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انتخابات آمریکا؛ تیم ترامپ از شکایت اصلی خود در 
پنسیلوانیا عقب نشینی کرد 

المپیک توکیو؛ توماس باخ ›اطمینان‹ دارد مسابقات با تماشاگر 
برگزار خواهند شد 

رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  انتخاباتـی  تیـم   
مهم تریـن  از  یکـی  از  آمریـکا،  جمهـور 
بخش هـای اقـدام حقوقـی خود کـه در آن 
خواهـان توقـف تاییـد نتایـج آرا در ایالـت 
پنسـیلوانیا شـده بـود، عقب نشـینی کـرده 
ایالت هـای  از  یکـی  پنسـیلوانیا  اسـت. 

... انتخابـات   در  سرنوشت سـاز 

المپیـک  بین المللـی  کمیتـه  رئیـس   
کـه  اسـت«  مطمئـن  »بسـیار  می گویـد 
المپیـک  رقابت هـای  در  تماشـاگران 
تومـاس  داشـت.  خواهنـد  حضـور  توکیـو 
بـاخ همچنیـن گفـت ایـن کمیتـه »تـاش 
زیـادی« خواهد کـرد به تماشـاگران قبل از 

... زده   واکسـن  جاپـان  بـه  رسـیدن 
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به فرهنگ سرپرستی خاتمه دهید 

آیا امریکا عراقی دیگر 
خواهد شد

رفع زمینه های جرمی موثر تر از 
دستگیری مجرمین

 دیـروز سـه تن از نامزدوزیـران کابینه دولـت جمهوری 
نماینـدگان  مجلـس  صحـن  در  افغانسـتان  اسـامی 
حاضـر شـدند و برنامـه هـای خـود را تشـریح کردند تا 
از مجلـس نماینـدگان رای اعتمـاد بگیرنـد. ایـن رونـد 
خـوش بختانـه پـس از مـدت هـا انتظار و کـش و قوس 
سیاسـی شـروع شـده اسـت و در روزهـای آینـده دیگر 

نامزدوزیـران نیـز در ...

 به روایـت منابـع تاریخی، در سـال 1343 سـنگ تهداب کابـل ننداری 
در چمـن حضوری کابل گذاشـته شـد. کار سـاخت این نهـاد فرهنگی-
هنـری، کـه در آن زمان دومین تیاتر بزرگ آسـیا بود، در جریان شـش 
مـاه به سررسـید. اکنـون کابـل ننـداری یکـی از نام هـای نوسـتالژیک 
ایـن جغرافیـا اسـت و سـال تولد آن بـا یک نوسـتالژی دیگر نیـز پیوند 

خـورده اسـت: 1343 دومین سـال از »دهه ی دموکراسـی«  ...

 ششـمین جشـنواره بین المللـی فلـم زنان هـرات عصر دیروز دوشـنبه، 
بیست وششـم عقـرب در قصر دارلمـان کابل افتتاح شـد. 

عزیـز دلـدار از مسـووالن خانـه ی فلـم رویـا بـه روزنامـه افغانسـتان ما 
گفـت کـه بیـش از سـه هـزار و 5۰۰ فلـم از 1۲۲ کشـور جهـان بـه 
دبیرخانـه جشـنواره بین المللـی فلـم زنـان هـرات رسـیده بـود کـه از 

میـان آنهـا ۷3 فلـم منتخـب از ۲۷ کشـور جهـان در دو بخـش ...
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سرمقاله

 محمد هدایت  روند رای اعتماد 
به نامزد وزیران آغاز شد

کابل ننداری؛ آیینه ی وضعیت 
فرهنگی امروز ما 

ششمین جشنواره بین المللی فلم 
زنان هرات آغاز به کار کرد 
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روند رای اعتماد به نامزد 
وزیران آغاز شد 

سرمقاله

دولـت  کابینـه  نامزدوزیـران  از  تـن  سـه  دیـروز   

مجلـس  صحـن  در  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

را  خـود  هـای  برنامـه  و  شـدند  حـارض  مناینـدگان 

ترشیـح کردنـد تـا از مجلـس مناینـدگان رای اعتامد 

بگیرنـد. ایـن رونـد خـوش بختانـه پـس از مـدت هـا 

انتظـار و کـش و قـوس سیاسـی رشوع شـده اسـت و 

در روزهـای آینـده دیگـر نامزدوزیـران نیـز در مجلس 

حـارض خواهند شـد و جهـت اخذ رای اعتـامد برنامه 

پیشـکش خواهنـد  بـرای مناینـدگان  را  هـای خـود 

کـرد. اکنـون نوبـت بـه مناینـدگان رسـیده اسـت که 

از یـک سـو بـه فرهنـگ رسپرسـتی خامته دهنـد و از 

سـوی دیگر نشـان دهند کـه آنان هم بیـش از آن که 

تابـع منافع شـخصی و فضای آلوده سیاسـت باشـند 

بـه منافـع کان ملـی مـی اندیشـند. 

متاسـفانه از روزی کـه در دور قبلـی حکومت وحدت 

معـروف  قـول  بـه  و  شـد  تشـکیل  کشـور  در  ملـی 

هـای  خانـه  وزارت  آمـد  وجـود  بـه  دورسه  حکومـت 

سـکتوری افغانسـتان همواره قربانی کشـمکش های 

سیاسـی شـده و عمدتا با رسپرسـتی اداره شدند. در 

نخسـتین رای گیـری هـای دور قبلی تفرقه سیاسـی 

و جنـاح بنـدی هـای بیهـوده سسـب شـد کـه وزرای 

کابینـه رای نگیرنـد و حکومـت از تـرس عـدم اخـذ 

رای اعتـامد وزرای کابینـه همـواره از معرفـی آنـان به 

مجلـس ابـا ورزیـد. ایـن وضعیـت سـبب شـد کـه در 

رشایط سـخت بحـران های امنیتی و سیاسـی وزارت 

هـای کلیـدی بـا رسپرسـتی اداره شـوند و در نهایـت 

مـردم آسـیب ببینند. 

بایـد اذعـان کنیـم کـه فرهنـگ رسپرسـتی بـه نفـع 

کشـور نیسـت و در طـی سـال هـای گذشـته مـردم و 

بخـش هـای مهـم ارایه خدمـات اولیـه از ایـن طریق 

دچـار آسـیب هـای جـدی شـده انـد. زیـرا هیـچ یک 

از وزرای رسپرسـت منـی دانسـتند کـه تـا چـه زمانی 

وزیـر خواهنـد بـود و چگونـه در وزارت تحـت رهـری 

خـود بایـد بـرای ارایـه خدمات به مـردم برنامـه ریزی 

کننـد. ایـن موضـوع بـه خصـوص در سـکتور امنیـت 

تـا  هـم  هـای جـدی  آسـیب  و  اسـت  بسـیار جـدی 

اسـت.  شـده  وارد  دولـت  بـه  ناحیـه  ایـن  از  کنـون 

ایـن وضعیـت پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری و 

جنجـال هـای انتخاباتـی عمومیـت بیشـر پیـدا کرد 

و پـس از توافـق سیاسـی بیـن دو تیـم اکنـون همـه 

وزارت خانـه ها با رسپرسـتی اداره می شـوند. اکنون 

انتظـار مـردم این اسـت کـه مناینـدگان مجلس بدور 

از منافـع شـخصی و جناحـی بـه فرهنگ رسپرسـتی 

خامتـه دهنـد و از این فرصـت به نفع مردم اسـتفاده 

کننـد. امـا دو چالـش عمـده وجـود دارد کـه بـه نظر 

مـی رسـد بار دیگر رونـد رای دهی بـه نامزدوزیران را 

دچـار اختـال کند. 

اعضـای  فردفـرد  بـه  مربـوط  چالـش  نخسـتین 

مناینـدگان  مجلـس  اعضـای  اسـت.  مناینـدگان 

زدوبندهـای  بـه  متهـم  رشایـط  چنیـن  در  همـواره 

نامزدوزیـران  بـا  پـرده  پشـت  معامـات  و  سیاسـی 

انـد. گفتـه مـی شـود کـه معمـوال در چنیـن  بـوده 

وضعیتـی رسنوشـت نامـزدوزرا از قبـل معلـوم اسـت 

مناینـدگان  اسـت.  آنـان  رسمایـه  و  قـدرت  تابـع  و 

مجلـس منـی تواننـد خـود را در نـزد افـکار عمومـی 

از ایـن اتهـام برائـت دهنـد مگـر ایـن کـه بـا لیسـتی 

کـه اکنـون روی میـز شـان اسـت مبتنـی بـر منافـع 

ملـی برخـورد کننـد. امـروزه حتـی در نزد عامـه مردم 

ایـن مسـاله تبدیـل بـه یـک فکاهـی شـده اسـت و 

ایـن جملـه بـر رس زبـان همـه اسـت کـه »فصـل کار 

مناینـدگان رسـیده اسـت«. قبـا رییـس جمهـور نیز 

چندیـن بـار بـه نامزدوزیـران هشـدار داده بـود که با 

اگـر بـا اعضـای مجلـس مناینـدگان معامـات پشـت 

پـرده بـرای اخـذ رای اعتـامد انجـام دهند از لیسـت 

وزرا حـذف خواهنـد شـد. ایـن نکتـه نشـان می دهد 

کـه سـابقه خوبـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و ایـن 

بـار امیدواریـم کـه چنیـن فرهنگـی تکـرار نشـود. 

چالـش دوم ایـن اسـت متاسـفانه جنـاح هـای بندی 

هـای سیاسـی و تقسـیم قدرت هم چنـان وجود دارد 

و طبیعـی اسـت کـه اعضای مجلـس مناینـدگان نیز 

همیـن حالـت را دارنـد. ایـن مسـاله ممکـن اسـت 

دلیـل  بـه  نامزدوزیـران  از  برخـی  کـه  شـود  سـبب 

حکومـت  درون  هـای  جنـاح  از  یکـی  بـه  انتسـاب 

شـوند.  طرفیـن  سیاسـی  هـای  ذهنیـت  قربانـی 

مسـلام در چنیـن صورتـی عـاوه بـر قربانـی شـدن 

نامزدوزیـر مربوطـه آن چـه قربانی خواهد شـد منافع 

کان کشـور و مـردم اسـت. 

در  کشـمکش  سـال  چندیـن  از  پـس  مجمـوع  در 

عرصـه سیاسـی کشـور میـان دو جنـاح و تـداوم ایـن 

کشـمکش هـا در قالـب چهره هـای جدید بـه عنوان 

نامزدوزیـر بـه تصمیـم منطقـی و مبتنـی بـر منافـع 

ملـی مجلـس مناینـدگان رسایـت نکنـد و ایـن بـار 

اعضـای مجلس مناینـدگان بدور از اغراض سیاسـی 

و بـدور از منافـع شـخصی بـه افـراد پیشـنهادی رای 

دهنـد و هـم بـه فرهنـگ رسپرسـتی خامتـه دهنـد و 

هـم در جهـت منافـع مـردم حرکـت کننـد. 

از صفحه1

سـارنوالی  کـه  می گویـد  کشـور  سـارنوالی  لـوی   

اسـتیناف والیـت نیمروز در ماه گذشـته خورشـیدی، 

را رسـیدگی کـرده اسـت. 60 قضیـه 

ایـن نهـاد روز دوشـنبه 26 عقرب بـا نرش خرنامه ای نوشـته که این 

قضایـا شـامل ۲ مـورد قتـل، ۸ مورد جرایـم رسقت، ۲۰مـورد جرایم 

مـواد مخـدر، ۹مورد جرایـم ترافیکـی، ۷ مورد جرایم خشـونت علیه 

زنـان و تخلفـات کـودکان اسـت و ۱۴ مـورد دیگر آن سـایر جرایم را 

در بـر دارد. بـه نقـل از خرنامه، سـارنوالی اسـتیناف والیـت نیمروز 

ایـن قضایـا را پـس از اکـامل تحقیـق، ترتیـب اتهام نامـه و صـورت 

دعـوا، بـه محاکم مربـوط محول کرده اسـت.

مراحـل  قضیـه   ۱۸ میـان  ایـن  از  کـه  شـده  نوشـته  خرنامـه  در 

محاکامتـی آن نهایـی و در پیونـد بـه آن ۱۲۲ تن بـه حبس و جزای 

نقـدی، محکـوم شـده اند. لـوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه از 

مجمـوع ایـن قضایـای جرمـی ۲۲ مـورد فیصلـۀ محکمـۀ ابتدایی و 

۲۶ مـورد فیصلـۀ محکمـۀ اسـتیناف را در بـر گرفتـه اسـت.

بـه نقـل از خرنامـه، از اثـر اجراآت و رسـیدگی به ایـن قضایا، مبلغ 

۲۰هـزار افغانـی، بابـت جزای نقدی از سـوی این ریاسـت تثبیت و 

بـه حسـاب قطعی دولت واریز شـده اسـت. 

همچنـان دو عراده وسـایط تیـز رفتار، یک عراده موترسـایکل و یک 

میل اسـلحه کمری در قضایایی مختلف نیز ضبط شـده اسـت.

 معصومـه جعفـری معـاون سـخنگوی وزارت صحـت 

از  گذشـته  سـاعت   24 در  کـه  گفـت  رسـانه  بـه 

آزمایـش 1251 مـورد مشـکوک بـه کرونـا در البراتوارهـای دولتـی و 

انـد.  شـده  مثبـت  مـورد   228 کشـور  رسارس  در  خصوصـی، 

بـه گفتـه وی بـا ایـن رقم تعـداد مجموعـی واقعـات کرونا در کشـور 

بـه 43468 نفر رسـید.

 وی افـزود کـه در 24 سـاعت گذشـته 15 تـن از اثـر ابتا بـه کرونا 

جـان دادنـد  و 44 بیـامر کویـد 19 بهبـود یافتـه اند.

 انفجـار یک ماین مقناطیسـی در یـک موتر لندکروزر 

در دهبـوری کابـل پنج فرد ملکی را زخمی سـاخت و 

دو عـراده موتر را تخریب کرده اسـت.

جزییـات دقیـق این انفجار در دسـت نیسـت و معلوم نیسـت هدف 

اصلـی ایـن چـه کسـی بـوده اسـت. شـاهدان عینـی امـا گفتـه اند 

موتـر مـورد انفجـار یک عـراده لندکـروزر دولتی اسـت.

 د کنـدوز وايل لـه خلکـو غوښـتنه وکـړه چـې په هېواد کـې د روانې 

جګـړې پـر خـاف خپـل غـږ پورته کـړي او زياتـوي چـې د امنيت د 

ټېنګښـت پـه موخـه حـارض دى پـه همدغـه واليـت کـې لـه طالبانو 

رسه د سـولې مذاکـرات پيـل کړي.

دغـه څرګندونـې د کنـدوز وايل عبدالسـتار مريزکـوال چهـاردرې 

ولسـوالۍ تـه د سـفر پرمهـال د دې ولسـوالۍ لـه قومـي مرشانـو او 

اوسـېدونکو رسه پـه ګـډه غونـده کـې وکـړې.

د غونـډې پـه پيـل کـې چهـاردرې ولسـوالۍ يـو تـن قومـي مـرش 

اربـاب امـن اللـه وويـل چـې خلـک پـه ټـول تـوان رسه د حکومـت 

ماتـړ کـوي، خـو پـه پراختیایـي، روغتيايـي، تعلیمـي، بیارغونـه او 

نـورو برخـو کـې سـتونزې لـري.

ده ويـل: ))مـوږ حـارض يـو د پـروژو لـه چارو څخـه هم جـدي څارنه 

وکـړو، خـو مشـکات ډېـر دي او پروژې نشـته دي.((

يو شمېر نورو کسانو هم ورته څرګندونې وکړې.

وروسـته د کنـدوز وايل عبدالسـتار میرزکوال وویـل، افغان حکومت 

ژمـن دی چې ټولو سـیمو ته متوازن انکشـاف ورسـوي.

وايل د چهـاردرې لـه مرشانـو غوښـتنه وکـړه چـې بایـد ټـول په ګډه 

د خپـل نظـام ماتـړ وکـړي او د نننـۍ نـاروا جګړې خـاف خپل غږ 

پورتـه کړي.

پـه  او  ټینګښـت  د  امنیـت  د  ))پـه کنـدوز کـې  وويـل:  میرزکـوال 

دغـه والیـت کـې د اوربنـد لپـاره هـر چېرته چـې وسـله وال طالبان 

وغـواړي زه وررسه مذاکـرات پیلـوم، ترڅـو نـور هېـڅ ماشـوم یتیـم او 

هېـڅ میرمـن کونـډه او هېـڅ مـور بـوره نـه يش.((

میرزکـوال د چهـادرې خلکـو تـه ډاډ ورکـړ چـې د والیـت د رهرۍ 

تعلیمـي،  صحـي،  انکشـايف،  امنیتـي،  پـه  چـې  دادی  تـاش 

پراختیایـې او کرنـې برخـو کـې دې ولسـوالۍ تـه ځانګـړې پاملرنـه 

وکـړي.

د يادونـې ده چـې پـه تېرو څـو کلونو کې دا لومـړى ځل دى چې د 

کنـدوز واليـت لومړۍ درجـه چارواکي چهاردرې ولسـوالۍ ته سـفر 

کوي.

خـاوری،  معصومـه  نیـز  عقـرب(   28( چهارشـنبه  روز 

بشـیر  معلوماتـی،  تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزارت  نامـزد 

احمـد ته ِینـج، نامـزد وزارت کار و امـور اجتامعـی، نثـار 

احمـد غوریانـی نامـزد وزارت صنعـت و تجـارت و محمـد 

قاسـم حلیمـی نامـزد وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف بـرای 

کننـد. ارایـه  را  برنامه هایشـان  مناینـدگان 

همچنیـن قـرار اسـت کـه بعـد از اینکـه ایـن ده نامـزد 

وزیـر برنامه  هایشـان را ارایـه  کردنـد، روز پنجشـنبه )29 

عقـرب( بـه آنـان رای اعتـامد داده شـود.

محمـد ارشف غنی، رئیس جمهور کشـور حـدود یک ماه 

پیـش بـا حضور معاونـان و برخی از مقام هـای حکومتی، 

نامـزد وزیـران را به مجلس مناینـدگان معرفی کرد.

ایـن معرفی پس از گذشـت پنج مـاه از امضای توافقنامه 

و  جمهـور  رئیـس  غنـی،  محمـدارشف  میـان  سیاسـی 

عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه انجام 

قـوای  حامیـت  بـا  فعـال  دفـاع  نتیجـه  در  کـه  منودنـد 

هوایـی، حمله بـه عقب زده شـد و ۱۱ جنگجوی طالبان 

کشـته، ۶ جنگجـوی دیگـر زخمـی شـدند. 

طبـق یـک خـر دیگـر وزارت دفـاع ملـی می افزایـد کـه 

کامندوهـای تازه نفـس بـه ولسـوالی ارچـی والیـت کندز 

رسـیدند و قـرار اسـت اطـراف ایـن ولسـوالی بـه زودی از 

وجـود طالبـان پاکسـازی گـردد.

جنـگ در حالی در افغانسـتان شـدت می گیـرد که مردم 

از رونـد دوحـه تقریبـا ناامید شـده و حکومت افغانسـتان 

اکنـون صـف جنـگ را، از رونـد صلـح جدی تـر در نطـر 

و  مـان  بریـد  از  تـن   490 گذشـته  روز  اسـت.  گرفتـه 

افـران بعـد از فراگیـری درس هـا و مهارت هـای جنگـی 

فـارغ شـدند. بـه تبـع ایـن افـران تـازه فـارغ در صفوف 

میدان هـای نـرد خواهنـد پیوسـت.

 

عقـرب می افزایـد که دوسـیه دانشـگاه کابـل به رسعت 

در حـال انکشـاف اسـت و مـردم را بـه شـکل متواتر در 

جریـان خواهد گذاشـت.

هویـت  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  گـزارش  در 

انتحارکننـدگان نیـز افشـا شـده و خانواده هـای آنـان 

زیـر نظـارت امنیت ملـی قرار دارنـد. در روزهـای آینده 

شـد. خواهـد  داده  کافـی  معلومـات  ملـت  بـه 

آقـای صالـح همچنیـن می گویـد کـه احمـد عضـو دوم 

هسـته پـان حملـه بـر دانشـگاه کابـل کـه بـه پکتیـا 

گریختـه بـود در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی کشـته 

و عضـو سـوم ایـن هسـته دسـتگیر شـده و تـا سـاعاتی 

دیگـر بـه کابـل منتقـل می شـود.

در گـزارش شـش ونیم عـاوه شـده کـه رئیس جمهـور 

دسـتور داده اسـت کـه مهـار فسـاد اداری نیـز شـامل 

ایـن  امنیتـی گـردد. معـاون رئیس جمهـور در  میثـاق 

بـا فسـاد  گـزارش وعـده سـپرده کـه در مـورد مبـارزه 

اداری نیـز بـه شـهروندان اطاعـات خواهـد  داد.

ابـراز  امنیتـی  نیروهـای  تاش هـای  از  صالـح  آقـای 

رضایـت کـرده گفتـه اسـت کـه در 24 سـاعت گذشـته 

دو واقعـه جنایـی در کابـل اتفـاق افتـاده و در عـراده 

افتـاده،  پولیـس  به دسـت  نیـز  شـده  دزدیـده  موتـر 

قاتلـی بـه اسـم ایـرج دسـتگیر شـده و تروریسـتی بـه 

اسـم احسـان اللـه فرزنـد محمـد سـامل که قصـد ماین 

پولیـس کابـل گرفتـار  توسـط  نیـز  را داشـت  گـذاری 

شـده اسـت.

افتخـار  ملـی  امنیـت  اسـت:»  شـده  عـاوه  گـزارش  در 

دیگـر آفریـد و اینکـه طـرح پوشـش کوچـه به کوچـه را به 

مرحلـه اجرایـی آوردنـد و چنانچـه وعـده شـده بـود ایـن 

از گذشـته تطبیـق  برابـر بیشـر  بـا رسعـت صـد  طـرح 

گردیـد.« خواهـد 

بـه دو مرکـز تدریـس دینـی در  گـزارش می افزایـد کـه 

منطقـه بگرامـی کـه زیـر پوشـش مدرسـه، دریـن آواخـر 

بـه  رسنخ های شـان  و  می کردنـد  طالبـان  بـرای  تبلیـغ 

اسـتخارات همسـایه می رسد واضح و مسـتقیم هشداریه 

صـادر گردیـد کـه لیسـت متـام طالب العلـم خـود را  بـه 

نهادهـای مشـخص دولـت افغانسـتان رشیـک سـازند. 

در گـزارش اضافـه شـده اسـت، گزارش هـای وجـود دارد 

و  مسـجد  مقـدس  نام هـای  از  می خواهـد  دشـمن  کـه 

مدرسـه بـرای اخفـای اعـامل ابلیس گونـه خود اسـتفاده 

برد. سـو 

شـهرداری  بودیجـه  کـه  افـزوده  رئیس جمهـور  معـاون 

رهـا  بـرای  فعالیت هایـش  افزایـش  بخاطـر  نیـز  کابـل 

اسـت. شـده  اضافـه  شـده  غصـب  سـاحات  سـازی 

معـاون رئیـس جمهـور اعتـامد مردم بـه تیم شـش ونیم را 

در 24 سـاعت گذشـته 76 درصـد خوانـده و افـزوده کـه 

اکنـون بـا بـاال رفـن اعتـامد مـردم به ایـن تیم، شـامر از 

شـهروندان اطاعـات قابـل اقـدام را در اختیـار ایـن تیم 

گذاشـته اند.

 مجلـس مناینـدگان پـس از گذشـت یـک 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  از  سـال 

)میـزان 1398( رونـد دادن رای اعتامد بـه نامزد وزیران 

کابینـه را آغـاز کـرد. حـدود یـک ماه پیـش نامـزد وزیران 

بـه مجلـس معرفـی شـده بودنـد.

دیـروز  قبلـی،  برنامه ریـزی  اسـاس  بـر  مجلـس  ایـن 

دوشـنبه 26 عقـرب محمـد حنیـف امتـر، نامـزد وزارت 

امـور خارجـه؛ مسـعود اندرابی، نامـزد وزارت امـور داخله 

و عبدالهـادی ارغندیـوال، نامـزد وزارت مالیـه در جلسـه 

ترشیـح  را  برنامه های شـان  و  یافتنـد  حضـور  عمومـی 

کردنـد.

عقـرب(   27 )سه شـنبه  امـروز  اسـت  قـرار  همچنیـن 

اسـدالله خالـد نامـزد وزارت دفـاع؛ عبـاس بصیـر، نامـزد 

نامـزد  وزارت تحصیـات عالـی و فضـل احمـد معنـوی 

برونـد. مجلـس مناینـدگان  بـه  عدلیـه  وزارت 

شـد. بـر اسـاس موافقتنامـه، نیمـی از اعضـای کابینـه 

را عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملی 

معرفـی کـرد. در توافقنامـه سیاسـی آمـده کـه معرفـی 

۵۰ درصـد از اعضـای کابینـه نیـز توسـط تیـم عبداللـه 

پیشـنهاد خواهـد شـد کـه شـامل وزارتخانه هـای کلیدی 

اسـت. نیز 

بعـد از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ششـم 

میـزان سـال ۱۳۹۸ آقـای غنـی بـه دلیـل جنجال هـای 

انتخاباتـی قـادر به معرفی نامـزد وزیران به کابینه نشـد.

نتایـج انتخابـات ریاسـت نیـز بعـد از حـدود پنـج مـاه از 

انتخابـات  کمیسـیون  شـد.  اعـام  دلـو(   ۲۹( برگـزاری 

محمـد ارشف غنـی را برنـده انتخابـات اعـام کـرد، امـا 

آقـای عبداللـه نتیجـه انتخابـات را »غیرقانونـی« خوانـد 

و گفـت تیـم او پیـروز ایـن انتخابـات اسـت و »حکومـت 

داد. خواهـد  تشـکیل  همه شـمول« 

اخیـر در والیـت قندهار کمک های غذایی برشدوسـتانه 

کـرده اسـت. وزارت دفـاع در خرنامـه دیگری مـی گوید 

کشـته  هـرات  والیـت  در  طالبـان  جنگجـوی   11 کـه 

شـدند. در خرنامـه آمـده اسـت کـه تروریسـتان پـس از 

چاشـت دیروز در ولسـوالی پشـتون زرغـون والیت هرات 

بـاالی موقعیت هـای نیروهـای دفاعـی و امنیتـی حملـه 

امراللـه صالح معـاون اول رئیس جمهور 

اعراف هـای  اسـاس  می گویـد:  »بـر  

عـادل، آنهـا ده روز قبـل از حملـه، پوهنتـون ]کابل[ را 

بررسـی کـرده بودنـد. متوجـه شـده  بودند کـه آدم ها با 

رس و وضـع شـهری و بهـر در دروازه ورودی مورد شـک 

قـرار منی گیرنـد و تاشـی جدی منی شـوند. بـه همین 

دلیـل آنها بـا پوشـیدن لباس های همنوع بـا محصان 

]دانشـگاه[  داخـل  دیگـری  پـی  یکـی  شـیک پوش 

قـرار  منی شـود.  تاشـی  بیگ های شـان  و  می شـوند 

ایـن بـوده کـه اگـر بیگ نفـر اول تاشـی شـود نفر دوم 

بایـد پولیـس را بـا فیـر تفنگچـه عاجـل از پـا درآورد.«

صالـح در سلسـله گزارش های شـش ونیم دوشـنبه 26 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه بیش از 

ولسـوالی  در  طالبـان  جنگجـوی   100

زیـری، میونـد و پنجوایـی در یـک درگیری بـا نیروهای 

امنیتی کشـور کشـته شـدند و ده ها جنگجوی طالبان 

زخمـی شـده اند.

آمـده  وزارت  ایـن  عقـرب   26 دوشـنبه  خرنامـه  در 

اسـت کـه معـاون والـی نـام نهـاد طالبـان بـرای والیت 

هلمنـد نیـز در این جنگ کشـته شـده اسـت. خرنامه 

می افزایـد کـه طالبـان بـه کشـتزارها و باغ هـای مـردم 

نیـز خسـارات هنگفـت وارد کـرده و مسـیرهای رفـت 

و آمـد مـردم را نیـز ماین گـذاری کـرده انـد کـه اکنـون 

ایـن  پاکسـازی  و  کشـف  مـروف  امنیتـی  نیروهـای 

ماین هـا هسـتند. در خرنامـه دیگـری آمـده اسـت کـه 

از جنگ هـای  متـرر  خانـواده  بـه صـد  ملـی  اردوی 

خـو د ارچـي ولسـوال نبـي کاکـړ پـژواک تـه وويـل چې له 

تېـرې شـپې راهيسـې پـه دې ولسـوالۍ کې سـخته جګړه 

ده. روانه 

دى وايي چې ولسـوالۍ تر اوسـه نه ده سـقوط شـوې، خو 

د طالبانـو د بريدونـو لـه املـه درې رستېـري وژل شـوي او 

درې نـور ټپيـان شـوي دي. وسـله والو طالبانو تر اوسـه په 

دې اړه څـه نـه دي وييل.

خـو د دې ډلـې ويانـد ذبيـح اللـه مجاهـد پـرون پـه خپلـه 

ټويټرپاڼـه کـې ليـکيل چـې طالبانـو د کنـدوز پـه دشـت 

ارچـي ولسـوالۍ کـې د حکومتـي ځواکونـو اتـه پوسـتې 

نيولـې دي.

دى وايـي چـې د يـادو پوسـتو د نيولـو پرمهـال ګڼ شـمېر 

حکومتـي رستېـري وژل شـوي او يـو شـمېر نـور يـې ټپيان 

شـوي دي.

په دې اړه به نور جزئيات وروسته خپاره يش.

 حکومتـي مسـوولن وايـي چـې د کنـدوز دشـت ارچـي 

ولسـوالۍ نـه ده سـقوط شـوې او اوس يـې هـم کنټرول له 

حکومـت رسه دى.

د کنـدوز په دشـت ارچي ولسـوالۍ کې يو شـمېر رسچينو 

نـن سـهار پـژواک خـري اژانـس تـه ويـيل و چـې طالبانو 

دغـه ولسـوالۍ نيولې ده.

دغـه راز د کنـدوز د واليتـي شـورا رييـس محمـد يوسـف 

ټولـې  ولسـوالۍ  ارچـي  وايـي چـې د دشـت  ايـويب هـم 

نيولـې دي. تېـره شـپه طالبانـو  دولتـي ودانـۍ 

خـو د کورنيـو چـارو وزارت ويانـد طـارق اريـن وايـي چـې 

ارچي ولسـوالۍ نه ده سـقوط شـوې او واګې يې اوس هم 

د حکومتـي ځواکونـو پـه الس کـې دي.

هغـه وايـي: ))د ارچي ولسـوالۍ زمـوږ له امنيتـي ځواکونو 

رسه ده، همـدا اوس د کومانـډو ځواکونـو پـه ګـډون زمـوږ 

رستېـري د ولسـوالۍ پـه مقـر کـې دي، طالبـان د جګـړې 

تـوان نه لـري.((

پـه  يـوې خرپاڼـې  د  هـم  وزارت  دفـاع  مـيل  د  راز  دغـه 

ارچـي  د  ځواکونـه  کومانـډو  چـې  ويـيل  رسه  خپرولـو 

لـري. شـتون  پـراخ  کـې  مرکـز  پـه  ولسـوالۍ 

پـه اعاميـه کـې زياته شـوې چـې د ولسـوالۍ په لـرو پرتو 

سـيمو کـې د طالبانـو پـر وړانـدې جګـړه دوام لـري چـې 

ډېـر ژر بـه سـيمې يـې لـه شـتون څخـه پاکـې يش.

حکومت: دشت ارچي ولسوالۍ نه ده سقوط شوې
کارتون

سارنوالی استیناف والیت نیمروز ۶۰ 
قضیه را در ماه میزان سال ۱۳۹۹، 

رسیدگی کرده است 

228 مورد جدید مبتال به کرونا

انفجار ماین مقناطیسی پنج تن را 
زخمی کرد 

مريزکوال: خلک بايد د روانې جګړې 
خالف خپل غږ پورته کړي

وزارت دفاع ملی: بیش از صد جنگجوی طالبان در کندهار کشته شدند

تروریستان چگونه وارد دانشگاه کابل شدند؟ 

به فرهنگ سرپرستی 
خاتمه دهید

محمد هدایت
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ــی و در دوران جنــگ  ــه ســوی جنــگ داخل ــاالت متخــده ب ای

ــا و  ــی  م ــت فعل ــن وضعی ــوازی بی ــور م ــوده ام. ام ــی ب داخل

ــرای  دهــه هشــتاد روشــن و نگــران کننــده اســت. امــا مــن ب

مدتــی طوالنــی فکــر مــی کــردم کــه شکســت هــا و پیــروزی 

ــادی،  ــزرگ اقتص ــود ب ــی اول، رک ــگ جهان ــازی، جن ها-بازس

جنــگ جهانــی دوم، جنبــش حقــوق مدنــی، جنــگ رسد، 

جهانــی شــدن و انقــاب تکنالوژیکی-کشــور مــا را از طریــق 

شــکل دادن یــک هویــت واحــد بــا یکدیگــر پیونــد مــی دهــد. 

ــه  ــکا ک ــی امری ــروژه مل ــورد پ ــی را در م ــطوره های ــخ، اس تاری

ــق کــرده اســت.  ــک باشــند خل همــه در آن رشی

ــی  ــح آفتاب ــد صب ــه مانن ــکا همیش ــی امری ــتان مل ــه داس البت

رونالــد ریــگان »صبــح بخیــر آمریــکا« نبــوده اســت. بازســازی 

نــاکام گردیــده و مــا هنــوز بــا میــراث هــای جــک کــراو زندگــی 

مــی کنیــم. سیاســت مهاجرتــی کنونــی لکــه ننگــی بــر جبیــن 

کشــور بــه شــار مــی رود. و برخــاف موفقیــت انگیــزه بخــش 

ــان  ــان دستمزدش ــور، زن ــس جمه ــاون رئی ــس مع ــا هری کام

کمــر، زحــات شــان کــم ارزشــر اســت و اغلــب در عرصــه 

موجــب اختــال ایــن نظــم و ترتیــب می شــود، اصــوالً تــا 

ــر  ــادی اجتاعــی و مختصــات آن تغیی ــط ع ــی کــه رشای زمان

ــل  ــاد و تقلی ــت. ازدی ــی اس ــم ثابت ــم رق ــزان جرای ــه، می نیافت

جرایــم، بــه تغییــر رشایــط و کیفیــت وضــع اجتاعــی مربــوط 

می شــود و بــا بهبــود وضعیــت اجتاعــی، میــزان جرایــم نیــز 

ــل خواهــد یافــت ــه خــودی خــود تقلی ب

بــا این کــه نظــر قانون گــذاران بــر آن اســت کــه مجــازات 

بهریــن درمــان بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع جرایــم اســت؛ 

ــه هیــچ وجــه واجــد  ــد اذعــان داشــت کــه مجــازات ب امــا بای

خاصیــت مــورد نظــر منی باشــد؛ 

زیــرا وقــوع جــرم نتیجــه یــک سلســله عوامــل پیچیــده و 

متعــدد اســت کــه ارتباطــی بــه مجازات هــای مقــرر شــده 

ــوی  ــع و از س ــن وض ــط مقن ــه توس ــی ک ــدارد، مجازات های ن

ــدان  ــور زن ــرد و از ســوی مأم ــرار می گی ــورد حکــم ق قاضــی م

ــان  ــاد و نقص ــکاب و ازدی ــود، در ارت ــته می ش ــرا گذاش ــه اج ب

جرایــم کمریــن تأثیــر را دارد، بـــه نـظـــر امـیـــل دورکـــهایم، 

ــی  ــوص طبیع ــه درخص ــی ک ــوی نتایج ــناس فرانس جامعه ش

ــر اســت:  ــه رشح زی ــد، ب ــه دســت می آی ــده جــرم ب ــودن پدی ب

از آنجایــی کــه بزهــکاری پدیــده طبیعــی هــر اجتــاع اســت، 

از ایــن رو نبایــد علــل آن را در امــور اســتثنایی جســت و جــو 

کــرد؛ بلکــه بــه عکــس، ایــن علت هــا در جریانــات کلــی 

بنیادهــا و فرهنگ هــای هــر جامعــه وجــود دارنــد. همچنیــن 

ــعه  ــی وضعیــت جـامـ ــل این کــه بزهــکاری نتیجــه کل ــه دلی ب

اســت، 

بــا بنیادهــای  آنــان  ارتبــاط  بنابرایــن وجــود بزهــکاران و 

ــت. ــری دایمی اس ــی ام ــی و اجتاع ــکیات کل ــه و تش جامع

ــه طــور مجــرد و منفصــل  ــوان بزهــکاری را ب در نتیجــه منی ت

از ســایر عوامــل اجتاعــی بررســی کــرد؛ بلکــه بایــد آن را در 

ــه از  ــی، چ ــی و اجتاع ــل فرهنگ ــه ای از متامی عوام مجموع

نظــر زمانــی و چــه از نظــر مکانــی، مطالبــه کــرد. 

بــرای کاهــش میــزان جرایــم، جامعــه مکلــف اســت بــه بهبــود 

وضــع بنیادهــای اجتاعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بپــردازد. 

و  ناصحیــح  توزیــع  اقتصــادی،  بــد  اوضــاع  کــه  زمانــی 

رسانجــام  و  اشــتباه  تربیــت  و  تعلیــم  ثــروت،  غیرعادالنــه 

تعــارض در فرهنگ هــا ســبب نقصــان یــا افزایــش جرایــم 

می شــود، بــرای کاســن از میــزان بزهــکاری بایــد بنیادهــای 

موضوعــی را تقویــت کــرد و وضــع نابســامان نوســان های 

ــردن  ــاال ب ــه جــای ب ــی ب ــه عبارت ــود بخشــید و ب حاکــم را بهب

میــزان مجازات هــا بــه بهبــود وضــع اجتاعــی پرداخــت. 

به ســازی محیــط آلــوده بهریــن درمــان بزهــکاری و اعتــای 

ســطح فرهنگــی و اخاقــی مــردم عامــل پیشــگیری کننده از 

وقــوع جــرم اســت و پرداخــن بــه ایــن موضــوع بــه کــرات بهر 

از تدویــن یــک دوره قانــون جــزا و پلیس گرایــی ارزش خواهــد 

داشــت. بــه نظــر می رســد ایــن اقدامــات منطقی تریــن و 

زمینــه  در  می توانــد  کــه  اســت  روش هایــی  صحیح تریــن 

ــد. ــر و نتیجــه بخــش عمــل کن ــری مؤث ــود سیاســت کیف بهب

ــر  ــوان منک ــه منی ت ــت ک ــه رضوری اس ــن نکت ــر ای ــه ذک البت

ــش  ــرل و کاه ــس در کن ــلکی پولی ــای مس ــش عملکرده نق

جرایــم شــد، حــرف اساســی اینجاســت کــه در ابتــدا اقدامــات 

ــه صــورت فــرده  ــل و عوامــل جــرم زا کــه ب ــع عل ــر در رف موث

در فــوق ذکــر گردیــد انجــام بگیــرد، بــه تعقیــب آن اقدامــات 

ــا  ــارزه ب ــی و مب ــع اجتاع ــرل وض ــس در کن ــئوالنه پولی مس

نتیجــه خواهــد  تــر  موثــر  و  تــر  شــبکه های جرمی رسیــع 

ــاع  ــای اجت ــرم در الیه ه ــد ج ــای تولی ــه زمینه ه داد، وقتیک

ــه  ــوه قهری ــدید ق ــا تش ــه ب ــد ک ــر چن ــد ه ــوده باش ــه من رخن

در مهــار آن اقــدام صــورت گیــرد مقطعــی و کوتــاه مــدت 

خواهــد بــود کــه در همیــن حالــت نیــز مجرمیــن بــه محــض 

انــدک تریــن فرصــت، جنایــات هولنــاک تــر از قبــل مرتکــب 

خواهنــد شــد؛ امــا اگــر زمینه هــای آن از اجتــاع رفــع گــردد 

یــک کار بنیــادی و اساســی صــورت گرفتــه اســت کــه از 

ــی رسپرســت شــدن خانواده هــا  ــی شــدن اشــخاص و ب زندان

نیــز حــذر می گــردد، زیــرا هــر مجــرم مرتبــط بــه یکــی از 

ــد،  ــه عهــده دارن ــال را ب ــه عی ــن نفق خانواده هاســت کــه تأمی

زاویــه  دو  از  فــرد  و  جرمی جامعــه  زمینه هــای  کاهــش  در 

می گردنــد. ذینفــع 

در طــول ســفری کــه چنــد ســال پیــش بــه عــراق داشــتم، 

جایــی  کــردم،  ســپری  ســلیانیه  در  را  وقتــی  چنــد 

ــک  ــا ی ــب، ب ــی جال ــی از مردم ــروه متنوع ــن گ ــه در بی ک

گــروه از دانشــجویان کــرد ماقــات کــردم. در بخشــی از 

بجــث هایــان، مــن از دانشــجویان پرســیدم، »شــا چــه  

ــت ملــی  ــخ و قرائ ــده هــا، اصــول، تاری مجموعــه ای از ای

مشــرکی بــا دانشــجویان دانشــگاه هــای بغــداد و بــره 

داریــد؟« جــواب همــه آنهــا ایــن بــود؛ »هیــچ چیــز!« ایــن 

ــه  ــم، ریش ــود گفت ــا خ ــوزاند و ب ــتخوانم را س ــخ، اس پاس

ــد  ــا نتوانن ــی ه ــر عراق ــت. اگ ــن اس ــراق همی ــکل ع مش

روی مجموعــه ای از اصــول مشــرک توافــق کننــد، آنــگاه 

مفهــوم عراقــی بــودن چــه معنــی دارد؟ در آن زمــان عــراق 

ــت.  ــقوط قرارداش ــتانه س در آس

ایــن مــن در ایــن مــورد نیســت کــه ایــاالت متحــده 

دقیقــا چقــدر ماننــد عــراق اســت. امــا امریکایــی هــا 

هرگــز تــا ایــن انــدازه از بقیــه جهــان بــه گونــه بازتابنــده 

ای کــه باوردارنــد، متفــاوت نبــوده انــد. و درســت ماننــد 

ــاالت  ــر، ای ــه و جاهــای دیگ ــر کشــورها، در خاورمیان دیگ

متحــده بایــد بــا وضعیــت آســیب شناســی هویــت  خــود 

ــد. ــورد کن برخ

بــه طــور خــاص، مــن بــه هویــت ملــی اشــاره مــی کنــم-راه 

هایــی کــه امریکایــی هــا خــود  و روابــط خــود را بــا کشــور 

ــا یکدیگــر تعریــف  تعریــف مــی کننــد و روابــط شــان را ب

ــه شناســان  ــول جامع ــه ق ــا همــه ب ــه، م ــد. البت ــی کنن م

دارای هویــت هــای تکــه و پــاره شــده ای هســتیم کــه در 

ــد مــی  ــا تاکی ــر آنه ــط ب ــای رشای ــف و برمبن ــع مختل مواق

کنیــم. 

سیاســت مــداران اغلــب از هویــت بــرای پیــش بــردن 

یــا کشورشــان اســتفاده مــی  منافــع شــخصی خــود 

کننــد. عبدالفتــاح ســی ســی پــس از روی کار آمــدن 

ــی  ــا روش ــی مــری را ب ــی گرای ــاش کــرد مل در مــر ت

بازآفرینــی کنــد کــه دشــمن خونــی آن اخــوان املســلمین 

از تعلــق ملــی رانــده شــود. رهــران عربســتان ســعودی و 

ایــران در مواقعــی رقابــت منطقــوی شــان را حــول محــور 

ــن  ــه ای ــکل، البت ــد. مش ــکل داده ان ــی ش ــت مذهب هوی

ــم در  ــه بخواهی ــود ک ــی ش ــر م ــخت ت ــی س ــرد، زمان رویک

ــن ســنی و شــیعه  ــرد بی ــام ن ــی را کــه در مق ــری های گی

ــم.  ــان مــی گــردد حــل کنی بی

ــا  ــده دارد؟ تقریب ــاالت متح ــه ای ــی ب ــه ربط ــا چ ــن ه  ای

ــلیانیه  ــرد در س ــجویان ک ــا دانش ــن ب ــه م ــاد. زمانیک زی

ــا خــود فکــر مــی  ــاد مــی آورم کــه ب ــه ی گــپ مــی زدم، ب

ــک  ــه ی ــن ب ــم و مجرمی ــاد جرای ــه ازدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب

مبــدل  در جامعــه  آفریــن  و خطــر  آور  رنــج  پدیــده ی 

ــار مجــازات و وضــع  ــد کــه در کن ــده اســت می طلب گردی

قوانیــن بازدارنــده بــه رفــع منشــأ و عوامــل پدیــده ی 

ــز توجــه الزم صــورت گیــرد، اقدامــات مســئوالنه  جــرم نی

نهادهــای امنیتــی بــه خصــوص پولیــس ملــی تحــت 

ــتگیری  ــر دس ــوری در ام ــت جمه ــاون اول ریاس ــر مع نظ

مجرمیــن یــک اقــدام الزم در رشایــط بحرانــی کنونــی بــه 

ــی  ــا امن ــب ن ــه رضی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــاب می آی حس

و گراف هــای خشــونت در پیانــه ی وســیع روز افــزون 

بــود، عملکردهــای نیروهــای پولیــس در امــر شناســایی و 

دســتگیری مجرمیــن بــی تأثیــر نیســت، حــد اقــل آن عــده 

از گروههــای جرمی کــه بنــا بــه عــدم بازخواســت مجریــان 

ــد  ــون، ایــن حرفــه را پیشــه ی خــود اختیــار منــوده ان قان

از اقدامــات جــرم زدایانــه ی پولیــس متأثــر خواهنــد شــد 

و یــا اشــخاصی کــه بــا ســابقه ی جنایــات طوالنــی هنــوز 

هــم بــه ارتــکاب اعــال نــا شایســت رسقــت و دزدی 

ــه  ــای مجرمان ــاحه فعالیت ه ــا س ــتند، ت ــاز داش ــت ب دس

ــوان  ــر منی ت ــن منظ ــت، از ای ــده اس ــر ش ــگ ت ــان تن ش

ــم  ــش جرای ــس در کاه ــای پولی ــزاری تاش ه ــر گ از تأثی

ــکار کــرد. ان

ــون  ــان قان ــئولین و مجری ــری مس ــای فک ــر زیربن ــا اگ ام

رصفــا بــا نگــرش بــه نظــارت حــد اکــری در کاهــش 

جرایــم معطــوف گردیــده باشــد در طوالنــی مــدت تأثیــر 

و بازدهــی چندانــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا جــرم و مجــرم 

قبــل از اینکــه یــک یــک پدیــده ی اتفاقــی و از رس شــوق 

و انگیــزه باشــد، بیشــر یــک محصــول اجتاعــی اســت 

کــه رابطــه نزدیــک بــا فرهنــگ و مســائل اقتصــادی دارد؛ 

لــذا در ایــن نوشــته بــه صــورت فــرده و کوتــاه بــه نقــش 

پدیده هــای فرهنگــی، اجتاعــی و اقتصــادی در امــر 

جــرم و مجــرم پرداختــه اســت؛ بنــا بــر ایــن جــرم عملــی 

ــد  ــوع می یاب ــه وق اســت کــه از ســوی انســان ها در جامع

ــه در  ــان و جامع ــل انس ــر متقاب ــوان از تأثی ــون منی ت و چ

یکدیگــر اغــاض کــرد، ناچــار بایــد بــرای اتخــاذ سیاســت 

کیفــری کارآمــد بــه عوامــل اقتصــادی و اجتاعــی توجــه 

داشــت؛ زیــرا بســیاری از عوامــل اجتاعــی و اقتصــادی 

و درآمدهــا،  معلومــات  بــودن ســطح  پاییــن  قبیــل  از 

بی عدالتــی در توزیــع ثــروت، تعلیــم و تربیــت نــا درســت، 

بــا  بــه دلیــل درگیــری  افغانســتان در رشایــط کنونــی 

گروه¬هــای هــراس افگــن و تروریســت هــای بیــن املللــی 

ــپری  ــار را س ــام عی ــگ مت ــر جن ــور در گی ــک کش ــط ی رشای

می¬کنــد. پروســه ای صلــح بــا گــروه طالبــان کــه در  زمــان 

ترامــپ کلیــد خــورده اســت، بــا البــی گری هــای مــرد مرموز 

دنیایــی سیاســت زملــی خلیلــزاد نیــز از مســیر کــه منافــع 

ملــت افغانســتان را تأمیــن کنــد بــه انحــراف کشــانده شــده 

ــکا در زمــان حاکمیــت ترامــپ عمــاَ سیاســت  اســت. آمری

معطــوف بــه انــزوا و مترکــز روی سیاســت داخلــی را در 

ــود را از  ــن خ ــو ممک ــه هرنح ــرد ب ــاش ک ــت و ت ــش گرف پی

جنــگ بــا تروریــزم بیــن املللــی بــا محوریــت افغانســتان و 

طالبــان رهــای بخشــد. و تحــت عنــوان توافــق بــا طالبــان از 

معرکــه جنــگ و درگیــری در افغانســتان پــا بــه فرار بگــذارد. 

امــا بــا انتخــاب جــو بایــدن و اداره جدیــد انتظــار مــی¬رود، 

کــه در مســیر طــی شــده¬ای نــه چنــدان مقــرون بــه 

واقعیــت موجــود رشایــط سیاســی منطقــه و جهــان، مبتنــی 

بــر سیاســت هــای ترامــپ تجدیــد نظــر منــوده بــر تعهــدات 

خــود کــه همراهــی و همــکاری در مســیر مبــارزه بــا تروریــزم 

بیــن املللــی هســت باقــی مبانــد. درغیــر آن صــورت هرنــوع 

عــدم صداقــت در امــر مبــارزه بابنیادگرایــی و تروریــزم و 

ــزم  ــکا از جبهــه ضــد تروری ــر مســئوالنه¬ای آمری خــروج غی

ــتان  ــرای افغانس ــی را ب ــش بین ــل پی ــر قاب ــای غی ــد ه پیام

ــا  در پــی خواهــد داشــت. رشــد افــراط گرایــی و تروریــزم ب

ــان را  ــه و جه ــت منطق ــلاَ امنی ــتان، مس ــت افغانس محوری

نیــز بــه مخاطــره خواهــد انداخــت، ادامــه پروســه¬ای صلــح 

ــا ملــت خســته از جنــگ چهــار  یــک امــر رضوری هســت ت

دهــه افغانســتان، بــه آرزوی دیرینــه¬ای شــان دســت یابــد. 

امــا رشایــط افغانســتان ایجــاب می¬کنــد کــه  دســت یابــی 

ــاله  ــوزده س ــای ن ــت آورد¬ه ــظ دس ــا حف ــد ب ــح بای ــه صل ب

ای ایــن ملــت باشــد کــه هانــا نظــام سیاســی مبتنــی بــر 

ــا  ــت. ب ــور اس ــی کش ــون اساس ــی قان ــی برمبنای دموکراس

رویکــرد کــه رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکاء بعنــوان خــط 

مشــی صلــح طراحــی کــرده اســت عمــاَ افغانســتان را بــه 

طالبــان تســلیم و بــار دیگــر ایــن کشــور پناهــگاه امــن 

تروریســت هــا و میــدان تاخــت و تــاز بنیادگراهــاو افراطیــون 

خواهــد بــود. از  دولــت جدیــد آمریــکا انتظــار مــی¬رود کــه 

ــوری  ــی و کش ــت افگن ــا دهش ــارزه ب ــک مب ــوان رشی ــه عن ب

ــا  ــی امض ــراس افگن ــا ه ــارزه ب ــراتژیک مب ــان اس ــه پی ک

ــا کســانی کــه  هویــت مشــرک انــد؟ ایــن شــباهت هــا ب

در ســلیانیه در مــورد کشورشــان صحبــت کــردم بســیار 

نگــران کننــده اســت. آنهــا و دیگــر شــهروندان عــراق 

ــودن چــه  ــاالی اینکــه عراقــی ب ــق ب در نتیجــه عــدم تواف

معنایــی برایشــان دارد رنــج هــای شــدیدی کشــیده انــد، 

تــا جاییکــه در مــورد کردهــا صــدق مــی کنــد آنهــا حتــی 

چنیــن ایــده ای را رد مــی کننــد. هویــت مــورد اختــاف 

ثباتــی  بــی  را در قامــت  در خاورمیانــه همــواره خــود 

ــت.  ــارز داده اس ــی تب ــگ داخل ــونت و جن ــی، خش سیاس

ــه  ــتثناگرایی ب ــاره اس ــه در ب ــود آنچ ــا- باوج ــی ه امریکای

ــون  ــتی مصئ ــن رسنوش ــر چنی ــم- در براب ــی گویی ــود م خ

ــند. ــی باش من

 Eni( اســتون ای. کــوک مســئول ارشــد انــی انریکــو متــی

Enrico Mattei( بــرای مطالعــات خاورمیانــه و افریقــا 

ــا  ــاب او ب ــن کت ــت. آخری ــی اس ــط خارج ــورای رواب در ش

عنــوان طلــوع کاذب: تظاهــرات، دموکراســی و خشــونت 

ــد اســت.  ــه جدی در خاورمیان

ــرار  ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــکا م ــات امری ــف حی ــای مختل ه

مــی گیرنــد. امــا قرائــت اســطوره ای کــه بــه محوریــت 

ــت  ــت خدم ــته اس ــده توانس ــل ش ــی تبدی ــت امریکای هوی

ــن  ــد. در بی ــا کن ــی ه ــاخن امریکای ــد س ــه متح ــی ب بزرگ

بهریــن مظاهــر فیزیکــی ایــن هویت-هانگونــه کــه هــدف 

ــت  ــون اس ــود آرلینگت ــل یادب ــت- پ ــوده اس ــازندگان آن ب س

ــا بنــای یــاد بــود  ــا ویرجینیــا ب کــه واشــنگن دی ســی را ب

ــه  ــون و خان ــی آرلینگت ــگاه مل ــو و آرام ــک س ــن در ی لینکل

ــد.   ــی در ســوی دیگــر آن وصــل مــی کن ــرت ای. ل راب

 بازهــم، در حالیکــه بســیاری از امریکایــی هــا هنــوز از 

دایــره هــدف ایــن پــل بیــرون مانــده انــد، مهــم فــورم ایــن 

ــه  ــت ک ــرک اس ــت مش ــدت و هوی ــن وح ــرای تامی ــاد ب من

ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــل ط ــن پ ــردد. ای ــظ گ ــد حف بای

رســد  مــی  نظــر  بــه  امــا  قرارداشــته،  بازســازی  تحــت 

ــت  ــا درنظرداش ــت. ب ــه اس ــن رفت ــن آن از بی ــای منادی معن

ــاز  ــش ب ــک پرس ــن ی ــو، ای ــت و گ ــا در گف ــی م ــدم توانای ع

ــک  ــاد ی ــان ایج ــی خواه ــا حت ــی ه ــا امریکای ــه ای ــت ک اس

ــا  ــدر ب ــراق چق ــای ع ــرب ه ــا و ع ــرد ه ــدگاه ک ــردم دی ک

امریکایــی هــا فــرق دارد. ایــان داشــتم بــا اینکــه از 

ــخ  ــودم و تاری ــده ب ــده آم ــاالت متح ــی از ای ــه معین نقط

متایــز خانودگــی ام را داشــتم، هنوزهــم ایــده هــای 

مشــرک در بــاره اینکــه یــک امریکایــی بــودن چــه معنــی 

ــا مــردم امریــکا در گوشــه و کنــار ایــاالت متحــده مــی  ب

دهــد داشــتم. بــدون شــک، پذیرفتــم کــه ایــن طــرز 

فکــر کمــی ســاده انگارانــه بــود و خــود محصــول تجــارب 

ــت  ــا در نظرداش ــت، ب ــوده اس ــم ب ــن و تحصیل ــاص م خ

ــران  ــان، مهاج ــت، زن ــن پوس ــراد رنگی ــور اف ــه چط اینک

ــه  ــکا رو ب ــی در امری ــی عدالت ــا ب ــان ب ــران همچن و دیگ

ــه  ــاده لوحان ــیار س ــم بس ــر نکن ــم، فک ــا آنه ــد. ب رو بودن

بــوده باشــد کــه فکــر کنــم )شــاید امیــد بــود( کــه تعــداد 

زیــادی از امریکایــی هــا روی یــک رسی اصــول اخاقــی 

کشــور توافــق دارنــد و ایــن احســاس وجــود داشــت کــه 

حتــی اگــر مــا هنــوز آنهــا را زندگــی نکــرده ایــم، امــا بــا 

ایــن وصــف مــی خواســتیم متــام تــاش خــود را بــرای بــه 

ــم. ــه کار بری ــا ب ــت آوردن آنه دس

ایــن احســاس از طریــق رفاقتــی کــه مــن بــا مردم داشــتم 

ثابــت شــد؛ زیــرا در غیــر آن، مــا مشــرکات اندکــی 

داشــتیم و  بــا آنهــا در بســیاری از مســایل سیاســی 

توافــق نظــر نداشــتم. بــرای مثــال، در ابتــدا تنهــا ابــزار 

ــر میدوســت  ــم در اپ ــا یکــی از همکاران ارتباطــات مــن ب

بــه عنــوان  )Upper Midwest( مشــرکات فرهنگــی 

جوانــان دهــه 80-بخشــی از هویــت تکــه و پــاره ما-بــود. 

بــه هــر تقدیــر، مــا دریافتیــم کــه در ایــن مقطــع زمانــی 

ــه اصــول اساســی و ایــده هــای زیــادی باورداریــم کــه  ب

هویــت مــا را بــه عنــوان امریکایــی هــا-آزادی، حاکمیــت 

ــا  ــی داد، ب ــکل م ــر و ...- ش ــای براب ــت ه ــون، فرص قان

ــم.  ــی دادی ــی رای م ــای متفاوت ــه روش ه ــه ب اینک

ــم  ــن پرســش در ذهن ــن اواخــر ای ــن وصــف، در ای ــا ای  ب

 in a شــکل گرفتــه اســت کــه آیــا ایــن درک در کل

ــه  ــا ب ــی ه ــا امریکای ــت.  آی ــت اس general sense درس

حــد کافــی دارای احســاس مشــرک تعلــق هســتند 

کــه آن را بــه عنــوان هویــت مشــرک ارجــاع دهیــم؟ 

ــس  ــت؟ رئی ــته اس ــود داش ــزی وج ــن چی ــز چنی ــا هرگ آی

جمهــور ترامــپ در مــدت چهــار ســال گذشــته آن جنبــه 

هــای جامعــه آمریــکا را آشــکار ســاخته و عمــق بخشــیده 

اســت کــه منجــر بــه شــکل گرفــن تردیــد در مــورد وجــود 

یــک هویــت مشــرک امریکایــی در ذهــن مــن شــده انــد. 

در ایــن اواخــر مشــغول مطالعــه کتابــی در مــورد حرکــت 

ــبب  ــکار س ــان جنایت ــکاران و قاچاقچی ــا بزه ــارشت ب مع

می شــود کــه افــراد ســاده لــوح بــه تباهــی کشــیده 

زنــدان و  پایــان آن  بــه راهــی هدایــت شــوند کــه  و 

دیگــر  ســوی  از  اســت،  اجتاعــی  محرومیت هــای 

وضــع عادالنــه توزیــع و تقســیم ثــروت، تعلیــم و تربیــت 

ــر از  ــم و مهم ت ــامل و منظ ــی س ــط اجتاع ــح، رواب صحی

همــه تعلیــات اخاقــی و مذهبــی از مــواردی هســتند 

ــوند. ــم می ش ــیاری از جرای ــوع بس ــع وق ــه مان ک

ــم  ــت واقعــی وقــوع جرای ــرای درک عل ــد ب ــن رو بای  از ای

ــر  بــه میــزان تأثیــر ایــن بنیادهــا واقــف شــد تــا عــاوه ب

ــود وضــع  ــه منظــور بهب ــم، ب ــکاب جرای ــت ارت کشــف عل

اقتصــادی و اجتاعــی همــت گــارد. رشایــط خــاص هر 

جامعــه، فرهنــگ، آداب و رســوم و وضعیــت اجتاعــی و 

ــر  ــم تأثی ــش جرای ــا کاه ــاد ی ــاد، ازدی ــادی در ایج اقتص

در  جرایمی کــه  بی تردیــد  داشــت.  خواهــد  فراوانــی 

کشــورهای پیرفتــه صنعتــی اتفــاق می افتــد، بــا جرایــم 

کشــورهای در حــال توســعه و توســعه نیافتــه تفاوت هــای 

فاحــش دارد. بــه عنــوان مثــال، رسقت هایــی کــه توســط 

ــورهای  ــرها در کش ــلح و گانگس ــز و مس ــای مجه بانده

بــا رسقت هایــی  اتفــاق می افتــد،  پیرفتــه صنعتــی 

کــه در کشــورهای فقیــر و عقب افتــاده روی می دهــد، 

قیــاس مــع الفــارق اســت، از قدیــم ایــن اعتقــاد وجــود 

ــاد  ــر در ایج ــادی و فق ــد اقتص ــعیت بـ ــه وضـ ــته ک داش

ــن  ــاً روش ــی کام ــر منطق ــت. از نظ ــر اس ــکاری مؤث بزه

ــزان  ــه و می اســت کــه بیــن وضــع اقتصــادی یــک جامع

جرایــم رابطــه نزدیکــی برقــرار اســت و بــه همیــن علــت 

اســت کــه ترقــی وضــع اقتصــادی بــا کــم شــدن جرایــم 

ــات  ــم و جنای ــش جرای ــا افزای ــادی ب ــای اقتص و بحران ه

ــگ دارد. ــاط تنگاتن ارتب

محیــط اجتاعــی نیــز در پیدایــش و گســرش بزهــکاری 

امــر  ایــن  تأییــد  در  ایفــا می کنــد،  عمــده ای  نقــش 

آنریکوفــری می گویــد: اگرچــه عوامــل زیســتی و انســانی 

در تحریــک بزهــکاران بــه ارتــکاب جــرم نقــش عمــده ای 

اجتاعــی،  رشایــط  نبایــد  ولــی  می کننــد؛  ایفــا  را 

نحــوه  بی ســوادی،  جملــه  از  اقتصــادی  و  فرهنگــی 

ــا  ــن ب ــار والدی ــی، رفت ــات فامیل ــت، ارتباط ــم و تربی تعلی

ــر دور  ــی را از نظ ــی و تحصیل ــط خانوادگ ــال و محی اطف

داشــت، رصف نظــر از حــوادث و اتفاقــات ناگهانــی کــه 

کــرده اســت برتعهــدات خــود باقــی مبانــد. صلــح را کــه 

بامیانجــی گــری آمریــکا آغــاز و تــا کنــون گفتگوهــا میــان 

هیــأت دولــت و طالبــان در قطــر از هیــچ پیرفــت چشــم 

گیــری برخــوردار نبــوده اســت و عمــا بــه بــن بســت 

خــورده اســت نشــان از آن دارد کــه طالبــان بــا چــراغ ســبز 

ــر  ــکا، کم ــژه آمری ــتاده وی ــوان فریس ــزاد بعن ــی خلیل زمل

از حــذف دســت آوردهــای نظــام جمهــوری اســامی 

از جملــه تغییــر قانــون اساســی ایــن کشــور رضایــت 

ــدن در  ــلیم ش ــه تس ــت بلک ــح نیس ــن صل ــد ای منی¬ده

ــح  ــزی مطم ــن چی ــاَ چنی ــه قطع ــت ک ــان اس ــر طالب براب

نظــر ملــت افغانســتان نیســت. امیــد مــی¬رود کــه؛ 

جامعــه جهانــی از جملــه دولــت جدیــد آمریــکا بــا توجــه 

ــه و  ــتان، منطق ــه افغانس ــی جامع ــای عین ــه واقعیت¬ه ب

ــزم و  ــوی تروری ــته از س ــن نشس ــرات در کمی ــان خط جه

بنیــاد گراهــای افراطــی را ملحــوظ داشــته پروســه صلــح 

ــد و  ــی قی ــلیم ب ــه؛ تس ــه اینک ــد ن ــت کن ــی را حای واقع

رشط در ســایه صلــح بــر ملــت افغانســتان تحمیــل شــود.    

آیا امریکا، عراقی دیگر خواهد شد؟

رفع زمینه های جرمی موثر تر از دستگیری مجرمین

FP برگردان: سخی رضایینویسنده: استون ای. کوکمنبع: ویب سیاست خارجی

نویسنده: سید لطیف سجادی

انتظار از دولت جدید آمریکا
برای بازنگری روند طی شده ای صلح

نویسنده: محمد علی حامدی

بــا رویکــرد کــه رئیــس جمهــور 
بعنــوان  آمریــکاء  پیشــین 
خــط مشــی صلــح طراحــی 
کــرده اســت عمــاَ افغانســتان 
را بــه طالبــان تســلیم و بــار 
دیگــر ایــن کشــور پناهــگاه 
امــن تروریســت هــا و میــدان 
بنیادگراهــاو  تــاز  و  تاخــت 

افراطیــون خواهــد بــود
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 بازی با اعداد              3153
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3048    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3323
شاه سفید را در خانه  b3 حرکت دهید. 

3352

جواب هدف         2800

  

 
ات

ی

ر
د

هنرو

ثور
تا قبل از ظهر، ممکن اســت عصبی باشید و شما را در موقعیت حساسی میان 
دوســتان و خانواده تان قرار دهد. امروز از ابتکارهای شما قدردانی نمی شود. به 
چیزی اصرار نکنید! شاید باید از بحث و دعوا با بستگان اجتناب کنید، و بیشتر 

به استراحت کردن توجه کنید.

جوزا
رئیس تان به دلیل تکمیل نکردن وظایف مهم تان ســروقت شــما را سرزنش 
خواهد کرد. گرچه به طور کامل تقصیر شــما نیست، باید آرام باشید و وضعیت 

را توضیح دهید. یکی از دوستان تان ممکن است راه حل سریعی پیدا کند.

سرطان 
احتماال بر روی پروژه های کاری تان تمرکز کرده اید و نســبت به زندگی 
عاطفــی تان کم اهمیت شــده اید. بــه همین دلیل، ممکن اســت دعوت 
مالقات دوســتان تان را رد خواهید کرد. باید بیشــتر به شــریک عاطفی و 

دوســتان تان توجه کنید، مخصوصا اگر نیاز به کمک داشته باشند.

اسد 
مشــکالتی در زندگی عاطفی تــان به وجود می آید. ســوتفاهم ها بعد از یک 
صحبت واضح با شــریک عاطفی تان حل خواهد شــد. یک شخص با تجربه به 

شما در مشکالت مالی کمک خواهد کرد.

سنبله
ممکن است به دلیل برخی اخبار ناخوشایند از شریک عاطفی تان ناراحت شوید. 
سعی کنید خودتان را کنترل کنید و از بحث و دعوا اجتناب کنید. باید آرام باشید 

و سعی کنید بیشتر درک کنید.

حمل
برای امروز نباید برنامه ای فشرده بریزید.حوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد 
که برنامه های تان را کامل تغییر می دهد. در طول صبح ممکن اســت مجبور 
باشید که به یک ســفر کاری بروید. شریک عاطفی تان از این وضعیت ناراحت 

خواهد شد. آرامش خود را حفظ کنید.

میزان
به نظر می رســد که روی مود برقراری ارتباط نیستید. سعی کنید هر گونه 
مالقات کاری و جلســات را به زمان دیگری موکول کنید. احتماال بخواهید 
کــه از انجام فعالیت های چالش برانگیز اجتنــاب کنید و ذهن تان را آرام 

کنید. باید همچنین به روابط عاطفی تان توجه کنید.

عقرب
احتماال به یک ســفر کاری خواهید رفت، اما به ایده های شریک عاطفی تان 
اهمیت نمی دهید. جو در خانه ممکن اســت کمی تنش زا شــود. می توانید 
به توصیه های بستگان اطمینان کنید. در طول شب به دلیل داشتن مهمان 

خوشحال خواهید شد.

قوس
احتماال تمرکز کردن در محیط کاری ســخت باشد، و کارامد نیستید. با این 
حال، احتماال موفق خواهید شــد که درگیری میان همــکاران تان را آرام 
کنید. باید در خانه با سیاست تر باشید و به دیگران نیز گوش دهید. یکی از 

دوستان تان ممکن است در طول شب مالقات کنید.

جدی
امروز صبح به نظر می رســد که پر شــور و ذوق هســتید و فعالیت های 
جدیدی را آغاز می کنید. مســئله ای که اخیرا نادیده گرفته بودید دوباره 

بروز خواهد کرد. عاقالنه ترین کار این است که بحث و دعوایی نکنید.

دلو
امروز برای شرکت در یک بحث و درگیری روز مناسبی نیست. احتماال شکست 
می خورید، و شرایط بدتر خواهد شد. باید بیشتر به نیاز های شریک عاطفی تان 

توجه کنید و از بحث در ارتباط با هزینه ها نیز اجتناب کنید.

2801

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

آدمـ  آمیبـ  آمینـ  آمنه 
ـ می ـ مه ـ میهن ـ من ـ 
نــمـ  دمـ  بهمنـ  دمنـ  
مهدـ  مهدیـ  مدینهـ  نیم 
ـ نیمهـ  مینـ  مدنیـ  بیمه 
ـ همینـ  بیمـ  نهمـ  دهم.
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بـرای  اول  معـاون  توظیـف  و  جمهـور  رییـس  دسـتور  پـی  در  کـه  نشسـتی 

می شـود.  برگـزار  همـه روزه  کابـل،  امنیتـی  مسـایل  بـه  رسـیدگی 

این کـه قـرار اسـت رسنوشـت کابـل ننـداری مشـخص شـود، امری نیک اسـت 

و جـای شـادمانی دارد؛ امـا دو نکتـه در ایـن خصـوص قابـل یادآوری اسـت:

یکـم: معـاون اول رییـس جمهـور در اخیـر گـزارش »تصمیم بیست وششـم« در 

سـه سـطر و در قالـب یـک »نـوت« در بـاره ی کابل ننداری نوشـته اسـت. 

جـدا ازین کـه تخریـب سـینام پـارک کار درسـت بـود یـا نادرسـت و رسنوشـت 

بایـد  کـه چـرا  اسـت  ایـن  اساسـی  پرسـش  ننـداری چه خواهـد شـد،  کابـل 

دربـاره ی »سـینام پـارک« و »کابـل ننـداری« در یـک نشسـت امنیتـی تصمیـم 

گرفتـه شـود؟ آیا مسـأله سـینام پـارک و کابـل ننـداری مانند ترافیـک جاده ها 

و بنـدش پیاده روهـا رصفـا یک مشـکل شـهری اسـت کـه در تصمیم گیری ها و 

برنامه هـای عملیاتـی بـه آن رسـیدگی شـود؟ 

دوم: آقـای صالـح از مخاطبانـش خواسـته اسـت تـا در مـورد کابـل ننـداری 

نظـر بدهنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا نیـاز باشـد در مـورد چنین مسـایلی 

نظرسـنجی برگـزار شـود و از مـردم طـرح خواسـته شـود؟ و چـرا دولـت بـرای 

چنیـن مسـایل مهمـی برنامـه ی مشـخص و سنجیده شـده نـدارد؟

در ایـن پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها بایـد گفـت کـه پرداخـن بـه کابـل ننـداری 

- یکـی از نهادهـای فرهنگی-هـری مهـم و تاریخـی کشـور کـه و دربـاره ی 

یـک  از  گزارشـی  حاشـیه ی  در  رفـت-  ذکـر  بـاال  در  آن  اهمیـت  و  تاریخچـه 

نشسـت امنیتـی و آن هـم در قالـب یـک »نـوت«، نشـان می دهد که متاسـفانه 

بـه فرهنـگ به مثابـه ی یـک امـر حاشـیه ای نگریسـته می شـود. 

وقتـی شـاهد چنیـن رفتـاری از جانـب یکـی از مدیـران ارشـد کشـور هسـتیم، 

دل رسدکننـده و نگران کننـده اسـت. از یک سـو از این بابـت مایه ی دل رسدی 

و نگرانـی اسـت کـه جایـگاه فرهنـگ در نگاه یکی از مسـووالن رده  اول کشـور 

را نشـان می دهـد و از سـوی دیگـر بیـان وضعیتـی اسـت کـه در آن بـه رس 

می بریـم؛ وضعیتـی کـه نسـبت بـه مسـایل حیاتـی و اساسـی زندگـی خویـش 

توجـه الزم را نداریـم.

عـاوه بـر آن، نظرخواهـی معـاون اول ریاسـت جمهـوری در فیسـبوک در مورد 

رسنوشـت مهم تریـن نهـاد تاریـخ تیاتـر کشـور نیـز بیان گـر یـک نکتـه ی دیگـر 

اسـت: این کـه هنـوز یـک اسـراتیژی فرهنگـی جامـع و موثـر وجـود نـدارد؛ 

اسـراتیژی ای کـه در قالـب آن رسنوشـت نهادهـای فرهنگـی کشـور مشـخص 

ننـداری  تهـداب کابـل  تاریخـی، در سـال 1343 سـنگ  به روایـت منابـع 

در چمـن حضـوری کابـل گذاشـته شـد. کار سـاخت ایـن نهـاد فرهنگـی-

هـری، کـه در آن زمـان دومیـن تیاتـر بـزرگ آسـیا بـود، در جریـان شـش 

مـاه به رسرسـید. اکنـون کابـل ننـداری یکـی از نام هـای نوسـتالژیک ایـن 

جغرافیـا اسـت و سـال تولـد آن بـا یـک نوسـتالژی دیگـر نیـز پیونـد خـورده 

اسـت: 1343 دومیـن سـال از »دهـه ی دموکراسـی« اسـت؛ سـال هایی کـه 

افغانسـتان در راه مـدرن شـدن گام برداشـت و تحـول امیدبخشـی در نظـام 

حاکمیـت افغانسـتان رومنـا شـد. 

شـاید بتـوان گفـت کـه کابـل ننـداری بـا دموکراسـی نوپـای دوره ی اخیـر 

ظاهرشـاه تقریبـا هم رسنوشـت بـوده اسـت؛ بنیـان دموکراتیکـی کـه بـرای 

نخسـتین بـار در کشـور گذاشـته شـده بـود، بـا تحوالت بعـدی برکنده شـد. 

افغانسـتان  بیسـتم  قـرن  نیمـه ی دوم  از روی دادهـای  ننـداری هـم  کابـل 

بـه رسنوشـت کنونـی اش گرفتـار  تـا رسانجـام  دیـد  بسـیار  آسـیب  و  رنـج 

بـه  جدیـد  قـرن  نخسـت  سـال های  در  درسـت  دموکراسـی  البتـه  شـد. 

افغانسـتان بازگشـت؛ هرچنـد ضعیـف و بی نشـاط. کابـل ننداری امـا ظاهرا 

نیم راسـت هـم  قامـت شکسـته اش حتـا  بـود؛  از دموکراسـی  کم شـانس تر 

نشـد و زخم هـای جنـگ بـر پیکـرش هم چنـان باقـی مانـد. اگرچـه هشـت 

سـال پیـش قـرار شـده بـود کـه بازسـازی شـود، امـا پـس از سـه سـال، کار 

بازسـازی آن متوقـف شـد. به ایـن ترتیـب آن چـه در شـش مـاه سـاخته شـده 

بـود، نـه تنها در سـه سـال بازسـازی نشـد کـه اکنون پس از هشـت سـال از 

قـول و قـرار بازسـازی اش، هم چنـان ویـران مانده اسـت؛ موضوعـی که خود 

می توانـد میـزان به تحلیل رفـن تـوان جمعـی مـا را بیـان کنـد. 
شـود و برنامه هـای مشـخصی بـرای بهبـود وضعیت فرهنگـی در قالب آن   سـنجیده 

شود.

ایـن درحالی سـت کـه عاوه بـر وزارت اطاعـات و فرهنـگ و دیگر نهادهـای دولتی 

کـه در حـوزه ی فرهنـگ فعالیـت دارند، پسـت های قابـل توجهی در نهادهای ارشـد 

حکومتـی بـرای مشـاوران و کارشناسـان فرهنگی اختصاص یافته اسـت. 

هم چنـان در مـاه اسـد سـال گذشـته ریاسـت جمهـوری از فرمـان رییـس جمهـور 

کشـور در مورد ایجاد شـورای عالی فرهنگی خرب داد و هدف آن را ایجاد هامهنگی 

بیـن حوزه هـای مختلـف فرهنگـی کشـور خوانـد. گفتـه شـده بـود کـه ایـن شـورا به 

منظـور »حفـظ میراث هـای تاریخـی، حامیـت از هرمندان و نویسـنده گان، توسـعۀ 

صنعـت چـاپ، توریـزم، ارتقـای ظرفیت ها و حامیت از سـایر مسـایل فرهنگـی«، ماه 

یک بـار نشسـت برگـزار خواهـد کرد.  

امـا تـا کنـون که بیش از یک سـال از آن می گـذرد، خربی از شـورای عالی فرهنگی 

و برنامه ها و  نیسـت. 

در بیـان کوتـاه، رسنوشـت کابـل ننـداری و چگونگـی برخـورد جامعـه و دولـت با آن 

آیینـه ی وضعیـت فرهنگـی کشـور اسـت. این کـه چقـدر بـه آن اهمیـت داده ایـم و 

می دهیـم، چگونـه تخریبـش کرده ایـم، چگونـه در بازسـازی اش نـاکام بوده ایـم و 

اکنـون در کجـای کار مـا قـرار دارد، به خوبـی می توانـد نسـبت مـا را بـا فرهنـگ 

کند. بیـان  

اگرچـه جنـگ و ناامنـی بـر متامـی عرصه هـای زندگـی مـا سـایه انداختـه اسـت و 

در ایـن میـان مسـایل اساسـی و حیاتـی بسـیاری بـه حاشـیه رفتـه اسـت اما بسـیار 

رضوری و حیاتـی اسـت کـه توجـه بـه امـور فرهنگـی در صـدر برنامه هـای دولـت 

افغانسـتان باشـد. زیـرا از یک سـو آشـفتگی کنونـی و جنـگ جاری پیـش از هر چیز 

دیگـر یـک پدیـده ی فرهنگـی اسـت و از سـوی دیگر، فرهنـگ از آن متأثر می شـود. 

یعنـی یـک رابطـه ی دوسـویه میـان ایـن وضعیـت و فرهنگ مـا وجـود دارد و ازین رو 

بی توجهـی بـه فرهنـگ نه تنهـا آسـیب فرهنگـی بـه بـار مـی آورد بلکـه بیرون رفـت از 

وضعیـت کنونـی- در ابعـاد مختلـف و از جملـه در بعـد سیاسـی آن - نیـز ناممکـن 

می شـود.

فراتـر از آن، بایـد همـه دلواپـس فرهنـگ خـود باشـیم. ایـن »دریا«یـی کـه همـه 

بـا تـاش مشـرک و دلواپسـی همگانـی می توانـد زالل  »ماهـی«ای آن هسـتیم، 

شـود. بـا آلودگـی کنونـی نـه تنهـا چشـم های مـا قـادر بـه دیـدن پیرامـون نیسـت، 

بلکـه »حیـات« مـا بـا خطـر مواجـه اسـت. 

ششمین جشنواره بین المللی فلم کابل ننداری؛ آیینه ی وضعیت فرهنگی امروز ما 
زنان هرات آغاز شد

حوت
نباید مسئولیت های جدیدی به عهده بگیرید. به نظر می رسد که انرژی کافی 
برای اتمام وظایف در دست تان ندارید. سعی کنید آرام باشید، زیرا به نظر می رسد 

که سریع خشمگین می شوید.
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آمنهـ  احضاریهـ  برافتادنـ  پروتکلـ  تشــخیصـ  ثباتـ  جوالهـ  چرندهـ  
حاجتـ  خدمهـ  درندهـ  ذکاوتـ  رهبانیتـ  زحلـ  ژرفـ  سیاستـ  شورباـ  
ضجرـ  طوافـ  ظلمـ  عادلـ  غرورـ  فرجـ  قاصدـ  کماندوـ  گلولهـ  المذهب 

ـ ملکـ  نواسهـ  واقعهـ  هیبتـ  یکبارگی.
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فلم »غیر عادی« در امریکا 
در صدر قرار گرفت

 حسین معرفت

بـه گـزارش روایتـی، فلم سـینامیی »غیر عـادی« محصولی از یونیورسـل 

توانسـت  خـود  اکـران  نخسـت  هفتـه  در  پرودکشـن،  هـوس  بلـوم  و 

بگیـرد. قـرار  آمریـکا  دالـری در صـدر گیشـه  میلیـون  فـروش ۳.۷  بـا 

در عـر کرونـا و در حالـی کـه مخاطبـان هنـوز متایلـی بـرای رفـن بـه 

سـینام ندارنـد و از طرفـی هـر فلمـی کـه قـرار بـود بـه صورت سـینامیی 

اکـران شـود، انتشـارش عقـب افتـاد، همین بلیت فروشـی انـدک کافی 

بـود تـا فلم »غیرعـادی« به راحتـی پرفروش ترین فلم هفته شـود. این اثر 

در ۲۴۷۲ سـینام در آمریکای شـاملی اکران شد و در ۲۰ گیشه جهانی 

۱.۹ میلیـون دالر فروخـت تـا در مجمـوع بـه ۵.۶ میلیـون دالـر برسـد.

بـازی  قاتـل رسیالـی  یـک  نقـش  وو در  »غیـر عـادی« ویسـن  فلـم  در 

اسـت.  آمـوز  دانـش  نوجـوان  یـک  هـم  نیوتـون  کاتریـن  و  می کنـد 

کریسـتوفر لنـدون کـه فلـم »آشـفته« از سـه گانـه »فعالیـت فراطبیعـی« 

فلـم  بـود،  هـم  مبـارک«  مرگـت  »روز  کارگـردان  و  کـرد  نویسـندگی  را 

»غیرعـادی« را در رده سـنی بزرگسـال سـاخته اسـت. این اثر کـه عموماً 

نقدهای مثبتی داشـته، با بودجه ۶ میلیون دالری سـاخته شـده اسـت.

وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  فلـم  ایـن  کـه  هسـتند  معتقـد  تحلیلگـران 

سـینامهای  از  تعـدادی  بـودن  بسـته  همینطـور  و  کرونـا  پاندمـی 

آمریـکا افتتاحیـه خوبـی داشـته اسـت و بسـیار سـودآور خواهـد شـد. 

در  رقیـب  نبـود  وجـود  بـا  اسـت  امیـدوار  هـم  فلـم  سـازنده  کمپنـی 

گیشـه، ایـن فلـم مـدت زمانـی طوالنـی را بـرای اکـران داشـته باشـد.

فلم هایـی  بـازی«  »بیـا  و  بـزرگ«  پـدر  بـا  »جنـگ  بـرود«،  »بگـذار 

انـد.  گرفتـه  قـرار  آمریـکا  فـروش  بعـدی  رتبه هـای  در  کـه  هسـتند 

فلـم جدیـدی »آمونیـت« نیـز دیگـر فلـم تـازه اکـران ایـن هفتـه بـود.

عمومـاً فلم هـا ۷۵ الـی ۹۰ روز پیـش از آنکـه به صـورت دیجیتالـی ارائه 

شـوند، بایـد در سـینامها منایـش داده شـده باشـند؛ بـا قـراردادی کـه 

یونیورسـل امضـا کـرد ایـن رشکـت می توانـد بعـد از ۱۷ روز ایـن فلـم ها 

را بـه صـورت آنایـن منایـش دهـد. سـینامی AMC نیـز در ازای ایـن 

قـرارداد بخشـی از سـود کمپنـی در منایـش آنایـن را دریافـت می کند.

طـی آزمایشـاتی کـه فوربز نتایج آن را منترش کـرد، فلم »مد مکس« بیش 

از هـر فلمـی باعـث افزایـش هیجـان و رضبـان قلب مخاطبان می شـود.

و  بتمـن  مکـس،  مـد  فیوریوسـا،  تورتـو،  دومینیـک  جیمزبانـد، 

طـی  در  کـه  انـد  بـوده  شـخصیت هایی  همگـی  بـورن،  جیسـون 

بـوده  ماشـینی  گریـز  و  تعقیـب  سـکانس های  از  بخشـی  سـال ها 

کـدام  هسـتند؟  بهـر  زمینـه  ایـن  در  آن هـا  از  یـک  کـدم  امـا  انـد. 

یـک از آن هـا بیـش از همـه باعـث افزایـش رضبـان قلـب مـا شـدند؟ 

اسـت. پرداختـه  موضـوع  ایـن  علمـی  بررسـی  بـه  خـربی  در  فوربـز 

طبـق  خربنـگاران،  باشـگاه  از  نقـل  بـه  مـگ  مـووی  گـزارش  بـه 

مکس:جـاده  »مـد  سـینامیی  فلـم  شـده  انجـام  کـه  آزمایشـی 

اسـت. بـوده  گریـزی  تعقیـب  فلـم  زاتریـن  تنـش   خشـم« 

وسـایل  بـا  و  کـرده  آزمایـش  داوطلـب   ۱۰۰ روی  محقـق  گـروه  یـک 

در  مخاطبـان  پالـس  میـزان  بررسـی  و  قلـب  رضبـان  اندازگیـری 

اسـت. رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  مختلـف  فلم هـای  مشـاهده  زمـان 

بعد از انجام این آزمایش ها و احتساب رضبان قلب در ثانیه )BMP( این 

گروه تحقیقاتی متوجه شدند که سکانس تعقیب و گریز فلم »مد مکس« 

باعـث افزایـش ۳۳ درصدی رضبان قلب مخاطبانش می شـود به صورت 

میانگیـن آن را از ۶۴ مـورد در دقیقـه بـه ۸۵ مـورد در دقیقـه می رسـاند.

هیجان انگیزترین فلم تاریخ ســینما 
شد انتخاب 

به هـرروی، سـال ها گذشـت و حـرف و حدیـث چندانـی از کابـل ننـداری 

نبـود؛ اکنـون دو روز اسـت کـه دوبـاره نامـش بـر رس زبان هـا افتـاده اسـت. 

رییـس جمهـور در فیسـبوکش  اول  امراللـه صالـح، معـاون  آن کـه  از  پـس 

نوشـت »بـه نظـر شـام کابل ننـداری کـه سالهاسـت بـی کاره و باطـل مانده 

اسـت چـه شـود؟« و خـرب داد کـه »مـا در نظرداریـم به اسـاس نظریات شـام 

کابـل ننـداری را از حالت کنونی اش بیرون سـازیم«، کابـل ننداری موضوع 

بحـث و خـرب شـد. عده ای با نگرانی نوشـتند کـه مبادا این هم به رسنوشـت 

سـینام پـارک دچـار شـود و عـده ای هـم شـاید بـا نـام کابـل ننـداری درگیر 

آن  در حـرت  و  شـدند  آن  شـگوفایی  و  سـال های رسزندگـی  نوسـتالژی 

روزگار »انگشـت در دنـدان ماندنـد«.

از جلسـه  معلوماتـی اش  و  گزارشـی  اسـتاتوس  یـک  آخـر  در  آقـای صالـح 

اسـت. پرداختـه  ننـداری  کابـل  بـه  »شـش و نیم« 

ششـمین جشـنواره بین املللـی فلـم زنـان هـرات عـر 

دیـروز دوشـنبه، بیست وششـم عقـرب در قـر دارملان 

کابـل افتتـاح شـد. عزیـز دلـدار از مسـووالن خانـه ی فلـم رویـا بـه 

روزنامـه افغانسـتان مـا گفـت کـه بیـش از سـه هـزار و ۵۰۰ فلـم از 

زنـان  فلـم  بـه دبیرخانـه جشـنواره بین املللـی  ۱۲۲ کشـور جهـان 

هـرات رسـیده بـود کـه از میـان آنهـا ۷۳ فلـم منتخـب از ۲۷ کشـور 

جهـان در دو بخـش »مسـابقه و منایـش ویژه« این جشـنواره راه یافته 

اسـت. ایـن فلم هـا متعلـق به کشـورهای چـون ایـران، هنـد، امریکا، 

بریتانیا، فرانسـه، آملان، روسـیه، کراوسـی، مر، یونان، رصبسـتان، 

فیلیپیـن، اسـپانیا، ترکیـه، پولند، تایـوان، قطر، پرتـگال، فنلد، یمن، 

آفریقای جنوبی، آرجنتاین و اوزبیکستان و ... است.

ایـن  داوران  هیـأت  جشـنواره،  ایـن  برگزارکننـدگان  گفتـه ی  بـه 

جشـنواره متشـکل از سـینامگران و فعـاالن حقـوق زن از کشـورهای 

یونـان، تاجیکسـتان،  امریـکا، اسـپانیا، روسـیه،  افغانسـتان، هنـد، 

فرانسـه، ترکیـه و ایـران اسـت. 

و  بامیـان  کابـل،  در  جشـنواره  ایـن  منتخـب  فلم هـای  اسـت  قـرار 

شـوند. گذاشـته  منایـش  بـه  ننگرهـار 

جشـنواره بین املللـی فلـم زنـان هـرات در سـال ۲۰۱۳ توسـط خانه 

فلـم رویـا و بنیـاد آرمان شـهر بنیان گـذاری شـده اسـت. سـه سـال 

نخسـت ایـن جشـنواره در هـرات برگـزار می شـد و پـس از 1395 بـه 

کابـل نقـل مـکان کرده اسـت.



دیدیـه دشـان رسمربـی فرانسـه بـه مهاجـم ایـن 

تیـم اولیویـه ژیـرو هشـدار داد تـا زمانـی کـه در 

باشـگاهش بیشـر بـازی نکنـد در تیـم ملـی بـه 

میـدان نخواهـد رفـت.

دیدیه دشـان رسمربی فرانسـه که با پرسشـهایی 

دربـاره علـت بـازی دادن بـه آنتونـی مارسـیال به 

جـای اولیویـه ژیـرو در بـازی اخیر فرانسـه مواجه 

شـده بـود بـا هشـداری ضمنـی بـه ایـن سـتاره 

فرانسـوی گفـت تـا زمانی که ژیرو در باشـگاهش 

بـازی  احتـال  نکنـد  بـازی  بیشـر  چلسـی 

کردنـش در تیـم ملـی کمـر خواهـد بـود.

ژیـرو هفتـه گذشـته در جریـان دیـدار دوسـتانه 

فرانسـه مقابـل فنالنـد بـه میـدان رفـت تـا صد و 

سـومین بـازی ملـی اش را در کارنامـه ثبت کند. 

امـا روز شـنبه در بـازی مقابـل پرتـگال در لیـگ 

ملت هـای یوفـا دیدیه دشـان بـه جـای او آنتونی 

مارسـیال را بـه عنـوان مهاجـم فیکس بـه میدان 

از  فرسـتاد. دشـان در کنفرانـس خـری پیـش 

دیـدار فـردای فرانسـه مقابـل سـوئد در مواجهـه 

بـه سـوال خرنـگاران دربـاره ژیـرو گفـت: " مـن 

بازیکنـان تیـم ملـی اسـپانیا بـرای صعـود از گروه 

خـود، تنهـا به کسـب پیـروزی در برابـر آملان می 

اندیشـند. شـاگردان لوئیس انریکه برای صعود از 

گـروه خـود در رقابـت های لیگ ملت هـای اروپا، 

تنهـا بـه کسـب پیـروزی در برابـر آملـان هـا نیـاز 

دارنـد و بـا هـر نتیجـه ای غیـر از ایـن، از دور این 

رقابـت هـا کنـار مـی رونـد. اسـپانیا کـه تـا پایـان 

دور رفـت ایـن رقابت ها با 7 امتیـاز از 3 دیدار در 

صدر قرار داشـت، اکنون در 2 دیدار دور برگشـت 

تنهـا یـک امتیاز کسـب کرده و رتبـه اول جدول را 

بـه آملـان واگـذار کـرده کـه بـا 8 امتیـاز باالتـر از 

الروخـا در صـدر قرار گرفته اسـت. اسـپانیا که در 

دیدار مقابل سـویس این فرصت را داشـت بتواند 

کولـه بـار صعود از گروه را ببنـدد، به طرز عجیبی 

مقابـل حریـف 10 نفـره خود متوقف شـد. آنها در 

ایـن دیـدار 2 بـار صاحـب رضبـه پنالتـی شـدند 

کـه هـر دو پنالتـی را یان زومر سـنگربان مونشـن 

گالدبـاخ از رسخیـو رامـوس گرفـت و ماتادورهـا 

بـه لطـف گل دقیقـه 89 جـرارد مورنو از شکسـت 

گریختنـد. حـاال دو تیـم فـردا شـب در اسـتادیوم 

املپیـک سـویا بـه مصـاف هـم خواهنـد رفـت تـا 

تکلیـف تیـم صعـود کننـده از این گروه مشـخص 

ارنـج تیـم را طـوری انتخـاب می کنـم کـه بـرای 

تیـم ملی فرانسـه بهریـن انتخاب ممکن باشـد. 

آنتونـی کـه بازیکـن خوبـی اسـت در آن بـازی به 

ما اجازه داد عمق بیشـری در بازی مان داشـته 

باشـیم. اولیویـه اول باید رشایطش در باشـگاه را 

درسـت کنـد. او شـهرت زیادی دارد ولـی باید در 

ریتـم بـازی قـرار بگیرد".

شـود. پیرو همین منظور، اتوبوس تیم ملی اسـپانیا 

نیـز وارد شـهر سـویا شـد. رسخیـو رامـوس کاپیتـان 

تیـم ملی اسـپانیا و باشـگاه رئـال مادرید کـه از تیم 

شـهر سـویا خـودش را بـه فوتبـال دوسـتان معرفـی 

کـرد، اکنـون درصدد جـران اشـتباهاتش در دیدار 

مقابـل سـویس اسـت تا تیـم ملی کشـورش را راهی 

مرحلـه بعـد لیـگ ملت هـای اروپا کند. دیـدار رفت 

تیـم هـای آملـان و اسـپانیا در مرسـدس بنـز آرنـای 

شـهر اشـتوتگارت برگزار شـد که حاصل کار دو تیم 

با تسـاوی 1 – 1 به پایان رسـید. در آن دیدار، تیمو 

ورنـز بـرای مانشـافتی ها و خـوزه گایـا در دقیقه 96 

گل مسـاوی اسـپانیا را وارد دروازه کویـن تـراپ کرد 

کـه در آن دیـدار، سـنگربان آملانـی هـا بود.

هشدار به ژیرو: باید در چلسی بیشتر بازی کنی

گاوبازان ماتادور، آماده شکار آلمانی ها
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واشـنگنت  در  ترامـپ  آقـای  هـواداران  هـم  شـنبه  روز 

راهپیایـی کردنـد تـا از ادعاهـای او دربـاره وقـوع تقلـب 

رئیـس  اوبامـا،  بـاراک  کننـد.  حایـت  انتخابـات  در 

جمهـور پیشـین آمریـکا و از حامیـان اصلـی آقـای بایـدن 

در انتخابـات، بـه بی بی سـی گفـت کـه شـکاف در ایـاالت 

متحـده نسـبت بـه چهار سـال پیش کـه دونالـد ترامپ در 

بیشـر شـده اسـت. پیـروز شـد بسـیار  انتخابـات 

جاپـان  بـه  رسـیدن  از  قبـل  بین املللـی  ورزشـکاران 

در  بقیـه  از  دور  سـپس  و  شـدند  قرنطینـه  هفتـه  دو 

هتل هایشـان در توکیـو نگـه داشـته شـدند. آنهـا همچنین 

آزمایـش  )معمول تریـن  پی سـی آر  آزمایـش  روز  هـر 

تشـخیص ویـروس کرونـا در جهـان( دادنـد. تاکنـون هـم 

چاپـان و هـم کمیتـه بین املللـی املپیـک تاکیـد کرده انـد 

توشـیرو  می شـود.  برگـزار  آینـده  تابسـتان  مسـابقات  کـه 

اوایـل   ۲۰۲۰ املپیـک  برگـزاری  اجرایـی  مسـئول  موتـو 

از  تـالش خواهنـد کـرد  بـود  سـال جـاری میـالدی گفتـه 

برگـزاری مسـابقات پشـت درهـای بسـته جلوگیـری شـود. 

او همچنیـن گفـت ایـن احتـال وجـود دارد که مسـابقات 

بـا "تعـداد محـدودی" متاشـاگر برگزار شـود و تعـداد افراد 

کنـد. پیـدا  کاهـش  نیـز  کشـورها  کاروان  غیرورزشـکار 

اوایـل هفتـه گذشـته از آقـای بـاخ سـوال شـد که ایـا برای 

فراهـم کـردن مقدمـات لغـو بازی هـا راهی جاپان می شـود 

امـا او "بشـدت" ایـن شـایعه را رد کـرد. پیش تـر معـاون او 

نیـز گفتـه بـود کـه این مسـابقات "بـا کرونا یا بـدون کرونا" 

املپیـک  وزیـر  هاشـیموتو  سـیکو  شـد.  خواهـد  برگـزار 

"بـه هـر قیمتـی" در  بـود کـه املپیـک  نیـز گفتـه  چاپـان 

ایـن  حـارض  حـال  در  شـد.  خواهـد  برگـزار   ۲۰۲۱ سـال 

امیـد وجـود دارد کـه یـک واکسـن کرونـای موثـر تـا سـال 

و  فایـزر  رشکت هـای  بیایـد.  بـازار  بـه  میـالدی  آینـده 

واکسـن  داده  نشـان  اولیـه  نتایـج  می گوینـد  بایواِن تـک 

کرونـا  رسایـت  از  درصـد   ۹۰ تـا  سـاخته اند  کـه  کرونایـی 

می کنـد. جلوگیـری 

طـرف تیـم او مطرح نشـده بلکه از سـوی کسـانی ارائه 

شـده کـه فکـر می کننـد در انتخابـات تخلـف رخ داده 

بایـدن  جـو  پیـروزی  پذیـرش  از  ترامـپ  آقـای  اسـت. 

رس بـاز می زنـد و ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت کـه 

رونـد انتقـال قـدرت بـا مشـکالتی روبرو شـود. مراسـم 

تحلیـف رئیـس جمهـور بعـدی آمریـکا روز ۲۰ جنـوری 

)حـدود دو مـاه دیگـر( برگـزار می شـود.

سـوگا  یوشـیهیده  بـا  مذاکـره  از  پـس  بـاخ  آقـای 

گفـت:  فرانسـه  خرگـزاری  بـه  جاپـان  نخسـت وزیر 

"مـا بـا در نظـر گرفـنت متـام معیار هایـی کـه می تـوان 

را  راهکارهـا  از  بزرگـی  بسـیار  مجموعـه  کـرد،  تصـور 

خیلـی  خیلـی  شـده  موجـب  ایـن  گرفته ایـم.  نظـر  در 

در  آینـده  سـال  را  متاشـاگران  کـه  باشـیم  مطمـن 

داشـت." خواهیـم  ورزشـگاه ها 

تورمننـت  یـک  برگـزاری  از  پـس  بـاخ  آقـای  دیـدار 

ژیمناسـتیک در جاپـان انجـام شـد. ایـن تورمننـت بـا 

رشکـت ۲۲ ورزشـکار از کشـورهای مختلـف و حضـور 

برگـزار شـد. هـزار متاشـاگر  ده هـا 

از  آمریـکا،  جمهـور  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  انتخاباتـی  تیـم 

آن  در  کـه  خـود  حقوقـی  اقـدام  بخش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 

خواهـان توقـف تاییـد نتایـج آرا در ایالـت پنسـیلوانیا شـده بـود، 

اسـت. کـرده  عقب نشـینی 

انتخابـات  در  رسنوشت سـاز  ایالت هـای  از  یکـی  پنسـیلوانیا 

بایـدن  جـو  پیـروزی  بـرآورد  کـه  بـود  آمریـکا  جمهـوری  ریاسـت 

در آن و کسـب ۲۰ رای الکـرال )کالـج انتخاباتـی( ایـن ایالـت 

و  برسـد   ۲۷۰ عـدد  بـه  بایـدن  آقـای  الکـرال  آرای  شـد  باعـث 

کننـد. اعـالم  انتخابـات  برنـده  را  او  رسـانه ها 

اعـراض بـه نتیجـه آرای ایـن ایالـت بـه ویـژه رای هـای پسـتی و 

نظـارت بـر شـارش آنهـا یکـی از مهم تریـن بخش هـای دعـوای 

حقوقـی تیـم آقـای ترامـپ و ادعاهـای خـود او مبنـی بـر تقلـب 

در انتخابـات بـود.

امـا در نسـخه تـازه شـکایت تیـم حقوقـی آقـای ترامپ بـه دادگاه 

فـدرال، ایـن ادعا کـه مقام هـای انتخاباتی بـه صـورت غیرقانونی 

مانـع از نظـارت بر شـارش صدها هزار رای پسـتی در شـهرهای 

فیالدلفیـا و پیتسـبورگ شـده اند، حذف شـده اسـت.

در  پسـتی  آرای  از  محـدودی  تعـداد  بـه  تنهـا  تـازه  دادخواسـت 

بخش هایـی از ایالـت پنسـیلوانیا مربـوط می شـود. آقـای بایـدن، 

نامـزد حـزب دموکـرات در ایـن ایالـت بـا اختـالف بیـش از ۶۰ 

هـزار رای )حـدود یـک درصـد آرا( برنـده شـده اسـت.

اخیـر  روزهـای  در  خـود  متعـدد  توییت هـای  در  ترامـپ  آقـای 

مدعـی پیـروزی در انتخابـات شـده و وعده ادامه دعـوای حقوقی 

و ثبـت شـکایت های تـازه علیـه نتایـج اعـالم شـده در چنـد ایالت 

را داده اسـت. او همچنیـن گفتـه کـه بسـیاری از شـکایت ها از 

مطمـن  "بسـیار  می گویـد  املپیـک  بین املللـی  کمیتـه  رئیـس 

حضـور  توکیـو  املپیـک  رقابت هـای  در  متاشـاگران  کـه  اسـت" 

داشـت. خواهنـد 

تومـاس بـاخ همچنیـن گفـت ایـن کمیتـه "تالش زیـادی" خواهد 

کـرد بـه متاشـاگران قبل از رسـیدن به جاپان واکسـن زده شـود. 

آقـای بـاخ اکنـون در چاپـان مشـغول مذاکـره در مـورد چگونگـی 

برگـزاری بازی هـا در سـال آینـده میالدی اسـت.

بازی هـای توکیـو قـرار بـود تابسـتان امسـال انجـام شـود امـا بـه 

تعویـق  بـه  سـال  یـک  کرونـا  ویـروس  دلیـل همه گیـری جهانـی 

افتـاد. بیشـر از ۱۱۰۰۰ ورزشـکار و ۲۰۰ کشـور قـرار بـود در 

ایـن مسـابقات رشکـت کننـد.

انتخابات آمریکا؛ تیم ترامپ از شکایت اصلی  خود در

 پنسیلوانیا عقب نشینی کرد 

المپیک توکیو؛ توماس باخ »اطمینان« دارد

 مسابقات با تماشاگر برگزار خواهند شد 

سـاله حـارض بـه ادامـه همـکاری بـا رئال اسـت.

رامـوس سـال 2005 بـود کـه از سـویا بـه رئـال پیوسـت 

و  تبدیـل بـه بهریـن مدافـع میانـی تاریـخ باشـگاه شـده 

و بسـیاری او را بهریـن مدافـع میانـی تاریـخ فوتبـال هـم 

مـی داننـد. او اخیـرا توانسـت یکصدمین گلش بـا پیراهن 

رئـال را نیـز بـه مثر برسـاند.

رامـوس سـال 2015 نیـز بـر رس متدیـد قـرارداد بـا رئـال 

بـه مشـکل خـورد و چیزی تا پیوسـنت بـه منچسـریونایتد 

لوئیـس سـوارز پس از جدایـی از بارسـلونا دورانی 
جدیـد را در اتلتیکومادریـد رشوع کرده اسـت.

اوایـل سـنبله بـود که رسـانه های اسـپانیایی خر 
از پایـان کار لوئیـس سـوارز در بارسـلونا دادنـد. 
خـر از ایـن قـرار بـود کـه رونالـد کومان به سـتاره 
اروگوئـه ای گفتـه اسـت کـه بـرای فصل بعـد روی 
او حسـاب منـی کنـد و اینکه باید بـه دنبال تیمی 
جدیـد برای خود باشـد. یک ماه بعد دوران شـش 
سـاله حضور سـوارز در بارسـا با ثبـت 198 گل به 

امتـام رسـید و او راهـی اتلتیکو مادرید شـد.
بـه  اتلتیکـو  در  رشایطـش  مـورد  در  سـوارز 
خرنـگاران گفـت:» مـی دانسـتم اتلتیکـو چه تیم 
بزرگـی اسـت و قـرار اسـت به کجـا بروم. بـا مربی 
و بازیکنـان ایـن تیم به خوبی آشـنا بودم. کسـانی 
کـه در اطـراف ایـن تیم فعالیت می کنند، انسـان 
هـای فـوق العاده ای هسـتند و خیلـی زود در این 
تیـم خـودم را وفـق دادم و بـه خانـواده جدیـدم 
تبدیـل شـدند. همین چیزها کار هر فوتبالیسـتی 
را راحـت تـر مـی کنـد و یـک باشـگاه را به سـمت 
بزرگر شـدن سـوق می دهد.« سـوارز ادامه داد:» 
از چیزهـای زیـادی در اتلتیکـو سـورپرایز شـدم. 
زیرسـاخت هـای اتلتیکـو فراتـر از انتظاراتـم بـود. 
کسـانی در ایـن باشـگاه فعالیـت مـی کننـد کـه 

دیگـو فورالن سـتاره اروگوئه ای سـابق اتلتیکو مادریـد می گوید حضور یا 
عـدم حضـور مسـی در اسـپانیا تاثیـر چندانی بـر اهمیت اللیـگا نخواهد 
داشـت. دیگـو فورالن سـتاره اروگوئـه ای سـابق اتلتیکو مادریـد می گوید 
خروج لیونل مسـی از اسـپانیا تاثیر چندانی روی کیفیت و اهمیت اللیگا 
نخواهد داشـت و لیگ اسـپانیا بدون حضور این سـتاره بزرگ آرجانتاینی 
هـم یکـی از بهریـن لیگ های فوتبـال دنیا خواهد بود. مسـی تابسـتان 
امسـال خواهـان تـرک بارسـا شـد ولـی در نهایـت در ایـن تیم مانـد. این 
در حالـی اسـت کـه گفتـه می شـود بـا توجه بـه متدید نشـدن قـرارداد او 
مسـی ممکـن اسـت از تابسـتان آینـده بـا تـرک بارسـا راهـی کشـوری به 
غیر از اسـپانیا شـود. از منچسرسیتی و PSG به عنوان مقاصد احتالی 
او یـاد شـده اسـت. دیگـو فـورالن در گفتگـو بـا مـارکا در ایـن بـاره گفت: 
" مانـدگار شـدن نهایـی مسـی بـه نظـر مـن موهبت بزرگـی بـرای اللیگا 
نیسـت. در این شـکی نیسـت که اللیگا بـه دلیل حضور بازیکنـان بزرگ 
در باشـگاه های مختلـف اسـپانیا رشـد کـرده و بـه چنیـن لیگـی تبیـدل 
شـده ولـی اللیـگا، اللیـگا اسـت و باشـگاه هـا هسـتند که مهم هسـتند. 
باشـگاه هایی کـه ریشـه در تاریـخ دارند". فـورالن در ادامه گفـت: " اینکه 
مسـی در بارسـا مانـد خـر خوبـی بـود ولـی بازیکنانـی مثل لئو مسـی و 
سـوارز و دیگـر بازیکنـان بـزرگ تغییـر می کننـد، مسـن می شـوند و در 
نهایـت خداحافظـی می کنند ولی اللیگا رس جایـش خواهد ماند. اللیگا 
تاریخی نود و چند سـاله دارد و سـتاره های بزرگی داشـته و در آینده هم 

خواهد داشـت".

کابـوس هـواداران رئـال روز بـه روز بـه واقعیـت نزدیـک تر می شـود. 

آاس امـروز پیشـنهاد هنگفـت و ردنشـدنی پـی اس جـی بـه رسخیـو 

رامـوس را فـاش کرد.

مشـخص نیسـت کـه باالخـره بیـن رئـال مادریـد و رسخیو رامـوس بر 

رس متدیـد قـرارداد توافـق خواهـد شـد یـا خیـر و همچنـان احتـال 

جدایـی کاپیتـان وجـود دارد.

رسخیـو رامـوس از 4 جنـوری آزاد اسـت تا با باشـگاه هـای مدنظرش 

وارد مذاکـره شـود. هنـوز پیرشفتـی در مذاکـرات متدیـد او بـا رئـال 

حاصـل نشـده و هـر احتالـی در مـورد او را مـی تـوان متصـور بود.

جـذب  بـرای  ژرمـن  سـن  پـاری  عالقـه  از  خـر  آاس  نرشیـه  امـروز 

کاپیتـان رئـال مادریـد داد. باشـگاه متمـول پاریسـی از 4 جنـوری 

مذاکراتـش بـا رامـوس را رشوع خواهـد کـرد و بـه وی پیشـنهادی 3 

سـاله بـا دسـتمزد 20 میلیـون یوروی خالـص ارائه خواهـد داد که رد 

نکردنـی بـه نظـر مـی رسـد.

پیشـنهاد سـه سـاله پـی اس جـی در رشایطـی ارائـه خواهـد شـد که 

موضـع رسان رئـال در مـورد رامـوس بـدون تغییـر مانـده اسـت. رئال 

حـارض نیسـت قـراردادی دو سـاله بـه کاپیتانـش پیشـنهاد بدهـد. 

باشـگاه مادریـدی قـراردادی یـک سـاله با بنـد متدید یک سـال را به 

رامـوس ارائـه داده اسـت و در آن دسـتمزد او بـی تغییـر مانـده.

رامـوس اگـر فصـل آینـده بتوانـد تعـداد مشـخصی بـازی بـرای رئـال 

مادریـد انجـام دهـد، قـراردادش بـه شـکل خـودکار یـک سـال دیگر 

نیـز متدیـد خواهـد شـد امـا او تـا بـه امـروز تنهـا بـه رشط متدیـد دو 

فاصلـه نداشـت امـا در نهایـت قـراردادش را متدیـد کـرد. 

قـرارداد  تنهـا  بـاالی 30 سـال خـود  بازیکنـان  بـه  رئـال 

یـک سـاله را پیشـنهاد مـی دهـد و فقط بـرای کریسـتیانو 

رونالـدو در ایـن مورد اسـتثنا قائل شـد و قراردادش را سـه 

سـاله متدیـد کرد.

رئـال حـاال خطـر پـی اس جـی را جـدی تر از همیشـه می 

بینـد و شـاید تابسـتان بعد، رسخیـو راموس بـه دوران 16 

سـاله حضـورش در جمـع کهکشـانی ها پایـان بدهد.

هدفـی جز بزرگر شـدن اتلتیکـو در اروپـا ندارند.
دیـه گـو سـیمئونه را همـه مـی شناسـند و ولـی 
مـرا  نیـز  اتلتیکـو  در  او  مـدت  طوالنـی  حضـور 
شـگفت زده کـرده اسـت. در ایـن مـدت از فرمـان 
پذیری بازیکنان و باشـگاه از سـیمئونه نیز شگفت 
زده شـده ام. اینجا همه چشـم بسـته سـیمئونه را 
قبـول دارنـد و ایده هـای تاکتیکـی او را قبول می 
نیمکـت  بازیکـن اصلـی  اگـر  اتلتیکـو  کننـد. در 
نشـین شـود، از جانشـینش حایـت مـی کنـد و 
ایـن فاکتـور خیلـی مهمـی اسـت. همـه اینهـا بـه 
لطـف روح تیمـی بزرگـی اسـت کـه سـیمئونه بـه 
اتلتیکـو تزریـق کرده اسـت. او در تیـم یک فضای 
رقابتـی دوسـتانه را ایجـاد کـرده اسـت کـه باعـث 

قدرمتندتـر شـدن تیـم مـی شـود.«

خداحافظ رئال؛ راموس هم تیمی جدید نیمار و امباپه؟

ایـن واکسـن آزمایشـی را بـا همـکاری رشکـت 

اسـت. سـاخته  بیواِن تِـک 

براسـاس گزارشـها هر رو رشکـت از روش نوینی 

بـرای سـاخت واکسـن بـرای مقابلـه بـا ویـروس 

کـه  اسـت  گفتـه  مادرنـا  برده انـد.  بهـره  کرونـا 

"ایـن روز خوبـی" اسـت و اعـالم کـرده که قصد 

دارد تـا طـی چنـد هفتـه آینـده بـرای گرفـنت 

مجـوز اسـتفاده از ایـن واکسـن، اقـدام کنـد.

اینگونـه  بـرای  تقاضـا  جهـان  مـردم  از  بسـیاری 

شـده  ایجـاد  رشایـط  بـا  رفـت.  باالتـر  وسـایل 

از  و  آورنـد  روی  خانـه  در  دورکاری  بـه  بسـیاری 

طریق اپلیکیشـنهایی نظیر "زوم" جلسـات کاری 

اقتصـاد  رو  همیـن  از  کرده انـد؛  برگـزار  را  خـود 

بوده انـد. پیـرشو  بهبـود  در  آسـیایی  کشـورهای 

خـروج جاپـان از رکـود و تبدیـل آن بـه رشـد در 

سـه ماهـه سـوم سـال رسیعریـن نـرخ بازگشـت 

رشـد اقتصادی این کشـور بـوده. تولیـد ناخالص 

سـال  دوم  ماهـه  سـه  در  کشـور  ایـن  داخلـی 

بدتریـن ارقـام از زمـان اعـالم رسـمی داده هـای 

سـال  از  کشـور  ایـن  اقتصـادی  رشـد 

از  بدتـر  حتـی  بـوده؛  میـالدی   ۱۹۸۰

 ۲۰۰۸ سـال  در  اقتصـادی  بحـران 

میـالدی.

بـرای  جاپـان  اخیـر  اقتصـادی  رشـد 

اسـت؛  خوبـی  خـر  جاپـان  دولـت 

ماننـد  کرونـا  دوم  مـوج  در  کشـور  ایـن 

بسـیاری از کشـورهای دیگـر از اقدامـات 

اسـت. کـرده  خـودداری  محدودکننـده 

زده  تخمیـن  پـول  بین املللـی  صنـدوق 

درصـد   ۴/۴ امسـال  جهـان  اقتصـاد 

کوچکـر شـود؛ بر همیـن اسـاس انتظار 

مـی رود اقتصـاد آمریـکا امسـال ۳۳/۴ درصـد آب 

رود.

چیـن تنهـا کشـوری بـوده کـه بـه رشـد اقتصادی 

رشـد  نـرخ  داده؛  ادامـه  کرونـا  بحـران  در  خـود 

امسـال ۲ درصـد تخمیـن زده  اقتصـادی چیـن 

شـده. دیـروز پانـزده کشـور در آسـیا و اقیانوسـیه 

بـا امضـای توافقنامـه ای بزرگریـن گـروه تجـارت 

آزاد موسـوم بـه گـروه "همـکاری اقتصـادی جامع 

منطقـه ای" را تشـکیل دادنـد .

توافـق اخیـر بـرای اولین بـار چین، جاپـان و کره 

جنوبـی را در توافـق آزاد تجاری قرار داده اسـت.

عنـوان  بـه  چیـن  بـه  اسـت  ممکـن  گـروه  ایـن 

رشیـک اصلـی تکیـه کنـد و نقـش ایـن کشـور را 

قدرتهـای  کنـد؛  رنگ تـر  پـر  جهـان  اقتصـاد  در 

بـزرگ اقتصـادی در جنـوب رشقـی آسـیا نظیـر 

چاپـان، کـره جنوبـی در همکاری بـا چین ممکن 

اسـت بـا رشایـط جدیـد در وضعیت بهـری برای 

سـاماندهی قوانیـن تجـاری منطقـه قـرار گیرنـد.

کاهـش  آینـده  سـالهای  در  گـروه  ایـن  هـدف 

اسـت. مناطـق  از  بسـیاری  در  تعرفه هـا 

 مادرنـا"، که یـک رشکت آمریکایی اسـت اعالم 

کـرده کـه واکسـن تولیـدی ایـن رشکـت بـرای 

کرونـا تـا حـدود ۹۵ درصد موثـر بـوده و ایمنی 

ایجـاد کرده اسـت.

داروسـازی  رشکـت  پیـش  هفتـه  یـک  حـدود 

"فایـزر" اعـالم کـرد کـه واکسـن کرونـای ایـن 

رشکـت در بیـش از نـود درصـد مـوارد از انتقال 

فایـزر  اسـت.  پیشـگیری کـرده  ویـروس کرونـا 

 اقتصـاد جاپـان بـا حـدود ۵ درصـد رشـد در 

سـه ماهـه سـوم سـال جـاری میـالدی از رکـود 

خـارج شـده اسـت؛ افزایـش تقاضـای داخلـی 

رشـد  ایـن  دالیـل  از  صـادرات  همچنیـن  و 

بوده انـد.

اقتصـاد  مـی رود  انتظـار  ایـن رشـد،  بـا وجـود 

جاپـان در سـال مالی جـاری که در مـاه مارس 

 ۶/۵ می یابـد  پایـان   )۲۰۲۱( آینـده  سـال 

شـود. کوچکـر  درصـد 

دو  از  پـس  )میـالدی(،  امسـال  اوایـل  چاپـان 

رکـود  وارد  اقتصـادی،  افـت  سـه ماهه  دوره 

بـود. شـده  اقتصـادی 

اعـالم  حالـی  در  کشـور  ایـن  اقتصـادی  رشـد 

شـده کـه بـا اعـال محدودیتهـای مرتبـط بـا 

شـیوع کرونـا از ابتـدای سـال ۲۰۲۰ میالدی، 

تولیـد در ایـن کشـور ماننـد بسـیاری دیگری از 

نقـاط جهـان محدود شـده بود و شـهروندان در 

خـرج کـردن محتاط تـر بودنـد.

دولت جاپان پیشـر دو بسـته نجـات اقتصادی 

معرفـی  را  دالـر  میلیـارد   ۲۲۰۰ ارزش  بـه  را 

کـرده بـود که شـامل پرداخت نقدی بـه هزاران 

تجـاری  کوچـک  وامهـای  و  جاپانـی  خانـواده 

بودنـد. سـومین اقتصاد بزرگ جهـان در حالی 

نشـانه های بهبـود اقتصـادی را بـروز داده کـه 

عـده ای از تحلیلگـران اقتصـادی معتقدنـد نرخ 

رشـد  اقتصـادی ماههـای پیش رو ممکن اسـت 

کمـر از سـه ماهه سـوم باشـد.

بزرگریـن  میـان  در  آسـیایی  کشـورهای 

لپ تـاپ،  کامپیوترهـای  تولیدکننـدگان 

تجهیـزات ارتباطاتـی و وسـایل الکرونیکـی در 

جهـان هسـتند؛ بـا شـیوع کرونا و خانه نشـینی 

واکسن کرونا؛ مادرنا می گوید واکسن این شرکت
 تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده است 

فورالن: رفتن مسی تاثیری روی اللیگا نداردسوارز: در اتلتیکو از خیلی چیزها شگفت زده شدم

خروج اقتصاد جاپان از رکود در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰  



اندرابی: 5 هزار بست جدید

 برای جذب زنان در پولیس 
ایجاد می شود

یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی فراه
 به اتهام سوءاستفاده از صالحیت به محکمه معرفی شد 

تفاهمنامه همکاری با کمپنی انرژی زیمنس امضا شد
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 لـوی سـارنوالی کشـور می گویـد 

کـه پرونـده یـک کارمنـد ریاسـت 

کار و امـور اجتامعـی والیـت فـراه 

بـه  وظیفـه ای،  صالحیـت  از  سوءاسـتفاده  اتهـام  بـه 

محکمـه فرسـتاده شـد.

ایـن نهـاد روز دوشـنبه 26 عقـرب بـا نـر خربنامه ای 

نوشـته کـه اوراق دوسـیه سـوء اسـتفادۀ مدیـر عمومی 

کودکسـتان های ریاسـت کار و امـور اجتامعـی والیت 

فـراه در تاریـخ ۱۷ میـزان سـال ۱۳۹۹ بـه محکمـه 

شد.  فرسـتاده 

بـه نقـل از خربنامـه، سـارنوالی اسـتیناف والیـت فراه، 

پـس از اکـامل تحقیـق در مـورد ایـن اتهـام،  قضیـه را 

بـه محکمـۀ ابتدایـی شـهری ایـن والیت، محـول کرد.

 تفاهمنامـه همکاری میـان وزارت 

مالیـه، اداره ملی تنظیـم امور آب، 

انـرژی  رشکـت  و  برشـنا  رشکـت 

زیمنـس بـا حضـور محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور 

کشـور در ارگ امضـا شـد.

ریاسـت جمهـوری بـا نـر خربنامه  ای نوشـته کـه این 

تفاهمنامـه روز دوشـنبه 26 عقـرب بین حبیـب زدران 

معیـن وزارت مالیـه، خـان محمـد تـکل رئیـس اداره 

ملـی تنظیـم امور آب، محمـود قـادری مناینده رشکت 

برشـنا، دایتمر سـیردارفر رئیس اجرائیـه و مایکل بوکر 

رئیـس مالـی کمپنـی انـرژی زیمنس، امضا شـد.

در خربنامـه نوشـته شـده کـه کریسـتین بـروک رئیـس 

عمومـی کمپنـی انـرژی زیمنـس کـه از طریـق ویدیـو 

کنفرانـس وصـل بـود، گفـت کـه خرسـندم کـه در این 

بخـش یـک گام برداشـته شـد و مـا در آینـده در زمینه 

انـرژی بـا افغانسـتان از نزدیک و مشـرکاً کار خواهیم 

کرد.

انـرژی در پیرفـت کشـورها،  ارزش  بـه  اشـاره  بـا  او 

وزارت  وزیـر  نامـزد  اندرابـی  مسـعود   

مجلـس  بـه  را  برنامه هایـش  داخلـه 

مناینـدگان اعـالم کـرد. او گفـت کـه در 

نظـر دارد، بـرای حضـور گسـرده زنـان در صفـوف پولیـس 

5 هـزار بسـت جدیـد بـرای زنـان را ایجـاد کنـد. بـه گفتـه 

اندرابـی تـا کنـون 5 هـزار پولیـس زن در کشـور مـروف 

خدمـت انـد و قـرار اسـت اسـت شـامر زنـان پولیـس به 10 

هـزار نفـر برسـد. اندرابـی افـزود کـه بـرای اعتامد زنـان در 

والیـت منفک شـده اسـت.

مدیـر عمومـی کودکسـتان ها یکـی از مظنونـان قضیه 

در اظهـارت خـود گفته اسـت که مشـکل اساسـی این 

خانـم غیرحـارضی و ارائـه اسـناد جعلـی بـرای تجربـۀ 

کاری اش بـوده اسـت. به گفتـۀ سـارنوال، متهم قضیه 

اثبـات  بـرای  گونـه سـندی  هیـچ  یادشـده  مـوارد  در 

ادعایـش ارائـه نکرده اسـت.

و  تحقیـق  تکمیـل  از  پـس  قضیـه،  مؤظـف  سـارنوال 

ترتیـب صـورت دعـوا، بر اسـاس اسـناد و مـدارک علیه 

متهـم وی را به سـوء اسـتفاده از صالحیـت وظیفه ای؛ 

متهـم تشـخیص می دهـد. او بـا ذکـر سـه دلیـل الـزام 

علیـه متهـم، از محکمـه بـرای مجـازات وی، تطبیـق 

مـادۀ ۲۸۵ قانـون جـزا را مطالبـه کـرده اسـت.

بـا اسـتفاده از تجـارب کمپنی انـرژی زیمنـس، میزان 

ضایعـات انـرژی بـرق را کاهش خواهیـم داد . 

آقـای غنـی افـزود کـه افغانسـتان بـا داشـن موقعیت 

اسـراتیژیک و ظرفیـت بلند تولید انـرژی و انتقال آن، 

نیازمنـدی آسـیای جنوبـی را مرفـوع کرده مـی تواند.

رئیـس جمهـور غنـی از نقـش کمپنـی انـرژی زیمنس 

گفـت:  و  کـرد  خرسـندی  ابـراز  انـرژی  بخـش  در 

خوشـحالیم کـه کمپنی انرژی زیمنس، نقش تسـهیل 

کننـده را در سـطح منطقـه بـازی کرده و دسرسـی به 

بـرق آسـیای مرکـزی بیشـر تسـهیل خواهد بخشـید.

رئیـس جمهور کشـور خاطرنشـان کـرد که افغانسـتان 

منابـع  و  طبیعـی  گاز  و  انـرژی  تولیـد  بلنـد  ظرفیـت 

فـراوان دارد کـه  ضمـن انکشـاف و اسـتفاده موثـر از 

آن، سیسـتم معیـاری بـرق را ایجـاد خواهیـم کـرد.

محمـد ارشف غنـی از اصالحـات در رشکـت برشـنا بـه 

رهـربی امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری 

حامیـت خویـش را ابـراز کـرده، گفـت کـه ما بـه منابع 

خـاص  توجـه  آبـی  و  بـادی  آفتابـی،  انـرژی  تولیـد 

خواهیـم کـرد.

ایـن  عمـدۀ  اهـداف  ارگ؛  خربنامـه ی  از  نقـل  بـه 

جدیـد  منابـع  بـه  افغانسـتان  دسرسـی  تفاهمنامـه 

ترانزیـت  و  ژئواسـراتیژیک  بسـر  منحیـث  عایداتـی 

انـرژی، بهره گیـری از منابـع انـرژی داخلـی، اسـتفاده 

از ظرفیت هـای بـری افغان هـا در راسـتای صنعتـی 

سـازی کشـور و همچنـان بـه کارگیـری انـرژی قابـل 

تجدیـد و ایجـاد سیسـتم عـری، رسیـع، پایـدار و پـر 

ریاسـت جمهـوری  اسـت.  در کشـور  انـرژی  منفعـت 

می گویـد کـه اکنـون ۲۸ درصـد شـهروندان کشـور به 

بـرق دسرسـی دارنـد و تا سـال ۲۰۳۲ بـه ۶۵ در صد 

خواهـد رسـید. او بـا یـادآروی از ظرفیـت افغانسـتان 

در زمینـه تولیـد و انتقـال بـرق و قدردانـی از اعتـامد  

کمپنـی انـرژی زیمنـس بخاطـر این ظرفیت هـا، گفت 

کـه بـا کمپنـی متذکـره بعـد از امضـای تفاهمنامـه، 

داشـت. خواهیـم  دوامـدار  همکاری هـای 

و  بگیرنـد  را  ولسـوالی ها  ورزیدندکـه  تـالش  نیرنـگ  بـا 

امنیتـی  نیروهـای  کننـد.  تـرور  را  مهـم  شـخصیت های 

کشـور امـا پاسـخ های محکم به طالبـان دادند کـه هلمند، 

قندهـار و ارزگان منونه هـای ایـن جواب های دندان شـکن 

بودنـد.

او گفـت کـه بـه مناینده هـای ملـت افغانسـتان اطمینـان 

بـرای  رشایـط  هرنـوع  بـرای  ملـی  پولیـس  کـه  می دهـد 

آینـده امادگـی دارد. وی افـزود کـه پولیـس از رونـد صلـح 

در این دوسـیه پس از شـکایت یک خانم که در بسـت 

مدیریـت کودکسـتان ناحیـه اول شـهر فـراه از طریـق 

رقابـت آزاد کامیاب شـده و سـپس به گونـۀ غیرقانونی 

منفـک شـده اسـت، شـکل می گیـرد. این قضیـه برای 

تحقیقـات بیشـر، به سـارنوالی اسـتیناف والیـت فراه 

محول شـده اسـت.

در خربنامـه نوشـته شـده کـه سـارنوال مؤظـف ایـن 

قضیـه، پـس از تحقیقات در می یابد کـه  که این خانم 

)متـرر( توسـط مدیـر عمومـی کودکسـتان ها، مدیـر 

منابـع بـری و رئیـس پیشـین کار و امـور اجتامعـی 

والیـت فـراه، به سـفارش والی وقت و رئیـس دفر وی، 

بـه گونـۀ غیرقانونـی و بـا سوءاسـتفاده از صالحیتهای 

وظیفـه ای، از بسـت مدیـر کودکسـتان ناحیـۀ اول این 

گفـت مـا در زمینـه دسرسـی افغانسـتان بـه انـرژی 

تـالش  و  تجدیـد همـکاری  قابـل  و  پایـدار، مطمـن 

خواهیـم کـرد. افغانسـتان را بـه انـرژی قابـل تجدیـد 

تجهیـز و آن را بـه مرکـز انتقال انرژی بـه منطقه مبدل 

خواهیـم کـرد.

رئیـس عمومـی کمپنـی انـرژی زیمنـس گفـت کـه مـا 

مـی خواهیـم که زنجیـرۀ ارزش انرژی را در افغانسـتان 

تحـت پوشـش قـرار دهیـم و سیسـتم موثـر و پایـدار 

دسرسـی بـه انـرژی بـرق را ایجـاد کنیـم.

در  نیـز  جمهـور  رئیـس  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد 

انـرژی  کـه  گفـت  مراسـم،  ایـن  در  سـخرنانی اش 

بـاالی متـام  گـذاری  بلکـه رسمایـه  نـه،  زیربنـا  تنهـا 

پیرفت هـا و توسـعۀ بـری، اجتامعی و مالی اسـت.

رئیـس جمهور کشـور گفت کـه ما افغانسـتاِن خواهیم 

سـاخت کـه شـهروندان آن نـه تنهـا بـرای خانـه هـا و 

و  صنعـت  زراعـت،  تولیـدات،  بـرای  بلکـه  دفاتـر،  

خدمـات شـان، بـرق مطمـن و پایدار داشـته باشـند.

او بـا اشـاره بـه ضایعـات بـرق در افغانسـتان، گفت که 

صفـوف پولیـس، فضـای مصـون بایـد ایجـاد گـردد.

همچنـان نامـزد وزیـر داخلـه گفـت کـه بـرای مدیریت بهر 

ترافیـک قرار اسـت در شـش مـاه آینـده متام جوازسـیرها و 

جوازهـای رانندگـی از ورقـی بـه دیجتالی تبدیـل گردند.

اندرابـی عـالوه کـرد کـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در 

سـال گذشـته توانسـتند طالبان را شکسـت بدهند و اجازه 

ندادنـد آنـان بـه اهـداف نظامـی خود برسـیدند.

رونـد صلـح،  بـا وجـود جریـان  اندرابـی طالبـان  بـاور  بـه 

حامیـت می کنـد ولـی در عیـن زمـان آمادگـی کامـل بـرای 

میدان هـای نـربد نیـز دارد و ایـن عقیـده و عـزم نیروهـای 

پولیـس اسـت.

خارجـه،  امـور  وزارت  وزیـر  نامـزد  امتـر  حنیـف  محمـد 

عبدالهـادی ارغندیـوال نامـزد وزیـر وزارت مالیـه و مسـعود 

عقـرب   26 دوشـنبه  داخلـه  وزارت  وزیـر  نامـزد  اندرابـی 

برنامه هـای شـان را به خاطـر کسـب رای اعتـامد به مجلس 

کردنـد. اعـالم  مناینـدگان 


