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 انتقاد ترامپ از رهبر جمهوریخواهان در سنا:
 برای تسلیم شدن زود است

تحقیق: پکن عامل استثمار بیش از ۵۵۰هزار ایغور در تولید 
بیست درصد پنبه جهان

 دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری امریـکا 
اکثریـت  رهبـر  کانـل،  مـک  میـچ  از 
بـه  سـنا  مجلـس  در  جمهوریخواهـان 
دلیـل تبریـک پیـروزی جـو بایـدن، رئیس 
جمهـوری منتخب این کشـور انتقـاد کرد.
رئیـس جمهـوری ایـاالت متحده با انتشـار 

گزارشـی مبنـی بـر ناراحتی  ...

 جدیدتریـن تحقیقـات موسسـه امریکایـی 
گلوبـال پالیسـی نشـان مـی دهنـد بیش از 
55۰ هـزار تـن از اقلیـت مسـلمان ایغور در 
چیـن، در تولیـد بیـش از ۲۰ درصـد پنبـه 
جهـان مـورد اسـتثمار و بیـگاری قرارمـی 
گیرنـد. آدریـان زنـز، پژوهشـگر آلمانی این 
گـزارش را روز دوشـنبه چهاردهـم دسـمبر 

منتشـرکرده اسـت....
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جمهوریت در همسویی 
نظم منطقه یی 

مهاجرت؛ و ادامه جنگ 
خانمان سوز 

3

3

پایین ترین  در  افغانستان   
رده توسعه انسانی در جهان

 بخـش توسـعه سـازمان ملـل  در تازه تریـن گـزارش خـود 
ایـن  کـه  گفتـه  افغانسـتان  در  انسـانی  توسـعه  بـاره  در 
کشـور در سـال ۲۰۱۹ با داشتن شـاخص توسعه انسانی 
برابـر بـا ۰.۵۱۱ در پایین تریـن رده توسـعه انسـانی در...

۲

۲

حفیظ اهلل زکی
افغانستان در پایین ترین رده 

توسعه انسانی در جهان قرار دارد
۲۰۱۱ -Midnight in Paris نیمه شب در پاریس- 

یـا  اخیـر  سـال های  در  همیشـه  آلـن  وودی  کار هـای 

به شـدت محبـوب بودند یـا اصالً درک منی شـدند، مثل 

فیلـم »یاسـمن پژمـرده«Blue Jasmine در مقابـل فیلـم 

 To Rome with »کمـر موفـق »تقدیـم بـه رم بـا عشـق

رمانتیکـش  کمـدی  فیلم هـای  از  هیچ کـدام   .Love

به انـدازه »نیمه شـب در پاریـس« مسـحور کننده نبودند. 

جذابیـت شـبانه ای کـه دید گرمـی که از گذشـته دارید 

می زنـد  پـس  را  آن  درعین حـال  و  می دهـد  نشـان  را 

... می خواهیـد  غیـرارادی  به طوری کـه 

شـهر اشـباح« به کارگردانی هایائو میازاکی در سال 

۲۰۰۱، پـس از ۱۹ سـال کـه از اکرانـش می گـذرد با 

فـروش ۸.۵ میلیـون دالر در دوران کرونـا، از مـرز 

۳۰۰ میلیـون دالر فـروش در ژاپـن عبـور کـرد. بـه 

جدیـد،  اکران هـای  شـدن  متوقـف  و  کرونـا  دلیـل 

توهـو بـار دیگر ایـن فلـم را در زنجیره سـینامهایش 

فـروش  تـا  شـد  موجـب  امـر  ایـن  بـرد.  پـرده  روی 

»شـهر اشـباح« تـا امـروز ...

 

 ده فلم کمدی برتر 
قرن بیست ویک

 شهر اشباح پرفروش ترین فلم 
تاریخ  جاپان شد
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سرمقاله سازمان ملل:



سازمان ملل: 

  

 

بشر   حقشوق  مسشتقل  کمیسشیون 

قتل هشای  کشه  می گویشد  افغانسشتان 

هدفمنشد 31 در صشد کل تلفشات غیرنظامیشان را در 6 ماه 

می دهشد. تششکیل  میشادی   2020 سشال  نخسشت 

نشر  بشا  قشوس   26 چهارششنبه  روز  کمیسشیون  ایشن 

 945 مشدت  ایشن  در  کشه  اسشت  نوششته  خربنامشه ای 

فعشاالن  خربنشگاران،  کشودکان،  )زنشان،  غیرنظامشی 

حقشوق بشر، کارمنشدان نهادهشای ملکشی دولشت و دیگشر 

قربانشی  پرششار  قتل هشای  ایشن  نتیجشه  در  ششهروندان ( 

سشهمی  و  رشکشت  هیچ گونشه  جنشگ  در  کشه  ششده اند 

ند. نداششته ا

می گویشد  افغانسشتان  بشر  حقشوق  مسشتقل  کمیسشیون 

کشه حمشات بشر غیرنظامیشان مصداق های آششکار جنایت 

جنگشی اسشت، پیگیری عامان آن ها مششمول مشرور زمان 

منی ششود و در هشر زمشان و مشکان پاسشخگو خواهنشد بود. 

ایشن کمیسشیون همچنیشن از تأثیشر تشداوم ایشن قتل هشا بر 

 وزارت امشور خارجشه کششور در پی سشفر 

بشه  هیشات گفتگوکننشده گشروه طالبشان 

پاکسشتان، اعشام کرده اسشت کشه این هیات با مششوره 

دولشت انجام ششده اسشت.

این وزارت روز چهارشنبه 26 قوس با نر خربنامه ای 

نوششته اسشت: »دیدار هیشات طالبان از اسشام آباد در 

مششوره بشا دولشت جمهشوری اسشامی افغانسشتان و در 

نتیجه سشفر آقای عمران خان نخسشت وزیر پاکسشتان 

به افغانسشتان انجام ششده اسشت.«

سشفر  ایشن  کشه  ششده  نوششته  همچنیشن  خربنامشه  در 

»بخششی از تاش هشا بشرای تقویشت روند صلح و آششتی 

ملشی« در کششور اسشت کشه دولشت افغانسشتان از ایشن 

می کنشد. قدردانشی  تاش هشای 

ششاری از اعضشای هیشات گفتگوکننده گشروه طالبان 

بشه ریاسشت مشا بشرادر آخنشد بشه اسشام آباد سشفر کرد. 

سشخنگوی ایشن گروه نوششته اسشت کشه مابشرادر آخند 

معشاون سیاسشی هیشات گفتگوکننده طالبشان در قطر، 

بشه دعشوت رسشمی پاکسشتان راهشی اسشام ابشاد ششد و 

در ایشن سشفر بشا عمشران خشان نخسشت وزیر پاکسشتان 

دیشدار و گفتگشو خواهشد کرد.

او نوششته اسشت کشه ایشن هیشات بشا محمشود قریششی 

وزیشر خارجشه پاکسشتان نیشز دیشدار و روی موضوعشات 

مشورد عاقشه دو طشرف بحشث و گفتگشو خواهشد کشرد.

 وزارت دفشاع ملشی اعشام کشرده اسشت کشه در ششبانه روز 

گذششته در والیت هشای قندهار، میشدان وردک، هلمند و 

بادغیشس، حمشات تهاجمشی طالبشان به عقب زده ششد و 

39 جنگجشوی ایشن گشروه بشه قتل رسشیدند.

ایشن وزارت روز چهارششنبه 26 قشوس اعشام کشرده اسشت 

پنجوایشی  ولسشوالی  در  طالبشان  جنگجشوی   17 کشه 

از  گروهشی  کشه  ششدند  کششته  آن  از  پشس  قندهشار، 

دفاعشی  نیروهشای  پوسشته های  بشر  طالبشان  جنگجویشان 

بودنشد. کشرده  حملشه  کششور 

در ایشن درگیری مقدار از تسشلیحات ایشن جنگجویان نیز 

تخریب ششده است.

در خربنامشه ای ایشن وزارت اضافه ششده اسشت که گروهی 

از جنگجویشان طالبشان روز گذششته در قریشه زیشواالت و 

ماخیشل ولسشوالی جلریشز والیشت میشدان وردک بشاالی 

نیروهشای امنیتشی دسشت بشه حملشه تهاجمشی زدنشد، بشا 

عملکشرد عاجشل کاندوهشا و حایشه قوای هوائشی، حمله 

بشه عقشب زده ششد و ۱۱ تروریسشت کششته ششدند.

 وزارت صحشت عامشه کششور اعشام کشرده 

سشاعت  بیسشت وچهار  در  کشه  اسشت 

گذششته، 16 فشرد مبتشا به بیشاری کویشد-19 در نقاط 

باختنشد. جشان  کششور  مختلشف 

ایشن وزارت روز چهار ششنبه 26 قشوس بشا نشر گشزارش 

روزانشه مبتایشان و مشرگ و میشر ناششی از ویشروس کرونا، 

بلشخ،  نوششته اسشت کشه 16 تشن در ده والیشت کابشل، 

ننگرهشار، تخشار، پکتیا، بغشان، پشروان، وردگ، هلمند و 

خوسشت جشان باختند. بشر اسشاس آمارهای ایشن وزارت، 

ششار جان باختگان به دوهزارو 17 تن رسشیده اسشت. 

از  نورسشتان  والیشت  از  جشز  بشه  ویشروس  ایشن  تاکنشون 

متامشی والیت هشا قربانشی گرفتشه اسشت. کابشل بشا 693 

جشان باختشه، بیششرین قربانشی را دارد.

ایشن وزارت همچنیشن نوششته اسشت کشه در 24 سشاعت 

گذششته از 2405 فشرد مششکوک آزمایشش گرفتشه ششده 

کشه 230 فشرد مثبشت شناسشایی ششده اند. 

وزارت صحشت عامشه کششور می گویشد کشه تاکنشون  49 

هشزار و 970 تشن بشه ویشروس کرونشا مبتشا ششده اند کشه 

38 هشزار و  648 تشن آنشان بهبشود یافته انشد. حشدود 10 

هشزار تشن همچنشان بشا ایشن ویشروس مصاب هسشتند.

وزارت صحشت عامشه تاکنشون از بیشش  174 هشزار فشرد 

مششکوک بشه ویشروس کرونا آزمایشش گرفته اسشت. پیش 

 افغانستان در پایین ترین رده توسعه انسانی 
در جهان قرار دارد
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از صفحه1  بخشش توسشعه سشازمان ملشل )UNDP( در 

تازه ترین گزارش خود در باره توسشعه انسشانی 

در افغانسشتان گفتشه کشه این کششور در سشال 

۲۰۱۹ بشا داششن ششاخص توسشعه انسشانی 

برابشر بشا ۰.۵۱۱ در پایین تریشن رده توسشعه 

انسشانی در میان کششورهای جهان قرار دارد.

افغانسشتان  کشه  آمشده  گشزارش  ایشن  در 

رده  در  جهشان  کششور   ۱۸۹ میشان  در 

دارد. قشرار   ۱۸۹ الشی   ۱۶۹ بیشن 

ششاخص توسشعه انسشانی ترکیبی اسشت برای 

در سشه  هشر کششور،  در  موفقیشت  سشنجیدن 

معیشار، زندگشی طوالنشی و سشامل، دسرسشی 

بشه دانشش و معرفت و سشطح زندگی مناسشب.

ایشن ششاخص  سشاالنه توسشط سشازمان ملشل 

بشرای  و  می ششود  منتشر  جهانشی  بانشک  و 

بدست آوردن آ» ششاخص های متعدد هانند 

اجتشاع،  اقتصشاد،  بهداششت،  آمشوزش، 

مشوارد  سشایر  و  سیاسشت  محیشط   زیسشت، 

می ششود. بررسشی  مختلشف  کششورهای  در 

سشال های  بیشن  کشه  گفتشه  ملشل  سشازمان 

توسشعه  ششاخص  ارزش   ۲۰۱۹ و   ۱۹۹۰

 ۰.۳۰۲ از  افغانسشتان  در  انسشانی 

 ۶۹.۲ کشه  یافشت  افزایشش   ۰.۵۱۱ بشه 

می دهشد. نششان  را  افزایشش  درصشد 

در ایشن گشزارش آمشده کشه امیشد بشه زندگی از 

هنشگام تولشد در ایشن کششور بشه ۱۴.۵سشال 

سشالهای  میشزان  اسشت.  یافتشه  افزایشش 

نیشز  بشاال  بشه  آمشوزش در جمعیشت ۲۵ سشال 

در ایشن کششور بشه طشور متوسشط ۲.۴ سشال 

پیشش بینشی ششده بشود کشه بشه گفته سشازمان 

اسشت. یافتشه  افزایشش  سشال   ۷.۶ بشه  ملشل 

درآمشد  کشه  آمشده  گشزارش  ایشن  در 

سشالهای  بیشن  افغانسشتان  مشردم  رسانشه 

میشادی   ۲۰۱۹ سشال  تشا   ۱۹۹۰

اسشت. یافتشه  کاهشش  درصشد   ۱۰

انسشانی  توسشعه  همچنیشن  گشزارش  ایشن  در 

 ۲۰۱۹ سشال  در  افغشان  زنشان  میشان  در 

حالیکشه  در  ششده  اعشام   ۰.۳۹۱ میشادی 

ایشن  مشردان  میشان  در  انسشانی  توسشعه 

سشازمان  و  ششده  ثبشت   ۰.۵۹۳ کششور 

جنسشیتی  تفشاوت  ایشن  کشه  گفتشه  ملشل 

اسشت. توجشه  قابشل  انسشانی  توسشعه  در 

الشدردری،  عبداللشه  از  گشزارش  ایشن  در 

در  ملشل  سشازمان  توسشعه  برنامشه  مناینشده 

نشر   « کشه  ششده  قشول  نقشل  افغانسشتان 

جشاری  سشال  در  انسشانی  توسشعه  گشزارش 

مشورد  در  ژنشو  کنفرانشس  پایشان  بشا  همزمشان 

جهانشی  جامعشه  روششن  تعهشد  و  افغانسشتان 

بشرای  کششور  ایشن  از  حایشت  ادامشه  بشرای 

بهبود زندگی ششهروندان افغانسشتان اسشت«.

رشکای  متشام  اکنشون  کشه  اسشت  گفتشه  او 

افغانسشتان بایشد با دولشت و مردم افغانسشتان 

ایشن  بشه  و  و همشکاری کننشد  کار  هاهنشگ 

توسشعه  زمینشه  در  کشه  کننشد  کمشک  کششور 

یابشد. دسشت  بهشر  جایشگاه  بشه  انسشانی 

بشری  فعالیشت  کشه  آمشده  گشزارش  ایشن  در 

ششود  طبیعشت  بشه  صدمشه  باعشث  می توانشد 

یشا بشر عکشس آنشرا دوبشاره احیشا کنشد. هشدف 

مثبشت  چرخشه  یشک  ایجشاد  ملشل  سشازمان 

چرخشه  ایجشاد  از  مانشع  کشه  اسشت  پایشدار  و 

ششود. طبیعشت  نابشودی  بشرای  منفشی 

بخش توسشعه سشازمان ملل افشزوده که تاش 

دارد بشا سشه راهکار از جملشه تغییر هنجارها و 

ارزش هشای اجتاعی، با توامنندسشازی افراد 

از طریشق توسشعه انسشانی بشرای رسشیدن بشه 

تعادل و پایداری در سشیاره زمین کمک کند.

اششاره  آن  بشه  نهشاد  ایشن  کشه  دیگشر  راهشکار 

کشه  اسشت  مقشررات  و  مششوق ها  کشرده 

ششکاف  می تشوان  آن  کارگیشری  بشه  بشا 

کشرد. پشر  را  ارزش هشا  و  رفتارهشا  بیشن 

مبتنشی  حل هشای  راه  نیشز  سشوم  راهشکار 

گفتشه  بشه  کشه  ششده  عنشوان  طبیعشت  بشر 

توسشعه  بیشن  تشوازن  می تشوان  نهشاد  ایشن 

را  اکوسیسشتم  از  حایشت  و  انسشانی 

کشرد. ایجشاد  زمیشن  سشیاره  سشامت  بشرای 

از  افغانسشتان  کشه  آمشده  گشزارش  ایشن  در 

کشه  اسشت  برخشوردار  غنشی  طبیعشی  منابشع 

مشی توانشد منبشع اصلشی تامیشن مالشی بشرای 

توسشعه اقتصشادی – اجتاعشی در این کششور 

باششد. ایشن نهشاد تاکید کشرده که ایشن کارنیز 

بشرداری  بهشره  بیشن  تشا  دارد  تعشادل  بشه  نیشاز 

حفشظ  و  توسشعه  بشرای  طبیعشی  منابشع  از 

محیشط زیسشت و حفشظ طبیعت برقرار ششود. 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 بخشش توسشعه سشازمان ملشل  در تازه ترین گزارش خشود در باره 

توسشعه انسشانی در افغانسشتان گفتشه کشه ایشن کششور در سشال 

۲۰۱۹ با داششن ششاخص توسشعه انسشانی برابر با ۰.۵۱۱ در 

پایین ترین رده توسشعه انسشانی در میان کششورهای جهان قرار 

دارد. در این گزارش آمده که افغانسشتان در میان ۱۸۹ کششور 

جهشان در رده بیشن ۱۶۹ الشی ۱۸۹ قرار دارد.

سشنجیدن  بشرای  اسشت  ترکیبشی  انسشانی  توسشعه  ششاخص 

موفقیشت در هر کششور، در سشه معیار، زندگی طوالنی و سشامل، 

دسرسشی بشه دانشش و معرفشت و سشطح زندگشی مناسشب.

متأسشفانه در افغانسشتان جنشگ، نشا امنی، پایین بشودن ظرفیت 

و  توسشعه  سشوی  بشه  را  راه  اداری،  گسشرده  فسشاد  و  انسشانی 

پیرفشت بسشته اسشت. راه حشل هشای مقطعشی و مؤقتشی پیشش 

از آن کشه بشه صلشح، امنیشت و ثبات منجر ششود، رسیشال خونین 

دیگشری را از جنشگ و خششونت در کششور به منایشش می گذارد 

و افغانسشتان را از یشک بحشران بشه بحران دیگر پرتشاپ می کند.

گاه  و  محدودگرایانشه  تفکشرات  و  بینانشه  واقشع  غیشر  تصشورات 

افراطشی بشر برهشم زدن مناسشبات سشامل و انسشانی مشردم لطمشه 

ایشن  اسشت.  سشاخته  آلشوده  تنشش  و  تبعیشض  بشا  را  آن  و  زده 

تصشورات ناششی از ایشده هشای خشود برتربینشی برخشی اششخاص 

و گشروه هشای اجتاعشی اسشت کشه حقشوق گشروه هشای دیگشر را 

انشکار مشی کننشد و بشه نفشاق و تضشاد در جامعه دامن مشی زنند.

افغانسشتان بشا ظلشم، سشتم، تبعیشض، تحقیشر و انشکار حقشوق و 

بشا  افغانسشتان  آبشاد منشی ششود.  هویشت هشای دیگشران هرگشز 

تکیشه بشر کششورهای خارجشی نیشز بشه توسشعه نایشل منشی آیشد. 

وابسشته  اقتصشادی  و  بشه لحشاظ سیاسشی  تاریشخ  مشا در طشول 

بشه کششورهای بیرونشی بشوده ایشم؛ چنانچشه ایشن وابسشتگی بشه 

انکششاف و بهبشود زندگشی مشردم افغانسشتان مشی انجامیشد تشا 

مشی  قشرار  پیرفتشه  کششورهای  ردیشف  در  افغانسشتان  حشال 

گرفشت. ما زمانی به توسشعه انسشانی و اقتصادی کششور امیدوار 

مشی ششویم کشه پیش از آن زمینه های توسشعه و ترقی در کششور 

فراهشم گشردد.

توسشعه و آبادانشی افغانسشتان بسشتگی بشه نشوع تعامشل اقشوام، 

گشروه هشای اجتاعی و سیاسشی با یکدیگشر دارد. چنانچه همه 

گشروه هشای قومشی و اجتاعشی حول محشور منافع تعریف ششده 

و بشه توافشق رسشیده ملشی، جمشع ششوند و دلسشوزانه و متعهدانه 

از آن دفشاع کننشد، چرخ توسشعه خود بخود بشه حرکت می افتد. 

ارزش هشا و هنجارهشای بیشن املللشی از لوازم توسشعه و پیرفت 

در کششورهای فقیشر و عقشب مانشده بشه ششار مشی آید. دفشاع از 

آزادی، برابشری و عدالشت همگانشی در متامشی سشطوح از پیشش 

رشط هشای توسشعه اسشت کشه بایشد روی آن تکیه ششود.

در فضشای ناامنشی، بشی عدالتشی و اسشتبداد، نهشال توسشعه بشه 

بشرگ و بشار منی رسشد. مششکل نخبشگان افغانسشتان این اسشت 

کشه هیچشگاه بشه مؤلفشه هشای توسشعه توجشه نکشرده اسشت. آنهشا 

در عیشن حالشی کشه نگشران مقشام و موقعیشت سیاسشی و دولتشی 

خودششان انشد، از بیشرون ششدن قشدرت از چنگ کتلشه ای که به 

او تعلق دارد نیز تششویش دارند. این تششویش و نگرانی سشبب 

مشی ششود که آنان تشاش کنند تا جلو رششد و پیرفشت دیگران 

را بگیرنشد و افشراد الیشق، ورزیشده و شایسشته از سشایر اقشوام را 

اجشازه ندهنشد کشه در جایشگاه هشا و موقعیشت هشای باالتشر قشرار 

گیرنشد. پشس تشا زمانی کشه پیرفت یشک کتله در افغانسشتان به 

معنشای عقشب مانشی کتله دیگشر به ششار رود، هرگز این کششور 

از بدبختشی و بیچارگشی نجشات پیشدا نخواهشد کرد.  

مشردم افغانسشتان اگشر مشی خواهنشد بشه صلشح، آرامشی، توسشعه 

و رفشاه نسشبی اقتصشادی دسشت پیشدا کننشد، بایشد در مرحلشه 

اول، تفکشر خشود را نسشبت بشه کششور و ششهروندان آن اصشاح 

کننشد. نشگاه انسشانی و برابشر بشه سشایر ششهروندان و به رسشمیت 

ششناخن حقوق آنها گام اول در مسشیر توسشعه و آبادانی کشور 

بشه حسشاب مشی آید. 

توسشعه یشک امشر چند بعدی اسشت. تنهشا با پیرفشت اقتصادی 

منشی توانیشم بشه آن برسشیم. در گذششته نیشز در بعضشی مقاطشع 

بهبشود اقتصشادی را ششاهد بودیشم، امشا چشون ایشن پیرفشت بشا 

تغییشر مثبت در سشایر بخششهای اجتاعشی همشراه نگردید، لذا 

نشاکام و نشا متشام ماند. وقشوع بحران ناششی از عوامل اجتاعی، 

فرهنگشی و حقوقشی نشه تنهشا متشام زیربناهشای اقتصشادی را فرو 

را در  آن  و مشردم  افغانسشتان  بشود  و  ریخشت کشه متشام هسشت 

معشرض نیسشتی و نابشودی قشرار داد.  

نظشام جدیشد و قانشون اساسشی جدیشد، روزنشه ای امیشدی اسشت 

و  زندگشی  کشه  تاریکشی  و  از گذششته هشای سشیاه  عبشور  بشرای 

رسنوششت مشردم افغانسشتان را بشه تباهشی کششانده بشود. ایشن 

نظشام و قانشون مشی توانشد تنهشا راه بیشرون رفت تدریجی کششور 

باششد.  بیگانشه  کششورهای  بشه  وابسشتگی  و  بدبختشی  فقشر،  از 

و ظرفیشت  گذششته  از  مانشده  بجشا  فکشری  رسشوبات  متأسشفانه 

پاییشن اغلشب افشراد جامعه، بشار دگر روحیه وحشدت و همپذیری 

اجتاعشی را خدششه دار کشرده و بشا دامشن زدن بشه اختافشات 

قومشی، سشمتی، مذهبشی و زبانشی مسشیر توسشعه را سشد کشرده 

و ظرفیشت هشا و فرصشت هشا را در گشرداب رقابشت هشا و دششمنی 

های ناسشامل هدر داده اسشت. گروه های تروریسشتی و وابسشته 

بشه اسشتخبارات کششورهای بیگانشه عامشل دیگشر از بیشن رفشن 

امکانشات و فرصشت هایشی بشود کشه در دو دهشه گذششته مشردم 

افغانسشتان در اختیشار داششتند. گردش دورانشی در دایره جنگ 

و خششونت و بحشران، براینشد همیشن تفکشرات امتیازخواهانشه و 

خشود برتشر بینانشه ای اسشت کشه وحشدت، یکپارچگشی و بشرادری 

مشردم مشا را هشدف قشرار داده اسشت و مسشیر توسشعه و آبادانشی 

کششور را مشی بنشدد.

سرمقاله

 افغانستان در پایین ترین رده 
توسعه انسانی در جهان

خانششواده  میلیششون   ۱.۶۷ بششرای  اول  درمرحلششه  برنامششه 

 ۵۰۰ هششزار   ۱۷۵ و  قریششه   ۸۹۶ هششزار   ۱۲ در  مسششتحق 

خانششواده مسششتحق در سششطح چهششار شششهر تحششت برنامششه ملششی 

میثششاق شششهروندی در رسارس کشششور بششرای هششر خانششواده 

بششه ارزش ۴ هششزار افغانششی مششواد خوراکششی و غیششر خوراکششی 

شششامل؛ آرد، برنششج، روغششن، نخششود، لوبیششا و صابششون توزیششع 

خواهششد شششد.

بششا تکمیششل مرحلششه دوم بیششش از ۵ میلیششون خانششواده در 

رسارس افغانسششتان اعششم از شششهرها و روسششتاها از ایششن طریششق 

بسششته های کمکششی به دسششت خواهنششد آورد.

او هششره ورځ لششه اړونششد مسششوولینو رسه د سششهار د ۶:۳۰ بجششو 

ناسششته تششررسه کششوي.

خششو د کابششل د امنیششې قوماندانششۍ ویانششد فششردوس فرامششرز د 

ولششي جرګششې د غششړو اندېښششنې د درک وړ ګڼششي او وايششي 

چششې امنیتششي ځواکونششه هڅششه کششوي چششې د »امنیتششي تششړون« 

پششه چششوکاټ کششې د کابششل ښششار وضعیششت تغییششر کششړي.

د هغششه پششه خششربه، پششه کابششل کششې جنايششي جرمونششه ۹۰ سششلنه 

کششم شششوي او پولیششس هڅششه کششوي چششې د »ترهګریششزو او 

تخریبششي« فعالیتونششو مخششه هششم ونیششي.

فرامششرز وايششي، پولیسششو پششه تېششره یششوه میاشششت کششې ۱۴۰ 

ترهګریششزو  او  مایششن خښششولو  د  کششې  کابششل  پششه  کسششان 

فعالیتونششو پششه تششور نیششويل او د دوی د اعرافونششو پششر اسششاس 

پششه ښششار کششې د لسششګونه بریدونششو او چاودنششو مخششه نیششول 

شششوې ده.

و بششرق سششولری بششه ارزش بیشششر از ۱۳۶ میلیششون افغانششی در 

سششاحات مختلششف ولسششوالی پنجششاب بششا سششهم گیری و همششکاری 

فعششال مششردم موفقانششه تطبیششق شششده اسششت. 

در خربنامششه عششاوه شششده کششه ۷۹ هفتششاد و نُششه هششزار و 761 نفششر 

در در روسششتاهای مختلششف ولسششوالی پنجششاب از ایششن پششروژه هششا 

بششه شششکل مسششتقیم مسششتفید می شششوند.

سششه شششنبه 25 قششوس برنامششه دسششرخوان ملششی نیششز در قریششه 

تششگاب بششرگ ولسششوالی پنجششاب والیششت بامیششان توسششط سششید انششور 

رحمتششی والششی والیششت بامیششان افتتششاح شششد. 

برنامششه دسششرخوان ملششی قششرار اسششت در دو مرحلششه، ۹۰ درصششد 

متامششی باشششندگان کشششور را تحششت پوشششش قششرار دهششد.  ایششن 

وضعیششت د اندېښششنې وړ وبالششه. د ولششي جرګششې رییششس میششر 

رحششان رحششاين وویششل، د نششا امنیششو او چسششپکي مایششن چاودنششو 

ډېرېششدو خلششک اندېښششمن کششړي او دغششه بریدونششه د امنیتششي 

سششکټور کمششزوري او ناکامششي ښششيي. هغششه زیاتششه کششړه: ))امنیتششي 

سششکټور بایششد خپلششې مدیریتششي پالیسششۍ تششه بیششا کتنششه وکششړي او د 

خپلششو ناکامیششو لششه املششه بښششنه وغششواړي، د حکومششت لششه مرتابششه 

غششواړو چششې امنیتششي برخششو تششه توامننششد کسششان معششريف کششړي.((

نومششوړي د حکومششت لششه رهششربۍ وغوښششتل چششې پششه امنیتششي 

سششکټور کششې د السششوهنو مخششه ونیششي او اجششازه ورکششړي چششې د 

امنیتششي بنسششټونو مسششوولین پششه ښششه نیششت دنششدې تششررسه کششړي او 

د ملششت کششور تششه ځششواب ووايششي. هغششه وايششي، د »شششپږنیمې بجششې 

ناسششتې« مثبتششه پایلششه نششه لششري، ښششه دا ده چششې قانششوين بنسششټونه 

تقویششه يش. لششه تېششرو دوو میاشششتو راهیسششې د کابششل امنیششت د 

ولسششمر لومششړي مرسششتیال امراللششه صالششح پششر غششاړه اخیسششتی 

 مقام هششا در والیششت بامیششان اعششام کششرده اسششت کششه 118 

ملششی میثششاق شششهروندی در ولسششوالی  برنامششه  از  پششروژه 

پنجششاب والیششت بامیششان بششه پایششه اکششال رسششیده اسششت.

دفششر مطبوعاتششی والششی بامیششان چهارشششنبه ۲۶ قششوس بششا 

نششر اعامیششه ای گفتششه اسششت کششه بششه تعششداد ۱۱۸ پششروژه 

ملششی میثششاق شششهروندی بششه ارزش بیشششر از ۱۳۶ میلیششون 

افغانششی در ولسششوالی پنجششاب بششا حضششور سششید انششور رحمتششی 

والششی والیششت بامیششان و محمششد رشیششف امین یششار ولسششوال 

پنجششاب افتتششاح و بششه بهششره بششرداری سششپرده شششد. 

در  روژه هششا  ایششن  کششه  اسششت  اضافششه شششده  در خربنامششه 

برق آبششی  رسک،  آشششامیدنی،  آب  زراعششت،  بخش هششای؛ 

د ولششي جرګششې رییششس د کابششل ښششار د امنیششت پششه اړه 

اندېښششنه څرګنششدوي او وايششي، امنیتششي سششکتور بایششد پششر 

خپلششې مدیریتششي پالیسششۍ بیششا کتنششه وکششړي او یششا دې د 

خپلششې ناتوانششۍ لششه املششه بښششنه وغششواړي.

دا پششه داسششې حششال کششې ده چششې پششه دې وروسششتیو کششې 

پششه کابششل ښششار کششې مایششن چاودنششې او هششديف وژنششې 

ډېششرې شششوې دي. پششه تششازه پېښششه کششې چششې نششن سششهار د 

کابششل ښششار د یوولسششمې حششوزې اړونششد سششیمه کششې پششر یششوه 

هایلکششس موټششر د مقناطیششي مایششن چاودنششه وشششوه، دوه 

کسششان ټپیششان شششوي دي. تېششره ورځ هششم پششه کابششل کششې د 

دغششه والیششت د مرسششتیال وايل پششر موټششر د چسششپکي مایششن 

چاودنششه کششې هغششه او سششکرتر یششې ووژل شششول او دوه نششور 

کسششان ټپیششان شششول. د ولششي جرګششې رییششس او ځینششو غششړو 

د دې جرګششې پششه نننششۍ ناسششته کششې د کابششل ښششار امنیتششي 

118 پروژه میثاق شهروندی در ولسوالی پنجاب به بهره برداری رسید

رحامين: په کابل کې بریدونه د امنیتي سکتور کمزوري ښيي

کمیسیون مستقل حقوق برش:
 31 درصد تلفات غیرنظامیان را قتل های هدفمند تشکیل می دهد

وزارت دفاع ملی:

 39 جنگجوی طالبان در والیت های قندهار، میدان وردک، 
هلمند و بادغیس کشته شدند

وزارت خارجه: 
هیات گروه طالبان با مشوره حکومت به پاکستان سفر کرده است

موج دوم کرونا؛ 16 بیامر کوید-19 در شبانه روز گذشته جان باختند

کار نهادهشای ملکشی، رسشانه ای و حقشوق بشری عمیقشاً 

اسشت. نگران 

کمیسشیون مسشتقل حقشوق بشر افغانسشتان از حکومشت 

در  را  قربانشی  خانواده هشای  کشه  می خواهشد  مجدانشه 

جریشان  پیرفشت تحقیقشات و بررسشی های خشود  بگشذارد 

و نتایشج آن هشا را همگانشی و در نهایشت، عدالشت را بشرای 

قربانیشان تأمیشن کنشد. همزمان بشا آغشاز گفتگوهای صلح 

بیشن هیشات دولشت و گشروه طالبشان، حمشات هدفمند در 

کششور بشه خصشوص در ششهر کابشل افزایشش چششمگیری 

داششته اسشت. ششهروندان کابلشی کمشر روزی را بشدون 

صشدای انفجشار آغاز می کننشد. اکرث ایشن انفجارها تلفاتی 

در پشی دارد. حوالشی سشاعت 7 صبشح روز چهارششنبه یک 

عشراده موتشر در ششهر کابشل هشدف ماین مقناطیسشی قرار 

گرفشت کشه گزارش هشای اولیشه سشه مجشروح را می رسشاند.

روز گذششته نیشز بشر اثشر انفجشار یشک مایشن مقناطیسشی، 

محبوب اللشه محبشی، معشاون والشی کابشل بشا همشکارش بر 

اثشر انفجشار مایشن در کابشل جشان باخشت.

همچنیشن در همیشن روز حششمت الله دقیشق، سشارنوال 

در کابشل و عبدالرحمشن عطششان، معاون ششورای والیتی 

غشور در ششهر فیروزکشوه غشور، کشه کارمندان ملکشی دولت 

بودند،  کششته ششدند.

تلویزیشون  خربنشگار  میونشد  مالشی  نیشز  ایشن  از  پیشش 

سشه  و  سشیاوش  یشا  ننگرهشار،  در  انعشکاس  خصوصشی 

همشکارش در کابشل و خربنشگار رادیشو آزادی در هلمنشد بر 

باخته انشد. جشان  مقناطیسشی  مایشن  انفجشار  اثشر 

حکومشت مسشئولیت متامشی ایشن رویدادهشا را بشر دوش 

گشروه طالبشان می انشدازد امشا گشروه طالبشان همشواره منکر 

چنیشن حماتشی ششده اسشت.

وزارت امشور خارجشه کششور گفتشه اسشت کشه »توقعشات 

برحشق دولشت و ملشت افغانسشتان را با دولشت جمهوری 

اهمیشت  بشر  و  گذششته  میشان  در  پاکسشتان  اسشامی 

کاهشش فشوری خششونت ها، تامیشن آتش بشس فراگیشر و 

رسشیدن بشه صلشح پایشدار از طریشق گفتگشوی سشازنده، 

می کنشد.« تاکیشد 

در خربنامشه همچنیشن نوششته ششده اسشت کشه کابشل 

امیشدوار اسشت تشا سشفر هیشات طالبشان بشه اسشام آبشاد 

بشه مثابشه گام هشای عملی و سشازنده در راسشتای تحقق 

بخششیدن بشه اهشداف مشورد نظشر، مفیشد واقشع ششود.

وزارت امشور خارجشه از تاش هشای کششور پاکسشتان نیز 

سپاسشگزاری کرده است.

هیشات گفتگوکننشده صلشح دولشت و گشروه طالبشان بعد 

از گذششت سشه مشاه بشر رس کارششیوه گفتگوهشای صلح 

بشه تفاهشم رسشیدند امشا دو روز بعشد از آن )22 قشوس( 

دو طشرف اعشام کردنشد کشه بشرای مششورت های بیششر 

در مشورد موضوعشات مربشوط به دسشتور کار گفتگوهای 

صلشح، تشا 16 جشدی رونشد گفتگوهشا تعطیل اسشت.

حکومشت در روزهشای گذششته بارهشا تاکید کرده اسشت 

کشه گفتگوهشا بشه دلیشل اینکشه از مداخلشه کششورهای 

دیگشر جلوگیشری ششود، بایشد در داخشل کششور انجشام 

شود.

ششدگان  کششته  اجسشاد  ملشی  دفشاع  وزارت  گفتشه  بشه 

جنگجویشان طالبان در جلریز در سشاحه باقشی مانده اند.

طبشق یشک خرب دیگر روزگذششته 7 جنگجشوی طالبان در 

ولسشوالی نشاوی والیت هلمنشد پس از آن به قتل رسشیدند 

کشه بشر پوسشته های نیروهای دفاعی کششور حملشه کردند.

رسگشروه  یشک  ششدن  کششته  از  وزارت  ایشن  همچنیشن 

جنگجویشان طالبشان بشه همشراه سشه جنگجشوی ایشن ایشن 

بشا  یشک درگیشری  بادغیشس در جریشان  گشروه در والیشت 

می دهشد.  کششورخرب  دفاعشی  نیروهشای 

وزارت دفشاع اسشم ایشن رسگشروه کششته ششده را عبدالحشی 

ایشن  دیگشر  درگیشری 4 جنگجشوی  درایشن  اسشت.  گفتشه 

گشروه زخمشی ششده انشد.

ایشن وزارت در اعامیه جداگانه از کششف و خنثا سشاخن 

16 حلقشه مایشن ضشد وسشایط در والیت هشای قندهشار و 

هلمنشد نیشز خشرب می دهشد. در خربنامشه آمشده اسشت کشه 

ایشن ماین هشا در مسشیر عامشه به هشدف قتل و کششتار غیر 

نظامیشان کارگشذاری ششده بود.

از ایشن گفتشه ششده بشود که هر کیشت ازمایش حشدود 30 

دالشر اسشت و هشر ازمایشش نزدیشک بشه سشه هشزار افغانشی 

بشرای وزارت صحشت عامشه هزینشه بر مشی دارد.

ویشروس کرونشا و ششیوع آن در حالشی از مشردم قربانشی 

می گیشرد کشه وزارت صحشت عامشه پیش از ایشن گفته بود 

کشه تشا اواسشط سشال جشاری میشادی واکسشین کرونشا بشه 

کششور خواهشد رسشید. ایشن وزارت گفتشه در مرحلشه اول 

افشرادی کشه در خطشر هسشتند، واکسشین خواهنشد ششد. 

رشوع  پیشش  روز   40 حشدود  کرونشا  ویشروس  دوم  مشوج 

از ششیوع  بشرای جلوگیشری  عامشه  وزارت صحشت  و  ششد 

دوبشاره ویشروس کرونا، اقدام به مسشدود کشردن تاالرهای 

عروسشی کشرد. ایشن وزارت گفتشه بشود کشه یکشی از عوامل 

انتششار ویشروس، تجمشع در تاالرهاسشت.

بشه دنبشال ایشن اقشدام و بشه تصمیشم کابینشه، مکتب های 

دولتشی و خصوصشی و متامشی دانششگاه ها )خصوصشی 

 26( چهارششنبه  روز  ششدند.  مسشدود  نیشز  دولتشی(  و 

قشوس( وزارت حشج و اوقشاف نیشز در یشک نشسشت خربی 

فاتحشه  مراسشم های  ششدن  ممنشوع  از  خشرب  مششرک 

خوانشی در مسشاجد را دارد. اولیشن فشرد مبتشا به ویروس 

کرونشا حشوت سشال گذششته خورششیدی در والیشت هرات 

شناسشایی ششد. ایشن ویشروس بشا رسعتشی باال بشه متامی 

کششور رسایشت کشرد.
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مهاجرت؛ و ادامه جنگ خانمان سوز

جمهوریت در همسویی نظم منطقه یی

و انداخــت راکــت هــا و تجــاوز آشــکار قــوای مســلح شــوروی 

زمینــه ی  مــردم  بســن  رگبــار  بــه  افغانســتان،  ســابق در 

مهاجــرت بــه کشــور هــای پاکســتان و ایــران را مهیــا کــرد تــا 

زندگــی ناراحــت کننــده ی داشــته باشــد و ســالها رنــج دوری و 

بــی پولــی را تجربــه کنــد . ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه نادیــده 

ــل  ــز یکــی ازعل گرفــن مشــارکت سیاســی در درون نظــام نی

تشــدید جنــگ و نــا امنــی و فشــار فیزیکــی در افراد نیــز باعث 

مهاجــرت فــرد می شــود . جنــگ در کابــل و اطــراف، موقعیــت 

نامناســب جغرافیــای، هــوای رسد و کمبــود حاصــات زراعتی 

بــرای تشــدید رونــد مهاجــرت نقــش محــوری داشــته اســت.

3- مهاجرت و تقابل فرهنگی 

بــا مهاجــر شــدن نزدیک به هفــت میلیون انســان افغانســتانی 

در دیگــر کشــورها تقابــل فرهنگــی، طــرز فکــر و تأثیرپذیــری 

از فرهنــگ اجتامعــی آن کشــورها شــکاف اجتامعــی در درون 

مهاجــرت بــه معنــای جــا بــه جایــی مــردم از یــک مــکان 

ــر  ــه عم ــه آن ب ــه تاریخچ ــد ک ــر می باش ــی دیگ ــه مکان ب

ــی  ــات آموزش ــد خدم ــر مانن ــی به ــد. زندگ ــر می رس ب

و صحــی بهــر و بیشــر، رهایــی از برخــی فشــار هــا، 

آزادی سیاســی، آزادی مذهبــی، تحصیــل، یافــن شــغل 

مناســب، جنــگ یــا هــزاران دلیــل دیگــر می توانــد از 

مــوارد ترغیــب یــک شــخص بــه مهاجــرت باشــد. اصــول 

ــه نظــام حقوقــی کشــور هــا  و قوانیــن مهاجــرت بســته ب

متفــاوت اســت. در دنیــا دو نظــام حقوقــی در کشــور هــا 

ــام آنهــا ســیویا و کامنــا می باشــد.  ــوده  کــه ن حاکــم ب

ــر  ــر مهاج ــا بیش ــی کامن ــام  حقوق ــع نظ ــورهای تاب کش

ــر  ــیویا کم ــام س ــع نظ ــای تاب ــور ه ــوده و کش ــر ب پذی

مهاجــر پذیــر هســتند بــا ایــن اوصــاف هــر کشــوری دارای 

ــرت دارد.   ــذب مهاج ــرای ج ــی ب ــط خاص رشای

مهاجــرت، پدیــده آشــنا در جامعــه افغانســتان، مــردم کــه 

بــا ایــن ناهنجــاری بــرو بــه بــرو اســت. میلیــون هــا انســان 

ــاش  ــی اش آواره و در ت ــار اصل ــارج از دی ــتانی خ افغانس

ــرت  ــوز، مهاج ــان س ــگ خامن ــدن و دور از جن ــده مان زن

هــای داخلــی و خارجــی از زمــان حاکمیــت مطلقــه گــروه 

ــه  ــه ایــن گــروه مــردم را ب طالبــان و اســتبداد بــی رحامن

ــه مهاجــرت  ــا دســت ب تنگنــای ســخت مواجــه ســاخت ت

هــای دســته جمعــی بزننــد.

حاکمیــت طالبــان رشوع مهاجــرت هــای دورن مــرزی 

ــارود  ــه از ب ــردم ک ــود، م ــتان ب ــرزی در افغانس ــرون م و بی

فاصلــه می گرفتنــد تــا تضمیــن زنــده بــودن خانــواده 

اش باشــد، اول بــه کشــور هــای همجــوار رفتنــد. کشــور 

هــای همســایه نیــز از نیــروی انســانی تــازه مهاجــر شــده 

ــتفاده  ــان اس ــی کشورش ــرای آبادان ــگ ب ــته از جن و خس

کردنــد و بــه گامشــن افــراد در کاری هــای طاقــت فرســا 

و مــزد انــدک و بــدون در نظــر گرفــن حــق شــهروندی و 

ــام  ــایه نظ ــا؛ در س ــد. ام ــه رس می برن ــی ب ــانی زندگ انس

ــد  ــر و درآم ــد، فق ــف نش ــد متوق ــن رون ــز ای ــت نی جمهوری

ــه  ــد ک ــرت گردی ــه مهاج ــث ادام ــا باع ــواده ه ــن خان پایی

ســال ۲۰۱۴ نقطــه اوج ایــن پدیــده پــس از تشــکیل 

ــود. ــت ب ــام جمهوری نظ

ــه  ــرون از کشــور ب ــه بی ــد مهاجــرت افغانســتانی هــا ب رون

دلیــل تاریخــی بــودن و داوم آن؛ زیــاد جــدی گرفتــه 

منی شــود  کــه همیــن جــدی نگرفــن باعــث ادامــه ایــن 

رونــد شــده اســت. متاســفانه علــت ایــن پدیــده تــا هنــوز 

ریشــه یابــی نشــده و کاری مفیــد از جانــب حکومــت 

ــی را  ــق علم ــک تحقی ــه ی ــه زمین ــه ک ــورت نگرفت ــز ص نی

می خواهــد. بیشــر مهاجــران از طبقــه جــوان و خیلــی از 

آنهــا دارای مــدرک کارشناســی یــا تــرک دانشــگاه کــرده 

ــته  ــواد نداش ــه س ــتند ک ــان هس ــف دوم جوان ــت. طی اس

همچنــان روی موضعــی امتیــاز خواهــی و دســت آورد دو 

دهــه اخیــر احــرام نگذاشــته و تاکیــد اش روی حکومــت 

ــم  ــروه ظل ــن گ ــه از ای ــران ک ــت مهاج ــارت طالبانی س ام

دیــده اســت و بــه طــور فجیــع ایــن گــروه هــر روز از مــردم 

قربانــی می گیــرد بــا درنظرگرفــن اینکــه طالبــان در 

ــان  ــور و همچن ــاد کش ــف  اقتص ــرت و تضعی ــد مهاج رش

نابــود ســازی پــروژه هــای عــام املنفعــه خســارات جــران 

ــتان  ــت افغانس ــت دول ــوده اس ــور من ــه کش ــر متوج ناپذی

نیــز بایــد بــه منایندگــی از مهاجریــن افغانســتان فــرد کــه 

ــای  ــته و ادع ــره نشس ــز مذاک ــان در می ــا طالب رو در رو ب

حقــوق بــه منایندگــی از مهاجریــن منایــد و گــر نــه مســله 

ــل  ــک معضــل تبدی ــه ی ــد ب ــرای بع ــد ب ــن می توان مهاجری

ــلم  ــق مس ــن ح ــت مهاجری ــه جمعی ــر ب ــون نظ ــود چ ش

ــت. ــتانی اس ــن افغانس مهاجری

 

 

کشــور بــه وجــود خواهــد آمــد زمانــی کــه کشــور بــه امنیــت 

دایمــی دســت یابــد انبــوه از مهاجریــن بــه کشــور رسازیــر 

شــده کــه یــک دیــد فرهنــگ زدگــی در اجتــامع بــروز خواهد 

ــی  ــد حت ــدید می کن ــی را تش ــد فرهنگ ــل دی ــه تقاب ــرد ک ک

ــاد و واکنــش هــای  ــار انتق ــان، لهجــه، کرکــر و رفت ــه  زب ب

ــه  ــای ک ــتانی ه ــت، افغانس ــد داش ــی خواه ــی را در پ منف

ــز  چنــد نســل قبــل در دیگــر کشــور هــا زندگــی منــوده نی

در افغانســتان دچــار مشــکل خواهــد شــد کــه زمینــه برنامــه 

ــزی شــده را می خواهــد. هــای از پیــش طــرح ری

4- مهاجرت و صلح

در  رو  شــاید حضــور  اخیــر  هــای  ســال  در  افغانســتان 

رو طالبــان و حکومــت دور یــک میــز بــوده تــا روی یــک 

چارچــوب مشــخص صلــح توافــق کننــد ولــی گــروه طالبــان 

کــه عامــل اصلــی مهاجــرت هــا در افغانســتان اســت، 

ــه  ــا کســب حرفــه دســت ب ــرای کاری روزمــزد ی و فقــط ب

مهاجــرت زده اســت. مهاجــرت بــا هــر انگیــزه کــه باشــد 

ــود را دارد: ــی خ ــرات جانب ــا و اث پیامده

1- مهاجرت و پیامد اقتصادی

بــا ادامــه مهاجــرت، مــردم افغانســتان در کاهــش نیــروی 

کاری و توســعه اقتصــادی در کشــور رو بــه رو شــده و 

زمینــه یــک کشــور بــدون پایــه ی اقتصــادی فــرا می کنــد 

و ایــن عاقبــت ناگــوار بــرای افغانســتان دارد اگــر فــرض 

ــاالنه ۱۰۰۰  ــه س ــور ک ــرد از کش ــک ف ــن ی ــا رف ــم ب کنی

ــون  ــت میلی ــه هف ــک ب ــد نزدی ــته باش ــد داش ــر درآم دال

مهاجــر افغانســتانی داشــته باشــیم، ۷ میلیــارد دالــر 

بــرای کشــور صدمــه می  رســد و از جانبــی در توســعه 

عقــب  نیــز  کشــور  در  فرهنگــی  و  شــهری  علمــی، 

می مانیــم از طرفــی هــم دولــت از زمــان رشوع مکتــب تــا 

ختــم دوره ی کارشناســی بیشــر از یــک میلیــون افغانــی 

ــدون  ــن همــه خــرج ب ــس از ای ــا، پ ــد ام مــرف می منای

ــش  ــرژی و دان ــذارد ان ــت می گ ــی دول ــه بازیافت هیچ گون

ــن  ــر روی ای ــود. اگ ــرف ش ــری م ــور دیگ ــه کش ــان ب ش

وضعیــت برنامــه ی ســنجیده شــده و مــدون ریخته نشــود، 

ــد از  ــید و بع ــد رس ــدار نخواه ــعه پای ــه توس ــتان ب افغانس

ــم  ــل خواهی ــال تبدی ــن س ــه که ــه جامع ــی ب ــد مدت چن

ــرای کشــورهای مهاجــر  ــت مهاجــرت ب ــد مثب شــد. پیام

ــه  ــدون رصف هزین ــروی کار ب ــر شــامل ۱- تامیــن نی پذی

هــای تربیــت نیــروی انســانی ۲- اســتفاده از مهاجریــن 

بــرای کاری هــای ســخت و ســنگین. ۳-  رســیدن بــه 

ــن  ــتفاده از مهاجری ــا اس ــده ب ــزی ش ــه ری ــداف برنام اه

۴- افزایــش فضــای ســبز و رشــد محصــوالت زمینــی ۵- 

تقویــت شــهرک ســازی هــا و تامیــن آرایــش بیشــر بــرای 

کشــور کــه مهاجــر شــده اســت.

از مهــم تریــن پیامــد منفــی مهاجــرت شــامل ۱- افزایــش 

ــی ۳-  ــران محل ــتمزد کارگ ــدن دس ــم ش ــت ۲- ک جمعی

ــه  ــن ب ــه ممکــن اســت مهاجری ــامری هــای ک اشــاعه بی

ــواری  ــه دش ــدن ب ــه رو ش ــند. ۴- رو ب ــا باش ــا مبت آن ه

ــاد  ــا زمــان ی هــای محــل جدیــد بــرای افهــام و تفهیــم ت

ــان  گیــری زب

2- مهاجرت و جنگ

ــور دارد  ــک کش ــت ی ــا امنی ــتقیم ب ــه مس ــرت رابط مهاج

ــا را  ــتانی ه ــرت افغانس ــی مهاج ــل اصل ــه عام ــی ک زمان

بررســی کنیــم نــا امنــی اولیــن فاکتــور مهاجــرت اســت، 

جنــگ هــای چهــار دهــه در کشــور و کشــته شــدن 

هــزاران انســان بــی گنــاه  و نابــود شــدن آشــیانه زندگــی 

ــم  ــرت را فراه ــرار و مهاج ــه ی  ف ــر زمین ــتبداد متوات و اس

ــل  ــامن اش مث ــه آس ــل ک ــای کاب ــب ه ــت. ش ــرده اس ک

ــار  ــا از انفج ــه ج ــود و هم ــن ب ــگ روش ــدید جن روز از ش

جواد ماندگار

مهدی شیزاد

در رشق، جنــوب و جنــوب غــرب مرزهــای افغانســتان تحــت 

امیرعبدالرحمــن خــان را محــدود ســاخت. در  حاکمیــت 

شــامل کشــور، امپراتــوری روســیه تــزاری ایــن حــد را ترســیم 

ــا  ــران ب ــروزی ای ــور ام ــم کش ــتان ه ــرب افغانس ــود و در غ من

ــای  ــدوده ه ــارس، مح ــت پ ــی حکوم ــود یعن ــی خ ــام قدیم ن

ــت  ــن موقعی ــد. افغانســتان در چنی ــن منودن سیاســی را تعیی

ــتم  ــرن بیس ــوالت ق ــان تح ــت و در جری ــرار گرف ــی ق جغرافیای

ــی  ــه سیاس ــن نقش ــگاه و از همی ــن جای ــز از همی ــادی نی می

ــی  ــا م ــش ایف ــه نق ــادالت منطق ــش در مع ــی خوی – جغرافیای

منــود. طبعــا قــرن ۲۰ م تغییــرات شــگرف را در ســطح جهانی 

ــی کــه  و در نظــام هــای منطقــه¬ی شــکل داد و منطقه¬¬ی

در آن افغانســتان اخــذ موقــع منــوده اســت نیــز بــه تأســی از 

ــد.  ــاد ش ــای زی ــی ه ــار دگرگون ــی دچ ــوالت جهان تح

بوجــود آمــدن دو کشــور هنــد و پاکســتان در منطقــه رشق و 

جنــوب افغانســتان، آرایــش جدیــدی را در ایــن منطقــه ظاهــر 

ســاخت. در ختــم جنــگ رسد و در آغــاز فروپاشــی اتحــاد 

ــتان،  ــور افغانس ــاملی کش ــه¬¬ی ش ــوری، حیط ــر ش جامهی

شــاهد ظهــور کشــورهای هــم مــرز بــا افغانســتان شــد. 

از میــان کشــورهای تــازه جــدا شــده از بدنــه¬ی اتحــاد 

ســاختار جهانــی و منطقه¬یــی طــوری نظــام یافتــه اســت 

کــه هــر واحــد سیاســی در جهــان و منطقــه متأثیــر مــی 

گــردد از تحــوالت عمومــی کــه پیــش مــی آیــد و در منطقه 

جــاری و ســاری مــی شــود. نظــام موجــود منطقه¬یــی بــا 

توجــه بــه کشــاکش هــای کــه در عرصــه سیاســی دیــده 

مــی شــود، بازهــم در گره¬گاهــای کان سیاســی در 

ــرش  ــی از نگ ــویی ناش ــن همس ــرار دارد. ای ــی ق همگرای

ــایه  ــای همس ــت ه ــه دول ــت ک ــه اس ــع گرایان ــای مناف ه

ــان  ــن می ــتان در ای ــد. افغانس ــک ان ــه در آن رشی و منطق

ــی  ــگاه تاریخ ــه جای ــر ب ــی نظ ــم سیاس ــن پارادای و در ای

ــی  ــی منطقه¬ی ــد در همگرای ــه دارد بای ــی ک و جغرافیای

ــه  ــب ک ــه تناس ــه ب ــی منطق ــاق سیاس ــورزد و وف ــاش ب ت

بــرای کلیــت منطقــه مهــم اســت بــرای افغانســتان نیــز از 

اهمیــت ویــژه برخــوردار اســت. بــا درک دقیــق از موضــع 

تاریخــی – جغرافیــای خویــش و در پیونــد بــزرگ متدنــی 

فرهنگــی تــاش شــود تــا نقــاط مشــرک و مــورد احــرام 

منطقه¬یــی را بیــش از پیــش تقویــت منایــد. ایــن امــکان 

ــورد  ــام م ــیله¬ی نظ ــه بوس ــد ک ــد ش ــم خواه ــان فراه زم

ــی  ــویی منطقه¬ی ــتان و در همس ــردم افغانس ــت م حامی

ــن  ــامی در ای ــای اس ــوزه ه ــا و آم ــاف ارزش ه ــد خ توان

ــذا جمهــوری اســامی افغانســتان  ــد. ل کشــور بوجــود آی

نــوع نظــام سیاســی اســت کــه در داخــل کشــور اکرثیــت 

قاطــع بــه آن احــرام و در منطقــه نیــز از شــباهت و 

همســویی زیــاد برخــوردار مــی باشــد. در منطقــه¬ی کــه 

افغانســتان جــزء آن مــی باشــد نظــام سیاســی جمهــوری 

یــک نکتــه¬ی مشــرک اســت کــه همــه از آن ســود مــی 

برنــد. البتــه در نــوع نظــام جمهــوری تفــاوت هــای اســت 

ــی و  ــرارداد جمع ــا ق ــی و ی ــط اجتامع ــه رشای ــر ب ــه نظ ک

ــت را  ــوع از جمهوری ــه، آن ن ــامن جامع ــری ه ــاح پذی ص

قبــول منــوده انــد. 

اشــراکات فرهنگــی – متدنــی و وفــق پذیــری آن در 

ــه¬ی  ــامی؛ منطق ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــب نظ قال

بــه عنــوان واحــد سیاســی در کنــار  افغانســتان  کــه 

ســایر کشــور هــا قــرار گرفتــه انــد دارای اشــراکات ژرف 

ــامی،  ــگ اس ــام و فرهن ــدن اس ــت. مت ــه¬ی اس و ریش

ــت هــا  ــن مل ــان ای ــروری را در می ــه پ ــه قــوی و یگان روحی

بوجــود آورده اســت. چــر بــزرگ دیــن اســام و آمــوزه های 

اصیــل اســامی ایــن فرصــت را بــرای کشــورهای منطقــه 

ــده  ــدارک دی ــوی ت ــات ق ــا امکان ــی جهــان اســام ب و حت

ــت  ــوع مدیری ــه در ن ــت ک ــن اس ــد ای ــاز من ــا نی ــت؛ ام اس

هــای سیاســی و تعریــف منافــع جمعــی دنیــای اســام و 

امــت اســامی دیــدگاه واحــد بــه میــان آیــد. جــای خــوش 

ــویی  ــتان در همس ــه، افغانس ــه در منطق ــت ک ــی اس بخت

کان، دارای نظــام جمهــوری اســامی اســت و ایــن نظــام 

بــر بنیــاد قانــون اساســی بــا اســتوانه هــای اســامی بنــا 

یافتــه اســت. موجودیــت چنیــن نظــام در بنیــاد و اصــاح 

منــودن ســاختار و کارگــزاران و ســازمان اجرائــی آن، ایــن 

ضامنــت را بــرای کشــور هــای منطقــه خواهــد داشــت کــه 

افغانســتان النــه¬¬ی امــن و زمینــه¬ی رشــد گــروه هــای 

افراطــی نخواهــد شــد. 

کاهــش نقــش مخــرب و رقابــت هــای منفــی منطقه¬یــی 

نظــام  افغانســتان  در  صورتیکــه  در  افغانســتان؛  در 

براســاس منافــع عمــوم مــردم افغانســتانی موجــود باشــد 

و ایــن نظــام بتوانــد مطالبــات همــه¬ی شــهروندان ایــن 

خــاک را بــرآورده ســازد، در آن حــال زمینــه شــکل گیــری 

شــکاف هــا کمــر شــده و انســجام مبتنــی بــر روحیــه ملی 

ــکل  ــد. مش ــد ش ــد خواه ــی منعق ــام سیاس ــپهر نظ در س

افغانســتان قســمتی اساســی شــان برمــی گــردد بــه عــدم 

ســازش هــا و همگرایــی هــای درونــی و موجودیــت روحیــه 

ــه.  خــود محورخواهان

ــور،  ــکل در درون کش ــودن مش ــود ب ــبت موج ــه نس ــا ب ام

عامــل هــای تخیریــب کننــده و آوردن جنــگ هــای نیابتی 

در افغانســتان فکتــور هــای بســیار مهــم اســت کــه منــوط 

ــری  ــکل گی ــس! ش ــتان. پ ــارج افغانس ــه خ ــود ب ــی ش م

نظــام قابــل قبــول متــام مــردم افغانســتان در الگــوی 

جمهــوری اســامی، زمینــه¬ی رقابــت هــای منفــی و 

تنــش آور دیگــران را در افغانســتان تقریــب بــه صفــر مــی 

ــع  ــه و مناف ــای منطق ــیت ه ــه حساس ــه ب ــا توج ــد. ب منای

عامــه¬ی مــردم افغانســتان و ســاخن افغانســتان بــدون 

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــات، نظ ــا ثب ــگ و ب جن

نســخه¬¬ی وســیعی اســت کــه ایــن زخــم هــا را التیــام 

ــید.  ــد بخش خواه

امــا جریــان اصــاح گرایــی در مــورد کجــی هــای نظــام از 

بایــد هــای حیاتــی بــه شــامر مــی رود.  

جامهیــر شــوروی، ســه کشــور مســتقل در مرزهــای شــاملی 

افغانســتان قدبرافراشــت و هرســه کشــور، تحــت تأثیــر 

دگرگونــی هــای جدیــد اواخــر قــرن بیســت میــادی، نظــام 

ــش در  ــخه مداوابخ ــک را نس ــوری دموکراتی ــی جمه سیاس

رفــع رنــج هــای سیاســی و مدیریــت کشــور شــان پذیرفتنــد. 

بــا نظــام سیاســی  همســایه غربــی افغانســتان کشــور 

جمهــوری اســامی ایــران اســت، افغانســتان در همســایگی 

ــت  ــته اس ــرار داش ــش ق ــخ خوی ــور در درازای تاری ــن کش ای

و پیــش از ســه¬صد ایــن دو جغرافیــای مســتقل سیاســی 

فــراوان  سیاســی  و  تاریــخ  هــای  وابســتگی  از  امــروز 

برخــوردار بــوده اســت. در رشق افغانســتان نیــز کشــور 

جمهــوری خلــق چیــن اســت کــه نقــش بــزرگ منطقــه¬¬ی 

و جهانــی داشــته / دارد. بنابرایــن وقتــی موقعیــت تاریخــی 

ــی  ــی – فرهنگ ــت سیاس ــا دق ــتان را ب ــای افغانس – جغرافی

مطالعــه شــود، ایــن نکتــه هویــدا مــی گــردد کــه افغانســتان 

ــه¬ی  ــت منطق ــد در باف ــی توان ــی در آن من ــام سیاس و نظ

تافتــه¬ی جــدا بافتــه از ایــن رشایــط باشــد. از همــه مهمــر 

اینکــه نظــام سیاســی بــا خواســت و نیــاز و منافــع ملــی در 

درون کشــور از مقبولیــت مردمــی و در ســطح منطقــه از 

ــد.  ــوردار باش ــی برخ ــام منطقه¬ی ــویی نظ همس

منطقه¬یــی؛  معــادالت  در  نظام¬منــد  وابســتگی 

ــا در  ــاز دارد ت ــه نی ــن منطق ــد در ای ــدون تردی افغانســتان ب

معــادالت سیاســی، اقتصــادی ســهم انتفاعــی بــه نفــع 

ملــی داشــته باشــد. ایــن نقــش را زمــان مــی توانــد خــوب 

ــی  ــزرگ سیاس ــویی ب ــه در همس ــازد ک ــرأی س ــر اج و موث

افغانســتان در  در منطقــه رشیــک باشــد. جایــگاه کــه 

ــن اســت کــه در ســاختار هــای  ــد ای ــاز من ــرار دارد نی آن ق

بــه  امــا  بگیــرد.  را در نظــر  بــزرگ سیاســی همگرایــی 

ــن نظــام در  ــه ای هــامن تناســب کــه افغانســتان وابســته ب

متامــی عرصــه هاســت، ســایر کشــور هــای منطقــه نیــز از 

ــدور منــی باشــد. ولــی میــزان تأثیــر گــزاری و  وابســتگی ب

تأثیــر پذیــری در معــادالت منطقــه بــر مــی گــردد بــه ثبــات 

ــت.  ــوردار اس ــا از آن برخ ــور ه ــه در درون، کش ــی ک سیاس

ــوی  ــب ق ــه مرات ــان ب ــری ش ــر پذی ــزان تأثی ــتان می افغانس

ــاس  ــن اس ــت. برای ــه اس ــا در منطق ــور ه ــایر کش ــر از س ت

افغانســتان نفــع ملــی شــان ایجــاب مــی کنــد کــه در ایــن 

معــادالت از واگرایــی منطقه¬یــی اجتنــاب منایــد. داشــن 

نظــام سیاســی همــه شــمول کــه در بردارنــده ارزش هــای 

انســان محــور و شــهروند محــور بــر بنیــاد قانــون اساســی و 

ارزش هــای اســامی در کشــور باشــد، در همســویی نظــام 

منطقه¬یــی مــی توانــد ســهم ارزشــمند داشــته و منتــج بــه 

ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــردد. در ای ــتان گ ــردم افغانس ــع م نف

کشــور افغانســتان در انــزوای منطقــه¬ی قــرار نگرفتــه و بــه 

ــور  ــادی حض ــی – اقتص ــات سیاس ــت در تعام ــکل مثب ش

ــت.  ــد یاف خواه

اشــراکات نظــام هــای سیاســی مــروج در منطقــه؛ وقتــی با 

دقــت متــام و بــا نــگاه تحلیلــی بــه نظــام هــای سیاســی در 

منطقــه و بنیــاد ایــن نظــام هــا در کشــور هــا نگرســته شــود؛ 

ایــن مســأله آشــکار اســت کــه نظــام سیاســی نهادینــه 

ــا،  ــور ه ــرای کش ــت ب ــی مثب ــرد سیاس ــده و دارای کارب ش

نظــام جمهــوری اســت کــه در بعضــی کشــور هــا بــا پســوند 

اســامی و در برخــی از کشــور هــا بــدون ایــن پســوند 

اســت. امــا از آنجایکــه ملــت و مــردم افغانســتان مســلامن 

ــن  ــت ای ــه رصاح ــز ب ــور نی ــن کش ــی ای ــون اساس ــد و قان ان

موضــوع را تبییــن مــی منایــد کــه هیــج نظــام و قانــون منــی 

منافــع ملــی خــود را در شــعاع بــزرگ منطقــه بــه صــورت 

واضــح تعریــف منایــم. 

موقعیــت تاریخــی و جغرافیــای افغانســتان؛ از نیمــه 

طــوری  رسزمیــن  ایــن  حاکمیــت  ۱8م  قــرن  هــای 

آرام زمینــه¬ی شــکل  و  یافــت کــه آهســته  رســمیت 

ــد  ــام افغانســتان فراهــم شــد. در فراین ــری کشــور بن گی

زمانــی کــه شــامل قــرن ۱9م مــی شــود بنابــر تغییــرات 

ــروز  ــزرگ آن ــتعامری ب ــدرت اس ــت دو ق ــزرگ و موجودی ب

جهــان، شــامیل افغانســتان بــه عنــوان کشــور میــان دو 

ابرقــدرت تصویــر گردیــد. اکــرث از مرزهــای این کشــور در 

ــا امضــأ  زمــان امیرعبدالرحمــن خــان مشــخص شــد و ب

ــخیص  ــح و تش ــر ترسی ــن ام ــی ای ــن امللل ــدات بی معاه

ــف  ــت تعری ــه بایس ــای ک ــاخص ه ــا ش ــور ب ــد. کش گردی

گــردد، یعنــی داشــن رسزمیــن مشــخص، حاکمیــت 

تعریــف شــده، قلمــرو سیاســی و ملــت بــه عنــوان بســر 

ــکل  ــدوی ش ــت. از ب ــروز یاف ــان ب ــن زم ــت در ای حاکمی

ــدود  ــی مح ــور طبیع ــه ط ــور ب ــن کش ــی ای ــری تاریخ گی

ــه حــدود اربعــه¬ی گردیــد کــه در اطــراف افغانســتان  ب

ــوی،  ــد هندبرتان ــزرگ مانن ــای ب ــدرت ه ــا و ق ــور ه کش
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 بازی با اعداد              3175
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3070    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3345
شاه سفید را در خانه  a1 حرکت دهید. 
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ثور
امروز به دلیل مشکالت مالی که دارید کمی کالفه هستید. آرامش خود را حفظ 
کنید وگرنه به احساسات دوستان تان لطمه می زنید! امروز برای امتحان دادن، 

سخنرانی و یا مسافرت روز خوبی است. 

جوزا
برخی از موانع ممکن اســت برســر راه تان قرار بگیرید. احساس خواهید کرد 
انرژی تان به هدر رفته اســت، و کمی ناراحت هســتید. اطرافیان شما را درک 

و حمایت می کنند. روابط با شریک عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود. 

سرطان
ممکن اســت عصبی شــوید، و دوستان و شــرکای تجاری تان از شما دور 
شــوند. باید احتیاط کنید. نیاز دارید که بیشــتر مواظب خودتان باشید و 

بیشــتر استراحت کنید. بیشــتر به مشکالت اعضای خانواده توجه کنید.

اسد
یکی از دوســتان تــان به عهدی که داده بــود وفا نکرده اســت و این موجب 
عصبانیت شما می شود. ارامش خود را حفظ کنید! ممکن است توضیح منطقی 

وجود داشته باشد. بیشتر انعطاف پذیر باشید زیرا به شما کمک می کند

سنبله
نباید با موضوعاتی که نیاز به دقت دارند برخورد کنید. احتماال عصبی باشــید. از 

سمت دیگر، رابطه تان با شریک عاطفی بسیار خوب پیش می رود.

حمل
امروز ممکن اســت از مشــکالت مالی رنج ببرید زیرا کسب و کاری که امیدوار 
کننده به نظر می رســیدند به شکست منجر می شود. وضعیت شرکای تجاری 

تان کمی تنش زاست زیرا مهارت های برقراری ارتباطی تان ضعیف است.

میزان
امروز تمایل دارید که مســئولیت های زیــادی را به عهده بگیرید ولی نمی 
توانید همه آن ها را با موفقیت به اتمام برســانید. در حقیقت، زمان خوبی 
برای انجام هر گونه تالش های تجاری نیســت. شما در خطر از دست دادن 

مبلغی عمده ای پول هستید. 

عقرب
امروز صبح مشکالت ارتباطی را تجربه خواهید کرد. روابط شخصی و اجتماعی 
تان ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. زمان خوبی برای شروع هر گونه تالش 
و یا پروژه های کاری نمی باشید. اهمیتی ندارد که چقدر وسوسه انگیز باشد.

قوس
امروز ممکن اســت بیشــترین زمان خود را صرف فکر کــردن کنید. گرچه 
دوستان تان را از شما دور می کند اما از اینکه به فکر کردن بپردازید رضایت 

خاصی دارید. باید مشکالت مهم خانواده را حل کنید.

جدی
به نظر می رســد که ناراحت هســتید و این موضوع مانع از این می شــود 
که منظور خود را به وضــوح بیان کنید. باید مالقات ها را به زمان دیگری 

موکول کنید 

دلو
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید و کمتر اجتماعی باشید زیرا کمی 
کسالت دارید. باید رابطه تان را با دوستان و شریک عاطفی تان حفظ کنید. امشب 

یکی از بستگان تان را مالقات می کنید که مودتان بهبود می یابد.

2823

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

تاریکـ  تــارـ  تیرـ  تایر 
ـ ترکـ  شــرکتـ  ترش 
ـ تاک ـ تشکر ـ کشت ـ 
تراشـ  رایتـ  تیارـ  کتاب 
ـ کاتبـ  تابـ  بتـ  تبـ  
تبر ـ برات ـ تبار ـ کتب ـ 

تابشـ  شراکت.
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ده فلم کمدی برتر قرن بیست ویک

حوت
امروز برای سفر های کاری مطلوب نمی باشد. فرصت بدست آوردن سود مالی تان 
امروز کم است. زندگی عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود، به شرطی که به نیاز 

های شریک عاطفی تان دقت کنید.

 شطرنج                     3346

ل

آقازادهـ  اســتخباراتـ  بینندهـ  پتانسیلـ  تداویـ  ثباتـ  جنـ  چراغانـ  
حقوقـ  خریدارـ  دولتمندـ  ذخایرـ  رنگینـ  زودرسـ  ژرفـ  سرحدـ  شلوغ 
ـ صادقـ  ضمانتـ  طهارتـ  ظاهرـ  عمودـ  غالبـ  فرستادهـ  قوانینـ  کبوتر 

ـ گلخانهـ  المذهبـ  مومنـ  واهمهـ  نایبـ  هدرـ  یاس.

و غ ش آ ب ه ذ م ا ل د ز

ا ض ژ ل ق ذ گ ف ع م و د

ه ه ر آ و ط خ پ ر د ل م

م ن د ح ق غ ت ا ر ژ ت و

ه ا ه ن ح ا د س ی ا م م

د خ ن چ ن ی ز ر ر ر ن ن

ا ل ا س ر ی و ا د ت د ی

ت گ ی خ ت ا ب ث د ق ط ن

س ل ب ن ج خ غ ح د ه ی ا

ر ه ا ظ ت ژ ر ا ا گ ا و

ف م آ س ث س ص ر ن پ س ق

ض غ ا ل ب ق ت ر ت و ب ک

م

شهر اشــباح پرفروش ترین فلم 
شد جاپان  تاریخ 

شـهر اشـباح« بـه کارگردانـی هایائـو میازاکـی در سـال ۲۰۰۱، پس 

از ۱۹ سـال کـه از اکرانـش می گـذرد با فـروش ۸.۵ میلیـون دالر در 

دوران کرونـا، از مـرز ۳۰۰ میلیـون دالر فـروش در جاپـان عبـور کرد.

بـه دلیـل کرونـا و متوقـف شـدن اکران هـای جدیـد، توهـو بـار دیگـر 

ایـن فلـم را در زنجیـره سـینامهایش روی پـرده بـرد. ایـن امـر موجب 

شـد تـا فروش »شـهر اشـباح« تا امـروز از ۳۰۴ میلیون دالـر هم فراتر 

بـرود و بـه پرفروش تریـن فلـم تاریـخ جاپـان و اولیـن فلمـی کـه از 

فـروش ۳۰۰ میلیـون دالـر عبـور می کنـد بـدل شـود.

بـه ایـن ترتیـب »فلـم اهریمن کـش: قطـار موگـن« اکنون فلم شـامره 

دو پرفـروش در تاریـخ ژاپـن اسـت و بـا فـروش ۲۹۱ میلیـون دالـر 

انیمـه  ایـن  بـا »شـهر اشـباح« باشـد.  بـه رقابـت  می توانـد امیـدوار 

اکشـن جاپانـی کـه پاییـز امسـال اکـران شـد و بـه رسعـت بـه ایـن 

جایـگاه دسـت یافـت تصـور می رفـت تـا هفتـه آینـده »شـهر اشـباح« 

را پشـت رس بگـذارد، امـا رکورد جدید »شـهر اشـباح« کمـی فاصله را 

بیشـر کـرده اسـت.

»شـهر اشـباح« کـه در جـوالی ۲۰۰۱ اکران شـد از ۲۶ جون توسـط 

توهـو در ۳۷۲ سـالن سـینام روی پـرده رفـت. ایـن اکـران هم زمـان 

بـا سـه فلـم دیگـر کالسـیک میازاکـی و اسـتودیو جیبلی همـراه بود. 

ایـن انیمیشـن تـا مـاه آگوسـت روی پـرده مانـد و ایـن چهـار فلـم که 

شـامل »نائوشـیکا از دره باد« محصـول ۱۹۸۴، »شـاهزاده مونونوکه« 

محصـول ۱۹۹۷ و »حکایت هایـی از دریـای زمیـن« محصـول ۲۰۰۶ 

هـم می شـد در مجمـوع ۲۵ میلیـون دالر بـا اکـران مجـدد در دوران 

کرونـا فـروش کردند.

»فلم اهریمن کش« از ۱۶ اکترب امسـال در ۴۰۳ سـالن سـینام روی 

پـرده رفتـه و در طـول ۵۹ روز بـه ایـن میـزان از فـروش دسـت یافتـه 

اسـت. ایـن فلـم از ۲۶ دسـامرب در ۸۲ سـالن MX۴D و ۴DX هـم 

اکـران می شـود و انتظـار مـی رود رونـد فروشـش را ترسیـع کنـد.

»شـوالیه تاریکـی«، »رشک«، »گریـس«، »بـرادران بلـوز« و »زنبق هـای 
مزرعـه« از جملـه فلم هایـی هسـتند کـه بـه فهرسـت فلم هـای ملـی 

آمریـکا افزوده شـدند.
کریسـتوفر نـوالن کارگـردان »شـوالیه تاریکـی« از ایـن امر بـه عنوان 
افتخـاری بـزرگ یـاد کـرد کـه نـه تنهـا شـامل حال افـرادی شـده که 
در ایـن سـه گانه کار کردنـد، بلکـه شـامل حـال همـه هرنمنـدان و 
نویسـندگانی می شـود کـه در طـول دهه هـا روی حامسـه بتمـن کار 

کردند.
سـیدنی پواتیـه بازیگـر »زنبق هـای مزرعـه« هـم کـه بـه عنـوان اولین 
چهـره سیاهپوسـت موفق به کسـب جایزه اسـکار بهریـن بازیگر مرد 
شـد گفـت »زنبق های مزرعه« خاطـرات بزرگی در خانـواده ما دارد از 
کوچک تریـن پواتیـه کـه دارد پدربزرگـش را در این فلم نـگاه می کند 

تـا خود سـیدنی پواتیه بابابـزرگ فعلی.
جانـت یانـگ تهیه کننده »باشـگاه جـوی الک« هم کـه برمبنای رمان 
پرفروشـی از ایمـی تـان بـه کارگردانی وین وانگ سـاخته شـده گفت 
هرگـز تصـور منی کـرد که پـس از خواندن چنـد فصل اولیه از نسـخه 
دسـت نویس ایمـی بخواهـد از آن یـک فلـم بسـازد کـه پـس از چنـد 

دهـه هنوز مطرح باشـد.
افـزوده شـدن بـه فهرسـت فلم هـای ملـی کتابخانـه کنگره آمریـکا به 
معنـی حفاظـت همیشـگی از فلـم بـا توجه به قانـون حفاظـت از آثار 
ملـی اسـت. ایـن فلم ها بـا توجه بـه ارزش هـای فرهنگـی، تاریخی یا 
زیبایی شـناختی انتخـاب می شـوند و بـا انتخاب های اخیـر که امروز 

دوشـنبه صـورت گرفت فهرسـت ایـن فلم ها بـه ۸۰۰ فیلم رسـید.
در فهرسـت امسـال کـه شـامل ۲۵ فیلـم اسـت بـا انتخـاب ۹ فلـم از 
کارگردان های زن، رکوردی از این نظر گذاشـته شـد. هفت فلمسـاز 

ایـن فهرسـت نیز رنگین پوسـت هسـتند.
»مسـابقات  اسـاملی،  فیلیـپ  سـاخته   ۱۹۱۳ محصـول  »تعلیـق« 
هـرنی  سـاخته   ۱۹۱۴ محصـول  ونیـز«  در  بچه هـا  اتومبیل رانـی 
لرمـن، »نـان« محصـول ۱۹۱۸ سـاخته آیـدا می پـارک، »نـربد قـرن« 
آسـامن«  در  »کابینـی  بروکمـن،  کالیـد  سـاخته   ۱۹۲۷ محصـول 
محصـول ۱۹۴۳ سـاخته ونسـان وینلـی و باسـبی برکلـی، »خشـم« 
محصـول ۱۹۵۰ سـاخته آیـدا لوپینـو، »مـردی بـا بازوهـای طالیـی« 
محصـول ۱۹۵۵ سـاخته اوتـو پرمینگـر، »زنبق های مزرعـه« مخصول 
 ۱۹۷۱ محصـول  کوکـی«  »پرتقـال  نلسـون،  رالـف  سـاخته   ۱۹۶۳
 ،۲۰۰۱ محصـول  »رشک«  انیمیشـن  کوبریـک،  اسـتنلی  سـاخته 
»گنجـه دردهـا« محصـول ۲۰۰۸ سـاخته کاتریـن بـی گلو، »سـواران 
آزادی« محصول ۲۰۱۰ سـاخته اسـتنلی نلسـون از جمله این فلم ها 

هسـتند

ثبت »شوالیه تاریکی« و »زنبق های 
مزرعه« در فهرست 

فیلم های ملی آمریکا

می کـرد. داسـتان ایـن فیلـم سـاده اسـت: وقتـی طـرف آمریکایـی متوجـه 

پخـش  حـال  در  جونگ -ایـل  کیـم  شـاملی  کـره  بی رحـم  رهـرب  می شـود 

تـا بـه  سـالح های کشـتارجمعی اسـت، یـک بازیگـر را اسـتخدام می کنـد 

تیـم پلیـس بین املللـی بـرای نجـات دنیـا بپیونـدد. ایـن کمـدی کـه ازنظـر 

سیاسـی خیلـی درسـت نیسـت در مـورد خندیـدن بـه ترکیـدن سـاعت بیگ 

بـن، اهـرام مـر و بـرج ایفل اسـت- عـالوه بر ایـن عروسـک های ۲۲ اینچی 

هسـتند کـه در نقـش افـراد مشـهور لیربالـی مثل جنیـن گرافلو ، تیـم رابینز 

و مایـکل مـور جلـوی دوربیـن می رونـد. آمریـکا: لعنـت بـه شـام!

۲۰۱۴-The Grand Budapest Hotel ۷-هتل بزرگ بوداپست

از هـامن صحنه هـای ابتدایـی »هتـل بـزرگ بوداپسـت« مشـخص می شـود 

که در رسزمین وس اندرسـن هسـتید. باشـکوه، مجلل و رنگارنگ و به وضوح 

غیرواقعـی اسـت- حتی وقتـی کارگردان محل هایـی برای فیلم بـرداری قطار 

را در کارلـووی واری را انتخـاب می کنـد. باوجـود گروهـی از کمدین هـای 

سـبیلو، بـه رهـربی رالـف فاینـس فوق العـاده در نقـش آقـای گوسـتاو دربان 

افسـانه ای هتـل کـه در همه جـای داسـتان دیـده  می شـوند فیلـم خیلـی 

خنـده دار می شـود و وقتی کـه ایـن داسـتان کمـدی پیچیـده بـا چنـد فریـم 

زمانـی، درزمان تغییرات آشـفته بین دو جنگ جهانـی رخ می دهد، جذابیت 

آن دوچنـدان می شـود. ایـن فیلم مدیـون بازیگران موردعالقه اندرسـن، بیل 

مـری، اوون ویلسـون، تیلـدا سـوئیننت، ادوارد نورتون، آدرین برودی،جیسـن 

شـوارتزمن و هـاروی کایتـل اسـت. ایـن افـراد به درسـتی می داننـد اندرسـن 

بـه دنبـال چـه چیـزی اسـت و هـامن را برایـش خلـق می کنند.

۲۰۰۳-Lost in Translation »۸-»گمشده در ترجمه

اگـر می خواهیـد آرامـش بگیریـد »گمشـده در ترجمـه« را متاشـا کنیـد. بیـل مـوری 

در  فقـط  امـا  بـازی می کنـد،  را  کاراکـر  ایـن  مختلـف  کـه مدل هـای  دهه هاسـت 

کنـار سـوفیا کاپـوال بـود کـه به اندازه-اگـر نگوییـم بیشـر از »روز دوم مـاه فوریـه« 

Groundhog Day و »راشـمور«Rushmore- درخشـید. اسـکارلت جوهانسـون هـم 

بـه هـامن انـدازه خنـده دار اسـت، درنتیجـه باعـث ایجاد دوسـتی ای عمیق می شـود 

به طوری کـه شـام درنهایـت عاشـق ایـن دو نفـر می شـوید.

۲۰۰۳- School of Rock ۹-مدرسه راک

ریچـارد  ماننـد  را  بلـک  جـک  دیوانـه وار  انـرژی  نبـوده  موفـق  تابه حـال  هیچ کـس 

بـه  موزیـکال  بازیگـر  ایـن  بـا  همـکاری اش  اولیـن  کـه  کسـی  کنـد،  لینکلیرمهـار 

ایـن شـاهکار منجـر شـد. ایـن فیلـم عـالوه بـر اینکـه خنـده دار، جـذاب و گیراسـت، 

بـه  کـه  شـد  آمریـکا  در رستـارس  راک  موسـیقی  مدرسـه  چنـد  افتتـاح  الهام بخـش 

کـودکان قـدرت موسـیقی را آمـوزش می دهنـد. ایـن خـرب خوبـی اسـت ازآنجاکـه مـا 

مهم تریـن درس هـا را از برنامـه درسـی معمولـی یـاد منی گیریـم بلکـه بیشـر بـا ایـن 

را می فهمیـم. روش هاسـت کـه عمیقـاً چیـزی 

۱۰-راه هـای فرعـی Sideways-۲۰۰۴ : بـا یکـی از بهریـن اجرا هایش که توسـط 

Alexander Payne آکادمـی اسـکار نادیده  گرفته شـد، کمدی درام الکسـاندر پیـن

یـک  جیاماتـی  پـل  وامـی دارد.  فکـر  بـه  شـامرا  می خندانـد  شـامرا  کـه  هامن قـدر 

شـخصیت میان سـال کسـل کننده اسـت کـه در کنارتومـاس هیـدن چـرچ به عنـوان 

دسـتیار خائنـش به شـدت در مالیخولیایـی غرق شـده اند. آخرین خوش گذرانی شـان 

در رسزمیـن رشاب جشـنی بـرای همـه عمـر گذشته شـان اسـت.

۲۰۱۱ -Midnight in Paris ۱-نیمه شب در پاریس

کار هـای وودی آلـن همیشـه در سـال های اخیر یا به شـدت محبـوب بودند 

یـا اصـالً درک منی شـدند، مثل فیلـم »یاسـمن پژمـرده«Blue Jasmine در 

 .To Rome with Love »مقابـل فیلـم کمـر موفـق »تقدیم به رم بـا عشـق

هیچ کـدام از فیلم هـای کمـدی رمانتیکـش به اندازه »نیمه شـب در پاریس« 

مسـحور کننده نبودنـد. جذابیـت شـبانه ای کـه دیـد گرمـی کـه از گذشـته 

به طوری کـه  می زنـد  پـس  را  آن  درعین حـال  و  می دهـد  نشـان  را  داریـد 

مهـره  ویلسـونبهرین  اوون  باشـید.  آن سـهیم  در  غیـرارادی می خواهیـد 

بـرای جان  بخشـیدن بـه تصویر های ذهنـی این دوره طالیی آلن اسـت، او 

بهریـن بـازی اش را در فیلم هـا بـه تصویـر می کشـد البته به جـز فیلم هایی 

کـه سـاخته وس اندرسـن باشـند )بـا اشـاره ای بـه فیلـم »ظهـر شـانگهای« 

)Shanghai Noon

۲۰۰۸-Burn After Reading ۲- بخوان و بسوزان

هیچ وقـت قابلیت هـای برد پیـت ، فرانسـیس مک دورمند،ریچـارد جنکینز، 

تیلـدا سـوئیننت، جـان مالکوویـچ و جـورج کلونـی را بـرای اینکـه بـه طـرز 

دوست داشـتنی ای احمقانـه بـازی کننـد را دسـت کم نگیریـد. این کمدی 

دقیـق بـرادران کوئنسـاخته کمپانـی وورکینـگ تایتـل بر اسـاس برداشـت 

اشـتباه مـردم از یکدیگـر اسـت. یـک اشـتباه نیهیلیسـتی: به شـدت دور از 

انتظـار، تعجـب آور و به شـدت خنـده دار.

۲۰۱۳– Enough Said ۳- بحث کافیه

درصحنـه آغازیـن ایـن فیلـم کـه پنجمیـن اثـر نویسـنده و کارگرداننیکـول 

در  یـک مهامنـی  در  او،  رمانتیـک  و هوشـمندانه ترین کمـدی  هلوفسـرن 

لس آنجلـس ایـوا )بـا بـازی جولیـا لوئی-درایفـوس( یـک ماسـاژور مطلقـه 

و  برقـرار کنـد  ارتبـاط  آدم هـا  بـا  از مدت هـا دوبـاره  سـعی می کنـد پـس 

آلـربت )جیمـز گالدونفینـی( مطلقـه را می بینـد و بـا او روابطـش صمیمـی 

می شـود. همچنیـن شـاعری بامالحظـه بنـام ماریـن )کاتریـن کیـرن( کـه 

مشـری و دوسـت ایوا می شـود. هر سـه نفر دخرانی دارند که قرار اسـت 

بـه دانشـگاه برونـد. همه چیـز آنجـا پیچیده می شـود که مشـخص می شـود 

ماریـن زن سـابق عصبانـی آلـربت اسـت.

۲۰۰۵ -Year-Old Virgin-40 The ۴-باکره چهل ساله

اولیـن بـازی جـاد اپتاو’ جلوی دوربین درسـت مثل یک کیسـه ماسـه روان 

 Knocked »بـود کـه هنـوز هم بهرین اثر او به شـامر می رود )فیلم »بـاردار

Up هـم به پـای ایـن فیلـم منی رسـد(. ایـن روش کـه بـه مشـهور شـدن 

ایـن فیلـم کمـدی کمـک کـرد، در دهـه بعـد چندیـن بـار تقلیـد شـد امـا 

هیچ وقـت به خوبـی ایـن فیلـم از آب درنیامـد- سـاده لوحی جـذاب اسـتیو 

کارل در کنـار خشـونت بداهـه پـل راد، سـت روگن و رومانـی مالکو ترکیب 

فوق العـاده ای را سـاختند. همچنیـن حضـور گـرم کاتریـن کیرنباعـث شـد 

ایـن فیلـم چیـزی فراتـر از مجموعـه ای از شـوخی های بی ادبانـه باشـد.

۲۰۰۷-Superbad ۵- خیلی بد

مایـکل رسا شـاید رسیع ترین آدم روی کره زمین نباشـد؛ امـا خنده دارترین 

نوجوان هایـی اسـت  تـا ۲۰۱۰ کـه دربـاره  بیـن سـال های ۲۰۰۰  فیلـم 

کـه دوره نوجوانی شـان را می گذراننـد، یـک کمـدی موفـق از آب درآمـده 

اسـت؛ و ایـن فقـط مدیـون مکلوویننیسـت. رفاقت رسا و جونا هیل درسـت 

به انـدازه ای کـه شـیرین و دیدنـی بـود مطابـق صحبـت و رفتـار نوجوان هـا 

در آن زمـان بـود.

۲۰۰۴-Team America: World Police ۶- پلیس جهانی

در طـول حملـه بـه عـراق، فیلم سـازان تـری پارکـر و مـت اسـتونیک فیلـم 

جـری  فیلم هـای  کلیشـه های  کـه  نوشـتند  سـال   ۱۷ بـاالی  عروسـکی 

بروکهایمـز مثـل »آرماگـدون« Armageddon. را کامـالً حرفـه ای خـراب 



شـد  مدعـی  اینـر  رسمربـی  کونتـه،  آنتونیـو 

پیـروزی برابـر ناپولـی روحیـه تیمـش را افزایـش 

خواهـد داد. تسـاوی ابتـدای هفته میـان باعث 

شـد فاصلـه اینـر بـا صدر جـدول بـه سـه امتیاز 

کاهـش پیـدا کنـد و حـاال نراتـزوری فـردا شـب 

در دیـداری دشـوار بایـد بـه مصاف ناپولـی برود. 

آنتونیـو کونتـه در نشسـت خـری قبـل از ایـن 

دیـدار حـارض شـده و تاکیـد کـرد اینـر نبایـد از 

شکسـت هـا بـی روحیـه شـده و از پیـروز شـدن 

نیـز بیـش از حد خوشـحال شـود. آنتونیـو کونته 

گفـت: "وقتـی در مـورد رشایط قهرمـان اینر می 

شـنوم لبخنـد مـی زنـم. تیـم هـای زیـادی وجود 

داشـته و همـه آنهـا بـا جـاه طلبـی بـرای قهرمان 

شـدن و تـاش بـرای کسـب پیـروزی تـاش مـی 

کننـد. امـا در ادامـه فقـط یـک تیم قهرمـان می 

شـود و نه در سـال گذشـته که همیشه به همین 

ترتیـب بـوده اسـت. در سـالهای اخیـر، ناپولـی 

مـدت هـا رقیـب اول یوونتـوس بـود، امـا سـال 

گذشـته ما جـای آنهـا را گرفتیم. هـدف ما مانند 

ناپولی مبارزه تا پایان اسـت. اما امسـال حداقل 

در حـال حـارض تعـادل بیشـری در لیـگ وجود 

دارد. بـازی هـا مسـتقیم هم از نظر جـدول و هم 

ذهنـی از اهمیـت بیشـری برخوردار اسـت، زیرا 

برنـده شـدن در ایـن دیدارهـا باعـث مـی شـود 

میـکل آرتتـا، رسمربـی آرسـنال درخواسـت کـرد 

از او انتقـاد شـود، نـه از بازیکنانـش. آرسـنال در 

هفتـه هـای اخیـر رونـد بسـیار ضعیفـی را طـی 

کـرده و بـا شکسـت هـای متوالی در حـال حارض 

در رتبـه نـازل پانزدهـم در جـدول لیـگ برتـر قرار 

گرفتـه اسـت. میـکل آرتتا در آسـتانه دیـدار امروز 

شـب برابر سـاوتهمپتون رده چهارمی مدعی شـد 

احسـاس قـدرت بیشـری کنیـد. مـا بایـد بـدون 

اینکـه بـه دیگران کاری داشـته باشـیم، تعادل را 

در خـود یافتـه و پـس از پیـروزی خیلـی هیجـان 

زده نشـده و پـس از شکسـت هـم خیلـی افرسده 

نشـویم. دیگـر بـه ایـن موضـوع عـادت کـرده ام 

کـه هـر کاری بکنـم شـا بـا موضـع منفی بـا آن 

برخـورد مـی کنیـد. در گذشـته مـن کنفرانـس 

هـای مطبوعاتـی آرام بـودم و بـه این متهم شـدم 

از  و دسـت  تسـلیم شـدم  نبـوده،  دیگـر خـودم 

تـاش کشـیده ام. امـا حـاال شـا برعکـس آن به 

مـن مـی گویید. بگذاریـد من باید یـک راه میانه 

کنم." پیـدا 

حتـی در روزهـای پیـروزی نیـز روی نیمکت آرسـنال 

فشـار وجـود دارد. میـکل آرتتـا گفـت: "مـن همیشـه 

فشـار را احسـاس مـی کنـم و حتـی وقتـی روزهـای 

خوبـی را در مـاه هـای گذشـته سـپری مـی کردیـم 

نیـز همـه چیـز زیبا نبود. بـاور کنید در چنـد ماه آخر 

تابسـتان نیـز لحظـات سـخت بسـیار وجـود داشـت 

و هیچـگاه همـه چیـز خـوب، آسـان و لـذت بخـش 

برنـده مـی  امـا بدیهـی اسـت هنگامـی کـه  نبـود. 

شـوید، روحیـه متفـاوت داریـد و تنهـا فشـار پـس از 

کسـب پیـروزی، دوباره پیروز شـدن اسـت، اما فشـار 

همیشـه وجـود دارد. امـا من این فشـار را ترجیح می 

دهـم زیـرا در این رشایط شـا همیشـه بـه فکر برنده 

شـدن و رفنت به سـوی فتـح جام بعدی هسـتید. اما 

واقعیـت مـا در حـال حـارض ایـن اسـت و بایـد بـا آن 

روبـرو شـویم. مـا بایـد بـا شـجاعت، مبـارزه و تسـلیم 

نشـدن بـا ایـن رشایـط روبرو شـویم، زیـرا حـاال زمان 

پنهان شـدن نیسـت.

آنتونیو کونته: هر کاری می کنم یک چیزی می گویید!

میکل آرتتا: حق دارید انتقاد کنید، سرم پایین است
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پایـان  بـه  جنـوری   ۲۰ روز  ظهـر   ۱۲ سـاعت  ترامـپ 

رئیـس جمهـوری  کـه  نیسـت  مشـخص  هنـوز  رسـد.  مـی 

کنونـی امریـکا در مراسـم تحلیـف جانشـینش در مقابـل 

یـا خیـر. دونالـد  سـاختان کنگـره رشکـت خواهـد کـرد 

ترامـپ پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه اگـر کالج الکـرال به 

جـو بایـدن رای دهـد حـارض بـه تـرک کاخ سـفید خواهـد 

شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه گانـه زنـی هایـی مبنـی 

بـر احتـال امتنـاع دونالـد ترامـپ از تـرک کاخ سـفید و 

بـود. پیامدهـای احتالـی آن مطـرح شـده 

دیـدار  خـود  احتالـی  جانشـین  و  خارجـه  وزارت 

تریـن  رسشـناس  از  یکـی  گراهـام،  لیندسـی  کنـد. 

سـناتورهای جمهوریخـواه نیـز گفتـه کـه بـا برخـی از 

نامزدهـای عضویـت در کابینـه جـو بایـدن در متـاس 

اسـت.

جـو بایـدن روز دوشـنبه در رای گیـری کالـج الکـرال 

بـا کسـب ۳۰۶ رای در برابـر ۲۳۲ رای بـرای دونالـد 

ترامـپ بـه عنـوان چهـل و ششـمین رئیـس جمهـوری 

امریـکا انتخـاب شـد. دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد 

کانـل،  مـک  میـچ  از  امریـکا  جمهـوری  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد 

رهـر اکرثیـت جمهوریخواهـان در مجلـس سـنا بـه دلیـل تریک 

پیـروزی جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری منتخـب ایـن کشـور انتقاد 

. کرد

بـر  مبنـی  انتشـار گزارشـی  بـا  ایـاالت متحـده  رئیـس جمهـوری 

ناراحتـی هوادارانـش از تریـک میـچ مـک کانـل بـه جـو بایـدن 

در صفحـه توئیـرش نوشـت: »میـچ! ۷۵ میلیـون رای برای رئیس 

جمهـوری کـه بـه دنبـال انتخـاب مجـدد اسـت یـک رکـورد بـود 

)بـا فاصلـه زیـاد(. خیلـی زود اسـت بـرای تسـلیم شـدن! حـزب 

جمهوریخـواه بایـد باالخـره مبـارزه را یـاد بگیـرد. مـردم عصبانـی 

هسـتند!«

بـه  لـزوم رسـیدگی  بـر  میـچ مـک کانـل طـی یـک مـاه گذشـته 

شـکایت هـا و طـی رونـد قانونی انتخابـات تاکید کـرده بود. او به 

همیـن دلیـل پیـش از ایـن حـارض بـه تریـک پیـروزی جـو بایدن 

در رای گیـری روز سـوم نوامـر نشـده بود. رهـر جمهوریخواهان 

در مجلـس سـنا روز سـه شـنبه پس از تریـک پیروزی جـو بایدن 

ایـن  کـرد.  گفتگـو  امریـکا  منتخـب  جمهـوری  رئیـس  بـا  تلفنـی 

در حالـی اسـت کـه دونالـد ترامـپ هنـوز از پذیـرش شکسـت در 

برابـر جـو بایـدن امتنـاع مـی کند.

بـا  جلسـه  در  شـنبه  سـه  روز  همچنیـن  کانـل  مـک  میـچ 

روز ششـم  در جلسـه  آنهـا خواسـت  از  سـناتورهای جمهورخـواه 

جنـوری کنگـره بـه نتیجـه آرای الکـرال اعـراض نکننـد زیـرا در 

آن صـورت در مـورد مخالفـت آنهـا رای گیـری انجـام خواهد شـد 

و همـکاران سناتورشـان در موقعیـت »بـدی« بـرای موضـع گیری 

گرفـت. قـرار خواهنـد 

اسـت  قـرار  امریـکا  وزیـر خارجـه  پمپئـو،  مایـک  از سـوی دیگـر 

روز پنجشـنبه بـا آنتونـی بلینکـن، گزینـه جـو بایـدن برای سـمت 

انتقاد ترامپ از رهبر جمهوریخواهان در سنا: 
برای تسلیم شدن زود است

مورینیو: منچستریونایتد باید به من بیشتر وقت می داد

ایـران" و در امتـداد مرزهـای شـالی و جنوبی 

ارسائیـل انجـام شـده اسـت.

بـرای  می گوینـد،  ارسائيـل  دفاعـی  مقامـات 

رسی  یـک  کشـور  ایـن  کـه  اسـت  بـار  اولیـن 

سیسـتم  بـا  منسـجم  و  هاهنـگ  آزمایـش 

قابلیت هـای  بـا  چندگانـه  موشـکی  دفـاع 

گوناگـون انجـام می دهـد. نـام این موشـک ها: 

موشـک های  هدف گیـری  قـدرت  بـا  ''پیـکان'' 

شـلیک  قـدرت  بـا  داود''  ''فاخـن  دوربـرد، 

آهنیـن''  ''دیـوار  و  میان بـرد  موشـک های  بـه 

برابـر  در  دفـاع  بـرای  سال هاسـت  کـه  اسـت 

موشـک های شلیک شـده از نـوار غـزه اسـتفاده 

می شـود. موشـه پاتـل، فرمانـده سـازمان دفـاع 

موشـکی ارسائیـل، گفته اسـت: »با اسـتفاده از 

رویکـرد چندوجهـی ایـن آزمایـش، تهدیدهـای 

گوناگـون می توانند شناسـایی شـده و از طریق 

هاهنگـی و همـکاری کامـل بیـن سیسـتمی 

شـوند.« رهگیـری 

سـه نـوع سیسـتم دفـاع موشـکی ارسائيـل در 

قـرار  آزمایـش  مـورد  نوامـر   ۱۵ سه شـنبه  روز 

گرفتنـد. مقامـات دفاعـی ارسائيـل گفته اند که 

هـدف از ایـن آزمایش هـا مقابلـه بـا تهدیـدات 

ایـران و حزب اللـه لبنـان بـوده اسـت.

ایـن  کـه  کـرد  اعـام  ارسائيـل  دفـاع  وزارت 

رشـته  یـک  نوامـر   ۱۵ سه شـنبه  روز  کشـور 

آزمایـش با سیسـتم موشـکی چندبـرده را انجام 

داده اسـت. ایـن آزمایـش موشـکی بـه منظـور 

"حفاظـت در برابـر تهدیدهـای دشـمن بـزرگ، 

قانون جدید مقابله با جرائم جنسی 
به تصویب رئیس جمهوری پاکستان رسید

اسرائیل با هدف مقابله با تهدیدهای ایران 
آزمایش موشکی انجام داد

ورزشگاه رئال به لیگ قهرمانان نمی رسد

تحقیق: پکن عامل استثمار بیش از ۵۵۰هزار ایغور 

در تولید بیست درصد پنبه جهان
تولیـد  در  تـا  انـد  خواسـته  ام  انـد  اچ  و  زارا  و  آدیـداس 

پوشـاک لبـاس هـای خـود از دسـرنج بیگاری و اسـتثار 

اروپـا  پارملـان  نکننـد.  اسـتفاده  اویغـور  مـردان  و  زنـان 

درحـال تهیـه الیحـه ای اسـت تـا رشکـت هایـی را کـه در 

زنجیـره تولیـد و مـرف دسـرنج بیـگاری اویغورهـا سـهم 

دارنـد را مجـازات کـرده و ورود محصـوالت آنهـا بـه قـاره 

سـبز را ممنـوع کنـد.

بیـگاری و  دولـت دونالـد ترامـپ در ۱۸ شـهریور بدلیـل 

اسـتثار و بهـره کشـی از مسـلانان اویغـور ورود پنبـه و 

بادنجـان رومـی از والیـت سـین کیانـگ بـه ایـن کشـور را 

ایـن دسـتورقوانین  ممنـوع کـرد. مبنـای حقوقـی صـدور 

داری  »بـرده  بـا  ارتبـاط  در  ملـل  سـازمان  شـده  تعریـف 

مـدرن و بهـره  کشـی از نیـروی کاراجبـاری« عنـوان شـد.

و  بـری  حقـوق  هـای  سـازمان  هـای  گـزارش  آخریـن 

سـازمان ملـل نشـان مـی دهنـد کـه بیـش از یـک میلیون 

زن و مـرد اویغـور در کمـپ هـای بازآمـوزی کاراجباری در 

کیانـگ هسـتند. والیـت سـین 

والیـت سـین کیانگ، یکـی از بزرگریـن رسزمین های 

تولیـد پنبـه اسـت کـه در سـال ۲۰۱۸ بیشـر از یـک 

تامیـن کـرده اسـت. را  پنبـه  اسـتفاده جهانـی  پنجـم 

خرگـزاری بـی بـی سـی در یـک گـزارش تحقیقـی بـا 

اسـناد و مـدارک نشـان داده اسـت کـه کارخانـه هـای 

بازآمـوزی  هـای  کمـپ  کنـار  در  پنبـه  تولیـد  بـزرگ 

انـد  اویغورهـا در والیـت سـین کیانـگ سـاخته شـده 

تـا بـه ایـن ترتیـب زنـان و مـردان مسـلان در کاشـت 

و برداشـت و تولیـد نهایـی پنبـه تـن بـه »کار اجبـاری« 

بدهنـد.

پنبـه هـای تولیـد شـده در والیت سـین کیانگ توسـط 

بزرگریـن کارخانـه هـای تولیـد پوشـاک اروپایـی کـه 

بـرای تولیـد محصـوالت  آنهـا هـم در چیـن قراردارنـد 

نهایـی و صـادرات آن بـه رسارس جهـان مورد اسـتفاده 

حقـوق  هـای  سـازمان  از  بسـیاری  گیـرد.  قرارمـی 

از رشکـت  بسـیار  بـا فشـار  اخیـر  در دو سـال  بـری 

هـای بـزرگ و مشـهور تولیـد پوشـاک از جملـه نایـک، 

جدیدتریـن تحقیقـات موسسـه امریکایـی گلوبال پالیسـی نشـان 

مـی دهنـد بیـش از ۵۵۰ هـزار تـن از اقلیـت مسـلان ایغـور در 

چیـن، در تولیـد بیـش از ۲۰ درصـد پنبـه جهـان مـورد اسـتثار 

ایـن  پژوهشـگر آملانـی  زنـز،  آدریـان  قرارمـی گیرنـد.  بیـگاری  و 

اسـت.  منترکـرده  دسـمر  چهاردهـم  دوشـنبه  روز  را  گـزارش 

را نداشـتیم کـه الزم اسـت مدتهـای طوالنـی بـه همـکاری 

ادامـه بدهیـم. مـن بـه یک کشـور می رفتـم، قهرمـان می 

شـدم و بعـد سـعی مـی کـردم بـه کشـور دیگـری بـروم و 

را تجربـه کنـم.  رشایـط دیگـری 

چـون هـدف مـن پیـروز شـدن بـود. بعـد از نتیجـه گرفـنت 

هـم کافـی بـود بگوییـم خداحافـظ و بعـد سـام بـه تجربه 

جدید".

می کنـم بـا آن باشـگاه و مدیـران و بازیکنانـش رابطـه 

مثالهـای  از  یکـی  یونایتـد  و  می کنـم  را حفـظ  خوبـم 

ایـن روش مـن اسـت".

بـه  مـن  عاقـه  خاطـر  بـه  گفـت:"  ادامـه  در  مورینیـو 

و دیوانگـی ام  باشـم  اینکـه تجربیـات مختلـف داشـته 

پورتـو،  در  مـا  مختلـف  کشـورهای  بـه  رفـنت  بـرای 

اینـر و رئـال مادریـد و چلسـی هیچوقـت ایـن حـس 

ژوزه مورینیـو می گویـد منچسـریونایتد بایـد بـه او زمـان بیشـری 

مـی داد و اخراجـش از اولدترافـورد زودهنـگام بوده اسـت.

در  حضـورش  زمـان  در  می گویـد  تاتنهـام  رسمربـی  مورینیـو  ژوزه 

اولدترافـورد بـه عنـوان رسمربـی منچسـریونایتد آن باشـگاه بـه او 

زمـان کافـی بـرای پیـاده کـردن پروژه هایـش را نـداده و اخراجـش 

از ایـن تیـم زودهنـگام بـوده اسـت.

را جشـن  تاتنهـام  یـک سـالگی حضـورش در  اخیـراً  مورینیـو کـه 

گرفـت فصـل گذشـته در ایـن تیـم جانشـین مائوریسـیو پوچتینـو 

شـد. تاتنهـام در ایـن فصـل بـا هدایـت مورینیـو بسـیار درخشـان 

ظاهـر شـده اسـت. تاتنهـام بـه لطـف تفاضـل گل بهـر نسـبت بـه 

دیـدار  و  اسـت  برتـر  لیـگ  صدرنشـین  حـارض  حـال  در  لیورپـول 

جـدول  صـدر  آرایـش  در  مهمـی  نقـش  می توانـد  تیـم  دو  امـروز 

باشـد. داشـته 

 مورینیـو امـا در آسـتانه ایـن بـازی بـا اشـاره بـه دوران حضـورش 

باشـگاهی کـه مـن احسـاس  اولیـن   " در منچسـریونایتد گفـت: 

می کـردم بـه زمـان نیـاز دارم ولـی زمـان کافـی در اختیـارم قـرار 

می کـردم  احسـاس  مـن  چـون  بـود.  منچسـریونایتد  نشـد  داده 

اوایـل دوران  اینحـال مـن در  بـا  در میانـه یـک رونـد قـرار دارم. 

مربـی گـری ام ایـن را یـاد گرفتم کـه به تصمیـم باشـگاه ها احرام 

بگـذارم و در یونایتـد هـم همیـن کار را کـردم".

رسمربـی پرتگالـی در ادامـه گفـت: " مـا کاری کـه می توانسـتیم را 

کردیـم، کاری کـه در آن رشایـط ممکـن بـود. مـن االن خوشـحامل 

و آنهـا هـم خوشـحالند و بیـن مـا رابطـه خوبـی برقـرار اسـت کـه 

مـن بـه آن افتخـار می کنـم. مـن همیشـه وقتـی باشـگاهی را ترک 

در  کرونـا  پاندمـی  رشایـط  بهبـودی  صـورت 

اسـپانیا و صـدور مجـوز بازگشـت هـواداران بـه 

ورزشـگاه هـا، رئـال محـاب شـود تـا بـازی را بـه 

کنـد. منتقـل  برنابئـو 

رئـال فصـل گذشـته هـر شـش دیـدار اللیـگا که 

در ایـن ورزشـگاه میزبـان بود را با برد پشـت رس 

گذاشـت و در نهایـت توانسـت عنـوان قهرمانـی 

را کسـب کنـد ولـی فصل جـاری تاکنون سـه بار 

برابـر کادیـز، شـاختار و آالوس در ایـن ورزشـگاه 

مغلوب شـده اسـت.

رشایـط  نیـز  اسـفند  اواخـر  برنابئـو  سـانتیاگو 

میزبانـی از بـازی برگشـت رئـال برابـر آتاالنتـا در 

نخواهـد  را  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی  هشـتم  یـک 

داشـت.

بـه نقـل از مـارکا، پـس از پپاندمـی کرونـا و وقفـه 

کـه  بـود  اللیـگا  گذشـته  فصـل  هـای  بـازی  در 

بازسـازی  گرفـت  تصمیـم  مادریـد  رئـال  باشـگاه 

ببخشـد.  رسعـت  را  برنابئـو  سـانتیاگو  ورزشـگاه 

بـازی هـای تیـم اول بـه ورزشـگاه دی اسـتفاتنو 

منتقـل شـد و رئال از اسـفند سـال گذشـته دیگر 

کنـد. بـازی  برنابئـو  در  نتوانسـته 

ورزشـگاه  کـه  داشـت  وجـود  خوشـبینی  ایـن 

هشـتم  یـک  دور  برگشـت  بـازی  بـرای  برنابئـو 

نهایـی لیـگ قهرمانـان برابـر آتاالنتـا مهیـا شـود 

رئـال  باشـگاه  نشـد.  اینطـور  نهایـت  در  ولـی 

بـرای  ورزشـگاه  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  مادریـد 

16 مـارچ آمـاده میزبانـی نیسـت و بازی برگشـت 

برابـر آتاالنتـا در هـان ورزشـگاه دی اسـتفانو به 

رسـید. خواهـد  انجـام 

در  کـه  دارد  وجـود  اندکـی  شـانس  هنـوز  البتـه 

انـدی کـول سـتاره سـابق چلسـی می گویـد فرانـک ملپـارد بایـد بـه تیمـو ورنـر 

مهاجـم آملانـی ایـن تیـم اسـراحت بدهـد تـا او بـار دیگـر گلزنـی بـرای تیمـش 

را رشوع کنـد.

ناکامـی تیمـو ورنـر در گلزنـی بـرای چلسـی در مسـابقات اخیـر باعـث شـده ایـن 

مهاجـم آملانـی بـا انتقادهـای زیـادی مواجـه شـود. انـدی کـول مهاجـم سـابق 

چلسـی می گویـد تیمـو ورنـر بـه اسـراحت نیـاز دارد و ملپـارد رسمربـی تیـم باید 

مدتـی بـه او اسـراحت بدهـد تـا ورنـر بتوانـد بـار دیگـر گلزنـی بـرای چلسـی را 

کند. آغـاز 

الیپزیـش  از  دالـری  میلیـون   64 قـرارداد  بـا  را  ورنـر  تابسـتان  امسـال  چلسـی 

بـه خدمـت گرفـت و بـه گلزنـی او امیدهـای زیـادی بسـته بـود. امـا ورنـر کـه در 

الیپزیـش نـام خـود را بـه عنوان یکـی از گلـزن ترین مهاجـان اروپا مطـرح کرده 

بـود در اسـتمفورد بریـج بـه هیـچ وجه نتوانسـته چنین درخششـی داشـته باشـد.

انـدی کـول مهاجـم سـابق چلسـی در ایـن بـاره گفـت: " ورنـر بـه نظـرم وقتـی از 

سـمت چـپ بـه محوطـه جریمـه حملـه می کنـد خیلـی خطرنـاک اسـت. ورنـر بـه 

نظـر مـن فقـط بایـد کمـی روی قـدرت متـام کنندگـی اش کار کنـد. مـن اصـاً 

شـک نـدارم کـه تیمـو بـرای چلسـی یـک بازیکـن درجـه یـک خواهـد بـود. اما در 

حـال حـارض فکـر کنـم او بـه اسـراحت نیـاز دارد و ملپارد بایـد این فرصـت را به 

او بدهـد. بـه خصـوص بـا توجـه بـه اینکـه گزینـه هـای دیگـری هـم دارد".

ورنر استراحت می خواهد 
تا برای چلسی گلزنی کند

بـه  شـود.«  بخشـیده  ترسیـع  زمینـه  ایـن  در 

بـار  نخسـتین  بـرای  کـه  قانـون  ایـن  موجـب 

توسـط عمـران خـان،  نخسـت وزیـر پاکسـتان 

ارائـه شـد، دادگاه  هایـی ویژه برای رسـیدگی به 

جرائـم مرتبـط با تجاوز و سـو اسـتفاده جنسـی 

علیـه زنـان و کـودکان تشـکیل و روند دادرسـی  

در پرونده هـای ایـن جرائـم بـه یـک بـازه زمانی 

حداکـرث چهـاه ماهـه محـدود خواهـد شـد.

ایـن مصوبـه افشـای هویـت قربانیـان تجـاوز را 

ممنـوع و زمینـه راه انـدازی یـک سـامانه ویـژه 

ملـی بـرای ثبـت اطاعـات مربـوط بـه مجرمان 

تجـاوز جنسـی را فراهـم می کنـد. بـر اسـاس 

ایـن قانـون همچنیـن قـرار اسـت مراکـز ویـژه 

و  اولیـه  تحقیقـات  انجـام  بـرای  تجـاوز  ضـد 

نیـز انجـام آزمایش هـای پزشـکی ظـرف شـش 

سـاعت پـس از ارائـه شـکایت نـزد پولیـس در 

قانـون  ایـن  شـود.  ایجـاد  پاکسـتان  رسارس 

همچنیـن نوعـی معاینـه پزشـکی کـه بـا ورود 

دو انگشـت بـه دسـتگاه تناسـلی بـرای تسـت 

کلـی  بـه  را  می شـود  انجـام  قربانـی  بـکارت 

منـع کـرده اسـت. براسـاس اطاعـات رسـمی 

کـه دولـت پاکسـتان سـال جـاری در اختیـار 

رسـانه های قـرار داده، هـر روز ۱۱ مـورد تجـاوز 

جنسـی در پاکسـتان گـزارش مـی شـود؛ ایـن 

درحالیسـت کـه به اعـراف مقامات پاکسـتانی 

آمـار اعـام شـده واقعـی نیسـت و رقـم واقعـی 

خیلـی بیشـر از آن اسـت. پاکسـتان کشـوری 

کـه  اسـت  مردسـاالر  و  کار  محافظـه  عمیقـاً 

قربانیـان تجـاوز و سواسـتفاده جنسـی در آن 

معمـوالً بـه دلیـل رشم و یـا تـرس زیـاد، لـب بـه 

افشـاگری بـاز منی کنند و شـکایات کیفری نیز 

اغلـب بـه طـور جـدی در ایـن کشـور دنبـال و 

بررسـی منـی شـوند.

شـنبه  سـه  روز  پاکسـتان  جمهـوری  رئیـس 

قانونـی جدیـد بـرای مبـارزه بـا تجـاوز جنسـی 

در ایـن کشـور بـه تصویـب رسـاند کـه موجـب 

ترسیـع در رونـد محکومیت هـا و نیـز راه اندازی 

مجرمـان  هویـت  ثبـت  سـامانه  نخسـتین 

ایـن قانـون  ایـن کشـور می شـود.  جنسـی در 

کـه بافاصلـه الزم االجـرا اسـت و البتـه ظـرف 

سـه مـاه آینـده نیـز بایـد بـه تصویـب پارملـان 

پاکسـتان برسـد پـس از رویـداد تلـخ و فجیعـی 

کـه اخیـرا در ایـن کشـور رقـم خـورد بـه رسعت 

فـوری  اجـرای  و  تصویـب  مقدمـات  و  تهیـه 

بـه  بـه تجـاوز گروهـی  آن فراهـم شـد. ماجـرا 

بـر  فرزندانـش  دیـدگان  مقابـل  در  مـادر  یـک 

می گـردد کـه ماه سـپتامر گذشـته در حاشـیه 

یکـی از بـزرگ راه های این کشـور اتفـاق افتاد.

اعراض هـای  و  خشـم  ابـراز  بـا  ماجـرا  ایـن 

ده هـا  و  شـد  همـراه  پاکسـتان  در  رسارسی 

هـزار نفـر را در شـهرهای مختلـف ایـن کشـور 

و  مدنـی  فعـاالن حقـوق  کشـاند.  خیابـان  بـه 

اقدامـات  خواسـتار  نیـز  اجتاعـی  کنشـگران 

بیشـر دولـت بـرای جلوگیری از خشـونت علیه 

زنـان شـدند. جرایـم جنسـی ماننـد تجـاوز در 

جامعـه محافظه کار پاکسـتان همـواره با تحقیر 

رو  ایـن  از  اسـت؛  همـراه  اجتاعـی  ننـگ  و 

قربانیـان ایـن جرائـم بـه سـختی لب به سـخن 

بـاز می کننـد و بـه نـدرت اتفـاق می افتـد کـه 

ایـن افـراد در محاکـم قانونـی حقـوق پایـال 

روز  کـه  بیانیـه ای  در  بازیابنـد.  را  خـود  شـده 

سه شـنبه از سـوی دفـر عـارف علـوی، رئیـس 

جمهـوری پاکسـتان منتـر شـد، آمـده اسـت: 

»ایـن دسـتورالعمل قانونـی سـبب خواهـد شـد 

و  زنـان  از  جنسـی  سو اسـتفاده  مـوارد  بـه  تـا 

کـودکان بـه رسعـت رسـیدگی و محکومیت هـا 
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 هیأت مذاکره کننده دولت که از قطر برگشـته 

اسـت، دیروز چهارشـنبه، بیست وششـم قوس 

بـا عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی 

دیـدار کـرد. رییس هیـأت مذاکره کننده دولـت در این دیدار 

گفته اسـت که بـه زودی مکان دور بعدی مذاکرات مشـخص 

می شود.

ایـن دیـدار در کاخ سـپیدار انجـام شـد و عبداللـه عبدالله از 

حوصله منـدی، اتحـاد و روحیـه همه شـمول اعضـای هیـأت 

مذاکره کننـده دولـت سـتایش کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن 

هیـأت از دولـت و ملـت مناینده گـی شایسـته کـرده  اسـت.

 بـه گفتـه عبداللـه عبداللـه، عمل کـرد هیـأت مذاکره کننـده 

نشـان داد کـه جمهـوری اسـامی افغانسـتان اراده ی واقعـی 

بـرای تأمیـن صلـح و ختـم جنـگ و خون ریـزی دارد.

هیـأت  رفـن  از  »قبـل  اسـت:  افـزوده  عبداللـه  عبداللـه 

مذاکره  کننـده ی صلـح، تبرصه هایـی وجـود داشـت کـه ایـن 

هیـأت اختافـات درونـی دارد و موفـق بـه تـداوم گفت وگـو 

نخواهـد بـود، امـا روش و فعالیـت خـوب شـا سـبب شـد تـا 

ایـن باورهـا نادرسـت ثابـت شـود و امیدواری هـا بـرای تأمین 

صلـح افزایـش یابـد.«

رییـس شـورای عالی مصالحه ملـی هم چنان گفته اسـت که 

دولـت بـه صـورت همه جانبه از هیـأت مذاکره کننـده حایت 

می کنـد و رشوع کار کمیتـه رهربی نیز در همین راسـتا بوده 

است.

مذاکره کننـده  هیـأت  رییـس  اسـتانکزی،  محمدمعصـوم 

دولـت، در ایـن نشسـت روش کار، فیصله هـا و نتایج سـه ماه 

مذاکـره بـا طالبـان را ارائـه کـرده اسـت.

شـورای  ریاسـت  بی دریـغ  حایـت  »اگـر  اسـت:  افـزوده  او 

 احمدجـواد عثانـی، وزیـر صحـت عامـه می گویـد کـه طرح 

تطبیـق واکسـین کرونـا در کشـور آمـاده شـده و قـرار اسـت 

تـا ختـم سـال آینـده ی میـادی )۲۰۲۱( حـدود ۲۰ درصـد 

جمعیـت کشـور واکسـین شـوند.

آقـای عثانـی کـه دیـروز )چهارشـنبه، ۲۶ قـوس( در یـک 

وزیـر  حلیمـی،  محمدقاسـم  بـا  مشـرک  خـربی  نشسـت 

ارشـاد، حـج و اوقـاف در کابـل صحبـت می کـرد، گفـت کـه 

ایـن فیصدی جمعیت کشـور بـه کمک بانک جهانـی و بانک 

انکشـاف آسـیایی واکسـین خواهنـد شـد.

او توضیـح داد کـه بانـک جهانـی مبلـغ ۱۰۰ میلیـون دالـر 

را  دالـر  میلیـون  مبلـغ ۵۰  نیـز  آسـیایی  انکشـاف  بانـک  و 

بـه  کـه  کرده انـد  تعهـد  کرونـا  واکسـین  تهیـه ی  هـدف  بـه 

می کنـد. کمـک  افغانسـتان 

وزیـر صحـت عامـه تأکیـد کـرد کـه تاش هـا بـرای تـدارک 

دارد. جریـان  کرونـا همچنـان  واکسـین  بیشـر 

بـه  دیگـر  مـاده  هفـت  تـا  واکسـین  ایـن  او،  گفتـه ی  بـه 

افغانسـتان وارد خواهـد شـد. مـوج دوم کرونـا؛ »مـردم باید از 

 یافته هـای نظارتـی کمیتـۀ مسـتقل مبـارزه بـا فسـاد اداری 

کـردن  عملـی  کـه  می دهنـد  نشـان  داخلـه  امـور  وزارت  از 

سـفارش هایی را کـه ایـن نهـاد بـرای بخش هـای آسـیب پذیر 

فسـاد اداری بـه ایـن وزارت داده بـود پیرشفـت الزم نـدارد.

مسـؤوالن ایـن کمیتـه می گوینـد کـه از میان ده سـفارش در 

بخش هـای تـدارکات، لوژسـتیک و منابـع بـرشی تنهـا یـک 

سـفارش در شـش مـاه عملـی شده اسـت.

از  »بعـد  داشـت:  بیـان  کمیتـه  ایـن  عضـو  اسـامی،  مدثـر 

بیشـر از پنـج مـاه، پیرشفت این اسـت کـه وزارت امور داخله 

توانسـته اسـت در ایـن دورۀ نظارتـی یـک سـفارش کامـل را 

به  گونـۀ کامـل عملـی کنـد از میـان ده سـفارش.«

میونـد روحانـی، رییـس اجرایـی ایـن کمیته نیـز می گوید که 

در بخـش منابـع بـرشی وزارت امـورد داخله تنهـا پیرشفت در 

کار ثبـت نیروهـای امنیتـی در سیسـتم »اپـس« و یـا پرداخت 

تنخواه هـای نیروهـای امنیتـی دیده می شـود کـه کار آن ۹۷ 

درصـد کامل شده اسـت.

روحانـی افـزود: »می گویـد کـه تقـرری و ارتقـا در هفـت روز 

 منابـع صحـی در والیـت هـرات می گوینـد کـه در نتیجـه ی 

یـک حادثـه ترافیکی در مسـیر شـاه راه هـرات – اسـام قلعه، 

سـه نفـر کشـته و یـک نفـر دیگـر زخمی شـده اسـت.

محمـد رفیق شـیرزی، سـخن گوی صحـت عامه هـرات گفت 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور بـه  

وزارت صحـت عامـه گفـت کـه بایـد به مشـکل 

کمبـود اکسـیجن در شـفاخانه ها توجه و برای تولیـد آن اقدام 

. د شـو

آقای غنی روز چهارشـنبه 26 قوس در جلسـه ای که به منظور 

مبـارزه بـا مـوج دوم ویـروس کرونـا در کابـل برگـزار شـده بـود، 

گفـت کـه مـوج دوم کرونـا ممکـن اسـت به عنـوان یـک عامل، 

مشـکات صحی را بیشـر کنـد، وزارت صحت عامـه به منظور 

کاهـش مشـکات و حل آن، اقدامات خویـش را افزایش دهد.

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـه حـل اساسـی مشـکل آکسـیجن 

در شـفاخانه هـا، گفـت کـه در قـدم اول بایـد بـه منظـور حـل 

مشـکل کمبـود آکسـیجن، متـام وسـایل مهـم و منابـع فراهـم 

شـود و در قـدم دوم، روی تولیـد آکسـیجن مـورد رضورت در 

شـفاخانه هـا، مترکـز صـورت گیـرد.

روز سه شـنبه 25 قـوس راس ویلسـن سـفیر ایـاالت متحـده 

امریـکا در نشسـت مجـازی کـه بـا محمـد جـواد عثانـی وزیر 

صحـت عامـه کشـور گفـت کـه مـا آماده ایـم تـا چهـار فابریکـه 

تولیـد اکسـیجن را تـا دو ماه آینـده در چهار زون کشـور ایجاد 

. کنیم

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه در ایـن نشسـت، دو طـرف 

تطبیـق  و  تهیـه  و  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه  چگونگـی  روی 

واکسـین کرونـا در افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

وزیـر صحـت عامـه کشـور، مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و تطبیـق 

افـراد  بنـدی  اولویـت  اسـاس  بـر  را  ویـروس  ایـن  واکسـین 

ایـن وزارت عنـوان کـرد و  از اولویت هـای  معـروض بـه خطـر 

خواهـان همـکاری اداره انکشـافی ایـاالت متحـده امریـکا در 

راسـتا شـد.

از سـوی دیگـر در نشسـت ارگ، خانـم دیبـورا الینـس منایندۀ 

خـاص سـازمان ملل متحد برای افغانسـتان، بـه رئیس جمهور 

کشـور گفـت کـه در روشـنی تعهـدات خویـش، آماده هسـتیم 

کـه سـازمان صحـی جهـان )WHO( و صنـدوق بیـن املللـی 

بـرای جلوگیـری  اوقـاف کشـور  و   وزارت حـج 

برگـزاری  کرونـا،  ویـروس  دوبـاره  شـیوع  از 

مراسـم های مذهبـی خصوصـا فاتحـه خوانـی در مسـجدها را 

کـرد. ممنـوع 

محمدقاسـم حلیمـی، وزیـر حـج و اوقـاف روز چهارشـنبه، ۲۶ 

قـوس در یـک نشسـت خـربی بـا وزیـر صحـت عامـه در کابـل 

گفـت کـه بـه زودی بـه مسـجدها دسـتور خواهـد داد تـا از 

برگـزاری مراسـم های فاتحـه خوانـی جلوگیـری کننـد.

آقـای حلیمـی تأکیـد کـرد که ایـن اقدام بـه دلیل شـیوع موج 

دوم ویـروس کرونـا روی دسـت گرفتـه شـده اسـت و تـا پایـان 

 ولسـی جرگـه ادامـۀ کار نامـزدان رد شـده را خـاف قانـون می 

دانـد و از حکومـت مـی خواهـد کـه به قانـون احرام کنـد و هر 

چـه عاجـل نامـزدان جدیـد را بـرای ادارات یادشـده بـه معرفـی 

بگیرد.

ولسـی جرگـه از میـان ۲۵تن از نامزدان ۲۳ وزارت و دو ریاسـت 

مسـتقل را کـه غرض کسـب رای اعتـاد در ۳۰ میزان از سـوی 

رییـس  و  وزیـر   ۱۹ بـه  بودنـد،  شـده  معرفـی  جمهـور  رییـس 

عمومـی امنیـت ملی رای اعتـاد داد، اما نامـزدان چهار وزارت 

و نامـزد ریاسـت د افغانسـتان بانـک را رد کـرد.

رنگینـه  فرهنـگ،  اطاعـات  وزارت  نامـزد  زهیـر  محمـد طاهـر 

حمیـدی نامـزد وزارت معارف، حسـینه صافی نامـزد وزارت امور 

زنـان، مجیـب الرحـان کریمـی نامـزد وزارت احیـاء و انکشـاف 

بانـک  افغانسـتان  نامـزد ریاسـت د  دهـات و اجمـل احمـدی 

نامزدانـی بـود کـه هفته گذشـته آرای الزم مناینـده گان مردم را 

بـرای کسـب کرسـی هـای یادشـده بـه دسـت نیاوردنـد.

امـا ایـن پنـج تـن درحالـی بـه حیـث رسپرسـتان اداره هـای 

یادشـده بـه کار شـان ادامـه مـی دهنـد کـه قبـل از ايـن هیأت 

اداری ولسـی جرگـه گفتـه بود که نامزدان رد شـده منـی توانند 

به حیث رسپرسـت کار کنند. در نشسـت امروز ولسـی جرگه بر 

ادامـۀ کار نامـزدان رد شـده انتقاد شـد.

مالـی اسـحاق زی مناینـده مـردم کندهـار در ولسـی جرگـه، 

ادامـۀ کار نامـزدان رد شـده بـه عنـوان رسپرسـت خـاف قانون 

اساسـی و قانـون رسپرسـتی خوانـد و افزود:»درایـن وطـن خـو 

در  حکومـت  کـه  اسـت  همیـن  بهـر  نیسـت،  الرجـال  قحـط 

عـوض نامـزدان رد شـده افـراد دیگـر را بـه معرفـی بگیـرد، اگـر 

 آزمـون رقابتـی بسـت های معلمـی و خدمـات ملکـی در هـرات 

دیـروز چهارشـنبه، بیست وششـم قوس آغاز شـد. در ایـن آزمون 

کـه سـه روز ادامـه خواهد داشـت، دسـت کم ۹۴۳ معلم و ۲۲۸ 

تـن از داوطلبـان خدمـات ملکـی در بسـت های پنجـم و ششـم 

کـه مربـوط ۲۴ اداره می شـود، اسـتخدام خواهند شـد.

بـرای دسـت یابی به این بسـت ها، حدود شـش  هـزار و ۸۰۰ تن 

موج دوم کرونا؛ غنی:
 باید به تولید اکسیجن در شفاخانه ها توجه شود

وزارت حج و اوقاف مراسم فاتحه خوانی را ممنوع کرد

ولسی جرگه: ادامه کار نامزدان رد شده خالف قانون است

آغاز آزمون رقابتی معلمی؛ »هرات نیازمند پنج  هزار معلم است«

هاهنگـی بهـر وزارت صحت عامه و موسسـات کمک کنندۀ 

بین املللـی، گفـت کـه وزارت صحت عامه و موسسـات همکار 

آن، بایـد از مـوج دوم کرونـا، تصویر واضح داشـته باشـند تا در 

روشـنایی آن اقدامـات رضوری صـورت گیـرد و سیسـتم صحی 

بـا مشـکات جدی مواجه نشـود.

رئیـس جمهور در اخیر سـخنانش، به منظـور جلوگیری از موج 

دوم کرونـا، راهنایـی هـا و آگاهـی عامـه را رضوری دانسـت و 

گفـت کـه بـه خاطـر تهیـه و توزیـع واکسـین، باید پـان منظم 

ترتیـب و جهـت نگهداری آن روی ارتقـای ظرفیت رسدخانه در 

شـفاخانه ها، کار صـورت گیرد.

حایـت از کـودکان)UNICEF(   براسـاس خواسـت حکومـت 

افغانسـتان، همـکاری اساسـی کنند.

همچنیـن شیاسـن گوپتـا معـاون یونیسـف در افغانسـتان و 

دیویـد لـی منایندۀ سـازمان صحی جهان، ضمـن ارائه گزارش 

فراهـم  در  گرفتـه  صـورت  هـای  کمـک  از  کارکردهای شـان، 

سـاخن آکسـیجن بـرای شـفاخانه هـا نیـز یـادآوری کردنـد.

در این جلسـه مشـکات شـفاخانه ها در والیات کابـل، هرات، 

بلـخ و ننگرهـار مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت و بـرای حـل آن، 

هدایـت الزم نیـز صـادر شـد.

رئیـس جمهـور کشـور بـا تاکید بر انسـجام، مدیریـت و تحکیم 

مـوج دوم ویـروس کرونـا در کشـور ادامـه خواهـد داشـت.

بـه  کـه  خواسـت  مـردم  از  همچنیـن  اوقـاف  و  حـج  وزیـر 

توصیه هـای صحـی وزارت صحـت عامـه که پوشـیدن ماسـک، 

جاهـای  بـه  رفـن  از  جلوگیـری  و  دسـت ها  مکـرر  شسـن 

مزدحـم اسـت عمـل کننـد و در منازهـای جاعـت نیـز فاصله 

کننـد. رعایـت  منـاز  صف هـای  در  را  الزم 

در ایـن نشسـت خـربی مشـرک، احمـد جـواد عثانـی، وزیر 

صحـت عامـه بـا اشـاره بـه آنکـه افغانسـتان از نـه هفتـه بـه 

اینسـو عمـاً وارد مـوج دوم شـیوع ویـروس کرونـا شـده اسـت، 

از شـهروندان کشـور درخواسـت کـرد که با پوشـیدن ماسـک، 

در محـدود سـازی سـیر ایـن ویـروس در جامعـه کمـک کننـد. 

ابـا  و  صابـون  و  آب  بـا  دسـت ها  مکـرر  شسـن  همچنـان  او 

ورزیـدن افـراد از حضـور در جاهـای مزدحـم را نیـز در محـدود 

سـازی شـیوع ویـروس کرونـا تاثیـر گـذار دانسـت.

وزیـر صحـت عامـه، ترصیـح کرد کـه بنابـر توجه رهـربی دولت 

بـه منظـور مدیریـت مـوج دوم ویـروس کرونـا، هاهنگی هـای 

روزانـه  متاس هـای  آمـده،  میـان  بـه  والیـات  و  مرکـز  در  الزم 

رهـربی وزارت بـا روسـای صحـت عامـه و شـفاخانه های والیات 

برقـرار شـده و کمیته هـای کاری در ایـن راسـتا نیـز بـه فعالیت 

آغـاز کرده انـد.

او گفـت: در مـوج اول ویـروس کرونـا شـار مجموعـی بسـرها 

در شـفاخانه هـای مربـوط بـه بیـاران کوویـد-۱۹، در مرکـز 

والیـات بـه ۹۶۶ می رسـید، امـا اکنـون تعـداد آن بـه ۲۰۷۱ 

بسـر افزایـش یافتـه اسـت.

وزیـر صحـت عامـه همچنیـن گفـت اولیـن محمولـه واکسـین 

کرونـا کـه از سـوی ائتـاف جهانـی واکسـین و ایمـن سـازی 

)Gavi( بـرای ۲۰ درصـد از جمعیـت کشـور اختصـاص یافتـه 

و دسـته های دریافـت کننـدگان آن نیـز تعییـن شـده اسـت، تا 

هفـت مـاه دیگـر وارد خواهـد شـد.

آقـای عثانـی، عاوه کرد کـه بانک جهانی مبلـغ ۱۰۰میلیون 

دالـر و بانـک انکشـاف آسـیایی نیـز مبلـغ ۵۰ میلیـون دالـر را 

بـه هـدف تهیـه واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان تعهـد داده اند و 

در عیـن حـال تـاش هـا در سـطح رهـربی دولت بـرای تدارک 

واکسـین بیشـر جریان دارد.

ویـروس کرونـا در مـاه حـوت پارسـال در شـهر هـرات شـیوع 

پیـدا کـرد. ایـن ویـروس تاکنـون جـان دو هـزار نفـر را در نقاط 

مختلـف کشـور گرفتـه اسـت.

ایـن هـا توانایـی مـی داشـتند حتـا از سـوی ایـن جرگـه رای 

مـی گرفتنـد.«

محمـد نسـیم مدبـر مناینـده مـردم بغـان در ولسـی جرگـه نیز 

گفـت کـه ادامـۀ کار نامـزدان رد شـده خـاف قانـون اسـت و 

اجـراات کـه از سـوی آنهـا صـورت مـی گیـرد رسـمیت نـدارد و 

بایـد حکومـت بـه فرهنـگ رسپرسـتی پایـان دهـد.

میـر رحـان رحانـی رییـس ولسـی جرگـه ادامـۀ کار چهـار 

نامـزد وزیـر و نامـزد رد شـده د افغانسـتان بانک را خـاف قانون 

ثبـت نـام کرده اند و در جریان این سـه روز براسـاس رشـته های 

تحصیلی شـان از آنـان امتحان گرفته می شـود.

زملـی مالی یـار، رییـس کمیسـیون اصاحـات اداری و خدمات 

ملکـی هـرات، می گویـد آزمـون جمعـی بسـت های معلمـی و 

خدمـات ملکـی، یک گفتـان متفاوت بـرای تغییـر و پیش رفت 

در آینـده کشـور اسـت و بـا ایـن روش، زمینـه ی شـفافیت بـرای 

اساسـی و قانـون رسپرسـتی یـاد کـرد و از حکومت خواسـت که 

در عـوض نامـزدان رد شـده افـراد دیگـر را غـرض گرفـن رای 

اعتـاد بـه این جرگـه معرفی منایـد. او از حکومت خواسـت که 

قانـون را رعایـت کند.

ایـن درحالـی اسـت کـه هفته گذشـته ایـن جرگه گفته بـود، در 

صورتـی کـه نامـزدان رد شـده بـه عنـوان رسپرسـت بـه وظایـف 

بودجـه  ایـن جرگـه  ادامـه دهنـد،  یـاد شـده  ادارات  شـان در 

اداراتـی را کـه نامـزدان آن رد شـده بـه تعلیـق در مـی آورد. 

رقابت کننـده گان بـه گونـه ی یک سـان فراهـم می شـود.

مقام هـای ارشـد اداره ی ملـی امتحانـات کشـور، می گویند این 

آزمـون در پنـج والیـت به شـمول هـرات، در جریـان یـک هفتـه 

برگـزار می شـود و نتایـج آن تـا بیسـتم مـاه جـدی، دسـت کم تـا 

۲۵ روز دیگـر اعـام خواهـد شـد.

عبدالقدیـر خمـوش، رسپرسـت اداره ی ملـی امتحانات کشـور، 

بـه روزنامـه ۸صبـح می گویـد: »در ایـن آزمـون، شـفافیت به حد 

کافـی وجـود دارد و تنهـا راه برنـده شـدن در ایـن رقابـت، فقـط 

منـره ی بلنـد اسـت و بـس .« او بـه متـام داوطلبـان ایـن آزمـون 

اطمینـان می دهـد کـه اصـل شایسته سـاالری در نظـر گرفتـه 

می شـود و هیچ کـس منی توانـد بدون شایسـته گی، بسـت های 

معلـان و کارکنـان خدمـات ملکـی را اشـغال کند.

از سـوی دیگـر زکریـا رحیمـی،  رییـس معـارف والیـت هـرات 

می گویـد معـارف ایـن والیـت بـه پنج هـراز معلـم رسـمی نیـاز 

دارد.

او خوشـبین اسـت کـه با اسـتخدام بیـش از ۹۰۰ معلم رسـمی 

و  شـهر  مکتب هـای  در  معـارف  دشـواری های  از  قسـمتی 

می شـود. برطـرف  حـدی  تـا  ولسـوالی ها 

براسـاس گزارش هـا، والیـت هـرات بیـش از یک  میلیـون دانش 

آمـوز دارد، کم بـود جـای مناسـب، کم بـود امکانـات آموزشـی و 

کم بـود معلـم رسـمی از مهم تریـن دشـواری های فـرا راه معارف 

هـرات عنوان می شـود. 

عالـی مصالحـه ی ملی، ریاسـت جمهوری و مردم افغانسـتان 

نبـود، شـاید با دشـواری های بسـیار زیـاد مواجه می شـدیم و 

نتیجـه گرفتـه منی توانسـتیم. از حایت  همـه ی جانبه ی تان 

از هیـأت سـپا س گزاریم.«

فکـر  مقابـل  طـرف  ابتـدا  در  کـه  اسـت  گفتـه  اسـتانکزی 

می کـرد کـه هیـأت مذاکره کننـده ی افغانسـتان از گروه هـای 

ثابـت  هیـأت  اعضـای  امـا  می کنـد،  مناینده گـی  مختلـف 

کردنـد کـه از فـرد و گـروه خاصـی مناینده گـی منی کننـد، 

بلکـه از مناینـده گان کلیـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و 

از متـام اقشـار جامعـه  هسـتند.

رییـس هیـأت مذاکره کننـده دولـت گفتـه اسـت کـه تعییـن 

اصـول مذاکـرات بسـیار دشـوار بـود و زمان گیـر شـد.

بـه گفتـه  او، خواسـت ها و انتظـارات بـرای دو طـرف حسـاس 

و حیاتـی بـود، امـا در نهایـت بـه نتیجـه رسـیدند و دو طـرف 

فهرسـت آجنـدای اصلـی مذاکـرات را تهیـه و تبادلـه کردنـد.

اسـتانکزی گفتـه اسـت کـه قـرار اسـت مذاکـرات وارد یـک 

مرحلـه ی بسـیار حسـاس و حیاتـی شـود و از ایـن رو الزم بود 

تـا همـه اعضـای هیـأت بـه کابـل برگردنـد و هدایـت رییـس 

مشـورت  و  جمهـور  رییـس  ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای 

بـزرگان کشـور را بـا خـود داشـته باشـند.

 ۲۲ در  و  شـد  آغـاز  سـنبله   ۲۲ در  بین االفغانـی  مذاکـرات 

قـوس پایـان یافـت. مرحلـه بعـدی مذاکـرات قـرار اسـت در 

۱۶ جـدی آغـاز شـود. محـل ایـن مذاکـرات نیـز بـر اسـاس 

آن چـه یـک منبـع بـه روزنامـه ۸صبـح گفتـه اسـت، بـار دیگر 

قطـر خواهـد بـود. حکومت افغانسـتان پیشـنهاد کرده اسـت 

کـه مذاکـرات در داخـل کشـور برگزار شـود. این پیشـنهاد از 

سـوی طالبـان رد شـده اسـت. 

کننـد« خـودداری  فاتحـه  مراسـم  برگـزاری 

ایـن  در  از صحبت هایـش  بخشـی  در  عثانـی  احمدجـواد 

نشسـت خـربی از شـهروندان کشـور خواسـت کـه در مبـارزه 

بـا مـوج دوم ویـروس کرونا دولت را همکاری کرده و پوشـیدن 

ماسـک، شسـن دست ها و خودداری از اشـراک در جاهای 

مزدحـم را رعایـت کنند.

همچنـان وزیـر ارشـاد، حـج و اوقـاف در ایـن نشسـت خربی 

خواهـان توقـف برگزاری مراسـم فاتحـه در مسـاجد و خانه ها 

شـیوع  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  خواسـت  مـردم  از  او  شـد. 

ویـروس کرونـا، ایـن مراسـم را برگـزار نکننـد.

آقـای حلیمـی تأکیـد کـرد کـه در این مـورد هدایـات الزم نیز 

صـادر خواهد شـد.

بـا ایـن حـال، وزیـر صحـت عامـه ی کشـور گفـت کـه دولـت 

بـرای جلوگیـری از مـوج دوم ویـروس کرونـا، تدابیـر جـدی 

روی دسـت گرفتـه اسـت.

بـه گفتـه ی او، تعـداد بسـرها بـرای بیـاران ویـروس کرونـا 

از ۹۸۸ بسـر بـه دوهـزار و ۷۰ بسـر افزایـش یافتـه اسـت 

و همچنـان زمینـه ی تـداوی بیـاران 

کرونـا در متامی شـفاخانه های کابل 

و شـفاخانه های والیتـی ایجـاد شـده 

است.

احمدجـواد عثانـی ترصیـح کرد که 

بـرای مدیریت بهر مـوج دوم ویروس 

کرونـا، پنـج کمیتـه ی مبـارزه بـا ایـن 

ویـروس ایجاد شـده اسـت.

تاکنـون  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

و  هـزار   ۴۹ رسـمی،  آمـار  براسـاس 

کرونـا  ویـروس  مثبـت  مـورد   ۹۷۰

در کشـور شناسـایی شـده اسـت. از 

مجمـوع مبتایان این مـوارد، دوهزار 

باخته انـد. جـان  نفـر   ۱۷ و 

انجـام می شـود در حالـی کـه مـا بـا کسـانی کـه اسـتخدام 

شـده بودنـد مصاحبـه کردیـم و رونـد اسـتخدام آن هـا دو ماه 

گرفته  اسـت.« دربـر  را 

در همیـن حـال وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه ایـن وزارت 

متعهـد بـه عملی کـردن سـفارش های کمیتـۀ مسـتقل مبارزه 

بـا فسـاد اداری و برداشـن گام های اصاحـی در وزارت امور 

داخله اسـت. 

طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت امـور داخلـه اظهـار داشـت: 

راسـتای  را در  امـور داخلـه شـاخص های اصاحـی  »وزارت 

بخش هـای  در  بـرشی،  منابـع  بخـش  در  اصاحـات  آوردن 

تطبیـق  بخش هـا  سـایر  در  و  لوژسـتیک  و  تـدارکات 

در  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  مسـتقل  کمیتـۀ  کرده اسـت.« 

دربـارۀ  را  گـزارش  سـال ۲۰۱۹میـادی ۵۶  فیـربوری  مـاه 

تـدارکارت،  بخش هـای  در  اداری  فسـاد  آسـیب پذیری های 

لوژسـتیک و منابـع بـرشی وزارت امـور داخله پخـش کرد و از 

ایـن وزارت خواسـت کـه برای بهبـود اوضـاع کار و اصاحات، 

ایـن سـفارش را اجرایـی کنـد. 

کـه ایـن رویـداد دیـروز )چهارشـنبه، ۲۶ قـوس( در منطقـه 

موسـوم بـه »تیرپـل« رخ داده اسـت.

آقـای شـیرزی همچنـان گفت که اجسـاد کشته شـدگان این 

حادثـه ترافیکـی به بستگان شـان تحویل داده شـده اسـت.

در همیـن حـال، شـاهدان عینـی بـه روزنامـه اطاعـات روز 

گفته انـد کـه ایـن حادثـه ترافیکـی بـه اثـر برخورد یـک عراده 

موتـر مسـافربری با یک عـراده موتر باربری نـوع تیلر رخ داده 

است.

شـاهراه هـرات – اسـام قلعه، از جملـه مسـیرهای پرتـردد در 

هـرات اسـت. بارهـا حادثـات ترافیکـی مرگبـار در این مسـیر 

رخ داده اسـت.

رسعـت زیـاد، بی پروایـی به قواعـد رانندگـی و کم عرض بودن 

شـاه راه ها از دالیـل عمـده حادثـات ترافیکـی در هـرات گفته 

می شود.

دیدار هیأت مذاکره کننده دولت با عبداهلل؛
 مکان دور بعدی مذاکرات به زودی مشخص می شود

طرح تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آماده شده است

سفارش های مبارزه با فساد در وزارت داخله به کندی عملی می شود

حادثه ترافیکی در هرات سه کشته و یک زخمی بر جای گذاشت


