
بایدن و سیاست احتمالی 
امریکا درقبال افغانستان 

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری  

ثانـی  امـر  تـا  بعـد  بـه  ازیـن  کـه  می گویـد 

از  جلوگیـری  در  مسـئولیت  و  مکلفیـت  پولیـس  حوزه هـای 

ندارنـد.  را  غیرقانونـی  منزل هـای  بلنـد  ساخت وسـاز 

سلسـله  نـر  بـا  عقـرب   25 یکشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

منزل هـای  بلنـد  کـه  گفـت  »شـش ونیم«  گزارش هـای 

غیرقانونـی بحـث جرمـی اسـت  و ریاسـت تحقیقـات جنایـی و 

کـرد.  خواهنـد  پیگیـری  را  موضـوع  ایـن  کابـل  شـهرداری 

او در فیسـبوکش نوشـته کـه دیـروز )شـنبه 24 عقـرب( رئیـس 

جمهـوری وعـده سـپرد کـه جریمـه سـنگین و کمرشـکن را بـه 

بلنـد  اگـر کسـی  تـا  تعییـن خواهـد کـرد  اسـاس یـک حکـم 

جریمـه  زمانی کـه  تـا  قبالـه اش  می سـازد،  غیرقانونـی  منـزل 

را کـه باالتـر از مـرف سـاختامن خواهـد بـود نپـردازد، اجـرا 

نشـود. 

عایـد  منبـع  منزل هـا  بلنـد  مسـاله  کـه  افـزود  صالـح  آقـای 

و  اسـت  شـده  آدم هـا  از  شـامری  بـرای  جرمـی  و  نا مـروع 

اسـت.  بازداشـته  اصلـی اش  وظایـف  از  را  پولیـس 

شـود  گرفتـه  دسـت  روی  اسـت  قـرار  حالـی  در  اقـدام  ایـن 

کار  از  شـدن  مانـع  بـا  پولیـس  منسـوبان  ایـن  از  پیـش  کـه 

می گرفتنـد. رشـوت  سـاختامن  مالـک  از  ساخت وسـاز، 

پیـامن مـال یـک سـاختامن در غرب کابـل اسـت. او می گوید 

کـه هنگام سـاخت خانـه اش منسـوبان پولیس حوزه سـیزدهم 

مانـع سـاخت شـدند و بعـد بـا تحت فشـار قـرار دادن، رشـوت 
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پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه بزرگترین توافق تجاری 
در جهان را امضا کردند 

فضاپیمای اسپیس ایکس ۴ فضانورد را به ایستگاه فضایی 
بین المللی می برد 

اقیانوسـیه  و  آسـیا  در  کشـور   ۱5  
امضـای  بـا  نوامبـر(   ۱5( یکشـنبه  روز 
توافقنامـه ای بزرگتریـن گروه تجـارت آزاد 
را تشـکیل دادنـد؛ در ایـن توافـق که مورد 
حمایـت چین اسـت، آمریکا حضـور ندارد.
توافق تشـکیل گـروه »همـکاری اقتصادی 

جامع منطقـه ای« ...

ایکـس«  »اسـپیس  شـرکت  فضاپیمـای   
یکشـنبه شـب چهـار فضانـورد را از آمریـکا 
بـه ایسـتگاه فضایی بین المللـی خواهد برد.
»اسـپیس  فضاپیمـای  پرتـاب  اسـت  قـرار 
محلـی  وقـت  بـه  سـاعت ۱۹:۲۷  ایکـس« 
اروپـای  وقـت  بـه  دوشـنبه  بامـداد   ۱:۲۷(
مرکـزی( ازمرکـز فضایـی کنـدی در ایالـت 

انجـام شـود.... فلوریـدا 
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 درس هایی از جنگ هلمند

اقتصاد بخش عمومی در 
افغانستان 2 

 دیـروز وزارت امـور داخلـه لیسـت بلنـدی از اسـامی 
فرماندهـان طالبـان منتشـر کـرد کـه در جنـگ هلمند 
کشـته شـده انـد. ایـن لیسـت حـاوی نام هـای مهمـی 
اسـت کـه در نبـرد طالبـان علیـه دولـت جایـگاه مهـم 

داشـته انـد و اکنـون می تـوان گفـت کـه ماشـین ...
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۲

4

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

 مشکل گریزمان پیوستن به یک 
تیم بحران زده است

 پپ گواردیوال ستاره مدنظر 
وزارت امـور خارجه کشـور در واکنش به ادعای  بارسا را می خواهد

سـخنگوی ارتـش پاکسـتان مبنـی بر اسـتفاده 

از خـاک افغانسـتان بـر علیه پاکسـتان، را  »بی اسـاس« خواند.

عقـرب در حضـور  روز شـنبه 24  پاکسـتان  ارتـش  سـخنگوی 

از  شـامری  کـه  کـرد  ادعـا  کشـورش  خارجـه  امـور  وزیـر 

دیپلوماتـان هنـدی مقیـم کابـل، ضمن حامیت تروریسـتان، از 

حـل و فصـل ماجـرا رفتـم، دیـدم ده هـا مالـک سـاختامن را 

بـه اتهـام سـاخت غیرقانونـی از نقـاط مختلـف حـوزه مربـوط 

جمـع  آوری کـرده اسـت.

امراللـه صالـح معاون اول ریاسـت جمهوری که مسـئول تامین 

تااکنـون  کـه  می گویـد  نیـز  اسـت  کابـل شـده  شـهر  امنیـت 

رسارس جهـان هسـتیم و هرگـز اجـازه منی دهیـم تـا از خـاک 

افغانسـتان بـرای انجـام فعالیت هـای تخریبی علیه کشـورهای 

شـود.« اسـتفاده  دیگـر 

بـه  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  هیـواد  گـران 

رسـانه ها گفـت کـه مهمرتیـن اولویـت سیاسـت خارجـی دولت 

بـه محـور همکاری هـای  تـا کشـور مـا  ایـن اسـت  افغانسـتان 

منطقـه ای و بین املللـی بـر مبنـای منافـع مشـرتک مخصوصـاً 

در امـر مبـارزه بـا تروریـزم مبـدل شـود و نقـش مسـاعد را در 

ایفـا کنـد. امنیـت و رفـاه اقتصـادی منطقـه  تأمیـن 

امـور  وزارت  کـه  گفـت  ویدیویـی  پیـام  ایـن  در  هیـواد  آقـای 

خارجـه پـس از بررسـی دقیـق ویدیـوی کنفرانـس مطبوعاتـی 

)فریـدون  ملـک  دست داشـن  بـر  مبنـی  ادعـای  متذکـره، 

خـان( مهمنـد از رسان قومـی والیـت ننگرهـار را در حمـات 

تروریسـتی بـر دانشـگاه زراعـت پشـاور رد کـرده ایـن ادعـا را 

می دانـد. بی اسـاس 

او افـزود کـه دولـت و مـردم افغانسـتان بـه عنـوان بزرگرتیـن 

جهانـی  تاش هـای  هآمهنگ سـازی  بـر  تروریـزم،  قربانـی 

بـا تروریـزم و منابـع متویـل، تجهیـز و  بـرای مبـارزٔه مشـرتک 

پناهگاه هـای گروه هـای تروریسـتی در منطقـه ادامـه خواهـد 

داد.

و  تعهـد  از  راسـتا  ایـن  در  کـه  داد  ادامـه  هیـواد  آقـای 

به شـمول  منطقـه  و  جهـان  کشـورهای  همـه  همکاری هـای 

پاکسـتان در چارچـوب همکاری هـای دو جانبـه و چنـد جانبـه 

گرفتند.

او گفـت کـه پولیـس به صورت علنی رشـوت را درخواسـت کرد 

و گفـت کـه اگـر ایـن مبلغ را نپـردازی، ایـن سـاختامن تا پنج 

سـال دیگر هم سـاخته نخواهد شـد.

ایـن مالـک سـاختامن افـزود کـه وقتی به حـوزه مربوطـه برای 

می کننـد. اسـتفاده  پاکسـتان  علیـه  بـر  افغانسـتان  خـاک 

روز  ادعـا،  ایـن  بـه  واکنـش  در  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت 

گفـت  خوانـدن،  »بی اسـاس«  ضمـن  عقـرب   25 یکشـنبه 

اعـام  رصاحتـاً  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  »دولـت  کـه 

بـه  مـی دارد کـه منحیـث قربانـی عمـدٔه تروریـزم، مـا متعهـد 

سیاسـت مبـارزه علیـه همـه انـواع تروریـزم بـدون تفکیـک، در 

پولیـس از اعـامر هیـچ بلنـد منـزل جلوگیری نتوانسـته اسـت، 

پـس پولیـس را نبایـد مـروف هیـچ کنیـم.

پیـش از ایـن گزارش هـای منتـر شـده بـود کـه بیـش از 60 

درصـد بلنـد منزل هـای شـهر کابـل غیرقانونـی سـاخته شـده 

است.

می کنـد. حامیـت  و  اسـتقبال 

نوشـته  خربنامـه ای  در  همچنیـن  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت 

اسـت کـه بـه منظـور روشن شـدن حقایـق، هیأتـی باصاحیـت 

اسـاس  بـر  ملـل متحـد  امنیـت  از سـوی شـورای  بین املللـی 

قطعنامه هـای اجـاس عمومـی و شـورای امنیـت ملـل متحـد 

در پیونـد بـه مبـارزه علیـه تروریـزم توظیـف شـود تـا حمـات 

و عامـان تروریـزم را در خـاک افغانسـتان و ادعاهـای دولـت 

پاکسـتان را مـورد بررسـی جـدی و مسـئوالنه قـرار دهـد.

جمهـوری  دولـت  حالی کـه  در  کـه  شـده  نوشـته  در خربنامـه 

اسـامی افغانسـتان در هفتـٔه جاری بـرای بازدید نخسـت وزیر 

پاکسـتان بـه افغانسـتان آماد گـی می گیـرد، انتظـار می رفت تا 

جانـب پاکسـتان مسـایل مـورد عاقـه و قابل بحـث را از طریق 

کشـور  دو  میـان  دوجانبـه  همـکاری  موجـود  میکانیزم هـای 

به شـمول )APAPPS( مطـرح کنـد.

گفتنـی اسـت کـه کشـور پاکسـتان هـر از گاهـی افغانسـتان 

حامیـت  و  کشـورش  مختلـف  نقـاط  بـه  حملـه  بـه  متهـم  را 

همـراه  سـندی  هیـچ  بـا  کـه  ادعـای  می کنـد.  تروریسـتان 

. نیسـت

کشـور  امنیتـی  نهادهـای  و  کارشناسـان  دیگـر  سـوی  از 

می گوینـد کـه ده هـا فرمانـده گروه هـای تروریسـتی بـه شـمول 

پاکسـتان  شـهروند  کـه  کرده انـد  دسـتگیر  را  طالبـان  گـروه 

گروه هـای  حامیـت  بـه  متهـم  همـواره  پاکسـتان  بوده انـد. 

تروریسـتی بـوده اسـت. ادعایی کـه پاکسـتانی ها رد می کنند.

 مربـی سـابق آنتـوان گریزمـان در رئـال سوسـیداد معتقـد 

اسـت ایـن بازیکن در مقطع خوبی به بارسـلونا ملحق نشـده 

اسـت. دوران حضـور آنتـوان گریزمـان در بارسـلونا تـا ایـن 

لحظـه هیچ شـباهتی به رشایـط رویایی مورد انتظار نداشـته 

اسـت. زمانی که بارسـلونا تابسـتان سال گذشـته با پرداخت 

120 میلیـون یـورو بـه اتلتیکـو مادرید او را بـه خدمت گرفت 

همـه انتظـار داشـتند شـاهد درخشـش یـک سـتاره بـزرگ با 

پیراهـن بلوگرانـا باشـند. امیـدی کـه رنـگ ناامیـدی گرفتـه 

است....

اول  گزینـه  اینـرت  آرجانتاینـی  سـتاره  مارتینـز  الئوتـارو   

جانشـینی رسخیـو آگوئـرو در منچسرتسـیتی اسـت. الئوتاور 

تریـن گزینـه تقویـت خـط  بـرای هفتـه هـا جـدی  مارتینـز 

تهاجمی بارسـلونا محسـوب می شـد. پیـش از پاندمی کرونا 

بارسـا اطمینـان داشـت کـه در نهایـت موفـق بـه جـذب ایـن 

سـتاره ارزشـمند مـی شـود اما شـیوع کرونـا و بحرانی شـدن 

رشایـط اقتصـادی باشـگاه کاتـاالن، همـه معـادالت را به هم 

زد و اکنـون بـه نظـر می رسـد شـانس دیگر باشـگاه هـا برای 

جـذب الئوتـاور بیشـرت باشـد....

ورزش
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صالح: پولیس مسئولیت جلوگیری از ساخت وساز بلند منزل ها را ندارد 

وزارت خارجه ادعای پاکستان مبنی بر استفاده از خاک کشور بر علیه پاکستان را بی اساس خواند 

 یکـی از امتیـازات حبیب السـیر، در 

تواریـخ  و  الصفـا  روضـه  بـا  مقایسـه 

خواندمیـر،  کـه  اسـت  آن  پیشـین، 

در  فصلـی  دوره ای  هـر  پایـان  در 

سـادات،  رجـال،  وزرا،  حـال  رشح 

شـعرا  ادبـا،  فضـا،  مشـایخ،  نقبـا، 

کـه  نوشـته  دوره  آن  وهرنمنـدان 

نزدیک تـر  پایـان کتـاب  بـه  هـر چـه 

... کیفیـت   و  کمیـت  می شـویم 

دیلـی،  اسـکرین  گـزارش  بـه   

آنـدری  از  عزیـز!«  »رفقـای  فیلـم 

مناینـده  عنـوان  بـه  کونچالوفسـکی 

بخـش  در  رقابـت  بـرای  روسـیه 

اسـکار  بین املللـی  فیلـم  بهرتیـن 

نـود و سـوم معرفـی شـد. ایـن فیلـم 

بـرای اولیـن بار در هفتـاد و هفتمین 

دوره جشـنواره بین املللـی فیلم ونیز 

... اکـران  

وزارت امور داخله: 

1100 جنگجوی 
طالبان به شمول 

65 پاکستانی 
در جنگ هلمند 
و کندهار کشته 

شدند

 شیوۀ تاریخ نگاری 
میرخواند و 

خواندمیر هراتی

 »رفقای عزیز!« 
از روسیه به اسکار 

می رود
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وزارت داخله:
 1100 جنگجوی طالبان به شمول 65 پاکستانی 

در جنگ هلمند و کندهار کشته شدند

سرمقاله

 دیـروز وزارت امـور داخلـه لیسـت بلنـدی از اسـامی 

فرماندهـان طالبـان منتـر کـرد کـه در جنـگ هلمند 

کشـته شـده انـد. ایـن لیسـت حـاوی نام هـای مهمـی 

اسـت کـه در نـرد طالبـان علیـه دولـت جایـگاه مهـم 

داشـته انـد و اکنـون می تـوان گفت که ماشـین جنگی 

طالبـان بـا از دسـت دادن ایـن افـراد رضبـه سـختی 

حداقـل در جنوب کشـور دیده اسـت. اگرچه مذاکرات 

گـروه طالبـان در  و  افغانسـتان  دولـت  بیـن  مسـتقیم 

قطـر تقریبا به بن بسـت رسـیده اسـت ولـی در مجموع 

ایـن رونـد تحـت فشـار افـکار عمومـی و جامعـه بیـن 

در  اسـت  ممکـن  و  دارد  جریـان  هم چنـان  املللـی 

آینـده جدی تـر هم شـود. بـه همیـن خاطر همزمـان با 

جریـان مذاکـرات صلـح، دولت افغانسـتان بایـد ابتکار 

را بـه دسـت گیـرد و حاشیه نشـینی دو سـاله را کـه بـر 

آن تحمیـل گردیـده بود جران کنـد. در رشایط کنونی 

و بـرای بـرآورده شـدن چنیـن هدفـی چنـد نکتـه حایـز 

اسـت:  اهمیت 

یـک. گـروه طالبـان همزمـان بـا لجاجـت در مذاکـرات 

صلـح و بهانه جویـی در رونـد صلـح بـه تشـدید جنـگ 

و حمـات تروریسـتی مبـادرت ورزیـد کـه ایـن مسـاله 

بـرای ایـن گـروه بیـش از هـر زمـان دیگر سـنگین متام 

شـد. زیـرا محاسـبات طالبـان برخـاف معمول اشـتباه 

از آب درآمـد و ثابـت شـد کـه خشـونت و هراس افکنـی 

همیشـه بـه نفـع آن متـام منی شـود و اکنـون کـه ایـن 

گـروه چهره سیاسـی و دیپلامتیک به خود گرفته اسـت 

بـردارد. دو  تـرور و خشـونت و کشـتار  از  بایـد دسـت 

سـال می شـود کـه تاش صـورت گرفتـه بود تـا طالبان 

از یـک گـروه تحـت تعقیـب تروریسـتی بـه یـک گـروه 

سیاسـی و چانـه زن در عرصـه مذاکـره تبدیل شـود. اما 

گـروه طالبـان طی ماه هـای اخیر با راه انـدازی حمات 

تشـدید  و  افغانسـتان  مختلـف  شـهرهای  در  سـنگین 

خشـونت ها ماهیـت اصلـی خـود را نشـان داد و بـا یک 

بـود پنبـه  محاسـبه غلـط همـه آن چـه را رشـته شـده 

کـرد. اکنـون افـکار عمومـی علیـه طالبـان بـه شـدت 

برانگیختـه شـده اسـت و حتـی جامعـه بیـن املللـی و 

کسـانی کـه در جنـگ حضـور دارنـد امیـد خـود را از 

اصـاح شـدن ایـن گـروه و پیوسـن آیـن بـه یـک رونـد 

صلـح منطقـی از دسـت داده انـد. رهـری طالبان فکر 

می کـرد کـه بـا تشـدید خشـونت ها و کوبیـدن بـر طبل 

جنـگ امتیـاز بیشـری در عرصـه مذاکـرات بـه دسـت 

مـی آورد. امـا ایـن محاسـبه نتیجـه عکـس داد. 

دو. دولـت افغانسـتان بیـش از دو سـال اسـت کـه بـه 

حاشـیه رفته اسـت و این حاشیه نشـینی بـر آن تحمیل 

گردیـده اسـت. ایـن وضعیـت شـاید در بهریـن شـکل 

ممکـن در سـخنان مـک ماسـر مشاورپیشـین امنیـت 

ملـی ایـاالت آمریـکا ابـراز شـد کـه در روزهـای گذشـته 

گفتـه بـود کـه مـا بـا طالبـان همدسـت شـدیم و دولت 

مروع افغانسـتان را تضعیف کردیـم و این بزرگ ترین 

اشـتباه دولـت ایـاالت متحـده در مبـارزه بـا تروریسـم 

بـود. رهـران دولـت افغانسـتان از چنیـن رصاحتـی ابا 

می ورزنـد ولـی واقعیـت هـامن اسـت کـه مـک ماسـر 

گفتـه اسـت. متاسـفانه موقعیـت دولـت در رونـد صلـح 

بـه کلـی نادیـده گرفتـه شـد و از لحـاظ پرسـتیژ بیـن 

املللـی آسـیب جـدی دیـد. اکنـون دولـت افغانسـتان 

بایـد از ایـن وضعیـت بیـرون آید و بـرای احیـای مجدد 

جایـگاه خـود ابتـکار بـه خـرج دهـد. بـه نظـر می رسـد 

جنـگ در هلمنـد و اراده قـوی بـرای شکسـت طالبـان 

در ایـن جنـگ یـک منونـه عالـی بـود. مبـارزه دولـت 

بـرای شکسـت طالبـان در ایـن جنـگ هـم درس بزرگ 

بـرای دولـت بـود و هـم بـرای طالبـان. بـرای دولـت از 

آن حیـث درس آمـوز بـود کـه بایـد بدانیـم کـه طالبـان 

زبانـی جـز زبـان زور منی فهمـد و بـرای طالبـان از آن 

جهـت عـرت بـود کـه بدانـد کـه بـا جنـگ منی توانـد 

بـه اهـداف خویـش دسـت یابـد و تـوان رسکـوب آن در 

نهادهـای امنیتـی افغانسـتان وجـود دارد. 

سـه. دولـت افغانسـتان بـه هـامن میـزان کـه در جبهه 

جنـگ جدیـت بـه خـرج داده اسـت و از ایـن قاطعیـت 

نتیجـه مطلـوب بـه دسـت آ ورده اسـت، بایـد در عرصـه 

اقنـاع افـکار عمومـی نیـز ابتـکار را بـه دسـت گیـرد. 

آن  و بسـیج  افـکار عمومـی  متاسـفانه در دولـت روی 

منی شـود  رسمایه گـذاری  افغانسـتان  دشـمنان  علیـه 

کارشـناس  ده هـا  همزمـان  کـه  طالبـان  برخـاف  و 

مواضـع  تقویـت  راسـتای  در  را  رسـانه  و  تحلیل گـر  و 

خـود اسـتخدام کـرده اسـت، دولـت هیـچ متایلـی بـه 

روشـنگری و اطـاع رسـانی دقیـق نـدارد. کلی گویی و 

اشـارات مبهـم بـه منابع متویـل و تجهیز طالبان شـاید 

بـرای گروه هـای سیاسـی و اپوزیسـیون حکومـت مفید 

واقـع شـود ولـی بـرای حکومـت مفیـد نیسـت و مـردم 

ازحکومـت معلومـات دقیق و مسـتند می خواهند. ارایه 

لیسـت فرماندهـان مقتـول طالبـان در جنـگ هلمنـد 

و  عمومـی  افـکار  تهییـج  راسـتای  در  گام  نخسـتین 

حرمـت گذاشـن به ذهنیت و احساسـات مردم اسـت. 

از ایـن رو دولـت بایـد روی اطـاع رسـانی و گسـرش 

معلومـات دقیـق در باره اهـداف دشـمن، منابع متویل 

و تجهیـز آن، پان هـای خراب کارانـه و رسچشـمه های 

خارجـی آن بیـش از گذشـته تـاش کنـد و در عرصـه 

رسـانه فعـال شـود. در این صورت اسـت کـه هم جنگ 

روانـی دشـمن خنثـی می گـردد و هـم افـکار عمومـی 

بـه حامیـت از نظـام و نیرهای امنیتی بسـیج می شـود. 

از صفحه1

 فضـل احمـد معنوی رسپرسـت وزارت عدلیه و رئیس 

کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق 

مهاجـران می گویـد کـه »قاچـاق انسـان و قاچاق مهاجـران کمر از 

قاچاق مـواد مخدر نیسـت.«

آقـای معنـوی روز یکشـنبه 25 عقـرب در یـک نشسـت خـری در 

از قاچـاق مـواد  کابـل گفـت کـه »موضـوع قاچـاق انسـان کمـر 

مخـدر در کشـور نیسـت. بـه هـامن انـدازه کـه قاچـاق مـواد مخدر 

جامعـه را صدمـه می رسـاند، قاچـاق انسـان و قاچاق مهاجـران نیز 

بـه جامعـه آسـیب می رسـاند.«

او افـزود کـه موضـوع مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران 

یکـی از موضوعـات مهـم بـرای حکومـت افغانسـتان اسـت کـه در 

ایـن راسـتا تاش هـای زیـاد صـورت گرفته اسـت. 

آقـای معنـوی ادامـه داد کـه جنـگ و فقـر زمینه و بسـر ایـن پدیده 

را فراهـم کـرده و باندهـای اسـتفاده جو بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق 

مهاجـران متویـل می شـوند و منفعـت می برنـد.

رسپرسـت وزارت عدلیـه گفـت که دولت به همین دلیل این مسـأله 

را جـدی گرفتـه و از گذشـته تاش هـای جـدی را در سـطح ملـی 

و بین املللـی انجـام داده اسـت تـا جلـوی گسـرش ایـن پدیـده را 

بگیرد.

و  انسـان  بـا قاچـاق  بـرای مبـارزه  آقـای معنـوی اضافـه کـرد کـه 

قاچـاق مهاجـران قانونـی وجـود دارد و نیـز کمیسـیونی بـه رهـری 

وزارت عدلیه و عضویت 16 اداره دولتی و غیردولتی تشـکیل شـده 

 اسـت کـه نشسـت فوق العـاده  آن برگـزار شـد.

در ایـن نشسـت دربـاره پـان عمـل ملـی مبـارزه بـا قاچـاق انسـان 

بحـث شـد و قـرار اسـت تـا دو هفتـه دیگـر ایـن پـان تصویـب و به 

اجرا گذاشـته شـود. 

رسپرسـت وزارت عدلیـه در ایـن نشسـت تاکیـد کـرد کـه اعضـای 

کمیسـیون بایـد نشسـت ها را جـدی بگیرنـد و در سـطح معینیت ها 

در آن اشـراک کننـد. 

در نشسـت روز یکشـنبه همچنیـن تصمیـم گرفتـه شـد کـه یـک 

هیـأت شـش نفـری بـه منظـور بررسـی وضعیـت مبـارزه بـا قاچـاق 

انسـان و مهاجـران بـه والیـت مـرزی نیمـروز اعـزام شـود.

رسپرسـت وزارت عدلیـه گفـت کـه پـان عمـل مبـارزه بـا قاچـاق 

از هامهنگـی و  اطمینـان  بـه منظـور  قاچـاق مهاجـران  و  انسـان 

تهیـه شـده اسـت.  و بین املللـی  همـکاری مؤثـر در سـطح ملـی 

ایـن  بـا  اگـر کشـورها دسـتاوردی در عرصـه مبـارزه  او گفـت کـه 

پدیـده نداشـته باشـند، در عرصـه بین املللـی باالی آن هـا تعزیرات 

امـر  ایـن  از  نیـز  افغانسـتان  و  می شـود  وضـع  و محدودیت هایـی 

مسـتثنی نخواهـد مانـد.

او از مـردم، جامعـه مدنـی و مطبوعـات خواسـت تـا در محـو پدیده 

شـوم قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران کـه آسـیب های جـران 

ناپذیـر دارد، بـا دولـت همـکار باشـند.

انسـان  قاچـاق  بدتـر  پیامـد  کـه  گفـت  عدلیـه  وزارت  رسپرسـت 

کـه  اسـت  کـودکان  از  جنسـی  سوءاسـتفاده  مهاجـران  قاچـاق  و 

متاسـفانه صـورت می گیـرد و تـا زمانی کـه نتوانیم به صـورت جدی 

و پیگیـر مبـارزه کنیـم، رسـیدن بـه اهـداف دشـوار خواهـد بـود.

او همچنیـن دربـاره حضـور کـودکان در صفوف جنـگ صحبت کرد 

و گفـت کـه اقدامـات زیـادی بـرای منـع حضـور کـودکان در میـان 

صفـوف نیروهـای امنیتـی انجام شده اسـت. 

آقـای معنـوی ادامـه داد کـه در عیـن حال تشـویش وجـود دارد که 

نشـود کـودکان در قالـب نیروهـای محلـی داخـل جنـگ فرسـتاده 

شـوند و اسـتخدام شـوند کـه کمیسـیون بـه خصـوص وزارت عدلیه 

کـه مسـئولیت هامهنگی را نیـز دارد، روی آن به صورت متمرکز کار 

می کنـد و متعهـد اسـت کـه همـه نهادهـا را متوجه مسـئولیت های 

شـان بکنـد تـا هـر نهـاد در بخـش خـود کار موثر انجـام دهد.

رسپرسـت وزارت عدلیـه گفـت کـه در عرصـه رسـیدگی بـه قربانیان 

امـور  وزارت  کـه  وجـودی  بـا  مهاجـران  قاچـاق  و  انسـان  قاچـاق 

مهاجریـن و کار و امـور اجتامعـی تـاش می کنند، بـه دلیل کمبود 

امکانـات کار کمـری صـورت گرفتـه اسـت. 

بـه گفتـه او کمیسـیون بـه منظـور افزایـش فعالیت هـای عملـی در 

راسـتای مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران و حامیـت از 

قربانیـان ایـن پدیـده ایجاد شـده اسـت.

جملـه  از  کمیسـیون  دیگـر  اعضـای  برخـی  نشسـت  ایـن  در 

معیـن امـور اجتامعـی وزارت کار و امـور اجتامعـی، معـاون لـوی 

سـارنوالی و مناینـده کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر نیـز پیرامون 

فعالیت هـای شـان در راسـتای مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق 

کردنـد. صحبـت  مهاجـران 

گفتنـی اسـت کـه افغانسـتان یکـی از کشـورهایی در دنیـا اسـت 

اروپـا  اکنـون در  کـه بیشـرین مهاجـر را در رسارس جهـان دارد. 

افغانسـتان بعـد از سـوریه بیشـرین متقاضـی پناهندگـی را دارد.

فقـر، بیـکاری و جنـگ و ناامنـی از دالیلـی اسـت کـه شـهروندان 

کشـور مجبـور بـه تـرک وطـن و خانـه خـود می شـوند.

از کشـته شـدگان فرماندهـان گـروه طالبـان در هلمنـد، 

گفـت کـه در جنگ هـای هلمنـد و قندهـار ۷۰ فرمانـده 

برجسـته ی گـروه طالبـان کشـته شـدند.

او افـزود کـه او تنهـا ۲۰ فرمانـده مهـم گـروه طالبـان در 

هلمنـد و ۴۰ فرمانـده مهـم دیگـر ایـن گـروه در قندهـار 

کشـته شـده اند. ده فرمانـده دیگـر گـروه طالبـان کـه از 

والیت هـای غزنـی، ارزگان و کندهـار بـه هلمنـد رفتـه 

بودنـد، نیـز کشـته شـدند.

به گفته ی سـخنگوی وزارت امور داخله؛ در میان کشـته  

نفـری   ۱۰۰ قومانـدان  اللـه  رحمـت  طالبـان  شـدگان 

طالبان و مسـئول قطعه رسخ و ولسـوالی خانشـین، ما 

شـیرین، عضو دفر سیاسـی قطر و والی نام نهاد اسـبق 

طالبـان در کندهـار و در میـان زخمیـان مـا محب اللـه 

محمـدزی، والـی نـام نهـاد ایـن گروه نیـز قرار داشـتند.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری نیـز در یـک ویدیو 

کنفرانـس کـه بـا مسـئوالن قـول اردوی 209 شـاهین 

گفتگـو می کـرد، گفت که خوشـبختانه پان هـای بزرگ 

طالبـان در جنـوب کشـور خنثـی شـد و ایـن گـروه بـا 

در ایـن اعامیـه خـری اضافـه شـده کـه یـک عـراده موتـر 

رسقـت شـده در والیـت بغـان نیـز در پـی عملیات کشـفی 

نیروهـای امنیتـی به دسـت پولیس افتـاد و دوبـاره به مالک 

برگشتانده شـد. اصلـی اش 

ایـن درحالیسـت کـه رئیـس جمهـور غنـی روز گذشـته در 

جلسـه شـش ونیم میثـاق امنیتـی به ریاسـت امراللـه صالح 

معـاون ریاسـت جمهـوری اشـراک کـرده از اقدامـات ایـن 

میثـاق حامیـت کرد.

دزدی هـای پـس کوچه یـی و موتـر طـی ماه هـای اخیـر بـه 

یکـی از معضـات جـدی شـهرهای عمده افغانسـتان مبدل 

مصونیـت جـدی از جانـب باندهـای اختطاف چی مواجه 

انـد.

آگاهـان یکـی از عوامـل عـدم رسمایـه گـذاری در ایـن 

گـذاران  رسمایـه  اعتـامد  عـدم  به خصـوص  شـهرها، 

اختطـاف  مسـاله  همیـن  را  افغانسـتان  در  خارجـی 

از  پـس  اختطاف چـی  یـک  پیـش  هفتـه  در  می داننـد. 

اختطـاف یـک طفـل در هـرات بـاز داشـت شـد و طفـل 

همـه  بـا  شـده  اختطـاف  کابـل  در  کـه  سـاله ای  پنـج 

بازداشـت  آن  عامـل  هنـوز  امنیتـی  میثـاق  تاش هـای 

اسـت. نشـده  رهـا  اختطاف شـده  طفـل  ویـا  نشـده 

سـطح شـهر کابـل منتـر کـرد و از مـردم خواسـت بـرای 

همـکاری  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  بـا  آنـان  دسـتگیری 

کننـد. اکنـون معـاون اول ریاسـت جمهـوری می گوید که 

شـامری از ایـن افـراد دسـتگیر شـده اند و شـامری دیگـر 

یـا پنهـان شـده اند و یـا فـرار کرده انـد. آنهایـی کـه پنهان 

شـده اند فکـر می کننـد کـه  جلسـات شـش ونیـم صبـح 

یـک قصـه موقتـی اسـت و آنهـا دوبـاره قلمـرو خویـش را 

تسـخیر خواهنـد کـرد. 

کـه  اسـت  گفتـه  متهـامن  بـه  هشـدار  بـا  صالـح  آقـای 

اگـر فکـر می کنیـد کـه از چنـگ قانـون فـرار می کنیـد، 

»اشـتباه« کرده ایـد. »بایـد آدم ]دسـت از جـرم بردارنـد[ 

شـوند و یـا تسـلیم شـده ندامـت کننـد و اگر دعـوای حق 

العبـد باالیشـان نبـود شـاید عفـو شـوند.«

فکـر  کرده انـد  فـرار  کـه  آنهایـی  کـه  گفتـه  همچنیـن  او 

والیـات  دیگـر  بـا  هامهنگـی  تـوان  مـا  کـه  می کننـد 

وعـده  افغانسـتان  مـردم  بـه  آقـای صالـح  امـا  شده اسـت، 

سـپرده کـه دسـت دزدان را از جیـب و دارایی هـای مـردم 

کوتـاه خواهـد سـاخت.

پس کوچه یـی  و  مسـلحانه  رسقت هـای  گسـرش  آگاهـان 

و  می کننـد  تلقـی  نطـام  علیـه  فرسایشـی  جنـگ  نـوع  را 

بـاور دارنـد کـه اگـر ایـن پدیـده محـو نگـردد، سـبب فاصله  

سیاسـی  رهـری  و  نظـام  بـا  مـردم  مفـرط  بی اعتـامدی 

مملکـت خواهـد شـد و ایـن مسـاله بحـران جـدی جدایـی 

دولـت و ملـت را در پـی دارد.

خـود  کاری  بلندتـر  مرحلـه  در  خوشـبختانه  نداریـم،  را 

رسـیده ایم و اکنـون فهرسـت مجرمان را در متـام والیات در 

حـال سـاخن هسـتیم. مجـرم جـای نـدارد و نبایـد داشـته 

دیگـر  قسـمتی  در  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون  باشـد. 

از گـزارش روزانـه  خـود نوشـته اسـت کـه سـطح رضایـت از 

کارکـرد تیـم شـش ونیم که مـروف تطبیق میثـاق امنیتی 

در کابـل اسـت ۶۹ درصـد اسـت، پیشـنهادات و انتقـادات 

۲۰ درصـد، مخالفـت ۹ درصـد و رکیـک گویـی ۲ درصـد 

بـوده اسـت. او از مـردم خواسـت که »بهر اسـت مثبت فکر 

کنیـد.« آقـای صالـح در قسـمتی دیگـر از گـزارش شـش و 

نیم نوشـته اسـت که »به منایندگی از جلسـه شـش و نیم و 

بـه نیابت از احساسـات متـام ملت افغانسـتان از قوه قضایه 

افغانسـتان خواهش میکنیم که تروریسـتان دسـتگیر شـده 

را محکمـه علنـی کـرده و درجریـان محکمـه خانواده شـهدا 

را بـه عنـوان شـاهد دعـوت کنـد.

امـور داخلـه کشـور می گویـد کـه  وزارت   

1100 جنگجـوی گـروه طالبـان کـه بـرای 

سـقوط والیـت هلمند و برخـی از ولسـوالی های کندهار 

برنامه ریـزی کـرده بودنـد، کشـته شـدند.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امور داخله، روز یکشـنبه 

25 عقـرب در یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه 

شکسـت  هلمنـد  والیـت  در  طالبـان  تروریسـتی  گـروه 

تاریخـی خـورد و 1100 جنگجـوی ایـن گـروه کشـته و 

378 تـن دیگـر زخمـی شـد ه اند.

آقـای آریـن افـزود که »بـر اسـاس معلومات اسـتخباراتی 

اجسـاد گـروه طالبـان به مناطق مختلف فرسـتاده شـده 

کـه 65 تـن آنـان به آن طـرف خط فرضـی دیورند منتقل 

شدند.«

سـخنگوی وزارت امـور داخلـه ادامـه داد: ۳۵ جسـد بـه 

والیـت فـراه، ۵۴ جسـد بـه والیـت هلمند، ۱۳ جسـد به 

والیـت زابـل و۱۳ جسـد بـه والیـت ارزگان توسـط ایـن 

گـروه انتقـال یافته اسـت.

او همچنیـن در ایـن نشسـت خـری بـا نـر فهرسـتی 

شکسـت سـنگینی مواجـه شـده اسـت.

جنگ جویان گروه طالبان در بیسـتم میزان سـال جاری 

به بخش هایی از شـهر لشـکرگاه و ولسوالی های نادعلی 

هلمنـد حمـات گروهـی انجام دادنـد. در نتیجـه ی این 

بیجـا  خانه های شـان  از  غیرنظامـی  هـزاران  حمـات 

شدند.

جنگ جویـان طالبـان پـس از شکسـت در هلمنـد، بـر 

بخش هایـی از قندهار بـه ویژه ولسـوالی های ارغنداب و 

ژیـری ایـن والیـت حملـه کردنـد. در نتیجه ایـن حمات 

آواره  قندهـار  شـهر  بـه  غیرنظامـی  ده هـا  نیـز  طالبـان 

شدند.

از  دیگـر  قسـمتی  در  داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 

سـخنان خـود گفت که گـروه طالبان بـه دوام حمله های 

شـان در مـاه های گذشـته، از اول عقرب تـا 25 این ماه، 

۱۵ حملـه انتحـاری را در نقـاط مختلـف کشـور انجـام 

داده و نزدیـک بـه ۲۰۰ حلقـه مایـن را تعبیـه و انفجـار 

داده اسـت کـه از اثـر آن ۱۳۴ تـن افـراد ملکـی شـهید و 

۲۸۹ تـن دیگـر زخـم برداشـته انـد.

وزارت داخلـه در اعامیـه خـری یک شـنبه 

اسـت کـه دو سـارق در  نوشـته  25 عقـرب 

والیـت هـرات بـه هاکـت رسـیدند و از رسقت یـک موتر در 

والیـت بغـان جلوگیـر بـه عمـل آمـد.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه دو سـارق موتـر پـس از آن در 

والیـت هـرات بـه هاکـت رسـیدند کـه هنـگام رسقـت یـک 

موتـر، نیروهـای امنیتـی را تهدید کرده با آنـان وارد درگیری 

شدند. مسـلحانه 

واسـطه رسقـت شـده به دسـت پولیس افتـاد و از نـزد دزدان 

یـک قبضـه تفنگچـه نیز به دسـت آمده اسـت.

ضیاالحـق امـر خیـل والی والیـت ننگرهار  

رسگـروه  یـک  دسـتگیری  از  تویتـی  در 

کـه  اسـت  نوشـته  وی  اسـت.  داده  خـر  اختطاف چـی 

اسـلم رئیـس یـک بانـد اختطاف چـی توسـط منسـوبان 

دالور نیروهـای امنیتی در والیت ننگرهار دسـتگیر شـد.

وی گفتـه اسـت کـه ایـن گـروه بـه ده هـا اختطـاف متهم 

انـد. والـی ننگرهـار ایـن موفقیـت را به نیروهـای امنیتی 

تریـک گفته اسـت.

کابـل،  کشـور،  عمـده  شـهرهای  کـه  درحالیسـت  ایـن 

عـدم  بـا  قندهـار  و  جال آبـاد  مزاررشیـف،  هـرات، 

امراللـه صالح معاون اول ریاسـت جمهوری 

می گویـد کـه در چارچـوب میثـاق امنیتـی 

بیـش از 700 متهـم بـه جرایـم جنایـی توسـط مـردم بـه 

پولیـس معرفـی و دسـتگیر شـده اند. 

سلسـله  نـر  بـا  عقـرب   25 یکشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

سـه  مجمـوع  »از  کـه  گفـت  »شـش ونیم«  گزارش هـای 

شـبکه های  توسـط  کـه  پیشـه  جـرم  ششـصد  و  هـزار 

بـه  منظـم  جدول هـای  در  و  شـده  شناسـایی  مردمـی 

حوزه هـا تقسـیم شـده بودنـد تنهـا ۷۰۰ نفر آنها دسـتگیر 

شـده اند.« حـدود یـک مـاه پیـش؛ در پـی افزایش شـدید 

جرایـم جنایـی در کابـل، امراللـه صالـح، معـاون نخسـت 

رئیـس جمهـوری از سـوی رئیـس جمهـور مامـور شـد تـا 

بـرای مدتـی بـه مسـایل امنیتـی کابـل رسـیدگی کنـد.

بـر  رسـیدگی  بـر  عـاوه  مـدت،  ایـن  در  صالـح  آقـای 

قضایـای جنایـی، تصاویـر شـامری زیـاد از متهـامن را در 

ي  تېـر یي رس یکا مر ا

را  تـه  خـاورې  خپلـې 

. وګرځـي

پـه  نومـوړي  خـو 

د  کـې  پیغـام  خپـل 

افغانسـتان نوم نه دى 

. اخیسـتی 

حـال  داسـې  پـه  دا 

کـې ده چـې د امریکا 

ډونالـډ  ولسـمر 

کال  روان  د  ټرمـپ 

میاشـت  اکتوبـر  پـه 

کـې پـه یـو ټویـټ کې 

زمـوږ  »بایـد  لیـکيل و: 

هغـه پاتـې زړور رستېري تر کرسـمس پورې بېرته را سـتانه 

دي.« بوخـت  دنـده  پـر  کـې  افغانسـتان  پـه  چـې  يش 

د ټرمـپ د دغـو څرګندونـو په ځـواب کې د سـپینې ماڼۍ 

امنیتـي مشـاور رابـرت اوبرایـن ویـيل و چـې دا یواځې یوه 

»غوښـتنه وه«، کـوم »نظامي دسـتور« نه و.

د  يـې  څخـه  افغانسـتان  لـه  چـې  ويـيل  ناټـو  راز  دغـه 

ځواکونوايسـتل مـروط دي  او دوى بـه رشایطـو تـه پـه 

کـوي. پرېکـړه  کتـو 

دامريـکا ددفـاع نـوي رسپرسـت وزيـر په داسـې حـال کې 

لـه القاعـدې رسه د جګړې ددوام خره کـوي، چې په دې 

وروسـتيو کـې په افغانسـتان کـې د ميل امنيتـي ځواکونو 

لـه خـوا دالقاعـدې ډلې درې مهـم لوړ پوړي مـران وژل 

دي. شوي 

ملګـرو ملتونـو او افغـان حکومـت ويـيل، القاعـده اوس هم 

پـه افغانسـتان کې لـه طالبانو رسه نـږدې اړيکې لري، خو 

طالبانـو دا ادعـا رد کړې ده.

د امریـکا د دفـاع وزارت رسپرسـت کریسـټوفر مېلـر د دغه 

هېـواد وسـله والـو ځواکونـو تـه په خپـل لومړي پیغـام کې 

ویـيل چـې لـه القاعـدې ډلـې رسه جګـړه پـاى تـه نـه ده 

رسېدلې.

د امريـکا غـږ د راپـور لـه مخـې، پـه دغـه پیغـام کـې چـې 

د مېلـر لـه خـوا خپـور شـوی راغـيل: »په داسـې حـال کې 

نیسـو، د هغـې  لپـاره چمتووالـی  راتلونکـي  د  مـوږ  چـې 

جګـړې ختمولـو تـه هوډمـن یـو چـې پـه ۲۰۰۱ کال کـې 

القاعـدې ډلـې زمـوږ تـر پولـو راوړه. دغـه جګـړه ال ختمـه 

شـوې نـه ده.«

د امریـکا د دفـاع وزارت رسپرسـت زیاتـه کـړې: »مـوږ د 

القاعـدې او د دې ماتـړو ډلـو ماتولـو تـه نـږدې شـوي یو، 

خـو بایـد د جګـړې پـاى تـه د پام نـه کولو په څېـر له خپلو 

پخوانیـو تېروتنـو څخـه ځانونه وسـاتو.«

هغـه زياتـه کـړې، چـې دغـه جګـړه اوږده او قربانـۍ يـې 

وې. سـرې 

اوس هغـه مهمـه  ویـيل چـې  پیغـام کـې  پـه دغـه  مېلـر 

مرحلـه رسـېدلې چـې امریـکا د دغـو هڅو په لـړ کې خپل 

رول لـه رهـرۍ څخـه حامیـوي بڼـې تـه واړوي.

مېلـر ویـيل: »مـوږ د دایمـي جګـړې خلـک نـه یـو او ټولې 

جګـړې بایـد پـاى ومومي. »

چـې  رسـېدلی  را  وخـت  هغـه  اوس  وينـا،  پـه  هغـه  د 

 د امريکا دفاع وزير: له القاعدې ډلې سره جګړه ال پاى ته نه ده رسېدلې
کارتون

وزارت عدلیه:
 قاچاق انسان به اندازه قاچاق مواد 

مخدر جامعه را صدمه می زند 

وزارت داخله: دو سارق در هرات به هالکت رسیدند 

اسلم سرگروه اختطاف چیان دستگیر شد 

بیش از 700 متهم به جرایم جنایی توسط مردم به پولیس معرفی و دستگیر شدند 

درس هایی از جنگ 
هلمند

محمد هدایت
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ــت و  ــاالر اس ــردم س ــوب، م ــت خ ــه دول ــا ک ــد. از آن ج باش

بــا رضایــت آزادانــه اکرثیــت انتخــاب شــده اســت، نــه تنهــا 

برایــش  مشــکلی  دموکراتیــک  ابزارهــای  شــدن  فراهــم 

نــدارد بلکــه بــر عکــس وجــود آن ابزارهــا موجــب تقویــت آن 

ــد.  ــد ش خواه

ایــن ایــن دولــت هــای غیــر دموکراتیــک و دیکتاتــوری 

هســتند کــه از گســرش رســانه هــا، مطبوعــات، احــزاب و 

ــق  ــه و طب دیگــر نشــکل هــای مســتقل هســتند کــه آزادان

ــه بررســی و نقــد عملکــرد  مقــررات فعالیــت مــی کننــد و ب

حاکمیــت مــی پردازنــد. ایــن هــا مــی تواننــد دشــواری هــا 

ــد،  ــان کنن ــه طــور شــفاف بی و ضعــف هــای حاکمیــت را ب

مــردم را نســبت بــه آن آگاه مناینــد و چــون فــرض بــر ایــن 

ــت.  ــخگو اس ــوب پاس ــه و مطل ــت بهین ــه دول ــت ک اس

منتظــر حــل و فصــل دشــواری و پاســخ قابــل قبــول دولــت 

خواهــد بــود در کشــور هــای پیــش رفتــه بــه طــور ملمــوس 

ازادی رســانه هــا، احــزاب، مطبوعــات و کانــرول هــای 

مردمــی بــه میــزان قابــل قبولــی اشــکار مــی باشــد و ایــن 

ــل توســعه یافتگــی انهــا اســت.  یــک دلی

ــی  ــانه عموم ــک رس ــا ی ــه تنه ــد ک ــور کنی ــه ای را تص جامع

دارد و انهــا هــم در انحصــار حکومــت اســت، همچنیــن 

ــدارد و  ــود ن ــتقل وج ــزاب ازاد و مس ــات و اح در ان مطبوع

ــت.  ــز ازاد نیس ــح امی ــراض صل ــاب و اع اعتص

در بعضــی مواقــع مدنظــر بگیــرد تــا از اختالفــات درونــی 

کــه باعــث بحــران در افغانســتان شــود، کمــی کاســته شــده 

ــد. امــا؛ در قبــال جنــگ  و ملــت حالــت نورمــال را بــی پیامی

افغانســتان رویکــرد حــد وســط را انتخــاب بــر می گزینــد 

چــون بــا حفــظ نظــام کنونــی منافــع امریــکا تامیــن می شــود. 

ــه  ــکا همچنــان پالیســی زره بینــی خــود در آســیای میان امری

و خصوصــا کشــور هــای چــون ایــران، چیــن، روســیه... را 

ــش  ــط ناهنجــار و تِن تحــت کنــرول داشــته باشــد و در رشای

از نیروهــای نظامــی مســتقر در افغانســتان اســتفاده خواهــد 

کــرد. افغانســتان از نقطــه نظــر ژئوپولتیــک بــرای آمریــکا 

بســیار مهــم اســت، موقعیــت دیــده بانــی جیولوژیکــی و وضــع 

جــوی در افغانســتان حضــور امریــکا را دوامــدار خواهــد کــرد. 

امــا، جوبایــدن تــا حــد ناگزیــر اســت هــامن راهــی را بــرود کــه 

ــل زاد را  ــی خلی ــون زمل ــانی چ ــش کس ــت، نق ــپ می رف ترام

منــی تــوان تنهــا در چارچــوب سیاســت هــای شــخص ترامــپ 

فهمیــد. فــردا بایــدن هــم بــه همیــن خلیلــزاد یــا کســی شــبیه 

ــتان  ــکا از افغانس ــروج امری ــرای خ ــی ب ــه راه ــاز دارد ک او نی

طــرح کنــد. بایــدن وقتــی کــه معــاون بــاراک اوبامــا بــود گفــت 

کــه طالبــان دشــمن امریــکا بــه شــامر منی آینــد و نیــز همیــن 

ــا افزایــش مقطعــی نیروهــای جنگــی  ــا ب ــود کــه حت ــدن ب بای

ــاص  ــه اختص ــا بودج ــرد ت ــت ک ــتان مخالف ــکا در افغانس امری

ــول  ــرف پ ــا م ــد ت ــش یاب ــتان کاه ــرای افغانس ــده ب داده ش

ــف بخــش  ــاد مختل ــی در مــورد ابع ــه نوشــتار قبل در ادام

ــش  ــه بخ ــد در مطالع ــان ش ــم. بی ــخن گفتی ــی س عموم

عمومــی، اقتصاددانــان اثباتــی بــه گســره اقدامــات 

ــد.  ــه دارن ــف آن توج ــت های مختل ــج سیاس ــت و نتای دول

سیاســت های  می کوشــند  دســتوری  اقتصاددانــان 

ــد. ــی کنن ــد، ارزیاب ــاذ دارن ــکان اتخ ــه ام ــن را ک جایگزی

نقــش  بــر  اقتصــادی  نظریــه  اســمیت،  آدام  زمــان  از 

تأکیــد  بازارهــای خصوصــی در عرضــه کارای کاالهــا 

درصــدد  اقتصاددانــان  حــال،  ایــن  بــا  کرده اســت. 

در  کــه  هســتند  مهمــی  محدودیت هــای  شــناخت 

ــای  ــاد پیامده ــرای ایج ــی ب ــش خصوص ــتگی بخ شایس

اساســی  مشــخص  نیازهــای  بــه  رســیدگی  و  کارا 

دارد. وجــود  اجتامعــی، 

تــالش بــرای اصــالح شکســت های بــازار بــه افزایــش 

نقــش دولــت در اقتصــاد بــازار انجامیــده  اســت. بــه 

ــه  ــی ب ــه چارچوب ــق تهی ــی اقتصــاد عمومــی از طری عبارت

تصمیم گیــری در خصــوص نحــؤه مشــارکت دولــت در 

بازاریابــی اقتصــادی و تعییــن محــدوده حــد و مــرز ایــن 

نقــش می پــردازد. اقتصــاد بخــش عمومــی مؤلــف نظریــه 

رفــاه اقتصــادی اســت و اساســاً در پــی ابــزاری اســت تــا 

ــد. ــا ده ــادی را ارتق ــی و اقتص ــاه اجتامع ــد رف بتوان

پاسخگویی دولت در اقتصاد بخش عمومی

ــکا  ــر ۲۰۲۰ در امری ــوری  نوام ــت جمه ــات ریاس انتخاب

یکــی از بــی پیشــنه تریــن  انتخابــات از نــگاه حضــور مردم 

ــاب  ــرای انتخ ــود؛ ب ــکا ب ــته در امری ــال گذش در  ۱۲۰ س

رییــس جمهــور شــان از حــق رای اســتفاده کردنــد و 

نزدیــک بــه ۱5۰ میلیــون آمریکایــی  بــه دو نامــزد پیشــتاز 

ریاســت جمهــوری رای دادنــد. بــا آن کــه دونالــد ترامــپ 

هنــوز نتایــج انتخابــات را نپذیرفتــه امــا رســانه ها و افــکار 

عمومــی امریــکا و جهــان آقــای بایــدن را رییــس جمهــور 

منتخــب جدیــد می دانــد. اکنــون پرســش ایــن اســت 

ــا  ــکا آی ــد در امری ــت جدی ــدن حکوم ــا روی کار آم ــه ب ک

تغییراتــی در سیاســت داخلــی و بیــن املللــی رخ خواهــد 

پالیســی دونالــد  ادامــه  پالیســی جوبایــدن  آیــا  داد؟ 

ترامــپ در افغانســتان خواهــد بود؟یازده ســپتامر ۲۰۰۱ 

در امریــکا  تاریخیســت کــه معــادالت جهانــی را برهــم زد 

ــان  ــال جه ــود را در قب ــرد خ ــکا رویک ــت آمری ــت وق و دول

ــه  ــو و پذیرفــن حمل ــرج دوقل تغییــر داد. هــدف گیــری ب

از ســوی گــروه تروریســتی القاعــده باعــث شــد کــه پــای 

نیروهــای نظامــی آمریــکا در جهــان بــاز شــود و بــه هــدف 

از بیــن بــردن گــروه هــای دهشــت افگــن و تالفــی حملــه 

یــازده ســپتامر از القاعــده بــه مبــارزه پرداخــت. همزمــان 

گروهــی دیگــر در افغانســتان بنــام طالبــان حاکــم بــود؛ 

ایــن گــروه نیــز رابطــه تنگاتنــگ بــا گــروه القاعــده داشــت 

و امریــکا ایــن گــروه تروریســتی را نیــز بــر مــردم و دولتــش 

ــه  ــد ک ــث ش ــاله باع ــن مس ــد.  ای ــی دی ــن م ــر آفری خط

نیروهــای نظامــی ایــن کشــور وارد افغانســتان شــود و 

طالبــان را مــورد هــدف  قــرار دهــد. حکومــت طالبــان بــا 

حمــالت پــی هــم نیروهــای ایــن کشــور منجــر بــه ســقوط 

گردیــد و حکومــت جدیــد بــا اشــراک احزاب سیاســی در 

جلســه بــن در آملــان شــکل گرفــت. در ایــن جلســه حامد 

ــه عنــوان رییــس جمهــور موقــت در افغانســتان  کــرزی ب

انتخــاب گردیــد؛ حامــد کــرزی نیــز دو دور رییــس جمهور 

افغانســتان بــود و امریــکا در تفاهــم بــا دولــت افغانســتان 

روی پایــگاه هــای نظامــی مســتقر در کشــور موافقــه کــرد  

ــی را  ــی و نظام ــای مال ــک ه ــده کم ــکا وع ــت امری و دول

منــوده و همچنــان در قســمت آمــوزش نیــرو هــای نظامــی 

قبــال دهشــت  در  تــا  افغانســتان همــکاری می کنــد 

ــازی  ــن ب ــد و در ای ــته باش ــاع را داش ــی دف ــی توانای افگن

کشــور هــای مختلفــی را شــامل کــرد از جملــه قــوای ناتــو 

و تقریبــا همــه ی کشــور هــای جهــان اول ...

طوالنــی تریــن جنــگ آمریــکا دو دهــه زمــان بــرده اســت 

ــی از  ــه کل ــان ب ــه طالب ــه گــروه القاعــده و ن ــوز ن ــا هن و ت

ــال  ــت س ــول بیس ــکا در ط ــس آمری ــت. پ ــه اس ــن رفت بی

ــته  ــد داش ــتان می توان ــگ افغانس ــت آورد در جن ــه دس چ

باشــد ؟ حضــور فعــال نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان 

ــرش  ــت گس ــد؟  سیاس ــد باش ــی توان ــه م ــا چ ــز دقیق نی

ــت  ــوش ریاس ــوش ب ــان ج ــان از زم ــکا در جه ــوذ آمری نف

جمهــور ســابق امریــکا، دوره بــارک اوبامــا و دوره دونالــد 

ــر  ــدن دیگ ــد ش ــت و قدرمتن ــه اس ــش یافت ــپ افزای ترام

ــت  ــه سیاس ــا چ ــا ب ــرده ت ــران ک ــکا را نگ ــا آمری ــور ه کش

فیصــدی  اســت،  مشــخص  جــدول  در  کــه  هامنطــور 

بودجــه انکشــافی در اقتصــاد بخــش عمومــی افغانســتان 

در ســالهای اخیــر نســبت بــه گذشــته رشــد زیــادی 

داشــته اســت. 

بودجــه انکشــافی در حقیقــت هــامن بودجــه توســعه 

ای اســت کــه بــرای افزایــش ســطح تغییــرات رســد و 

ــه افغانســتان مــرف  ــا جامع توســعه در متــام اجتــامع ی

ــد آمــوزش و  مــی شــود.مخصوصا کاالهــای عمومــی مانن

ــات  ــن خدم ــه ای ــا از جمل ــهروالی ه ــه و ش ــات صح خدم

ــتند. ــی هس عموم

ــد  ــاد باش ــافی زی ــه انکش ــا بودج ــم ام ــی ک ــه مرف بودج

ــود. ــر خواهــد ب ــوب ت ــرای توســعه مطل ب

سخن پایانی:

امــروزه اقتصــاد متعــارف در دنیــا بــر اســاس اقتصــاد 

بخــش خصــوص و نظــام بــازار آزاد مــی باشــد. امــا همــه 

مــی داننــد کــه نظــام بــازار آزاد در دنیــا بــا شکســت هــای 

فراوانــی مواجــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس اســت کــه 

دولــت هــا در نظــام اقتصــادی بــازار آزاد دخالــت کــرده و 

از حقــوق شــهروندان دفــاع منــوده انــد.

افغانســتان عزیــز مــان نیــز امــروزه بایــد دولــت در اقتصــاد 

دخالــت منایــد. افغانســتان بــا شکســت اقتصــادی در 

نظــام بــازار آزاد روبــه رو اســت. مــوج بیــکاری، رکــود 

اقتصــادی، نبــود رسمایــه گــذری کالن دخلــه و خارجــه، 

ــن  ــی از ای ــانه های ــم و ... نش ــادرات ک ــاد و ص واردات زی

ــد. ــت منای ــد در اقتصــاد دخال ــت بای اســت کــه دول

افزایش سطح رفاه کل جامعه نه فقط افراد یا

 

گروههای خاص، از اهداف اصلی بخش عمومی می

 باشــد افزایــش شــاخص هــای توســعه انســانی )HDI( از 

ــد  دیگــر مســایلی اســت کــه اقتصــاد بخــش عمومــی بای

ــته  ــه آن توجــه داش ــی ب ــت و هــدف نهای ــوان تارگ ــه عن ب

باشــد.

همچنیــن تصحیــح علمــی و عملیاتــی نظــام بودجــه کــه 

مهمریــن و بهریــن راه رســیدن بــه اقتصــاد مطلــوب 

ــت .  ــودار اس ــی برخ ــت باالی ــت، از اهمی اس

در ایــن میــان افزایــش بودجــه انکشــافی نشــانگر خوبــی 

بــرای رشوع تحــوالت اقتصــادی درجامعــه اســت امــا 

ــد.  ــی باش ــادی م ــات زی ــد اصالح ــان نیازمن همچن

بــه امیــد داشــن یــک اقتصــاد بخــش عمومــی موفــق در 

افغانســتان عزیــز.

حکومــت و طالبــان عمــل خواهــد کــرد ولــی عملکــرد 

عملــی توافــق صلــح تــا انتخابــات دور دوم جوبایــدن 

ادامــه خواهــد یافــت و جــز ء دســت آورد انتخاباتــی  بــرای 

تیــم جوبایــدن خواهــد بــود هــدف کــه ترامــپ نتوانســت 

تکمیــل کنــد هــدف بایــدن خواهــد شــد تــا آرای مردمــی 

بیشــری امریــکا را جــذب کنــد ولــی اگــر بایــدن سیاســت 

اشــتباه ترامــپ را تکــرار کنــد شکســت آن حتمــی خواهــد 

ــت، در  ــپ اس ــر از دوره ترام ــاس  ت ــان حس ــون زم ــود چ ب

ــتان روی  ــوا در افغانس ــن دع ــق طرفی ــاز و تواف ــورت نی ص

نظــام جدیــد بــا پــای درمیانــی امریــکا تشــکیل شــده تــا 

ــرای خشــونت هــا در افغانســتان  ــان باشــد ب نقطــه ی پای

ــای  ــور نیروه ــه حض ــان روی گزین ــا طالب ــکا ب ــی امری ول

شــان بــا درصــدی کــم پــا فشــاری خواهــد کــرد تــا اهداف 

بلنــد مــدت امریــکا تامیــن شــود.

سخن پایانی

بــا  تعامــالت  نــرم در  بــا سیاســت  بــار دیگــر  آمریــکا 

کشــورهای جهــان خواهــد شــد تــا بتوانــد بــا هــدف نفــوذ 

فعــال ادامــه ی کار کنــد، جوبایــدن بــا تاثیــر پذیــری 

از بــارک اوبامــا  و گرفــن مشــاوره از ایشــان پالیســی 

آمریــکای  تــا  بــرد  پیــش خواهــد  را  و سیاســت خــود 

قدرمتنــدی را بســازد و بــه اســراتژی دوامــدار خــود ادامــه 

ــد. ده

بدهــی اســت منــی تــوان کوچــک تریــن اثــر ازدولــت بهینــه 

ــت هــای  ــن جامعــه مالحظــه کــرد. دول و دولــت خــوب در ای

غیــر مــردم ســاالر نــه تنهــا تالشــی در شــکل دهــی ابــزار هــای 

ــل ازادی  ــد اق ــی ح ــه حت ــد بلک ــی آورن ــم من ــود فراه ــد خ نق

هــا را نیــز از مــردم ســلف مــی کنــد ایــن برخــورد بــه حکومــت 

هــای متامیــت خواهــی مربــوط اســت کــه بــه معنــی واقعــی 

اعتقــادی بــه حضــور ازادانــه ای مــردم نــدارد. و ازادی مــردم 

را بــا ســقوط خــود همــراه مــی داننــد. 

در هــر صــورت دولــت بهینــه از نقــد خــود اســتقبال مــی 

کنــد و دولتــی کــه از نقــد و ازادی هــراس دارد فاقــد یکــی از 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــت بهین ــم و دول ــای مه ــاخص ه ش

بودجه در بخش عمومی افغانستان

یکــی از مــواردی کــه در نظــام اقتصــادی کشــورها بســیار 

مهــم اســت مســئله بودجــه در بخــش عمومــی و نحــوه وصــول 

و مــرف آن مــی باشــد. 

افغانســتان در مســئله بودجــه تجربــه زیــادی نســبت بــه ســایر 

ــه  ــام بودج ــد از نظ ــذا بای ــدارد. ل ــه ن ــعه یافت ــورهای تس کش

ریــزی جهانــی بــه بهریــن نحــود اســتفاده منایــد.

در ادامــه بــه آمارهــا و احصائیــه هایــی کــه در اقتصــاد بخــش 

ــم  ــا ببینی ــد ت ــد ش ــاره خواه ــود اش ــی ش ــوط م ــی مرب عموم

ــه چــه  ــامن ب بودجــه در اقتصــاد بخــش عمومــی کشــور عزی

قســمی اســت.

مــرف بودجــۀ  انکشــافی بــه ســطح حکومــت در ســال 

فیصــد(   58( افغانــی  میلیــارد  مبلــغ 94  جــاری ۱399: 

ــه ســطح حکومــت در ســال جــاری  مــرف بودجــۀ عــادی ب

ــد(  ــی )7۰ فیص ــارد افغان ــغ۲۱4 میلی ۱3999: مبل

ــادل 65  ــی مع ــارد افغان ــغ 38۰ میلی ــه:  مبل ــوع بودج مجم

ــد فیص

را بــه مــردم امریــکا تخصیــص دهــد و از طرفــی قــدرت 

ــه منایــش بگــذارد.  سیاســت دولــت امریــکا را ب

2-سیاست امریکا - طالبان 

تغییــر  آنچنــان  بــا طالبــان  را  رویکــرد خــود  جوبایــدن 

نخواهــد داد ولــی در قســمت امتیــاز خواهــی طالبــان 

مالحظــات خواهــد داشــت اگــر دونالــد ترامــپ برنــده 

انتخابــات می شــد طالبــان از موضــع باالتــری بــا حکومــت 

افعانســتان وارد گفت وگــو هــای صلــح در دوحــه قطــر مــی 

ــا  ــه ب ــات ک ــان روی توافق ــا طالب ــدن ب ــی جوبای ــد ول گردی

حکومــت دونالــد ترامــپ صــورت گرفتــه اســت، تغییر نســبی 

کــه منافــع امریــکا را برجســته کنــد انجــام خواهــد داد تــا 

ــوان  ــه عن ــود و ب ــته ش ــی کاس ــان اندک ــت طالب از مرشوعی

ــبتا  ــرده و نس ــدام نک ــرض ان ــی ع ــال سیاس ــروه فع ــک گ ی

تضعیــف کننــده جلــوه دهــد چــون طالبــان گروه تروریســتی 

کــه عامــل صدهــا حملــه بــر نیروهــای امریکایــی و افغــان و 

ــرای امریکایــی هــای  ــوده و دولــت بایــدن ب افــراد ملکــی ب

ــد پاســخ گو باشــد. ــازان شــان را از دســت داده ان کــه رسب

3-نقش امریکا با حکومت افغانستان و طالبان 

ــوان  ــه عن ــکا را ب ــا امری ــود ت ــد ب ــالش خواه ــدن در ت جوبای

قــدرت جهانــی و پیشــتاز دموکراســی و نفــوذ فعــال آمریــکا 

در جهــان، زمینــه صلــح کــه زمــان زیــادی در برخواهــد 

گرفــت مســاعد کنــد و بــه عنــوان یــک میانجــی قــوی میــان 

بــر اســاس منطــق اقتصــادی بخــش عمومــی دســت 

کــم چــون مــردم بــه دولــت مالیــات مــی پــردازد و دولــت 

نیازمنــد مالیــات مــردم اســت. لــذا دولــت نیــز بایســتی 

در  عکــس  بــر  باشــد.  مــردم  مطالبــات  پاســخگوی 

مــواردی کــه دســتگاه مالیــات نــاکار آمــد اســت و دولــت 

بــرای تامیــن هزینــه هــا از منابعــی مثــل نفــت اســتفاده 

ــخگو  ــر پاس ــط و غی ــر منضب ــردان غی ــد، دولتم ــی کن م

هســتند، دولــت بــر مــردم ســیطره دارد و ایــن در نهایــت 

ــه  ــه اســتبداد منجــر مــی شــود دولــت هــای  متکــی ب ب

منابــع  ذخایــر زیــر زمینــی ماننــد معــادن و نفــت در 

تامیــن هزینــه بخــش عمومــی، خــود را پاســخگوی مــردم 

ــتند.  نیس

بدیهــی اســت کــه ایــن موضــوع، زمینــه اســتبداد را 

فراهــم مــی ســازد. 

ــه نظــارت  ــی، حسابرســی بودجــه، توجــه ب ــاط مال انضب

ــا و  ــزارش خطاه ــا، گ ــه ه ــا و هزین ــد ه ــر درآم ــق ب دقی

اشــتباهات، اصالحنابســامانی هــا و بــی انضباطــی هــای 

ــه  ــوب و بهین ــت خ ــخگوی دول ــاد پاس ــر ابع ــی ازدیگ مال

مــی باشــد.

نقد عملکرد دولت بر اساس بخش عمومی: 

و  ســاخن  فراهــم  بهینــه  دولــت  دیگــر  خصوصیــت 

حاملــت از ابزارهــای نقــد عملکــرد خــود در جامعــه مــی 

ــد  ــظ کن ــود را حف ــال خ ــود فع ــا نف ــی در دنی ــن امللل بی

ــت  ــا سیاس ــا ب ــارک اوبام ــوری ب . دوره  ی ریاســت جمه

ــوذ  ــدرت نف ــان ق ــرم همچن ــار ن ــرد   رفت ــمند و رویک هوش

فعــال را در دســت داشــت و حتــی بــا کشــور هــای 

ــان،  ــوریه، لبن ــتان، س ــران، پاکس ــتان، ای ــون افعانس چ

ارسائیــل، اتحادیــه اروپــا و... بــازی هوشــمندانه داشــت. 

ــا  ــتند ب ــت داش ــای دوس ــا ج ــا ت ــور ه ــن کش ــه ی ای هم

آمریــکا همــکاری دو طرفــه داشــته باشــند، امــا دوره 

ــود  ــه همــراه ب ــادی ب ــا رس و صــدای زی ــد ترامــپ ب دونال

همیشــه از گزینــه فشــار و سیاســت تــک محــور اســتفاده 

می کــرد. ترامــپ در اوایــل حکومــت خــود در قبــال 

ــا  ــت ام ــش گرف ــی در پی ــار و نظام ــه فش ــان گزین طالب

در اواخــر حکومــت خــود راه ســازش و مصالحــه را جــز ء 

ــن دور اول ریاســت  ــرار داد و در کمپای سیاســت خــود ق

ــی  ــه طوالن ــکا وعــده داد کــه ب ــردم آمری ــه م جمهــوری ب

تریــن جنــگ آمریــکا نقطــه پایــان می گــذارد. در اقــدام 

ــیدند و  ــم رس ــه تفاه ــان ب ــا طالب ــکا ب ــابقه، امری ــم س ک

ــرف  ــر دو ط ــتان ه ــت افعانس ــا حکوم ــح ب ــت صل در جه

ــه مصالحــه و آتــش بــس دســت  ــا ب ــد ت را تشــویق منودن

یابنــد؛ ولــی مذاکــرات بیــن االفغانــی نزدیــک بــه دو مــاه 

ــر دو  ــت و ه ــده اس ــل مان ــوز الینح ــا هن ــه ت ــود ک می ش

ــه توافــق  طــرف یعنــی حکومــت افعانســتان و طالبــان ب

نیافتــه و روی چارچــوب مذاکــرات  مقدماتــی دســت 

ــا  ــا اقــدام مذاکــرات ب ــد ترامــپ ب ــد. دونال اختــالف دارن

طالبــان خواســت بــه مــردم آمریــکا نشــان دهــد کــه بــه 

وعــده خــود پــای بنــد اســت و نیروهــای آمریکایــی را تــا 

ــا بتوانــد  ــر مــی گردانــد، ت ــه ب کریســمس۲۰۲۱ بــه خان

ــه خــود اختصــاص دهــد. امــا،  آرای بیشــری مــردم را ب

ــب  ــوده و او از رقی ــدام ترامــپ کارســاز نب ــن اق ظاهــرا ای

خــود جوبایــدن عقــب مانــد و انتخابــات را باختــه اســت.

بــا پیــروزی جوبایــدن صفحــه جدیــدی بــرای آمریــکا رقــم 

ــا  و  ــارک اوبام ــوی ب ــت ق ــدن از حامی خــورده اســت، بای

ــکا  ــرات امری ــزب دموک ــود، ح ــوردار ب ــا برخ ــل اوبام میش

ــا دیگــر کشــور هــا برخــورد  ــر ب همیشــه از موضــع نــرم ت

ــوان کهــن  ــه عن ــدن ب خواهــد کــرده اســت. انتخــاب بای

ــه  ــکا و معــاون اول او ب ــن رییــس جمهــور امری ســال تری

عنــوان ســیاه پوســت هنــد االصــل امریکایــی معــادالت 

اجتامعــی آمریــکا را تغییــر خواهــد داد و کشــورهای 

دخیــل بــا امریــکا در تــالش گســرش دادن روابــط خــود 

خواهــد شــد. آیــا بایــدن ادامــه ی سیاســت ترامــپ را در 

ــک  ــدون ش ــت؟ ب ــد گرف ــش خواه ــتان پی ــال افعانس قب

جوبایــدن تغییــر پالیســی آنچنانــی در قبــال افغانســتان 

ــی را در  ــر مالحظات ــد منظ ــی از چن ــت ول ــد داش نخواه

نظــر مــی گیــرد.

1-سیاست امریکا  با حکومت افغانستان 

فعلــی حامیــت  از حکومــت  تردیــد جوبایــدن  بــدون 

می کنــد تــا نیازمنــدی مــردم حــد االمــکان مرفــوع شــود 

و از حکومــت افغانســتان بخواهــد تــا خواســته هــای گروه 

هــا و احــزاب هــای سیاســی  را کــه نفــوذ مردمــی دارنــد 

 بایدن و سیاست احتمالی امریکا درقبال افغانستان

اقتصاد بخش عمومی در افغانستان

جواد ماندگار

  محمدداودمحمدی

امــروزه اقتصــاد متعــارف در دنیــا بــر اســاس 
ــازار آزاد  اقتصــاد بخــش خصــوص و نظــام ب
مــی باشــد. امــا همــه مــی داننــد کــه نظــام 
بــازار آزاد در دنیــا بــا شکســت هــای فراوانی 
مواجــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس اســت 
کــه دولــت هــا در نظــام اقتصــادی بــازار 
آزاد دخالــت کــرده و از حقــوق شــهروندان 

دفــاع منــوده انــد.



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

31
51

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


33
50

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3152
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3047    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3322
شاه سفید را در خانه  b1 حرکت دهید. 

3351

جواب هدف         2799
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ثور
بحثی با یک خانم در ارتباط با مشــکالت مالی دارید. به نظر می رســد که او 
نتوانســته اســت که قرضش را به موقع پس دهد. در طول بعد از ظهر احتماال 
دچار یک مشــکل سالمتی می شوید. سعی کنید از رفتن به سفر اجتناب کنید 

و بسیار دقت کنید.

جوزا
اگر مجبور هستید که به سفری بروید، باید احتیاط کنید و عجله نکنید. هرگونه 
ریسک به سالمتی تا لطمه می زند. امروز ممکن است بخواهید که مالقات های 
کاری را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا نمی توانید به اندازه کافی قانع کننده 

باشید و معامالت را به خوبی به پایان برسانید.

سرطان
امروز صبح، دوســتان تان ممکن است شما را به یک سفر دعوت کنند. اگر 
قبول کنید، رابطه با شــریک عاطفی تان ممکن اســت کمی تنش زا شود 

با هم دعوا کنید.  و 

اسد
فرصت خوبی دارید تا مبلغ عمده ای پول به دســت آورید، ممکن اســت ارث 
باشــد. باید هر گونه مالقات کاری را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا عصبی 
هســتید و تمرکز کردن دشوار اســت. در طول بعد از ظهر می توانید برای یک 

سفر خانوادگی با شریک عاطفی تان اماده شوید.

سنبله
امــروز فرصتی دارید تــا تغییرات عمده ای در زندگی عاطفــی تان ایجاد کنید. 
مالقات با افراد مهم، مشــارکت ها و دوستی ها امروز مطلوب است. می توانید به 
حس ششــم تان اطمینان کنید، اما باید به توصیه و نظرات شــریک عاطفی تان 

توجه کنید.. 

حمل
مــی توانید کارهای زیادی انجام دهید اما تمام زمان تان را باید صرف کنید. به 
یکی از همکاران تان بیشــتر توجه کنید! آن ها از اینکه شــما موفق می شوید 
راضی نیســتند و ممکن است سعی کنند که شــما را در شرایط حساسی قرار 
دهند. شــریک عاطفی تان از اینکه تمام وقت تان را صرف کار کردن می کنید 

میزان
زمان مطلوبی برای شــما در هر زمینه ای اســت. می توانید در بخش های 
اجتماعی و مالی موفق شوید. از روابط خوبی که با شریک عاطفی تان دارید 
لــذت خواهید برد و یکدیگر را به خوبی درک می کنید. باید از این فرصت 

نهایت بهره را ببرید، باید خوشبین و متعادل باشید..

عقرب
امروز صبح، یکی از همکالسی های تان به شما پیشنهاد پیوستن به یک شغل 
جدید را می دهد. پیشنهاداتی که به شما می شود را به خوبی بررسی کنید، 

و مزایا و تعهدات آن را نیز در نظر بگیرید.  

قوس
به نظر می رسد که مصمم هستید تا وظایف خانگی که مدت ها شروع کرده 
اید را به اتمام برســانید. یکی از بستگان در ارتباط با مشکالت مالی به شما 
کمک خواهد کرد اما همچنان ســعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل 

کند. اگر به نرمی صحبت کنید از دعوا کردن جلوگیری خواهید کرد.  

جدی
تا قبــل از ظهر فرصتی دارید که یک خانه جدید خریداری کنید یا مبادله 
کاال انجــام دهید. احتماال خانواده تان از ابتکارات شــما حمایت می کنند 
البته یک فرد ســالخورده با شما به شــدت مخالفت می کند. می توانید به 

حس ششم تان اطمینان کنید.

دلو
به دلیل شمار زیادی مشکل که قرار است با آن ها روبه رو شوید دلسرد نشوید. 
تغییرات جالبی در خانه ایجاد خواهید کرد که شریک عاطفی تان استقبال می 

کند. احتیاط کنید که چگونه پول خود را خرج می کنید! . 

2800

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

وجود داشته باشد.
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امیـران و مدعیـان قـدرت در حوزه هـای جغرافیایـی مختلـف اسـت. تفاوتـی 

کـه در خواندمیـر بـا دیگـر معارصانـش وجـود دارد ایـن اسـت کـه او بیـش از 

از نظـر روش نیـز،  بـه زندگـی فرهنگـی عـر خـود می پـردازد.  معارصانـش 

خواندمیـر جـز برخـی چیزهـای ابداعی، دنبالـه رو طریق گذشـتگان خود بود. 

او آنچـه را کـه بـه روزگار پیـش از خـود مربـوط می شـد، از کتـب محـدودی 

کـه در دسرتسـش بـود نقـل می کـرد. در کتـاب مآثر امللـوک او بیـش از دیگر 

آثـارش مأخـذ ذکـر می کنـد. مهم تریـن و درخـور توجه تریـن بخش هـای آثـار 

تاریخـی خواندمیـر، رویدادهایـی اسـت کـه یـا آنهـارا بـا چشـم دیـده و بـه تن 

آزمـوده یـا ازنزدیـکان و معـارصان و مخادیـم خـود شـنیده اسـت. او معمـوالً در 

ذکـر ایـن رویدادهـا از مآخـذ سـخن خـود یـاد منی کنـد وچنـان داد سـخن 

می دهـد کـه گویـی همـة مطالـب آزموده هـای شـخصی اوسـت.

او  زیـرا  انتقـاد اسـت،  قابـل  و  تاریخـی خواندمیـر بسـیار جهـت دار  دیـدگاه 

سـعی می کنـد قسـمت بسـیار مهمـی از جریان هـای سیاسـی عـر خویـش 

را بـه گونـه ای دیگـر در آثـار خـود بازتـاب دهـد. بـه طـور کلـی می تـوان گفـت 

خواندمیر رویدادهایی را که به دوران زمامداری سـلطان حسـین بایقرا مربوط 

می شـود، بـه گونـه ای غیـر قابل انـکار از امیر علی شـیر نوایی جانبـداری کرده 

اسـت. او از کسـانی کـه بـه گونه ای رویاروی علی شـیر نوایی قـرار گرفته بودند 

و بـا او سـازگاری نداشـتند، چشـم پوشـیده و آنـان را کامـاً از آثـار تاریخـی 

خـود بیـرون کـرده اسـت؛ منونـة بسـیاری از این گونـه جانبداری هـا را می توان 

در آثـار او مشـاهده کـرد. در »خاصـة االخبـار« نیـز وقتـی از کسـانی سـخن 

می رانـد کـه پیـش از سـال 904 هــ.ق از دنیـا رفته انـد، از مجدالدیـن محمد 

خوافـی و خواجـه نظـام امللـک خوافـی و فرزندانـش یـاد منی کنـد و از آنـان 

چشم پوشـی می کنـد. در مآثـر امللـوک نیـز از ذکـر احـوال مخالفـان نوایـی 

چشـم پوشـیده اسـت. دربـارۀ بنایی هـروی تنها به ایـن جمله بسـنده می کند 

کـه »ابیـات سـلیس و همـوار دارد« و از ارائـة هـر گونـه توضیـح دیگـری پرهیـز 

می کنـد. خواندمیـر در نوشـن تاریـخ عر تیموری در سـطح اخبـار و روایات 

باقـی می مانـد و هیـچ تاشـی بـرای راه بردن به عمـق رویدادها از خود نشـان 

منی دهـد. قلـم او بـه متـام معنـی قلمـی »در خدمـت سـلطان« اسـت و از نظر 

او کسـی اهمیـت دارد کـه وی در مازمت اوسـت. به همین دلیـل آثار تاریخی 

خواندمیـر بایـد بـا موشـکافی فـراوان و بـا بررسـی های تطبیقـی بسـیار دقیـق 

بررسـی شـود. انگیـزة او در نوشـن یـا ننوشـن رویدادهـا، گفـن یـا نگفن یا 

دگرگـون بازگـو کـردن پـاره ای از جریان هـا، فقـط شـخصی اسـت. او تنهـا از 

کسـی حامیـت می کنـد کـه در دسـتگاه او بـه خدمـت اشـتغال دارد و البتـه 

می تـوان گفـت کـه جانبـداری از علی شـیر نوایـی، بادلبسـتگی خواندمیـر بـه 

او، بـه عنـوان حامـی سـخاومتند و اهـل فضـل همـراه بوده اسـت.

نتیجه:

بـا توجـه بـه حامیت هایـی کـه دانشـمندان، از سـوی سـلطان حسـین بایقـرا 

و وزیـر دانشـمندش امیرعلی شـیر نوایـی می شـدند، علـوم مختلفـی از جملـه 

تاریخ نـگاری در ایـن دوره، رونـق چشـم گیری یافـت. تاریخ نـگاری ایـن دوره 

عمدتـاً بـه زبـان فارسـی بـوده کـه از نـر و سـبک خاصـی برخـوردار هسـتند. 

در ایـن دوره شـاهد ظهـور دو مـورخ مشـهور بـه نام هـای میرخوانـد و نـوه اش 

خواندمیـر هسـتیم کـه هـر دو کتـب مختلفـی در زمینـه تاریـخ همچـون روضه 

الصفـا، مآثـر امللـوک، خاصـه االخبـار، حبیب السـیر و... از خـود بـر جـای 

نـوه اش  و  میرخوانـد  فرهنگـی  و  فکـری  تاش هـای  مهم تریـن  گذاشـته اند. 

خواندمیـر، عرصـه تاریـخ نویسـی بوده اسـت. وجـود اطاعات مفیـد و پرارزش 

دربـارة رجـال علـم و ادب و سیاسـت، سـبب سـودمندی آثـار ایـن مورخـان در 

بـارۀ تاریـخ رجـال شـده اسـت. در واقـع تاریـخ نویسـی ایـن دو مـورخ را بایـد 

آخریـن حلقـه تأثیرگـزار مکتـب تاریـخ نویسـی هـرات نامید کـه تاریخ نویسـی 

صفـوی و تیموریـان هنـد را پیونـد زده اسـت و در حقیقـت کارهـای فرهنگـی 

ایـن مورخـان به صورت نخسـتین حلقه از ایـن دو زنجیرة جدید تاریخ نویسـی 

درآمدند.

تواریـخ  و  الصفـا  روضـه  بـا  مقایسـه  در  حبیب السـیر،  امتیـازات  از  یکـی 

پیشـین، آن اسـت کـه خواندمیر، در پایـان هر دوره ای فصلـی در رشح حال 

وزرا، رجـال، سـادات، نقبـا، مشـایخ، فضـا، ادبا، شـعرا وهرنمنـدان آن دوره 

نوشـته کـه هـر چـه بـه پایـان کتـاب نزدیک تـر می شـویم کمیـت و کیفیـت 

این گونـه آگاهی هـای زندگی نامـه ای بیشـرت و بهرت می شـود. نـر این کتاب 

از منشـئآت بسـیار پخته و شـیوة نر مسـجع معمولی دوره تیموریان اسـت و 

در آن صنایـع بدیعـی و مرتادفـات در حـد متوسـطی بـه کار رفته اسـت. این 

کتـاب مکـرر در مببئـی و تهـران بـه چـاپ رسـیده اسـت )خـان بابـا مشـار، 

1344، ج 2: 446(.

۴ـ دستور الوزراء

دسـتور الـوزراء در رشح حـال وزرای اسـام تـا زمـان خواندمیـر اسـت،  کـه 

مؤلـف آن را بـه نـام سـلطان حسـین بایقـرا و وزیـرش کـام الدیـن خواجـه 

محمـود کـرد. مؤلـف ایـن کتاب را در سـال 904 هــ. ق به پایان رسـاند، اما 

در سـال 914 هــ.ق در مطالـب آن تجدیـد نظـر کـرد و رشح حـال افرادی را 

کـه در ایـن فاصلـه وزارت یافتـه بودنـد، بـرآن افـزود )صفـا، 1372: 543(.

ایـن اثـر بـا تصحیـح و مقدمة سـعید نفیسـی در تهـران، سـال 1317 ش به 

چـاپ رسـید )خواند میـر، 1353: 312(.

۵ـ جلد هفتم تاریخ روضه الصفا

ایـن کتـاب در واقـع تکمیـل کار نـا متـام جـد مـادری اش میرخواند اسـت و 

از تواریـخ فارسـی ماننـد تاریـخ بیهقـی و ظفرنامـه تیمـوری بهـره گرفتـه، که 

نـام منابـع خـود را در دیباچـه و مـن تاریـخ آورده اسـت. نـر روضـه الصفـا 

مرتسـانه و بـا تکلّـف و پـر از صنایـع لفظی اسـت. از این رو منونـة کاملی از 

سـبک انشـای دورة تیمـوری و از مهمرتیـن کتاب های تاریخ عمومی اسـت. 

از ایـن کتـاب چاپ هـای متعددی در دسـت اسـت.

۶ـ مکارم االخالق

تألیـف  از  پـس  میرخوانـد  نوایـی.  علی شـیر  امیـر  آثـار  و  احـوال  رشح  در 

دو اثـر نخسـت خـود ـ یعنـی مآثـر امللـوک و خاصـه االخبـار ـ بـه قصـد 

سپاسـگزاری از عنایـات و توجهـات حامـی خـود امیـر علی شـیر بـه نـگارش 

ایـن اثـر پرداخـت؛ امـا چون پیـش از به انجام رسـاندن آن نوایی درگذشـت، 

بخـش تـازه ای دربـارة مـرگ او به کتـاب افزود و کتاب را به سـلطان حسـین 

تنهـا  کتـاب  ایـن   .)31 1378، ص  میـر،  )خوانـد  کـرد  پیش کـش  بایقـرا 

زندگی نامـة علی شـیر نوایـی نیسـت و بیشـرت اثـری ادبـی ـ تاریخـی اسـت، 

کـه آگاهی هـای مفصلـی دربـارة وجـوه گوناگـون زندگانـی و کارهـای نوایی 

در بـردارد و بـا وجـود کوچکـی دارای آگاهی هایـی اسـت کـه درآثـار دیگـر 

ایـن دوره نیامـده اسـت. از این رو، منبع ارزشـمندی برای پژوهـش در تاریخ 

ادبیـات و تاریـخ اجتامعـی اواخـر روزگار تیموریـان هـرات به شـامر می رود. 

مـکارم االخـاق بـه نـر مصنـوع روزگار تیموریان خراسـان نوشـته شـده، که 

مؤلـف در آغـاز هـر بخـش، آیاتی از قرآن را متناسـب با موضـوع آورده و دیگر 

مطالـب را بـا نقـل قول هایـی از احادیـث و اشـعار فارسـی و عربـی آراسـته 

اسـت )اسـامعیل پور، 1376، ج 3: 376(.

ج- سبک و شیوة تاریخ نگاری خواندمیر

تاریخ نویسـی  خواندمیـر،  فرهنگـی  و  فکـری  تکاپوهـای  عرصـة  مهم تریـن 

بـوده اسـت. در واقـع وی را بایـد آخریـن حلقـه از زنجیـره ای دانسـت کـه 

مکتـب تاریخ نویسـی هـرات نامیده می شـود. ایـن مکتب که خود بخشـی از 

حلقـة ادبـی هـرات محسـوب می شـود، بـا خواندمیـر بـه یکـی از کامل ترین 

منونه هـای خـود دسـت یافت و توسـط هامن چهـره با تاریخ نویسـی صفوی 

و تاریـخ نویسـی تیموریـان هنـد پیونـد یافـت و در حقیقـت خواندمیـر بـه 

نویسـی درآمـد.  تاریـخ  ایـن دو زنجیـرة جدیـد  از  صـورت نخسـتین حلقـه 

)صفـا، 1375، ج ۴: 547( خواندمیـر نیـز همچـون نویسـندگان معـارصش 

توجـه ویـژه ای بـه رشح جزئیـات امـور نظامـی و جنگ هـای گوناگـون دارد. 

آثـار تاریخـی او مملـو از درگیری هـای گوناگـون نظامـی میـان حکم رانـان، 

منابع:

براون، ادوارد. )1357(. تاریخ ادبیات ایران. تهران: امیرکبیر.

خان بابا مشار. )1344(. مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی. تهران: بی نا.

خان بابا مشار.)1350(. فهرست کتاب های چاپی فارسی. تهران.

خوانـد میـر، غیـاث الدین بن هـامم الدین. )1362(. حبیب السـیر فـی اخبار افراد 

البرش. تهـران: خیام.

خوانـد میـر، غیـاث الدین بـن هـامم الدیـن. )1372(. خاصة االخبار. به کوشـش 

میـر هاشـم محدث. تهـران: مؤسسـة مطالعات فرهنگی رسـا.

خواندمیـر. غیاث الدیـن. )1372(.مآثـر امللوک، به ضمیمة خامتـة خاصه االخبار 

و قانـون هامیونـی. تصحیح: میرهاشـم محدث، تهران.

خواندمیـر. غیـاث الدیـن بـن هـامم الدیـن.)1353( . دسـتور الوزراء. بـا تصحیح و 

مقدمـه سـعید نفیسـی. تهران: اقبـال، چ ۲.

خواندمیـر. غیـاث الدیـن بـن هـامم الدیـن. )1353( . قانـون هامیونـی. تصحیح و 

مقدمه سـید نفیسـی. تهـران: اقبـال، چ ۲.

خواندمیـر، غیـاث الدیـن بـن هـامم الدیـن )1378(. مـکارم االخاق. تهـران: مرکز 

نـرش میـراث مکتوب. 

صفـا، ذبیـح اللـه)1375(. تاریـخ ابیـات درایـران. ج4، ازپایـان قرن هشـتم تا اویل 

قـرن دهـم هجری. تهران: انتشـارات فردوسـی.

مؤسسـة  تهـران:  فارسـی.  نسـخه های خطـی  فهرسـت   )1353( احمـد.  منـزوی، 

. یی)6جلـدی(  منطقـه  فرهنگـی 

میرخوانـد، غیـاث الدیـن بن هامم الدیـن. )1380( روضة الصفا. تهران: انتشـارات 

اساطیر.

نفیسـی، سـعید. )1363(.  تاریـخ نظـم و نـر در ایـران. تهـران: انتشـارات فروغـی. 

ج 1.

نوایـی، علـی شـیر. )1323(. مجالـس النفایـس. بـه کوشـش علـی اصغـر همـت. 

تهـران: انتشـارات منوچهـری.

و  فارسـی. چـاپ سـنگی  عـارف. )1365(. فهرسـت کتاب هـای  نوشـاهی، سـید 

کمیـاب کتابخانـه گنـج بخـش. اسـام آبـاد: مرکـز تحقیقاتـی ایـران و پاکسـتان.

به گـزارش اسـکرین دیلی، فیلم »رفقای عزیز!« از آندری کونچالوفسـکی 

فیلـم  بهرتیـن  بخـش  در  رقابـت  بـرای  روسـیه  مناینـده  عنـوان  بـه 

بین املللـی اسـکار نـود و سـوم معرفـی شـد. ایـن فیلـم بـرای اولیـن 

ونیـز  فیلـم  بین املللـی  جشـنواره  دوره  هفتمیـن  و  هفتـاد  در  بـار 

اکـران شـد و توانسـت جایـزه ویـژه هیئـت داوران را از آن خـود کنـد.

فیلـم »رفقـای عزیـز!« دربـاره کارگـران یـک شـهر کوچـک اسـت کـه 

مـواد  قیمـت  سـابق  شـوروی  دولـت  آنکـه  از  پـس   ۱۹۶۲ سـال  در 

ایـن تظاهـرات  بـه اعتصـاب می زننـد.  بـاال می بـرد، دسـت  را  غذایـی 

مسـاملت آمیز در نووچرکاسـک در نهایـت بـه خـون کشـیده می شـود.

را  نامـه  فیلـم  کیسـلوا  املـا  همـکاری  بـا  کونچالفسـکی 

آنـدری  کومـاروف،  والدیسـاو  ویسوتسـکایا،  جولیـا  و  نوشـته اند 

هسـتند. فیلـم  بازیگـران  ارلیـش  رسگـی  و  بـورووا  یولیـا  گوسـف، 

اسـکار  بـرای  فیلـم  ایـن  نامـزدی  اعـام  دنبـال  بـه 
خریـد. را  آمریـکا  در  فیلـم  اکـران  امتیـاز  »نئـون« 

اشـاره  »گنـاه«  بـه  می تـوان  کونچالفسـکی  فیلم هـای  جدیدتریـن  از 

شـیر  برایـش  نیـز  »بهشـت«  و  پسـتچی«  سـفید  »شـب های  کـرد. 

ارمغـان  بـه  ونیـز  فیلـم  جشـنواره  از  را  کارگردانـی  بهرتیـن  نقـره ای 

ویـژه هیـات  کـه جایـزه  دارد  کارنامـه  در  بسـیاری  آوردنـد. وی جوایـز 

داوران کـن، فیپرشـی و جوایـز عقـاب طایـی از جملـه آنهـا هسـتند.

را  بگالـوف  کانتیمـر  کارگردانـی  بـه  دراز«  »قـد  پیـش  سـال  روسـیه 

بـه اسـکار فرسـتاد کـه در فهرسـت نهایـی رقابـت هـم جـای گرفـت.

سال ۲۰۱۷ »بهشت« کونچالفسکی از روسیه نامزد اسکار شد و به فهرست 

۹ فیلم اولیه هم راه یافت، اما به فهرست نهایی پنج فیلم برتر راه نیافت.

»رفقای عزیز!« شیوۀ تاریخ نگاری میرخواند و خواندمیر هراتی –بخش سوم و پایانی
از روسیه به اسکار می رود

حوت
می توانید در هر گونه کار خانگی موفق شوید. ممکن است مبلغ عمده ای پول 
از یک کسب و کار به دست آورید. در طول بعد از ظهر می توانید برای آینده به 

همراه شریک عاطفی تان برنامه ریزی کنید. 

 شطرنج                     3323

ن

آهســتهـ  اژدهاـ  بغدادـ  پرهیزانهـ  تپانچهـ  ثاقبـ  جلوگیرـ  چهارشانهـ  
حسرتـ  خدمتگزارـ  دیوانـ  ذراتـ  رونماـ  زرخریدـ  ژالهـ  سردارـ  شهرتـ  
صباحـ  ضرورتـ  طرفدارـ  ظریفـ  عقیدهـ  غناـ  فلکـ  قایقـ  کعبهـ  گیسو 

ـ لذیذـ  مستخبرـ  نازیـ  وردکـ  هاللـ  یقین.
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 Space Force سریال 
برای فصل دوم تمدید شد

 علی جعفری

فصـل اول رسیـال Space Force در مـاه مـی پخـش شـد. تولیـد فصـل 

دوم ایـن رسیـال طـی سـال ۲۰۲۱ در ونکـوور آغـاز خواهـد شـد. ایـن 

رسیـال تحـت تاثیر دسـتور دونالد ترامپ برای تأسـیس ششـمین بخش 

ارتـش امریـکا سـاخته شـده اسـت و شـخصیت محـوری آن مـارک آر. 

نِیـرد، پیلـوت درجه دار و جرنالی چهارسـتاره با بازی اسـتیو کارل اسـت. 

شـخصیتی کـه همیشـه رویـای اداره نیـروی هوایـی ایـاالت متحـده را 

در رس داشـته امـا به جـای آن وظیفـه اداره بخـش تـازه تأسـیِس »نیـروی 

فضایـی ایـاالت متحـده امریـکا« )Space Force( بـر او محـول می شـود. 

جـان  کـوردو،  لیـزا  بـه  می تـوان   Space Force بازیگـران  دیگـر  از 

مالکوییـچ، بـن شـوارتز، جیمـی او. یَنـگ، نـواه امریـک، فـرد ویـارد، 

تاونـی نیوسـام، دایـان سـیلورز، الکـس اسـپارو و دان لِیـک اشـاره کـرد.

اسـتیو کارل و گـرگ دنیلـز خالقیـن ایـن رسیـال هسـتند و عاوه بر این 

 The در امـر تهیـه اجرایـی آن نیـز دسـت دارنـد. دنیلـز خالـق رسیـال

Office اسـت، رسیالـی کـه اسـتیو کارل ایفـای یکـی از شـخصیت های 

رسیـال  شـورانرهای  از  یکـی  دنیلـز  داشـت.  برعهـده  را  آن  اصلـی 

تهیه کننـده  و  شـورانر  دیگـر  می شـود،  محسـوب  نیـز   Space Force

اجرایـی رسیـال مذکـور نـورم هیسـکاک اسـت. هـاوارد کلیـن از رشکـت 

اسـت. ایـن رسیـال  اجرایـی  تهیه کننده هـای  از  یکـی  نیـز  آرتـز  تـری 

کل فصـل اول رسیـال Space Force یک جا تولید شـد و نتفلیکس بنابر 

روش تولیـدی خـود، قسـمتی آزمایشـی را بـه منظـور سـنجش کیفیـت 

سـفارش نـداد. خـر سـاخت ایـن رسیـال کمـی بعـد از دسـتور دونالـد 

ترامـپ بـه پنتاگـون بـرای تأسـیس آنچـه کـه اکنـون »نیـروی فضایـی« 

نامیده می شـود، رسـانه ای شـد. رئیس جمهور امریکا در دسامر ۲۰۱۸ 

دسـتوری را خطـاب بـه پنتاگون بـرای تأسـیس »نیروی فضایـی« که زیر 

نظـر »نیـرو هوایـی ایـاالت متحـده امریـکا« قـرار می گیـرد، امضـا کـرد.

اسـتیو کارل در مصاحبه ای با رسـانه ورایتی در ابتدای سال جاری گفت 

بـه دنیلـز زنـگ زده اسـت تا ایـن ایـده را با او مطـرح کند و دنیلـز »اولین 

و تنهـا کسـی اسـت کـه ذهـن ]کارل[ می رسـد.« اسـتیو کارل می گوید: 

او  بـه  کامـا  دارد.  عالـی  سـلیقه ای  و  اسـت  بامـزه  و  باهـوش  »او 

یکدیگـر  بـه  شـبیه  غرایزمـان  مواقـع،  از  بسـیاری  در  دارم.  اعتـامد 

جـذاب  و  محـرک  خنـده دار،  را  مشـابه ای  مسـائل  کل  در  مـا  اسـت. 

اسـت.« بـوده  اینطـور  تاکنـون  دیدارمـان  اولیـن  از  می دانیـم. 

گاتهـام  جوایـز  نامزدهـای  اعـام  بـا  وایـر،  دی  ایـن  گـزارش  بـه 

ایـن  شـد.  رشوع  سـینامیی  جوایـز  اهـدای  جدیـد  فصـل 

می شـود  اهـدا  مسـتقل«  فیلـم  »پـروژه  پشـتیبانی  بـا  کـه  جوایـز 

می گیـرد. جشـن  را  برگـزاری اش  دوره  سـی امین  امسـال 

بـا  کـه  اسـت  رونـدی  آغازگـر  »گاتهـام«  جوایـز  معمـوالً 

برنـدگان  هرچنـد  می رسـد؛  پایـان  بـه  اسـکار  جوایـز  اهـدای 

نیسـتند. یکـی  اسـکار  برگزیـدگان  بـا  معمـوالً  گاتهـام 

در این رقابت فیلم هایی که با بودجه ای بیش از ۳۵ میلیون دالر ساخته 

شـده باشـند جایی ندارند و به همین دلیل فیلم های مطرح سـال چون 

»۵ هم خون«، »منک« و »آسامن نیمه شب« در این رقابت جایی نیافتند.

جـای  رقابـت  در  بلنـد  فیلـم   ۱۵۴ کـه  بـود  شـده  گـزارش  امسـال 

گرفته انـد؛ سـال پیـش تعـداد فیلم هـای ایـن بخـش بـه ۱۳۸ عنـوان 

می رسـید. در بخـش مسـتند امـا مثـل سـال گذشـته ۱۲۸ فیلـم و در 

پذیرفتـه  بلنـد  و  کوتـاه  رسیـال   ۱۶۶ تلویزیونـی  رسیال هـای  بخـش 

شـدند در حالـی که سـال گذشـته ۱۲۲ رسیـال وارد این رقابت شـدند.

 »۲۰۲۰ »گاتهام  نامزدهای 
شدند معرفی 



ویـن رونـی به طور موقـت جانشـین فیلیپ کوکو 

در دربـی کانتـی شـد. باشـگاه دربی کانتـی روز 

گذشـته در پـی تـداوم نتایـج ضعیـف ایـن تیـم 

بـا توافقـی دوجانبـه بـه همـکاری اش بـا فیلیـپ 

دسـتیارانش  و  خـود  هلنـدی  رسمربـی  کوکـو 

پایـان داد. کوکو تابسـتان 2019 بـود که در پی 

جدایـی فرانـک ملپـارد از دربی کانتـی، هدایـت 

ایـن تیـم دسـته اولـی را برعهـده گرفـت. نرشیـه 

دیلی میـل بـا انتشـار گزارشـی مدعـی شـد ویـن 

رونـی مهاجم نامـدار دربی کانتـی در پی جدایی 

کوکـو، بـه طـور موقـت هدایـت دربی کانتـی را 

برعهـده خواهـد داشـت و لیـام روسـنیور، ِشـی 

گیـون و جاسـتین واکر نیز به عنوان دسـتیارانش 

فوتبـال  اسـطوره  کـرد.  را همراهـی خواهنـد  او 

انگلیـس و منچسـریونایتد کـه تابسـتان 2019 

پـس از جدایـی از دی سـی یونایتـد آمریـکا بـه 

بـازی   33 در  تاکنـون  پیوسـت،  دربی کانتـی 

بـرای ایـن تیـم دسـته اولـی بـه میـدان رفتـه و 

طبـق  اسـت.  رسـانده  مثـر  بـه  نیـز  گل  هفـت 

دسـتیارانش  و  رونـی  ویـن  دیلی میـل،  ادعـای 

قـرار اسـت پـس از بازی هـای ملـی، در بـازی بـا 

دسـته  لیـگ  رقابت هـای  در  بریستول سـیتی 

بـه  موسـوم  انگلیـس  باشـگاهی  فوتبـال  اول 

رسخیو بوسـکتس در بازی شـب گذشـته اسـپانیا 

و سـوئیس دچـار مصدومیت زانو شـد.

تیم ملی اسـپانیا شـب گذشـته در پنجمین بازی 

خـود از دور گروهـی لیـگ ملـت هـای اروپـا در 

زمیـن سـوئیس بـا تسـاوی 1-1 متوقـف شـد؛ در 

حالـی کـه رسخیو راموس در ایـن بازی دو پنالتی 

را از دسـت داد.

ایـن یـک امتیـاز باعـث شـد اسـپانیا در جـدول 

پشـت رس آملـان قـرار بگیـرد و بـرای صعـود بـه 

نیمـه نهایی موظف به شکسـت ژرمن هـا در بازی 

سـه شـنبه شـب باشـد.

در جریان بازی دیشـب، رسخیو بوسـکتس ستاره 

چـپ  زانـوی  شـد.  مصدومیـت  دچـار  بارسـلونا 

بوسـکتس رضبه شـدیدی خورده و در پایان بازی 

مصدومیـت او مورد تایید تیم پزشـکی الروخا قرار 

گرفت.

قـرار بود امروز آزمایش های بیشـری انجام شـود 

و دقایقـی پیش مشـخص شـد که رشایـط او برای 

برعهـده  را  دربی کانتـی  هدایـت  چمپیونشـیپ 

فیلیـپ  رسمربیگـری  بـا  دربی کانتـی  بگیرنـد. 

کوکـو در 11 بـازی اول خـود در فصـل جـاری 

لیـگ دسـته اول انگلیـس تنهـا یـک بـرد کسـب 

کـرده اسـت و در حـال حارض با شـش امتیـاز در 

قعـر جـدول 24 تیمی ایـن رقابت ها جـای دارد.

رونـی 35 سـاله بـا 53 گل زده بهریـن گلـزن 

تاریـخ تیـم ملـی انگلیـس اسـت. او بـا 253 گل 

زده بهرین گلزن تاریخ باشـگاه منچسـریونایتد 

هـم محسـوب مـی شـود.

بـازی بـا آملـان مناسـب نیسـت و قطعـا غایـب ایـن 

بـازی خواهـد بـود. فعـا اینگونـه بـه نظـر می رسـد 

کـه بوسـکتس شـانس باالیـی بـرای بـازی بعـدی 

بارسـا برابـر اتلتیکـو هـم نـدارد و شـاید ایـن جـدال 

مهـم را نیـز از دسـت بدهـد.

ورورد رسمی وین رونی به دنیای مربیگری

ستاره بارسا بازی با اتلتیکو را از دست داد؟

ورزش
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آینـده  در  آمریـکا  منتخـب  رئیـس جمهـوری  بایـدن،  جـو 

نزدیـک آمریـکا را بـه پیامن تجـاری اقیانـوس آرام )ترانس 

آمریـکا  جدیـد  دولـت  چـون  کنـد؛  ملحـق  پاسـیفیک( 

اولویتهایـی نظیـر مهـار کوویـد-۱۹ در  بـه  بایـد  احتـامال 

بپـردازد. آمریـکا 

خواهنـد رسـید.

ایـن چهـار فضانـورد بـه دو فضانـورد روس و یـک فضانـورد 

بیـن  فضایـی  ایسـتگاه  در  اکنـون  هـم  کـه  آمریکایـی 

املللـی بـه رس مـی برنـد ملحـق خواهنـد شـد. آنهـا قـرار 

اسـت شـش مـاه آینـده را در ایسـتگاه فضایی بیـن املللی 

کننـد. سـپری 

مایـک پنـس، معـاون رئیس جمهـوری ایـاالت متحده برای 

متاشـای پرتـاب فضاپیـامی »اسـپیس ایکـس« بـه فلوریـدا 

رشکـت  بـه  متعلـق  »دراگـن«  فضاپیـامی  رفـت.  خواهـد 

سـال  طـی  ایـن  از  پیـش  ایکـس«  »اسـپیس  خصوصـی 

جـاری دو فضانـورد آمریکایـی را بـه ایسـتگاه فضایـی بیـن 

املللـی بـرده و سـپس بـه زمیـن بازگردانـده بـود.

»سـایوز«  روسـی  فضاپیـامی  از  پـس  اکنـون  »دراگـن« 

دومیـن فضاپیامیـی اسـت کـه قابلیـت اعـزام فضانوردهـا 

بـه ایسـتگاه فضایـی بین املللی را دارد. »سـایوز« از سـال 

ناسـا  فضاپیامهـای  فعالیـت  توقـف  دنبـال  بـه  و   ۲۰۱۱

تنهـا وسـیله انتفـال فضانـوردان بـه ایسـتگاه فضایـی بیـن 

بـود. املللـی 

یـک فضاپیـامی دیگـر کـه رشکـت »بوئینـگ« آن را تولیـد 

اعـزام  بـرای  دیگـر  سـال  یـک  تـا  اسـت  ممکـن  کـرده 

جمـع  بـه  املللـی  بیـن  فضایـی  ایسـتگاه  بـه  فضانـوردان 

شـود. اضافـه  »سـایوز«  و  »دراگـن« 

)ترانـس  آرام  اقیانـوس  تجـاری  پیـامن  همچنیـن  و 

تجـاری  مهـم  گـروه  دو  از  را  کشـور  ایـن  پاسـیفیک( 

رشـد  رسیعریـن  دارای  کشـورهای  کـه  کـرده  خـارج 

دارد. اختیـار  در  را  منطقـه  اقتصـادی 

منی رسـد  بنظـر  می گوینـد  تحلیلگـران  از  بعضـی 

ازمرکـز فضایـی کنـدی در ایالـت فلوریـدا انجام شـود.

طبـق برنامه ریزی انجام شـده سـه فضانـورد آمریکایی 

و یـک فضانـورد چاپـان روز سـه شـنبه حـدود سـاعت 

پنـج صبـح بـه وقـت اروپـای مرکـزی  پـس از سـفری 

حـدودا ۲۷ سـاعته بـه ایسـتگاه فضایـی بیـن املللـی 

بـا  نوامـر(   ۱۵( یکشـنبه  روز  اقیانوسـیه  و  آسـیا  در  کشـور   ۱۵

تشـکیل  را  آزاد  تجـارت  گـروه  بزرگریـن  توافقنامـه ای  امضـای 

آمریـکا  اسـت،  مـورد حامیـت چیـن  توافـق کـه  ایـن  دادنـد؛ در 

نـدارد. حضـور 

منطقـه ای"  جامـع  اقتصـادی  "همـکاری  گـروه  تشـکیل  توافـق 

)موسـوم بـه "آرسـی ایی پی"( در یـک نشسـت مجـازی منطقـه ای 

بـه میزبانـی هانـوی در ویتنـام بـه امضـا رسـیده اسـت.

ایـن گـروه ممکـن اسـت بـه چیـن بـه عنـوان رشیـک اصلـی تکیه 

کنـد و نقـش ایـن کشـور را در اقتصـاد جهـان پـر رنگ تـر کنـد؛ 

قدرتهـای بـزرگ اقتصـادی در جنـوب رشقـی آسـیا نظیـر ژاپـن، 

کـره جنوبـی در همـکاری بـا چیـن ممکن اسـت با رشایـط جدید 

منطقـه  تجـاری  قوانیـن  سـاماندهی  بـرای  بهـری  وضعیـت  در 

قـرار گیرنـد. هـدف این گروه در سـالهای آینـده کاهـش تعرفه ها 

در بسـیاری از مناطـق اسـت. تشـکیل گروه "همـکاری اقتصادی 

جامـع منطقـه ای" می توانـد بـه چیـن کمک کنـد وابسـتگی خود 

را بـه بازارهـا و فـن آوری خارجـی کاهـش دهد.

از  متشـکل  )آسـه آن(  آسـیا  رشقـی  جنـوب  کشـورهای  انجمـن 

اندونـزی،  کامبـوج،  برونئـی،  سـنگاپور،  مالـزی،  کشـورهای 

اسـت. ویتنـام  و  تایلنـد  فیلیپیـن،  میامنـار،  الئـوس، 

بـه  )موسـوم  منطقـه ای"  جامـع  اقتصـادی  "همـکاری  گـروه 

کشـورهای  انجمـن  عضـو   ۱۰ از  متشـکل  "آرسـی ایی پی"( 

جنـوب رشقـی آسـیا )آسـه آن( و ۵ کشـور چیـن، چاپـان، کویایـی 

جنوبـی، اسـرالیا و نیوزیلنـد اسـت. غیبـت آمریـکا از ایـن توافق 

چهـار  شـب  یکشـنبه  ایکـس«  »اسـپیس  رشکـت  فضاپیـامی 

فضانـورد را از آمریـکا بـه ایسـتگاه فضایـی بیـن املللـی خواهـد 

بـرد.

قـرار اسـت پرتـاب فضاپیـامی »اسـپیس ایکـس« سـاعت ۱۹:۲۷ 

بـه وقـت محلـی )۱:۲۷ بامـداد دوشـنبه به وقت اروپـای مرکزی( 

پانزده کشور در آسیا و اقیانوسیه 
بزرگترین توافق تجاری در جهان را امضا کردند 

فضاپیمای اسپیس ایکس ۴ فضانورد 
را به ایستگاه فضایی بین المللی می برد 

مشـکل او خودخواهـی ون عـدم ارتبـاط مناسـب با سـتاره 

هـای بارسلوناسـت امـا اینطـور نیسـت. گریزمـان مشـکل 

خودخواهـی نـدارد و بـه خوبی با هم تیمـی هایش ارتباط 

مـی گیـرد. ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه او تیـم عـوض مـی 

گزینـه  اینـر  آرژانتینـی  سـتاره  مارتینـز  الئوتـارو 
اول جانشـینی رسخیـو آگوئـرو در منچسرسـیتی 

اسـت.
الئوتـاور مارتینـز برای هفته ها جـدی ترین گزینه 
تقویت خط تهاجمی بارسـلونا محسـوب می شـد. 
پیـش از پاندمـی کرونا بارسـا اطمینان داشـت که 
در نهایـت موفـق بـه جـذب ایـن سـتاره ارزشـمند 
می شـود اما شـیوع کرونا و بحرانی شـدن رشایط 
اقتصـادی باشـگاه کاتـاالن، همـه معـادالت را بـه 
هـم زد و اکنـون بـه نظـر مـی رسـد شـانس دیگـر 

باشـگاه هـا بـرای جذب الئوتاور بیشـر باشـد.
از رئـال مادریـد بـه عنـوان یکـی از باشـگاه هـای 
دارای شـانس جـذب سـتاره آرجانتینـی نـام بـرده 
مـی شـود امـا گزینـه جـدی تـر، منچسرسـیتی 

اسـت.
گواردیـوال  پـپ  اسـپورت،  یـورو  ادعـای  طبـق 
رسمربـی سـیتی کـه مـی دانـد رسخیـو آگوئـرو را 
از رسان  از دسـت خواهـد داد،  پایـان فصـل  در 
باشـگاه درخواسـت کـرده تـا بـرای جـذب الئوتارو 
اقدام کنند. سـیتی قطعا مشـکلی بـرای پرداخت 
دسـتمزد بـاالی او ندارد اما همـه چیز به مذاکرات 
بعـدی الئوتـارو و اینـر بسـتگی خواهـد داشـت.

بـا  قـرارداد  متدیـد  پیشـنهاد  ایتالیایـی  باشـگاه 
ارائـه داده و قـرار اسـت در  افزایـش دسـتمزد را 
نشسـت بعدی بـا ایجنـت الئوتارو باالخـره تکلیف 

نایـب رئیـس سـابق بارسـلونا در مـورد بسـیاری از ناگفتـه هـا حـرف زد. 
از جدایـی مسـی و ناکامـی در بازگردانـدن نیـامر تـا تصمیـامت اشـتباه 
کان باشـگاه در نقـل و انتقـاالت و افتضـاح برکنـاری والـورده. کیلیـان 
امباپـه سـتاره فرانسـوی سـال 2017 و در موناکـو بـود کـه خـود را بـه 
فوتبـال دنیـا معرفی کرد. رئال مادرید نخسـتین باشـگاهی بـود که برای 
جـذب او تاشـی جدی داشـت امـا در نهایت او تصمیم گرفـت راهی پی 
اس جـی شـود. در هـامن مقطـع بارسـا کـه نیـامر را از دسـت داده بـود 
بـه دنبـال جانشـینی بـرای او مـی گشـت و در نهایـت عثامن دمبلـه را از 
دورمتونـد جـذب کـرد. شـایعاتی هم شـنیده می شـد که امباپه شـاید به 
بارسـا بـرود امـا در نهایـت ایـن اتفـاق رخ نـداد و پـی اس جـی موفـق تـر 
از رئـال و بارسـا ظاهـر شـد. خاویـر بـورداس نایب رئیس سـابق بارسـا در 
مـورد شـانس جـذب امباپـه گفـت:» نیـامر به پـی اس جـی رفته بـود و به 
دنبـال جـذب یـک جانشـین خـوب بـرای او بودیـم. هـامن روزهـا جوزپ 
ماریـا مینگیا)اسـتعدادیاب سـابق بارسـا( بـه مـن زنگ زد و گفـت که می 
تـوان کیلیان امباپـه را جذب کرد. موضوع را بـرای جوزپ بارتومئو)رئیس 
وقـت( مطـرح کـردم و او گفت بررسـی خواهد کرد. شـخصا با پـدر امباپه 
متـاس گرفتـم و او گفـت که پـرش به رئـال نخواهد رفت چـون رونالدو، 
کریـم بنزمـا و گـرت بیـل در ایـن تیم هسـتند اما برای پیوسـن به بارسـا 
مشـکلی ندارد. ما مسـی و سـوارز را داشـتیم ولی نیامر را از دسـت داده 
بودیـم و مشـکلی بـرای امباپه مطرح نبـود.در نهایت روبـرت فرناندز مدیر 
ورزشـی وقـت تصمیـم گرفـت عثـامن دمبله را جـذب کنیـم. او می گفت 

دمبلـه در خدمـت تیـم اسـت ولـی امباپه تـک روی زیـاد دارد. 

مربـی سـابق آنتـوان گریزمـان در رئـال سوسـیداد معتقـد اسـت ایـن 

بازیکـن در مقطـع خوبـی بـه بارسـلونا ملحـق نشـده اسـت.

هیـچ  لحظـه  ایـن  تـا  بارسـلونا  در  گریزمـان  آنتـوان  حضـور  دوران 

شـباهتی بـه رشایـط رویایـی مـورد انتظـار نداشـته اسـت. زمانـی که 

بارسـلونا تابسـتان سـال گذشـته بـا پرداخـت 120 میلیـون یـورو بـه 

اتلتیکـو مادریـد او را بـه خدمـت گرفـت همـه انتظار داشـتند شـاهد 

درخشـش یـک سـتاره بـزرگ بـا پیراهـن بلوگرانـا باشـند. امیـدی که 

رنـگ ناامیـدی گرفتـه اسـت.

در یکـی دو هفتـه اخیـر جندیـن نفـر از نزدیـکان گریزمـان بـه لیونل 

مسـی حملـه کـرده و او را مقـر وضعیت بد سـتاره فرانسـوی عنوان 

کـرده اند.

فلیـپ مونتانیه رسمربی فرانسـوی سوسـیداد بین سـال های 2011 

تـا 2013 کـه در ایـن مقطـع هدایـت گریزمـان را برعهـده داشـت، 

مثـل دیگـر فرانسـوی ها نگران رشایـط این بازیکن در بارسلوناسـت.

او در ترشیـح وضعیـت گریزمـان گفـت:» هـر کسـی که آنتـوان را می 

شناسـد، مـی دانـد که او چه شـخصیت دوسـت داشـتنی ای اسـت. 

بازیکنـی  از اسـتعداد باالیـش،  او را دوسـت دارنـد و جـدای  همـه 

گوینـد  مـی  برخـی  کنـد.  مـی  متریـن  مـدام  و  سـخت  کـه  اسـت 

کنـد. در تیـم ملـی فرانسـه وقتـی کیلیـان امباپـه ظهـور 

کـرد، گریزمـان بـدون غـرور به او کمـک کرد تا مسـیرش را 

پیـدا کنـد. مـن اطمینـان دارم که او با سـتاره هـای بزرگ 

بارسـا مثـل لیونـل مسـی هیـچ مشـکلی نـدارد.«

او مشـخص شـود. اگر الئوتاور قید متدیـد را بزند، 
در آن صـورت سـیتی، بارسـا و رئـال رقابتـی جدی 

تـر را بـرای جـذب او پیـش رو خواهنـد داشـت.
بتـو یاکـه ایجنـت الئوتـارو اخیـرا در واکنـش بـه 

گفـت: شـایعات 
» همیشـه خرنـگاران سـواالتی در مـورد وضعیـت 
الئوتـارو دارنـد و مـن ترجیـح مـی دهـم پاسـخی 
ندهـم چـون از همـواره از حـرف هایم بد برداشـت 
مـی شـود. الئوتـارو از کودکـی شـخصیتی قـوی 

داشـته و بـرای هـر اتفاقـی آمـاده اسـت.«

مشکل گریزمان پیوستن به یک تیم بحران زده است

در کرانـه باخری بازدید کنـد؛ اقدامی که وزرای 

از آن اجتنـاب  ایـاالت متحـده  خارجـه پیشـین 

کرده انـد.

اشـتیه، نخسـت وزیر دولـت خودگـردان  محمـد 

توییـری  واکنشـی  در  جمعـه  روز  فلسـطین 

بـه سـفر آقـای پمپئـو، قصـد او بـرای بازدیـد از 

خطرنـاک  بدعتـی  را  ارسائیلـی  شـهرک های 

توصیـف کـرد کـه می توانـد پروژه هـای شـهرک 

قانونـی جلـوه دهـد. را  سـازی 

رسزمین هـای  در  تنـش  افزایـش  بـا  همزمـان 

فلسـطینی، ارتـش ارسائیـل نیـز بامداد یکشـنبه 

اعـام کـرد کـه بـه مواضـع حـامس در نـوار غـزه 

حملـه کرده اسـت. بـر پایه بیانیه ارتـش ارسائیل 

هواپیامهـای جنگنـده، بالگردهـای تهاجمـی و 

تانک هـای ایـن نیـرو، زیرسـاخت های زیرزمینـی 

و مقر هـای نظامـی حـامس را مـورد هـدف قـرار 

داده انـد. در ایـن بیانیـه تریـح شـده کـه ایـن 

از  موشـک  دو  شـلیک  بـه  واکنـش  در  حملـه 

ارسائیـل  خـاک  بـه  فلسـطینی  رسزمین هـای 

انجـام شـده کـه در مناطـق غیرمسـکونی فـرود 

آمـده و تلفاتـی نیـز بـه همـراه نداشـته اسـت.

تـا کنون هیچ گروهی مسـئولیت حمله موشـکی 

بـه خـاک ارسائیـل را بر عهده نگرفته اسـت.

از خـروج خانه هـای خـود را آتـش زده انـد تـا بـه 

دسـت نیروهـای جمهـوری آذربایجـان نیفتد.

ایـن  سـاکنان  فرانسـه  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

مناطـق لوازم خانه هایشـان را بار خودروهایشـان 

هسـتند.  منطقـه  تـرک  حـال  در  و  کرده انـد 

بعضـی از آنهـا گفته انـد کـه بـرای جلوگیـری از 

را  آنهـا  رفـن  از  قبـل  مـردگان،  بـه  بی حرمتـی 

کرده انـد. قـر  نبـش 

فـراز  بـر  دود  سـتون های  گـزارش  ایـن  بـر  بنـا 

خانه هـا در روسـتای چارکتـار دیـده می شـود که 

صاحبـان آن قبـل از خـروج آن را آتـش زده انـد.

در کلبجـر بسـیاری از سـاکنان قبـل از خـروج از 

منطقـه بـرای آخریـن بـار در صومعـه دادی وانک 

جمع شـدند.

کلبجـر قبـل از جنـگ دهـه ۱۹۹۰ میـادی کـه 

در پی فروپاشـی اتحاد جامهیر شـوروی رخ داد، 

تقریبـا بـه طـور کامـل در سـکونت اقلیـت آذری 

بـود کـه بعـدا از سـوی ارمنی هـا اخراج شـدند.

ایـن دیـدار تنهـا چنـد هفتـه پـس از آن صـورت 

گرفـت کـه آقای اردوغـان به یـک ملی گرای ترک 

کمـک کـرد تـا در انتخابات ریاسـت جمهوری در 

آقـای  اقـدام  ایـن  پیـروز شـود.  قـرس شـاملی 

اردوغـان باعـث برانگیخـن خشـم قرسـی های 

ترک هـای  از  شـامری  همچنیـن  و  یونانی تبـار 

سـاکن ایـن جزیـره شـده به خاطر سـفر به شـهر 

سـاحلی وروشـا)مرعش( شـده اسـت.

ارسائیـل روز یکشـنبه از آغـاز مقدمـات اجـرای 

پـروژه سـاخت صدها خانه جدید در یک شـهرک 

اقدامـی  داد؛  خـر  بیت املقـدس  در  حسـاس 

کـه بـه بـاور ناظـران بین املللـی ناقـض اجـامع 

در  ارسائیـل  ساختامن سـازی  علیـه  جهانـی 

مناطقـی اسـت که فلسـطینی ها را از دسرسـی 

بـه بخـش رشقـی ایـن شـهر محـروم می کنـد.

اداره زمیـن ارسائیـل روز یکشـنبه در وب سـایت 

بـرای  مناقصـه  برگـزاری  کـه  کـرد  اعـام  خـود 

سـاخت بیـش از ۱۲۰۰ خانـه جدیـد در شـهرک 

 )Givat Hamatos(راهـردی گیـوات هامتـوس

در اورشـلیم)بیت املقـدس( را آغـاز کرده اسـت.

ایـن اقـدام می توانـد نخسـتین آزمـون سـنجش 

رئیـس  بایـدن،  جـو  آتـی  دولـت  رابطـه  نـوع 

باشـد.  ارسائیـل  بـا  آمریـکا  منتخـب  جمهـوری 

توسـط  سـازی  شـهرک  توسـعه  کـه  حالـی  در 

ارسائیـل طـی چهـار گذشـته بـا حامیـت قاطـع 

دولـت دونالـد ترامـپ مواجـه بـوده، پیش بینـی 

می شـود ایـن سیاسـت در دوران دموکرات هـا بـا 

شـود. همـراه  باالیـی  محافظـه کاری 

خارجـه  وزیـر  پمپئـو،  مایـک  حـال  همیـن  در 

آمریـکا ایـن هفتـه بـه ارسائیـل سـفر می کنـد. 

انتظـار مـی رود او از شـهرک های ارسائیلـی واقع 

رسزمین هـای  از  یکشـنبه  روز  ارمنسـتان 

عقب نشـینی  قره بـاغ  منطقـه  در  بیشـری 

می کنـد تـا کنـرل ایـن مناطق را بـه جمهوری 

کنـد. واگـذار  آذربایجـان 

تحویـل ایـن مناطـق بر اسـاس توافـق صلحی 

پایـان  بـرای  کشـور  دو  کـه  می گیـرد  صـورت 

دادن بـه جنـگ شـش هفتـه ای بـر رس منطقـه 

مـورد مناقشـه قره بـاغ امضـا کردنـد.

بنـا بـر این توافـق ارمنسـتان به صـورت گام به 

گام از بخش هایـی از رسزمین هـای جمهـوری 

آذربایجـان کـه حـدود ۳۰ سـال پیـش اشـغال 

کرده خـارج می شـود.

بـا  روسـیه  صلح بـان  نیـروی  دوهـزار  حـدود 

اسـتقرار در ایـن مناطق بر اجـرای توافق صلح 

می کننـد. نظـارت  عقب نشـینی  رونـد  و 

در ایـن مرحله از توافـق، اقلیت ارمنی از جمله 

از منطقـه کلبجـر )کارواجـار( خارج می  شـوند. 

بسـیاری از سـاکنان ارمنـی ایـن منطقـه قبـل 

رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیـه، 

به مناسـبت سـالگرد اعام جمهوری در قرس 

شـاملی کـه فقـط کشـورش آن را بـه رسـمیت 

مـی شناسـد، وارد ایـن بخـش از جزیـره قرس 

است.  شـده 

نیکوس آناستاسـیادس، رئیـس جمهور قرس، 

آقـای اردوغـان را بـه "فتنه انگیـزی بی سـابقه" 

متهـم کرده اسـت.

نخستین چالش بایدن در مواجهه با اسرائیل؛ پروژه 
جدید شهرک سازی در شرق بیت المقدس کلید خورد

امباپه فقط با 100 میلیون پپ گواردیوال ستاره مدنظر بارسا را می خواهد
به بارسلونا می آمد

عقب نشینی ارمنستان از مناطقی در قره باغ؛ ساکنان قبل از 
خروج 'خانه هایشان را آتش زدند' 

سفر مناقشه برانگیز اردوغان به قبرس شمالی 



 وزارت دفاع:
 15 جنگجوی طالبان در زابل 
و فاریاب کشته و هشت تن دیگر 

زخمی شدند
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 رئیس جمهـور 

یـک  در  غنـی 

ویدیـو کنفرانـس بـا مسـئوالن 

شـاهین   ۲۰۹ اردوی  قـول 

شـال،  والیـات  والیـان  و 

ر  رئیس جمهـو . صحبت کرد

در  عقـرب   25 یک شـنبه  روز 

نشسـت ویدیویی در خصوص 

و  شـاهراه ها  امنیـت  تامیـن 

گـروه  اخـاذی  بـردن  بیـن  از 

طالبـان تاکیـد ورزیـده گفـت 

اجـازه  صـورت  هیـچ  بـه  کـه 

داده نشـود که طالبان دسـت 

امـوال  و  بزننـد  اخـاذی  بـه 

بربنـد.  تـاراج  بـه  را  عامـه 

رئیس جمهـور گفـت کـه خوشـبختانه پالن های بـزرگ طالبان 

در جنـوب کشـور خنثـی شـد و این گروه به شکسـت سـنگین 

اسـت. شـده  مواجـه 

شـده  اضافـه  جمهـور  رئیـس  از  نقـل  بـه  ارگ  خربنامـه  در 

افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  دولـت  منحیـث  اسـت:»ما 

خواهـان صلـح هسـتیم امـا دیـده می شـود کـه طالبـان هنـوز 

هـم نیـت جنـگ دارند و مسـئولیت دولـت و نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی مـا حراسـت از خـاک و مردم اسـت و قوای مسـلح ما 

ایـن ظرفیـت، اراده و انگیـزه قـوی را دارنـد کـه از مـردم خـود 

حفاظـت مناینـد.«

مسـئوالن  بـه  جمهـور  رئیـس  اسـت:»  آمـده  خربنامـه  در 

امنیتـی و دفاعـی مسـتقر در سـاحات متذکـره،  ارگان هـای 

گفـت کـه هیچ فرد یـا مقامی دولتـی یا غیر دولتی از پرسـونل 

بـرای تامیـن امنیـت شـخصی  پولیـس، اردو و امنیـت ملـی 

بـرای  ارگان هـا  ایـن  زیـرا  ندارنـد،  را  اسـتفاده  خویـش حـق 

محافظـت مـردم انـد، نـه تامیـن امنیـت مقامـات و افـراد.«

میثـاق  کـه  خواسـته  والیـان  و  مسـئوالن  از  رئیس جمهـور 

چگونـه  کـه  اسـت  ایـن  هـدف  و  کننـد  تطبیـق  را  امنیتـی 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـا مردم یکجـا کارکننـد و در برابر 

جرایـم، غصـب، بی نظمی هـا و بـی قانونی ها منسـجم شـوند.

طرح هـای  کـه  خواسـته  والیـان  از  غنـی  رئیس جمهـور 

مشـخص خـود را بـرای رفـاه و آسـایش مـردم در هـر والیـت بـا 

سـازند. رشیـک  ریاسـت جمهوری 

سـاعت   24 در  بـرف  و  بـاران  اولیـن  بـارش 

جاده هـای  مسـدودیت  سـبب  گذشـته، 

بیانگـر  مجـازی  فضـای  در  متعـدد  تصاویـر  شـد.  شـهرکابل 

ایـن انـد کـه اکرثیـت قسـمت های شـهرکابل دچـار ازدحـام 

سـنگین ترافیکـی شـده و شـهریان کابـل سـاعت ها بـه ایـن 

ماندنـد. گیـر  ترافیکـی  مسـدودیت های 

احمـد باشـنده ناحیـه سـیزدهم شـهرکابل می گویـد کـه شـام 

گذشـته از پـل رسخ تـا دشـت برچی به دو سـاعت نیم رسـید. 

وی عـالوه کـرد کـه سـیالب رسازیـر شـده بـه جاده هـای غـرب 

جریـان  و  بـود  شـده  جـاده  ایـن  مسـدودیت  موجـب  کابـل 

ترافیـک را بـا مسـدودیت کامل مواجه سـاخته بـود. او گفت:» 

از رسک پـل سـوخته را کامـل آب گرفتـه بـود، از پـل سـوخته 

تـا چهـار راه شـهید بـه طـور کامـل جاده ها بنـد شـده بودند و 

هـزاران موتـر در ایـن راه بنـدی گیرافتـاده بودنـد.«

او افـزود کـه واقعـا گیرافتـاده بودنـد و فکـر می کـرد کـه کـدام 

مشـکل حـاد پیش آمـده بود، اما بعدا معلوم شـد کـه آب باران 

و بـرف جاده هـا را مسـدود کـرده بود.

احسـان معرفـت نیـز می گویـد کـه شـام گذشـته در پـل رسخ 

هیـچ موتـری نبـود کـه بـه طـرف برچـی بـرود، او عـالوه کـرد 

کـه بعدتـر معلـوم شـد کـه جاده هـای منتهـی بـه پـل سـوخته 

بـه سـبب رسازیـر شـدن سـیالب به طـور کامل مسـدود شـده 

بودند.

بـا  و  دادم  دور]توقـف[  را  رساچـه  یـک  مـن  گفـت:»  وی 

راننـده اش مشـاجره کـردم، راننـده گفـت منی بـره ولـی مـن 

هـم  بیشـر  کرایـه  اگـر  حتـا  کـه  توسـت  مسـئولیت  گفتـم 

بـه  را  مـردم  بایـد  می گیـری 

نهایـت  در  برسـانی.  جایـی 

کـرد،  توافـق  رساچـه  راننـده 

مـن و چهـار سـواری دیگـر را 

در بـدل هـر نفـر 30 افغانـی 

بـرد.«

بـه قـول وی مشـکل جدی تـر 

ازدحـام  ایـن  در  بـود  ایـن 

از  خـربی  شـدید،  ترافیکـی 

نبـود. ترافیـک  مامـوران 

از قـرار معلـوم ایـن مشـکالت 

رصف ویـژه غـرب کابـل نبـوده 

هـای  جـاده  اکرثیـت  کـه 

شـهرکابل با رسازیر شـدن آب 

بـرف، مسـدود شـده  و  بـاران 

 وزارت دفـاع ملـی می گویدکـه در یـک دفـاع 

یـک حملـه  برابـر  در  اتـل  اردوی  قـول  فعـال 

تهاجمـی طالبان در ولسـوالی شـلمزی والیت 

زابـل ده جنگجـوی طالبان به قتل رسـیده و هشـت تن دیگر 

برداشـتند. زخم 

ولسـوالی  در  طالبـان  جنگجـوی   5 خربدیگـر  یـک  طبـق 

خواجـه سـبزپوش والیـت فاریـاب پـس از آن به قتل رسـیدند 

کـه می خواسـتند بـاالی یـک پوسـته نیروهای امنیتـی حمله 

. کنند

والیـات شـال در چنـد سـال اخیـر بـه شـدت ناامن شـده و 

گفتـه می شـود کـه تعـداد زیـادی از جنگجویـان خارجـی در 

کنـار طالبـان در ایـن والیت هـا می جگنـد.

در همیـن حـال شـار از باشـندگان ولسـوالی قرقیـن والیت 

از  را  شـان  حایـت  بـزرگ  گردهایـی  یـک  در  جوزجـان 

اعـالم داشـتند. امنیتـی  نیروهـای 

اشـراک کننـدگان ایـن گردهایـی را که والـی جوزجان نیز 

همراهـی می کـرد، تعهـد سـپردند کـه بـرای هرنـوع کمـک با 

نیروهـای امنیتـی در برابـر طالبـان و نیروهـای خارجـی ایـن 

گـروه دهشـت افگن حـارض اند.

کشته شدن 6 تن در هرات

وزارت دفـاع ملـی همچنیـن می گویـد کـه شـش جنگجـوی 

طالبـان در ولسـوالی پشـتون زرغـون والیـت هـرات کشـته 

شـدند. در خربنامـه آمـده اسـت کـه ایـن شـش جنگجـوی 

طالبـان پـس از آن به قتل رسـیدند که یک گـروه جنگجویان 

حملـه  امنیتـی  نیرهـای  پوسـته های  بـاالی  می خواسـتند 

ایـن درگیـری 3 جنگجـوی دیگـر طالبـان زخـم  کننـد. در 

برداشـته انـد.

درخربنامـه آمـده اسـت: » نیروهـای دلیـر دفاعـی و امنیتـی 

کشـور در چارچـوب دفـاع فعـال ایـن حملـه طالبـان را بـه 

عقـب زده، کـه در جریـان ]ایـن[ در گیـری ۶ طالب کشـته و 

۳ تـن دیگـر شـان زخمـی شـدند.«

دگرجـرال هیبـت اللـه علیـزی در ایـن نشسـت ویدیویـی بـه 

بـرای  عملیات هـا  کـه  گفـت  و  داد  رئیـس جمهـور طمینـان 

دفـع حمـالت دشـمن ادامـه دارد و تطبیـق میثـاق امنیتـی 

بـرای او مهم اسـت. علـی زی در مـورد فعالیت های قـول اردو، 

دفـع حمـالت طالبـان بـاالی چندین ولسـوالی، تصفیـه چهار 

امنیتـی  پالن هـای  طالبـان،  وجـود  از  شـال  در  ولسـوالی 

بخاطـر تامیـن امنیـت شـاهراه ها، اکاالت و تعبیـه قوت ها در 

والیـات مختلـف گـزارش داد.

در خربنامـه عـالوه شـده کـه والیـان والیـات نیـز ضمـن ارائـه 

گـزارش کاری شـان، بـه رئیـس جمهـور اطمینـان دادنـد کـه 

میثـاق امنیتـی در حـال تطبیـق اسـت.

اسـت  داده  دسـتور  رئیس جمهـور  ویدیوکنفرانـس  درایـن 

کـه مسـئوالن قـول اردوی 205 شـاهین و والیـان شـاری از 

والیت های شـال تالش های شـان را بیشـر سـازند تا دشـمن 

بـه مردم و تاسیسـات عامه آسـیب رسـانیده نتوانـد و پالن های 

امنیتـی و مردمـی شـان را بـا انسـجام و هاهنگـی بیشـر بـه 

بربند. پیـش 

رئیس جمهـور اعتـاد مـردم بـه والیـان و نیروهـای امنیتـی را 

یـک اصـل مهـم خوانـد و گفتـه کـه بـا قانـون شـکنان برخورد 

جـدی بایـد صورت گیـرد. در ایـن ویدیـو کنفرانس کـه معاون 

از  شـاری  و  ملـی  امنیـت  مشـاور  جمهـوری،  ریاسـت  اول 

مسـئولین وزارت دفـاع ملـی، والیـان بلـخ، فاریـاب، جوزجان، 

سـمنگان و رسپـل حضـور داشـتند.

بودنـد.

از مسـدودیت جـاده هـای  نیـز  ناحیـه دوم  باشـنده  صدیـق 

شـهرکابل شـاکی می کنـد. او گفـت آخر مجبور شـد از منطقه 

پـل محمـود خـان تـا جاده سـالنگ پای پیـاده بـرود. او اضافه 

کـرده کـه از شـدت بارش برف به شـدت تر شـده بـود و اکنون 

دچـار رسماخوردگی شـدید شـده اسـت.

ناحیه هـای  قدیمی تریـن  از  یکـی  شـهرکابل  دوم  ناحیـه 

شـهرکابل اسـت کـه ارگ ریاسـت جمهـوری نیز در ایـن ناحیه 

واقـع شـده اسـت.

مشـکالت  باتاییـد  کابـل  شـهرداری  سـخنگوی  رسـا  سـمیرا 

مسـدودیت ترافیـک به دلیل رسازیر شـدن آب بـاران و برف در 

جاده هـا می گویـد کـه شـهرداری کابـل نقـاط را کـه بـا چنین 

مشـکالت مواجـه انـد، شناسـایی کرده بـه محل رفتـه آب های 

رسازیـر شـده را تخلیـه می کنـد.

ترافیـک  اداره  مربـوط  ترافیـک  مدیریـت  کـه  می افزایـد  او 

کابـل می شـود و ایـن اداره بایـد در چنیـن رشایطـی اوضـاع 

را مدیریـت کنـد. رسـا عـالوه مـی دارد کـه بخشـی دیگـر ایـن 

در  بایـد  کـه  اسـت  شـهری  کاناالزیسـیون  مربـوط  مشـکل 

قسـمت هدایـت آب هـای باران و برف همکاری داشـته باشـد.

خانم رسـا نقش شـهروندان شـهرکابل را نیز مهم خوانده گفت 

کـه بـا انداخـن زباله ها موجـب بندش آبـرو ها نشـوند تا خود 

شـان شـاهد چنین وضعیتی نباشـند. اما این درحالیسـت که 

پـس از باران هـای سـنگین مقـدار آب در جاده های شـهرکابل 

بـه حـدی رسازیـر می شـود کـه از ظرفیـت جویچه هـای آبـرو 

کناره هـای جاده هـا بـه مراتب باالسـت.
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