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جو بایدن در برابر دوربین های تلویزیونی 
واکسین کرونا زد 

مشاور ارشد اردوغان: ترکیه برای بازگشایی سفارتش در تل آویو 
منتظر چراغ سبز اسرائیل است 

رئیـس جمهـوری منتخـب  بایـدن،   جـو 
امریـکا، پـس از دریافـت نخسـتین نوبـت 
واکسـین کرونـا گفت علت آن که خواسـته 
لحظـه واکسـین زدن او بـه طـور زنـده از 
تلویزیـون پخش شـود آنسـت که بـه مردم 
کشـورش نشـان دهد واکسـین ایمن است 
و همـه بایـد با اعتماد به سیسـتم پزشـکی 

آن را دریافـت کننـد. او پیش تـر ...

در  ترکیـه  رئیـس جمهـوری  ارشـد  مشـاور   

گفتگوهـای  تاییـد  ضمـن  بین امللـل  امـور 

دو جانبـه میـان آنـکارا و تل آویـو پیش بینـی 

کـرد کـه روابـط دیپلامتیـک میـان ترکیـه و 

ارسائیـل تـا ماه مـارچ آینده بـه حالت عادی 

اسـتاد  جاِشـن،  حقـی  گردد.مسـعود  بـاز 

مشـاور  و    )Yeditepe(ِیدیِتـپ دانشـگاه 

ارشـد رجـب طیـب اردوغـان، ...
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 همسایگان و ضرورت 
احترام به حاکمیت ملی 

افغانستان

مذاکره کنندگان طالبان در 
پاکستان، کاهش خشونت یا 

آتش بس 

 تخریب زیرساخت های صلح 
و همزیستی عادالنه

 مصاحبـه جـواد ظریـف وزیر خارجه جمهوری اسـامی 
ایـران بـا طلـوع نیوز طـی دو روز گذشـته مـورد تحلیل 
و تفسـیرهای متفاوت و گسـترده ای در افغانسـتان قرار 
گرفـت. ظریـف بدون شـک تنها دیپلمات کارکشـته ای 
در ایـران اسـت کـه زبـان جهـان را درک می کنـد و به 
همیـن خاطـر در قضیـه گفتگوهـای هسـته ای ایران با 

کشـورهای غربـی موفق بـود و وضعیت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 وزارت مالیـه کشـور می گویـد کـه نـه گمـرک 

و  مالیاتـی  فـرار  از  بـرای جلوگیـری  را  کشـور 

افزایـش عوایـد، بـه وزارت مالیـه وصـل کرده و سیسـتم ثبت و 

تـرازو دیجیتالـی شـده اسـت.

روز سه شـنبه 2  مالیـه کشـور  وزیـر  ارغندیـوال  عبدالهـادی 

جـدی هنـگام افتتـاح ایـن سیسـتم گفـت کـه بـا راه انـدازی 

ایـن سیسـتم از »ضیـاع عوایـد« جلوگیـری می شـود.

آقـای ارغندیـوال افـزود بـا راه انـدازی ایـن سیسـتم دسـت 

انسـان کمـر دخیـل می شـود و باعـث افزایـش عوایـد کشـور 

می شـود.

ایـن سیسـتم می گویـد کـه  مالیـه کشـور در ترشیـح  وزارت 

در نـه گمـرک کشـور، ترازوهـای دیجیتلـی نصب شـده اسـت 

کـه بـه محـض اینکـه موترهـای بـاری روی آن قـرار بگیرنـد، با 

کمره هـای در مقابـل تـرازو نصب اسـت، شـامره پیلـت، مقدار 

وزن موتـر و مقـدار بـار مشـخص می  شـود و بـه مرکـز ارسـال 

می شـود. ایـن سیسـتم بـه گونـه ای اسـت کـه موتـر مجبـور 

اسـت از روی ترازوهـا بگـذرد.

اینکـه  بـا  همزمـان  کـه  می گوینـد  مالیـه  وزارت  مسـئوالن 

مسـئوالن در مرکـز از مقـدار بـار مطلع می شـوند، یـک پرینت 

از آن بـه تاجـر داده می شـود کـه طبـق آن محصـول گمرکـی 

آن را بپـردازد.

نیـز  مالیـه  مجیب الرحـامن شـیرزاد، معیـن گمـرکات وزارت 

گفـت کـه پـروژه عـری سـازی گمـرکات، باعث جلوگیـری از 

فسـاد و ضیـاع عوایـد می شـود.

 مـا عبدالغنـی بـرادر معـاون گـروه طالبـان، بـرای اولیـن 

بـار حضـور رهـران ایـن گـروه را در پاکسـتان و همچنیـن 

درمـان زخمیـان ایـن گـروه را در آن کشـور تاییـد می کند.

آقـای بـرادر کـه رئیـس دفـر سیاسـی طالبـان در قطر نیز 

اسـت، در ویدیویـی کـه به تازگی در شـبکه های اجتامعی 

پخـش شـده، گفتـه اسـت کـه از ناگزیـری بـه پاکسـتان 

رفت وآمـد دارنـد.

هنـوز زمـان و محـل ضبـط ایـن ویدیـو مشـخص نشـده، 

امـا شـامری از رسـانه ها و برخـی افـراد گفته انـد کـه ایـن 

ویدیـو در یکـی از شـفاخانه های شـهر کراچـی پاکسـتان 

کـه زخمیـان طالبـان در آن درمان می شـوند، ضبط شـده 

است.

در ایـن ویدیـو مـا عبدالغنـی بـرادر رئیـس دفر سیاسـی 

طالبـان در قطـر، بـرای طالبانی سـخرنانی می کند که در 

جنـگ افغانسـتان زخمی شـده اند.

او می گویـد: » آن هـا بـا مـا هـر کار را کرده انـد. اینجـا بـا 

مـا هـر چیـز شـده اسـت، امـا بـاز هـم مـا مجبـور هسـتیم 

کـه بیاییـم. اینجـا افـراد محـدود مـا نیسـتند، بلکـه متـام 

رهـران مـا و شـام در اینجـا هسـتند.«

در ایـن ویدیـو بـه نظـر می رسـد کـه مـا بـرادر از طالبانی 

و  درد  کـه  می خواهـد  دارنـد،  قـرار  درمـان  تحـت  کـه 

کننـد. تحمـل  را  دشـواری 

در ایـن ویدیـو همچنیـن دیـده می شـود کـه رئیـس دفـر 

او در پاسـخ ایـن پرسـش کـه عـری سـازی گمـرکات چقـدر 

از فسـاد جلوگیـری کـرده اسـت، گفـت: »موثریتـش افزایـش 

ثبـت  امسـال در عوایـد بودجـه ملـی،  عوایـد کشـور اسـت، 

عوایـد ملـی مـا از منابـع داخلـی 177 میلیارد افغانی و سـال 

اینـده، 216 میلیـارد اسـت که ما متعهد به افزایش هسـتیم.« 

معیـن گمـرکات هـر چنـد پاسـخ مشـخص بـه میزان فسـادی 

کـه اکنـون انجـام می شـود نـداد، امـا آمارهایـی کـه او ارایـه 

می کنـد حاکـی اسـت کـه حـدود 30 میلیـارد افغانـی فسـاد 

انجـام می شـود.

آقـای شـیرزاد در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت کـه از 

سـوی دیگـر از عبـور موترهـای بـاری بـا تنـاژ بـاال جلوگیـری 

می شـود تـا باعـث تخریـب رسک هـای کشـور نشـوند. اکـر 

موترهـای باربـری هنـگام انتقـال کاال از نقـاط مـرزی، بیـش 

از حـد معمـول بارگیـری می کننـد کـه باعث تخریـب رسک ها 

می شـوند.

گفـت  از سـخنان خـود  دیگـر  قسـمتی  در  گمـرکات  معیـن 

نیـز  را  ترانزیتـی  موترهـای  ردیابـی  سیسـتم  آینـده  در  کـه 

فعـال می کنیـم تـا بازرگانـان نتواننـد بـه بهانـه ترانزیـت کاال، 

محصـول را در داخـل کشـور تخلیـه کننـد.

بـر اسـاس گفته هـای مسـئوالن وزارت مالیـه، در سـال مالـی 

1399، حکومـت حدود 84 میلیـارد افغانی از گمرکات عواید 

جمـع آوری کرده اسـت.

عبدالهـادی ارغندیـوال وزیـر مالیـه کشـور نیـز گفـت کـه بـا 

توجـه به تعهـدی که به جامعـه بین املللی )کشـورهای کمک 

کننـده( شـده، تـا چهارسـال دیگـر بایـد عوایـد کشـور، تکافو 

بودجـه ملـی را بکند.

جامعـه کمک کننـده در نشسـت جنیـوا متعهـد شـده کـه تـا 

سـال 2024 میادی، سـاالنه 3.3 میلیارد دالر به افغانسـتان 

بـر  بایـد حکومـت  کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  امـا  کنـد  کمـک 

افزایـش عوایـد مترکـز کنـد.

از  تـا  دارد  تـاش  مالیـه  »وزارت  کـه  می گویـد  مالیـه  وزیـر 

طریـق عملـی کـردن اصاحـات در منابـع عوایـدی، کشـور 

را بـه اسـتقال مالـی برسـاند. در سـال جـاری بـرای جمـع 

آوری عوایـد ۲۰۸ میلیـارد عوایـد تعییـن شـده بـود، کـه بـا 

شـیوع ویـروس کرونـا و تحلیل وضعیت اقتصـادی و اجتامعی 

رشایـط، بـرای جمـع آوری عوایـد ملـی ۱۷۷ میلیـارد عوایـد 

تعییـن شـد، کـه وزارت مالیـه توانسـت الـی اخیـر سـال مالی 

بیـش از ۱۷۴ میلیـارد افغانـی جمـع آوری کنـد.«

مالـی  معیـن  زدران،  عبدالحبیـب  نشسـت خـری،  ایـن  در 

رشـد  مالـی ۱۳۹۹  کـه در رشوع سـال  مالیـه گفـت  وزارت 

اقتصـادی کشـور ۳،۴ درصـد پیش بینی شـده بود که شـیوع 

تاثیـرات منفـی آن در  و  ویـروس کرونـا در منطقـه و جهـان 

جهـان، افغانسـتان نیـز ماننـد سـایر کشـورها از ایـن ویـروس 

متـرر شـده و رشـد اقتصـادی بـه منفـی ۵ درصد تنـزل کرد 

کـه وزارت مالیـه بـا جلـب کمک های جامعـه جهانـی تاثیرات 

منفـی آنـرا بـه حداقـل رسـاند.

دسـتاوردی  از  یکـی  کـه  گفـت  مالیـه  وزارت  مالـی  معیـن 

هـای مهـم حکومـت افغانسـتان افزایـش مـرف بودجـه ملی 

علیرغـم رشایـط اضطراری ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا بود، 

کـه مـرف بودجـه انکشـافی به سـطح حکومـت ۸۳ فیصد و 

مصـارف عملیاتـی نزدیـک بـه ۹۰ فیصـد رسـید. 

وی عـاوه کـرد کـه بـا وجـود مشـکات کـه در سـال مالـی 

۱۳۹۹ داشـتیم مـا توانسـتیم کـه متـام تخصیصـات را اجـرا 

کنیـم و اکنـون ۳۰ میلیـارد افغانـی پـول ریـزرف در خزانـه 

حکومـت موجود اسـت که در سـال آینـده در بخش های مهم 

بـه مـرف خواهـد رسـید.

همچنـان معیـن مالـی وزارت مالیـه از مناینـدگان مـردم در 

ولسـی جرگـه در خواسـت منـود تـا بخاطـر مصـارف عملیاتـی 

دارای  ملـی  هـای  پـروژه  تطبیـق  و  هـا  پرداخـت  حکومـت، 

اولویـت طـرح بودجـه ملـی ۱۴۰۰ را هرچـه رسیعـر تصویـب 

. کنند

وزارت مالیـه حـدود چهـل روز پیـش سـند بودجـه ملـی سـال 

مالـی 1400 را بـه شـورای ملـی فرسـتاد امـا شـورای ملـی 

تاکنـون ایـن سـند را تاییـد نکـرده اسـت.

سیاسـی طالبـان در قطـر، ایـن گـروه را در برابـر امریـکا 

»نظـام  اسـتقرار  آرزوی  در  همچنیـن  و  می دانـد  قوی تـر 

افغانسـتان اسـت. اسـامی« در  جدیـد 

او در آن  بـه محلـی کـه  بـا اشـاره  بـرادر  مـا عبدالغنـی 

ایسـتاده اسـت و سـخرنانی می کنـد، می گویـد کـه از هـر 

گونـه پیرشفـت در گفتگوهـای صلـح، رهـران خـود را در 

می کنـد. آگاه  اینجـا، 

در همیـن حـال محمـد نعیـم، سـخنگوی دفـر سیاسـی 

طالبـان در قطـر، می گویـد کـه در مـورد صحـت و سـقم و 

محـل ضبـط ایـن ویدیـو آگاهـی نـدارد.

فرسـتاده،  آزادی  رادیـو  بـه  کـه  پیامـی  در  نعیـم  محمـد 

چنیـن  اجتامعـی  شـبکه های  »در  کـه:  اسـت  نوشـته 

ویدیوهـا پائیـن و بـاال می شـوند، امـا معلومـات نـدارم کـه 

ایـن ویدیـو حقیقـت دارد یـا نـه و در کجـا و چـه زمانـی 

اسـت؟« شـده  ضبـط 

خارجـه  وزارت  سـخنگوی  هیـواد  گـران  حـال  عیـن  در 

افغانسـتان می گویـد کـه ایـن کشـور همـواره از گروه هـای 

در  امنیتـی  وضعیـت  و  دارنـد  حضـور  پاکسـتان  در  کـه 

افغانسـتان و منطقـه را تهدیـد می کننـد اظهـار نگرانـی 

کـرده اسـت.

آقـای گـران گفـت: »هامنگونـه کـه در ویدیو کلیـپ معلوم 

می شـود تعـداد زیـاد طالبـان در پاکسـتان حضـور دارنـد. 

بـه همیـن دلیـل پاکسـتان بـاالی طالبـان و رهران شـان 

بسـیار اثـر گـذار اسـت. ما خواسـتار بسـته کـردن مراکز و 

مخفیـگاه هـای عنارصی هسـتیم کـه در پاکسـتان حضور 

دارنـد و امنیـت ملـی افغانسـتان را تهدیـد می کننـد.«

طالبـان  رهـران  حضـور  مـورد  در  پاکسـتان  مقام هـای 

در آن کشـور اظهـارات ضـد و نقیـض داشـته انـد. گاهـی 

حضـور آنهـا را پذیرفتـه امـا در برخـی مـوارد ایـن موضـوع 

را رد کـرده اند.امـا در ایـن مـورد تـازه چیـزی نگفتـه انـد.

اجتامعـی پخـش  آن در شـبکه های  از  پـس  ویدیـو  ایـن 

می شـود کـه گفتگوهای صلـح در قطر، بـه توافق تیم های 

مذاکره کننـده دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان ۲۱ روز 

متوقـف شـد و یـک هیئـت طالبـان بـه رهـری مـا بـرادر 

بـرای گفتگـو بـا مقام هـای پاکسـتانی بـه آن کشـور رفـت.

حکومـت افغانسـتان پیـش از ایـن گفته که از سـفر هیئت 

و  اسـت  آگاه  پاکسـتان  پایتخـت  اسـام آباد  بـه  طالبـان 

هامهنگـی  افغانسـتان  حکومـت  بـا  پاکسـتان  حکومـت 

کـرده اسـت. 

ورزش

هنری

طالبان حضور رهبران و درمان زخمیانش را در پاکستان تأیید کردبرای کاهش فساد، گمرکات کشور به وزارت مالیه وصل شد

 گـری نویـل معتقـد اسـت همیشـه مطمـن 

بـوده دوران حضـور محمد صـاح در لیورپول 

خیلـی طوالنـی نخواهـد بـود.

صـاح  محمـد  سـابق  همبـازی  گذشـته  روز 

در تیـم ملـی مـر گفـت کـه ایـن بازیکـن از 

و  اسـت  ناراضـی  لیورپـول  در  خـود  رشایـط 

او فکـر می کنـد. بـه فـروش  باشـگاه هـم 

محمـد ابوطریقه سـتاره سـابق تیـم ملی مر 

کـه سـابقه هم تیمـی بـودن بـا محمـد صـاح 

در تیـم ملـی کشـورش  ...

بـود  آن شـب هايی  از  يـي  هـم  يلـدا   شـِب 

كـه در ذهـن كـوديِك مـا، معنـي شـرين تری 

داشـت. مثـل تربـوِز رسـيده و رسدی كـه در 

عمـر  هزارسـال  تـا  مي خورديـم  يلـدا  شـِب 

معنـی  بزرگسـاالن  بـرای  يلـدا  شـب  كنيـم. 

درازتريـن شـِب سـال را داشـت. آن هـا در آن 

شـب بـه وسـيله ی تربـوز و انار، در جسـتجوي 

بـرای  ولـی  می گشـتند،  سامتی شـان 

كودكان ضمن شـادی و شـور و شـعف، معنی 

بيـدار خوابـی، فـال، خسـته،  ...

 باشـگاه رئـال مادریـد در بیانیـه ای رسـمی 

خـر از بازگشـت ایکـر کاسـیاس داد.

ایکـر کاسـیاس دروازه بـان افسـانه ای رئـال و 

تیـم ملـی اسـپانیا در 39 سـالگی بـه باشـگاه 

محبوبـش بازگشـت. رئال برای سـال ها خانه 

کاسـیاس بود اما او 5 سـال قبل با بی مهری 

از رئـال جـدا و راهی پورتو شـد. کاسـیاس در 

اشـکبار  بـا چشـامن  و  نشسـت خـری  یـک 

از رئـال خداحافظـی کـرد ولـی فلورنتینوپـرز 

خیلـی زود بـرای او یـک مراسـم ...

 جدیدتریـن فلمـی کـه بـه اسـکار معرفـی شـده 

»دخـر دریـا« سـاخته شـهد امین بـه منایندگی 

از کشـور عربسـتان سـعودی اسـت.

یـاد  اثـری  عنـوان  بـه  فلـم  ایـن  از  منتقـدان 

جادویـی- داسـتانی  طریـق  از  کـه  کرده انـد 

در  زنـان  نقـش  تغییـر  بررسـی  بـه  واقع گرایانـه 

می پـردازد. جامعـه 

کشـورها  مناینـدگان  ارسـال  مهلـت  هرچنـد 

بـرای حضـور در رقابـت بهریـن فلـم بین املللی 

اسـکار نـود و سـوم بـه پایـان  ...

 همیشه 
می دانستم 

صالح 
از لیورپول 

می رود

 شب یلدا و 
تربوزهای 
زیرکاه...

 رسمی؛
 ایکر کاسیاس 
به رئال مادرید 

بازگشت

 »دختر دریا« از 
عربستان به 
اسکار می رود
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 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 

 ۲ شـمول  بـه  طالبـان  جنگجـوی   34

تروریسـت چیچینی در ولسـوالی چرخ والیت لوگر کشـته 

شـدند  و ۲۰ جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـدند.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 2 جـدی بـا نرش اعامیـه ای گفته 

پـان  طالبـان  تروریسـت های  گذشـته  شـب  کـه  اسـت 

داشـتند که در ولسـوالی چرخ والیت لوگر بر پوسـته های 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی حملـه کننـد.

لـوای چهـارم قـول اردوی ۲۰۳ تندر با نیروهـای کوماندو 

حملـه مشـرک را بـاالی دشـمن برنامـه ریـزی کردنـد که 

بـه شـمول دو چیچینـی ۳۴ جنگجـوی طالبـان کشـته 

شدند.

در ایـن اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن درگیـری 

گـروه  ایـن  دیگـری  جنگجـوی   20

درگیـری  ایـن  در  شـدند.  زخمـی 

یـک جنگجـوی طالبـان  با یـک پایه 

راکـت دسـتگیر شـده اسـت.

و  اردو  مشـرک  عملیـات  ایـن  در 

نیروهـای کامنـدو، دو کمـره کشـفی 

هوایـی، ۶ عراده موتر سـایکل و یک 

مقـدار سـاح و مهـامت دشـمن نیـز 

تخریـب شـد.

طبـق یـک خـر دیگـر 5 جنگجـوی 

در  ماین گـذاری  حیـن  طالبـان 

والیـت پکتیـا، بـر اثـر انفجـار مایـن 

و زخمـی شـدند.  خودشـان کشـته 

در خرنامـه ترصیـح شـده اسـت که 

 داکـر عبداللـه عبدالله رییس شـورای 

بـا  افغانسـتان،  ملـی  مصالحـۀ  عالـی 

در  تاجیکسـتان  رئیس جمهـور  رحـامن  علـی  امـام 

کـرد. ماقـات  دوشـنبه 

در ایـن ماقـات رئیس جمهـور تاجیکسـتان، صلـح و 

ثبـات در افغانسـتان را صلـح و ثبـات در تاجیکسـتان 

خوانـد. او روابـط افغانسـتان و تاجیکسـتان را تاریـخ، 

فرهنگـی، جغفرافیایـی و دینـی توصیـف کـرد.

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی روز سه شـنبه 2 جـدی 

بـا نـرش اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه در ایـن ماقـات 

سـفر  از  گـرم  اسـتقبال  بـا  رئیس جمهورتاجیکسـتان 

داکـر عبداللـه بـه آن کشـور، گفـت کـه افغانسـتان، 

تاجیکسـتان و منطقـه از دهشـت افگنی، افراط گرایی 

در  ثبـات  و  صلـح  و  شـده اند  متـرر  بی ثباتـی  و 

و  تجـارت  توسـعۀ  و  گسـرش  زمینـه ی  افغانسـتان 

ترانزیـت میـان دو کشـور، منطقـه و اتصـال آسـیای 

مرکـزی بـه جنـوب آسـیا را فراهـم می سـازد.

وی گفتـه اسـت کـه تاجیکسـتان از تاش هـای صلح 

افغانسـتان حامیـت می کند.

رییـس شـورای عالـی مصالحۀ ملـی در ایـن دیدار در 

صحبت هـای خـود تأکیـد کرد کـه جمهوری اسـامی 

بـه  دسـت یافنت  بـه  صلـح  مذاکـرات  در  افغانسـتان 

صلـح پایـدار، عادالنـه، باعـزت و بـا حفـظ ارزش هـای 

دیگـر  بخـش  در  وی  می باشـد.  متعهـد  جمهوریـت 

و جنـگ  افزایـش خشـونت  از  خـود  از صحبت هـای 

مـردم  و  حکومـت  نگرانی هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه 

افغانسـتان در ایـن مرحلـه نـام بـرد و بـر ختـم جنـگ 

 وزارت داخلـه اعـام کـرده کـه پولیـس 

طـی  پـروان  والیـت  امنیـه  قوماندانـی 

عملیـات مشـرک بـا سـایر نیروهـای امنیتـی، یـک گروه 

پنج نفری دزدان مسـلح را از سـاحه باریک آب ولسـوالی 

بگـرام بازداشـت کـرده انـد.

ایـن وزارت روز سـه شـنبه 2 جـدی در اعامیـه ای گفتـه 

اسـت که سـارقان بازداشـت شده، شـب هنگام در مسیر 

تهدیـد  بـا  باربـری  موترهـای  راننـد گان  نـزد  از  شـاهراه 

شـده  عـاوه  خرنامـه  در  می کردنـد.  اخـاذی  اسـلحه 

اسـت کـه از نـزد آنـان سـه میـل اسـلحه بـه شـمول یـک 

میـل کاشـینکوف به دسـت آمـده اسـت.

افزایـش زهزنی هـا و دزدی هـای پس کوچـه ای مـردم بـه 

سـتوه آورده اسـت. هرچنـد در مـدت چیـزی در حـدود 

 اداره تنظیـم امـور زندان هـای کشـور اعـام کـرده کـه 

چهـار نفـر از کارمنـدان ایـن اداره شـامل سـه داکـر و 

یـک راننـده در انفجـار کشـته شـده اند.

ایـن اداره درباره هویت کشـته شـدگان نوشـته که دکر 

نظیفـه ابراهیمـی، مدیـر عمومـی و رسپرسـت ریاسـت 

بهداشـت اداره تنظیـم امـور زندان هـا بـوده اسـت.

در خرنامـه اداره تنظیـم امور زندانهـا از خانم ابراهیمی 

بـه عنوان افرس شـجاع یاده شـده اسـت. عـاوه بر خانم 

ابراهیمـی داکـر عبداملتیـن نیـز در ایـن حادثه کشـته 

شـده است.

قربانیـان دیگـر ایـن حادثـه نیز خانم داکر سـونا اسـت 

کـه بـه صـورت خدمتـی در بخـش مبـارزه بـا کرونـا در 

زنـدان کار می کـرده اسـت.

چهارمیـن قربانـی ایـن حادثـه عبدالنبـی راننـده آنـان 

مسـئوالن امنیتـی در والیـت جوزجـان می گوینـد که یک 

زن و یـک مـرد در شـهر شـرغان، مرکز این والیـت در دو 

رویـداد جداگانـه خـود شـان را حلق آویـز کرده اند.

مسـعود ندیـم، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس جوزجـان 

گفـت کـه ایـن دو رویـداد شـب )دوشـنبه، ۱ جـدی( در 

مربوطـات شـهر شـرغان رخ داده اسـت.

آقـای ندیـم گفـت کـه در رویـداد نخسـت، یـک خانم ۲۲ 

سـاله در روسـتای »گلسـتان« شـهر شـرغان خـودش را 

در داخـل یـک کاه دان حلق آویـز کرده اسـت. بـه گفته ی 

او، ایـن رویـداد حوالـی سـاعت ۷:۰۰ شـب گذشـته رخ 

 وزارت صحت کشـور اعام کرده اسـت 

کـه در 24 سـاعت گذشـته در رسارس 

کشـور 16 بیـامر کرونا در گذشـتند.

بـه  ایـن وزارت روز سه شـنبه 2 جـدی در خرنامـه ای 

 8 گذشـته،  سـاعت   ۲۴ در  کـه  کـرد  اعـام  رسـانه ها 

بیـامر در هـرات، 3 بیـامر در کابـل، 3 بیـامر در بلـخ 

و 2 بیـامر دیگـر در والیت هـای تخـار و ارزگان جـان 

باختـه انـد.

ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته  بـا 

جدیـد  واقعـه   201 مشـکوک  منونـه   ۱۶۳۲ آزمایـش 

کرونـا درکشـور ثبـت شـده اسـت.  بـا ثبـت رقـم 201 

آمـار مبتایـان بیـامری کرونـا در کشـور بـه 51 هـزار 
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از صفحه1 جمهـوری   ریاسـت  ارگ 

در  کـه  می گویـد 

طالبـان  خرنـگاران  متـام  تـرور  عقـب 

معـاون  مینه پـال  دواخـان  دارد.  قـرار 

در  جمهـوری،  ریاسـت  سـخنگوی 

نیکـزاد  اللـه  رحمـت  تـرور  بـه  واکنـش 

رئیـس اتحادیـه خرنـگاران غزنـی گفـت 

تـرور  مـورد  چندیـن  در  تاکنـون  کـه  

خرنـگاران طالبان دسـت داشـته اسـت.

وی گفـت:» قاتـان خرنگاررادیـو آزادی 

گرفتـار شـدند، اعضـای طالبـان بودنـد، 

قاتـان خرنـگار کابـل نیـوز در قندهـار 

بودنـد،  طالبـان  اعضـای  شـدند  گرفتـار 

قاتان احمدشـاه خرنگار بی بی سـی در 

خوسـت را گرفتار کردیم، طالبان بودند.«

او می افزایـد کـه حکومـت افغانسـتان بـا 

امنیـت  کـه  می کنـد  تـاش  تـوان  متـام 

کنـد.  تامیـن  را  رسـانه ها  و  خرنـگاران 

مینه پـال عـاوه کـرد کـه طالبـان بـه این 

دلیل دشـمن خرنـگاران و رسانه هاسـت 

و  تروریسـتی  اعـامل  قـرش  ایـن  کـه 

می دهنـد. بازتـاب  طالبـان  وحشـی 

انجـام می شـود  در حالـی  واکنـش  ایـن 

و  آزاد  خرنـگار  نیکـزاد  رحمتاللـه  کـه 

روز  غزنـی  خرنـگاران  اتحادیـه  رئیـس 

توسـط  منزلـش  نزدیکـی  در  دوشـنبه 

شـد. کشـته  و  تـرور  ناشـناس  افـراد 

آقـای نیکـزاد در منطقـه حکیـم سـنایی 

پولیـس  پاسـگاه  یـک  و  میکـرد  زندگـی 

تـا  اسـت.  خانهـاش  نزدیـک  در  نیـز 

پشـت  کـه  اسـت  نشـده  معلـوم  هنـوز 

هسـت. کسـی  چـه  رویـداد  ایـن 

تنـد  هـای  واکنـش  سـبب  رویـداد  ایـن 

خرنـگاران در غزنـی شـده و آنـان به این 

تأمیـن  امنیتـی در  نیروهـای  باورنـد کـه 

امنیـت جانی خرنگاران ناتوان هسـتند. 

خرنـگاران محلـی میگوینـد کـه رحمـت 

مخالفیـن  سـوی  از  بارهـا  نیکـزاد  اللـه 

حکومـت  امـا  بـود  شـده  تهدیـد  مسـلح 

مانـد،  ناتـوان  او  امنیـت  تأمیـن  در 

پیـش از ایـن نیـز رحمـت اللـه نیکـزاد از 

سـوءقصدی جـان بـه سـامت بـرده بـود.

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 مصاحبـه جـواد ظریـف وزیـر خارجـه جمهـوری اسـامی 

ایـران بـا طلـوع نیـوز طـی دو روز گذشـته مـورد تحلیـل 

و تفسـیرهای متفـاوت و گسـرده ای در افغانسـتان قـرار 

گرفـت. ظریـف بـدون شـک تنهـا دیپلـامت کارکشـته ای 

در ایـران اسـت کـه زبـان جهـان را درک مـی کنـد و بـه 

همیـن خاطـر در قضیـه گفتگوهـای هسـته ای ایـران بـا 

کشـورهای غربـی موفـق بـود و وضعیـت را بـه نفـع کشـور 

خـود رقـم زد. او در مصاحبـه بـا طلوع نیوز نیـز تاش کرد 

تـا افـکار عمومـی موجود در افغانسـتان را همـواره مد نظر 

داشـته باشـد و علـی رغـم تاکید بر پالیسـی هـای عمومی 

کشـور متبوعـش بـه نحـوی بـا مـردم افغانسـتان همدالنـه 

سـخن بگویـد. ابهـام هـا و طفـره روی از برخـی واقعیـت 

هـای آشـکار نیـز در سـخنان وی کـم نبـود. او در مـورد 

فاطمیـون و روابـط کشـورش بـا گـروه تروریسـتی طالبـان 

طفـره رفـت و واضـح سـخن نگفـت. دو مـوردی کـه مـی 

توانـد سـویه هـای گسـرده و گوناگـون و پیچیـده داشـته 

باشـد. ولـی محـور قـرار دادن دولـت و مـردم افغانسـتان 

بـاره  بـه عنـوان مرجـع هـای اصلـی تصمیـم گیرنـده در 

رسنوشـت کشـور یـک نقطـه مثبـت در اظهـارات ظریـف 

بود.

واقعیـت ایـن اسـت کـه تا کنون یکـی از مهم تریـن عوامل 

دولـت  و  مـردم  اراده  گرفـنت  نادیـده  افغانسـتان  بحـران 

کشـورهای  و  جهانـی  هـای  قـدرت  سـوی  از  افغانسـتان 

منطقـه بـوده اسـت. از روزی کـه شـوروی سـابق حکومـت 

وقـت افغانسـتان را سـاقط کـرد و تجـاوز آن بر افغانسـتان 

رشوع گردیـد و از سـوی مداخـات خارجی در افغانسـتان 

بـه گونـه هـای مختلـف شـکل گرفـت، افغانسـتان حتـی 

اسـت. در عرصـه  ندیـده  بـه خـود  آرامـش  روز روی  یـک 

روابـط بیـن امللل بـه خاطر تامیـن نظم و امنیـت جهانی، 

حاکمیـت ملـی کشـورها و حرمـت نهـادن بـه آن از سـوی 

اشـخاص حقوقـی بیـن املللـی و دولـت هـای دیگـر تنهـا 

همـه  کنـون  تـا  کـه  اسـت  منطقـی  و  معقـول  میکانیـزم 

منازعـات تنهـا در پرتـو آن حـل و فصـل گردیـده اسـت و 

هیـچ میکانیـزم بدیلـی بـرای ارتباطـات جهانـی از طریـق 

روابـط دولـت بـا دولت وجود نـدارد. اگر اشـخاص حقوقی 

بیـن املللـی احـرام نشـود و حاکمیـت ملـی کشـورها بـه 

رسـمیت شـناخته نشـود در عرصـه روابـط بیـن امللـل بـه 

بـه زودتریـن زمـان ممکـن  دلیـل تضـاد منافـع کشـورها 

انارشیسـم مطلـق حاکـم مـی گـردد. 

متاسـفانه قـدرت هـای بـزرگ و منطقـه ای بـه خصـوص 

همسـایگان بـه دلیـل قرابـت جغرافیایـی و محیطـی بارها 

حاکمیـت ملـی افغانسـتان را نقـض کـرده انـد و دسـت به 

مداخـات آشـکار در امـور افغانسـتان زده انـد. در این که 

در عمـل چـه جریـان دارد و مداخـات در چـه سـطحی 

قـرار دارد مسـاله دیگـر اسـت. امـا جـواد ظریـف بـه نکتـه 

بـا  ارتبـاط کشـورها  راه  تنهـا  اسـت کـه  اشـاره کـرده  ای 

همدیگـر اسـت. احـرام نهـادن بـه حاکمیت ملـی و اراده 

مـردم افغانسـتان مـی تواند مبنـای اصلی به مثر نشسـنت 

ایـن موضـع سـتودنی  رونـد صلـح در کشـور مـا باشـد و 

اسـت. امـا متاسـفانه بایـد اذعـان داشـت که همسـایگان 

سـال هـا اسـت کـه قواعد بیـن املللـی را نقض مـی کنند 

مـی  قـرار  تعـرض  مـورد  را  افغانسـتان  ملـی  حاکمیـت  و 

 . هند د

مراجـع تصمیـم گیـری در کشـورهای همسـایه گوناگـون 

انـد و هـر نهـادی مناسـبات خـود را بـا گروه هـای مختلف 

قواعـد  ترتیـب  بدیـن  و  کننـد  مـی  برقـرار  افغانسـتان  در 

حقوقـی فیامبیـن کشـورها نقـض مـی شـوند. شـاهد زنده 

هـای  گـروه  از  همسـایگان  دریـغ  بـی  هـای  حامیـت  آن 

ایـن  گسـرده  روابـط  و  طالبـان  چـون  هـم  تروریسـتی 

کشـورها بـا گـروه هـای غیـر قانونـی اسـت به جـای دولت 

مـورد رهـران طالبـان  تریـن  تـازه  در  اسـت.  افغانسـتان 

کـه از قطـر بـه منظـور دیـدار از خانـواده هـای شـان بـه 

در  گـروه  ایـن  مجروحـان  بـا  انـد  کـرده  سـفر  پاکسـتان 

یکـی از شـفاخانه هـای کراچـی ماقاتـی داشـته انـد کـه 

بـه گونـه آشـکار دروغ مقامـات پاکسـتانی مبنـی بـر عـدم 

ارتبـاط گسـرده ایـن کشـور را بـا طالبان اثبـات می کند. 

و  افغانسـتان  ملـی  بـه حاکمیـت  احـرام  در هـر صـورت 

اسـتوار سـاخنت روابـط دولـت بـا دولـت تنهـا راه منطقـی 

مبنایـی  و  افغانسـتان  بـا  همسـایه  کشـورهای  ارتباطـات 

بـرای یـک صلـح پایـدار در افغانسـتان اسـت. در غیـر آن 

ارتبـاط  و  مناسـبات کشـورها  در  مـرج  و  هـرج  گونـه  هـر 

برقـرار کـردن با گـروه هـای مختلـف در داخل افغانسـتان 

بـه بهانـه هـای مختلف و بـدور از چشـم دولت افغانسـتان 

بحـران را عمیـق تـر و طوالنـی تـر می سـازد. امـری که در 

عین اسـتمرار خشـونت و بحران در افغانسـتان پیامدهای 

آن دامـن کشـورهای همسـایه را نیـز مـی گیـرد و منافـع 

بلندمـدت آنـان را نیـز بـا خطـر جـدی مواجـه مـی سـازد. 

سرمقاله

همسایگان و ضرورت احترام 
به حاکمیت ملی 

افغـانستـان

او یــا هــم ورتــه الرسســی نــه لــري. پــه دې ډول حاالتــو 

کــې، لــه دې څخــه د ډاډمنتــوب لپــاره چــې هــر ماشــوم 

ــې وزارت د  ــري، پوهن ــی ول ــه الرسس ــق ت ــړو ح د زده ک

ــوه  ــاره ی ــړو لپ ــوم د زده ک ــه ن ــړو )CBE( پ ــي زده ک مح

بلــه تــګاره رامنــځ تــه کــړې؛ دغــه تــګاره اوســمهال پــه 

نــړۍ کــې د یــوې غــوره بېلګــې پــه توګــه پېژنــدل کیــږي 

ــال  ــړو ۴۳۵۱ فع ــي زده ک ــه د مح ــه کچ ــواد پ او د هې

ټولګــي لــري. دې برنامــې لــه غرنیــو او لــرې پرتــو ســیمو 

نیولــې تــر بېوزلــو ســیمو پــورې تــر پوښــښ النــدې نیــول 

دي.

ــا،  ــه وين ــوړي پ ــوو. ..« د نوم ــې ک ــړ ی ــم مات ــا ه وي  بی

اوس هغــه ګــواښ د رفعــه کېــدو پــه حــال کــې دی خــو 

الهــم پــه بشــپړه توګــه رفعــه شــوی نــه دی. افغــان دولــت 

ــو  ــو دى څ ــه چمت ــپړه توګ ــه بش ــران پ ــې اي ــر دی چ خ

ــر  ــت ت ــان دول ــاره د افغ ــارزې لپ ــرۍ رسه د مب ــه ترهګ ل

ــو رسه هــره مرســته  ــه امنيتــي ځواکون ــدې ل مــرشۍ الن

وکــړي. هغــه زیاتــه کړه:»مــوږ پــه افغانســتان کــې د 

بهرنیــو ځواکونــو پــه قانــوين او حســاب شــوي وتلــو 

بــاوري یــوو؛ د افغانســتان د خلکــو پــر غوښــتنه او افغــان 

ــه مســووالنه توګــه د مســوولیت  ــه پ ــو ت ــي ځواکون امنیت

ســپارل؛ نــه پــه داســې بڼــه چــې اوس امریــکا پــه خپلــه 

ــو رسه مذاکــره وکــړي.« ــه طالبان والړه يش او ل

ــوي.  ــړ ک ــرې مات ــويل او ت ــم ب ــې مه ــت ک ــه ټنګښ پ

ــې  ــم، د پوهن ــو رسه س ــو معیارون ــه خپل ــوي، ل ــه زيات رسچين

وزارت هڅــه کــوي او ډاډ ترالســه کــړي چــې پــه افغانســتان 

ــري او  ــی ل ــه الرسس ــوونځي ت ــک ښ ــۍ او هل ــره نجل ــې ه ک

زده کــړې کــوي. یونیســف ویــاړي چــې د دې ګــډې موخــې 

ــا کــوي. ــاره د پوهنــې وزارت ملتی ــو لپ ترالســه کول

رسچينــه کاږي، د هغــو ۳.۷ میلیــون ماشــومانو لــه ډلــې چې 

دا مهــال پــه افغانســتان کــې لــه ښــوونځي بهــر پاتــې دي، 

۱.۵ میلیــون تنــه یــې پــه داســې لــرې پرتــو او جنګــي ســیمو 

کــې اوســیږي چــې هلتــه ماشــومان ښــونځیو ته نــه يش تللی 

ظریــف زياتــوي :»مــوږ دا پــه بشــپړه توګــه روښــانه کــړې ده. 

وګــورئ یــو څــوک بــل هېــواد تــه نــه ځــي چــې پــه یــوه درېیــم 

ــه  ــه توګ ــه داوطلب ــه پ ــوږ وروڼ ــړي. زم ــړه وک ــې جګ ــواد ک هې

تلــي دي. لکــه عــراق او نــورو ځایونــو تــه تلــي دي.«

د ايــران د بهرنيــو چــارو وزيــر وویــل چــې ایران لــه داعش رسه 

د مبــارزې پــه موخــه د افغــان وګــړو ماتــړ کــړی  کــه چېــرې 

اړتیــا وي، بیــا بــه هــم داســې وکــړي. هغــه زیاتــه کــړه:» مــوږ 

هغــه کســان چــې پــه ســوریه کــې يــې لــه داعــش او افــراط 

رسه مقابلــه کــړې ده، د دې لپــاره چــې اړ نــه وي پــه کابــل 

او کندهــار کــې لــه داعــش رسه مقابلــه وکــړي، پــه تهــران او 

همــدان او کرمــان شــاه یــا پــه بغــداد او کربــا او نجــف کــې 

مقابلــه وکــړي لــه هغــوی ماتــړ کــړی دی. کــه چېــرې الزمــه 

 یونســیف وايــي، پــه هلمنــد، کندهــار، اروزګان او فاریاب 

والیتونــو کــې بــه لــه طالبانــو رسه د توافــق پــر اســاس، 

ــوه زره  ــون او څلورس ــو میلی ــر ی ــه ت ــون څخ ــو میلی ــه ی ل

ماشــومانو تــه د زده کــړې زمینــه برابــره يش.

د یونســیف لــه ادارې څخــه پــژواک خــري اژانــس 

تــه پــه رالېــږل شــوې خرپاڼــه کــې راغــي چــې د 

افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت د ماشــومانو د 

حقونــو کنوانســیون )CRC( د الســلیک کوونکــي پــه 

توګــه، د ښــوونې او روزنــې او پــه ځانګــړې توګــه د نجونــو 

د زده کــړو ارزښــت او اهمیــت د هېــواد د ســولې او ثبــات 

 د ايــران د بهرنيــو چــارو وزيــر جــواد ظريــف وايــي چــې 

ــو  ــان د ترهګــرو ډل ــو کــې ال هــم طالب ــه قوانین د دوى پ

پــه نوملــړ کــې دي.

نيــوز  طلــوع  شــپه  تېــره  دغــه څرګندونــې  نومــوړي 

تلوېزيــون رسه پــه يــوه ځانګــړې مرکــه کــې وکــړې.

هغــه پــه ایــران کــې د فاطمیــون لښــکر د رامنځتــه کېدو 

او د ســوریې جګــړې تــه د افغــان کډوالــو د اســتولو 

ــان ال هــم  ــو دوه زره افغان ــي چــې کاب ــه اړه واي منطــق پ

ــا  ــو دی د اړتی ــران چمت ــږي او ای ــې جنګې ــوریه ک ــه س پ

پــه صــورت کــې دغــه هېــواد تــه ډېــر ځواکونــه واســتوي. 

ــه توګــه  ــه داوطلبان نومــوړى وايــي چــې افغــان وګــړي پ

ــه تلــي دي. ســوریې ت

یونسیف: په څلورو واليتونو کې تر يو ميليون او ۴۰۰زره ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابريږي

جواد ظريف: طالبان ال هم د ايران د ترهګرو ډلو په نوملړ کې دي

وزارت دفاع ملی: 34 جنگجوی طالبان در چرخ لوگر کشته شدند

وزارت داخله: گروه پنج نفری دزدان مسلح در پروان بازداشت شدند

قربانیان امروز کابل چه کسانی بودند

یک زن و یک مرد در جوزجان خودکُشی کردند

عبدالله با امام علی رحامن مالقات کرد

وزارت صحت: 16 بیامر کرونا در شبانه روز گذشته، درگذشتند

شـب گذشـته 5 عضـو طالبـان زمانـی کـه می خواسـتند 

ماینـی را در ولسـوالی چمکنـی والیـت پکتیـا کارگـذاری 

کننـد، بـا انفجـار ایـن ماین سـه تـن آنان کشـته شـدند و 

دو تـن دیگـر شـان بـه شـدت زخمـی شـده انـد.

چهـار  دسـتگیری  از  روزگذشـته  وزارت  ایـن  همچنیـن 

اسـت. داده  خـر  پـروان  والیـت  در  طالبـان  جنگجـوی 

در خرنامـه ایـن وزارت دفـاع ملی ترصیح شـده اسـت که 

در یـک عملیـات مشـرک تصفیـوی نیروهـای فرقـه ۱۱۱ 

کابـل و  نیروهـای امنیتـی در سـاحات »ژالـه«، »خانقـا« و 

»دوغ آبـاد« ولسـوالی بگـرام والیت پـروان، ۴ عضو طالبان 

همراه با ۲ میل سـاح  کاشـینکوف، ۲ ثوب پرتله، ۲۰۰ 

فیـر مرمـی خفیفـه، ۴ جـوره جمپـر پلنگی و ۲ جـوره بوت 

عسـکری دسـتگیر  شدند.

و قطـع  خون ریـزی در جریـان مذاکـرات تاکیـد کـرد.

داکـر عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی 

بـه دعـوت رسـمی امـام علـی رحـامن رئیـس جمهـور 

تاجیکسـتان بـه آن کشـور سـفر کـرده اسـت.

عبداللـه گفتـه اسـت کـه افغانسـتان بـرای رسـیدن به 

صلـح در تـاش کسـب اجـامع منطقه یـی اسـت و این 

سـفر وی بـه تاجیکسـتان نیز بـه همین منظـور صورت 

گرفته اسـت.

دو مـاه کار میثـاق امنیتـی وضعیـت در شـهرکابل بهـر 

شـده اسـت، ولـی هنـوز بـه عنـوان یـک نگرانـی جـدی 

مـردم باقیسـت.

برخـی از کارشناسـان بـه ایـن عقیـده انـد کـه افزایـش 

پس کوچـه ای  دزدی هـای  به خصـوص  و  جنایـی  جرایـم 

در شـهرهای عمـده کشـور، فرسـاینده تر از جنـگ علیـه 

تروریسـم اسـت. 

بـه بـاور آنـان ادامـه ایـن وضعیـت فاصلـه میـان مـردم و 

حکومـت را افزایـش می دهـد کـه در نوعـی خـود تهدیـد 

بـر  عـاوه  آنـان  عقیـده  بـه  اسـت.  نظـام  علیـه  کانـی 

فرهنـگ معافیـت از قانـون در کشـور، احتـامل قـوی این 

اسـت کـه در عقـب ایـن مـوارد سـازمان های اطاعاتـی 

منطقـه نیـز قـرار دارنـد.

اسـت. داکـر چهـارم نیـز داکـر سـویتا بـوده بـه گفتـه 

اداره زندانهـا زخمـی و وضعیت جسـمی او وخیم اسـت. 

انفجـار پنـج قربانی داشـت تاکنون هویـت دقیق دو نفر 

دیگـر اعام نشـده اسـت.

انفجار«مایـن  شـاهد  روز  هـر  روزهـا  ایـن  در  کابـل 

روز  نیـز  حادثـه  تریـن  خونیـن  اسـت.  مقناطیسـی« 

یکشـنبه بـا یـک موتـر مببگـذاری شـده انجـام شـد کـه 

خـان محمـد وردگ، مناینـده مجلس هدف قـرار گرفت. 

در ایـن حملـه ۱۰ نفـر کشـته و ۵۲ نفـر زخمـی شـدند.

تاکنـون مسـئولیت حمـات کابـل را کسـی بـه عهـده 

نگرفتـه اسـت. امـا مسـعود انداربـی، وزیـر داخلـه چنـد 

روز قبـل گفتـه بـود کـه »شـورای پیشـاور گـروه طالبـان 

جلسـات متعـددی در زمینه تشـدید حمـات انفجاری و 

انتحـاری در شـهرها داشـته اند.« 

داده اسـت.

سـخن گوی فرماندهـی پولیـس جوزجـان افـزود کـه سـه 

سـاحه ی  در  سـاله   ۵۰ مـرد  یـک  آن،  از  پـس  سـاعت 

»کوچه ی گدام« شـهر شـرغان خودش را در آشپزخانه ی 

منزلـش حلق آویـز کـرده اسـت.

او در مـورد انگیـزه ی خودکشـی ایـن افراد چیـزی نگفت، 

امـا تأکیـد کـرد کـه محـل واقعـه توسـط پولیـس ارزیابـی 

و اجسـاد آنـان نیـز بـرای بررسـی بیشـر بـه طـب عدلـی 

منتقل شـده اسـت. 

89 نفـر رسـیده اسـت. ایـن وزارت اذعـان کـرده اسـت 

کـه بیشـرین رقـم جدید کرونـا در کابل پایتخت کشـور 

بـه ثبـت رسـیده اسـت. آنچـه تـا کنـون در البراتوارهـای 

دولتـی و خصوصـی کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت، رقـم 

کرونـا  بیـامری  از  ناشـی  مـرگ  مـورد   105 و  2هـزار 

اکنـون  تـا  وزارت صحـت  قـول  بـه  می دهـد.  نشـان  را 

۳۹هـزار و ۷۸۴ بیـامر کوویـد۱۹ بهبـود یافتـه انـد.

نشـان  هاپ کنـز  جـان  دانشـگاه  بین املللـی  آمـار 

می دهـد کـه  تـا کنـون یعنـی صبـح روز سه شـنبه 22 

دسـمر درحـدود ۷۷ میلیون و ۴۲۶هـزار نفر در رسارس 

جهـان بـه کرونـا مبتـا شـده و از این رقم یـک میلیون و 

۷۰۳هـزار نفـر را کشـته اسـت.
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مذاکره کنندگان طالبان در پاکستان، 
کاهش خشونت یا آتش بس

تخریب زیرساخت های صلح و همزیستی عادالنه

پاکســتانی بایــد همــوزن خــودش دســتاورد محســوس بــرای 

ــدان  ــه زن ــونتی را ک ــش خش ــد کاه ــته باش ــتان داش افغانس

ــا  ــه افغان ه ــاز ب ــت امتی ــدون درخواس ــار و ب ــه اجب ــت ب طبیع

هدیــه می دهــد چــه الزم اســت کــه در برابــر آن بــه پاکســتان 

بهــا پرداخــت. اگــر دولــت افغانســتان بــه توقــع پاکســتانی ها 

در ایــن معاملــه بــرد باخــت وقــع بگــذارد در آنصــورت در 

وهلــه ی بعــدی دولــت افغانســتان را مجبــور خواهنــد ســاخت 

ــرد.  ــز بپذی ــتان را نی ــر پاکس ــخت گیرانه تر دیگ ــط س ــا رشای ت

ــاک  ــان خطرن ــل زندانی ــی کام ــد از رهای ــط می توان ــن رشای ای

ــامل  ــد را ش ــا هن ــتان ب ــط افغانس ــل رواب ــا تعدی ــتانی ت پاکس

شــود، آتش بــس، رویــای عمــوم مــردم افغانســتان اســت. ایــن 

ــت، از  ــت رس نیس ــل دس ــاً قاب ــی فع ــات کنون ــا در تعام روی

ــه  ــر از گزین ــه کم ــد ب ــا نبای ــه افغان ه ــت ک ــت اس ــن جه ای

آتش بــس در برابــر پاکســتان کوتــاه بیایــد، نقشــه آینــده 

و قطــر  پاکســتان  امریــکا،  مثلــث  بــه دســت  افغانســتان 

ــل  ــک بازی گــر منفع ــان ی ــن نقشــه، گــروه طالب اســت. در ای

و فاقــد اراده اســت. هم چنــان، آتش بــس بــه عنــوان یــک 

طــرح، تقریبــاً در پایــان ایــن نقشــه آمــده اســت؛ لــذا دولــت 

افغانســتان بــا آگاهــی از عمــق قضایــای مهندســی شــده 

ــث  ــن مثل ــرح ای ــازی ط ــوس س ــار و معک ــدد مه ــد در ص بای

گــردد، نــگاه اســراتژیک و هدفمندانــه بــه دولــت ملت ســازی 

ــرزی  ــرون م ــای بی ــر طراحی ه ــده در براب ــد عم ــد س می توان

باشــد، هــر جمــع منــودن گروههــا و الیت هــای سیاســی 

بعــد از اعــام تعطیلــی ســه هفتــه ی طرفیــن مذاکــره، هــر 

کــدام بــه ســمت و جهت هــای خــود میــز مذاکــره را تــرک 

منودنــد، هیــأت دولــت بــه کابــل آمــد و نشســت های 

ــی  ــورای عال ــس ش ــور و رئی ــس جمه ــا رئی ــله وار ب سلس

ــان  ــی از جری ــد، گزارش های ــب دادن ــی ترتی ــه مل مصالح

تــداوم  در  و  ســاختند  رشیــک  آنــان  بــا  را  مذاکــرات 

کلــی  انــداز  چشــم  و  هدایــات  بعــدی  نشســت های 

گفتگوهــا را از مقام هــای مافــوق دریافــت منودنــد، گــروه 

طالبــان نیــز هیأتــی را بــه ریاســت مــا عبدالغنــی بــرادر 

جهــت ترشیــک مســاعی پروســه صلــح بــه اســام آباد 

ــتاد.  فرس

ــان  ــران خ ــا عم ــأت ب ــن هی ــد، ای ــام ش ــه اع ــه ک آن گون

ــر خارجــه پاکســتان  نخســت وزیر و محمــود قریشــی وزی

دیــدار کــرده اســت، اینکــه هدایــات پشــت پــرده مقامــات 

پاکســتانی بــه هیــأت طالبــان چــه بــوده اســت از چشــم 

دوربیــن رســانه ها بــه دور اســت، امــا گفتــه می شــود 

کــه در نشســت علنــی شــان رونــد صلــح افغانســتان بــه 

صــورت عــام و کاهــش خشــونت ها بــه صــورت خــاص از 

محورهــای اصلــی بحث هــا در ایــن دیدارهــا بــوده اســت، 

دربــاره این کــه مقامــات پاکســتانی بــا هیــأت طالبــان در 

نتیجــه ایــن بحث هــا بــه چــه توافقاتــی دســت یافته انــد، 

چیــزی تــا ایــن دم اعــام نشــده اســت. 

ــر  ــرف ب ــه دو ط ــرد ک ــان ب ــوان گ ــف، می ت ــن وص ــا ای ب

ــک  ــتان در ی ــونت ها در افغانس ــش خش ــأله کاه رس مس

ــیده اند.  ــق رس ــه تواف ــاه ب ــی کوت ــع زمان مقط

ایــن مقطــع زمانــی احتــاالً فصــل زمســتان اســت. 

در  طبیعــی  صــورت  بــه  فصــل  ایــن  در  خشــونت ها 

امــکان  طالبــان  زیــرا  می یابــد؛  کاهــش  افغانســتان 

کوهســتانی،  مناطــق  از  بســیاری  در  زورآزمایــی 

احتــال  می دهنــد؛  دســت  از  را  رسد  و  برف گیــر 

اینکــه پاکســتانی ها نقشــه ی یــک تیــر و دو نشــان را 

بــه طالبــان رهنمــون منــوده باشــند زیــاد اســت؛ از 

ــان در  ــونت های ش ــدید خش ــت تش ــان جه ــو طالب یکس

ــردم  ــه م ــکار عام ــار اف ــت فش ــدت تح ــه ش ــر ب ــن اواخ ای

افغانســتان و ســازمان های بیــن املللــی قــرار گرفتــه 

ــدان طبیعــت زمســتانی، امــکان  ــد، از ســوی دیگــر زن ان

جنــگ و درگیــری را بــرای طالبــان دشــوار منــوده اســت. 

ــش  ــته ی کاه ــورد، بس ــن دو م ــبه ای ــا محاس ــتان ب پاکس

ــت،  ــوده اس ــکش من ــروه پیش ــن گ ــه ای ــونت ها را ب خش

ــوده  ــان دور من ــول آن ــی را از ماح ــکار عموم ــار اف ــا فش ت

مترینــات  جهــت  نیــز  را  گــروه  ایــن  ملیشــه های  و 

جنگــی بــه کشــور خــود فــرا خوانــده و بــرای جنگ هــای 

نفس گیــر در بهــار ســال آینــده آمــاده ســازند.

رسان افغانســتان و پاکســتان اخیــراً توافــق کرده انــد کــه 

بــرای اعتادســازی بیــن دو کشــور و نشــان دادن حســن 

نیــت نســبت بــه یک دیگــر دســت بــه اقدامــات عملــی و 

قابــل پیایــش بزننــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه رئیــس 

جمهــور غنــی در پــی ســفر عمــران خــان بــه کابــل، 

کــه جهــان بــا چشــم گشــوده ایــن رونــد را دنبــال کنــد. 

ــی از  ــه جهان ــت جامع ــد دس ــز بای ــتان نی ــت افغانس دول

نظــارت بــر ایــن رونــد را بــاز بگــذارد. 

ــد  ــرد رون ــرای پیش ب ــه ب ــی را ک ــر گام ــد ه ــان بای هم چن

مذاکــرات برمــی دارد بــا مــردم رشیــک کنــد. آگاهــی 

مــردم نســبت بــه رونــد مذاکــرات و نظــارت آن هــا از 

ــه  ــا هزین ــح ب ــیر صل ــا مس ــد ت ــک می کن ــد کم ــن رون ای

دوحــه،  مذاکــرات  جریــان  در  شــود،  پیمــوده  کم تــر 

ــزاد  بارهــا شــاهد بودیــم کــه فشــار افــکار عمومــی، خلیل

را  آنچــه  از  بخشــی  میداشــت،  وا  گزارش دهــی  بــه  را 

کــه قــرار بــود چشــم بســته بــه طالبــان هدیــه بدهــد بــر 

اثــر فشــارهای افــکار عمومــی از آن منــرف گردیــد، 

نیروهــای اجتاعــی، بــازوی توامننــد دولــت بــه حســاب 

ــا  ــودن ب ــوا ب ــد، در صورتیکــه دولتمــردان هــر همن می آی

ــن  ــن ب ــد در بحرانی تری ــه باشــند می توانن ــردم را آموخت م

بســت ها گــره کار را توســط نیروهــای اجتاعــی بگشــاید؛ 

ــش  ــوان خوی ــد ت ــا ح ــت ت ــردد دول ــنهاد می گ ــذا پیش ل

گونــه  هــر  و  گذاشــته  مذاکــرات  جریــان  در  را  مــردم 

ــد در  ــی منای ــرده را خنث ــت پ ــرده و پش ــش پ ــور پی سانس

ایــن صــورت هانطــوری کــه حایــت مردمــی از قبــل نیــز 

بــا نظــام و دولــت موجــود بــوده اســت، در چنیــن حالــت 

بیشــر از هــر زمــان دیگــر عمودهــای محکمــر از قبــل را 

ــد. ــد کوبی ــح خواهن ــن صل ــه زمی ــت ب ــت از دول در حای

مختلــف زیــر چــر واحــد منافــع ملــی از ابتــکارات مقامــات 

قابــل  غیــر  زنجیــره ی  می توانــد  کــه  اســت  حکومتــی 

ــا  ــع افغان ه ــه نف ــه را ب ــود آورده و موازن ــه وج ــت را ب گسس

ــر دهــد. تغیی

ــر  ــتان در ازای ه ــت افغانس ــوارد، دول ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــن  ــد مطم ــی دارد، بای ــازی برم ــرای اعتادس ــه ب ــی ک گام

شــود کــه هزینــه ســنگین برایــش در قبــال نــدارد. فرمــان 

رهایــی زندانیــان پاکســتانی بایــد آتش بــس در افغانســتان 

ــد.  ــت کن ــدار ضان ــی و پای ــح دایم ــه صل ــیدن ب ــا رس را ت

دولــت افغانســتان نبایــد بــه خاطــر کاهــش خشــونتی کــه 

هیــچ معنــی و مفهــوم کابــردی نــدارد آنهــم در ایــن فصــل 

ســال هزینــه ی را پرداخــت کنــد کــه می توانســت از آن در 

امــر آتش بــس بهــره گیــری منایــد، بــا ایــن حــال اگــر واقعــاً 

هــدف پاکســتان اعتادســازی اســت، بیــش از ایــن چشــم 

طمــع از ایــن معاملــه نداشــته باشــد، جامعــه جهانــی نیــز 

ــزاری بعضــی از کشــورها  ــگاه اب ــر ن ــد چشــم خــود را ب نبای

نســبت بــه رونــد صلــح افغانســتان ببنــدد. کشــورهایی کــه 

در قبــال ایــن رونــد صــادق نیســتند را بایــد مــورد رسزنــش 

ــال  ــه دنب ــوری ب ــر کش ــه ه ــد ک ــرار باش ــر ق ــد. اگ ــرار ده ق

مطامــع سیاســی خــود از پروســه صلــح افغانســتان باشــند، 

کشــور مــا بــه صلــح پایــدار دســت نخواهــد یافــت. از ایــن رو 

الزم اســت تــا چشــم طمــع کشــورهای حریــص نســبت بــه 

ایــن رونــد بســته شــود. ایــن کار امــا زمانــی ممکــن اســت 

ــادر  ــتان را ص ــان پاکس ــی از زندانی ــی بخش ــان رهای فرم

کــرد بــا چنیــن اقــدام عملــی، افغانســتان در واقع حســن 

نیــت خویــش را بــا معطــل در مقابــل جانــب پاکســتان 

ــدام  ــه اق ــتان هیچگون ــل، پاکس ــود، در مقاب ــی من اجرای

عملــی در راســتای علنــی منــودن حســن نیــت شــان بــه 

جانــب افغانســتان ارائــه نــداده اســت، در حالیکــه آقــای 

خــان در کابــل وعــده ســپرد کــه کشــور اش بیــش از 

انتظــار افغان هــا بــه پروســه صلــح کمــک خواهنــد کــرد 

ــز از  ــوا نی ــت جنی ــور در نشس ــن کش ــه ای ــر خارج و وزی

کمک هــای پاکســتان بــه صلــح بیــن االفغانــی ســخن بــه 

میــان آورد، بــا ایــن حــال مطلوب تریــن اقــدام پاکســتان 

اقنــاع  حــارض،  رشایــط  در  افغانســتان  مــردم  بــرای 

طالبــان بــه آتش بــس می باشــد، کاهــش خشــونت ها 

بــرای یــک مقطــع زمانــی آن هــم در فصــل زمســتان 

ــا  ــدارد؛ ام ــتان ن ــردم افغانس ــت و م ــه دول ــی ب ــچ نفع هی

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــر می آی ــه ب ــر قضی ــه از ظواه چنانچ

ــان روی  ــأت طالب ــا هی ــدار ب ــتانی در دی ــات پاکس مقام

گزینــه کاهــش خشــونت توافــق کرده انــد نــه آتش بــس. 

ــه آزادی  ایــن بســته ی پیشــنهادی نیــز مــرشوط اســت ب

رئیــس جمهــور  کــه  پاکســتانی  زندانیــان  از  بخشــی 

ــد  ــا متعه ــی آن ه ــه رهای ــان ب ــا خ ــدارش ب ــی در دی غن

ــور  ــس جمه ــوس رئی ــاه ق ــان م ــرگاه فرم ــت. ه ــده اس ش

ــونت ها  ــش خش ــرح کاه ــت ط ــن اس ــود، ممک ــرا نش اج

ــه  ــه عمــل نپوشــد، واضــح اســت کــه در معامل ــز جام نی

پیــش رو، نفــع چندانــی بــرای دولــت افغانســتان در نظــر 

ــه نشــده اســت.  گرفت

کاهــش خشــونت ها در فصــل زمســتان، نتیجــه معکــوس 

بــه همــراه خواهــد داشــت. زمســتان بــرای طالبــان 

ــرای رشوع دور  ــد و ب ــراحت کنن ــا اس ــت ت ــی اس فرصت

ــوند. ــاده ش ــار آم ــل به ــونت ها در فص ــازه ای از خش ت

ــت  ــش پرداخ ــورت پی ــه ص ــی ب ــور غن ــس جمه ــر رئی اگ

ــه وارد عمــل شــود نفــع پاکســتان از ایــن  در ایــن معامل

ــت.  ــزرگ اس ــیار ب ــه بس معامل

آزاد  بنــد  از  را  زندانیانــش  یک طــرف  از  کشــور  ایــن 

می کنــد و از جانــب دیگــر بــرای تجدیــد قــوای طالبــان 

ــی  ــدن آن ب ــی ش ــه در عمل ــی ک ــرد، جانب ــت می خ فرص

بهــره می مانــد فقــط افغانســتان اســت کــه رصفــا در حــد 

ــی  ــل را عمل ــب مقاب ــای جان ــف، طراحی ه ــرای تکلی اج

می ســازد در کنــار آن، پاکســتان بــا ایــن کار میــزان 

ــد،  ــش می ده ــود افزای ــه خ ــبت ب ــکا را نس ــاد امری اعت

کاهــش خشــونت ها یــک طــرح مــرشوط اســت، آن هــم 

ــا  ــه افغانســتان منــی رســاند؛ ام مرشوطــی کــه نفعــی ب

در مقابــل آن بهــای ســنگینی را مطالبــه دارنــد؛ لــذا 

مســئله،  عمــق  از  بــا درک  افغــان  اسراتژیســت های 

ــتانی  ــر پاکس ــی مث ــرح ب ــورد ط ــده در م ــه ی بازدارن نقش

ــه  ــردد ک ــنهاد می گ ــند، پیش ــته باش ــت داش را روی دس

در ایــن مقطــع زمانــی، افغانســتان بــه خواســته های 

جانــب مقابــل وقــع نگــذارد، بهــای آزاد ســازی زندانیــان 

سید لطیف سجادی

حمید زکی

ــی  ــه ب ــوص تکی ــه خص ــان« و ب ــا طالب ــح ب ــا »صل ــان« ی طالب

حســاب ایــاالت متحــده آمریــکا بــر مبنــای همیــن دیدگاههــا 

شــکل گرفتــه و بــه میــزان گــرم شــدن تنــور جنــگ و تخریــب 

زیرســاختهای اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی؛ تنــور گفتگــو بــا 

ــل و  ــح در داخ ــای صل ــاس و رایزنیه ــزاری اج ــان، برگ طالب

ــروز گفتــان  ــی آنچــه کــه ام ــز گــرم مــی شــود. ول خــارج نی

ــدی  ــرده، باورمن ــام ب ــه ای از ابه ــان را در هال ــا طالب ــح ب صل

طالبــان بــا قواعــد صلــح عادالنــه و پایــدار اســت، بــه خصوص 

رخدادهــای فجایــع وحشــتناک ضــد بــرشی ماههــای اخیــر 

هرگونــه پایبنــدی گروههــای تروریســتی را بــا صلــح عادالنــه 

از بیــن مــی بــرد.

و  معرفــت  تقویــت  پایــدار،  صلــح  زیرســاختهای  از  یکــی 

ــه  ــی و توســعه یافتگــی دانــش و فرهنــگ اســت. هرگون دانای

ــه  ــه معرفــت و دانایــی، ب ــاد و ایجــاد محدودیــت نســبت ب عن

»صلــح« بــه مفهــوم ســازش در نــگاه لغویــان، و بــه مفهــوم 

ــادی  ــبات ع ــراری مناس ــز، برق ــاملت آمی ــتی مس همزیس

ــگ در  ــد جن ــی فاق ــن دنیای ــر، داش ــا یکدیگ ــورها ب کش

دیــدگاه فقــه سیاســی اســام، و بــه مفهــوم فقــدان نظــام 

ــر  ــزام در براب ــه کار انداخــن دســتگاه قــوی ال ــد، ب تهدی

طــرف مقابــل، در فرهنــگ علــوم سیاســی مــی باشــد.

صلــح بــا مفهــوم امنیــت گــره خــورده، زمینه ســاز آســایش 

اســت. تــا صلحــی نباشــد، امنیــت تجربــه منــی شــود، بــه 

همیــن دلیــل صلــح و امنیــت از نیازهــای فطــری انســان 

و در زندگــی اجتاعــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار 

ــام«، »روســو« و  ــت«، »بینت ــل »کان اســت. فیلســوفانی مث

ــد. و در  ــه دادن ــح ارائ ــه صل ــی در زمین ــران طرحهای دیگ

زمینــه کنگــره هــا زیــادی در راســتای صلــح و امنیــت از 

جملــه کنگــره »ویــن« )1815م – 1814( ، کنفرانــس 

فرهنگــی و اندیشــه در جامعــه ظهــور کننــد و بــه میزانــی 

و  آمــوزان  دانــش  آشــنایی  بــرای  مناســب  بســر  کــه 

و  بســر  علمــی،  مشــاغل  و  مهارتهــا  بــا  دانشــجویان 

ــاوری  ــم، فن ــر عل ــون تأثی ــان پیرام فضــای مناســب گفت

و نــوآوری بــر زندگــی روزمــره مــردم بــه وجــود آیــد و 

متهیــدات الزم بــرای ارتقــای کمــی و کیفــی علــم ایجــاد 

گــردد؛ زمینــه هــای خشــونت از ذهــن زدوده مــی شــود، 

جامعــه بــه زندگــی مســاملت آمیــز باورمنــد مــی گــردد و 

ــد. ــی آی ــد م ــح پدی ــرای صل ــی ب ــزم همگان ع

 و همچنیــن علــم نقــش مهمــی در ایجــاد توســعه پایــدار 

و بــه وجــود آوردن رشایــط مناســب بــرای اســتفاده از 

ــات  ــه وجــود آمــدن ثب ــع نیازهــا، ب ــع خــدادادی، رف مناب

ــی  ــی زندگ ــم و زیبای ــری نظ ــکل گی ــی، و ش ــام حیات نظ

علــم،  و  خــرد  توســعه  راســتای  در  دارد.  اجتاعــی 

بیاریهــای روحــی و جســمی ریشــه کــن مــی شــود. بــه 

ــرد.  ــی گی ــکل م ــامل ش ــه س ــار، جامع ــه بی ــای جامع ج

ــک  ــاط نزدی ــم ارتب ــد عل ــتاب تولی ــدی ش ــچ تردی ــی هی ب

ــم  ــاختهای مه ــعه دارد و از زیرس ــح و توس ــتاب صل ــا ش ب

صلــح و آرامــش بــه حســاب مــی آیــد و از ایــن رو، هرگونــه 

عنــاد و تخریــب زیرســاختهای علــم، از بیــن بــردن بســر 

و زمینــه شــکل گیــری علــم و رشــد دانــش در تضــاد 

آشــکار بــا ادعــای صلــح و همزیســتی اســت. و متاســفانه 

ــب و  ــب مکات ــوزش، تخری ــای آم ــه ه ــردن زمین ــن ب از بی

مراکــز علمــی بــه وســیله طالبــان و گروههــای تروریســتی 

همــواره گــزارش شــده چنانکــه طالبــان پــس از آنکــه در 

ــه کــرده و  ــه ولســوالی دهــراود حمل ۲۲ عقــرب   1399ب

کنــرل آن را بــه دســت گرفتنــد زمینــه تخریــب و تــاراج را 

ــد  ــت ارزگان تایی ــی والی ــای محل ــد و مقام ه ــم کردن فراه

کردنــد کــه طالبــان زمینــه تخریــب ادارات و تاراج وســایل 

ایــن اداره هــا را از جملــه داراملعلمیــن ولســوالی دهــراود 

را فراهــم کــرده  صندلی هــا و میزهــای داراملعلمیــن را 

ــد. ــب کردن ــز را تخری ــن مرک ــد و ای بردن

همچنیــن بــر اســاس اعامیــه کمیســیون مســتقل حقــوق 

بــرش کــه روز یکشــنبه ۲ ســنبله 1399 منتــرش شــد، 

تنهــا در چهــل روز اخیــر هفــت بــاب مکتــب در والیتهــای 

ــدان وردک  ــی و می ــخ، غزن ــاب، بل ــس، فاری ــار، بادغی تخ

از ۲5 رسطــان 1399 تــا ۲ ســنبله 1399 بــه آتــش 

کشــیده شــده و یــا تخریــب شــده اســت. و کمیســیون آن 

ــان و گروههــای ناشــناس نســبت داده اســت  ــه طالب را ب

8am.//:1399https روزنامــه هشــت صبــح ۲ســنبله(

af/human-rights( متاســفانه رخــداد ایــن حــوادث و 

حــوادث مشــابه کــه تکــرار آن امــر عــادی بــه شــار مــی 

رود، بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه طالبــان و گروههــای 

تروریســتی تــا هنــوز در پــی تخریــب زیرســاختهای صلــح 

پایــدار اســت و تــا هنــوز فاصلــه زیــادی بــه شــکل گیــری 

ــر وجــود دارد. ــه و فراگی ــح عادالن صل

خصــوص تخریــب زیرســاختهای علــم و فرهنــگ، در تضــاد 

ــت. ــی اس ــح و همگرای ــا صل ــکار ب آش

ــه ای از  ــان را در هال ــا طالب ــح ب ــان صل ــروز گفت ــه ام آنچ

ــح  ــا قواعــد صل ــان ب ــرده، باورمنــدی طالب ــد ب ابهــام و تردی

عادالنــه و از جملــه تــن دادن بــه کاهــش خشــونت و انتحار، 

تــن دادن بــه آتــش بــس پایــدار، رعایــت حقــوق بــرش، تــن 

دادن بــه حقــوق و مشــارکت سیاســی زنــان، اجــازه فعالیــت 

ــت  ــق تح ــی در مناط ــن امللل ــات بی ــت و مؤسس ــرای دول ب

ــکی،  ــی و پزش ــت صح ــه خدم ــرای ارائ ــان ب ــرل طالب کن

ــان و  ــرای زن ــی ب ــات آموزش ــتانه و خدم ــای برشدوس کمکه

ــژادی  ــض ن ــال تبعی ــن از اع ــر داش ــت ب ــودکان و دس ک

کــه  گفــت  بایســت  متاســفانه  ولــی  اســت.  مذهبــی  و 

رخدادهــای فجایــع وحشــتناک ضــد بــرشی ماههــای اخیــر 

و شــدت یافــن جنــگ و خشــونتها و حمــات کــور بــه 

جــان غیــر نظامیــان، از جملــه کشــن خربنــگاران، تخریــب 

ــا  مراکــز آموزشــی پایبنــدی گروههــای خشــونت طلــب را ب

ــد مــی کنــد. ــه دچــار تردی ــح عادالن اصــول و قواعــد صل

عنــاد گروههــای تروریســتی، بــا ارزشــهای حقــوق بــرشی، 

حقــوق اجتاعــی و سیاســی زنــان، و پایبنــدی بــه عدالــت، 

کرامــت انســانی و آســایش شــهروندان، دیرینــه و کهــن 

اســت کــه ریشــه در باورهــا و اندیشــه هــای افراطــی و 

باورهــای  از  برداشــن  و دســت  دارد  آنهــا  تکفیرگرایانــه 

خشــونت بــار و بــه وجــود آمــدن تغییــر و تحــول در اندیشــه 

ــت.  ــوار اس ــا دش ــه آنه ــر گرایان ــه و تکفی ــاد متصلبان و اعتق

هرچنــد کــه برخــی بــر ایــن باورنــد کــه در اندیشــه طالبــان 

و جریانهــای افراطــی ممکــن اســت چنیــن تحولــی پیــش 

بیایــد، چنانکــه روزی طالبــان، جهــاد و جنــگ را بــا آمریــکا 

کــه کافــر مــی دانســتند واجــب و وظیفــه دینــی شــان مــی 

پنداشــتند، و راه یافــن بــه بهشــت را در گــرو نــربد بــا 

ــا تحولــی  آمریــکا و هــم پیانــان آن مــی دانســتند، ولــی ب

کــه در اندیشــه و فکــر طالبــان پدیــد آمــد، دســت دوســتی 

ــه  ــگ علی ــه جن ــا را ب ــه آنه ــاوری ک ــد و از ب ــکا دادن ــا آمری ب

ــتند. ــت برداش ــتند دس ــی داش ــی وام ــای خارج نیروه

صلــح در نخســت بایــد در ذهــن شــکل بگیــرد، هــان 

گونــه کــه جنــگ پیــش از آنکــه رخ دهــد، در ذهــن شــکل 

ــی آورد،  ــد م ــن پدی ــح را در ذه ــه صل ــه ک ــرد. و آنچ می گی

عاملــان و اندیشــمندانی اســت کــه بــه صلــح مــی اندیشــند 

ــز  ــدارس، مراک ــوزش در م ــق آم ــتی را از طری و رضورت آش

علمــی – فرهنگــی، در ذهــن جامعــه نهادینــه مــی ســازند.

علــم و اندیشــه از زیرســاختهای مهــم صلــح پایــدار اســت. 

شــکل گیــری صلــح بــدون توســعه یافتگــی علــم و دانــش و 

ــه گســرش فرهنــگ آشــتی و زندگــی مســاملت  ــام ب اهت

آمیــز امــکان پذیــر نیســت.

بــه میزانــی کــه جامعــه و آحــاد مــردم از مثــرات علــم، 

ــه  ــی ک ــه میزان ــوند، و ب ــد ش ــره من ــو آوری به ــاوری و ن فن

دانایــی توســعه یابــد، شــخصیتهای علمــی و پیشکســوتان 

هــای صلــح اولــی الهــه )18 مــه 1899( کنفرانــس 

18 اکتــرب 1907( ،  دوم الهــه ) 15 ژوئــن 1907 – 

کنفرانــس صلــح پاریــس (1919م برگــزار شــده کــه 

بیانگــر اهمیــت صلــح و نشــان عــزم همگانــی بــر اصــل 

ــت . ــت« اس »امنی

صلــح در آمــوزه هــای اســام نیــز جایــگاه خاصــی دارد، 

برقــراری صلــح از مهمریــن اهــداف مکتــب اســام و 

ــائل  ــام و از مس ــی اس ــام حقوق ــن نظ ــول بنیادی از اص

بنیادیــن فقــه سیاســی اســام اســت و در هیــچ نظامــی 

بــه انــدازه »اســام« بــر صلــح تکیــه نشــده اســت. صلــح 

ــدگاه  ــم در دی ــوی و ه ــنت نب ــم در س ــرآن، ه ــم در ق ه

فقیهــان و اندیشــمندان اســامی مــورد تاکیــد قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

ــح  ــه »صل ــتان و از جمل ــح در افغانس ــوری صل ــرح و تی ط
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 بازی با اعداد              3180
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3075    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3350
شاه سفید را در خانه  d3 حرکت دهید. 

3379

جواب هدف         2827
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ثور
امروز صبح بیشــتر از روزهای دیگر حســاس هستید، و تعامل با دیگران سخت 
است. سعی کنید خوشبین باشید در هر کاری که انجام می دهید. از قول دادن 

اجتناب کنید 

جوزا
تغییــرات مهمی رخ خواهد داد، که رضایت خاصی را برای شــما به ارمغان می 
آورد. فعالیــت های فکری و خالقیت های خاص موفقیــت هایی را در زندگی 

اجتماعی تان به همراه خواهد داشت.

سرطان 
امروز صبح به نظر می رســد که خوشبین هستید و خالقیت زیادی دارید. 
اســتعدادهای هنری تان به شــما اجازه می دهد که خودتان را در جامعه 
اثبات کنید. ممکن اســت شــخص مهمی را مالقات کنیــد که در اینده به 

کند.  کمک  شما 

اسد
امروز ممکن است بســیار مشغول باشید. خالقیت و تصورات به شما کمک می 
کند، به هر حال، به شــما اجازه انجام هر کاری را می دهد. امشــب احســاس 

خستگی می کنید 

سنبله
باید بتوانید بر تمام سختی ها غلبه کنید. زمان خوبی برای امتحان دادن، هنر، و 
سخنرانی است. زندگی عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود. سعی کنید بیشتر 

به اعضای جوان خانواده توجه کنید.

حمل
خالقیت به شــما اجازه می دهد که پروژه جدیدی را شروع کنید. می توانید در 
تمام بخش های عاطفی و فکری امروز موفق شوید. زمان عالی برای استعدادهای 

هنری است. بهتر است که نیازتان را به استراحت کردن نادیده نگیرید.

میزان
ممکن است برنامه شروع یک کسب و کاری را داشته باشید، اما شرایط مالی 
تان سخت باشد. خالقیت و تصورات به شما در پیدا کردن راه حل کمک می 

کند. امروز بعد از ظهر در عشق با نامیدی روبه رو می شوید. 

عقرب
امروز برای برنامه ریزی آینده و اثبات شــدن در جامعه روز خوبی اســت. از 
حساسیت خاصی که نسبت به دوســتان و شریک عاطفی تان دارید شما را 

خوشحال می کند. از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید.

قوس
امروز صبح ممکن اســت تا حدودی رویا پردازی کنید و مسائل مهم را نادیده 
بگیرید. نباید کارهای جدیدی را شروع کنید، زیرا که تصمیمات شما بهترین 
نیســتند. قبل از انجام هر کاری فکر کنید، و می توانید روی ساپورت اعضای 

سالمند خانواده حساب کنید.

جدی
امــروز باید از خالقیت شــما قدردانی کرد. این خالقیــت در محیط کار و 
تجارت بسیار مفید اســت. احتماال بخواهید که توصیه های بستگان را در 

نظر بگیرید، 

دلو
احتماال روی مود برقراری ارتباط نیستید، بنابراین می خواهید که مالقات های 
کاری را به زمان دیگری موکول کنید. از شانس تان استفاده نکنید، زیرا که ممکن 

است راه اشتباهی را به شما نشان دهد. نیاز به استراحت دارید. 
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

ثمنـ  ثامنـ  ثمرـ  ثمرهـ  
ثمراتـ  منتـ  اتمـ  تامـ  
مهر ـ ماهر ـ هرم ـ امن ـ 
نامـ  متــنـ  منارـ  رمهـ  
هماـ  اهــمـ  رمانـ  امرـ  
مــارـ  مترـ  امتـ  نمرهـ  
نمراتـ  نامهـ  نمـ  مهارت.
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زيركاه...

حوت
فرصت خوبی دارید تا در امور اجتماعی و خانگی موفق شوید. همکاران و شریک 
عاطفی تان از ایده های شما قدردانی می کنند. مهارت های برقراری ارتباطی تان 

عالی است و به شما در حل مشکالت کمک بسزایی می کند. 

 شطرنج                     3351

ت

رابحـ  ژکـ  ساترـ  شکـ  آبخیزـ  ابتداعـ  بابوـ  پابپاـ  تابندهـ  ثقلینـ  جام 
جمـ  چاپلوسـ  حاجـ  خاتونـ  داداـ  صاعدـ  ضاحکـ  طاعمـ  ظاللـ  عترت 
ـ غبطهـ  فاختهـ  گاهـ  التـ  ماتـ  نیابتـ  وعده گاهـ  هاتفـ  یخهـ  قابـ  

کابوس.
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عبدالواحد رفيعی

شِب يلدا هم يكي از آن شب ها�ي بود كه در 
ين تری داشـت.  ي شـري ذهـن كـودكيِ مـا، معـین
مثـل تربـوِز رسـيده و رسدی كـه در شـِب 
كنيـم.  عمـر  هزارسـال  تـا  مي خورديـم  يلـدا 
شـب يلـدا بـرای بزرگسـاالن معـین درازتريـن 
شـب  آن  در  آن هـا  داشـت.  را  سـال  شـِب 
انـار، در جسـتجوي  و  تربـوز  بـه وسـيله ی 
سالمیت شـان م گشـتند، ویل برای كودكان 
ضمن شادی و شور و شعف، معین بيدار 
، فـال، خسـته، ِكشـته، تـوت خشـك  خـوا�ب

و تربـوز خـوري را م داد...

منتقدان فلم شـیکاگو فلم سـینامیی »عشـایر« بـه کارگردانی کلویی 
ژائـو را برنـده بـزرگ امسـال معرفـی کرد و پنـج جایزه شـامل بهرتین 
فلـم، کارگردانـی، بازیگـر زن، فلمنامـه و فلمـرداری را بـه ایـن اثـر 
اختصـاص داد. ایـن فلـم کـه بـا حضـور در هفـت بخـش بیشـرتی 
نامـزدی را رقـم زده بود، در جوایز منتقدان امسـال کـه تاکنون اعالم 

شـده عملکـرد فوق العاده ای داشـته اسـت.
هـم خـون«،   ۵« مثـل  آثـاری  بـا  فلـم  بهرتیـن  بخـش  در  فلـم  ایـن 
»اولیـن گاو«، »الورز راک« و »زن جـوان نویـد دهنده« رقابت داشـت. 
فرانسـیس مـک دورمنـد هـم در بخـش بهرتیـن بازیگـر زن رقبایـی 
همچـون ویـوال دیویـس، کاری کان، جسـی باکلـی و کـری مولیـگان 
داشـت. فلـم سـینامیی »هرگز بـه ندرت گاهی همیشـه« بـا دو جایزه 
در بخـش بهرتیـن فلمنامـه غیر اقتباسـی و بـازی امیدوارکننده برای 

سـیدنی فالنیـگان بـه کار خـود پایـان داد.
بقیـه فلم هـا تنها یـک افتخار و جایـزه از این انجمـن دریافت کردند. 
چادویـک بوزمـن بـرای فلـم »بلـک باتـم مـا رینـی« جایـزه بهرتیـن 
بهرتیـن  جایـزه  متـال«  »صـدای  بـرای  راسـی  پـاول  و  مـرد  بازیگـر 
بازیگـر نقـش مکمـل مـرد را دریافـت کردنـد. ماریـا باکالوا بـرای فلم 
»بـورات« بـه جایـزه بازیگـر نقش مکمل زن رسـید تا سـومین جایزه او 

تـا اینجـای فصـل جوایز باشـد.
جایـزه بهرتیـن انیمیشـن بـه »گرگ سـواران« رسـید و فلم سـینامیی 
»منـک« بـه کارگردانی دیوید فینچر هم به عنـوان بهرتین کارگردانی 
هـری انتخـاب شـد. فلـم »اِما« هـم در بخش بهرتیـن طراحی لباس 
موفـق بـود و در بخـش تدوین نیـز با حضور »انگاشـته« جایـزه به فلم 

»بـه پایـان چیزهـا فکر می کنم« رسـید.
»دیـک جانسـون مـرده اسـت« بهرتیـن مسـتند شـد و فلـم »یـک دور 
دیگـر« مناینده دامنارک در اسـکار از سـوی منتقـدان این انجمن به 

عنـوان بهرتیـن فلـم خارجـی زبان انتخاب شـد.

عربستان  از  دریا«  »دختر 
اسکار می رود به 

جدیدتریـن فلمـی کـه بـه اسـکار معرفی شـده »دخـرت دریا« سـاخته 

شـهد امیـن بـه منایندگی از کشـور عربسـتان سـعودی اسـت.

منتقـدان از ایـن فلـم بـه عنـوان اثـری یـاد کرده انـد کـه از طریـق 

در  زنـان  نقـش  تغییـر  بررسـی  بـه  جادویی-واقع گرایانـه  داسـتانی 

جامعـه می پـردازد. هرچنـد مهلـت ارسـال مناینـدگان کشـورها برای 

حضـور در رقابـت بهرتیـن فلم بین املللی اسـکار نود و سـوم به پایان 

رسـیده اسـت امـا بـه نظـر می رسـد اسـکار هنـوز دارد چنـد مدعـی 

امیـن  را شـهد  فلـم  ایـن  را در آخریـن لحظه هـا می پذیـرد.  جدیـد 

نوشـته و کارگردانـی کـرده اسـت و داسـتان آن دربـاره یـک دخـرت 

نوجـوان پناهنـده اسـت کـه منی خواهـد توسـط مـردم روسـتایش به 

عنـوان قربانـی بـه موجـودات دریایـی مرمـوز تقدیـم شـود.

»دخـرت دریـا« ۷۴ دقیقـه ای اسـت و سـال ۲۰۱۹ سـاخته شـده و 

نخسـتین بـار در جشـنواره فلـم »ونیـز« بـه منایـش درآمـده اسـت.

از دیگـر فلم هـای عربـی کـه امسـال در رقابـت اسـکار حضـور دارنـد 

»تـو در ۲۰ سـالگی خواهـی مـرد« از سـودان، »۲۲ مـرت« از اردن، 

»مـردی  الجزیـره،  از  »هلیوپلیـس«  فلسـطین،  از  مـن«  »غـزه عشـق 

کـه پوسـتش را فروخـت« از تونـس و »کلیدهـای شکسـته« از لبنـان 

هسـتند. تاکنـون ۹۱ کشـور وارد فهرسـت رقبـای اسـکار بین املللی 

شـده اند.  ۲۰۲۱

»عشایر« پنج جایزه منتقدان فلم 
شیکاگو را از آن خود کرد

اين كـه  اولـن چيـزي كـه گفتـه می شـد  راه می رسـيد،  از  يلـدا كـه  شـب 

در شـب يلـدا خـوردن تربـوز ثـواب دارد. از مـادر كالنـم هـزار بـار شـنيده 

بـودم كـه اگـر در شـب يلـدا يـك بـرِش تربـوز بخوريـم، هفتـاد نـوع مـرض از 

جـان مـا دور می شـود. بـا چنـن بـاور قشـنگی بـود كـه مـا رساغ تربوزهـای زيـر كاه 

در كاهـدان می رفتيـم. موقـع بـرون آوردن تربوزهـای شـب يلـدا از زيـر كاه، پـدرم 

»چارشـاخ« می گرفـت، كاه هـا را پـس مـی زد، تربوزهـا را كـه به حسـاب گذاشـته بود، 

بـه حسـاب بـر می داشـت و بـه كنـاری غلـت مـی داد. بعضـی  وقت هـا مي ديديـم كـه 

بغلش سـياه شـده اسـت و بعضی هم شـكمش پاره شـده و از خوردن افتاده بود، در 

ايـن ميـان سـامل هـا را يكی يكـی بر می داشـتيم كه دررسمـای غزنی مثـل قالب های 

يـخ رسد بودنـد . يكـی يكـی مـی برديـم بـه »تندورخانـه« كنـار تنـور می چيديـم، روی 

را كـه  بعـد مـادرم سـهم همسـايه هايی  تـا گـرم شـود.  آن جاجيمـی می انداختيـم 

مي دانسـتيم تربـوز ندارنـد قـاب می كـرد، بـه هرخانـه يک قاب می فرسـتاد تـا همه از 

هفتـاد نـوع مـرض در طـول سـال در امـان مباننـد. درسـت مثلـی  اين كه ما داشـتيم 

اهالـی دهکـده را بـا ايـن تربوزهـا واكسـن می كنيـم. 

حـاال چنـد سـالی اسـت كـه كاريـز خشـك شـده اسـت، رودخانه هـم كم آب اسـت و 

دهکـده خلـوت. مـردم تـوان كاشـن پاليـز را ندارنـد و بعضـی نيـز مثـل مـا، شـهری 

شـده اند. بـه ايـن علـت، نـه پاليـزی اسـت و نـه تربـوزی، ولـی شـب يلـدا هسـت، هر 

سـال در موقـع معـن می آيـد و بی خيـال می گـذرد.  

دوره ی  و  اسـت  زندگـی  اتفاقـات  بعـي  از  بهـرت  درِک  زمـان  كودكـی 

مانـدگاری و پايـداری بعـي حـوادث اطـراف آدم به شـكل شـرين آن مي 

باشـد. بـه شـكيل كـه در بزرگسـايل هيـچ گاه مني تـوان بـه آن زيبايـي و 

شـریني آن را درک كـرد. 

مـا،  كـوديِك  ذهـن  در  كـه  بـود  شـب هايی  آن  از  يـي  هـم  يلـدا  شـِب 

معنـي شـرين تری داشـت. مثـل تربـوِز رسـيده و رسدی كـه در شـِب يلـدا 

مي خورديـم تـا هزارسـال عمـر كنيـم. شـب يلـدا بـرای بزرگسـاالن معنـی 

درازترين شـِب سـال را داشـت. آن ها در آن شـب به وسـيله ی تربوز و انار، 

در جسـتجوي سالمتی شـان می گشـتند، ولی برای كودكان ضمن شـادی 

و شـور و شـعف، معنـی بيـدار خوابـی، فال، خسـته، كِشـته، توت خشـك و 

تربـوز خـوري را مـی داد...

يعنـی  می شـد،  »پاليزلَـش«  مراسـم  وقتـي  بوديـم  كـه  کوچـک  و  كـودك 

حاصـالت پاليـز )جاليـز( را كـه عبـارت بـود از؛ تربـوز )هندوانـه( خربـوزه، 

بادرنـگ )خيـار( كـدو و... را جمـع می كرديـم يـا به قـول ما  پاليـز را »لَش« 

می كرديـم. پـدرم بيشـرت از همـه و هـر چيـزی، يـاد شـب يلـدا بـود و يـا 

شـايد بـا ديـدن تربـوز، يـاد شـِب يلـدا می افتـاد. رِس دهقان صـدا می كرد: 

»يـگان ده بيسـت تـا تربـوز خـوب جـدا كـن بـري شـو يلـدا« و دهقـان نيـز 

چنـد تـا تربـوز را كـه بـه نظـرش پوسـت ضخيـم و كلفت تـری داشـت، جدا 

برمی داشـت، كنـاری می گذاشـت تـا كـي دسـت نزنـد.

»پاليزلـش« هـم بـرای خـودش مراسـمی بـود شـبيه بـه »خرمـن گـري« و 

مراسـم »كشـن گوسـفند قديدي«  كه هرسـال يک بار برای هرخانه ای در 

دهـات رخ مـی داد و بـا مراسـمی به يـاد ماندنـی گرچند كه بـرای بزرگرتها 

يـک كار بـود بـه معنـی برداشـت حاصـالت و رسانجـاِم يك دوره عـرق ريزي 

كـه در آن روز، مـزد زحمت هـای خـود را می گرفتند، ولی برای اطفال شـور 

و شـعفی ايجـاد می كـرد كـه تا سـال ها يـادش و مـزه اش بـا روح و روان آدم 

می مانـد و تاهنـوز هم شـرينی و شـادي آن در رسم هسـت. 

پـدرم »تربوز«هايـی را كه برای شـِب يلدا در نظر گرفته شـده بـود، با امانت 

و احتيـاط بسـيار، بـار خـر می كـرد و دانـه دانـه از بـار پايـن می گذاشـت 

تـا زخمـی و رضبـه نبينـد. بقيـه تربوزهـا را در »خانـه كتـه«ی مـا كه شـبيه 

بـه داالنـی بـود و بـه عنـوان انبـاری از آن اسـتفاده مي شـد، می انداختيـم. 

اضـايف آن را روي بام هـا می ريختيـم. تـا چنـد مـاه، بی حسـاب و كتـاب در 

هـر موقـع شـبانه روز كـه دل مـا می شـد و هـوِس ما می كشـيد، بـا چاقو به 

جـان تربوزهـا می افتاديـم. اول از همـه رِس گردی از بدنش جـدا می كرديم 

تـا ببينيـم كـه مغـزش رسخـه يا نـه؟ بعد دو قـاب كـرده اول از همـه مغز آن  

را می خورديـم. 

در آن زمـان و در آن سـن و سـال كـه بركـت بـود و فراوانـی، هيـچ گاه تصور 

مني كرديم روزي برسـد كه ما تربوز را مثل عسـل به كيلو و مثقال بكشـيم. 

اصـال تصـور »تربـوز« بـا »تـرازو« هنـوز كـه هنـوز اسـت بـرای مـا خنـده دار 

اسـت، تـا چـی رسـد بـه اين كـه آن را بخريـم و روی آن پـول بدهيـم. در 

دهـاِت مـا هيـچ گاه رواج نبـود كـي تربـوز را بفروشـد يـا بخـرد. چنان بی  

حسـاب و كتـاب بـود كـه پـدرم بارهـای خـر را بـراي خانه هاي همسـايه كه 

پاليـز نداشـتند روان مي كردنـد. و بعـد جـوال را از تربـوز پر مي كـرد همراه 

چكـه و كِشـته و مسـكه بـه كابـل برای فـالن دوسـت و بهامن آشـنا و رفيق 

و فاميـل روان مي كـر

شب يلدا 
تربوزهای و 

سـاخت دنبالـه فلـم »جن گیـر« کـه در سـال 1973 بـه بـازار آمـد و 
جهانـی را در صالون هـای سـینام بـه وحشـت انداخـت، در دسـتور 

کار قـرار گرفتـه اسـت. 
بـرای سـاخت دنبالـه فلـم »جن گیر« مذاکره بـا دیوید گـوردون گرین 

کارگـردان فلم »هالووین « آغاز شـده اسـت.
هـر چنـد هنـوز زمـان دقیقـی بـرای اکـران این فلم تـازه اعالم نشـده 
اسـت امـا جیسـون بلـوم، دیویـد و جیمـز رابینسـون تهیه کننـدگان 

ایـن اثـر سـینامیی خواهنـد بود.
ویلیـام فریدکیـن کارگـردان فلـم »جن گیـر« چنـد روز پیـش اعـالم 
کـرده بـود کـه در سـاخت دنبالـه ایـن اثـر موفـق سـینامیی حضـور 

نخواهـد داشـت.
فریدکیـن در ایـن بـاره گفتـه بـود: »هیـچ انگیـزه ای بـرای ایـن کار 

نـدارم و بـا هیـچ مبلغـی راضـی بـه ایـن کار نخواهـم شـد.«
هـر چنـد کـه صحنه هـای بـه منایـش درآمـده در فلـم »جن گیـر« در 
زمـان خـودش جنجالـی محسـوب می شـد، امـا بـا موفقیتـی کـه بـه 
دسـت آورد بـه یکـی از ژانرهـای ثابت سـینامی وحشـت تبدیل شـد.
گیشـه  در  وحشـت  ژانـر  فلم هـای  موفق تریـن  از  یکـی  »جن گیـر« 
تبدیـل شـد و بـا بودجـه ۱۲ میلیـون دالری بیـش از ۴۴۰ میلیـون 

داشـت. فـروش  دالر 
ایـن فلـم در مراسـم اسـکار هـم بـا بـردن دو جایـزه بهرتیـن فلمنامـه 

اقتباسـی و بهرتیـن صدابـرداری خـوش درخشـید.

یکی از مشهورترین فلم های ژانر 
وحشت به سینما برمی گردد



و سـون  از هـری کیـن  بـا سـتایش  آلـن شـیرر 

هیونـگ میـن دو مهاجم اصلـی تاتنهام می گوید 

ایـن دو بـه زوج شـیرر- رشینگهـام ایـن سـال ها 

تبدیـل شـده انـد.

آلـن شـیرر اسـطوره فوتبـال انگلیـس کـه زمانـی 

پیراهـن شـاره 9 تیـم ملـی انگلیـس را بـه تـن 

کـرده و بازوبنـد کاپیتانـی سـه شـیرها را بـه بـازو 

کیـن  هـری  شـیفتگان  از  می گویـد  می بسـت 

تاتنهـام اسـت. شـیرر  سـتاره گلـزن و کاپیتـان 

می گویـد هـری کیـن و سـون هیونـگ میـن در 

خـط حملـه تاتنهـام زوجـی تشـکیل داده اند که 

او را بـه یـاد زوج اسـتثنایی او و تـدی رشینگهـام 

در سـالهای گذشـته مـی انـدازد.

شـیرر کـه بهرتین گلـزن تاریـخ لیگ برتـر جزیره 

می دانـد  خیلی هـا  از  بهـرت  می گویـد  اسـت 

تشـکیل یـک زوج درخشـان در خـط حملـه بـه 

چـه معنـی اسـت. او بـه زوجی کـه در کنـار تدی 

و  کـرده  اشـاره  بـود  داده  تشـکیل  رشینگهـام 

می گویـد هـری کیـن و سـون را درسـت مثل زوج 

می دانـد. رشینگهـام  و  خـودش 

آلـن شـیرر در گفتگـو بـا بـی بـی سـی گفـت: 

کالس  در  مهاجمینـی  دو  هـر  سـون  و  کیـن   "

جهانـی هسـتند و در زمان بـازی آنقدر هاهنگ 

کار می کننـد کـه شـگفت انگیز اسـت. هـر دوی 

آنهـا بـه دقـت می داننـد در ذهـن دیگـری چـه 

می تواننـد  تـوپ  رسـیدن  از  قبـل  و  می گـذرد 

حرکـت بعـدی شـان را پیـش بینـی کننـد".

اسـطوره فوتبـال انگلیـس در ادامـه گفـت: " من 

هم چه در سـطح باشـگاهی و چه در سـطح ملی 

هـم بازی هـای درخشـانی در خـط حمله داشـته 

آنقـدر  او  بـود.  دیگـری  در سـطح  تـدی  امـا  ام 

باهـوش بـود کـه بـازی در کنارش را لـذت بخش 

می کـرد. رشینگهام رسعـت زیادی نداشـت ولی 

هـوش باالیـش ایـن را جـران می کـرد. مـن نوع 

هاهنگـی هـری کین و سـون را خیلی شـبیه به 

هاهنگـی خـودم و تـدی رشینگهام مـی دانم".

هری کین-سون، تکرار دوباره زوج شیرر- شرینگهام

ورزش
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شـد هنـوز نگفته چـه زمانی بنـا دارد واکسـین بزند. او که 

در سـال های گذشـته یکـی از کسـانی بـود کـه در مـورد 

کارآیـی واکسـین حامـی اطالعـات نادرسـت و فرضیه های 

توطئـه شـده بـود، در حـال حـارض، عالـی رتبه تریـن مقام 

را  خـود  واکسـین  اول  نوبـت  هنـوز  کـه  اسـت  امریکایـی 

دریافـت نکـرده اسـت.

او روز ۱۳ دسـامر در توییـرت نوشـت: »مـن هنوز در نوبت 

دریافـت  مشـتاق  امـا  نگرفتـه ام،  قـرار  واکسـین  دریافـت 

آن در زمـان مقتضـی هسـتم«. برخـی از مشـاوران آقـای 

دریافـت  انداخـن  تاخیـر  بـه  بـرای  او  ترامـپ می گوینـد 

واکسـین دلیـل موجهـی دارد و آن ایـن کـه بـه علـت ابتال 

بـه کرونـا در مـاه اکتوبـر، همچنـان در برابـر ایـن ویـروس 

دارد. مصونیـت 

ریاسـت جمهـوری و همـر او، داگ امهـاف هـم هفته 

گیرند.آقـای  قـرار  واکسـین  دریافـت  نوبـت  در  آینـده 

بایـدن وعـده داده کـه بـه محـض ورود بـه کاخ سـفید 

موجـب  بـه  کـه  بزنـد  کلیـد  را  برنامـه ای  جنـوری   ۲۰

دولـت  جمهـوری  ریاسـت  اول  روز   ۱۰۰ ظـرف  آن 

کشـور  در  کرونـا  واکسـین  از  دوز  میلیـون   ۱۰۰ او، 

بـه  مربـوط  آمارهـای  شـود.همزمان  تزریـق  و  توزیـع 

کوویـد۱۹ در امریـکا رو بـه افزایـش اسـت. این کشـور 

هـزار   ۳۱۷ و  مبتـال  میلیـون   ۱۷.۸ از  بیـش  ثبـت  بـا 

جـان باختـه، بیشـرتین آمـار صدمـه دیـدگان از کرونـا 

در جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. دونالـد 

مثبـت  علـت  بـه  اکتوبـر گذشـته  مـاه  کـه در  ترامـپ، 

شـدن تسـت کرونا، سـه روزی را در شـفاخانه بسـرتی 

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری منتخـب امریـکا، پـس از دریافـت 

نخسـتین نوبـت واکسـین کرونا گفـت علت آن که خواسـته لحظه 

واکسـین زدن او بـه طـور زنـده از تلویزیون پخش شـود آنسـت که 

بـه مـردم کشـورش نشـان دهـد واکسـین ایمن اسـت و همـه باید 

بـا اعتـاد بـه سیسـتم پزشـکی آن را دریافـت کننـد. او پیش تـر 

وعـده داده بـود کـه در ۱۰۰ روز نخسـت ورودش بـه کاخ سـفید 

توزیـع  امریـکا  رسارس  در  را  کرونـا  واکسـین  دوز  میلیـون   ۱۰۰

او روز دوشـنبه، ۲۱ دسـامر،  و در دسـرتس مـردم قـرار دهـد. 

نخسـتین  خـود،  اقامـت  محـل  دالور،  ایالـت  در  شـفاخانه ی  در 

نوبـت واکسـین کوویـد۱۹ تولیـدی رشکـت فایـزر را دریافـت  کرد 

تـا بـه جمـع رو بـه افزایـش سیاسـت مدارانی کـه بـرای تشـویق 

رسـانه ها  برابـر  در  عمومـی،  واکسیناسـیون  بـه  امریـکا  مـردم 

واکسـین دریافـت می کننـد بپیونـدد. پیـش از آقـای بایـدن هـم، 

رئیـس  پلوسـی،  نانسـی  و  ترامـپ  دونالـد  معـاون  پنـس،  مایـک 

 . بودنـد  زده  واکسـین  دوربین هـا  برابـر  در  مناینـدگان  مجلـس 

امریـکا  در  پیـش  هفتـه  دوشـنبه  از  کـه  عمومـی  واکسیناسـیون 

رشوع شـده، بـا صـدور مجوز اضطراری بـه دومین واکسـین کرونا 

کـه تولیـدی رشکـت مدرنـا اسـت، شـتاب بیشـرتی گرفتـه اسـت. 

توزیـع  عملیـات  گذشـته  هفتـه  یـک  ظـرف  می گوینـد  مقام هـا 

حـدود ۹ میلیـون دوز واکسـین فایـزر و اکنـون مدرنـا، آغاز شـده 

و تاکنـون گـان مـی رود حـدود نیـم میلیـون امریکایی نخسـتین 

نوبـت واکسـین خـود را دریافـت کرده باشـند. جو بایـدن که ۳۰ 

روز دیگـر رسـا وارد کاخ سـفید خواهـد شـد، روز دوشـنبه بعـد 

از دریافـت واکسـین گفـت: »مـن ایـن کار را در انظـار عمومـی 

کـردم تـا بـه مـردم نشـان دهـم کـه باید آمـاده شـوند تا هـر زمان 

کـه نوبـت آنهـا رسـید واکسـین بزننـد. هیـچ جایـی بـرای نگرانـی 

وجـود نـدارد.« او همچنیـن گفـت کـه دولـت دونالد ترامـپ برای 

مدیریـت بخشـی از برنامه هـای تولیـد واکسـین »شایسـته تقدیر« 

دوشـنبه  صبـح  هـم  بایـدن  آقـای  همـر  بایـدن،  جیـل  اسـت. 

واکسـین زد. انتظـار مـی رود کـه کامـاال هریـس، معـاون منتخـب 

جو بایدن در برابر دوربین های تلویزیونی واکسین کرونا زد

همیشه می دانستم صالح از لیورپول می رود

اتحادیه اروپا واکسین کرونای فایزر و بیو ن تک را تأیید کرد

رسمی؛ ایکر کاسیاس به رئال مادرید بازگشت

مشاور ارشد اردوغان: ترکیه برای بازگشایی سفارتش 

در تل آویو منتظر چراغ سبز اسرائیل است
بـود کـه در نظر دارد سـفارت ترکیـه در ابوظبـی را تعطیل 

کنـد و روابـط دیپلاتیـک بـا امـارات را بـه  خاطـر توافـق 

عادی سـازی روابـط بـا ارسائیـل بـه حالـت تعلیـق درآورد.

ایـن حـال، مشـاور ارشـد رییـس جمهـوری ترکیـه در  بـا 

توضیـح منافـع برقـراری دوبـاره روابـط دیپلاتیـک میـان 

زیـادی  سـالح  پیشـرت  ترکیـه  کـه  گفـت  تل آویـو  و  آنـکارا 

می توانـد  رابطـه  ایـن  و  کـرده  خریـداری  ارسائیـل  از 

دوبـاره برقـرار شـود تـا صنایـع دفاعـی ترکیـه و ارسائیـل 

نفـت  ارسائیـل  افزود:»آنهـا  او  کننـد.  پیرشفـت  هـم  بـا 

میلیـون   ۸ کال  ارسائیـل  ولـی  می کننـد  کشـف  را  گاز  و 

را  گاز  و  نفـت  ایـن  می تواننـد  کجـا  دارد.  جمعیـت  نفـر 

بفروشـند؟ بزرگرتیـن بـازار فـروش ایـن نفـت و گاز ترکیـه 

راه  لولـه،  خـط  یـک  طریـق  از  ترکیـه  همچنیـن  اسـت. 

فـروش انـرژی ارسائیـل به اروپـا را باز خواهد کـرد.« آقای 

جاشـن در ایـن گفتگـو همچنیـن از انتخـاب جـو بایـدن 

بـه عنـوان رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده اسـتقبال کرد 

و ابـراز امیـداور کـرد کـه اشـرتاک نظرهـای موجـود میـان 

دولـت آقـای اردوغـان و بایـدن موجـب ترمیـم روابـط دو 

کشـور شـود.

بگـذارد، ترکیـه شـاید بتوانـد دو قـدم جلوتـر بـرود.«

رساغ  ترکیـه  اگـر  کـه  گفـت  همچنیـن  جاشـن  آقـای 

سـبزی از طـرف ارسائیـل مشـاهده کند بـا بازگرداندن 

سـفیر خـود، سـفارتش را بازگشـایی می کنـد. مشـاور 

ارشـد آقـای اردوغـان پیش بینـی کـرد که در مـاه مارچ 

روابـط کامـل دیپلاتیـک میان دو کشـور برقرار شـود.

بـرای  امنیـت  و  صلـح  برقـراری  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

باالیـی  اهمیـت  از  ترکیـه  و  ارسائیـل  کشـور  دو  هـر 

از  پـس  ترکیـه  اسـاس  همیـن  بـر  و  اسـت  برخـوردار 

وقـوع  از  آبـی«  »مرمـره  کمک رسـان  کشـتی  حادثـه 

و  کـرده  اجتنـاب  ارسائیـل  بـا  برخـوردی  گونـه  هـر 

مـاه  در  ارسائیلـی  کاندوهـای  حملـه  کـرد.  خواهـد 

مرمـره  کشـتی  همـراه  کاروان  بـه   ۲۰۱۰ سـال  مـی 

بـرای مـردم  آبـی کـه حامـل کمک هـای برشدوسـتانه 

تیـره شـدن روابـط  بـود، موجـب  تحـت محـارصه غـزه 

آنـکارا و تل آویـو شـد. در جریـان ایـن حملـه حداقل ۹ 

شـهروند ترکیـه کشـته شـدند. همچنیـن رجـب طیـب 

 ۱۴ جمعـه  روز  ترکیـه  جمهـوری  رئیـس  اردوغـان، 

اگـوت ۲۰۲۰ بـا اتخـاذ موضعـی ضـد ارسائیلـی گفته 

مشـاور ارشـد رئیـس جمهـوری ترکیـه در امـور بین امللـل ضمـن 

پیش بینـی  تل آویـو  و  آنـکارا  میـان  جانبـه  دو  گفتگوهـای  تاییـد 

کـرد کـه روابـط دیپلاتیـک میـان ترکیـه و ارسائیـل تـا مـاه مارچ 

آینـده بـه حالـت عـادی باز گـردد. مسـعود حقی جاِشـن، اسـتاد 

طیـب  رجـب  ارشـد  مشـاور  و    )Yeditepe(ِیدیِتـپ دانشـگاه 

اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیـه در گفتگـو بـا صـدای امریـکا 

پیـش  پـا  قـدم  یـک  انـدازه  بـه  ارسائیـل  اگـر  داشـت:»  اظهـار 

تحـت فشـار نیسـت. لیورپـول تیمـی بـزرگ و باشـخصیت 

اسـت و یـک رسمربـی معتـر و مقتـدر مثـل یورگـن کلوپ 

را دارد پـس فعـال مـی تواننـد در مـورد صـالح خیال شـان 

راحـت باشـد ولـی شـش مـاه بعـد بایـد به ایـن فکـر کنند 

کـه صـالح پـس از یک سـال و نیم مـی تواند با باشـگاهی 

صـالح  اگـر  کنـم  مـی  فکـر  شـود.  مذاکـره  وارد  دیگـر 

قـراردادش را متدیـد نکنـد، لیورپـول فرصت بـرای فروش 

او و جـذب جایگزینـی مطمـن را از دسـت نخواهـد داد.«

میـدان  در  رشورتـر  تیمـی  بـه  را  لیورپـول  توانـد  مـی 

هـم تبدیـل کنـد. حریـص و جـاه طلـب بـودن صـالح 

و ارصار او بـه کسـب موفقیـت هـای بیشـرت، بـه سـود 

لیورپـول متـام شـده اسـت. معتقـدم بـه همیـن دلیـل 

اسـت کـه رئـال، بارسـا و پـی اس جی بـه دنبال جذب 

او هسـتند.«

از  نیـم  و  سـال  دو  هنـوز  گفـت:»  پایـان  در  نویـل 

قـرارداد صـالح باقیانـده و لیورپـول بـرای فـروش او 

حضـور  دوران  بـوده  مطمـن  همیشـه  اسـت  معتقـد  نویـل  گـری 

بـود. نخواهـد  طوالنـی  خیلـی  لیورپـول  در  صـالح  محمـد 

مـر  ملـی  تیـم  در  صـالح  محمـد  سـابق  همبـازی  گذشـته  روز 

گفـت کـه ایـن بازیکـن از رشایـط خـود در لیورپـول ناراضی اسـت 

و باشـگاه هـم بـه فـروش او فکـر می کنـد.

سـابقه  کـه  مـر  ملـی  تیـم  سـابق  سـتاره  ابوطریقـه  محمـد 

هم تیمـی بـودن بـا محمـد صـالح در تیـم ملـی کشـورش را دارد 

می گویـد باشـگاه بـه جـای اینکـه بـه دنبـال راضـی کـردن صـالح 

کنـد. بررسـی  را  او  فـروش  امـکان  گرفتـه  تصمیـم  باشـد، 

لیـگ  در  میتیلنـد  بـا  بـازی  در  صـالح  محمـد  کاپیتانـی  عـدم 

قهرمانـان بـه خصـوص باعـث عصبانیت سـتاره مری شـده اسـت 

و او در مصاحبـه بـا آاس نیـز تاییـد کـرد کـه از تصمیـم کادر فنـی 

شـگفت زده شـده بـود.

گـری نویـل کاپیتـان سـابق منچسـرتیونایتد که چند سـالی اسـت 

بـرای اسـکای اسـپورتس بـه کارشناسـی فوتبـال مشـغول اسـت، 

در مـورد احتـال جدایـی صـالح گفـت:» همیشـه می دانسـتم که 

محمـد صـالح از لیورپـول مـی رود. یکـی دو سـال پیـش ایـن را 

گفتـه بـودم و معتقـدم کمـی عجوالنـه بـود ولـی حاال ایـن احتال 

جـدی تـر اسـت. در واقع ایـن حس همیشـه در من بـود که صالح 

خونـرد  فوتبالیسـتی  کـه  چـرا  کـرد  خواهـد  تـرک  را  لیورپـول 

است.«

نویـل ادامـه داد:» او دقیقـا نقطـه مقابـل سـادیو مانـه اسـت. مانه 

بازیکنـی متعصـب و در خدمـت تیـم اسـت و همیشـه تیـم را مقدم 

تـر از خـودش مـی دانـد. صـالح برعکـس اوسـت و البتـه خونـرد 

ایـن  نیسـت.  فوتبالیسـت  یـک  در  منفـی  یـک خصوصیـت  بـودن 

شـایعات بازگشـت او بـه رئـال شـنیده مـی شـد 

و امـروز رسـمیت پیـدا کـرد. طبـق بیانیه رسـمی 

رئـال مادریـد، کاسـیاس بـه عنـوان معـاون مدیر 

و  کـرد  خواهـد  فعالیـت  مادریـد  رئـال  اجرایـی 

نیـز خواهـد  پـرز  فلورنتینـو  یـک  مشـاور شـاره 

بود.کاسـیاس بین سـال هـای 1998 تا 2015 

بـرای رئـال بـازی کـرد و فاتـح 19 جـام شـد. او 

کـه  بـود  گفتـه  خـود  گذشـته  مـاه  مصاحبـه  در 

اتفاقـی  و  اسـت  محتمـل  رئـال  بـه  بازگشـتش 

رویایـی برایـش خواهـد بـود.

باشـگاه رئـال مادریـد در بیانیـه ای رسـمی خـر 

از بازگشـت ایکـر کاسـیاس داد. ایکـر کاسـیاس 

دروازه بـان افسـانه ای رئـال و تیـم ملـی اسـپانیا 

در 39 سـالگی بـه باشـگاه محبوبـش بازگشـت. 

رئـال بـرای سـال هـا خانـه کاسـیاس بـود امـا او 

5 سـال قبـل بـا بـی مهـری از رئـال جـدا و راهی 

پورتـو شـد. کاسـیاس در یـک نشسـت خـری و 

کـرد  خداحافظـی  رئـال  از  اشـکبار  چشـان  بـا 

ولـی فلورنتینوپـرز خیلـی زود برای او یک مراسـم 

نشسـت  کـه  گفـت  و  داد  ترتیـب  خداحافظـی 

قصـد  آنهـا  و  بـوده   بـدون هاهنگـی  کاسـیاس 

برگـزار  خداحافظـی  مراسـم  وی  بـرای  داشـتند 

کنند.کاسـیاس در پورتـو روزهـای خوبـی داشـت 

ولـی 1مـی 2018 بـا حملـه قلبـی مواجـه شـد و 

او چنـدی  بازگـردد.  بـه فوتبـال  نتوانسـت  دیگـر 

پیـش رسـا از فوتبـال اعـالم بازنشسـتگی کـرد و 

در حالـی کـه قـرار بـود بـرای انتخابـات ریاسـت 

از  شـود،  نامـزد  اسـپانیا  فوتبـال  فدراسـیون 

ایـن اقـدام رصف نظـر کـرد. از چنـد مـاه پیـش 

دنبـال  بـه  را  محرومیتـی  او  بـرای  جوانـش  تیمـی  هـم  بـه  بوفـون  لوئیجـی  جـان  توهیـن 

جان لوئیجـی  کـه  می دهـد  نشـان  اجتاعـی  شـبکه های  در  ویدئـو  یـک  انتشـار  نداشـت. 

بوفـون سـنگربان تیـم فوتبـال یوونتـوس در جریـان بازی شـنبه شـب تیمش مقابـل پارما در 

هفتـه سـیزدهم رسی آ از لفظـی نامناسـب بـرای راهنایـی یکـی از هم تیمی هـای جـوان 

بـه همیـن دلیـل  و  اتفـاق نشـده  ایـن  البتـه داور متوجـه  اسـتفاده کـرده اسـت کـه  خـود 

کاپیتـان کهنـه کار بانـوی پیـر از مجـازات متناسـب بـا آن قـر دررفتـه اسـت.

اِنیـو تاردینـی  گویـا در ویدئـوی منتـرش شـده از دقایـق پایانـی دیـداری کـه در ورزشـگاه 

می گویـد:»  پورتانـووا  مانولـو  خـود  جـوان  هم تیمـی  بـه  سـاله   42 بوفـون  شـد،  برگـزار 

از آن اصطالحـی  و پـس  بیـاوری«  بـه خـودت فشـار  و  بـدوی  می خواهـم هانجـا مبانـی، 

ناشایسـت بـه کار می بـرد  و ادامـه می دهـد:» بـرای مـن هیـچ چیـز دیگـری مهـم نیسـت«.

تلویزیونـی  دوربین هـای  توسـط  امـا  منی رسـد  داور  گـوش  بـه  اگرچـه  بوفـون  حرف هـای 

ضبـط شـده اسـت. عـدم گـزارش داور باعـث شـده تـا کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبـال 

ایتالیـا بوفـون را جریمـه نکنـد و فدراسـیون هـم بـه دلیـل نداشـن مـدرک کافی، نتوانسـته 

امـا  تصمیـم  ایـن  کنـد.  بـاز  ایتالیـا  ملـی  تیـم  مجـازات سـنگربان سـابق  بـرای  پرونـده ای 

بـا جنجال هایـی در ایتالیـا همـراه شـده اسـت چـرا کـه هفتـه گذشـته برایـان کریسـتانته 

بـه همیـن دلیـل یـک جلسـه از همراهـی تیمـش محـروم  بازیکـن تیـم فوتبـال رم، دقیقـاً 

شـد کـه البتـه در آن مـورد از بدشانسـی او داور حـرف هایـش را شـنیده و در گـزارش خـود 

بود. ذکـر کـرده 

فرار بزرگ بوفون از محرومیت کمیته انضباطی

اولیـن  رسیع تـر  چـه  هـر  می خواهنـد،  اروپـا 

محموله هـای واکسـین را بـه کشـورهای عضـو 

رشکـت  دو  ایـن  کننـد.  صـادر  اتحادیـه  ایـن 

آغـاز  رسیعـا  محموله هـا  »انتقـال  گفته انـد: 

و   ۲۰۲۰ سـال های  طـول  در  و  شـد  خواهـد 

توزیعـی  تـا  یافـت  خواهـد  ادامـه  نیـز   ۲۰۲۱

عادالنـه بر اسـاس رشایط منـدرج در قراردادها 

اروپـا تضمیـن شـود.«  اتحادیـه  در 

مصونیت"۱۲ماهه"واکسینبیونتک 

رشکـت  مدیـره  هیـأت  رئیـس  شـاهین،  اوغـور 

تولیـدی  واکسـین  کـه  اسـت  گفتـه  بیون تـک 

ایـن رشکـت می توانـد دسـت کـم ۱۲ مـاه علیه 

ابتـال بـه کرونا مصونیت ایجاد کنـد. در صورتی 

کـه شـخص باز هـم نیاز بـه مصونیـت علیه این 

ویـروس داشـته باشـد می تواند این واکسـین را 

مجـددا دریافـت کنـد. او همچنیـن گفـت، این 

واکسـین در برابـر نوع جهش یافتـه جدیدی که 

گفتـه می شـود در بریتانیـا گسـرتش یافتـه نیـز 

ایمنـی ایجـاد می کنـد. شـاهین در ایـن رابطه 

افـزود، "محصول مشـرتک ایـن رشکت و رشکت 

فایـزر بـه نقـاط مختلـف ویـروس کرونـا حملـه 

می کنـد و از ایـن رو می تـوان خوش بیـن بـود 

کـه ایـن واکسـین از توانایـی خنثی کـردن نوع 

جهش یافتـه جدیـد نیـز برخـوردار اسـت".

دو  کرونـای  واکسـین  سـالمت  تأییـد  پـی  در 

رشکـت فایـزر و بیون تک در آژانـس دوای اروپا، 

مجـوز اسـتفاده از ایـن واکسـین در کمیسـیون 

اتحادیـه اروپـا صـادر شـد. بـا صدور ایـن مجوز 

اروپـا  در  همگانـی  واکسیناسـیون  بـرای  راه 

واکسیناسـیون  بـه زودی  اسـت.  شـده  همـوار 

پیشـگیری از بیـاری کوویـد ۱۹ در اتحادیـه 

اروپـا آغـاز خواهـد شـد. شـامگاه دوشـنبه ۲۱ 

دسـامر کمیسـیون اتحادیـه اروپا در بروکسـل 

محصـول  کرونـا،  واکسـین  از  اسـتفاده  مجـوز 

مشـرتک دو رشکـت امریکایی فایـزر و بیون تک 

آژانـس  کـرد.  صـادر  را  آملـان  ماینـس  در 

دوای اروپـا )EMA( سـالمت ایـن واکسـین را 

بـود.  را توصیـه کـرده  آن  از  و اسـتفاده  تأییـد 

اسـت  قـرار  آملـان  در  کرونـا  واکسیناسـیون 

فرانک والـرت  شـود.  آغـاز  دسـامر   ۲۷ روز  از 

توجـه  بـا  آملـان  رئیس جمهـور  اشـتاین مایر، 

ایـن  در  واکسیناسـیون  قریب الوقـوع  آغـاز  بـه 

بـا واکسـینه  از مـردم آملـان خواسـت،  کشـور 

کـردن خـود همبستگی شـان را نشـان دهنـد. 

نتایـج  و  امیـد" خوانـد  را "روز  او ۲۷ دسـامر 

ایـن واکسیناسـیون را به "نـور در انتهای تونل" 

تشـبیه کـرد. دو رشکـت فایـزر و بیو ن تک اعالم 

اتحادیـه  در  مجـوز  صـدور  از  بعـد  کرده انـد، 

دی ماریا واسطه انتقال یاغی آتاالنتا به پی اس جی
پاپـو گومـز کاپیتان جدایـی طلـب آتاالنتا ممکن 

اسـت بـا توصیـه آنخـل دی ماریـا راهـی پـی اس 

آرجانتاینـی  سـتاره  ماریـا  دی  شـود.آنخل  جـی 

پـاری سـن ژرمـن از باشـگاه خـود خواسـت کـه 

پاپـو گومـز کاپیتـان آتاالنتا را جذب کنـد. آتاالنتا 

بـا جـان پیـرو گاسـپرینی بـه تیمـی متفـاوت هم 

در ایتالیـا و هـم در لیـگ قهرمانـان اروپـا تبدیـل 

نتایـج  اخیـر  توانسـته کـه در دو فصـل  و  شـده 

درخشـانی بـه دسـت آورد. در ایـن موفقیت نقش 

گومـز چشـمگیر بـوده اسـت. او بـی شـک یکـی از 

بازیکنـان خـوب و تاثیـر گـذار آتاالنتـا بـه شـار مـی 

آیـد و بازوبنـد کاپیتانـی ایـن تیـم را هـم بـر بـازو می 

بنـدد. در دیدارهـای اخیـر آتاالنتـا امـا کمـرت از ایـن 

سـتاره آرجانتاینـی اسـتفاده شـده اسـت و بـه نظـر 

مـی رسـد کـه بـا رسمربـی تیـم به مشـکل خـورده؛ تا 

جایـی کـه حتـی در بعضـی از بـازی هـا در فهرسـت 

تیـم هـم قـرار منـی گیـرد. گاتزتا دلـو اسـپورت امروز 

از جدایـی قطعـی گومـز آرجانتاینی از آتاالنتا سـخن 

بـه میـان آورد و گفته می شـود او به پاری سـن ژرمن 

یـا اینـرت خواهـد رفت. ایـن روزنامـه معتـر ایتالیایی 

تاکیـد کـرد کـه آنخـل دی ماریـا از لئونـاردو مدیـر 

ورزشـی پاری سـن ژرمن خواسـته اسـت که بـا گومز 

وارد مذاکـره شـود و او را جـذب کنـد. پیـش از ایـن 

هـم مدیـر ورزشـی باشـگاه اینـرت اعـالم کـرد کـه بـه 

جـذب گومـز عالقـه دارنـد و بایـد دیـد کـه در نهایت 

کـدام یک از این دو باشـگاه مـی توانند  این هافبک 

آرجانتاینـی را جـذب کننـد.

پرونده مسمومیت الکسی ناوالنی؛ روسیه در اقدامی متقابل برخی 
از مقامات اروپایی را تحریم کرد

ایـن منتقـد رسشـناس والدیمیـر پوتیـن در ماه 

اگوسـت گذشـته در جریـان سـفر بـه سـیری 

افشـاگر  سـایت  وب  تـر  پیـش  شـد.  مسـموم 

مدارکـی  و  مسـتندات  ارائـه  بـا  کـت  بلینـگ 

ادعـا کـرد که مامـوران امنیتی روسـیه مسـئول 

اصلـی مسـمومیت الکسـی ناوالنـی بوده انـد.

جملـه  از  روسـیه  رتبـه  عالـی  مقـام  شـش 

الکسـاندر بورتنیکـوف، رییـس رسویـس امنیت 

فـدرال روسـیه، بـه بهانـه »رشکـت در عملیـات 

تحریـم  مـورد  ناوالنـی«  الکسـی  مسـمومیت 

دیمیـرتی  انـد.  گرفتـه  قـرار  اروپـا  اتحادیـه 

دربـاره  کرملیـن  کاخ  سـخنگوی  پسـکوف، 

امنیتـی  مامـور  و  ناوالنـی  گفتگـوی  انتشـار 

ناوالنـی  کـه  روسـیه گفـت: »شـخصا معتقـدم 

چیـز  تـا  بینـی  خودبـزرگ  و  غـرور  بیـاری  از 

تحریـم  اصلـی  مفـاد  بـرد.«  مـی  رنـج  دیگـری 

سـفرای  اطـالع  بـه  شـنبه  سـه  روسـیه  هـای 

فرانسـه، آملـان و سـوئد در مسـکو رسـید. ایـن 

کاخ کرملیـن  منتقـدان  مهم تریـن  سـه کشـور 

در ارتبـاط بـا پرونـده الکسـی ناوالنی هسـتند. 

هر سـه کشـور وجـود »گاز نوویچـوک« در »بدن 

الکسـی ناوالنـی« را تاییـد کرده انـد. اولیـن بار 

میزبـان  کـه  کشـوری  آملانـی،  آزمایشـگاه  دو 

از  بـود،  مسـمومیت  از  پـس  ناوالنـی  الکسـی 

وجـود ایـن گاز اعصاب در بدن مخالف مشـهور 

بودنـد. برداشـته  پـرده  کرملیـن  کاخ 

و  رهـران  کـرد  اعـالم  دوشـنبه  کرملیـن  کاخ 

تحریم هـای  وضـع  در  کـه  اروپایـی  مقامـات 

جدیـد علیـه روسـیه نقـش داشـته و دسـتگاه 

های امنیتی این کشـور را مسـئول مسـمومیت 

الکسـی ناوالنـی معرفـی کـرده انـد، را تحریـم 

خواهـد کـرد.

تحریم هـای اتحادیـه اروپـا علیـه روسـیه در ماه 

روس،  مخالـف  مسـمومیت  پـی  در  و  اکتوبـر 

تشـدید  نوویچـوک،  گاز  بـه  ناوالنـی  الکسـی 

شـدند.

روسـیه درسـت یک روز پس از انتشـار گفتگوی 

امنیتـی  مامـوران  از  یکـی  بـا  ناوالنـی  تلفنـی 

مـی  اعـالم  اروپایـی  هـای  رسـانه  در  روسـیه 

شـود. الکسـی ناوالنـی گفتگـوی ضبـط شـده 

خـود بـا فـردی کـه ادعـا می شـود کنسـتانتین 

شـیمیایی  سـالح  کارشـناس  کودریاوسـف، 

اسـت  روسـیه  فـدرال  امنیـت  رسویـس  در 

منترشکـرد.

آقـای ناوالنـی ادعـا کرده اسـت که موفق شـده 

کنسـتانتین  بـا  خـود  تلفـن  شـاره  جعـل  بـا 

کودریاوسـف متـاس بگیـرد و خـود را دسـتیار 

در  بزنـد.  جـا  روسـیه  امنیـت  شـورای  دبیـر 

گفتگـوی تلفنـی منترش شـده، مخاطـب تلفنی 

الکسـی ناوالنـی مـی گویـد مامـوران امنیتـی 

روسـیه ماده ای را که باعث مسـمومیت او شـده 

بـود در لبـاس زیـرش قـرار داده بودنـد.
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یک محموله ی سیگار سرقت شده 
به ارزش ۴۰۰ هزار دالر امریکایی در 

هرات کشف شد

رییس جمهور غنی با جنرال 
امریکایی در مورد صلح افغانستان 

گفتگو کرد

امراهلل صالح: دو عضو گروه طالبان 
قبل از انتحار در مسجد کشته شدند

 فوزیـه کوفـی، عضـو هیـأت مذاکره کننـده جمهـوری اسـامی حکومـت بـا گـروه طالبـان و 

مناینـده ی پیشـین والیـت بدخشـان در مجلـس مناینـدگان برنـده ی جایـزه ی »تنوع و توسـعه 

پایـدار« خانـه ی آسـیا یـا »Casa Asia« شـد.

هیـأت داوران جایـزه ی ۲۰۲۱ خانـه آسـیا پـس از بررسـی ۵۲ نامـزد دریافـت جوایـز در چهـار 

بخـش، در جلسـه ی شـان کـه روز دوشـنبه، ۲۱ دسـامرب در مادریـد برگـزار شـد، جوایـز را بـه 

چهـار نامـزد اهـدا کردند.

فوزیـه کوفـی در بخـش تنـوع و انکشـاف پایـدار به خاطـر فعالیـت اش در عرصـه ی حامیـت از 

حقـوق زنـان و کـودکان، نقـش سیاسـی اش بـرای صلـح در افغانسـتان، و به خاطـر تعهدش به 

آمـوزش کـودکان و زنـان، زولیـو ریـوس، در بخـش فرهنـگ و اجتـامع به خاطـر افشـاگری اش 

از واقعیـت چیـن و به عنـوان رییـس نرشیـه آبـزرور سیاسـت چیـن و »IGADI«، نرشیـه پیرویی 

اقتصـادی و کارآفرینـی به خاطـر کارهـای برجسـته اش در  ایدیسـیون« در بخـش  »سـاتوری 

نـرش آثارهـای مرتبـط بـه جاپـان در زبان اسـپانوی و دانشـگاه سـانتو توماس فیلپیـن در بخش 

آموزشـی و علمـی جایـزه ی خانـه آسـیا را از آن خـود کرده انـد.

فوزیه کوفی، سیاسـت مدار و فعال حقوق زن متولد والیت بدخشـان اسـت. او دو دور به حیث 

مناینـده مـردم بدخشـان در مجلـس منایندگان افغانسـتان خدمـت کـرده و در تصویب قوانین 

مهـم از جملـه قانـون منـع آزار و اذیت زنان و کودکان در افغانسـتان نقش فعال داشـته اسـت.

خانـم کوفـی از معـدود زنانی اسـت کـه در دو نشسـت شـامری از جریان های سیاسـی با گروه 

طالبـان در مسـکو و دوحـه حضـور داشـته اسـت و در حـال حـارض عضـو هیـأت مذاکره کننـده 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان با گـروه طالبان می باشـد.

جایـزه ی خانـه ی آسـیا در سـال ۲۰۰۴ میـادی ایجـاد شـده اسـت. ایـن جایـزه همه سـاله به 

افـراد و نهادهـای دولتـی و خصوصـی به خاطـر کار شـان در عرصه ی همکاری هـای اقتصادی، 

اجتامعـی، آموزشـی، فرهنگـی، توسـعه پایـدار، حقوق برش و تنوع در قاره آسـیا اهدا می شـود.

یونسـیف یـا صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل اعـام کرده اسـت کـه بـرای ایجاد 

4 هـزار صنـف محلـی به منظـور بـرآورده شـدن نیازمندی هـای کـودکان محـروم 

از تعلیـم و تربیـت در مناطـق جنگـی و صعب گـذر، به خصوص دخـران، در مطابقـت با اصول 

قوانیـن بین املللـی برشدوسـتانه، ایـن اداره موافقـت طالبـان را به دسـت آورده اسـت. 

یونسـیف روز سه شـنبه 2 جـدی بـا ارسـال خربنامـه ای به رسـانه ها ترصیـح کرده اسـت که این 

کار بـه هـدف دسرسـی و گسـرش تعلیامت محلـی در مناطـق صعب العبـور و مناطق جنگی 

در والیت هـای هلمنـد، قندهـار، ارزگان و فاریاب انجام شـده اسـت.

یونیسـف بـاور دارد کـه بـا ایـن کار، زمینه آمـوزش و تدریس محلـی، برای حـدود چهارهزار باب 

صنـف تعلیـامت محلـی فراهم می گـردد و حـدود صدهزار تـا یک صدوچهل هزار دانـش اموز از 

ایـن فرصت اسـتفاده خواهند کرد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه از جملـه ۳.۷ میلیـون کـودک کـه در افغانسـتان از مکتـب محروم 

انـد، ۱.۵ میلیـون آن هـا در سـاحات دشـوارگذر و مناطـق جنگـی  زندگـی می کننـد. در آن 

مناطـق مکاتـب متـداول وجـود ندارند یـا مناطقی اند که کـودکان به مکتب دسرسـی ندارند.

بـه ایـن اسـاس یونسـیف از یـک روش بدیـل بنـام »آمـوزش محلـی« یـاد کـرده و ایـن روش را 

بهریـن روش در سـطح جهـان خوانـده اسـت.

بـر بنیـاد این خربنامه در سـطح کشـور حـدود ۴۳۵۱  صنـف تعلیامت محلی فعـال در مناطق 

کوهسـتانی و مناطـق فقیر و محروم وجـود دارند.

منابـع امنیتـی والیـت پـروان می گوینـد کـه در یک درگیـری مسـلحانه در این والیـت چهار تن 

کشـته و چهـار تـن دیگر زخمی شـده اند.

محمدسـلیم نـوری، فرمانـده پولیـس والیـت پـروان روز سه شـنبه، دوم جـدی گفـت کـه ایـن 

درگیـری مسـلحانه بـه دلیـل نـزاع بـر رس یـک دوکان صـورت گرفتـه اسـت.

او افـزود کـه ایـن دوکان در منطقـه »خـازه ای«، از مربوطـات مرکـز ایـن والیت موقعیـت دارد و 

نـزاع بـر رس آن نیـز صبـح روز سه شـنبه شـکل گرفته اسـت.

بـه گفتـه آقـای نـوری، در جریـان ایـن درگیـری مسـلحانه، چهـار تـن کشـته و چهـار تـن دیگر 

زخمـی شـده اند.

گفتنـی اسـت کـه پیـش از این نیـز موارد مشـابه از درگیری های مسـلحانه در پروان ثبت شـده 

است.

چندی پیش دعوا بر رس یک زمین در این والیت دو کشته بر جای گذاشته بود.

 رئیـس جمهـور غنـى، ضمـن محکـوم منـودن قتـل رحمـت اللـه نيکـزاد 

خربنـگار، بـه ارگان هـای امنیتـی هدايـت داد تـا چگونگـی وقـوع ایـن 

رویـداد را بـررىس وعاملیـن آن را بازداشـت و مجـازات کننـد.

نيکـزاد، حوالـی سـاعت ۵ عـرص روز دوشـنبه در منطقـه سـنایی مربـوط  

ناحیـه اول شـهر غزنـی، زمـاىن هـدف حمله قـرار گرفت کـه جهت ادای 

منـاز، از خانـه بـه سـوی مسـجد می رفت.

تـا اکنـون هیـچ شـخص یـا گروهـی مسـئولیت ایـن حملـه را برعهـده 

نگرفتـه اسـت. گـروه طالبـان با رد دخالـت در این رویـداد، آن را محکوم 

اسـت. کرده 

در خربنامـۀ مطبوعـاىت ارگ رياسـت جمهـورى کـه امـروز منترش شـده، 

آمـده اسـت کـه رئیـس جمهـور غنی، ضمـن محکوم منـودن شـدید این 

حملـه تروریسـتی، گفـت کـه حملـه باالی مـردم ملکـی، تاسیسـات عام 

املنفعه و دسـت اندرکاران رسـانه ای کشـور، حمله باالی آزادی بیان و 

جنایـت علیـۀ برشیت اسـت.

ارشف غنـى افـزوده اسـت که حکومت افغانسـتان، همواره بـر مصئونیت 

خربنـگاران تاکیـد دارد و حامیت از خربنگاران و سـایر دسـت اندرکاران 

رسـانه ای را از وظایف عمدۀ خویش میداند و در این راسـتا از هیچگونه 

سـعی و تاش دریـغ نخواهد کرد.

بررسـی  بخاطـر  امنیتـی  ارگانهـای  بـه  اینکـه  ضمـن  جمهـور،  رئیـس 

چگونگـی وقـوع ایـن رویـداد و مجـازات عاملیـن آن، هدایـات الزم داد، 

مراتـب تسـلیت و همـدردی عمیـق خویـش را به خانـوادۀ شـهید نیکزاد 

ابـراز مـی مناید

از جانـب ديگـر، داکـر عبداللـه عبداللـه رئيـس شـوراى عـاىل مصالحه 

مـى نيـز کشـته شـدن نيکـزاد را نکوهـش کرده اسـت.

رسـانه ای،  چهره هـای  و  خربنـگاران  “تـرور  اسـت:  گفتـه  موصـوف 

نشـان دهندۀ تـرس دشـمن از آزادی بیـان و اطاع رسـانی از جنایت ها و 

آن هاسـت.” شـوم  برنامه هـای 

عبداللـه افـزوده اسـت کـه خربنـگاران، قـرش بی دفـاع و آسـیب پذیر و 

امـا مسئولیت شـناس و متعهـد جامعـه هسـتند. تـرور پی هـم چهره های 

رسـانه یی و خربنـگاران، جنایـت ضـد بـرشی و غیرقابـل قبـول اسـت.

در عـن حـال، حامـد کـرزی رئیـس جمهورپيشـن کشـور نیـز در یـک 

خربنامـه اى گفتـه اسـت: “با انـدوه فـراوان آگاهی یافتم کـه یکی دیگر 

از خربنـگاران مسـتعد کشـور و رئیـس اتحادیـه خربنـگاران والیـت غزنی 

)رحمت اللـه نیکـزاد(، در نتیجـه یـک حملـه مسـلحانه در آن والیـت بـه 

شهادت رسـید. ”

همچنـان نهادهـای خربنـگاران نیـز قتل رحمـت الله نیکـزاد را نکوهش 

کـرده اند.

عبداملعیـد هاشـمی رئیـس کمیته دفـاع از ژورناليسـتان، ضمـن تقبيح 

ايـن حملـه گفته اسـت که جامعـه جهاىن، تنهـا تقبيح مى کننـد، کدام 

کار عمـى انجام منـى دهند.

موصـوف حکومـت را متهم کرده اسـت که به قضيه خربنگاران رسـيدگى 

منـى کنـد و نه هم بـه مصئونيت خربنگاران توجه کرده اسـت.

نـی، اداره حامیـت کنندۀ رسـانه های آزاد افغانسـتان می گوید، حکومت 

نتوانسـته مصئونیـت خربنگاران را در شـهرهای بـزرگ و کوچک تضمین 

کنـد. مجیـب خلوتگـر رئیس اجرائـی نی گفته اسـت: “قتـل رحمت الله 

در  تنهـا  نـه  خربنـگاران  کـه  می سـازد  روشـن  را  مسـاله  ایـن  نیکـزاد، 

شـهرها کـه در روسـتاها امنیـت ندارنـد. متاسـفانه حکومـت افغانسـتان 

در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه نتیجـه  اى کـه می بینیـم، کاری منی کنـد. 

درخواسـت مـا از حکومـت افغانسـتان ایـن اسـت کـه کـم از کـم قضیـۀ 

آقـای رحمت اللـه نیکـزاد را بـه صـورت جـدی و زود پیگیـری کنـد.”

تـا اکنـون هیـچ شـخص یـا گروهـی مسـئولیت ایـن حملـه را بـه عهـده 

نگرفتـه اسـت. گـروه طالبـان با رد دخالـت در این رویـداد، آن را محکوم 

اسـت. کرده 

نیکـزاد، از خربنـگاران بـا سـابقه و فعـال والیـت غزنـی بـود کـه سـابقه 

همـکار بـا شـامری از رسـانه هـا از جمله تلویزیـون الجزیـره و خربگزاری 

اسوشـیتدپرس را در کارنامـه دارد.

احمـد قریشـی رئیـس اجرایـی مرکـز خربنـگاران افغانسـتان، در بیانیـه 

ای گفتـه اسـت: “مـا ایـن جنایـت را بـه شـدت محکـوم می کنیـم. مرگ 

ایـن خربنـگار فعـال، ضایعـه بزرگ بـرای جامعه رسـانه ای کشـور به ویژه 

والیـت نا امـن غزنی اسـت.”

وی افـزوده اسـت: “قتـل نیکـزاد، ادامـۀ رونـد خشـونت سـازمان یافتـه 

ایـن  اسـت؛  علیـه خربنـگاران  بیـان  آزادی  دشـمنان  و  کاران  جنایـت 

حمله هـای بزدالنـه بایـد متوقـف شـوند و حکومـت عدالـت را در مـورد 

عامـان آن هـا اجـرا کنـد.” 

کـه  میگویـد  افغانسـتان  مرشانوجرگـۀ  رئیـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 

بـا  را  پشـتونها  نجـات  تحریـک  عضـو  وزیـر  علـی  دسـتگیری  موضـوع 

کـرد. خواهـد  رشیـک  پارملان هـا،  املللـی  بیـن  اتحادیـۀ 

علـی وزیـر رهـرب مرکـزی تحریـک نجـات پشـتونها و عضـو اسـامبلۀ ملی 

پاکسـتان، چنـد روز قبـل از سـوی پولیـس پاکسـتان در مسـیر شـهر 

پشـاور- اسـام آباد، بازداشـت و به پولیس ایالت سـند تسـلیم داده شد.

وی متهـم اسـت کـه چنـدی قبـل، طـی یـک نشسـت در ایالـت سـند، 

سـخرنانی نفـرت انگیـز کـرده اسـت.

فضـل هـادی مسـلمیار رئیـس مرشانوجرگـه افغانسـتان، در سـخنانی به 

نشسـت روز سه شـنبه دوم قـوس ایـن جرگـه، از دسـتگیری علـی وزیـر 

ابـراز نگرانـی کرد.

وی گفـت کـه علـی وزیـر، بـرای مبـارزه بـا تروریـزم و بـه دسـت آوردن 

حقـوق خـود، تاهنـوز ١٧ عضـو خانـواده اش را از دسـت داده اسـت.

رئیـس مرشانـو جرگـه افـزود: “اکنـون نیـز بـر علـی وزیـر و خانـواده اش 

ظلـم جریـان دارد، مـن نگرانی خـود را در ایـن خصوص بـا اتحادیۀ بین 

املللـی پارملـان هـا و پاکسـتان رشیـک خواهـم کرد.”

بـه گفتـۀ مسـلمیار؛ علـی وزیـر بـدون بـه دسـت آوردن حقوق پشـتونها، 

هیـچ جـرم دیگـر نـدارد و حکومـت پاکسـتان بایـد از مبـارزه و فعالیـت 

هـای وی هـراس نداشـته باشـد.

وزیـر  علـی  خانـوادۀ  اعضـای  دیگـر،  سـوی  از 

تحریـک،  ایـن  طرفـداران  و  حامیـان  برخـی  و 

میگوینـد کـه از برخـی منابـع خـرب شـده انـد که 

اسـت. خطـر  در  وزیـر  علـی  زندگـی 

ملـک رحمـت الله بـرادر بـزرگ وی، در یک پیغام 

ویدیویـی از عمـران خـان نخسـت وزیر پاکسـتان 

کـه   اسـت  خواسـته  کشـور،  ایـن  فـوج  رهـرب  و 

سـامتى علـی وزیـر را تضمیـن کنـد.

عاملگیـر بـرادرزادۀ علـی وزیر نیز گفته اسـت که 

بـه همـرش  تيلیفونـی  کاکایـش، در گفتگـوی 

گفتـه اسـت کـه در زنـدان، ادویـۀ بیـامری شـکر 

بـرای وی داده منـی شـود و تشـویش دارد کـه به 

بهانـۀ کـدام مرض، کشـته شـود. 

وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد   

اطاعـات و فرهنـگ در مـورد اقـدام ایـران، 

ترکیـه، جمهـوری آذربایجـان و ازبکسـتان مبنـی بـر ثبـت 

کـه  اسـت  گفتـه  کشـورها؛  آن  نـام  بـه  مینیاتـوری  هـرن 

اسـت. افغانسـتان  مینیاتـوری  هـرن  خاسـتگاه 

آقـای زهیـر روز سه شـنبه 2 جـدی در گفتگـوی تیلفونـی 

بـا هامیـون عزیـزی سـفیر افغانسـتان در فرانسـه، بـر ثبت 

هـرن مینیاتـوری به عنـوان میـراث فرهنگی مشـرک میان 

کشـورهای منطقـه بـر اصـل محوریـت افغانسـتان تاکیـد 

کرد.

کمیتـه  اجـاس  پانزدهمیـن  در  برگـزاری  حاشـیه  در 

نـام  بـه  یونسـکو  ناملمـوس  میـراث  فرهنگـی  بین الـدول 

ایـران و چند کشـور دیگـر در این روزها دوبـاره بحث کهنه 

و عمیقـی را تـازه کـرده اسـت. 

قبـل از ایـن نیز وزارت اطاعات و فرهنگ در نشسـت های 

کـه  افغانسـتان  نـام  بـه  مینیاتـوری  ثبـت هـرن  از  خـربی 

زادگاه و منشـای اصلـی ایـن هـرن اسـت، بـه یونسـکو خرب 

داده اسـت و در صـورت عاقمنـدی کشـورهای منطقـه به 

گونـٔە مشـرک نیـز ثبـت آن امـکان پذیراسـت.

وزارت اطاعـات و فرهنـگ طی نامه های رسـمی همچنان 

در  مینیاتـوری  هـرن  ثبـت  جهـت  یونسـکو  سـازمان  بـه 

میراث هـای جهانـی موضـوع را بـه گونـٔە رسـمی تعقیـب 

کـرده اسـت و ادارٔە یونسـکو از حصـول نامه هـا و از ثبـت 

وزارت  بـه  مشـرک  میـراث  عنـوان  بـه  مینیاتـوری  هـرن 

اسـت. داده  اطمینـان  فرهنـگ  و  اطاعـات 

سـازمان یونسـکو همچنـان در ایمیـل ۳۰ جـوالی ۲۰۲۰ 

الـی  مینیاتـوری  هـرن  ثبـت  جهـت  دوسـیه  تکمیـل  از 

 منابـع امنیتـی در والیـت هـرات می گویند که یـک محموله ی 

دالـر  هـزار   ۴۰۰ بـه  نزدیـک  ارزش  بـه   ESSE نـوع  سـیگار 

امریکایـی در ولسـوالی انجیل این والیت کشـف شـده اسـت.

هـرات  پولیـس  فرماندهـی  سـخن گوی  ولـی زاده،  عبداالحـد 

دیـروز )سه شـنبه، ۲ جـدی( گفـت کـه ایـن محموله ی سـیگار 

شـامل ۱۵۴۵ کارتن سـیگار از مسـیر شـاه راه هرات – قندهار 

از سـوی افـراد ناشـناس رسقـت شـده بود.

ایـن  رسقـت  عامـل  کـه  گفـت  همچنـان  ولـی زاده  آقـای 

محمولـه ی سـیگار بازداشـت شـده و تحقیقـات بیشـر از وی 

دارد. جریـان 

هـر از گاهـی گزارش هایـی مبنـی بـر رسقـت در شـاه راه های 

هـرات بـه نـرش می رسـد. پولیـس هـرات تأکیـد دارد کـه در 

راسـتای مبـارزه بـا رسقت هـای مسـلحانه در مسـیر شـاه راه ها 

تـاش خواهـد کـرد. 

 در یـک هفتـۀ گذشـته، دومیـن مقـام بلندرتبـۀ امریکایـی بـه 

افغانسـتان سـفر کـرده، و بـا رئیـس جمهـور در رابطـه به صلح 

گفتگـو منوده اسـت.

ریاسـت جمهـوری روز سه شـنبه 2 قـوس بـا نـرش خربنامـه ای 

امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  ارتـش  مرکـزی  قومانـدان  کـه  گفتـه 

)سـنتگام(، قومانـدان جـرنال مـک کینـزی، شـام روز گذشـته 

بـا ارشف غنـی دیـدار کـرده اسـت.

در خربنامه نوشـته شـده اسـت کـه در این ماقـات که در ارگ 

برگـزار شـد، امراللـه صالح معاون نخسـت رئیـس جمهور، لوی 

درسـتیز وزارت دفـاع ملـی، رئیـس ارشـد ادارۀ امـور، قوماندان 

عمومـی حامیـت ماموریـت قاطـع و شـارژدافیر سـفیر ایـاالت 

متحـدۀ امریـکا نیـز در آن حضور داشـتند.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه دو طـرف، در رابطـه بـه روند صلح 

افغانسـتان و حامیـت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان 

گفتگـو کردند.

ارگ ریاسـت جمهـوری مـی گوید کـه جرنال مک کینـزی، بار 

دیگـر بـر تعهـد ایـاالت متحـدۀ امریـکا، در بخـش حامیـت از 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان تاکیـد کرد.

میلـی  مـارک  کـه هفتـۀ گذشـته، جـرنال  یادآوریسـت  قابـل 

رئیـس کمیتـۀ لوی درسـتیزان امریکا نیز در جریان سـفر خود 

بـه افغانسـتان، بـا رئیـس جمهـور غنـی در رابطـه بـه پروسـۀ 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  حامیـت  و  افغانسـتان  صلـح 

افغانسـتان گفتگـو کـرده بـود.

موصـوف، همچنین بـا منایندگان طالبـان در قطر نیز ماقات 

کـرده و بر کاهش خشـونت تاکیـد کرده بود. 

امراللـه صالح معاون نخسـت ریاسـت جمهوری 

اللـه و داداللـه  اعـام کـرده اسـت کـه عاشـق 

کسـانی کـه روز گذشـته، قبـل از رسـیدن بـه هـدف کشـته 

کننـده  انتحـار  دو  ایـن  بودنـد.  طالبـان  اعضـای  شـدند، 

در  مسـجدی  در  را  فاتحه خوانـی   مراسـم  می خواسـتند 

ولسـوالی پغـامن کابـل آمـاج قـرار دهنـد. بـه گفتـه وی مـردم 

منطقـه اجسـاد باقی مانـده ایـن دو انتحار کننده را شـناختند 

کـه عضویـت طالبـان را داشـتند.

 58 گـزارش  نـرش  بـا  جـدی   2 سه شـنبه  روز  صالـح  آقـای 

جلسـات شـش و نیـم در صفحـه فسـبوک خـود، ترصیـح کرده 

اسـت کـه هـدف انتحـار کننـدگان محفـل فاتحه خوانـی قـوم 

ابراهیـم خیـل بـود.

از آغـاز رونـد گفتگوهـای صلح، گروه طالبان تقریبا مسـئولیت 

را  شـده  جاسـازی  ماین هـای  و  انتحـاری  حمـات  اکـر 

منی پذیـرد امـا حکومـت گـروه طالبـان را مسـئول این حمات 

می دانـد.

فاتحـه  مراسـم  یـک  بـر  بـوده  قـرار  کـه  حملـه  ایـن  اکنـون 

خوانـی در پغـامن انجـام شـود، بـه گفتـه شـهروندان پغامنی، 

انتحارکننـدگان اعضـای گـروه طالبـان بودنـد. ادعایـی که بر 

صحـت گفته هـای مسـئوالن دولتـی و امنیتـی کشـور صحـت 

می گـذارد.

وزارت امـور داخلـه هفتـه گذشـته اعـام کـرده بـود کـه بـر اثر 

حمـات و ماین هـای جاسـازی شـده گـروه طالبـان، در یـک 

مـاه اخیـر، ١34 غیرنظامـی در نقـاط مختلـف کشـور کشـته 

شـدند و 342 تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

ایـن وزارت گفتـه بـود که ایـن تعـداد غیرنظامیـان در نتیجه ی 

۱۶ حملـه ی انتحـاری و ۱۶۸ مـورد انفجـار مایـن در نقـاط 

مختلـف کشـور کشـته و زخمـی شـده اند.

فوزیه کوفی برنده ی جایزه »تنوع و توسعه پایدار« 
خانه ی آسیا شد

یونسیف: موافقت طالبان در مورد ایجاد صنف های 
محلی را به دست آوردیم

چهار تن در یک درگیری در پروان کشته شدند

رئیس جمهور: ارگان های امنیتی قتل خبرنگار غزنی را بررسی جدی کنند

مسلمیار: موضوع دستگیری علی وزیر را با اتحادیه بین المللی 
پارلمان ها شریک خواهم کرد

مـارچ ۲۰۲۱ اطمینـان داده اسـت کـه کشـورهای عضـو 

کننـدٔە  ادعـا  کشـورهای  بـا  تفاهـم  از  پـس  می تواننـد 

آن  بـه  و  کننـد  تکمیـل  را  اسـناد  میـراث،  ایـن  مالکیـت 

سـازمان ارسـال بدارنـد. بر همیـن اسـاس وزارت اطاعات 

و فرهنـگ اسـناد مربـوط را جهـت ثبـت هـرن مینیاتـوری 

در فهرسـت میـراث جهانـی ترتیـب کرده اسـت کـه در روز 

بـه سـازمان  امـور خارجـه  از طریـق وزارت  هـای نزدیـک 

یونسـکو فرسـتاده خواهـد شـد. 

تقاضـا  یونسـکو  سـازمان  از  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت 

می کنـد کـه بـر ثبـت هـرن مینیاتـوری بـه عنـوان میـراث 

فرهنگی مشـرک افغانسـتان و کشـورهای مربوط بر اصل 

محوریـت افغانسـتان اقـدام کنـد.

تاکید دوباره وزارت اطالعات و فرهنگ: 
خاستگاه هرن مینیاتویر افغانستان است
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