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سیاسیون برای اقتصاد
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 ۴۶۶فوتی و  ۲۹۷۰۰مبتالی جدید کرونا در کشور

تعطیلی  ۵روزه سراسری
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رئیسی در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا اعالم کرد
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معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

دولت سیزدهم به اجرای وعدههای
رییس جمهور مقید است

ازدواج  3طالق 1

3
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در گفت و گو با «عصر مردم» :

عدم رأى اعتماد نمايندگان
به وزير پيشنهادى آموزش و پرورش
در مجلس دور از ذهن نيست

باجخواهی انگلیس از ایران
هرگز اتفاق نخواهد افتاد
یک کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد :
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گزارش رسمی آمریکا
از تولید نفت ایران در
دوران کرونا و تحریم
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در حالـی کـه پیشـرویهای برقآسـای طالبان در سراسـر
افغانسـتان ادامه دارد ،شـبکه سـیانان با انتشار گزارشی
اعلام کـرد سـفارت ایـاالت متحـده در کابـل بـه کارکنان
خـود دسـتور داده تـا وسـایل و اطالعات محرمانـه را نابود
کنند .
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از یـورو نیـوز ،بنابـر همیـن
گـزارش ایـن تصمیـم در حالـی اتخـاذ میشـود کـه یـک
مقـام دیپلماتیـک ایـاالت متحـده میگویـد براسـاس
برآوردهـای یکی از دسـتگاههای اطالعاتـی ،این احتمال
وجـود دارد کـه کابـل در  ۷روز و یـا حتـی  ۷۲سـاعت آینده
کاملا محاصـره شـود.
سـیانان میگویـد کارکنـان سـفارت ایـاالت متحـده
همچنیـن موظـف شـده انـد تـا وسـایلی کـه ممکن اسـت
بـرای اهـداف تبلیغاتـی مـورد سوءاسـتفاده قـرار گیرنـد ،از
جملـه پرچمهـای ایـاالت متحـده و نشـانهای دولتـی و
نظامی ایـن کشـور را نابـود کننـد.
ایـاالت متحـده بـا وجـود اعـزام نیـروی نظامی بیشـتر بـه
افغانسـتان بـرای خـارج کـردن شـهروندان ایـن کشـور و
تضمیـن ادامـه فعالیـت دیپلماتیـک ،بسـیاری از کارکنـان
سـفارت خـود را هـم از پایتخت این کشـور جنگزده خارج
میکنـد.
سقوط شهرهای بیشتر
مراکـز والیتهـای افغانسـتان یکـی پـس از دیگـری بـه
تصـرف طالبـان در میآیـد .در آخریـن تحـوالت ،اعلام
شـده اسـت عالوه بر شـهرهای بزرگ هـرات و قندهار که
جمعـه شـب سـقوط کردنـد ،طبق اعلام رسـانهها کنترل
شـهرهای لشـکرگاه مرکـز والیت هلمنـد و فیروزکـوه مرکز
والیـت غـور نیز بـه دسـت طالبـان افتاد.
نیروهـای طالبـان در یـک هفته اخیر به سـرعت توانسـتند
بیـش از  ۱۰مرکـز والیتهـای افغانسـتان را بـه تصـرف
خـود درآورنـد .ایـن اقدامـات در حالـی صـورت گرفتـه کـه
قـرار اسـت تـا دو هفتـه دیگـر نیروهـای نظامی خارجـی به
طـور کامـل از افغانسـتان خارج شـوند.
در حالـی کـه کابـل هنـوز بـه طـور مسـتقیم تهدیـد نشـده
اسـت امـا تـرس از سـقوط پایتخـت بیـش از پیـش در بین
شـهروندان ایـن شـهر دیـده میشـود .بـا ایـن حـال طبـق
آخریـن ارزیابیهـای اطالعاتـی ارتـش آمریـکا ،کابـل
ممکـن اسـت در مـدت  ۳۰روز آینده تحت فشـار نیروهای
طالبـان قـرار گیـرد و اگـر روندهـای کنونـی ادامـه یابـد
ایـن نیروهـا میتواننـد در چنـد مـاه آینـده کنتـرل کامـل
افغانسـتان را بـه دسـت گیرنـد.
طبـق گـزارش آسوشـیتدپرس ،تخمیـن زده میشـود کـه
طالبان بیش از دو سـوم کشـور را در اختیار داشـته باشـد.
هزاران نفر از سـاکنان شـهرهای تصرف شـده افغانسـتان
خانههـای خـود را تـرک کـرده و دسـت به فـرار زدهاند.
مـزار شـریف ،مرکـز والیـت بلـخ ،سـنگر جدیـد دولـت
و نیروهـای مردمی بـه رهبـری عبدالرشـید دوسـتم و
عطامحمـد نـور انتخـاب شـد.
ایـن دو چهـره شـناخته شـده و رقیـب دیرینـه روز جمعـه
تعهـد کردنـد در ایسـتادگی در برابـر طالبان اختالفاتشـان
را کنـار میگذارنـد و هماهنـگ میشـوند تـا تاریـخ آنـان را
سـرزنش نکنـد و اگـر اتحاد شکسـتند خائنـان ملی معرفی
شوند.
دوسـتم و نـور بـه همـراه شـماری از دیگـر چهرههـای
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دو هدف اصلی دولت « الکاظمی»
برای برگزاری نشست بغداد
رئیس کمیسیون عمران مجلس:

وزرایی باید به کابینه راه یابند که
در قد و قواره دولت انقالبی باشند

شور حسینی در فضای مجازی
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دستور به سفارت آمریکا در کابل:

وسایل و اسناد حساس را نابود کنید
شـناخته شـده افغانسـتان ،مرکـز فرماندهـی را دفتـر والی
بلـخ برگزیدنـد و تصمیـم گرفتـه شـد سـپاه  ۲۰۹شـاهین
تجهیـزات الزم را در اختیـار نیروهـای مردمی قـرار دهـد،
رهبـری نیروهـای مردمی بـر عهـده عطامحمـد نـور باشـد
و ژنـرال دوسـتم بـر عملیاتهـا نظـارت کنـد و مشـورت
بدهد.
حاضـران در نشسـت تعهـد سـپردند کـه در دفـاع از دروازه
افغانسـتان ،بلـخ ،در برابـر طالبان تا پای جـان میجنگند.
سـازمان ملـل :اوضـاع در افغانسـتان از کنتـرل
خـارج شـده اسـت
دبیـر کل سـازمان ملـل هشـدار داد کـه در افغانسـتان،
اوضـاع از کنتـرل خـارج شـده و خواهـان توقـف حملات
طالبـان و بازگشـت ایـن گـروه بـه میـز مذاکـره شـد.
آنتونیـو گوتـرش ،دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد بـا ابـراز
تاسـف از گزارشهـای اولیـه مبنـی بـر اعمـال محدودیت
شـدید حقوق بشـر توسـط طالبان در مناطـق تحت کنترل
آنهـا گفـت کـه بسـیار نگـران اسـت .وی افـزود :نظـاره
کـردن از دسـت رفتـن «حقـوق زنـان و دختـران افغان که
به سـختی به دسـت آمده وحشـتناک و دلخراش اسـت».
گوتـرش هشـدار داد کـه در افغانسـتان ،اوضـاع از کنتـرل
خـارج شـده و خواهـان توقف حملات طالبان و بازگشـت
ایـن گـروه به میـز مذاکره شـد.
گوتـرش بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از هـزار نفـر در مـاه
گذشـته بـر اثـر درگیریهـا بـه ویـژه در هلمنـد ،قندهـار و
هـرات جـان خـود را از دسـت دادهانـد ،افزود کـه درگیری
بیـن نیروهـای افغـان و طالبان کـه به شـهرهای دیگر نیز
سـرایت کـرد ،خسـارات زیـادی بـه غیرنظامیـان وارد کرده
است.
وی بـا بیـان اینکـه حملات علیـه غیرنظامیـان نقـض
قوانیـن بشردوسـتانه بیـن المللـی اسـت و جنایـت جنگـی
محسـوب میشـود ،گفـت کـه هـدف قـرار دادن زنـان و
روزنامـه نـگاران و محدودیتهـای شـدید حقـوق بشـر در
مناطـق تحـت کنترل طالبـان بسـیار نگران کننده اسـت.
گوتـرش افـزود :دیـدن اخبـار مربـوط بـه سـلب حقـوق
دختـران و زنـان افغان وحشـتناک و بسـیار ناراحـت کننده
اسـت .به دسـت گرفتـن قـدرت از طریق جنـگ یک ضرر
اسـت و ایـن امـر افغانسـتان را بـه یـک جنـگ داخلـی
طوالنـی مـدت و انـزوای کامـل میکشـاند.
بوریـس جانسـون ،نخسـت وزیر بریتانیا وعـده داد که «به
افغانستان پشـت نخواهد کرد».
وی همچنین از کشـورهای غربی خواسـت تـا با همکاری
بـا یکدیگـر مانـع از تبدیل افغانسـتان به «خاکریـزی برای
تروریسـم» شوند.
نخسـت وزیـر بریتانیـا کـه پـس از جلسـه اضطـراری
دولتـش بـرای بررسـی بحران افغانسـتان سـخن میگفت
وعـده داد کـه کشـورش مسـیر «اعمـال فشـار سیاسـی و
دیپلماتیـک» را دنبـال خواهـد کـرد .بوریـس جانسـون بـا
ایـن حـال احتمـال «راه حـل نظامـی» در شـرایط کنونـی
را رد کـرد.

وی گفـت« :آنچـه مـا اکنـون باید انجـام دهیم این اسـت
کـه بـه افغانسـتان پشـت نکنیـم .بایـد در مقابل بـه عنوان
عضـو شـورای امنیـت بـا شـرکایمان همـکاری کنیـم تـا
اطمینـان حاصـل کنیـم کـه دولـت کابـل اجـازه تبدیـل
کشـور بـه خاسـتگاهی بـرای تروریسـم را نخواهـد داد».
بـن واالس ،وزیـر دفـاع بریتانیـا از تصمیـم آمریـکا بـرای
خـروج نظامیانـش از افغانسـتان انتقـاد کـرده بـود .وی
گفـت« :نـه موقع مناسـبی بـود و نـه تصمیم درسـتی بود.
القاعـده احتمـاال بـاز خواهـد گشـت».
وزیـر دفـاع بریتانیـا همچنیـن گفته بـود کـه از آنچه «یک
تهدیـد بـرای امنیـت و منافـع» بریتانیا محسـوب میشـود
نگران اسـت.
اعزام  ۶۰۰سرباز انگلیسی به افغانستان

ممکـن از دولـت حمایت خواهـد کرد و حضـور دیپلماتیک
خـود در افغانسـتان را بـا شـرایط موجود «تطبیـق» خواهد
داد .امنیـت پرسـنلمان بیـش از هـر چیـزی اهمیت دارد.
حضـور دیپلماتیکمـان در کابـل ادامـه خواهـد یافـت.
وی افـزود «:متحـدان ناتـو از میـزان بـاالی خشـونت
ناشـی از حملـه طالبـان ،از جملـه حملـه بـه غیرنظامیان،
ترورهـای هدفمنـد و گزارشهایـی کـه سـایر مـوارد نقـض
جـدی حقـوق بشـر را شـامل می شـود ،نگراننـد».
اسـتولتنبرگ طـی بیانیـهای ضمن ابـراز نگرانی نسـبت به
اوضـاع افغانسـتان ،تاکیـد کـرد که طالبان اگـر با حمالت
خـود کنتـرل افغانسـتان را بـه دسـت بگیـرد بـه رسـمیت
شـناخته نخواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه نگـران خشـونت و مـوارد نقـض حقوق

او همچنیـن از اعـزام نیروهـای نظامی بـه افغانسـتان
بـرای تخلیـه شـهروندان انگلیـس خبـر داد و گفـت کـه
سـفارتخانه انگلیـس در کابـل بـه جـای امنتـری منتقل
خواهـد شـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره به اعزام  ۶۰۰سـرباز به افغانسـتان
بـرای تخلیـه پرسـنل سـفارتخانه ،نظامیـان و شـهروندان
گفـت :تصمیـم مبنـی بـر اعـزام نیروهـای اضافـی بـه
افغانسـتان بـرای کمـک در عملیـات تخلیـه پرسـنل
سـفارت ،کارمنـدان محلـی و شـهروندان انگلیـس را
تصویـب کـردم.
گزارشهـا از افغانسـتان حاکـی اسـت کـه گروهـی
از نظامیـان آمریکایـی بـرای کمـک بـه رونـد تخلیـه
دیپلماتهـای ایـاالت متحـده از افغانسـتان وارد خـاک
ایـن کشـور شـدند.
ناتـو :طالبـان اگـر افغانسـتان را تصـرف کنـد بـه
رسـمیت شـناخته نمیشـود
ینـس اسـتولتنبرگ ،دبیـرکل ناتـو ،روز جمعه پـس از دیدار
بـا نماینـدگان کشـورهای عضـو این سـازمان در بروکسـل
و بدنبـال تصمیـم واشـنگتن و لنـدن بـه خـارج کـردن
شهروندانشـان از افغانسـتان ،گفـت کـه ناتـو تـا جـای

بشـر طالبـان هسـتند ،تصریـح کـرد :طالبـان بایـد درک
کنـد کـه اگـر افغانسـتان را بـه زور تصـرف کنـد توسـط
جامعـه بینالملـل بـه رسـمیت شـناخته نخواهـد شـد .در
خصـوص حمایـت از راهحـل سیاسـی اراده قاطـع داریـم.
بسته شدن سفارتخانهها
دولتهـای نـروژ و دانمـارک روز جمعـه اعلام کردنـد کـه
سـفارتخانههای خـود در کابـل را بطـور موقـت میبندنـد.

خانواده ارجمند فروهی

اسـلو و کپنهانـگ همچنیـن همـه کارکنـان
سفارتخانههایشـان را از افغانسـتان خـارج خواهنـد کـرد.
همزمـان فنالنـد نیـز اعلام کـرد  ۱۳۰نفـر از کارکنـان
محلـی سـفارت خـود را از کابـل خـارج میکنـد.
هایکـو مـاس ،وزیـر خارجـه آلمـان هـم اعلام کـرد کـه
برلیـن بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر در افغانسـتان در نظـر
دارد تعـداد کارکنـان دیپلماتیـک خـود در ایـن کشـور را بـه
«حداقـل ممکـن» برسـاند.
الیـزا راگـی ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه سـوئیس
( )DFAEهـم گفت که سـوئیس در پی تشـدید خشـونت
در افغانسـتان  ،تعـداد کارکنـان خـود را در افغانسـتان بـه
نصـف کاهـش داده و به سـه نفر رسـانده و قصـد دارد آنها
را بـه زودی تخلیـه کنـد.
وی گفـت :بـا توجـه بـه پیشـرفت اوضـاع در افغانسـتان ،
وزارت خارجـه تعـداد کارکنـان سـوئیس در این کشـور را به
نصـف رسـانده اسـت .در نتیجـه  ،در حـال حاضر سـه نفر
در کابـل باقـی مانـده انـد .وزارت خارجـه ایـن افـراد را بـه
زودی بـه کشـوری دیگـر منتقـل می کنـد.
اسـپانیا نیـز بـه نوبـه خـود از تخلیـه پرسـنل و شـهروندان
خـود در افغانسـتان و نیـز افغانانـی کـه در طـول جنـگ
در افغانسـتان بـا نیروهـای اسـپانیایی همـکاری کردنـد
 ،خبـر داد .خـوزه مانوئـل آلبـارس ،وزیـر امـور خارجـه ،
اتحادیـه اروپـا نگرانـی شـدید خـود را از وخامـت اوضـاع
در افغانسـتان بـا توجـه بـه پیشـروی نیروهـای طالبـان بـه
سـمت کابـل اعلام کـرد و اعلام کـرد.
وزارت امـور خارجـه این کشـور در بیانیـه ای اعالم کرد که
بازگشـت کارکنـان سـفارت  ،اسـپانیایی هایی که در کشـور
باقـی مانـده انـد و افغان هـا و خانواده هـای آنهـا کـه در
کنـار هـم کار کردنـد ،آغاز شـده اسـت.
بلژیـک و فرانسـه بـار دیگـر از شـهروندان خـود در
افغانسـتان خواسـته انـد تا بـا پیشـروی طالبان افغانسـتان
را تـرک کننـد.
آخریـن تمـاس بـا فرانسـوی ها در افغانسـتان از سـوی
سـفارت ایـن کشـور در کابل در اواسـط ماه ژوییـه در میان
تشـدید جنـگ در سراسـر کشـور و خـروج نیروهـای بیـن
المللـی صـورت گرفت .به شـهروندان فرانسـوی پیشـنهاد

تنها خد است هک میماند

خـروج از افغانسـتان بـا پـرواز رایـگان ویـژه پاریـس در ۱۶
ژوئیه  ،که توسـط دولت سـازماندهی شـده بود  ،داده شد.
سـخنگوی وزارت امور خارجه فرانسـه روز جمعه در پاسـخ
بـه پرسـش خبرنـگاران مبنـی بـر اینکـه آیـا فرانسـه قصـد
تخلیـه دیپلماتیـک خـود را دارد  ،گفت" :بـه دلیل وخامت
مجـددا هفته گذشـته از فرانسـوی ها
اوضـاع امنیتـی  ،ما
ً
خواسـتیم تـا کشـور افغانسـتان را در اسـرع وقـت تـرک
کننـد .پاریس همچنـان "تحوالت نگران کننده" در کشـور
آسـیای مرکـزی را دنبـال می کنـد .ووتـر پولز  ،سـخنگوی
قبلا از
وزارت خارجـه بلژیـک هـم گفـت کـه بروکسـل ً
بلژیکی هـا خواسـته بـود کـه افغانسـتان را تـرک کننـد.
وزیـر دفـاع کانـادا گزارشهـا دربـاره اسـتقرار نیروهـای
ویـژه ایـن کشـور در افغانسـتان را بـرای تضمیـن امنیـت
کاناداییهـای باقـی مانـده در ایـن کشـور تاییـد کـرد.
جـان کربـی ،سـخنگوی وزارت دفـاع آمریـکا گفتـه اسـت
کـه جنبـش طالبان پیش از آنکـه دولت جو بایـدن ،رئیس
جمهـور ایـن کشـور قـدرت را در دسـت بگیـرد  ،پیشـروی
خـود را در افغانسـتان آغـاز کـرده بـود .از سـوی دیگـر
منابـع اعلام کردند بایـدن در حال بررسـی کاهش حضور
غیرنظامی آمریـکا در افغانسـتان اسـت.
پنتاگـون گفـت کـه کابـل برغـم پیشـروی سـریع طالبـان
بـه سـمت پایتخـت افغانسـتان بـا «تهدیـد قریـب الوقوع»
روبـرو نیسـت .جان کربی ،سـخنگوی وزارت دفـاع آمریکا
بـا ایـن حـال در ایـن کنفرانـس مطبوعاتـی گفـت اگرچـه
پایتخـت «در حـال حاضـر در معـرض تهدیـد قریبالوقوع
نیسـت» امـا طالبـان درصـدد قطـع ارتبـاط و بـه انـزوا
کشـاندن کابـل اسـت.
کاخ سـفید اعلام کـرد کـه جـو بایـدن ،رئیـس جمهـور
آمریـکا بـا وزرای امـور خارجـه و دفاع و مشـاور امنیت ملی
ایـن کشـور دربـاره کاهـش حضـور غیرنظامیـان آمریکا در
افغانسـتان گفـت وگـو کرده اسـت.
کاخ سـفید در توییتـی نوشـت" :جـو بایـدن بـا آنتونـی
بلینکـن  ،وزیـر خارجـه ،لویـد آسـتین ،وزیر دفـاع و جیک
سـالیوان ،مشـاور امنیـت ملـی در مورد تالشهـای جاری
بـرای کاهـش ایمـن حضـور غیرنظامیـان در افغانسـتان
صحبـت کـرد".
وزرای امـور خارجـه و دفـاع آمریـکا پیشـتر به اشـرف غنی
رئیـس جمهـور افغانسـتان گفتـه بودنـد کـه واشـنگتن بـا
توجـه بـه وضعیـت امنیتـی حضـور غیرنظامی خـود در
کابـل را کاهـش خواهـد داد و حمایـت واشـنگتن از دولت
افغانسـتان را تأییـد کـرد.

با نهایت تاســف درگذشــت زنده یاد حاج خلیل فروهی نیکوکار استهبانی و
موســس درمانگاه خیریه فروهی را تسلیت گفته  ،شــادی روح آن مرحوم و
تندرستی بازماندگان را از خداوند قادر متعال خواهانم
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