
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری افغانستان در 
پاسخ به آتش بس سه روزه ی طالبان به مناسبت 
عید فطر، از این گروه خواسته است که...
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مکتب  بر  تروریستی  حمله  بزرگی  و  ابعاد 
حادثه  از  پس  روز  یک  سیدالشهدا  دخترانه ی 
 50 از  بیش  به  تلفات  آمار  شد.  روشن  بیشتر 
کشته و 100 زخمی افزایش یافت. تمام قربانیان 
کودکان و دانش آموزان مکتب و ساکنان محل 
هستند. آنچه بعدازظهر روز شنبه در کابل رخ 
علیه  جنایت  و  انسانی  تمام عیار  فاجعه ی  داده 
سیاست  ادامه ی  رویداد  ماهیت  است.  بشریت 
انسان کشی  عطش  و  غیرنظامیان  کشتار 
مکتب  بر  حمله  است.  تروریستی  گروه های 
توجیه پذیر  جنگی  هیچ  در  کودکان  کشتن  و 
نیست. عامالن این رفتار از انسانیت تهی و ذوب 
در ایدیولوژی خشونت شده اند. کودک کشی تنها 

از عهده ی چنین ایدیولوژی برمی آید. 
مردم غرب کابل در میان دو سنگ آسیاب گیر 
کرده اند. تروریستان به هدف نسل کشی از هدف 
نمی کنند.  دریغ  و گروهی  قراردادن هیچ جای 
در  که  است  این  نسل کشی  اصلی  ویژگی  یک 
و  شده  شناسایی  انسانی  گروه  یک  آن  طی 
هدف قرار می گیرد. حمله تروریستی بر مکتب 

سیدالشهدا و حمالت مشابه قبل از آن...
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فاجعه ی کابل؛ 

مردم میان 
دو سنگ آسیاب
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پاسخ ارگ به طالبان: 
ما آتش بس دایمی می خواهیم 
و برگشت به میز مذاکره

رییس جمهور غنی با 
رییسان ستاد ارتش پاکستان 
و بریتانیا دیدار کرد

بایدن تصمیم درستی 
در قبال افغانستان گرفت

نومادلند و داستان های 
پشت پرده اش

در درگیری پولیس 
اسرائیل با فلسطینیان در 
اورشلیم بیش از ۳۰۰ نفر 

زخمی شدند

هیچکس نمی داند ِکی 
پنالتی است، ِکی نیست

واکنش کومان به اعتراضات 
گسترده رئال از داوری ها

آیا قاسم سلیمانی 
عروسـک خیمه شب بازی 
پوتین در خاورمیانه بود؟

نظام،  پروپاقرص  وفادار  را  سالگی خودش  هجده   از 
است؛  کرده  معرفی  قدرت  آگاه  و  رسانه ای  کاربلد 
آفتاب  زیر  داشت  که  وقتی  پیش،  سال   42 حتا 
کالیفرنیای دوره جنبش های دانشجویی دهه 1970 

برای اسالم سیاسی تبلیغ می کرد.
را  گذشته  قرن  نیم  ایراِن  در  قدرت  نوسان های  او 
غالبا  دسیسه های  از  توانسته  و  گذاشته  سر  پشت 
او  ببرد.  به در  سالم  جان  اسالمی  جمهوری  مرگبار 
امروز 61 ساله است و دوره ی حرفه ای اش به  عنوان 
پایان  خط  به  تقریبا  اسالمی  جمهوری  دیپلمات 
وزیر  به  عنوان  او  کاری  دوره ی  است.  رسیده  خود 
پایان  به  دیگر  هفته   چند  تا  نیز  ایران  امورخارجه 

می رسد.
را  او  برخی  که  مردی  کار  که  نمی داند  هیچ کس 

»چهره خندان رژیم آخوندی ظالم«...
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درخواست افغانستان از دیوان کیفری بین المللی: 

تحقیقات خود را از حمله بر مکتب سیدالشهدا آغاز کنید
سیدالشهدای دشت برچی آغاز کند. 

به منظور  که  کشور  خارجه ی  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
در  بین المللی  کیفری  دادگاه  دادستان های  با  گفت وگو 
یک  در  ثور(   19 )یک شنبه،  دیروز  شام  بود  رفته  الهه 

کنفرانس مطبوعاتی از الهه گفت که با فاتو بنسودا،...

کیفری  دادگاه  از  به تازگی  افغانستان  خارجه  وزارت 
افغانستان  با دولت  بین المللی در الهه خواسته است که 
برای تحقیق درباره ی تمامی جرایمی که از سال 2003 
به این سو در کشور روی داده است، همکاری و این کار 
مکتب  در  اخیر  خونین  فاجعه ی  درباره ی  تحقیق  با  را 

4
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تروریسم  نو در افغانستان؛ 

روش ها و هدف ها
دارند  باور  تکامل گرایی  مکتب  به  وابسته  جامعه پژوهان 
و  بوده  تکامل  و  تطور  حال  در  اجتماعی  پدیده های  که 
بر  نداشته و  ثابت  از همین رو پدیده های اجتماعی شکل 
محور زمان و مکان مستعد تغییرات تاریخی و جغرافیایی 

می باشند. اگوست کنت، جان الک و روسو از...

وزارت  سخن گوی  خطیب زاده،  سعید  روز:  اطالعات 
امور خارجه ایران، گفته است که در جریان...

»هنوز وسط 
ماجرا هستیم«

توخل: 
برای پیروزی 

برابر سیتی اعتماد 
به نفس داریم

مذاکرات احیای برجام؛ 
ایران می گوید امریکا 

»با بخش عمده ای« از خواسته های 
تهران موافقت کرد

مجلس نمایندگان 
چگونگی حمالت 

موتربمب در لوگر 
و غرب کابل را 
بررسی می کند
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عبداهلل در دیدار با باجوا: 

طالبان از فرصت به میان آمده برای صلح 
استفاده ی درست نکرده اند
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مشکل  اما  است.  برخوردار  ویژگی  این  از 
به  امنیتی  نهادهای  بی توجهی  بزرگ تر 
تهدیدات آشکار علیه این مردم است. این اولین 
رویدادی نیست که فاجعه آفرین می شود. قبال 
هم فاجعه های مشابه و گاه بزرگ تر از این به 
وقوع پیوسته است. اما مدام حکومت به این 
شکنندگی امنیتی سیاست بی توجهی اختیار 
بی اعتنا  مردم  نامطمئن  وضعیت  به  و  کرده 
بوده است. صرف ضعف استخبارات عامل این 
شائبه ی  دست کم  نیست؛  پی هم  فاجعه های 
رد پای بی  اعتنایی عمدی نهادهای امنیتی در 
پیش گیری از این رویدادها در افکار عمومی 
طرح های  به  حکومت  تاکنون  است.  مطرح 
امنیت  تأمین  برای  مردم  سوی  از  ارائه شده 
غرب کابل که به طور سیستماتیک در معرض 
تهدیدهای هدف مندانه ی تروریستی قرار دارد، 
پاسخ نداده و به این مطالبه بی توجه بوده است. 
برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که 
دستگاه استخباراتی و اطالعاتی افغانستان چه 
کار می کند که تروریستان به راحتی هر جایی 
و  می دهند  قرار  هدف  باشند  خواسته  که  را 
دست به چنین حمالت سنگین می زنند؟ این 
وضعیت اگر از یک طرف نتیجه ی ایدیولوژی 
خشونت است از طرف دیگر، محصول ناتوانی 
حکومت  ناکام  مواجهه ی  و  امنیتی  سیاست 
دادن  حکومت  کار  است.  ناامنی  مسأله  با 
اعالمیه و محکومیت شده، اما دادن اعالمیه 
و محکوم کردن رویدادها دردی را دوا نمی کند. 
تاکنون هیچ یک از عامالن رویدادهای مرگبار 
هم  است. کسی  نشده  شناسایی  کابل  غرب 
نمی داند که سرنوشت این پرونده های خونبار 
اگر  در کدام تاق خاک می خورد. درحالی که 
حکومت اراده ی جدی داشته باشد، می تواند 
کند.  گرفتار  را  رویدادها  عامالن  زود  خیلی 
توانست  قاطعیت  با  حکومت  نمونه  به عنوان 
دانشگاه  بر  حمله  عامالن  تمام  زود  خیلی 
کابل را گرفتار کند. اما عامالن حمله بر مرکز 
آموزشی موعود، کورس کوثر دانش و شفاخانه 
این  بدون مرز هرگز گرفتار نشدند.  داکتران 
بی تعهدی  نشان دهنده ی  و  دوگانه  رویکرد 
حکومت با تمام عامالن رویدادهای تروریستی 
از پیش به تروریستان  است. امری که بیش 

جرأت داده است. 
مکتب  بر  تروریستی  حمله ی  پی  در 
سید الشهدا تاکنون حکومت رفتار همدالنه با 
حکومت  مواجهه ی  است.  نداشته  شهروندان 
ناامیدکننده  و  سرد  بسیار  تراژیدی  این  با 
و  حادثه  لحظه ی  در  نارسایی  از  جدای  بود. 
مثل  واکنش حکومت  قربانیان،  به  رسیدگی 
محکومیت  یک  و  اعالمیه  صدور  همیشه 
خشک و خالی بود. برعکس از لحظه حادثه 
بعد سیاسی قضیه  تاکنون دستگاه حکومت 
رسانه ای  کارزار  یک  در  و  کرده  برجسته  را 
هدفمند و برجسته سعی می کند مسئولیت 
که هدف  دهد  ربط  طالبان  به  را  این حمله 
آشکار بازی سیاسی با مسأله ی تروریزم دارد. 
چه این حمله کار طالبان باشد یا نه، چیزی 
از طومار بلند کارنامه ی سیاه طالبان کاسته 
نمی شود. طالبان به اعمال شنیع تر از این هم 
شهروندان  برای  طالبان  چهره  زده اند.  دست 
مسأله ی  اما  است.  شده  شناخته  افغانستان 
گروهی  هر  کار  حمله   که  است  این  اصلی 
باشد، از مسئولیت حکومت که مسئول جان 
شهروندان است، چیزی را کم نمی کند. بدون 
تعارف اگر کوتاهی و بی اعتنایی حکومت در 
ایدیولوژی خشونت آمیز  از  این فاجعه بیشتر 

طالبان عامل اصلی نباشد، کمتر هم نیست. 
مردم افغانستان عمال ملت درمانده و مستأصل 
می رسد  به نظر  نیز  جهانی  جامعه ی  است. 
در  تروریستی  پی هم  فاجعه های  برابر  در 
افغانستان موضع بی تفاوتی اختیار کرده است. 
از محکومیت کاری دیگری نمی کند.  به جز 
در  دخیل  کشورهای  اطالعاتی  دستگاه های 
این  که  می دانند  خوبی  به  افغانستان  قضیه 
حمالت کار چه کسانی است. اهرم های فشار 
زیادی هم در اختیار دارند که عامالن چنین 
بنابر  اما  بنشانند،  جایش  سر  را  رویدادهایی 
مصلحت های سیاسی چنین کاری نمی کنند. 
واقعیت این است که مواجهه ی مصلحت آمیز 
انسانی فقط وضعیت را پیچیده و  با جنایت 

گروه های تروریستی را جری تر می کند. 

آیا قامس سلیماین عروسک خیمه شب ابزی پوتین در خاورمیانه بود؟
به  نظامی  کاالهای  حمل  به منظور  ایران 
حیثیت  و  اعتبار  می کند،  استفاده  سوریه 

ایران را به شدت لکه دار کرد.
ایـن فایل صوتی حـاوی انبوهـی از جزئیات 
جالـب  تاریخـی  به لحـاظ  و  تکان دهنـده 
دربـاره ی دیپلماسـی مخفـی بـر سـر جنگ 
داخلـی در یک سـرزمین خارجی اسـت که 
از آغـاز تاکنـون صدهـا هزار نفر را کشـته و 
میلیون هـا تـن دیگـر را آواره کـرده اسـت. 
ظریـف در بخشـی از مصاحبـه کـه به نظـر 
وقتـی   « می گویـد:  می رسـد،  عصبانـی 
میـدان حاکـم باشـد؛ میـدان بـر سیاسـت 
خارجـی، تبلیغـات، اظهارنظرهـا و بـر همـه 
نمی توانیـد  شـما  و  اسـت  حاکـم  چیـز 
بگوییـد چند نفر در سـوریه کشـته شـدند. 
شـما نمی توانیـد بـه مـن بگوییـد چنـد نفر 
در سـوریه کشـته شـده اسـت. آقـای کری 
بایـد به شـما بگویـد که دو صد بار اسـرائیل 
بـه شـما در سـوریه حملـه کرده اسـت.« از 
ایـن منظـر، ایـن فایـل صوتـی بدون شـک 

دارد. تاریخـی  ارزش 

اعتراف به جرم
سخنان ظریف درباره ی »پرواز شماره 752 
فراز  بر  اوکراین«  بین المللی  هواپیمایی 
تهران در 8 جنوری 2020 نیز جالب است. 
دو موشک سپاه پاسداران منجر به سرنگونی 
این هواپیمای مسافربری با 167 نفر مسافر 
داغدیده ی  خانواده های  شد.  خدمه   9 و 

قربانیان آن را جنایت می دانند.
سپاه ابتدا درباره ی این سقوط سکوت پیشه 
از سرنگونی هواپیمای  بعد  اما دو روز  کرد، 
اوکراین بازار دروغ و تناقض گویی سپاه گرم 
شد. جهان از قبل سخن از ساقط شدن این 
پاسداران  سپاه  موشک های  توسط  هواپیما 
»من  می گوید:  مصاحبه  در  ظریف  می زد. 
در  که  ویژه ای  جلسه  رفتم  جمعه  ظهر 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذاشتند. 
وزیر  دبیر شورا،  بودند.  نفر  در جلسه چهار 
راه، رییس ستاد کل و من بودم. من عرض 
کردم دو روز است دنیا می گوید هواپیمای 
واقعا  اگر  است.  خورده  موشک  اوکراینی 
موشک خورده بگویید که ما ببینیم چگونه 
با  آن گونه  است  شاهد  خدا  کنیم.  عالجش 
من برخورد کردند که انگار من کفر ابلیس 
گفتم. من که این را گفتم انگار کفر ابلیس 
تکذیب  و  بزن  تویت  برو  برو  گفتند  گفتم. 
کن.« اگر این جنایت روزی به دادگاه کشیده 
اثبات  سند  می تواند  ظریف  اظهارات  شود، 
قربانیان  بازماندگان  هم اکنون  باشد.  جرم 
ایران  از رهبران  از کشور می خواهند  خارج 
شکایت  مختلف  کشورهای  دادگاه های  در 

کنند.

آیا این درز کار نتانیاهو بود؟
آدم می تواند از مصاحبه ظریف صفحه ها را 
با اطالعات مشابه و زمزمه های پشت پرده ی 
بازی قدرت در ایران پر کند. در نشستی که 
ایران پخش شد، رییس جمهور  تلویزیون  از 
اطالعات  وزیر  از  عصبانی  ظاهرا  روحانی 
حاضر در نشست می خواهد که باید کسانی 
سرقت   را  محرمانه  صوتی  فایل  این  که  را 
از  اختیار رسانه های خارج  آن را در  و  کرده  
متخصصان  کند.  پیدا  داده اند،  قرار  کشور 
مغز خود  این روزها  ایران  اطالعاتی  دستگاه 
را به شدت برای یافتن عامل این درز به کار 
که  دارد  وجود  احتمال  این  آیا  گرفته اند. 
خاطی«  »طرف  به زودی  اسالمی  جمهوری 
را برای اعتراف روی پرده تلویزیون بکشاند؟

معاون  ابطحی  محمدعلی  صورت،  هر  در 
درز  حاال  همین  از  پیشین  رییس جمهور 
را  سه ساعته  صوتی  فایل  این  رسانه ای 
برنامه  محرمانه ی  اسناد  سرقت  قضیه  با 
بنیامین  ایران مقایسه می کند که  هسته ای 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سال 2018 

با خوشحالی آن را به جهانیان نشان داد.

خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  صدرزاده،  علی 
است.

جای آن واژه ی »میدان« را به کار می برد. با 
این حال بخش عمده ی سخن ظریف متوجه 
سلیمانی  قاسم  یعنی  میدان«  »فرمانده 
است که هرچند دیگر زنده نیست اما هنوز 

به شدت در ایران احترام می شود.
به  احترام  اجباری  احتماال  حفظ  از  جدای 
او  ظریف  سخنانش،  طول  در  سلیمانی 
که  می کشد  تصویر  به  مردی  به  عنوان  را 
داشته؛  سلطه  برای  تباه کننده ای  انگیزه ی 
که  قدرت  پویایی  از  آگاه  و  همه کاره   مرد 
همه  و  چیز  همه  بر  مسلط شدن  دنبال  به 
کس بوده. ظریف سلیمانی را به  عنوان مردی 
می کند  توصیف  بی حدوحصر  قدرِت  مدعی 

که به کسی پاسخ گو نبوده.
جزئیات  گاه  و  مثال  ارائه  با  ظریف 
ـ که  حیرت انگیز برای تقویت استدالل خودـ 
تاریخ نگاران و در مواردی دادگاه های آینده 
که  می گوید  ــ  کنند  رسیدگی  آن  به  باید 
»در جمهوری اسالمی میدان حاکم است... 
ولی  می شد  میدان  هزینه ی  دیپلماسی 

میدان هیچ گاه هزینه ی دیپلماسی نشد.«

پوتین به دنبال تنش دائمی است
سخنان ظریف در توضیح نقش سلیمانی بر 
چهار موضوع متمرکز است: توافق هسته ای، 
عربستان.  با  تنش  و  سوریه  جنگ  روسیه، 
دنبال  به  روسیه  که  می کند  خاطرنشان  او 
تنش زدایی واقعی بین ایران و غرب نیست، 
مسکو  ظریف،  گفته ی  به  برعکس،  بلکه 
بین  قابل کنترل  اما  مداوم  تنش  خواهان 

تهران و واشنگتن است.
در  برجام  امضای  از  پیش  سلیمانی  جنرال 
بزرگ  قدرت های  و  ایران  بین   2015 سال 
جهان، بارها تالش کرد به مسکو سفر کند 
امتناع  وی  پذیرفتن  از  همیشه  پوتین  اما 
از  پس  تنها  که  می گوید  ظریف  می ورزید. 
را  سلیمانی  پوتین  که  بود  برجام  امضای 
مسکو  به   2015 سپتامبر  در  مالقات  برای 

فراخواند.
پـس از ایـن دیدار سـپاه پاسـداران به  عنوان 
نیروهـای زمینـی بـرای کمـک بـه نیـروی 
شـدند.  اعـزام  سـوریه  بـه  روسـیه  هوایـی 
بـه گفتـه ی ظریـف ایـن مداخله در سـوریه 
فقـط بـرای اسـد و علیـه داعش نبـود بلکه 
هسـته ای  توافـق  نتایـج  نابودکـردن  بـرای 
نیـز بـود. کـه همین طـور هـم شـد. سـپاه 
سیاسـت روسـیه را در ایـران اجـرا کـرد و 
در  ایـران  رهبـر  به  عنـوان  علـی خامنـه ای 

قلـب میـدان قـرار گرفـت.

اما گستردگی تخریب آن حاال  منفجر شد، 
این  می دهد.  نشان  را  خودش  تدریج  به 
نتیجه ی  همچنین  و  وی  سرنوشت  انفجار 
انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ایران را 
که سپاه پاسداران درحال آمادگی برای آن 

است، تعیین خواهد کرد.
بمـب رسـانه ای کـه به آن اشـاره می شـود، 
یک فایل صوتی سـه سـاعت و 11 دقیقه ای 
از مصاحبـه هفت سـاعته ی جـواد ظریـف با 
روزنامه نـگار اقتصادی، سـعید لیـالز، معتمد 
کـه  اسـت  روحانـی  حسـن  رییس جمهـور 
دو مـاه پیـش انجـام شـده اسـت. براسـاس 
بیانیـه ی دفتر ریاسـت جمهوری ایـران، این 
پـروژه  قالـب  در  می خواسـته  روزنامه نـگار 
»تاریـخ شـفاهی« دوره ی ریاسـت جمهوری 
بـا  را  مصاحبه هایـی  روحانـی،  حسـن 
رییس جمهـور و وزرای کابینـه دولـت وی 
کـه بـه پایان خـود نزدیـک می شـود، انجام 

. دهد
مصاحبه  ساعت  سه  این  طول  در  ظریف 
اظهاراتش  که  می کند  تأکید  بار  چندین 
نباید علنی شود و این که داستان وی برای 
آیندگان و برای تاریخ ایران است و فقط به 
این دلیل است که او این قدر صریح صحبت 
قصد  احتماال  نیز  مصاحبه کننده  می کند. 
حداقل  یا  نداشته  را  ظریف  سخنان  انتشار 
این چیزی است که لیالز در حال حاضر ادعا 
می کند. هنوز معلوم نیست که چه کسی این 

فایل صوتی را درز داده است.
تلویزیون های  تمام  قبل  هفته  دو  یک شنبه 
فارسی زبان خارج از کشور این فایل صوتی 
شاهد  ایران  آن زمان  از  کردند.  پخش  را 
پس لرزه های سیاسی بسیار این درز رسانه ای 

بوده است.
نسبتا  گفت وگوی  این  طی  ظریف 
که  واقعیتی  جز  را  چیزی  خسته کننده 
دیری ست آشکار شده، در میان نمی گذارد: 
را  آخر  و  اول  حرف  پاسداران  سپاه  این که 
در ایران می زند و هم بر سیاست داخلی و 
هم بر سیاست خارجی کشور مسلط است. 
ظریف سپس نمونه هایی از سلطه ی سپاه بر 
ایران ارائه می دهد و جزئیات جالبی را عالوه 
درگیری های  و  بحث ها  احتماال  که  می کند 

آینده را در کل منطقه متأثر خواهد کرد.

فقط برای تاریخ؛ واقعا؟
که  است  این  مصاحبه  این  جالب  نکته ی 
نام  از  ندرت  به  خود  سخنان  در  ظریف 
به  و  می کند  استفاده  پاسداران«  »سپاه 

علی صدرزاده، قنطره 
مترجم: جلیل پژواک

از هجده  سالگی خودش را وفادار پروپاقرص 
نظام، کاربلد رسانه ای و آگاه قدرت معرفی 
وقتی  پیش،  سال   42 حتا  است؛  کرده 
دوره  کالیفرنیای  آفتاب  زیر  داشت  که 
برای   1970 دهه  دانشجویی  جنبش های 

اسالم سیاسی تبلیغ می کرد.
قرن  نیم  ایراِن  در  قدرت  نوسان های  او 
از  توانسته  و  گذاشته  سر  پشت  را  گذشته 
دسیسه های غالبا مرگبار جمهوری اسالمی 
جان سالم به در ببرد. او امروز 61 ساله است 
دیپلمات  به  عنوان  حرفه ای اش  دوره ی  و 
جمهوری اسالمی تقریبا به خط پایان خود 
رسیده است. دوره ی کاری او به  عنوان وزیر 
ایران نیز تا چند هفته  دیگر به  امورخارجه 

پایان می رسد.
کـه  مـردی  کار  کـه  نمی دانـد  هیچ کـس 
برخـی او را »چهـره خنـدان رژیـم آخوندی 
کجـا  بـه  فـردا  می خواننـد،  ایـران  ظالـم« 
خواهد کشـید. برخـی حلقـات خوش باور او 
را رییس جمهـور آینـده ایـران می دانند، اما 
برخـی دیگـر ترجیـح می دهنـد او را پشـت 
میـز  پشـت  تـا  ببیننـد  زنـدان  میله هـای 

ایـران. ریاسـت جمهوری 
در  اما همچنان حاضر  مرده  رقیبی  سایه ی 
امکان دارد کار دست محمدجواد  همه جا، 
امورخارجه  رفتنِی  اما  فعلی  وزیر  ظریف، 

ایران دهد.

سایه ی بلند فرمانده سایه
»شکارچی شکارچیان« کلماتی بود که زیر 
روی  قدس  سپاه  پیشین  فرمانده  عکس 
سال  در  که  شیعه  زائر  میلیون ها  پیراهن 
ایران-عراق  مرز  از  عبور  در  سعی   2016
شهر  آن ها  مقصد  بود.  بسته  نقش  داشتند 
ایران-عراق  مرز  کیلومتری   280 در  کربال 

بود.
هواداران  که  کردند  ادعا  ایران  رسانه های 
»شکارچی  قهرمانانه ی  لقب  پوتین 
قدس  سپاه  فرمانده  بر  را  شکارچیان« 
ایران گذاشته اند. چهار سال بعد همه گیری 
کووید19 سفرهای زیارتی به کربال را متوقف 
ماه جنوری 2020  در  نیز  سلیمانی  و  کرد 
بدون  هواپیمای  حمله  در  ترمپ  دستور  به 
فرودگاه  در  متحده  ایاالت  ارتش  سرنشین 
بغداد کشته شد. در 25 اپریل فایل صوتی ای 
ظریف،  آن  در  که  کرد  درز  رسانه ها  به 
به  عنوان وزیر امورخارجه ایران، رک و راست 
و  سلیمانی  قاسم  واقعی  چهره  درباره ی 

به ویژه رابطه وی با پوتین صحبت می کند.

قهرمان ایران نوکر پوتین بود
تندرو  رسانه های  سو  این  به  سال  شش  از 
کردند  ادعا  گزارش هایی  نشر  با  تهران  در 
کسی که با سفر به مسکو عزم پوتین را برای 
در جنگ سوریه جزم کرد، جنرال  مداخله 
ارشدترین  حاال  اما  بود.  سلیمانی  قاسم 
دیپلمات تهران داستان خودش را درباره ی 
این سفر دارد؛ ظریف در جریان این مصاحبه 
می گوید که این سفر در واقع برعکس چیزی 
که  بوده  پوتین  این  و  گزارش شد؛  که  بود 
به فرمانده سپاه قدس ایران دستور داده به 

مسکو سفر کند.
آیـا جـواد ظریـف می دانـد چقـدر ریسـک 
کـرده اسـت؟ چـرا وزیـر امورخارجـه ایران 
ارزشـمندی  عملیاتـی  و  سـری  اطالعـات 
را فـاش کنـد کـه فقـط از دسـت بدتریـن 
دشـمنان ایـران برمی آیـد؟ آیـا همان طـور 
کـه برخـی تحلیلگـران نوشـته اند، ظریـف 
قصـد »انتحـار سیاسـی« را دارد؟ هـدف او 

چیسـت؟
فقط زمان می تواند به این پرسش های دقیق 
راست  و  رک  اظهارات  آیا  اما  دهد.  پاسخ 
صحنه  در  بمبی  همچون  می تواند  ظریف 
سیاست ایران عمل کند و همانند یک زلزله 
ایران  در  شدید  سیاسی  پس لرزه های  به 

بینجامد؟ بدون شک.
پیش  هفته  دو  ظریف  جواد  رسانه ای  بمب 

»کسی باقالی بار من نمی کند«
وقتی مصاحبه کننده با خنده ی کنایه آمیز از 
ظریف می پرسد که »امروز شش حوت سال 
99 است نمی دانم شاید تا ماه جوزای 1400 
یا  باشند  این کسوت  در  آقای دکتر ظریف 
منزل  در  یا  و  رییس جمهور   یا  اول  معاون 
به  اشاره  با  پاسخ  در  پا؟« ظریف  به  پیژامه 
یک ضرب المثل فارسی که بیان گر احساس 
حقارت عمیق است، می گوید: »دیگر کسی 
باقالی بار من نمی کند« و سپس می افزاید: 
»یا جای دیگری پیرهن راه راه به تن، اگر 

آقایون...«
ایـن سـخن غیرواقع بینانه نیسـت. چهار روز 
پـس از انتشـار ایـن گفت وگـو، چهره هـای 
زیـادی در ایـران خواسـتار محاکمـه ظریف 
گذشـته،  هفتـه  چهارشـنبه  روز  شـدند. 
دادسـتان کل تهـران گفـت کـه تحقیقـات 
از ظریـف دربـاره ی ایـن فایـل صوتـی بـه 

جریـان افتـاده اسـت.
این مصاحبه می گوید:  از  ظریف در بخشی 
منطقه ای  مذاکره  برای  من  که  بار  »هر 
که  بودند  سلیمانی  شهید  این  می رفتم 
بگیر.  را  و خاصیت  موضوع  فالن  می گفتند 
الورف  آقای  با  می روی  مثال  می گفتند 
بخواه...  را  موضوع  چهار  این  کنی،  مذاکره 
می شد،  میدان  هزینه ی  دیپلماسی  یعنی 
دیپلماسی  هزینه ی  هیچ گاه  میدان  ولی 

نشد.«

هواپیماهای ملکی در خدمت سپاه
علیه  تحریم ها  رفع  و  برجام  امضای  از  پس 
شرکت هواپیمایی »ایران  ایر« در ماه دسامبر 
شرکت  با  را  خود  مذاکرات  ایران   ،2015
بوئینگ و ایرباس با هدف خرید هواپیماهای 
جدید آغاز کرد. ظریف می گوید: »در جون 
2016 آقای جان کری به من گفت از روزی 
خارج  تحریم ها  لیست  از  را  ایران  ایر  ما  که 
شرکت  این  پروازهای  امروز  به  تا  کرده ایم 
گفتم  من  است.  شده  شش برابر  سوریه  به 
و  روحانی  رییس جمهور  نه  می شود؟  مگر 
مورد  این  در  چیزی  نقل،  و  حمل  وزیر  نه 
ایران  ایر  رییس  از  وقتی  نمی دانستند. 
او  پرسیدم که آیا این موضوع صحت دارد، 
پاسخ داد که بلی دستور از جنرال سلیمانی 
که  پرسیدم  سلیمانی  از  وقتی  بعدا  بود. 
اهداف  برای  ماهان ایر  از  گذشته  مانند  چرا 
او پاسخ داد  نظامی خود استفاده نمی کند، 
این  امن تر است.« در آن زمان  ایران  ایر  که 
غیرنظامی  هواپیماهای  از  سپاه  که  واقعیت 

یتانیا دیدار کرد کستان و بر ییسان ستاد ارتش پا ییس جمهور غین با ر ر
در برقراری صلح و تأثیرگذاری این کشور باالی طابان را »بسیار مهم« خوانده است. 
به گفته ی او، افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایه به جز احترام متقابل، حسن 

همجواری و همکاری اقتصادی، دیگر راهی ندارند.
طبق خبرنامه ی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی گفته است که جنگ افغانستان 
راه حل نظامی ندارد و تأکید طالبان بر راه حل نظامی برای مردم غیرقابل پذیرش 
است. او تأکید کرده است که مردم افغانستان خواستار صلح عادالنه و پایدار از طریق 

بحث و گفت وگو هستند.
غنی در ادامه ثبات دو کشور را با هم دیگر مرتبط دانسته و خواستار نقش موثر و 
صادقانه ی پاکستان در زمینه ی تأمین صلح عادالنه و پایدار در افغانستان شده است.

جنرال  و  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  باجوا،  جاوید  قمر  جنرال  روز:  اطالعات 
مرنیک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا دیروز به صورت همزمان به کابل آمدند. 
ارگ  در  غنی  اشرف  رییس جمهور  با  بریتانیا  و  پاکستان  نظامی  مقام های  این 

ریاست جمهوری دیدار کرده اند.
از ظهر دیروز  این دیدار قبل  ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه ای گفته است که 
رابطه ی  افغانستان،  صلح  روند  مورد  در  و طرف ها  انجام شده  ثور(   20 )دوشنبه، 
افغانستان و پاکستان، نقش پاکستان در روند صلح و ختم خشونت ها در افغانستان 

بحث و گفت وگو کرده اند.
به نقل از خبرنامه، رییس جمهور اشرف غنی نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان 

عبدهللا در دیدار با باجوا: 

طالبان از فرصت به میان آمده برای صلح استفاده ی درست نکرده اند
افغانستان نیست.

است  معتقد  نیز  کشورش  که  گفته  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  حال،  همین  در 
در  راه حل  یگانه  که  است  افزوده  او  ندارد.  وجود  افغانستان  در  نظامی  راه حل  که 
افغانستان، دست یافتن به یک موافقه ی سیاسی از طریق مذاکره و گفت وگو و تفاهم 

روی تشکیل یک حکومت »همه شمول« و »برگزاری انتخابات« است.
همچنان شورای عالی مصالحه ی ملی گفته است که دو طرف در این دیدار بر آغاز 

مذاکرات معنادار بین االفغانی نیز تأکید کرده اند.
پیشتر  است.  آمده  کابل  به  دیروز  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  که  است  گفتنی 
منبعی در ارگ ریاست جمهوری به روزنامه اطالعات روز گفت که قمر جاوید باجوا 

با رییس جمهور اشرف غنی نیز دیدار و گفت وگو کرده است.
این مقام ارشد پاکستانی درحالی به افغانستان سفر می کنند که مذاکرات بین االفغانی 

از ماه ها به این طرف متوقف و دو طرف به هیچ پیشرفتی تاکنون دست نیافته اند.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل،  رییس شورای عالی مصالحه ی ملی کشور می گوید 
که گروه طالبان از فرصت به میان آمده برای مذاکره ی صلح با دولت افغانستان و 

برقراری صلح، استفاده ی درست نکرده است.
این  عبداهلل  آقای  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
موضوع را دیروز )دوشنبه، 20 ثور( در دیدار با قمر جاوید باجوا، رییس ستاد ارتش 

پاکستان در کابل مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، آقای عبداهلل همچنان گفته است که اگر طالبان خواهان تحمیل 
راه حل نظامی در افغانستان اند، رویکرد جنگ طلبانه ی این گروه باعث تداوم جنگ 

و مخالفت مردم در برابر آنان خواهد شد.
او افزوده است که یک افغانستان صلح آمیز که طالبان هم بخشی از آن باشند، به 
نفع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان است. رییس شورای عالی مصالحه ی 
ملی تأکید کرده است که راه حل نظامی در افغانستان عملی و قابل قبول برای مردم 

رسانه های ایران ادعا کردند که هواداران پوتین لقب قهرمانانه ی »شکارچی 
شکارچیان« را بر فرمانده سپاه قدس ایران گذاشته اند. چهار سال بعد 

همه گیری کووید19 سفرهای زیارتی به کربال را متوقف کرد و سلیمانی نیز 
در ماه جنوری 2020 به دستور ترمپ در حمله هواپیمای بدون سرنشین 

ارتش ایاالت متحده در فرودگاه بغداد کشته شد. در 25 اپریل فایل 
صوتی ای به رسانه ها درز کرد که در آن ظریف، به  عنوان وزیر امورخارجه 

ایران، رک و راست درباره ی چهره واقعی قاسم سلیمانی و به ویژه رابطه وی 
با پوتین صحبت می کند.

کاهش  به  منجر  که  تالش هایی  تمام  از 
خشونت و دست یابی به صلح و ثبات پایدار 

در افغانستان کمک کند، حمایت می کند.
گروه طالبان سه روز عید فطر را آتش بس 
اعالم کرده و از جنگ جویان خواسته است 
را  تعرضی شان  حمالت  مدت  این  در  که 
متوقف و در برابر حمالت طرف مقابل از 

خود دفاع کنند.
جنگ جویان  به  همچنان  طالبان  گروه 
روز  سه  جریان  در  که  است  داده  هدایت 
آتش بس از رفتن به مناطق تحت کنترل 
دولت خودداری کنند و به نیروهای امنیتی 
به  ورود  اجازه ی  نیز  دولت  به  وابسته 

ساحات تحت کنترل شان را ندهند.
پیشتر عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
اعالم  به  واکنش  در  نیز  ملی  مصالحه ی 
طالبان،  گروه  از سوی  روزه  آتش بس سه 
گفته بود که برقراری آتش بس کوتاه مدت 
برای مردم فراهم  را  آرامش  فرصت کوتاه 
اما راه حل اساسی و دایمی برای  می کند، 

حل مشکل کشور نیست.
در اعالمیه ی سپیدار به نقل از آقای عبداهلل 
آمده است که به باور او، راه حل بیرون رفت 
مذاکرات،  تسریع  کشور،  کنونی  بحران  از 
همیشگی  قطع  و  دایمی  آتش بس  اعالم 

جنگ است.

محض بوده است.«
از سوی هم، رییس جمهور اشرف غنی به 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدایت 
عید،  روزهای  احترام  به  که  است  داده 
آتش بس را رعایت کرده و مانند همیشه، 
تالش  افغانستان  مردم  امنیت  تأمین  در 

کنند.
آقای غنی همچنان از نیروهای امنیتی و 
دفاعی خواسته است که در صورت تخطی 

دشمن، از خود و مردم شان دفاع کنند.
در همین حال، وزارت خارجه ی پاکستان 
سوی  از  روزه  سه  آتش بس  اعالم  از  نیز 
طالبان استقبال کرده است. سخن گوی این 
وزارت در تویتی نوشته است که اسالم آباد 

اخیر  حمالت  به ویژه،  رمضان  مبارک  ماه 
هلمند،  لوگر،  والیت های  در  گروه  این 
دشت  »فاجعه ی  و  بغالن  هرات،  غزنی، 
والیت  در  دیروز  و حادثه ی  کابل«  برچی 
و  خشونت  اعمال  که  می دهد  نشان  زابل 
وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد  برای  تالش 
بر مردم افغانستان برای رسیدن به اهداف 
سیاسی و استخباراتی تنها باعث انزجار و 

تنفر بیشتر مردم افغانستان می شود.
ارگ ریاست جمهوری افزوده است: »طالبان 
از عملیات چند هفته ی اخیرشان این را هم 
از  محاسبه ی شان  که  باشند  آموخته  باید 
پیروزی در میدان جنگ در مقابل نیروهای 
امنیتی و دفاعی قهرمان افغانستان اشتباه 

ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
افغانستان در پاسخ به آتش بس سه روزه ی 
طالبان به مناسبت عید فطر، از این گروه 
خواسته است که به خواست برحق مردم 
برای آتش بس دایمی لبیک گفته و به میز 
مذاکره برگردند تا مردم به حق اساسی شان 
که زندگی در فضای صلح عادالنه و پایدار 

است، برسند.
آمده  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
است که دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
از آتش بس طالبان استقبال می کند، اما در 
عین حال بر آتش بس دایمی و واقعی تأکید 

دارد.
در اعالمیه آمده است: »توسل به خشونت، 
قتل و کشتار افراد ملکی، انهدام زیربناها و 
اماکن عامه نه تنها در روز های عید، بلکه 

در هیچ روزی جواز شرعی ندارد.«
اکنون  است  افزوده  ریاست جمهوری  ارگ 
خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  که 
علمای  و  دینی  معتبر  مراجع  و  می شوند 
را  افغانستان  در  جنگ  نیز  اسالم  جهان 
طالبان  دینی می دانند،  رهنمودات  خالف 
کشتار  »ادامه ی  برای  شرعی  دلیل  هیچ 

مردم افغانستان« ندارند.
در این اعالمیه تأکید شده است که حمالت 
طالبان بر مردم و تأسیسات عامه در جریان 

پاسخ ارگ به طالبان: 

کره ما آتش بس دایمی می خواهیم و برگشت به مزی مذا

منفجر شد. 
براساس آمار رسمی، در این رویداد بیش از 
50 غیرنظامی –اغلب دانش آموزان- کشته 

و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. 
اما مسئوالن »ستاد مردمی تدفین شهدای 
قربانیان  تدفین  مراسم  برای  که  معارف« 
به  پیش  روز  دو  تشکیل شد،  رویداد  این 
گفتند که دست کم  روز  اطالعات  روزنامه 

81 نفر در این رویداد کشته شده اند.
رویداد  این  مسئولیت  گروهی  هیچ  هنوز 
طالبان  و  دولت  است.  نگرفته  عهده  بر  را 
یک دیگر را به دست داشتن در این حمله 

متهم کرده اند.
و  لوگر  در  بزرگ  حمله ی  دو  این  پی  در 
امروز  غنی  اشرف  رییس جمهور  کابل، 
کرده  اعالم  عمومی  عزای  را  )سه شنبه( 

است.

نیز به ساکنان محل وارد شد.
هشت روز پس از این حمله، دانش آموزان 
کابل  غرب  در  سیدالشهدا  مکتب  دختر 
هدف سه انفجار پی هم قرار گرفتند. انفجار 
نخست ناشی از موتر بمب گذاری شده بود 
که به تعقیب آن دو ماین جاسازی شده نیز 

100 نفر دیگر زخمی شدند.
در این حمله ی موتربمب که هیچ گروهی 
بر  آن را  مسئولیت  رسمی  به صورت  هنوز 
خانه های  از  شماری  سقف  نگرفته،  عهده 
در  و  فروریخت  شفاخانه  یک  و  مسکونی 
تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی  کنار 

رییس  رحمانی،  میررحمان  روز:  اطالعات 
کردن  محکوم  ضمن  نمایندگان  مجلس 
حمالت اخیر بر دانش آموزان در والیت های 
لوگر و کابل، به کمیسیون امنیت داخلی 
هدایت  مجلس  این  تفتیش  کمیسیون  و 
در  را  حمالت  این  وقوع  چگونگی  تا  داد 
بررسی  حکومتی  نهادهای  با  هماهنگی 

کنند.
دیروز  عمومی  نشست  در  رحمانی  آقای 
از  نمایندگان  مجلس  ثور(   20 )دوشنبه، 
خواست  همچنان  یادشده  کمیسیون های 
که گزارش مفصل بررسی های شان در مورد 
این دو حمله ی »بزرگ تروریستی« را به 

تاالر عمومی مجلس ارائه کنند.
در تاریخ دهم ماه جاری خورشیدی )ثور( 
در یک حمله ی موتربمب در مرکز والیت 
از  بیش  و  کشته  نفر   24 دست کم  لوگر، 

مجلس نمایندگان چگونیگ حمالت موتربمب در لوگر و غرب کابل را برریس می کند
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از  و  نسل ُکشی  هدف  با  فاجعه  این  و  است 
بین بردن یک کتله ی اجتماعی صورت گرفته 

است.«
صرف  الهه  در  بین المللی  کیفری  دادگاه 
بین المللی  شناخته  شده ی  جرایم  درباره ی 
جرایم  شامل  جرایم  این  می کند.  تحقیق 
نسل کشی  و  بشریت  علیه  جنایت  جنگی، 

می شود. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  حال  همین  در 
بر  حمله  به  واکنش  در  افغانستان  بشر 
که  است  گفته  کابل،  در  سیدالشهدا  مکتب 
افغانستان  در  و دیگر خشونت ها  این کشتار 
باید از سوی یک تیم متخصص و مستقل از 

نو قربانی هایی را انتخاب می کند که بیشترین تأثیر بر افکار عمومی 
و دنیای رسانه ای داشته باشد. آن ها به این فکر نمی کنند که قربانی 
آن ها کی است بلکه توجه به این دارند که ترور این فرد چقدر می تواند 
غوغای رسانه ای برپا کرده، حضور آن ها را سرخط خبرها کرده و بر 

سر زبان ها بیارود.
که  باورمندند  رسانه ها  حوزه  پژوهشگران  از  شماری  همین رو  از 
رسانه ها به صورت ناخودآگاه در خدمت تروریسم  نو قرار گرفته و 
ابزاری شده اند برای تأثیرگذاری نمایش های هالیوودی خشونت ها، 
قصاوت ها و بی رحمی های این گروه ها در جهان و افکار عمومی. در 
حالی که تروریسم سنتی میانه خوبی با تکنولوژی، رسانه و ابزارهای 
مدرن نداشتند و عملیات های آن ها قربانی محور بود، به گونه ای که 
دست به ترور افراد مشخص می زد. اما تروریسم نو رسانه و انترنت 
را به مثابه یک ابزار قدرت مند در اختیار دارد و فقط به مخاطب های 
جهانی خود توجه دارد تا فضا را ملتهب کرده و احساسات میلیون ها 
تن را برانگیزاند. آن ها به این فکر نمی کنند که کی می میرد بلکه به 
این اهمیت می دهند که این عملیات چقدر سر و صدا به پا کرده و 

فضا را متشنج می کنند.

خروج امریکا و تروریسم  نو
افغانستان روایت پیروزی  از  ناتو  خروج کامل نیروهای امریکایی و 
تروریسم جهانی را تقویت کرده و زمینه های نفوذ بیشتر این گروه ها 
در منطقه را افزایش می دهد. به نظر جنگ جویان القاعده پیش بینی 
امریکایی ها  خروج  برای  که  عرب تبار  تجارت پیشه  بن الدن  اسامه 
از کشورهای اسالمی آستین برزد تحقق یافته و امریکا، این یگانه 
هژمونی قدرت و سلطه در جهان، در حال خروج از سرزمین های 
اسالمی می باشد. گروه القاعده و طالبان نیز به  عنوان متحدان القاعده 
که برای جهادگران عرب و اسامه بن الدن آغوش باز کردند، نگرش 
پیروزمندانه دارند که آن را می شود از گزارش CNN که با اعضای 
القاعده مصاحبه کرده و از پیام عیدی رهبر گروه طالبان فهمید. روایت 
و  زیان بار  بسیار  و جهان  منطقه  امنیت  برای  این گروه ها  پیروزی 
خطرآفرین است و در واقع این پیام را برای گروه های تروریستی دیگر 
در منطقه و جهان می دهد که می شود بزرگترین قدرت های جهان 
را شکست داده و روایت پیروزی را در برابر قدرت های نظامی جهان 

خلق کرده است.
با توجه به ظرفیت و حضور جنگ جویان خارجی از دولت اسالمی، 
داعش تا اویغورهای بدخشان که پایگاه های نظامی و پول هنگفت 
در اختیار دارند و از ازبیک های مستقر در شمال تا لشکر طیبه و 
که  کرد  پیش بینی  می شود  را  این  طالبان  از  ناراض  جنگ جویان 
امنیت منطقه و جهان منتظر یک تهدید جدی هست. همان طور 
که حضور و خروج نیروهای روسی در سال 1989 زمینه های سرازیر 
شدن تروریسم در افغانستان را مساعد کرد، حضور و خروج نیروهای 
خارجی تروریسم  را در افغانستان با ابزارها و روش های آن ها گسترش 
می دهد. گرچه نیروهای امنیتی-دفاعی افغانستان توانایی مبارزه با 
این گروه ها را دارند ولی بدون حمایت جهانی مبارزه با بیست گروه 
تروریستی که هر کدام ابزارها و میدان های زیاد داشته و در محیط 
محلی و منطقه ای فعالیت دارند، کاری ست دشوار که بدون هماهنگی، 
حمایت دوام دار و همکاری همه جانبه جهان و منطقه ممکن نیست. 
بار جنگ، که قبال 40 کشور قدرت مند دنیا در افغانستان به دوش 
داشتند، اکنون به شانه های ستبر نیروهای امنیتی افغانستان است که 

هر چند به باور نگارنده بسی سنگین است.
افغانستان یکی از اهداف مانور خشونت های هالیوودی تروریسم  نو در 
منطقه و جهان خواهد بود. تروریسم  که محصول جهانی شدن است، 
مرز و زمان را نمی شناسد و اگر این گروه ها در افغانستان پیروز شدند، 
منطقه و جهان نیز آرام نخواهند خوابید. از این نگاه مبارزه به تروریسم 
و ابزارهای نو آن باید در صدر برنامه  جامعه  جهانی باشد. این بار اما 
قضیه از آن جا پیچیده تر می شود که تروریسم  نو ادعای پیروزی دارد 
و کاربست ابزارها و روش هایش را مؤثرتر و کارآمدتر می داند. حمله 
بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل تلنگر حضور پرقدرت تروریسم  نو 
برای جهان است. این حمالت خشم جهانی را برانگیخته و بیشتر از 
50 دانش آموز قربانی گرفته است و به قدری وحشیانه و رذیالنه بود 
که موج بزرگ از احساسات را برانگیخته و کابل را مانند ماهی تابه به 
روی قوغ آتش ملتهب و فورانی کرد. القاعده و داعش به  عنوان دو گروه 
تروریستی جهانی نمودارهایی از تروریسم  نو در منطقه و جهان است 
که به تعقیب آن آینده ی افغانستان را تهدید می کند؛ افغانستانی که 
خشونت ها به گونه ی بی سابقه در آن افزایش یافته و درگیری هایی 
زمان بر و جنگ های ویران گر شرایط را بر باشنده های فقیرش تنگ 

کرده است.

ابومسلم خراسانی

جامعه پژوهان وابسته به مکتب تکامل گرایی باور دارند که پدیده های 
اجتماعی در حال تطور و تکامل بوده و از همین رو پدیده های اجتماعی 
شکل ثابت نداشته و بر محور زمان و مکان مستعد تغییرات تاریخی 
و جغرافیایی می باشند. اگوست کنت، جان الک و روسو از بزرگ ترین 
اندیشمندان وابسته به مکتب تکامل گرایی بوده اند که از این روزنه 
بر جهان نگاه می کردند. بر پایه ی این رهیافت پدیده های اجتماعی، 
نگرش های جمعی و در کل جامعه انسانی در حال تکامل هستند که 
از آن گاهی به عنوان داروینسم اجتماعی نیز یاد می شود. با این بیان 
تروریسم به  عنوان یک پدیده اجتماعی که مرزهای جغرافیای انسانی 
را درنوردیده و زمانه ها و زمینه ها را از انسان امروزی گرفته است، 
دچار تغییر و دگردیسی شده است که استراتژیست های مطالعات 
راهبری و امنیت از آن به  عنوان تروریسم  نو یاد می کنند. تروریسم که 
ابزارهای کاربست خشونت، روش های رسیدن به مقصد، و مخاطب 
و قربانی اش تغییر کرده تا به گونه ها دیگر انسان بکشند و فضای 
نفس کشیدن را برای کتله های انسانی و خصوصا کشورهای شکننده 

تنگ تر کند.
در افغانستان، پیشینه ی ورود تروریسم به خروج نیروهای روسی در 
سال 1989، جنگ  سرد، نبردهای داخلی بر سر قدرت بین گروهای 
ورزیده تر،  پدیده  این  اکنون  برمی گردد.  طالبان  ظهور  و  جهادی 
تکامل  یافته تر و دارای ابعاد و زمینه های متنوع شده است که منش ها 
و کنش های آن ها از دهه هشتاد و نود تا حال بسیار تغییر کرده 
است. اکنون بیش از 20 گروه تروریستی با ابعاد محلی، منطقه ای 
و جهانی در افغانستان فعالیت دارند و مبارزه ی بیست  ساله ی ناتو 
و جامعه  جهانی از رشد سرسام آور این گروه ها در افغانستان نکاسته 
است. تروریسم جهانی بعد از سال 2001 به گونه ی تدریجی تکامل 
کرده و ابزارها و روش هایش را تغییر داده است که نمودارهای آن 
در عراق و افغانستان و کشورهای مستعد زایش تروریسم و خشونت 
دیده می شود. سر بریدن شکریه تبسم که موج از اعتراضات جهانی را 
برانگیخت و وضعیت کابل را ملتهب کرد، نمونه  ای از نوع تکامل   یافته ی 
تروریسم در افغانستان است. یا حمالت بر اماکن عمومی، دانشگاه ها، 
حمالت بر غیرنظامیان از نوع تکامل  یافته ی تروریسم است که از آن 

به  عنوان تروریسم  نو یاد می شود.
از  استفاده  عده ی  اما  ندارد  دنیا  در  واحد  تعریف  تروریسم  گرچه 
خشونت برای اهداف سیاسی که توسط گروه های فرودولتی انجام 
اعمال  نخست  تعریف  این  پایه  بر  می نامند.  تروریسم  را  می پذیرد 
تروریستی توسط نیروهای فرودولتی و زیرزمینی انجام می پذیرد و 
دوم بیشتر برای دست یابی به اهداف سیاسی صورت می پذیرد. از 
برای کاربست خشونت، روش  این رو تروریسم سنتی روش سنتی 
داشت  و مخاطب  قربانی  و  به هدف  برای دست یابی  سنتی کهنه 
و تروریسم  نو نظر به شرایط سیاسی، محیط امنیتی و بن بست و 
پیج دارهای جدید خود را عیار کرده و مطابق به زمانه ها و زمینه های 
خود عمل می کنند. فرامرز تمنا، پژوهشگر صلح و امنیت در دانشگاه 
افغانستان باور دارد که تروریسم  نو از نظر نوع عملیات، منابع پولی 
و بودجه ای و قابلیت ها با تروریسم  سنتی تفاوت دارد. به باور تمنا 
تروریسم  نو از مزایایی جهانی و تکنولوژی مدرن در نوع عملیات های 
خود استفاده می کنند. مزید بر آن، قابلیت های مالی و روند دست یابی 
به منابع مالی این گروه ها وسیع تر شده و قابلیت های شان نظر به 
مؤلفه جهانی شدن و استفاده از تکنولوژی مدرن تغییر کرده است که 
این ابزارها خشونت بارتر، ویران گرتر و زمینه های بی رحمی بیشتر را 
مساعد کرده که نمایش هالیوودی خشونت و کشتار توسط داعش از 

مصداق ها آن است.

هدف تروریسم  نو؛ قربانی یا مخاطب؟
صلی ترین  از  یکی  مورد  این  است.  مخاطب محور  تروریسم  نو 
از  متأثر  که  می باشد  نو  تروریسم   با  تروریسم  سنتی  تفاوت های 
دگردیسی کاربست ابزار خشونت برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
است. استراتژیست های نظامی تروریسم  نو به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از رسانه ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد رعب 
وحشت در میان توده ها و »مدیریت توحش« مؤثریت مضاعف نسبت 
به جنگ های متعارف در میدان های نبرد دارد. از همین رو تروریسم  

یک هیأت به ریاست محمدحنیف اتمر، وزیر 
مقام های  از  تن   15 و  کشور  خارجه  امور 
دادستان  و  عدلیه  وزیر  به شمول  عالی رتبه  
محکمه  دادستان  با  گفت وگو  هدف  به  کل 
الهه  به  پیش  روز  چهار  جزایی  بین المللی 

رفتند. 
دیروز  مطبوعاتی  کنفرانس  در  اتمر  آقای 
گفت که دادستان دادگاه کیفری بین المللی 
ابراز عالقه مندی کرده که با دولت افغانستان 
که  جرایمی  دادگاه کشاندن  به  و  تحقیق  در 
پس از سال 2003 در کشور رخ داده است، 

کمک کند. 
آقای اتمر گفت که دو طرف توافق کردند که 

سفیر   2016 تا   2014 سال  از  من  نیست: 
مربوط  تصمیمات  در  و  کابل  در  امریکا 
 2018 سال های  در  طالبان  با  مذاکره  به 
بودم.  خارجه  امور  وزیر  ارشد  مشاور   19 و 
از  خارج  طالبان  بازگشت  که  می دانم  من 
محدودیت های یک روند صلح موفقیت آمیز، 
باعث ایجاد فاجعه برای زنان، تعلیم و تربیه 
و کل کشور افغانستان خواهد شد. و می دانم 

آینده نامشخص است.

فراشوتی از آسمان نیامدند. از جایی آمدند، 
و  داده  پول  سپرده،  وظیفه  برای شان  جایی 
فراهم  را  حمله  زمینه ی  و  مواد  برای شان 
کرده است. آنان جنایت را انجام دادند. حاال 
مکلفیت  امنیتی  و  قضایی  عدلی،  نهادهای 
جنایت کاران  این  که  دارند  صددرصدی 
این  در  بکشانند.  عدالت  به  و  کنند  پیدا  را 
پروسه می خواهیم که محکمه بین المللی هم 

دخیل باشد.«
از  بیش  داخله  وزارت  ابتدایی  آمار  براساس 
حمله  این  در  دانش آموزان  اغلب  و  نفر   50
نیز زخمی  دیگر  نفر  از 100  بیش  و  کشته 
تدفین  مردمی  »ستاد  مسئوالن  اما  شده اند. 
تدفین  مراسم  برای  که  معارف«  شهدای 
به  است،  شده  تشکیل  رویداد  این  قربانیان 
دست کم  که  گفته اند  روز  اطالعات  روزنامه 

81 نفر در این رویداد کشته شده اند.
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور 
عنوان  نسل کشی  بارز  مصداق  را  حمله  این 
ضد  و  وحشیانه  عمل  »این  گفت:  و  کرد 
جنایت  بارز  مصادیق  از  شک  بدون  انسانی 
هدف  واضح  به طور  زیرا  است.  بشریت  علیه 
خاص  باورهای  با  خاص  قوم  تروریست ها 

لطف علی سلطانی

دادگاه  از  به تازگی  افغانستان  خارجه  وزارت 
است  خواسته  الهه  در  بین المللی  کیفری 
که با دولت افغانستان برای تحقیق درباره ی 
تمامی جرایمی که از سال 2003 به این سو 
در کشور روی داده است، همکاری و این کار 
اخیر  فاجعه ی خونین  درباره ی  تحقیق  با  را 
آغاز  برچی  دشت  سیدالشهدای  مکتب  در 

کند. 
که  وزیر خارجه ی کشور  اتمر،  محمدحنیف 
دادگاه  دادستان های  با  گفت وگو  به منظور 
شام  بود  رفته  الهه  در  بین المللی  کیفری 
دیروز )یک شنبه، 19 ثور( در یک کنفرانس 
بنسودا،  فاتو  با  که  گفت  الهه  از  مطبوعاتی 
صحبت  بین المللی  کیفری  دادگاه  دادستان 
تحقیقاتش  که  است  خواسته  او  از  و  کرده 
برچی  دشت  در  که  اخیری  فاجعه ی  از  را 
»خانم  گفت:  اتمر  آقای  کند.  آغاز  داد،  رخ 
رویداد  از  شدیدا  محکمه  سارنوال  بنسودا، 
که  گفتیم  ما  بود.  متأثیر شده  برچی  دشت 
دولت افغانستان حاضر است که از شما تقاضا 
تحقیقات  و  کنید  کار  ما  با  یکجا  که  کند 
مشترک را از حادثه دشت برچی آغاز کنید 
تا به این ترتیب به مرتکیبن این جنایت پیام 
جدی برسد که شما از پنجه ی قانون به دور 

نخواهید ماند.«
هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد تروریستی 
عهده  به  را  سیدالشهدا  مکتب  خونبار  و 
نگرفته است. گروه طالبان آن را رد و محکوم 
کار  را  آن  اما  افغانستان  دولت  است.  کرده 
که  پرسشی  حال  این  با  می خواند.  طالبان 
هیچ  درحالی که  است:  این  می شود  مطرح 
عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت  گروهی 
دادگاه  و  افغانستان  دولت  است،  نگرفته 
کیفری بین المللی در الهه چگونه عامالن آن 

را به عدالت می کشد. 
وزیر خارجه ی کشور در پاسخ به پرسش باال 
گفت که هدف از تحقیقات، پیداکردن عامالن 
یافتن  که  کرد  تأکید  او  است.  رویداد  این 
صددرصدی  مکلفیت  رویداد  این  عامالن 
حکومت افغانستان است و حکومت این کار 
رویداد  این  »عامالن  داد:  خواهد  انجام  را 

از مجازات  معافیت  فرهنگ  بین بردن  از  برای 
باهم کار کنند: »پیشنهاد دولت افغانستان این 
بود که بتوانیم نظارت دایمی و فعال محکمه 
باشیم.  داشته  تحقیق  روند  در  را  بین المللی 
پیشنهاد محکمه این بود که از تمام اقدامات 
نهادهای عدلی و قضایی ما نظارت و به روند 

تحقیق کمک کند.«
توافق  طرف  دو  که  کرد  اضافه  اتمر  آقای 
کرده اند که تمامی اطالعات مرتبط به جرایم 
را با هم شریک کنند و برای تحقیق روی آن، 

یک تیم مشترک نظارتی بسازند. 
به گفته ی آقای اتمر، دولت افغانستان تا کنون 
180 پرونده  را به عنوان نمونه به دادگاه کیفری 
گفت:  او  است.  سپرده  الهه  در  بین المللی 
سپردیم  محکمه  به  که  قضایایی  »فهرست 
بسیار طوالنی و از کتگوری های مختلف است. 
محکمه  به  را  قضیه   180 نمونه  به عنوان  ما 
خروار  از  مشتی  و  نمونه  صرف  این  سپردیم. 
است. تعداد زیادی از قضایا را درباره ی داعش، 
طالبان و حتا عساکر خارجی با محکمه شریک 

ساختیم.«
در  بین المللی  کیفری  دادگاه  سال 1398  در 
الهه فیصله کرد بود که درباره ی جرایم جنگی 
ایاالت متحده ی امریکا و  صورت گرفته توسط 
افغانستان  جنگ  در  دخیل  دیگر  طرف های 
زمان  آن  در  دادگاه  این  شود.  تحقیق  باید 
طالبان،  گروه  عملکرد  که  بود  کرده  فیصله 
پس  امریکایی  نیروهای  و  افغانستان  حکومت 

از ماه می سال 2003 میالدی بررسی شود.
اداره ی ترمپ اما به آن تصمیم دادگاه کیفری 
آغاز  و  داد  نشان  تند  واکنش  بین المللی 
غیرمسئوالنه«  و  »غیرمنتظره  را  تحقیقات 
بود.  کرده  انتقاد  به شدت  آن  از  و  خوانده 
دادگاه  این  دادستان  بنسودا،  فانتو  همچنین 
با  اما  تحریم  این  بود.  کرده  تحریم  هم  را 

روی کارآمدن اداره ی بایدن لغو شد. 
امریکا تاکنون عضویت دیوان کیفری بین المللی 
انجام  برای  دادگاه  این  و صالحیت  نگرفته  را 
تحقیق درباره ی شهروندان امریکایی را به این 
تهدید  را  امریکا«  ملی  »حاکمیت  که  دلیل 

می کند، به رسمیت نمی شناسد.
با وجود این، وزیر خارجه ی کشور در سخنان 

محققان سازمان ملل متحد بررسی و تحقیق 
شود. در اعالمیه ی این کمیسیون که دیروز 
)یک شنبه، 19 ثور( منتشر شده، آمده است 
که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل باید 
متعهد شود که تیمی از محققان سازمان ملل 
با  هماهنگی  در  تا  بفرستد  افغانستان  به  را 
یوناما در مورد تمام رویداد های بزرگی که در 

افغانستان رخ داده است، حقیقت یابی کند.
در سال 2003 عضویت  افغانستان  حکومت 
دادگاه کیفری بین المللی در الهه را به دست 
آورد. از همین رو، این دادگاه تنها جرایمی را 
بررسی می کند که از سال 2003 به این سو 

در افغانستان رخ داده است. 

یابد،  ادامه  می  تواند  افغانستان  به  انکشافی 
جلوگیری  برای  بهتر  مدیریت  بر  مشروط 
از سال  اتالف و سوء مدیریتی که  تقلب،  از 
2009 بیش از 19 میلیارد دالر برای امریکا 

هزینه داشته است.

نظامی  حمایت  نمی تواند  لزوما  حمایت، 
باشد

بی طرف  ناظر  یک  نگاه  از  من  نوشته ی  این 

در  امریکا  نبودن  عضو  که  گفت  دیروزش 
جلوی  الهه،  در  بین المللی  کیفری  دادگاه 
که  را  جرایمی  بررسی  درباره ی  تحقیق 
مرتکب  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
شده اند نمی گیرد؛ زیرا براساس پیمان امنیتی 
ایاالت متحده  افغانستان،  و  امریکا  دوجانبه ی 
به تحقیق درباره ی جرایم مرتکب شده  مکلف 

توسط عساکرش در افغانستان است. 
گفت  سخنانش  از  دیگر  بخش  در  اتمر  آقای 
که با محکمه بین المللی این پرسش را مطرح 
ساختار  یک  می شود  چطور  که  است  کرده 
این  جنایت کاران  به  که  کرد  ایجاد  بازدارنده 
برابر  در  معافیت  عصر  که  که  برساند  را  پیام 
قانون گذشته و عامالن کشتار مردم افغانستان 
توسط  بلکه  افغانستان  دولت  سوی  از  نه تنها 
کشانیده  محاکمه  به  نیز  بین المللی  مراجع 

می شوند. 
دولت  با  اولویت  روم،  اساس نامه ی  طبق 
دهد  انجام  را  تحقیقات  که  است  افغانستان 
دادگاه  کند.  محاکمه  را  جنایت ها  عامالن  و 
انجام  مستقیم  تحقیق  صورتی  در  بین المللی 
برای  اراده ای  یا  نتواند  دولت  که  می دهد 

تحقیق و محاکمه نداشته باشد. 
دادگاه کیفری بین المللی در سال 1396 اعالم 
کرد که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی و 
جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز می کند. 
این دادگاه تا سال 1398 اقدام عملی در این 
که  کرد  اعالم  نهایت  در  تا  نداد  انجام  راستا 
تحقیق  آغاز  درخواست  دادگاه  این  قاضیان 
علیه  جرایم  و  جنگی  جنایت های  درباره ی 

بشریت در افغانستان را رد کرده اند. 
کـه  می گویـد  کشـور  خارجـه ی  وزیـر  حـاال 
دادگاه کیفـری بین المللـی از یـک سـال بـه 
ایـن سـو روی چگونگـی همکاری در راسـتای 
کار  افغانسـتان  دولـت  بـا  پرونده هـا  بررسـی 
بین المللـی  »محکمـه ی  گفـت:  او  می کنـد. 
از یـک سـال بـه ایـن سـو همـراه بـا دولـت 
بـه  را  پروسـه   یـک  نزدیـک  از  افغانسـتان 
راه انداخته اسـت تـا اجرائات دولت افغانسـتان 
را در مـورد جرایـم و این کـه چگونـه می تواند 
در آینـده بـا نهادهـای عدلـی و قضایـی دولت 

افغانسـتان ادامـه دهـد بررسـی کنـد.«

درخواست افغانستان از دیوان کیفری بین امللیل: 

تحقیقات خود را از حمله بر مکتب سیدالهشدا 
آغاز کنید

به کار می  برند، منسوخ شده است.

استدالل  های بی رنگ
مدت  به  باید  امریکا  بسیاری،  گفته  به  اگر 
وقوع 11  از  تا  بماند  افغانستان  در  نامحدود 
پرسید  باید  کند،  جلوگیری  دیگر  سپتمبر 
که چرا ما حضور خود را در سایر نقاطی که 
ندارند،  وجود  آن ها  در  دولتی«  »حاکمیت 
و  سومالی  عاج،  ساحل  نمی دهیم:  افزایش 
امریکا  به  توجهی  قابل  طور  به  همه  عراق 
نزدیک هستند و شاخه های القاعده و دولت 
به طور  این کشورها  )یا داعش( در  اسالمی 
گروهک  های  از  قدرتمندتر  توجهی  قابل 
تروریستی در افغانستان هستند. در حقیقت 
هجوم  ابتدایی  اهداف  با  متناسب  امریکا، 
نظامی به افغانستان، موفقیت چشمگیری در 
کاهش تهدید مستقیم تروریزم در آن کشور 

داشته است. 
قوای  که  است  این  سر  بر  بحث  اگر  اما 
و  سال   20 از  پس  هنوز  افغانستان  امنیتی 
بر  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  صدها  صرف 
به عقب  را  نیستند طالبان  قادر  نیروها،  این 
این،  وجود  با  چرا؟  که  پرسید  نباید  برانند، 
مالی  حمایت  های  که  است  متعهد  امریکا 
خود از قوای افغانستان را داشته باشد. بحثی 
که  است  این  نمی  شود  پرداخته  آن  به  که 
امنیت  برقراری  برای  باید  امریکایی  سربازان 
این  امریکا و شهروندان در مرز و بوم  خاک 

کشور به کار گرفته شوند.
حضور  که  باشد  درست  استدالل  این  شاید 
روند  از  حمایت  برای  امریکایی  ها  نظامی 
آشتی در افغانستان ضروری است. اما سپس 
از  پس  چرا  که  می شود  مطرح  سوال  این 
هنوز  افغانستان  سیاسی  رهبران  سال،   20
متحدشدن  برای  مشترکی  نقاط  نمی توانند 
مردم  بیشتر  که  گروهی  طالبان،  برابر  در 
کنند؟  پیدا  هستند،  بیزار  آن  از  افغانستان 
اگر همچنان، چه در زمان کنونی و چه یک 
در  را  کشور  این  امریکا  آن که  از  پس  سال 
هنوز  کابل  و  کند،  ترک  تعیین شده  تاریخ 
حضور  باشد،  درگیر  سیاسی  اختالفات  با 

سـال   20 کـه  می دانـم  هـم  را  ایـن  مـن 
راه حـل  افغانسـتان  در  مـا  نظامـی  درگیـری 
نظامـی ای را در پـی نداشـته اسـت، و ده  هـا 
داشـت.  نخواهـد  پـی  در  هـم  دیگـر  مرتبـه 
توهـم  ایـن  دچـار  نبایـد  هـم  واشـنگتن 
باشـد کـه اگـر نیروهـای امریکایـی بماننـد، 
آن هـا بیشـتر هـدف حملـه قـرار می گیرنـد، 
بلکـه در پـی حضـور گسـترده تر دپلماتیـک 
آن هایـی  شـد.  خواهـد  چنیـن  نیـز  امریـکا 
مـورد  را  بایـدن  رییس جمهـور  تصمیـم  کـه 
انتقـاد قـرار می دهنـد، بایـد ایـن سـوال را از 
خـود داشـته باشـند کـه چـرا در پـی تلفـات 
گسـترده امریکایی  هـا در سـال  های گذشـته، 
امریـکا  بودنـد؟  گرفتـه  مانـدن  بـه  تصمیـم 
پیشـنهاد  علی رقـم  نمی توانـد  همچنیـن 
توافق نامـه  یـک  تحلیلگـران،  از  بسـیاری 
از  کنـد.  تحمیـل  افغانسـتان  بـر  را  سیاسـی 
طرفـی هـم واشـنگتن نتوانسـته اسـت مانـع 
دخالـت کشـورهاي منطقـه  اي شـود، آن ها به 

داد.  خواهنـد  ادامـه  خـود  دخالت  هـای 
صرفا  بایدن  رییس جمهور  تصمیم  بااین حال، 
امریکا  هم  طرفی  از  نیست.  پیشنهاد  یک 
مجبور نیست چون که نیروهای خود را بیرون 
می کشد افغانستان را فراموش کند. واشنگتن 
کشورهایی  با  همکاری  با  می  تواند  هم  هنوز 
که در حمایت از مذاکرات همکاری می  کنند، 
قطع نامه ی  یک  به  رسیدن  در  اساسی  نقشی 
حتا  باشد.  داشته  افغانستان  در  صلح آمیز 
به عنوان  اعالم شده  عقب نشینی  از  می توان 
میان  در  بیشتر  تالش  و  اتحاد  برای  اهرمی 
استفاده  کابل  در  افغانستان  سیاسی  رهبران 

کرد.
بلینکـن در 15  آنتونـی  امـور خارجـه  وزیـر 
اپریل به افغانسـتان سـفر کـرد و »بر همکاری 
امنیتـی« کشـورش بـا کابل بـار دیگـر تأکید 
کـرد. خـروج نظامی نبایـد کمک  هـای امریکا 
بـه  کمـک  در  را  بین المللـی  اش  شـرکای  و 
از  حمایـت  و  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
توسـعه اجتماعـی به ویژه حفظ دسـتاوردهایی 
کـه زنـان و دختـران طـی 20 سـال گذشـته 
داشـته اند، متوقـف کند. عالوه بـر این، ممکن 

اسـت کـه امریـکا بخواهـد سـطح کمک  هـای 
انکشـافی خـود کـه در واقـع دولـت قبلـی در 
در  افغانسـتان  کننـدگان  کمـک  کنفرانـس 
نوامبـر 2020 کاهـش داد، را افزایـش دهـد. 
امریـکا می توانـد بـه کار منطقـه  ای خـود در 
زمینـه مقابلـه بـا تروریسـم و سـایر تهدیدات 
بالقـوه ادامـه دهـد. هیـچ یـک از دولت  هـای 
منطقـه  ای حتـا کشـور ایـران، عالقه منـد بـه 
دیـدن فروپاشـی افغانسـتان یا باز شـدن درها 
برای القاعده نیسـتند. همسـایگان افغانسـتان 
و حتـا دشـمنان مـا در پایـداری ایـن کشـور 

سـهم بزرگـی دارند. 
قالب  در   – امریکایی  ها  زندگی  کردن  فدا  اما 
تصمیمی  این  از  بیش   – نظامی  ادامه حضور 
که  همان طور  بود.  خواهد  اشتباه  کامال 
به  پیشکسوتان  انجمن  های  از  ائتالفی  اخیرا 
و  زنان  نباید »از  ما  نوشتند که  رییس جمهور 
مردان خود بخواهیم که با یونیفورم  های خود 
در مناقشه  ای بدون هیچ توجیه نظامی مشخص 
و یا امیدی برای پیروزی حضور داشته باشند.« 
همان طور که در سال های حضورم در کابل در 
مراسم عزای سربازان ازدست رفته امریکایی و 
عین حال  در  و  می کردم  شرکت  ائتالف  قوای 
می دیدم که طالبان در میدان نبرد همچنان به 
آنان  با  موفقیت دست می  یافتند، غم شریکی 

برایم دشوارتر می  شد.
رییس جمهور  که  زمانی  چارچوب  درباره ی 
بایدن پیشنهاد کرده است، بحث و گفت وگوها 
جریان خواهد داشت، اما زمان برای درگیری 
پیشین  دولت  است.  شده  تمام  نظامی 
خروج  مهلت  تعیین  هنگام  جمهوری خواهان 
تأیید  ماه می سال جاری، مهر  اول  کامل در 
باید  اکنون  امریکا  بود.  زده  واقعیت  این  بر 
نگرانی  های شدیدتر ملی و بین المللی دیگری 
از سال 1945 تاکنون به آن نپرداخته  را که 
نوع  و  دیروز  درگیری  های  کند.  دنبال  است، 
به  امنیتی،  تهدیدهای  به  نسبت  دیروز  نگاه 
امریکا،  پیشرفت کشور کمک نمی کند. آینده 
به هر سمتی که برود، در ادامه ی »جنگ  های 

ابدی« نخواهد بود.
منبع: فارن افرز

مایکل مکنلی، سفیر سابق امریکا در افغانستان

مترجم: علی احمد حبیبی

از سال 2001 به این سو، دولت  های متمادی 
منشور  طریق  از  را  خارجی  سیاست  امریکا 
قالب  در  تروریسم«  با  جهانی  »جنگ 
مرزهای  در  عراق،  و  افغانستان  جنگ  های 
پیش  در  گسترده  به صورت  را  خاورمیانه 
واشنگتن  توجه  حالی که  در  بودند.  گرفته 
به این نگرانی  ها معطوف بود، چین به عنوان 
شد  ظاهر  جهانی  استراتژیک«  رقیب  »یک 
اروپا  شرق  در  قهرمانی  برای  هم  روسیه  و 
انرژی  اما امریکا  و خاورمیانه تالش می کرد. 
خود را بیشتر بر توسعه تعامل ناتو در خارج 
از منطقه »در افغانستان و خاورمیانه« فراتر 
متمرکز  اروپا،  در  شرکایش  نگرانی  های  از 
کرد. و درحالی که جهان دستخوش تحوالت 
گرفت،  قرار  عمیقی  اجتماعی  و  اقتصادی 
امریکا بیش از 3 هزار میلیارد دالر هزینه کرد 
به  را  امریکایی  جوان  میلیون  دو  از  بیش  و 
جنگ و مرگ در این درگیری  ها فرستاد، در 
حالی که در مدرن سازی اقتصاد، زیرساخت  ها 
و بهداشت و سیستم  های آموزشی خود نا کام 

ماند. 
ماه  دو  طی  مقاالت  سیل  اگر  این  وجود  با 
گذشته و واکنش  ها به اعالمیه رییس جمهور 
را تصویر افکار عمومی امریکا بدانیم، بیشتر 
سیاست مداران در واشنگتن هنوز افغانستان 
امریکا  ملی  امنیت  منافع  مرکز  به عنوان  را 
وجود  برداشت  این  همچنین  می  دانند. 
اخالقی  مسئولیت  همچنان  امریکا  که  دارد 
باقی ماندن در افغانستان را در خود می  بیند. 
عظیم  فداکاری  های  باعث  که  تصوری 
شده  گذشته  سال   20 طول  در  امریکایی  ها 
بدنه  از  عمده  ای  بخش  هم  طرفی  از  است. 
مرز  به  امریکا  که  باورند  این  بر  سیاسی 
نظامی  نظر  از  می تواند  که  دست آورد  هایی 

به دست بیاورد، رسیده است.
به  امریکا،  نظامی  درگیری  ادامه  مدافعان 
و  بین المللی  فضای  تغییرات  میزان  ندرت 
آن  در  درگیری  ها  آغاز  از  افغانستان  جایگاه 
را در نظر می  گیرند و استدالل  هایی که آن ها 

مصیم درسیت در قبال افغانستان گرفت ابیدن ت

وحدت  ایجاد  باعث  امریکا  ارتش  نامحدود 
نخواهد شد. با حضور یا عدم حضور نیروهای 
امریکایی تصمیم برای آینده کشور در دست 

خود افغان  ها است.
از طرفی، هستند کسانی که معتقدند امریکا 
و  اجتماعی  دستاوردهای  از  است  موظف 
اما  کند.  محافظت  افغانستان  دموکراتیک 
دالر  میلیارد   800 از  بیش  مصرف  بر  عالوه 
هزینه حمایت از تالش  های ارتش امریکا در 
میلیارد   40 از  بیش  کشور  این  درگیری  ها، 
دالر در زمینه حمایت  های انکشافی و توسعه 
کرده  سرمایه گذاری  افغانستان  در  اجتماعی 
و  ملتسازی  تعهدات  می  تواند  امریکا  است. 
بشردوستانه در این مقیاس را در سایر نقاط 
جهان، حتا در همسایگی خود انجام دهد اما 
در  سرمایه گذاری  هایی  چنین  زیرا  نمی کند، 
بلندمدت پایدار نیست. با آن هم، کمک  های 

مس  نو در افغانستان؛  تروری

روش ها و هدف ها
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وزیر خارجه ی کشور در 
سخنان دیروزش گفت 
که عضو نبودن امریکا در 
دادگاه کیفری بین المللی 
در الهه، جلوی تحقیق 
درباره ی بررسی جرایمی را 
که نیروهای امریکایی در 
افغانستان مرتکب شده اند 
نمی گیرد؛ زیرا براساس 
پیمان امنیتی دوجانبه ی 
امریکا و افغانستان، ایاالت 
متحده مکلف به تحقیق 
درباره ی جرایم مرتکب شده 
توسط عساکرش در 
افغانستان است. 

واشنگتن هنوز هم می  تواند با همکاری با کشورهایی که در 
حمایت از مذاکرات همکاری می  کنند، نقشی اساسی در رسیدن به 
یک قطع نامه ی صلح آمیز در افغانستان داشته باشد. حتا می توان 
از عقب نشینی اعالم شده به عنوان اهرمی برای اتحاد و تالش 
بیشتر در میان رهبران سیاسی افغانستان در کابل استفاده کرد.
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سوم خرداد مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد، طبق 
قانون لغو تحریم ها دوربین های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در مراکز هسته ای ایران خاموش می شود.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  معاون  مورا  انریکه 
اروپا که مشترکا با عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد 
بر  را  مشترک  کمیسیون  جلسات  ریاست  ایران  اتمی 
به  برای  اینکه ضرب االجلی  با  است  گفته  دارند  عهده 
نتیجه رسیدن مذاکرات وجود ندارد اما وی »احساس 

اضطراری خاصی« می کند.
این مذاکرات دارند.  از  ارزیابی متفاوتی  امریکا  و  ایران 
مقام های ایرانی عمدتا دیدگاه خوشبیانه به مذاکرات 
از جمله وزیر  امریکا  اند در حالی که مقام های  داشته 
توافق  تا  درازی«  »راه  می گویند  کشور  این  خارجه 

احتمالی باقی است.
هدف از مذاکرات احیای برجام بازگرداندن محدودیت 
ها بر برنامه اتمی ایران در ازای رفع تحریم های ایاالت 
متحده است. هر دو کشور ایران و امریکا می گویند برای 
اما خواسته های طرف  دارند  انگیزه  توافق  به  رسیدن 

مقابل را یکی از موانع توافق فوری اعالم می کنند.
میزان  به  را  غنی شده خود  اورانیوم  باید ذخایر  ایران 
را  درصدی   60 و   20 سازی  غنی  دهد،  کاهش  مجاز 
متوقف کند و سانتریفیوژهای نسل جدیدی را که در 
تاسیسات نطنز و فردو کار گذاشته، دوباره به انبار منتقل 

کند.
با این حال امریکا رسیدن به توافق را تا پیش از انتخابات 
برگزار  ایران که حدود 5 هفته دیگر  ریاست جمهوری 

می شود، محتمل دانسته است.

جدید امریکا برای رفع تحریم های ایران متوقف کرد و 
سطح بازرسی های آژانس را کاهش داد.

بر اساس این توافق ایران سه ماه به دوربین های آژانس 
اما  ایران نظارت کنند  فعالیت های  بر  اجازه می دهد 
دسترسی به محتوی آن در صورتی است که تحریم ها 
بر داشته شده باشد در غیر این صورت ایران گفته است 

که اطالعات ذخیره شده در آن را پاک می کند.
احیای  برای  وین  مذاکرات  جریان  در  عراقچی  آقای 
توافق برجام چند بار با رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
دیدار داشته و اعالم کرده است که وی برای حضور در 
نشست کمیسیون مشترک بر جام، دعوت خواهد شد تا 

»نظرات کارشناسی خود را ارائه کند«.
پیش از آن مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی در ایران گفته بود اگر تا 

العمل برای مذاکره کنندگان این کشور در وین گفته 
است که این موضوع در تهران و از سوی شورای عالی 
امنیت ملی تعیین می شود و روزانه به این افراد اطالع 

داده می شود.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید آیت اهلل 

علی خامنه ای، رهبر ایران، برسد.
از  که  عراقچی  عباس  وین،  در  تحوالت  ترین  تازه  در 
اواخر هفته گذشته برای ادامه مذاکرات در این شهر به 
سر می برد گفته است که احتمال دارد اگر پیشرفت 
و  ایران  ماهه  سه  توافق  باشد،  داشته  ادامه  مذاکرات 
یعنی  اوایل خرداد  که  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 

حدود دو هفته دیگر به پایان می رسد، تمدید شود.
ایران  که  آمد  به دست  آژانس  با  زمانی  در  توافق  این 
اجرای پروتکل الحاقی را با هدف اعمال فشار به دولت 

وزارت  سخن گوی  خطیب زاده،  سعید  روز:  اطالعات 
ایران، گفته است که در جریان مذاکرات  امور خارجه 
غیرمستقیم ایران و امریکا در وین برای احیای توافق 
ایاالت متحده »در چارچوب تعهدات  برجام،  هسته ای 
خود بخش عمده ای از کاری که باید انجام دهد و ما هم 

آنها را ضروری می دانیم، قبول کرده است«.
به گزارش بی بی سی فارسی، سخن گوی وزارت خارجه 
ایران گفته است کشورش در مذاکرات جاری در وین 
پیگیر »بخشی است که امریکا قبول نکرده« است. وی 
جزئیات این بخش را اعالم نکرده اما پیش از این عباس 
عراقچی مذاکره ارشد اتمی ایران گفته بود که خواسته 
این کشور رفع تمامی تحریم هایی است که در دوره 

ریاست جمهوری دونالد ترمپ اعمال شده است.
مثل  ها  تحریم  این  از  برخی  می گوید  متحده  ایاالت 
تحریم های حقوق بشری مانع اجرای توافق هسته ای 
اعمال  از  می گوید هدف  ایران  اما  نمی شود  محسوب 
آن با هدف احتمالی ناکام گذاشتن احیای توافق برجام 

بوده است.
های  خواسته  با  متحده  ایاالت  موافقت  با  درارتباط 
ایران، دو روز پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور 
ایران، هم گفته بود امریکا با رفع اغلب تحریم های ایران 
ایرانی  های  مقام  اظهارات  امریکا  است.  کرده  موافقت 
برای  اما دو طرف می گویند که  تایید نکرده  یا  را رد 

رسیدن به توافق نهایی، »اختالفات جدی باقی است«.

»دستورالعمل مذاکرات در تهران تعیین می شود«
دستور  تعیین  درباره  ایران  خارجه  وزارت  سخن گوی 

کرات احیای برجام؛  مذا
یکا »با بخش عمده ای« از خواسته های تهران موافقت کرد ایران می گوید امر
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غرب  خیابان های  از  دوشنبه  بامداد  از  می کند،  برگزار 
اورشلیم آغاز شده است.

اسرائیل سالروز تسلط بر شرق اورشلیم را که حاصل جنگ 
54 سال پیش با کشورهای عربی بود، هر سال در روزی 
که با تاریخ عبری آن، و نه تاریخ میالدی این روز، مصادف 

است، »جشن می گیرد«.
شماری از مقامات امنیتی اسرائیل پیشاپیش ابراز »نگرانی« 
کرده بودند که برگزاری این مراسم در حالی که درگیری های 
جدید در حرم شریف و محله فلسطینی نشین »شیخ جراح« 

در شرق اورشلیم در جریان است، کاری درست نیست.
اورشلیم/ شهردار  لئون،  موشه  و  نتانیاهو  بنیامین  اما 
بیت المقدس، که سیاستمدار حزب لیکود است، به برگزاری 

آیین اصرار کرده اند.
فرمانده پولیس اورشلیم نیز گفته است که راهپیمایی موسوم 
به »رژه پرچم ها« باید در آیین »روز اورشلیم« برگزار شود و 

دلیلی برای لغو این بخش از مراسم نیست.
از سوی دیگر، دیوان عالی اسرائیل جلسه اعالم حکم در 
خصوص سرنوشت مالکیت زمین های محله »شیخ جراح« 

در شرق اورشلیم را برای یک ماه به تعویق انداخته است.
اما  برگزار شود  روز دوشنبه  عالی  دیوان  بود نشست  قرار 

در درگریی پولیس ارسائیل با فلسطینیان در اورشلیم بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند
به  نظر  اسرائیل،  ارشد  دادستان  مندل بلیت،  آویخای 
به  شده،  گرفتار  آن  در  اسرائیل  که  وضعیتی  حساسیت 
تعویق آن، توصیه کرده بود. دیوان جلسه را دست کم تا یک 

ماه معوق کرده است.
بحران این بار میان فلسطینیان و اسرائیل از موضوع اختالف 
مالکیت بخشی از خانه های محله »شیخ جراح« آغاز شد و 
در ادامه، ابعاد تازه ای گرفت. تظاهرات در یکشنبه شب در 

این محله حداقل 14 زخمی را راهی بیمارستان کرد.
درگیری ها به کرانه باختری نیز کشیده شده و فلسطینیان 
همچنین از غزه یکشنبه شب یک راکت به سوی منطقه 

»اشکول« در جنوب اسرائیل شلیک کردند.
در این میان، ارتش اسرائیل نیز سه تیپ از نظامیان خود را 
برای »کمک به استقرار نظم وآرامش« در مناطق حساس، 
از جمله در ایستگاه های بازرسی کرانه باختری و در نزدیکی 

مرز با نوار غزه، مستقر کرده است.
به ویژه  جهانی،  جامعه  که  است  حالی  در  بحران  تشدید 
شرق  بر  مسلط  عامل  که  اسرائیل  از  عربی،  کشورهای 
اورشلیم است، خواسته اند در برخورد با فلسطینیان شکیبا 

باشد.
شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه نشست ویژه ای برای 

رسیدگی به بحران اورشلیم برگزار می کند.
جلسه  نیز  عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران 

حمایت از فلسطینیان را برای این هفته تدارک دیده اند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا، یکشنبه شب در 
گفت وگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خود، ِمئیر بن شبات، 
بیرون راندن  عواقب  از  واشینگتن  دولت  که  گفت  او  به 
ساکنین محله »شیخ جراح« از خانه های شان »عمیقاً نگران 

است.«
نگرانی دولت جو بایدن نسبت به رویکرد دولت و نظامیان 
اسرائیل در حالی است که امریکا در زمان ریاست جمهوری 
به  را  اورشلیم  اسرائیل،  از  قاطع  با حمایت  ترمپ،  دونالد 
و سفارت  به رسمیت شناخت  اسرائیل«  عنوان »پایتخت 
صدها  کرد.  منتقل  اورشلیم  به  را  اسرائیل  در  امریکا 
فلسطینی در تظاهرات اعتراض به آن تصمیم امریکا کشته 

و هزاران تن زخمی شدند.

قاطعیت اسرائیل در حاکم کردن نظم و آرامش نامیده بود. 
اصل  به  که  کرده  تأکید  در همین حال  نتانیاهو  بنیامین 

آزادی ادیان »پایبند است«.
فرمانده پولیس اورشلیم گفته است که پیوستن هزاران تن از 
اعراب از شمال اسرائیل به فلسطینیان شرق اورشلیم سبب 

گسترش درگیری ها از بامداد روز دوشنبه شده است.
صدها تن از اعراب در شمال اسرائیل، از جمله در حیفا و 
برافروختن حلقه های آتش و  با  نیز یکشنبه شب،  ناصره، 
سردادن شعار در حمایت از »حرم شریف« و فلسطینیان 
ساکن شرق بیت المقدس، با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند.
شمال  عرب نشین  شهرهای  در  تظاهرات  و  درگیری  بروز 
در  پیش  سال   21 گسترده  تظاهرات  از  پس  اسرائیل، 
سابقه  کمتر  عرب،  شهروند   7 شدن  کشته  به  اعتراض 

داشته است.
کمیسیون عالی پیگیری امور اعراب شهروند اسرائیل، روز 
دوشنبه به اسرائیل »هشدار« داد که »جنگ دینی« برای 
کمیسیون  این  شده است.  آغاز  قدس«  »کرامت  از  دفاع 

اعراب را فراخواند به »برادران فلسطینی خود بپیوندند«.
از سوی دیگر، با وجود تشدید بحران، آیینی که اسرائیل آن 
را از نیم قرن پیش به عنوان »سالروز یکپارچگی اورشلیم« 

اطالعات روز: با تشدید درگیری ها میان نیروهای پولیس 
االقصی،  مسجد  محدوده  در  که  فلسطینیان  با  اسرائیل 
بیت المقدس/اورشلیم  شرق  در  شریف«  »حرم  به  معروف 
از  کثیری  شمار  ثور،   20 دوشنبه،  روز  دارد،  جریان 

فلسطینیان زخمی شده اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس شمار فلسطینیان زخمی شده در 

این روز را بیش از 300 نفر گزارش می کند.
به نقل از رادیو فردا، همزمان، فلسطینیان و سازمان های 
»حرم  از  دفاع  برای  دینی«  »جنگ  آغاز  از  آنها  مدافع 
شریف« خبر داده و ناآرامی ها به طرز کم سابقه ای به شماری 
ولی  کرده  سرایت  اسرائیل  عرب نشین شمال  از شهرهای 
از سوی دیگر اسرائیل برگزاری »جشن سالروز یکپارچگی 

اورشلیم« را برای روز دوشنبه تدارک دیده است.
به گزارش رسانه های اسرائیل و خبرگزاری ها، صدها پولیس 
و نیروی گارد مرزی اسرائیل بامداد دوشنبه، برای سومین 
بار در روزهای گذشته وارد محوطه مساجد االقصی و عمر، 
موسوم به »حرم شریف« شدند تا فلسطینیان معتکف در 

مساجد را به »نظم و آرامش« برگردانند.
هالل احمر فلسطینی در ساعات اولیه درگیری در بامداد 
بیمارستان های  به  انتقال دست کم 80 زخمی  از  دوشنبه 
در محل  فلسطینیان حاضر  ولی  داد.  اورشلیم خبر  شرق 
از طریق شبکه های اجتماعی خبر داده اند که »صدها تن« 
درون حرم زخمی شده و هنوز شمار زیادی از آنها تخلیه 

نشده اند.
ناآرامی و درگیری به کوچه های اطراف حرم سرایت کرده 
و  نوجوانان  و  جوانان  میان  از  عمدتاً  فلسطینی،  صدها  و 

پولیس، در تعقیب و گریز هستند.
ادامه  مسئول  فلسطینیان  که  گفته است  اسرائیل  پولیس 
سنگ  نیروها  سوی  به  حرم  درون  از  زیرا  هستند  بحران 
و بطری پرتاب کردند. به گفته سخن گوی پولیس، یعکوو 
شبتای، فرمانده کل پولیس، شخصاً فرمان ورود نیروها به 

حرم را صادر کرد.
درون  به  پولیس  نیروی  ورود  از  نیز  اسرائیل  نخست وزیر 
حرم در رویدادهای جمعه شب و شنبه شب که بیش از 
300 زخمی برجای نهاده بود، حمایت کرده و آن را نشان 

یچ:  مودر
بد شانس بودیم

را  تیمش  مادرید  رئال  کروات  هافبک 
شایسته پیروزی برابر سویا می داند.

دیدار  در  مادرید  رئال  الموندو،  از  نقل  به 
برابر سویا با تساوی دو بر دو متوقف شد تا 
شانس رسیدن به صدر جدول رده بندی را 

از دست دهد.
امتیاز  دو  گفت:  بازی  از  بعد  مودریچ 
خوبی  بازی  دادیم.  دست  از  را  ارزشمند 
را به نمایش گذاشتیم و فرصت های خوب 

گلزنی را خلق کردیم.
او درباره داوری گفت: داور یک پنالتی به 
سود سویا گرفت و براین باورم که باید یک 
پنالتی هم به سود ما می گرفت. نمی توانم 
زیاد درباره داوری صحبت کنم چرا که آن 
صحنه را به خوبی ندیدم. یکشنبه شب ما 
باید به  باورم که  بد شانس بودیم و براین 
ما شایسته  پیدا می کردیم.  پیروزی دست 

کسب سه امتیاز بودیم.
نخست  نیمه  در  گفت:  پایان  در  مودریچ 
پیروز  برای  نداشتیم.  را  نیمه دوم  کیفیت 
خوب  ما  زدیم.  کاری  هر  به  دست  شدن 
بازی کردیم و هم چنان در کورس قهرمانی 
است.  مانده  باقی  دیگر  بازی  سه  هستیم. 
تا  می گیریم  کار  به  را  خود  تالش  نهایت 
دیگر  نتایج  منتظر  باید  شویم.  قهرمان 

تیم ها هم ماند.
در جدول رده بندی اتلتیکو مادرید با 77 
امتیاز صدرنشین است و رئال مادرید هم با 
75 امتیاز در رده دوم است. بارسلونا هم با 

همین تعداد امتیاز سوم است.

 PSG تساوی بد موقع
در لیگ فرانسه

که  موقعی  بد  تساوی  با  ژرمن  سن  پاری 
برای  را  خود  کار  آورد  دست  به  رن  برابر 

دفاع از عنوان قهرمانی بسیار سخت کرد.
هفته  بازی های  حساس ترین  از  یکی  در 
سی و ششم رقابت های لیگ فرانسه، پاری 

سن ژرمن به مصاف رن رفت.
شد  برگزار  رن  میزبانی  به  که  بازی  این 
به  یک  بر  یک  تساوی  با  و  نداشت  برنده 

پایان رسید.
از روی  نیمار  را  تک گل پاری سن ژرمن 

نقطه پنالتی به ثمر رساند.
پاری سن ژرمن با این تساوی 76 امتیازی 
 3 به  صدرنشین  لیل  با  فاصله اش  و  شد 
امتیاز افزایش پیدا کرد، این درحالی است 
که تا پایان فصل تنها دو بازی دیگر باقی 

مانده است.

هیچکس نمی داند کِ پنالیت است، کِ نیست
کنش کومان به اعرتاضات گسرتده رئال از داوری ها وا

مورد  در  بارسا  سرمربی  کومان  رونالد 
رئال  بازی  داوری  شب  یکشنبه  حواشی 

مادرید و سویا صحبت کرد.
بارسلونا امشب دیداری بسیار حساس برابر 
پیروزی  صورت  در  و  دارد  رو  پیش  لوانته 
تساوی  شد.  خواهد  صدرنشین  موقتا 
امیدهای  سویا  برابر  رئال  شب  یکشنبه 
بارسلونا برای قهرمانی را همچنان زنده نگاه 
داشت. تنها سه بازی تا پایان فصل مانده و 
بارسا دو امتیاز کمتر از اتلتیکوی صدرنشین 

دارد.
در بازی امشب رونالد کومان سرمربی بارسا 
پس از دو جلسه محرومیت، به نیمکت باز 

می گردد.
بازی  خبری  نشست  در  هالندی  مرد 
گفت:» اللیگا بسیار برابر پیش می رود و 
این اواخر مشکالت زیادی برای کسب نتیجه 
خوب داشته ایم. هم خستگی بازیکنان به 
دلیل فشردگی بازی ها تاثیرگذار بوده و هم 
فشاری که برای کسب پیروزی وجود دارد، 
گذاشته  منفی  اثر  بازیکنان  ذهنیت  روی 
هم  حریفان  قدرت  از  نباید  البته  است. 
گذشت. سه بازی باقی مانده و باید همه را 

پیروز شویم تا شانس داشته باشیم.«
قهرمانی:» اللیگا را از دست نداده ایم. رئال 

حواشی یکشنبه شب داوری و وی ای 
به  اعتراضات  و  سویا  و  رئال  دیدار  آر 
اعالم پنالتی علیه رئال به دلیل برخورد 
اگر کسی  توپ به دست ادر میلیتائو:» 
باشد که دیگر نباید در مورد داوری ها حرف 
بزند، این من هستم چرا که تازه دو جلسه 
محرومیتم تمام شده اما من چیزی که فکر 
می کنم درست است را می گویم، هرچند 

که نظر من چیزی را تغییر نخواهد داد.
ناحیه ضربه  این  از  رئال فکر می کند  اگر 
ولی  است  خودشان  مشکل  این  خورده، 
چیزی که مسلم است،  ما االن در مقطعی 
برخورد  کدام  دانیم  نمی  واقعا  که  هستیم 
توپ به دست پنالتی است و کدام پنالتی 
خود  مربیان،  و  بازیکنان  از  غیر  نیست. 
داوران هم در این مورد تردید دارند و البته 

این معضل فقط مربوط به اسپانیا نیست.«
الپورتا  خوان  که  روزی  همان  از  آینده:» 
به عنوان رئیس بارسا انتخاب شد،  از من 
نگرانی  برای  دلیلی  من  و  کرده  حمایت 
برای  را  خودم  و  ام  بسته  ساله  دو  ندارم. 
فصل بعد نیز سرمربی بارسا می دانم. البته 
که در پایان فصل با رئیس صحبت خواهیم 
کرد. مهمتر از هر چیزی اما سه بازی بعدی 

است و نه آینده من.«

18 ساله در میانه زمین )پدری و ایالیش 
موریبا( و یک مدافع 20 ساله در عقب زمین 

داشتیم)مینگسا(.
برد، من  از هر  باشد که پس  نباید  اینطور 
باخت  یک  با  و  باشم  دنیا  مربی  بهترین 
تبدیل به بدترین شوم. نباید فقط از روی 
نتایج تجزیه و تحلیل کرد. ما هنوز شانس 
قهرمانی داریم و برایش می جنگیم؛ در عین 
حال که اولین منتقد خودمان نیز هستیم. 
امشب یک بازی داریم و داستانش متفاوت 
نشان  را  مان  شخصیت  باید  بود.  خواهد 

دهیم.«

یکشنبه شب مساوی کرد و با این تیم امتیاز 
برابری داریم. به جای فکر کردن به اتلتیکو 
و رئال باید روی بازی های خودمان تمرکز 
دید  خواهیم  سپس  شویم.  پیروز  و  کنیم 

کجای جدول قرار می گیریم.«
دو  بازی  اتلتیکو:»  برابر  خانگی  توقف 
نکردیم  شروع  خوب  داشت.  متفاوت  فاز 
آنها  اتلتیکو مشکالتی داشتیم.  و در پرس 
نیمه اول شانس های خوبی داشتند ولی ما 
بازی  نهایت  در  شدیم.  بهتر  دوم  نیمه  در 
برابری بود و نباید فراموش کرد که اتلتیکو 
هافبک  دو  ما  ولی  است  ای  باتجربه  تیم 

مانده پرت کند.
می  احساس  »اینطور  افزود:  توخل 
شود که هر مسابقه ای یک بازی بسیار 
برای  باید  ما  که  چرا  است  حساس 
خیلی  اهداف مان  و  رویاها  به  رسیدن 

سخت بجنگیم.
می  هست  که  همانطور  را  اوضاع  ما 
من  و  نیست  ما  ضرر  به  این  پذیریم. 
را  دارد  تیم  که  ای  روحیه  و  اتمسفر 
بازی  این  درباره  موضوع  دارم.  دوست 
مداوم  صورت  به  ما  که  است  این  ها 
تحت فشار هستیم. تیم به این شرایط 
پاسخ  برانگیز  تحسین  بسیار  به شکلی 
داده و ما باید به همین روند ادامه دهیم.

دست  به  را  مضاعف  انرژی  این  حاال 
تالش  ان  برای  به سختی  و  ایم  آورده 
 ،FA Cup در  هنوز  ما  کار  کردیم. 
نشده  تمام  برتر  لیگ  و  چمپیونزلیگ 
است. ما هنوز وسط ماجرا هستیم و باید 

به مسیرمان ادامه دهیم.«

»هنوز وسط ماجرا هستیم«
یم توخل: برای پریوزی برابر سییت اعتماد به نفس دار

کنیم. بهترین راه بازی کردن در فینال 
داشته  نفس  به  اعتماد  که  است  این 
باشی و من فکر می کنم ما می توانیم 
به  بازی ها  این  از  را که  این احساسی 
حفظ  زمان  آن  تا  ایم  آورده  دست 

کنیم.«
اما پیش از رفتن به فینال و پروراندن 
رویای دومین قهرمانی در چمپیونزلیگ، 
در  باید  داخلی  های  رقابت  در  ها  آبی 
مسابقاتی حاضر شوند؛ دیدار با آرسنال، 
های  بازی  آخرین  ویال  استون  و  لستر 
چلسی در این فصل از لیگ برتر هستند.

چلسی  آرسنال،  با  مصاف  از  پس 
همچنین باید در فینال FA Cup برابر 
لسترسیتی نیز به میدان برود. با توجه 
به اینکه شانس کسب رده ای در تاپ 
اما  است  زیاد  بسیار  ها  آبی  برای  فور 
هنوز قطعی نشده، توخل از شاگردانش 
های  موفقیت  ندهند  اجازه  تا  خواسته 
باقی  مسابقات  از  را  حواس شان  اخیر 

شاگردانش رو به رو خواهند شد.
توماس توخل در این باره گفت: »اینکه 
چه نتیجه ای کسب می شد، چیزهای 
زیادی را تغییر نمی داد. اما مطمئنا این 
چنین  در  که  بود  نخواهد  ما  ضرر  به 
زمان کوتاهی چنین تجربه ای را کسب 
کنیم و  شانس این را داشته باشیم که 

آنها را دو بار شکست دهیم.
فینال  در  اگر  که  دانیم  می  خوب  ما 
بازی می کنی پس موضوع خیلی خاص 
است. باید برای هر سانتیمتر و برای هر 
در  پیروزی  بتواند  که  کوچکی  برتری 
بازی را برایت به ارمغان بیاورد بجنگی. 
بله این به ما یک باور و اطمینان واقعی و 
حقیقی می دهد که ما می توانیم موفق 
شویم چرا که پیش از این هم این کار 

را کرده ایم.
و  احساس  این  تالش خواهیم کرد که 
حال  در  که  را  ای  پیشرانه  انرژی  این 
فینال حفظ  برای مسابقه  حاضر داریم 

چلسی پیش از صف آرایی برابر سیتی 
در  چمپیونزلیگ  فینال  دیدار  در 
هفته های آتی، موفق شده در دو بازی 
اخیر دو تیم سیتیزن ها را شکست دهد.
توماس توخل، سرمربی چلسی، معتقد 
است که بازیکنانش با اطمینان از اینکه 
شکست  را  منچسترسیتی  توانند  می 
دهند، با روحیه ای مضاعف پا به دیدار 
ها  سیتیزن  برابر  چمپیونزلیگ  فینال 

خواهند گذاشت.
در  تا  شد  موفق  شنبه  روز  چلسی 
را شکست  اتحاد 2-1 سیتی  ورزشگاه 
و  گواردیوال  قهرمانی  جشن  تا  دهد 
این  بیافتد.  عقب  هم  باز  شاگردانش 
برابر سیتی در  آبی ها  پیروزی  دومین 

یک ماه گذشته بود!
قهرمانی سیتیزن ها در این فصل البته 
در  گواردیوال  شاگردان  و  است  مسجل 
فینال  در  جوزا(   8( می  ماه  تاریخ 29 
و  توخل  با  دیگر  بار  چمپیونزلیگ 
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موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار لیسه پیرمحمدکاکر
MOBTA/1400/NCB/OPT/W002 :شماره داوطلبی

به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت امورسرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه اعمار دیوار لیسه پیرمحمدکاکر مورد ضرورت خویش را به )شرکت ساختمانی 
پریموس( دارای جوازنمبر D-38858  نمبرتشخیصه )9000321217( به قیمت مجموعی 14,977,356.5 چهارده میلیون و نه صد و هفتاد و هفت هزار و سه صد و پنجاه و شش اعشاریه پنج افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات 
و قبایل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

MAIL/PD/NCB/G-78/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 31 قلم جنس و وسایل آی تی جهت مصونیت شبکه برای مرکز و واحدهای 
دومی وزارت( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G-78/1400/Rebid( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه 
قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 12/03/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )280,000( دوصد و هشتادهزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق 

ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. قابل ذکر است که جلسه قبل از داوطلبی پروژه متذکره به ساعت )10:00( 

قبل از ظهر روز )شنبه( مورخ  01/03/1400 در تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس نیز دایر می گردد.
داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و 

مجانی ازآمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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نومادلند و داستان های پشت پرده اش

بر  وی  که  سیستمی  موضوعات  اما  نوشت، 
آن تأکید می کند به دهه ها قبل برمی گردد: 
»این مسائل به دولت ها مربوط نمی شود، اما 
بسیاری از مردم می خواستند شخصیت های 
ترمپ  عصبانی  رأی دهندگان  کتاب،  این 
افراد  که  گفتم  آن ها  به  وقتی  و  باشند، 
زیادی با عقاید سیاسی مختلف در این گروه 
او  شدند.«  ناامید  تقریبا  شده اند،  گنجانده 
می گوید: »آن ها را به این سادگی نمی توان 

طبقه بندی کرد.«

طنین نومادلند
فیلم  با  تماشاگر  که  است  امیدوار  برودر 
دو  به  و  کند،  برقرار  طوالنی مدت  رابطه ی 
یکی  می داند:  به موقع  فیلمی  را  آن  دلیل، 
طبیعت فیلم برداری است که سفر به اطراف 
بیننده هایی  چشم  پیش  را  متحده  ایاالت 
به یک  سال  نزدیک  که  تصویر می کشد  به 
است نتوانسته اند سفر بروند. و دیگری، سفر 
می  تواند  که  است  فرن  شخصیت  عاطفی 
که  باشد  مخاطبانی  حالت  بیان کننده ی 
پاندمی  از  ناشی  به بارآمده  مشکالت  با 
دست وپنجه نرم می کنند. او می گوید: »فرن 
زندگی  بر  کنترل نداشتن  بر  خاصی  کنترل 
خود دارد. نوعی اختیار محدود وجود دارد. او 
با محدودیت های اطراف خود مقابله می کند، 

اما به مسیر خودش نیز ادامه می دهد.«
کاستر شخصی خود برودر در حیاط یکی از 
دوستانش در »نِو نرو« است و او نتوانسته در 
دوران پاندمی به آن دسترسی داشته باشد. 
گرچه خاطرنشان کرد که اکنون به زمانی که 
با »عینک به رنگ گل رز« در موتر سپری 
کرده فکر می کند، دلش برای آن تنگ شده 
با موتر خود  آرزو می کند که می توانست  و 
باشد، به خصوص در تابستانی که گذشت. او 
بودم  آن جا  بود که من  »لحظاتی  می گوید: 
یا  خسته  مضطرب،  می نوشتم،  گزارش  و 
به آن زمان  اکنون وقتی  اما  بودم،  عصبانی 
فکر می کنم، آن منظره ها را می بینم، و جاده 
در ذهنم مجسم می شود، به لحظه های شاد 

فکر می کنم.«
در  گذشته،  سپتامبر  در  فیلم  آغاز  هنگام 
دوباره  توانست  برودر  تلوراید،  جشنواره 
مالقات  فیلم  این  عشایر  شخصیت های  با 
فیلم  نمایش  میزبان  جشنواره  این  کند. 
به صورت  ماسک  »ما  بود:  آنجلس  لس  در 
اما  می بارید.  خاکستر  آسمان  از  و  داشتیم 
دیدن  بودند.  آن جا  باب  و  سوانکی  لیندا، 
آن ها که همراه چلو و فرانسیس به سواالت 
و  هیجان زده  همان قدر  مرا  می دادند،  پاسخ 
احساساتی کرد که دیدن شان روی صفحه ی 

نمایش.«

گرفته  قند  گیاه چغندر  برداشت  زمین های 
او  است.  کرده  کار  آمازون  اجرایی  مرکز  تا 
این  که  را  عوارضی  و  جسمی  کارهای  این 
می کند.  توصیف  می شود،  متحمل  کارگران 
مایل   24 آن ها  از  برخی   « نوشت:  وی 
می روند،  راه  بتونی  کف  با  زمین هایی  روی 
پله ها  به  می نشینند،  سرپا  می شوند،  خم 
همین  در  و  می روند  باال  آن  از  و  می رسند 
بسته بندی  و  مرتب سازی  بررسی،  به  حین 

کاالها نیز مشغولند.«
را  آن  دبلیو.دبلیونورتون  که  کتاب،  این 
به  عنوان  لیست  چندین  در  کرد،  منتشر 
به دلیل  و  شد  معرفی  سال  برتر  کتاب 
طبقه  و  امریکایی  رویای  دقیق  تشریح 
متوسط تحت فشار مورد تشویق قرار گرفت. 
نیویورک تایمز آن را »درخشان و دلهره آور« 
عضو  اسمیت،  آر  تیموتی  کرد.  توصیف 
سابق »جهان کتاب« که به عشایر پیوسته، 
کتاب  این  بر  مروری  واشنگتن پست  در 
»افشاگرانه«  و  »ویرانگر«  را  آن  و  نوشت 
به  روزنامه نگاری اش  که  برودر  خواند. 
سبک روایت های بلند است، از طیف وسیع 
از  »برخی  می برد:  لذت  خوانندگان  واکنش 
من  با  خوانده اند  را  کتاب  این  که  افرادی 
من،  خدای  می گویند،  و  هستند  تماس  در 
اثر  )کتابی  خشم«  »خوشه های  همان  این 
اطراف  در  مردم  است،  استاین بک(  جان 
سرگردانند و بعضی می گویند »دیگر صبرم 
بزنم،  جاده  دل  به  می خواهم  و  شده  تمام 
دارم برای خودم یک کاستر آماده می کنم.« 
این طیف تجربه ها مرا واقعا بسیار خوشحال 
می کند زیرا می خواهم مردم آن را بخوانند، 
آن ها  به  را  کنند چیزی  احساس  این که  نه 

تحمیل کرده ام.«

ستارگان واقعی فیلم
فیلم نامه  نویسنده ی  این که  وجود  با  برودر 
اقتباس شده نیست، ژائو را در مراحل تحقیق 
می گوید  تایم  به  او  است.  کرده  همراهی 
اختیارش  در  اصلی  منبع  از  مطالب  برخی 
نشده  استفاده  کتاب  این  در  آن  از  که  بود 
که  عشایری  از  برخی  به  را  ژائو  او  و  بود، 
هنگام نوشتن با آن ها آشنا شده بود، معرفی 
کرده است. وقتی ژائو از او از نظرش درباره ی 
لیندا می برای بازی در این فیلم می پرسد، 
در  نمی توانم  واقعا  »من  می گوید:  برودر 
نظری  نمایش  صحنه ی  در  او  حضور  مورد 

است طی کند«.
برتر  جوایز  که  بود  فیلمی  اولین  فیلم،  این 
به خود  را  تورنتو  و  ونیز  هر دو جشنواره ی 
اختصاص داد، و همین باعث شد به فیلمی 
جایزه  چهار  اخیرا  و  گردد  تبدیل  پرجایزه 
و  کارگردانی  بهترین  جمله  از  گلوب  گلدن 
بهترین فیلم سینمایی )درام( را نیز به دست 
آورد. تایم درمورد این کتاب و احساس برودر 
نسبت به حضور عشایری که او مدت زیادی 
او  با  با آن ها زندگی کرده، در فیلمی مهم، 
گفت وگویی داشته است. در ادامه می توانید 
داستان هایی واقعی و سبک زندگی در قلب 

این داستان را بخوانید. 

کتابی درباره ی بقا
برای مجله »هارپر«  برودر  در سال 2014، 
که  بازنشستگی«  »پایان  نوشت:  داستانی 
آن  مخمصه های  و  گرفتاری ها  جزئیات 
توان  که  را  امریکایی  سالمند  افراد  از  عده 
بازنشسته شدن ندارند و در شرکت هایی مثل 
آمازون شغل موقت دارند، به تصویر کشید. 
بعد  سه  سال  و  نوشت  را  گزارش  این  او 
»نومادلند: بقای امریکا در قرن بیست ویکم« 
را منتشر کرد. این کتاب بر محوریت »لیندا 
می« است، مادرکالن 64 ساله ای که در ون 
دست دوم خود زندگی می کند و به کارهای 
برای  بتواند  تا  است  مشغول  کم مزد  موقت 
تحقق رویای خود که یافتن زمینی مناسب 
»زمین  روی  ثابت  خانه ای  ساخت  برای 
برودر  کند.  پس انداز  پول  است،  خاکی« 
یکی  ژورنالیست،  یک  »به  عنوان  می گوید: 
مستند  این  در  لیندا  حضور  که  دالیلی  از 
برایم لذت بخش بود این است که وی از خود 
بی خودی خاصی نسبت به خود دارد. او چه 
زمانی که با من صحبت می کرد و از او فیلم 
ضبط می شد و چه زمانی که با ناشناسی در 
رستوران یا با افرادی نا آشنا که تازه مالقات 
همیشه خودش  می کرد،  بود صحبت  کرده 
باز  را  که سر صحبت  بود  او  و همیشه  بود 

می کرد.« 
در حین همراهی لیندا می در جاده، برودر 
امریکایی های  که  مشکالتی  از  بسیاری  از 
بی خانمان  رکود  از  پس  که  متوسط  طبقه 
سرپناه شان  کاستر ها  و  کاروان ها  و  شده 
زندگی  بر  عالوه  برمی دارد.  پرده  بود،  شده 
با  که  افرادی  درکنار  برودر  کاستر،  در 
از  مکان هایی  در  داشت،  مصاحبه  آن ها 

تایم،  آنابل گوترمن
برگردان: شریفه عرفانی

وقتی برای اولین بار با »فرن« در»نومادلند« 
آشنا  خانه به دوشان«  »سرزمین  همان  یا 
موتر  درون  که  می بینیم  را  او  می شویم، 
کارمند  و  می کند  زندگی  کاسترش 
تعطیالت  است.  آمازون  شرکت  در  انباری 
با  ساله،   61 بیوه ی  این  و  است  کریسمس 
در  دورمند«،  مک  »فرانسیس  هنرمندی 
که  است  ورزشی  فروشگاهی  از  خرید  حال 
از دوران  را که  از چهره های آشنایی  برخی 
متعلق  معدنی  شهرکی  در»امپایر«،  زندگی 
به سبب »رکود  ماه ها پیش  به شرکتی که 
مانده  متروک  جهان  در  اقتصادی«  بزرگ 
فرن  که  مالقات می کند. دختر جوانی  بود، 
زمانی معلم خصوصی اش بود به او می گوید 
او  است.  بی خانمان  فرن  که  گفته  مادرش 
می خواهد بداند که آیا این حقیقت دارد یا 
نیستم.  بی خانمان  »من  می گوید:  فرن  نه. 
معنی شان  این ها  ندارم.  خانه   ... فقط  من 

یکی نیست، درست است؟«
»چلو  کارگردانی  و  نویسندگی  به  نومادلند 
سالن های  در  فبروری  نوزدهم  که  ژائو« 
روبه رو  زیادی  استقبال  با  »هولو«  و  سینما 
شد، براساس کتابی به همین نام از »جسیکا 
کتاب  این  شده  است.  ساخته  برودر« 
منتشر   2017 سال  در  که  غیرداستانی 
نتیجه ی  در  معاصر،  عشایر  زندگی  شده، 
کسانی  می کند،  روایت  را  اقتصادی  رکود 
زمانی  برودر  فرن.  داستانی  شخصیت  مثل 
که مشغول تحقیق در مورد این کتاب بود، 
سال ها در سراسر کشور همراه عشایر زندگی 
کرد و به این ترتیب بخش مهمی از نیروی 
در  نمی آمد  چشم  به  که  را  امریکایی  کار 
معرض دید قرار داد. این نویسنده ماه ها در 
یک کاستر دست دوم، به نام »هالن«، زندگی 
 کرد، تا شخصیت کسانی مانند »لیندا می« و 
»سوانکی« را که خودشان نیز در این فیلم 

بازی می کنند، بهتر بتواند درک کند.
روایت نومادلند به همراه فرن که زندگی اش 
چندین  در  می شود،  سپری  جاده ها  در 
دیگر  عشایر  با  است،  کار  به  مشغول  حرفه 
دیدار می کند و با آن ها دوست می شود و با 
زندگی تازه ی خود خو می گیرد، گام به گام 
می گیرد.  آرام آرام شکل  و  می کند  همراهی 
فیلم  »سازندگان  می گوید:  تایم  به  برودر 
یاد  پاره وقت  استادی  به  عنوان  فرانسیس  از 
این )تعریف( واقعا خوشم آمد.  از  می کنند، 
ما  راهنمایی می کند.  این جاده  در  را  ما  او 
با همه این افراد آشنا می شویم، روایت او را 
اصلی داستان  او ستون  اما  دنبال می کنیم، 
نیز است و همه ی آن موارد دیگر، داستان او 

را حکایت می کنند.«
فیلم های  همانند  فیلم،  این  کارگردان  ژائو، 
من  به  برادرانم  که  »آوازهایی  قبلی اش، 
بازیگران  از  »سوارکار«،  و  آموختند« 
غیرحرفه ای بازی گرفته است؛ در این فیلم 
بازیگران او، خانه به دوشان واقعی هستند. در 
به  ژائو  فیلم،  برای ساخت  از کتاب  اقتباس 
شخصیت های  که  گفت  »ددالین«  نشریه 
کمک  فرن  شخصیت  شکل دادن  به  واقعی 
کردند. ژائو گفت: »همه چیز به طور همزمان 
شخصی  با  که  هنگامی  زیرا  می افتد،  اتفاق 
می فهمیم  می کنیم،  مالقات  سوانکی  مانند 
باشد  این فیلم حضور داشته  باید در  او  که 
و مسیری را به ما نشان دهد که فرن قرار 

بدهم، زیرا فیلم ساز نیستم، اما ویژگی هایی 
مفید  من  کار  برای  واقعا  داشت  لیندا  که 
به  بتواند  را  امیدوارم همان ویژگی ها  و  بود 
بسیار  که  کند  منتقل  نیز  نمایش  صفحه ی 
عالی خواهد شد.« او هنوز با شخصیت های 
در  فیسبوک  طریق  از  کتابش  در  عشایر 

ارتباط است.
نیز  ولز  باب  و  سوانکی  می،  لیندا  کنار  در 
بیش  سوانکی  می کنند.  بازی  فیلم  این  در 
بوده و همتای خیالی  از 10 سال در جاده 
فرن  با  آالسکا  به  سفرش  شروع  از  قبل  او 
دوست می شود. در مصاحبه ای با »ورایتی« 
سوانکی از خوشحالی اش به خاطر شرکت در 
این پروژه صحبت کرد: »من بیش از خانواده 
کلوئه  و  فرن  طرف  از  خودم  بیولوژیکی 
کردم.  دریافت  عشق  فیلمبرداری  گروه  و 
هرگز نمی توانم به خاطر این محبت از آن ها 

قدردانی کنم.«
ولز در 12 سال گذشته همواره مسافر بوده 
در  ارزان  »زندگی  وب سایت  بنیانگذار  و 
کاروان« )Cheap RV Living( است. او 
در این وب سایت منابعی را درباره ی چگونگی 
زندگی در جاده به اشتراک می گذارد. او یک 
از  بیش  با  نام  همین  به  نیز  یوتیوب  کانال 
400 هزار تعقیب کننده دارد که در آن نکات 
بهترین  تا  گرفته  بودجه بندی  از  مفیدی 
هنگام  در  ایمن ماندن  و  ون  بخاری های 

زندگی در وسیله نقلیه را شرح می دهد. 
داستان های  و  غیرحرفه ای  بازیگران  این 
هدایت  را  فیلم  فیلم نامه ی  آن ها  واقعی 
گروه  با  مجموعه  این  اعضای  می کردند. 
نفر   30 حدود  که  آن،  افراد  و  بازیگران 
بودند، خود را در جامعه جای داده و برای 
فیلم برداری چندماهه خودشان نیز در فضای 
به  دورماند  مک  می کردند.  زندگی  بیرون 
تا  کردند  کار  هم  با  همه  که  گفت  ددالین 
هم  با  را  فیلم  و  بشناسند  را  زندگی  سبک 
در  و  سریع  بسیار  توانستیم  »ما  بسازند: 
صورت لزوم به صورت بداهه کار کنیم و در 
که  کنیم  زندگی  به نحوی  افراد  این  میان 

مخل نباشیم، بلکه جزئی از آنان شویم.«
همان طور  معاصر،  عشایر  بزرگ تر  جامعه ی 
عمدتا  تصویر کشیده شده،  به  فیلم  در  که 
سفیدپوستان پیر امریکایی هستند. با وجود 
این که بیشتر فیلم در مناطق محافظه کارتر 
کشور اتفاق می افتد، ژائو تالش کرده داستان 
را از سیاست دور نگه دارد. وی به ایندیوایر 
تجربه  روی  بر  کردم  سعی  »من  گفت: 
انسانی و چیزهایی که احساس می کنم فراتر 
از  کنم.  تمرکز  است،  سیاسی  اظهارات  از 
خانه.«  جست وجوی  عزیز،  یک  دست دادن 
اوباما  دولت  زمان  در  را  کتاب  این  برودر  در.
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