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 پرتاب از هواپیما
یا سربازان بچه در آغوش؟!

علیرض�ا کریمی: خروج نیروه��ای آمریکایی از 
افغانستان و وضعیت سراپا هرج و مرجی که خروج 
آنها و برخی دوستان نزدیک شان در فرودگاه کابل 
برپا کرده، این روزها خبر اول رسانه های بین المللی 
است اما سیاست تصویرسازی آمریکایی ها که باید 
تا پایان ماه آگوست، افغانستان را به  صورت کامل 

ترک کنند، جای بررسی و مداقه دارد. 
در ابت��دای روند خروج آمریکایی ها، تصویری 
که رسانه ها ثبت کردند، تصویر پرت شدن چند 
افغان از هواپیماهای نظامی آمریکا بود. این تصویر 
در کنار تجمع عجیب و غریب افغان ها در درون 
هواپیماها که گویی روی هم انباشته شده بودند، 
نشان از آن داشت که واشنگتن همچون 20 سال 
گذشته هیچ حرمتی برای افغان ها قائل نیست. 
تصاویر تحقیر مردم افغانستان در طول این 20سال 
بارها در رسانه های جهان منتشر شده بود، از جمله 
تصاویر اهانت های وقاحت آمیز نظامیان تروریست 

آمریکایی به اجساد کشته شدگان افغانستانی. 
اما پس از آن یکی، دو روز اول، ظاهرا ماشین 
رسانه ای آمریکایی ها ترفندی اندیشید و کودکان 
و نوزادان افغان را مستمسکی برای سفیدسازی 
چهره ای قرار داد که نه تنها 20 سال جنایت پشت 
س��ر دارد، بلکه اکنون با یک شکست تمام عیار 
در حال ترک افغانس��تان است. ارتش آمریکا و 
همپیمانانش در ناتو، 20 سال تمام با پیشرفته ترین 
ابزار نظامی علیه طالبان جنگیدند اما سرانجام از 
پس نیروهایی کالشنیکف به دست و دوش پرتاب 
بر دوش و عموما فاقد کفش و لباس مناس��ب، 
برنیامدند. این سرنوشت طوالنی ترین جنگ تاریخ 
آمریکا بود که از پی واقعه هولناک 11 سپتامبر 

آغاز شده بود. 
ای��ن روزه��ا تصاویر س��ربازان آمریکایی که 
ک��ودکان و نوزادان را در آغ��وش گرفته اند و به 
آنها آب می نوشانند و نوازش شان می کنند، کم 
در رسانه های غرب دیده نمی شود. تصویری که 
یک سرباز آمریکایی اورکت خود را روانداز کودک 
به خ��واب رفته افغان کرده، ای��ن روزها بارها در 
شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است. خبرنگاران 
رسانه های غربی هم نقش قابل توجهی در بازتاب 
این گونه محتواها در شبکه های اجتماعی دارند. 

سربازهای کودک در آغوش گرفته، این روزها 
به میدان آمده اند تا تصویر پرت  شدن چند انسان 
از ارتفاعی وحشتناک را از ذهن مخاطبان بشویند، 
نه فقط این، بلکه به مخاطب آمریکایی نیز بگویند 
اگرچه طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت را به 
دست گرفته و ماموریت نظامی آنها عمال شکست 

خورده اما آنها قهرمانان حقوق بشر هستند)!( 
در این میان در حافظه ملت افغانستان، قطعا 
اش��غالگران رنگی جز سیاهی به خود نخواهند 

گرفت؛ تاریخ ثابت خواهد کرد...

 بازار         پر   رنج 
برنج

 دالر   در کانال
28 هزار تومان!

رقص واکسن 
سعودی  برای آمریکا

ادامه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد

عربستان: کسانی که یکی از واکسن های مدرنا، 
جانسون اندجانسون، آسترازنکا و فایزر را تزریق 

کرده اند امکان حضور در عمره مفرده را خواهند داشت

گرانی افسارگسیخته برنج در وضعیت رها شده بازار 
هر کیلو برنج ایرانی به ۴۵ هزار تومان رسید
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والیتی:   افغانستان    باید 
ائتالفی   از   همه    اقوام   باشد

  اصلی ترین عوامل افزایش قیمت: رسوب برنج 
در گمرکات، ممنوعیت واردات برنج، عدم اجرای 

قانون تمرکز و کاهش تولید برنج در کشور

گفت وگوهای مشاور رهبر انقالب با 11 نفر از بزرگان افغانستان

تیترهای امروز

 تزریق 76۴ هزار و 18۵ دوز واکسن کرونا 
در 2۴ ساعت به ثبت رسید

تعداد کل قربانیان 10۴022 نفر

665
  طی 2۴ ساعت 66۵ نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

رکورد زنی واکسیناسیون

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

صفحه  ۵

یکصدو شصت و هشتمین شماره ویژه نامه طنز راه راه
درباره تحوالت افغانستان    و  فرار اشرف غنی

فرارم فرارای قدیم...

ثمان�ه اکوان : چن��د ماه پیش، 
زمانی که هن��وز دونالد ترامپ 
مش��غول گفت و گوهای خ��ود با طالبان ب��رای مقرر 
کردن زمان خروج آمریکایی ها از افغانس��تان و گرفتن 
تضمین های امنیتی برای آمریکایی ها بود، می توانستید 
رد پای آمریکا را در تمام ش��هرهای بزرگ این کشور 
ببینی��د. فرهن��گ آمریکایی، غ��ذای آمریکایی حتی 
ماشین های فروش کوکاکوال و شکالت های آمریکایی 
در تم��ام مناطق افغانس��تان توزیع ش��ده بود و حتی 
ش��وهای تلویزیونی به صورت زنده از طریق اینترنت 
و تلویزیون های اینترنتی مش��اهده می شد، به صورتی 
که هر سرباز آمریکایی می توانست ادعا کند آمریکایی 
کوچک را برای خود در افغانستان ایجاد کرده است. حاال 
اما شرایط تغییر کرده است. بایدن که قصد داشت کار 
نیمه تمام ترامپ را به سرعت تمام کند و خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان و پایان دادن به جنگ 20 ساله 
را به نام خود تمام کند، حاال می داند نیروهای نظامی 
آمریکا از کل افغانستان، تنها مناطق اطراف فرودگاه را 
در اختیار دارند و آمریکایی ها برای خروج از کابل باید 
از ایست بازرسی های مختلف طالبان عبور کرده و هر 
از گاهی درگیری مختصری با اعضای طالبان داشته یا 
به قول وزیر دفاع آمریکا کتکی هم از طالبان بخورند! 
بایدن حاال در تلویزیون ظاهر می شود و تهدید می کند 

در صورتی که خللی در کار خروج نظامیان آمریکایی 
از کابل پیش بیاید، طالبان باید هزینه آن را بپردازد اما 
می داند طالبان هیچ کاری به آمریکا ندارد و تنها خروج 

آنها از سایگون جدید را به تماشا نشسته است. 
مهم ترین س��وال از همان روزهای ابتدایی تصرف 
کابل به دست طالبان این بود: آیا آمریکا به اهداف خود 
در حمله نظامی و جنگ 20 ساله در افغانستان رسیده 
است؟ رس��انه ها و تحلیلگران آمریکایی نظرات بسیار 
متفاوتی در این باره دارند. حتی در بین متحدان آمریکا 
نیز درگیری لفظی شدیدی شکل گرفته است که آیا 
آمری��کا بازنده میدان نبرد در افغانس��تان بود یا برنده. 
تونی بلر که شریک جرم جورج بوش در حمله به عراق 
و افغانستان بود، چند روز پیش در حمله ای شدید به 
بایدن، خروج از افغانس��تان را »سبک مغزی« خواند و 
کشورهای اروپایی اعتبار آمریکا برای مدیریت بحران های 
بعدی جهانی را زیر سوال می برند. رسانه های آمریکایی 
در سال 2001، هدف از حمله به افغانستان را به نقل 
از مس��ؤوالن آمریکایی، مبارزه با تروریسم، بویژه گروه 
القاعده در این کشور و همچنین گسترش دموکراسی 
در جهان عنوان می کردند. حاال بایدن مستقیم در لنز 
دوربین نگاه می کند و می گوید هدف آمریکا هیچ گاه 
در افغانستان ملت سازی نبوده است. هدف آمریکا حتی 
بردن دموکراس��ی به این کشور نیز نبوده است اگر نه 

نبای��د اجازه می داد دولتی تنها ب��ا 900 هزار رای با 2 
رئیس جمهور در کابل روی کار بیاید و طالبان هر روز از 
نظر اقناع افکار عمومی در شهرها و استان های افغانستان 

موفق تر عمل کند. 
اگر بخواهیم کشته ش��دن اسامه بن الدن را هدف 
اصل��ی آمریکا از حمله به افغانس��تان در نظر بگیریم، 
ایاالت متحده پیروز بوده است، حتی اگر بعد از خروج 
از افغانستان ویرانه ای از خود بر جا بگذارد. تحلیلگران 
آمریکایی که در پی کمک به ساخت روایت جدید در 
افغانستان هستند، بر همین مساله تکیه دارند اما همین 
موضوع نکات حاش��یه ای زیادی دارد و سواالت زیادی 
را درباره هدف اصلی آمریکا بی پاسخ باقی می گذارد. آیا 
حمله به برج های دوقلو توس��ط شخص بن الدن انجام 
گرفته بود که کش��ته ش��دن او تهدید تروریستی در 
خ��اک آمریکا را کاهش ده��د؟ اگر هدف از بین بردن 
القاعده بود چرا آستین لوید، وزیر دفاع آمریکا باید در 
مقابل رسانه ها از نگرانی خود درباره تقویت القاعده در 
افغانستان یا حتی عملیات های تروریستی این گروه علیه 
مامورانی که در حال تخلیه آمریکایی ها و همکاران شان 
هستند، بگوید؟ چرا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
بای��د از تهدیدات جدی��د و نگرانی از تجمع گروه های 
تروریستی در افغانستان بگوید و جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی بایدن از این مساله بگوید که احتمال دارد به 

مناسبت بیستمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر، تهدیدی 
تروریستی از طرف طالبان یا گروه های تروریستی دیگر 
در داخل خاک آمریکا علیه ایاالت متحده شکل بگیرد؟

دولت بایدن برای این سواالت پاسخی ندارد. او حاال 
معتقد است گذشت زمان بسیاری از مسائل را مشخص 
می کند و کاری می کند افکار عمومی به صحت تصمیم 
او در شرایط فعلی اعتراف کنند. با این حال تصمیم او 
بر اساس هر معیاری نیز اتخاذ شده باشد، یک سوال 
را بیش��تر از س��واالت دیگر در معرض دید و تحقیق 
رسانه ها قرار می دهد: آیا قرن آمریکایی به پایان رسیده 
و خروج مفتضحانه از کابل به معنای افول آمریکاست؟ 
در پاس��خ به این سوال باید به ویژگی های اصلی قرن 
آمریکایی بپردازیم؛ قرنی که از نیمه های قرن بیستم 
یعنی بعد از جنگ دوم جهانی شروع شد و آمریکا را 
به قدرت غالب در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان تبدیل کرد. از آن زمان به بعد، اعالم شد آمریکا 
به هژمون برتر تبدیل شده است. بر اساس ویژگی های 
قرن آمریکایی، آمریکا به عنوان پلیس جهان فعالیت 
کرده، نظم را در جهان برقرار می ساخت و قوانین مورد 
نظر برای جامعه جهانی را وضع کرده و در عین حال 
ب��ه عنوان نیروی اجرایی، هر زمان که می دید قوانین 
زیر پا گذاش��ته شده یا در جایی حقوق بشر در حال 
نقض است، وارد عمل شده و با استفاده از قدرت خود، 

دوباره نظم و قانون را برقرار می کرد. اما قرن آمریکایی 
را با این توصیفات می توان تنها یک ایده دانست و نه 
واقعیت. ایده، ایجاد دولتی قدرتمند برای برپایی نظم 
در جه��ان بود اما چیزی که در عمل به دس��ت آمد، 
دولتی قدرتمند برای پیگیری منافع خودش بود و این 
منافع در طول زمان به قدری اولویت اصلی سیاست 
خارجی ایاالت متحده قرار گرفت که دیگر ایده حقوق 
بشر یا دموکراسی و برقراری نظم و مبارزه با بی قانونی 
و تروریسم، از دستور کار خارج شد. آمریکا بر همین 
اس��اس اس��ت که حاال بعد از گذش��ت 20 سال، با 
وجود مخالفت های بسیاری از تحلیلگران بین المللی 
و همچنی��ن متحدان اروپایی اش، نیروهای خود را به 
سرعت از افغانستان خارج می کند و با تمام هزینه ها و 
انتقادات در این باره نیز مواجه می شود. آمریکا نه توان 
نظامی باقی ماندن در افغانستان، عراق، سوریه و حتی 
کمک مستش��اری و اطالعاتی به عربستان در جنگ 
یمن را دارد و نه توان اقتصادی و سیاس��ی حمایت و 
پشتیبانی از عملیات ها در سراسر جهان را. مهم ترین 
مساله برای ایاالت متحده در شرایط فعلی جنگ تجاری 
با چین است که مؤلفه های قدرت سیاسی و اقتصادی 
نشان می دهد چندان امیدی به پیروزی در این جنگ 
نیز ندارد و حاال به دنبال جمع کردن تمام قوای خود 
از جهان برای متمرکز شدن بر این جنگ جدید است.

فرزانه دانایی : در س��ال 1972 
پیر ترودو، نخست وزیر کانادا که 
از حزب لیبرال بود در انتخابات پارلمانی، اکثریت حزب 
خود را از دست داد و صاحب یک دولت در اقلیت شد. 
2 سال بعد او دوباره به سمت مردم بازگشت و از آنها 
درخواس��ت کرد در انتخابات زودهنگام شرکت کرده 
و او را در تش��کیل یک دولت اکثریت برای رس��یدن 
به اهدافش یاری کنند. ۵0 سال بعد پسر پیر ترودو، 
یعنی جاستین ترودو، نخست وزیر فعلی کانادا که از سال 
201۵ بر مس��ند قدرت است، سعی دارد راه و روش 
پدرش را برای دولت ضعیف و در اقلیت خود پیاده کند 
و روز پانزدهم آگوست سال جاری خواستار برگزاری 

انتخابات زودهنگام در این کشور شد. 
بزرگ ترین امیدواری جاستین ترودو این است که 
بتواند رکورد پدرش را که باقی ماندن در قدرت برای 
1۵س��ال بود بشکند؛ حاال او بعد از 17 ماه دست به 
گریبان بودن ب��ا پاندمی کرونا، می خواهد پارلمان را 
منحل کند تا دولتی قدرتمند و در اکثریت تشکیل دهد. 
جاس��تین ت��رودو با ای��ن  حال به  نظر می رس��د 
اعتمادبه نفس باالیی دارد، زیرا بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند شاید او با انحالل زودهنگام پارلمان باز هم 
نتواند اکثریت آرا را برای حزب لیبرال در پارلمان به 
دست بیاورد. در مقابل نظرسنجی ها وضعیت بهتری را 

برای ترودو پیش بینی می کنند؛ بر اساس نظرسنجی ها 
نیمی از کانادایی ها فکر می کنند دولت ترودو عملکرد 
خوبی در مدیریت بحران کرونا داشته و تنها یک چهارم 
م��ردم فکر می کنند او مدیریت خوبی در این بحران 

نداشته  است. 
اگ��ر چه در ابت��دای بحران کرون��ا، کانادا همانند 
بسیاری دیگر از کشورهای جهان نمی دانست دقیقا 
چه برخوردی باید با این ویروس داش��ته باشد اما در 
ادامه تالش های ترودو باعث ش��د در عرض چند ماه 
سرعت واکسیناسیون در این کشور افزایش پیدا کرده 
و به میزان خوبی برس��د. بر اس��اس آمارها هم اکنون 
70درصد جمعیت باالی 12 س��ال به  صورت کامل 
واکسینه شده اند و صندوق بین المللی پول نیز انتظار 
دارد اقتص��اد کانادا تا پایان س��ال جاری رش��د 6/3 
درصدی را تجربه کند که این میزان باالتر از میانگین 
متوسط کش��ورهای ثروتمند است که چیزی حدود 

۵/6 درصد است. 
برخی تحلیلگران هنوز نمی دانند دلیل اصلی ترودو 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام چیست. او بارها اعالم 
کرده کشور در شرایط خاصی به سر می برد و این زمان، 
مهم ترین زمان تاریخ کانادا از سال 19۵4 میالدی است. 
با این  حال مشخص نیست چرا این زمان برای ترودو 
و حزبش اینقدر مهم اس��ت، زیرا او هم اکنون نیز تنها 

ب��ا جلب رضایت یک حزب دیگر در پارلمان می تواند 
همچن��ان به اجرای وعده های خود و برنامه هایش در 
کانادا بپردازد و فقط کافی اس��ت با حزب »دموکرات  
جدید« یا حزب جدایی طلب کبک ائتالف داشته باشد. 
او تا هم اکنون نیز به دلیل شرایط کرونایی، توانسته 
بس��یاری از برنامه های خود را با ائتالف با احزاب دیگر 
پی��ش ببرد؛ ب��رای مثال کمک به تج��ار و همچنین 
کمک های کرونایی به مردم که تقریبا به حدود 20 درصد 
از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید، توسط ائتالف 

حزب لیبرال با سایر احزاب در پارلمان اجرایی شد. 
نخست وزیر کانادا تاکنون از 2 برنامه ویژه خود در 
صورتی  که دوباره انتخاب ش��ود پرده برداشته  است. 
نخستین برنامه کمک مالی برای خانواده هایی است 
که خواهان دریافت بیمه کودکان هس��تند و دومین 
برنامه اجرایی کردن حذف گازهای گلخانه ای تا سال 
20۵0 میالدی در کاناداست. ترودو وعده داده  است 
در صورتی  که دوباره به  عنوان نخست وزیر انتخاب شود 
یارانه ها برای بخش توریس��م را افزایش خواهد داد و 
سعی خواهد کرد اقتصاد کانادا را سبزتر از قبل کند 
البته نمایندگان پارلمان کانادا معتقدند این برنامه ها 
را هم اینک نیز می تواند اجرایی کند و به رأی بیشتر 
نیازی ندارد. رسانه ها اعتقاد دارند دلیل اصلی ترودو 
برای برگزاری زودهنگام انتخابات این است که می داند 

اگر قرار باشد انتخابات در زمان اصلی خود یعنی سال 
2023 انجام شود، او ممکن است محبوبیت و رای فعلی 
را نداشته باشد و رقابت برای او در سال 2023 بسیار 
س��خت تر از رقابت در شرایط فعلی است. کانادایی ها 
هم اینک نیز از دولت سراس��ر رسوایی ترودو ناراحت 
هس��تند اما اگر این دولت بخواهد وارد دهمین سال 
حضور خود در قدرت شود، ممکن است این ناراحتی 
بیشتر از پیش هم شده و منجر به رویگردانی مردم از 

حزب لیبرال شود. 
مهم ترین مساله ای که می تواند منجر به پیروزی او 
در انتخابات زودهنگام شود مخالفت محافظه کاران با 
واکسیناسیون اجباری است. این مساله باعث می شود 
لیبرال ها شرایط بهتری برای رقابت با محافظه کاران 
در کانادا داشته باشند. این مساله نشان می دهد دولت 
کانادا نیز دقیقا با همان مشکلی روبه رو است که دولت 
فعلی بایدن در آمریکا با آن مواجه شده  است و آن عدم 
تمایل مردم، بویژه محافظه کاران به استفاده از واکسن 
کرونا یا اجباری  شدن آن در ادارات و سازمان ها است. 
ب��ا این  حال به  نظر می رس��د ترودو دچار توهمی 
درباره ضعیف بودن محافظه کاران در کانادا نیز هست؛ 
بر اساس نظرسنجی ها، بسیاری از رأی دهندگانی که 
معموال به لیبرال ها رای می دهند و همچنان در اکثریت 
قرار دارند، از اینکه محافظه کاران ببرند هراس دارند و 

معتقدند این اتفاق بسیار محتمل است. به  همین دلیل 
آنها تمایل دارند به احزابی که بیش��تر چپ گرا باشند 
مانند حزب »دموکرات جدید« رای بدهند. این حزب 
هم اینک حدود 20 درصد آرای رأی دهندگان را دارد 
و اگر این میزان به 23 درصد برس��د نتیجه انتخابات 

بشدت متفاوت خواهد بود. 
مس��اله دیگری که پی��روزی ت��رودو در انتخابات 
زودهن��گام را در هاله ای از ابهام ف��رو می برد، میزان 
مشارکت مردمی در انتخابات است. موج چهارم کرونا 
هم اینک آمریکا و کانادا را درنوردیده و بر تمایل مردم 
برای حضور در انتخابات سایه افکنده  است. بسیاری 
از طرفداران حزب لیبرال معتقدند این انتخابات نباید 
در ش��رایط کرونایی برگزار می شد و به  همین دلیل 
قصدی برای ش��رکت در آن ندارند. بر همین اساس 
نظرسنجی ها نش��ان می دهد رقابت در این انتخابات 
بس��یار سخت تر از انتخابات قبلی خواهد بود زیرا هر 
قدر مردم کمتر در انتخابات شرکت کنند احتمال رای 
آوردن حزب محافظه کار بیشتر خواهد شد. با این  حال 
ترودو مسؤولیت برگزاری انتخابات و نتایج حاصل از آن 
را پذیرفته  است و باید دید آیا می تواند مانند پدرش 
تاریخ ساز بوده و رکورد خود را به 1۵ سال نخست وزیری 
برساند یا باید در انتظار روی کار آمدن محافظه کاران 

در کانادا باشیم. 
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 مجلس به 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای کابینه سیزدهم رأی اعتماد داد
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست رأی اعتماد بگیرد

همراهی حداکثری
 میانگین 22۴ رأی موافق نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی رئیسی

 باالترین نصاب رأی اعتماد به یک کابینه پس از انقالب است

قدردانی رئیسی از رأی اعتماد مجلس 
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