاد  برای  رییس جمهوری  دستور  جهانی،  انرژی 
ذخایر نفتی به اجرا گذاشته خواهد شد. در ماه های اخیر، 
ذخایر  بر  ارزانقیمت  نفت  از  بهره برداری  با  امریکا  دولت 

خود افزوده است.

دولت جاپان نیز گفت که در صورت لزوم امکان آزاد 
کردن بخشی از ذخایر نفتی خود برای جلوگیری از افزایش 

بهای نفت را مورد توجه قرار خواهد داد.
عالوه بر عدم اطمینان به منابع و سرعت جبران کمبود 
از  نگرانی  سعودی،  عربستان  نفت  تولید  کاهش  از  ناشی 
وضعیت سیاسی در منطقه خلیج فارس نیز به عنوان عاملی 

در افزایش بهای نفت مطرح شده است.
دولت عربستان سعودی حمله به تاسیسات نفتی خود 
را تالش برای اختالل در عرضه و آسیب به امنیت انرژی 
آن  بین المللی  و خواستار محکومیت  کرده  توصیف  جهان 

شده است.
به  تسلیحات  که  گفته اند  کنون  تا  سعودی  مقامات 
هرچند  است.  بوده  ایران  ساخت  حمله  این  در  رفته  کار 
حوثی های تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت این حمله 
را برعهده گرفته اند، اما مقامات سعودی و امریکایی احتمال 
از  برخی  و  کرده   مطرح  را  دیگری  نقطه  از  حمله  انجام 
ایران یا عراق به عنوان مراکز هدفگیری تاسیسات نفتی نام 

برده اند. در جریان جنگ علیه داعش در عراق، با حمایت 
ایران تعدادی گروه شبه نظامی شیعه در آن کشور ایجاد شد 
ارتش  در  ادغام  برای  مرکزی  دولت  خواسته  وجود  با  که 
عراق  دولت  دارند.  فعالیت  مستقل  طور  به  همچنان  ملی، 
اعالم کرده که در هرگونه درگیری در منطقه، بی طرفی خود 
را حفظ خواهد کرد. عراق با امریکا و حکومت ایران روابط 

نزدیکی دارد.
عربستان هنوز جزئیات بیش تری در مورد عامالن حمله 
منتشر نکرده و از سازمان ملل خواسته است تا کارشناسانی 
عربستان  به  زمینه  این  در  تحقیقات  در  همکاری  برای  را 
سعودی  عربستان  دولتی  خبرگزاری  همزمان،  کند.  اعزام 
مقامات  از واکنش  متعددی  اخیر گزارش های  در روزهای 
کشورهای مختلف نسبت به حمله روز شنبه به تاسیسات 
این  براساس  است.  کرده  منتشر  خریص  و  بقیق  در  نفتی 
گزارش، کشورهای ارسال کننده پیام این حمله را به عنوان 
تالشی برای اخالل در امنیت انرژی جهانی تقبیح کرده اند 
اما مشخصا از گروه یا کشور خاصی به عنوان عامل آن نام 

نبرده اند.
دست  احتمال  کردن  مطرح  با  امریکا  رییس جمهوری 
واکنش  برای  آمادگی  اعالم  و  حمله  این  در  ایران  داشتن 
نسبت به آن، گفته است که برای تصمیم گیری منتظر اعالم 

نظر دولت سعودی است.
امریکا،  سوی  از  ایران  نفتی  تحریم  تشدید  زمان  از 
حوادثی مانند انفجار و حمله به نفتکش ها در خلیج فارس 
و دریای عمان و توقیف و تالش برای توقیف نفتکش ها 
توسط نیروهای ایرانی روی داده است. اگرچه ایران دست 
داشتن در حمالت و انفجارهای نفتکش ها را تکذیب کرده 
متهم  را  ایران  امریکایی حکومت  مقامات  برخی  اما  است 
کرده اند که با چنین اقداماتی در صدد ایجاد فشار بر بازار 

نفت و افزایش قیمت است.
رییس جمهوری امریکا نسبت به قیمت نفت حساسیت 
ویژه دارد و وعده داده است که مانع از افزایش بهای بنزین 
در آن کشور شود. در چند سال اخیر همچنین تولید نفت 
توجهی  قابل  طرز  به  شیل  نفت  از  خصوص  به  امریکا 
افزایش داشته و رییس جمهوری امریکا وعده داده است که 
آن کشور عالوه بر تامین نیاز خود از منابع داخلی، به زودی 
در جهان خواهد  نفت خام  به جرگه صادرکنندگان عمده 
سایر  و  سعودی  عربستان  برای  رقیبی  به  عمال  و  پیوست 

صادرکنندگان عمده تبدیل خواهد شد.

کایلی مور گیلبرت، تبعه استرالیا، به »جاسوسی« متهم شد
اطالعـات روز: سـخن گوی قـوه قضائیـه ایـران روز 
سه شـنبه خبـر داد که بـرای کایلی مور گیلبرت، شـهروند 
اسـترالیایی بازداشـت شـده در ایران، به اتهام »جاسوسی« 

کیفرخواسـت صادر شـده است.
بـه گـزارش رادیو فردا، غالم حسـین اسـماعیلی روز 
سه شـنبه، 26 سـنبله، همچنیـن گفـت کـه بـرای جولـی 
کینـگ و مـارک فیرکیـن، دو شـهروند دیگر اسـترالیا، نیز 
بـه اتهـام »فیلمبـرداری از مراکـز نظامـی بـا هلی شـات« 

کیفرخواسـت صادر شـده اسـت.
وی اعـالم کـرد کـه اتهام یک اسـترالیایی بازداشـت 
شـده »جاسوسـی« اسـت که »برای کشـور دیگـری« غیر 
از اسـترالیا انجـام شـده اسـت. او هیـچ جزئیـات دیگری 

در مـورد ایـن کـه خانـم مـور گیلبـرت در کجـا و چـه 
شـرایطی بازداشـت شـده و کی به ایران سـفر کرده نداد.

امـا سـخنان آقـای اسـماعیلی در حالـی بیـان شـده 
کـه شـبکه تلویزیونی ای بی سـی اسـترالیا روز 23 سـنبله 
از صـدور ده سـال زنـدان بـرای کایلـی مـور گیلبـرت، 
متخصـص خاورمیانه در دانشـگاه ملبـورن، خبر داده بود.

طبـق گزارش هـا، کایلـی مـور گیلبـرت اواخر سـال 
گذشـته میالدی، پاییز 97، در ایران بازداشـت شـده و در 

زنـدان اویـن به سـر می برد.
خانـم کایلی مـور گیلبـرت که تخصصـش در زمینه 
امـور کشـورهای عربـی خلیـج فـارس اسـت تحقیقاتـی 
درباره اپوزیسـیون شـیعه بحرین داشـته اسـت کـه مورد 

حمایـت جمهـوری اسـالمی ایـران قـرار دارند.
جولـی کینـگ و مـارک فیرکیـن، دو شـهروند دیگر 
اسـترالیا نیـز بـه اتهـام »فیلمبـرداری غیرقانونی« بـا پهپاد 

بازداشـت شـده اند.
در همیـن حـال آقـای اسـماعیلی گفـت کـه اتهـام 
ایـن دو نفـر فیلمبـرداری از »مراکـز نظامـی و ممنوعـه با 

اسـت. هلی شـات« 
وزارت خارجـه اسـترالیا چنـد روز پیـش تاییـد کرد 
کـه سـه تن از شـهروندانش بازداشـت شـده اند، امـا تنها 
هویـت زوجـی بـه نام مـارک فیرکیـن و جولـی کینگ را 

افشـا کرد.
همـراه  بـه  زوج  ایـن  گزارش هـا،  برخـی  بـر  بنـا 

دوست شـان در حوالـی جاجـرود در اطـراف تهـران از 
شـده اند. بازداشـت  پاسـداران  سـپاه  سـوی 

سـازمان مجاهدیـن خلـق ایران پیشـتر در چند مورد 
تهـران را بـه ادامه فعالیـت اتمی در مرکـزی در جاجرود 
متهـم کـرده اسـت، مرکـزی بـا ایـن آدرس: »در جنـوب 
در  و  رودخانـه جاجـرود  در حاشـیه  و  تهـران  شـرقی 

روسـتایی بـا نام سـنجریان«.
ماریـز پیـن، وزیـر خارجـه اسـترالیا، روز جمعـه، 
بـا اشـاره بـه گفت وگوهایـی کـه اخیـرا  22 شـهریور، 
بـا همتـای ایرانـی اش داشـته، گفتـه بـود تالش هـا برای 
آزادی سـه شـهروند ایـن کشـور کـه در ایران بازداشـت 

دارد. ادامـه  شـده اند 



هافبک اسپانیایی منچستریونایتد عقیده دارد این 
تیم با اتحاد هواداران خود می تواند بار دیگر نتایج 

خوب خود را ادامه دهد.
به نقل از تلگراف، خوان ماتا، هافبک اسپانیایی 
به  خواست  تیم  این  هواداران  از  منچستریونایتد 
نتایج  بتواند  یونایتد  تا  دهند  ادامه  خود  حمایت 
در همین  کند.  این فصل شروع  در  را  خوب خود 
هدفمان  به  می خواهیم  اگر  گفت:  ماتا  خوان  رابطه 
برسیم باید تمام بازیکنان، مربیان و هواداران در کنار 
لذت  یونایتد  ناکامی  از  خیلی ها  باشیم.  متحد  هم 
تالش  بازیکنان  ما  می شوند.  خوشحال  و  می برند 
نتایج خوبی به دست  بتواند  زیادی می کنیم که تیم 
جوانی  احساس  سالگی   3۱ در  خودم  من  بیاورد. 
درباره  فوتبال  دارم.  خوبی  شرایط  خیلی  و  می کنم 

سن نیست بلکه به کیفیت مربوط می شود. 
منچستریونایتد باید در اولین دیدار خود در لیگ 
اروپا در خانه به دیدار آستانه قزاقستان برود و انتظار 
می رود در این دیدار اوله گنار سولسشایر به چند تن 
از بازیکنان اصلی خود استراحت دهد و بازیکنانی 
را که در طول فصل کمتر از آنها استفاده می کند به 

زمین بازی بفرستد.
می رسید  پایان  به  تابستان  ماتا  خوان  قرارداد 
یا  والنسیا  به  او  بازگشت  بر  مبنی  زمزمه هایی  و 
نهایت  اما در  به سویا به گوش می رسید  پیوستنش 
ماتا تصمیم گرفت تا قراردادش را با منچستریونایتد 

تمدید کند.

ماتا: 
خیلی ها از ناکامی یونایتد 

خوشحال می شوند

در  که  است  معتقد  هازارد  ادن 
تعصب  فوتبال  به  هواداران  اسپانیا 

بیشتری نسبت به انگلیس دارند.
با  امسال  تابستان  هازارد  ادن 
 +  ۱00 ارزش  به  ساله   ۵ قراردادی 
رئال  به  چلسی  از  یورو  میلیون   30
یک  مصدومیت  دلیل  به  او  پیوست. 
شنبه  ولی  بود  میادین  از  دور  به  ماه 
اولین  توانست  لوانته  برابر  گذشته 
کهکشانی  برای  خود  رسمی  بازی 
ها را انجام دهد و بد هم کار نکرد. 
هازارد از دقیقه 60 بود که وارد میدان 
شد ولی او امشب برابر پی اس جی 
احتماال از ابتدا در ترکیب رئال قرار 

خواهد گرفت.
با  مصاحبه  در  بلجیکی  ستاره 
وبسایت یوفا گفت:» در چلسی وقتی 
شکست می خوردیم، من و هم تیمی 
دل  و  ناراحت  هواداران  مثل  هایم 
در  شکست  اما  شدیم  می  شکسته 
آنجا فاجعه محسوب نمی شد. اینجا 
در رئال و در مجموع اسپانیا هواداران 
و  دارند  بیشتری  تعصب  فوتبال  به 
فوتبال  عاشق  کلمه  واقعی  معنای  به 
یک  مثابه  به  شکست  هر  و  هستند 
فاجعه است. البته که در انگلیس هم، 

از پیر تا جوان به فوتبال 
تعصب  اما  مندند  عالقه 
های  تیم  به  ها  اسپانیایی 

شان بیشتر است.«
مورد  در  هازارد 
شروع  گفت:»  زیدان 
با  بود  مصادف  فوتبالم 
رئال  به  زیدان  پیوستن 
شیفته  کودکی  از  من  و 
بودم.  رئال  نیز  و  او 
بارها  برادرم  همراه  به 
لورکوزن  به  او  که  گلی 
قهرمانان  لیگ  فینال  در 
می  تقلید  را  زد   2002
کردیم. حاال بیش از یک 
ماه است که با زیدان کار 
بابت  این  از  و  کنم  می 
بسیار خوشحالم. نزد او و 

دیگر ستاره های رئال حس یک بچه 
کوچک را دارم که مشتاق به یادگیری 
یاد  است. هر روز چیزهای جدیدی 
می گیرم و بیشتر با فضای رئال آشنا 
که  ای  مربی  با  کردن  کار  شوم.  می 
بوده،  بزرگی  فوتبالیست  خودش 

بسیار لذتبخش است.«
استقبال ۵0 هزار نفری هواداران 

خاصی  واقعا  روز  معارفه:»  روز  در 
برای من بود. همان روز اول، احساس 
نشست  داشتم.  را  خانه  در  بودن 
بود.  دیگری  چیز  هم  معارفه  خبری 
حضور هواداران و سخنرانی رئیس و 
آن همه دوریبن و عکاس و خبرنگار 
واقعا  بود.  من  روی  تمرکزشان  که 

نمی توانم توصیفش کنم.«

در مصاحبه با وبسایت یوفا
هازارد: در رئال برعکس چلسی هر شکست یعنی فاجعه

همه علیه لیگ برتر

دیشب  حالی  در  اروپا  قهرمانان  لیگ 
نخست  بخت  منچسترسیتی  که  شد  آغاز 
قهرمانی است و بارسلونا و لیورپول از دیگر 

شانس های اصلی فتح جام هستند.
به نقل از آس، فصل جدید لیگ قهرمانان 
اروپا از دیشب آغاز شد. برای نخستین بار در 
چند سال اخیر این تیم های اسپانیایی نیستند 
تا  می ترسانند.  را  اروپایی شان  حریفان  که 
پایان فصل گذشته از 30 عنوان، 22 قهرمانی 

به نام تیم های اسپانیایی ثبت شد اما از فصل 
۱9-20۱8 ورق برگشت و تیم های انگلیسی 
نشان  را  خود  قهرمانی  نامزدهای  عنوان  به 
دادند. لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان شد و 
چلسی لیگ اروپا را فتح کرد. در کنار این دو 
تیم منچسترسیتی )فاتح لیگ برتر انگلیس( 
و تاتنهام فینالیست لیگ قهرمانان می توانند 
یک سال دیگر در لیگ قهرمانان قدرت نمایی 

کنند.

مانند سال گذشته سیتی پپ گواردیوال 
سرمربی  است.  قهرمانی  نخست  بخت 
انگلیس  در  را  قدرتش  توانسته  اسپانیایی 
تثبیت کند. او همه عناوین را در انگلیس برد. 
با این حال نتایج سیتیزن ها در لیگ قهرمانان 
سه  در  تیم  این  است.  نبوده  انتظار  مطابق 
فصل گذشته نتوانسته از مرحله یک چهارم 

نهایی صعود کند.
جدیدترین تغییر لیگ قهرمانان در این 
فصل استفاده از VAR است. برای نخستین 
بار سیستم فناوری بازبینی تصاویر در همه 
مسابقات )از مرحله گروهی تا فینال( خواهد 
بود. در دور قبلی این فناوری از مرحله یک 
هشتم نهایی مورد استفاده قرار گرفت. تغییر 
ساعت  ندارد.  وجود  دیگری  توجه  قابل 
بازی ها مانند فصل گذشته 2۱:2۵ و 23:30 
خواهد بود. یک میلیارد و 9۵0 میلیون یورو 

میان 32 تیم حاضر پخش خواهد شد.

گروهی  مرحله  در  تنها  که  تیم هایی 
دریافت  یورو  میلیون   ۱۵.2۵ باشند  حاضر 
می کنند. برای هر پیروزی 2.7 میلیون یورو 
یورو  هزار   900 تساوی  می شود.  پرداخت 
حداقل  مرحله  هر  به  صعود  دارد.  پاداش 
۱0 میلیون ارزش داد و باالترین رقم برای 
است.  یورو  میلیون   ۱۵ فینال  به  رسیدن 

قهرمان هم ۱9 میلیون یورو کسب می کند.
یورویی  میلیون   292 باید  رقم  این  به 
می شود  پرداخت  پخش،  عنوان حق  به  که 

را اضافه کرد.
اساس  بر  اضافه  رقم  یک  همچنین 
نتایج ۱0 سال اخیر خواهد بود که ارزشش 
۵8۵ میلیون یورو است. بر این اساس رئال 
والنسیا  و  اتلتیکومادرید  بارسلونا،  مادرید، 
۱80 میلیون یورو )این رقم بین چهار تیم بر 
اساس سابقه تقسیم می شود( در شروع این 

بازی ها کسب کردند.

آخرین خبر از پرونده شکایت از بارسا به خاطر انتقال گریزمان
مجازات بارسا: ۳۰۰ یورو جریمه یا بازی بدون تماشاچی

شـکایت  پرونـده  قاضـی 
اتلتیکـو مادریـد از بارسـلونا بـه 
گریزمـان  آنتـوان  انتقـال  خاطـر 
حکـم داد کـه بارسـا یـا پشـت 
و  کـرده  بـازی  بسـته  درهـای 
یورویـی   300 جریمـه ای  یـا 

کنـد. پرداخـت 
باشـگاه  شـکایت  از  بعـد 
و  بارسـلونا  از  مادریـد  اتلتیکـو 
بـه  کاتـاالن  باشـگاه  بـه  اتهـام 
خاطـر انجـام رفتار نادرسـت در 
جریـان انتقـال آنتـوان گریزمـان 
کمیتـه ی  باشـگاه،  ایـن  بـه 

فوتبـال  فدراسـیون  مسـابقات 
اسـپانیا یک قاضی به نـام خوانتو 
ایـن  بررسـی  بـرای  را  النادابـرا 
پرونـده منصـوب کـرد و مونـدو 
دپورتیـوو دیـروز اعـالم کـرد که 
قاضـی پرونـده در ایـن بـاره بـه 

اسـت. رسـیده  نتیجه گیـری 
اسـاس  بـر  پرونـده  قاضـی 
گـزارش مونـدو جریمـه ای 300 
یورویـی بـرای بارسـلونا تعییـن 
بـا  کـه  کـرده  تاییـد  امـا  کـرده 
ایـن  انـدک  میـزان  بـه  توجـه 
بـا  ناهمخوانـی اش  و  جریمـه 

خطایـی کـه از طـرف بارسـلونا 
جایگزیـن  حکـم  شـده  انجـام 
می توانـد محـروم کردن بارسـا از 
یک بازی در حضور تماشـاچیان 
خـودی و بـازی کـردن ایـن تیم 
تماشـاچی  بـدون  ورزشـگاه  در 

باشـد.
گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
اعـالم  بـرای  پرونـده  قاضـی 
مجـازات در ایـن پرونـده به ماده 
انضباطـی  آیین نامـه   ۱26 و   88
فدراسـیون فوتبال اسـپانیا ارجاع 

اسـت. داده 

شـکایت اتلتیکو از بارسلونا 
اسـت  اسـتوار  اسـاس  ایـن  بـر 
کـه گریزمـان پیـش از آنکـه در 
آزادسـازی  بنـد  جـوالی  مـاه 
میلیـون   200 از  قـراردادش 
یـورو  میلیـون   ۱20 بـه  یـورو 
بارسـلونا  بـا  کنـد  پیـدا  کاهـش 
بـه توافق رسـیده بوده و باشـگاه 
کاتـاالن بایـد مبلـغ 200 میلیـون 
می پرداختـه  اتلتیکـو  بـه  یـورو 
و نـه ۱20 میلیـون یورویـی کـه 
توسـط بلوگرانـا بـه این باشـگاه 
مادریـدی پرداخت شـده اسـت.
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
سردبیر: م.علی جاوید مالکی

دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان
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خلیـل زاد  آقـای  وقتـی  مرحلـه،  ایـن  در 
نتایـج  باالخـره از روی ناچـاری از نشـان دادن 
مذاکـرات با طالبـان به مقامات ارشـدتر خود در 
امریـکا )وزارت خارجـه، شـورای امنیـت ملی و 
ریاسـت جمهوری امریـکا( شـد، خیلی سـریع با 
واکنـش منفی روبـه رو گردید و حتـا آقای پمپئو 
حاضـر به امضای آن نشـده و اعـالن مخالفت ها 
بـا ان آغـاز شـد و در نهایت آقـای ترمپ با یک 
تویـت، لغـو کل مذاکـرات بـا طالبـان را اعـالن 
کـرد و آن را مـرده خوانـد. در آخریـن تحوالت 
نیـز، آقـای خلیـل زاد رسـما بـه کمیتـه روابـط 
خارجـی کنگـره برای ارائـه توضیحـات احضار 

است. شـده 
بـا توجـه به نقش گسـترده و طوالنـی اقای 
در  امریـکا  سیاسـت های  تعییـن  در  خلیـل زاد 
افغانسـتان در طـول بیـش از 4 دهـه ی اخیـر، و 
مفادنامه احضاریه کنگـره و نقش نظارت کننده ی 
کنگـره، انتظـار می رود که جلسـه ی ارائه توضیح 
آقـای خلیـل زاد در کنگـره، عمال تبدیـل به نقطه 
عطفـی در ارزیابی سیاسـت های ناکارآمد امریکا 
در افغانسـتان شـود. چرا که عمال این سیاست ها 
در طول سـال های پس از ۱۱ سـپتامبر شورشیان 
را  مافیـای حکومت گردانـی  و  تروریسـت ها  و 
تشـویق کـرده و بـه مطالبـات مردمـان و اقشـار 
صلح جـو، مدنـی و مترقی تـر بی اعتنایـی کـرده 
اسـت. نماینـدگان کنگره در این جلسـه حتما از 
گزارش هـا و منابـع اطالعاتـی دیگـر، مخصوصا 
اداره خـاص بازرسـی و نظـارت بـر کمک هـای 
امریـکا در افغانسـتان، موسـوم بـه اداره سـیگار، 
نیـز اسـتفاده خواهنـد کـرد. بنابرایـن برگـزاری 
از  تاریخـی و پرسـروصدا دور  یـک جلسـه ی 

انتظار نیسـت.
در برهـه ی کنونـی و بـا توجه بـه رویه های 
جدیـد در عرصـه سیاسـت داخلـی و خارجـی 
امریـکا )کـه احتمـال دوام و تشـدید آن بعـد از 
افـکار  مطالبـه  مـی رود(،  نیـز  انتخابـات 2020 
افغانسـتان  از  خـروج  بـرای  امریـکا  عمومـی 
تشـدید شـده و نشـانه های آن در کمپین هـای 
انتخاباتـی نامزدهـای مختلف ریاسـت جمهوری 

امریـکا نیـز دیـده می شـود.
در چنیـن شـرایطی، درسـی کـه یـک بـار 
بـرای  قطـر  مذاکـرات  ماجـرای  کل  از  دیگـر 
اقشـار مختلف مردم در افغانسـتان قابل آموختن 
اسـت، ایـن اسـت کـه از حالـت انفعـال فعلـی 
خـارج شـوند و منتظـر تعییـن سرنوشت شـان 
در بیـرون از مرزهـا )حتـا در امریـکا( نباشـند. 
آدرس هـای  ایجـاد  بـا  فعـال  به صـورت  بلکـه 
مطالبه محـور،  و  فراگیـر  دموکراتیـک،  سیاسـی 
به جـای احـزاب و جریانـات شـخص محور و 
غیردموکراتیـک فعلـی، در اعالن نظرهـا، باورها، 
ارزش هـا و خواسـت های سیاسـی خویش نقش 
ایفـا کننـد. در چنیـن صورتی، هم سوسـاختن و 
کسـب حمایـت از کشـورهای خارجـی بـرای 
دسـت یابی بـه منافـع مشـترک مبتنی بـر حقوق 
آینـده ای  و  دموکراتیـک  ارزش هـای  بشـر، 
روشـن تر در افغانسـتان بـه هیـچ عنـوان دور از 

دسـترس نیسـت.

در  رایـج  برداشـت های  مهم تریـن  از 
افغانسـتان پـس از ۱۱ سـپتامبر ایـن اسـت کـه 
بـا توجـه بـه نقـش عمـده ی نظامـی و مالـی 
امریـکا، هر چیـزی که امریکایی هـا بخواهند، در 
افغانسـتان عملی خواهد شـد. با چنین برداشـت 
افسـانه گونه ای، سـران قومی در کنفرانس بن اول 
و دوم، آن قـدر منفعالنـه عمـل کردند که سـنگ 
بنـای کـج سـاختار سیاسـی فعلـی افغانسـتان را 
نهادنـد و حتـا تـن به نتایـج مبتنی بـر تقلب های 
گسـترده ی انتخاباتی سـال 2008 و 20۱4 دادند. 
مهم تریـن تبلیغ گـران و مروجـان ایـن افسـانه، 
حلقـه ی خاصی از سیاسـت گردانان بازگشـته از 
امریـکا هسـتند کـه به اشـتباه پنداشـته می شـود 
که سیاسـت مداران مورد اعتمـاد امریکایند. آن ها 
بـا تبلیغ چنیـن افسـانه ای، سیاسـت ها و اهداف 
خویـش را بـه دروغ، مـورد تأییـد امریکا نشـان 

می دهنـد تـا کم تـر کسـی آن هـا را نقـد کنـد.
متاسـفانه سیاسـت مداران و سـران احـزاب 
فریـب  به راحتـی  مختلـف  دالیـل  بـه  قومـی 
ایـن  مهم تریـن  خورده انـد.  را  افسـانه  ایـن 
دالیـل، نداشـتن آمادگـی بـرای سیاسـت ورزی 
و  سـپتامبر  از ۱۱  پـس  دوران  در  دموکراتیـک 
همچنیـن نداشـتن شـجاعت اخالقـی و اعتمـاد 
بـه نفـس کافی بـرای پذیرفتن ضعـف و اصالح 
تبـع آن هـا،  بـه  اسـت.  خـود و جریانات شـان 
بسـیاری از مـردم و حتـا نسـل جـوان نیـز بـه 

و موتلفیـن بـا اشـرف غنی بکشـاند.
همـان  مطابـق  نابـاوری،  کمـال  در  امـا 
افسـانه ی قطعیـت و غیرقابـل تغییـر بـودن و از 
پیـش تعیین شـده بـودن سیاسـت های امریکا در 
افغانسـتان، تقریبـا تمامـی سیاسـیون ناکارآمـد، 
بریـده از مـردم و وابسـته بـه حلقـات خارجـی، 
آقـای  انتظـار  مـورد  رفتـار  انجـام  به جـای 
خلیـل زاد، بـه مذاکـرات قطر روی خوش نشـان 
دادنـد و سـعی کردنـد جایـی هر چنـد کوچک 
بـرای خـود در فـردای بازگشـت طالبـان ذخیره 

. کنند
در چنیـن وضعیتـی بـود که اقـای خلیل زاد 
مجبـور شـد در حرکتـی تعجب برانگیزتـر، متن 
و  امریـکا  میـان  صلـح  اصطـالح  بـه  قـرارداد 
طالبـان را حتـا در اختیـار حکومـت افغانسـتان 
و شـخص آقـای اشـرف غنـی هـم ندهـد و آن 
را موکـول بـه تأییـد ترمـپ کنـد، درحالی که در 
یـک فراینـد عـادی و معقـول، معمـوال در ابتـدا 
نظرهـا و تفاهـم تمامی طرف هـای اولیه ی دخیل 
در یـک قـرارداد و موافقت نامـه، نهایی می شـود 
و سـپس بـرای تایید نهایـی بـه تصمیم گیرنده ی 
آخـر )در ایـن مـورد، ریاسـت جمهوری امریکا( 

ارائـه می شـود.

صابر جعفری 

مذاکرات صلح قطر: 

ابطال یک افسانه و مردودی سیاست مداران افغانستان

امیـد بودنـد کـه بـا جـدی نشـان دادن مذاکرات 
عملکـرد  از  ناراضـی  عمومـی  افـکار  قطـر، 
اشـرف غنـی بـه سیاسـیون فشـار آورده و آن ها 
پشـت سـر اشـرف غنـی )در مقـام جدی تریـن 
مخالـف مذاکـرات قطر( جمع شـوند و در قالب 
دفـاع از دسـت آوردهای بعـد از ۱۱ سـپتامبر و 
ارزش هـای قانون اساسـی، صدایـی یک پارچه و 
متحدانـه بـه رهبری اشـرف غنـی در مخالفت با 
مذاکـرات قطر از درون افغانسـتان شـنیده شـود 
و سـپس بـا اتـکا به آن، آقـای خلیـل زاد و حلقه 
افغانسـتان،  در  امریکایـی  سیاسـت مداران  اول 
مذاکـرات را لغـو کرده و یـا به بعـد از انتخابات 
ریاسـت جمهوری در افغانسـتان موکول کنند. در 
ایـن راه طالبـان نیـز در کمال نابـاوری و تعجب، 
در  معمـول  نیـت  ُحسـن  نشـان دادن  به جـای 
چنیـن مذاکراتـی و کاسـتن از تنش هـا بـا طرف 
دیگـر مذاکـره، بـر شـدت جنـگ و حمـالت و 
انفجارهـای خویـش در طـول 9 دور مذاکـرات 
به طـور مرتـب افزودنـد. طوالنی کـردن عامدانـه 
و بیـش از حـد مذاکرات تـا آسـتانه ی انتخابات 
بـا  همزمـان  و  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 
در  طالبـان  حمـالت  بـه  شدت بخشـیدن  آن 
حیـن مذاکـرات، عمدتـا بـه ایـن دلیـل بـود که 
چهره هـای سیاسـی مخالـف غنـی را از تـرس 
طالبـان  بـا  قریب الوقـوع  ظاهـر  بـه  توافقـات 
بـرای بازگشـت بـه قـدرت، بـه صـف متحدین 

دام چنیـن افسـانه ی شـومی غلتیدنـد و عمال به 
جز مـوارد معـدودی همچون جنبش روشـنایی، 
بسـیار کم شـاهدیم کـه مـردم افغانسـتان ابتکار 
عملـی بـرای نقش آفرینـی و ابـراز نظـر فعاالنـه 
دربـاره ی آینده شـان در افغانسـتان دسـت کم از 
خـود نشـان دهنـد. بـه عبـارت دیگـر بیش تـر 
فعـاالن سیاسـی و مـردم در افغانسـتان منتظرنـد 
ببیننـد حلقـه ی اول منتسـب بـه امریـکا در کابل 
چـه می گویند و چـه می خواهند تا براسـاس آن، 

رفتـار خـود را تنظیـم کننـد.
در  صلـح  جعلـی  مذاکـرات  قضیـه ی  در 
قطـر بیـن طالبـان و امریکا نیـز بر همین سـیاق، 
بسـیاری از سیاسـت مداران کهنـه کار و باسـابقه 
نیـز بـه تصـور آن کـه امـر صلـح بـا طالبـان از 
جانـب امریـکا قطعی اسـت، انتخابـات را جدی 
نگرفتنـد و با چشـمان نگـران، منتظر اخبـار این 
مذاکـرات بودنـد و بـرای این کـه منافـع فـردی 
احتمالـی  را در دولـت موقـت  و جناحی شـان 
حفـظ کننـد، در فرصت هـای متعـدد حتـا زبـان 
بـه سـتایش و تطهیـر گـروه تروریسـتی طالبـان 

گشودند.
قطـر  مذاکـرات  امـر  واقعیـت  درحالی کـه 
نمایـش جعلی بـود تا مردم و سیاسـیون مخالف 
غنـی را از مرگ ناشـی از آمدن طالبان بترسـانند 
و راضـی به درد دور دوم ریاسـت جمهوری غنی 
کننـد. اشـرف غنـی و زلمـی خلیـل زاد بـه ایـن 

با توجه به نقش گسترده و 
طوالنی اقای خلیل زاد در تعیین 
سیاست های امریکا در افغانستان 
در طول بیش از ۴ دهه ی اخیر، 
و مفادنامه احضاریه کنگره و 
نقش نظارت کننده ی کنگره، 
انتظار می رود که جلسه ی ارائه 
توضیح آقای خلیل زاد در کنگره، 
عمال تبدیل به نقطه عطفی در 
ارزیابی سیاست های ناکارآمد 
امریکا در افغانستان شود. چرا 
که عمال این سیاست ها در طول 
سال های پس از ۱۱ سپتامبر 
شورشیان و تروریست ها و 
مافیای حکومت گردانی را تشویق 
کرده و به مطالبات مردمان و 
اقشار صلح جو، مدنی و مترقی تر 
بی اعتنایی کرده است. 


