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جو بایدن ده ها فرمان اجرایی را در اولین روز ریاست 
جمهوری اش امضا می کند 

آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین به روسیه 
برمی گردد 

منتخـب  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو   
امریـکا قصـد دارد ده هـا فرمـان اجرایی را 
در اولیـن روز آمـدن بـر سـر کار امضا کند 
کـه یکـی از آنهـا لغـو فـوری ممنوعیـت 
سـفر از کشـورهای اسالمی اسـت که آقای 
ترامـپ دسـتور داده بود. او قرار اسـت این 

فرمان هـای اجرایـی را ...

اصلـی  چهره هـای  از  ناوالنـی،  آلکسـی   
مخالـف والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـور 
روسـیه، گفته اسـت کـه بعد از مسـمومیت 
بـا سـم نوویچوک بـرای اولین بار به مسـکو 
برمی گـردد. آقـای ناوالنی اواسـط تابسـتان 
گذشـته در روسـیه مسموم شـد و مدتی در 

بخـش مراقبت هـای ویـژه در ...
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هدف از ترورهای هدفمند 

صلح در موجودیت و پایداری نظام 
سیاسی همه شمول 

مدیریت جنگ توسط نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان 

 دیـروز در یـک حمله تروریسـتی در شـهر کابل دو تن 
از قضـات زن کشـته شـدند و همراهـان شـان نیز زخم 
بـر داشـتند. از قرایـن و شـواهد چنیـن پیداسـت کـه 
هـدف اصلـی عامـالن این حادثـه نه حیثیـت کارمندی 
قربانیـان و نـه موقف رسـمی آنان به عنـوان قاضی بوده 

اسـت. بلکـه هدف اصلـی حمله بـر ...
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سرمقاله

محمد هدایت

یک آمار کابوس وار؛ اوج فاجعه 
در خط حمله رئال 

 ماریو مانژوکیچ در آستانه
 پیوستن به میالن

 وزارت مالیـه کشـور در پـی رد شـدن دوبـاره 

از   ،1400 مالـی  سـال  بودجـه  مسـوده 

مناینـدگان مجلـس خواسـته اسـت کـه بـه خاطـر تطبیـق 

کننـد. تصویـب  را  بودجـه  انکشـافی،  پروژه هـای  بهـر 

رد  از  پـس  روز  یـک  جـدی   28 یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

شـدن مسـوده بودجـه، گفتـه اسـت کـه حکومـت متعهـد به 

مدیریـت شـفاف، پاسـخگو و موثـر منابـع از طریـق بودجـه 

ملـی اسـت.

وزارت مالیـه در خربنامـه ای ضمـن اینکه گفتـه که حکومت 

متعهـد اسـت، نوشـته کـه »از مناینـدگان مـردم در ولسـی 

بهـر  تطبیـق  خاطـر  بـه  کـه  می شـود  خواسـته  جرگـه 

پروژه هـای انکشـافی در وقـت و زمـان معیـن آن و تنظیـم 

امـور عملیاتـی دولـت، هـر چـه زودتـر طـرح بودجـه ملـی 

کننـد.«  تصویـب  را   ۱۴۰۰

وزارت مالیـه می گویـد کـه هـر روزی کـه تصویـب بودجـه 

ملـی بـا تاخیـر مواجـه شـود تاثیـرات ناگـواری را در بخـش 

تطبیـق پـروژه انکشـافی و رشـد اقتصادی خواهد گذاشـت.

مجلـس مناینـدگان روز شـنبه 27 جـدی طـرح دوم بودجـه 

ملـی سـال مالـی 1400 کشـور را بـا اکرثیـت آرا رد کـرد. 

میـر رحـامن رحامنـی، رئیـس مجلـس مناینـدگان در ایـن 

نشسـت گفـت دولـت ۱۷ مـورد اصالحاتـی را کـه مجلـس 

خواسـتار آن بـود، در سـند کنونـی در نظـر نگرفتـه اسـت.

او قبـال اعـالم کـرده بـود کـه تا طـرح یکسـان سـازی حقوق 

کارمنـدان دولتـی در طـرح بودجه ۱۴۰۰عملی نشـود، آنها 

بودجـه را تصویـب نخواهنـد کرد. آقای رحامنی در نشسـت 

روز شـنبه نیـز گفـت کـه دولـت بـه این خواسـت آنـان توجه 

نکرده اسـت.

امـا وزارت مالیـه می گویـد کـه بودجـه سـال مـايل ۱۴۰۰ 

گـذاري  پـالن  عرصـه  در  اصالحـات  حفـظ  راسـتاي  در  را 

مـايل در مطابقـت بـه معیارهـای بین املللـی، اولویت هـای 

انکشـافی، اصـل تـوازن، رشـد اقتصـادی پایدار و انکشـاف 

ملـی و بـا در نظرداشـت امکانـات و محـدوده مالـی ترتیـب 

والیـات از جنبـه فقـر اسـت، صـورت گرفتـه اسـت. 

پـروژه   ۱۴۵۰ تعـداد  بـه  کـه  آور شـد  یـاد  بایـد  در ضمـن 

پـروژه   ۵۳۲ تعـداد  بـه  و  دهـات  انکشـاف  و  احیـاء  وزارت 

وزارت شهرسـازی و اراضـی شـامل مسـوده بودجـه ملی می 

باشـد بـه سـطح کشـور تطبیـق خواهـد شـد.

کوچـی  بـرای  افغانـی  میلیـون   ۱۵۰ تعهـداد  بـه  همچنـان 

هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه جلسـات آن بعـداً برگـزار 

خواهـد گردیـد. در طـرح بودجه ملـی ۱۴۰۰ متام معاشـات 

کارکنـان خدمـات ملکـی بـه اسـاس قانـون خدمـات ملکـی 

و قانـون معاشـات مقامـات عالـی رتبـه کـه از طـرف پارملـان 

کشـور تصویـب گردیـده و نافـذ می باشـد، اجرا خواهد شـد.

وزارت مالیـه می گویـد کـه یکـی از اصالحـات دیگـر در طرح 

بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰،  ترتیـب و تصویـب مقـرره 

اسـتفاده از کـود هـای ۹۱ و ۹۲ میباشـد. بـه همیـن ترتیـب 

کاهـش کودهـای متفرقـه و احتیاطـی از ۳۴ کـود در سـال 

مالـی ۱۳۹۹ بـه ۱۵ کـود در سـال مالـی ۱۴۰۰ می باشـد، 

کاهـش  متذکـره  کودهـای  بودجـه  میـزان  در  آن  بـر  عـالوه 

قابـل مالحظـه بـه میـان آمده اسـت در سـال گذشـته بودجه 

کودهـای احتیاطـی و متفرقـه ۲۷ میلیـارد افغانـی بـود کـه 

اکنـون بـه ۱۸ میلیـارد افغانـی تقلیـل یافتـه اسـت.

شـمعروز خـان مسـجدی، سـخنگوی وزارت مالیـه روز شـنبه 

بعـد از رد مسـوده بودجـه گفتـه بـود کـه بـا در نظـر داشـت 

امکانـات مالـی، فنـی و حقوقـی تـالش می کنـد کـه نظـرات 

مجلـس مناینـدگان را در سـند جدیـد )سـوم( در نظـر گیـرد 

و بعـد از منظـوری کابینـه دوبـاره بـه مجلـس بـرای تصویـب 

خواهـد فرسـتاد.

رسـانه ها گفتـه اسـت کـه آقـای مالخیـل رئیـس منابـع 

بـری وزارت مالیـه در یک اقدام مشـرک از سـوی لوی 

سـارنوالی و اداره پولیـس کابـل بازداشـت شـده اسـت.

لـوی سـارنوالی دلیـل بازداشـت آقای مالخیـل را مترد و 

رسپیچی از دسـتور ریاسـت جمهوری و سـو اسـتفاده از 

صالحیـت وظیفه وی خوانده اسـت. 

وی  کار  ادامـه  مالخیـل  آقـای  بازداشـت  دلیـل  ظاهـرا 

از برکنـاری اش در یـک فرمـان ریاسـت جمهـوری  بعـد 

آدرس  از  نامـه ای   ایـن  از  پیـش  می شـود،  گفتـه 

ریاسـت جمهوری نـر شـده بـود کـه در آن از برکنـاری 

رییـس  شـمول  بـه  مالیـه  وزارت  کارمنـدان  از  تـن   ۵۹

بـود.  شـده  داده  خـرب  وزارت  ایـن  بـری  منابـع 

امـا گفتـه می شـود کـه آقـای مالخیـل پـس از آن نیـز به 

وظیفـه  اش به عنـوان رییـس منابـع بـری وزارت مالیـه 

ادامـه داده بـود.

در نامـه ریاسـت جمهـوری دلیـل برکنـاری آن کارمندان 

امـا  بـود.  شـده  خوانـده  رقابتـی  غیـر  اسـتخدام 

عبدالهـادی ارغندیـوال وزیـر مالیـه برکنـاری کارمنـدان 

وزارت مالیـه خـالف قانـون خوانـده بـود. گفتـه می شـود 

آقـای مالخیـل از نزدیـکان ارغندیـوال وزیر مالیه اسـت. 

اسـت. کرده 

 ۱۴۰۰ ملـی  بودجـه  در  کـه  شـده  نوشـته  خربنامـه  در 

اولویت هـا و بخـش عظیـم پروژه هـا شـامل مدیریـت منابـع 

آبـی، معـادن و پرولیـم، زیربنـا، اتصـال منطقـوی، عدلی و 

الکرونیکـی اسـت. توزیـع تذکـره  و  قضایـی 

مبلـغ   ۱۴۰۰ مالـی  سـال  بـرای  ملـی  بودجـه  مجمـوع 

ایـن  از  کـه  اسـت.  شـده  تخمیـن  افغانـی  میلیـارد   ۴۷۳

میـان بودجـه عـادی مبلـغ ۳۱۱ میلیـارد افغانـی و بودجـه 

انکشـافی بـا رقـم ۱۶۱ میلیـارد افغانـی را در بـر مـی گیرد.

نظریـات،  دوم  مسـوده  در  کـه  می گویـد  مالیـه  وزارت 

مـردم  مناینـدگان  اصالحـی  مالحظـات  و  پیشـنهادات 

و  امکانـات  قوانیـن،  نظرداشـت  بـا در  را  ولسـی جرگـه  در 

محـدوده مالـی مـد نظـر گرفتـه اسـت. از جملـه اصالحـات 

واحـد  امـور/  اداره  بودجـه  مدیریـت  از  میتـوان  متذکـره 

بودجـه  افغانـی  میلیـارد   ۵ از  بیشـر  )کاهـش  عملیاتـی 

ایـن اداره و انتقـال آن بـه ادارات مربوطـه(، کاهـش ۶۰۰ 

افغانـی بودجـه کودهـای ۹۱ و ۹۲، تغییـرات در  میلیـون 

معیـاد  سـاخنت  مقیـد  ماننـد  بودجـه  اجـرای  اصولنامـه 

مشـخص جهـت طـی مراحـل سـند بررسـی وسـط سـال و 

از  ادارات کـه  ایـزاد مـاده اصولنامـه در خصـوص اجـراآت 

سـوی ولسـی جرگـه شـورای ملی تصویب نشـده اسـت، یاد 

شـد. آور 

در خربنامـه نوشـته شـده کـه در طـرح بودجـه ملـی سـال 

مالیـه  وزارت  جریـان  حـال  در  پروژه هـای  ضمـن   ۱۴۰۰

۱۹ پـروژه جدیـد را بعـد از مطالعـات اقتصـادی، ارزیابـی 

قانونـی مدنظـر گرفتـه اسـت. تخنیکـی و طـی مراحـل 

بـه نقـل از خربنامـه؛ وزارت مالیـه بـه خاطـر تـوازن والیتـی 

۴۲۷ پـروژه بـه هزینـه ۳ میلیـارد افغانـی را در طـرح بودجه 

تقسـیامت  اسـت،  کـرده  مالـی شـامل  ۱۴۰۰ سـال  ملـی 

سـقف بودجـه والیتـی به اسـاس عوامـل مهم جهـت متویل 

شـامل  کـه  مشـورتی  مجالـس  در  شـده  طـرح  پروژه هـای 

سـهم ثابـت بـه هـر والیـت، انـدازه نفـوس و درجـه بنـدی 

 لـوی سـارنوالی تایید کرده 

محمـد  آقـای  کـه  اسـت 

غـالم مالخیل رئیـس منابع 

بـری وزارت مالیـه توسـط 

پولیـس  و  سـارنوالی  لـوی 

شـده  بازداشـت  کابـل 

اسـت. 

جمشـید رسـولی سخنگوی 

کشـور  سـارانوالی  لـوی 

روز یکشـنبه 28 جـدی بـه 

 در خـط حملـه رئـال بـه جـز کریـم بنزمـا دیگـر بازیکنـان 

انـد. داشـته  فاجعـه  بـه  نزدیـک  عملکـردی 

بـه نقـل از مـارکا، در رئـال مادریـد و در واقـع پـس از جدایی 

کریسـتیانو رونالـدو، فقـر گل بیـداد مـی کند.  این مشـکلی 

اسـت کـه زیـن الدیـن زیـدان فصـل گذشـته بـا آن دسـت به 

گریبـان بـود ولـی بـا منسـجم کـردن خـط دفاعـی و پذیـرش 

را  تیمـش  و  داده  پوشـش  را  آن  توانسـت  هـا  کمریـن گل 

قهرمـان اللیـگا کنـد....

 در ایتالیـا اطمینـان دارند که سـتاره کروات سـابق یوونتوس 

طـی امـروز و فـردا بـا میـالن قـرارداد خواهـد بسـت. ماریـو 

مانژوکیـچ در بایـرن مونیـخ بـود کـه خـود را بـه سـطح اول 

لیـگ  فاتـح  باشـگاه  ایـن  بـا  و  کـرد  معرفـی  دنیـا  فوتبـال 

قهرمانـان نیـز شـد. او فصـل 15-2014 به عضویـت اتلتیکو 

در آمـد و در 43 بـازی توانسـت 20 گل نیـز بـه مثـر برسـاند 

و سـپس راهـی یوونتـوس شـد. مانژوکیـچ سـال گذشـته در 

چنیـن مقطعـی از فصـل یوونتـوس ...

ورزش
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وزارت مالیه به مجلس: به خاطر تطبیق بهتر پروژه های انکشافی، بودجه را تصویب کنید

رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

 عنوان هـای چـون »موفقیـت در یک قدمـی« و »راز ثـروت« مربـوط 

بـه کتاب هایـی انـد کـه هرجـا بـه آسـانی قابـل دسـت رس اسـت. 

دیـد؛  همه جـا  را  کتاب هـا  ایـن  رسوکلـه ی  می تـوان  کابـل  در 

کوچـک  قرطاسیه فروشـی های  تـا  بـزرگ  کتاب فروشـی های  از 

نزدیکـی  پیاده روهـا،  مسـیر  در  کتـاب  کراچی هـای  بـاالی  تـا  و 

حضـور  پررفت وآمـد.  و  شـلوغ  مکان هـای  دیگـر  و  چهارراهی هـا 

... ایـن کتاب هـا دلیـل واضحـی دارد  گسـرده ی 

 یـک نقاشـی اثـر هـرژه، تصویرگـر مشـهور بلژیکـی از مجموعـه 

کمیـک تـن تـن پنج شـنبه گذشـته در یـک حراجـی بـه قیمـت 

سـه میلیـون و 800 هـزار دالـر بـه فـروش رفـت. ایـن اثـر رکـورد 

گرانریـن آثـار هـری در دنیـای کتاب هـای مصـور را شکسـت. 

ایـن نقاشـی آبرنـگ و گـواش متعلـق بـه سـال ۱۹۳۶ اسـت کـه 

تـن تـن و سـگش را در حالـی کـه در یـک کـوزه چینـی پنهـان 

شـده اند بـه تصویـر می کشـد. نقاشـی توسـط ...

بازار پررونق کتاب های »انگیزشی« 

رکورد فروش کتاب های مصور 
شکسته شد 
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هشدار امریکا به طالبان:
 افزایش خشونت ها، خشم جهان را برمی انگیزد

 سـفارت امریـکا در کابـل در پـی افزایـش 

ترورهـای هدفمنـد به طالبان هشـدار داده 

اسـت کـه افزایـش خشـونت و ترورهـای هدفمنـد خشـم 

جهـان را بـر می انگیـزد و بـرای طالبـان مسـئولیت دارد.

راس ویلسـن کاردار سـفارت امریکا در کابل روز یکشنبه 

28 جـدی در رشـته تویتـی نوشـت: »طالبان بایـد بداند 

کـه اقدامـات تروریسـتی از ایـن دسـت ]تـرور دو قاضـی 

برانگیخـن  سـبب  و  دارد  مسـئولیت  برای شـان  زن[ 

خشـم جهـان خواهد شـد.«

افـراد مسـلح ناشـناس حوالـی سـاعت هشـت ونیم صبح 

روز یکشـنبه چهـار قاضـی زن را در ناحیـه دهـم امنیتـی 

شـهر کابـل هـدف قـرار دادند کـه دو تن کشـته و دو تن 

دیگرشـان زخمی شـدند.

کاردار سـفارت امریـکا ایـن تـرور را بـه صـورت تلویحـی 

بـه گـروه طالبـان نسـبت داده و گفته اسـت که اگـر قرار 

اسـت افغانسـتان بـه صلـح برسـد، بایـد طالبـان چنیـن 

اقدامـات را متوقـف کنـد.

اندرابی: اگر طالبان آتش بس نکنند، راه  دیگری برای شکست شان  وجود دارد

دو قاضی زن در کابل ترور شدند

جامعه ی بین املللی از مذاکرات صلح و برقراری آتش بس حامیت کردند

سرمقاله

 دیـروز در یـک حملـه تروریسـتی در شـهر کابل دو 

تـن از قضـات زن کشـته شـدند و همراهـان شـان 

نیـز زخـم بـر داشـتند. از قرایـن و شـواهد چنیـن 

پیداسـت کـه هـدف اصلـی عامـان ایـن حادثـه نه 

حیثیـت کارمنـدی قربانیان و نه موقف رسـمی آنان 

بـه عنـوان قاضـی بـوده اسـت. بلکـه هـدف اصلـی 

حملـه بـر زنانی بوده اسـت کـه البته هـم کارمندان 

دولـت هسـتند و از بخشـی کـه مـورد توجـه خـاص 

اصلـی  محـور  در  امـا  گیـرد.  مـی  قـرار  هـا  رسـانه 

هـدف زن بـودن  قـرار داشـته اسـت کـه متاسـفانه 

در نخسـتین قـدم تروریسـت هـا موفـق شـده انـد 

کـه دو تـن از قاضیـان زن را بـه قتـل برسـانند و از 

ایـن طریـق بـر هـراس و تـرس در میان طبقـه اناث 

بیفزاینـد. 

پیـش از ایـن گـروه های مختلـف اجتامعی و مدنی 

هـدف قـرار گرفته بودند که عبارت بودند از اسـاتید 

دانشـگاه، مراکـز آموزشـی و تحصیلـی، خربنگاران، 

فعـاالن مدنـی و حقـوق بـری. اکنـون بـه نظر می 

ایـن  هدفمنـد  هـای  قتـل  هـامن  ادامـه  در  رسـد 

بـار نوبـت بـه زنـان کارمنـد و فعـال در عرصـه هـای 

اجتامعـی و مدنـی رسـیده اسـت. امیدواریـم کـه 

ایـن حـدس و گـامن نادرسـت باشـد. امـا بـا توجـه 

قبـا  کـه  اعرتافاتـی  و  امنیتـی  هـای  گـزارش  بـه 

دستگیرشـده  تروریسـتی  هـای  گـروه  اعضـای  از 

گرفتـه شـده اسـت، گفتـه انـد کـه بخشـی از پـان 

در عرصـه  فعـال  زنـان  متوجـه  ترورهـای هدفمنـد 

هـای سیاسـی و اجتامعـی و مدنـی اسـت. در هـر 

صـورت آنچـه مسـلم اسـت این اسـت که تروریسـت 

هـا بـه مـوازات تشـدید خشـونت هـا و جنـگ هـا 

علیـه نیروهـای امنیتـی و دولت دسـت بـه ترورهای 

هدفمنـد و بـا هـدف نرم نیز زده اند. اکنون پرسـش 

اساسـی این اسـت که چـرا به این شـیوه روی آورده 

انـد و از قتـل انسـان هـای بـی گنـاه و غیـر نظامی 

چـه چیـزی را بـه دسـت مـی  آورنـد؟ 

ایـن کـه جریـان مذاکـرات صلـح در  بـه  بـا توجـه 

مرحلـه حساسـی رسـیده اسـت و ممکـن اسـت در 

روزهـای آینـده بحـث بـر رس مسـایلی چـون ارزش 

زنـان  بـه خصـوص حقـوق  و  بـری  هـای حقـوق 

مـی  احسـاس  طالبـان  شـود،  رشوع  جامعـه  در 

کنـد کـه اگـر در ایـن مرحلـه صداهـای علیـه خـود 

بـه سـکوت وادار  یـا حداقـل  را خامـوش سـازند و 

خواهنـد  تـر  موفـق  مذاکـرات  جریـان  در  کننـد، 

بـود. از نخسـتین روزهایـی کـه مذاکـرات مسـتقیم 

میـان دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گروه 

طالبـان رشوع گردیـد زمزمـه هایـی مبنـی بـر خطر 

و  اساسـی  قانـون  منـدرج در  ارزش هـای  افتـادن 

نیـز رشوع شـد.  دسـتاوردهای دو دهـه 

در گسـرتش ایـن زمزمـه هـا و همگانـی سـاخن آن 

اسـاتید دانشـگاه و رسـانه ها نقش اول را داشـتند. 

زیـرا ایـن گونـه نگرانـی از سـوی مقامـات حکومتی 

زیـاد دامـن زده مـی شـد امـا بـه دلیـل نگاهـی کـه 

در جامعـه نسـبت بـه قدرت وجـود دارد کمـرت مورد 

فعـاالن  و  هـا  رسـانه  امـا  مـی گرفـت.  قـرار  توجـه 

مدنـی و فرهنگـی سـهم عمـده ای در حامیـت از 

داشـتند.  دموکراتیـک  هـای  ارزش  و  جمهوریـت 

و  مدنـی  هـای  آزادی  زمینـه  در  کـه  اسـت  مسـلم 

هـای  سـال  طـی  در  بـری  حقـوق  هـای  ارزش 

اخیـر دسـتاوردهای قابـل توجهـی وجـود دارد کـه 

طالبـان ذاتـا بـا آن هـا مخالـف هسـتند. بر اسـاس 

باورهـای بنیادیـن طالبـان و قرائت آنـان از رشیعت 

و آمـوزه هـای دینـی اگـر تضـاد آن هـا را بـا ارزش 

هـای حقـوق بـری از میـان برداریم، دیگـر چیزی 

از هویـت طالبانـی باقـی نخواهـد مانـد. از همیـن 

رو طالبـان و متـام گروه هـای تروریسـتی و افراطی 

نهایـت تـاش خـود را بـه خـرج مـی دهنـد تـا علنـا 

بـا ارزش هـا و منادهـای متـدن و تجـدد مخالفـت 

بورزنـد تـا بهـرت شـناخته شـوند. در غیـر آن صـورت 

کسـی بـه مدعیـات و آرمـان هـای افـراط گرایانـه 

آنـان توجـه نخواهنـد کـرد. 

چنـان کـه در روزهای اخیر برخـی از اعضای هیات 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  کننـده  مذاکـره 

مدعـی شـده انـد کـه طالبـان اصـا حـارض نیسـت 

تـا خانـم هـای عضـو هیـات گفتگـو کننـد بـه نظـر 

آزادی  و  جامعـه  در  زن  حضـور  مسـاله  رسـد  مـی 

هـای آنـان در روزهـای آینـده در جریـان مذاکـرات 

هیـات  عضـو  همیـن  حتـی  شـد.  خواهـد  تـر  داغ 

گفتـه اسـت کـه طالبـان ممکن اسـت پان داشـته 

باشـند تـا در روزهـای آینـده زنـان را مـورد حملـه 

و  بسـازند  ضعیـف  را  آنـان  اراده  تـا  دهنـد  قـرار 

صـدای شـان را خامـوش کننـد. اسـرتاتژی سـاکت 

سـاخن صداهـای متنـوع و متکـر از درون جامعه 

افغانـی در برابـر متامیـت خواهـی طالبـان امـری 

اسـت کـه ریشـه در باورهـای بنیادیـن تروریسـم و 

افراطگرایـی اسـامی دارد. بنابرایـن هـدف اصلـی 

از ترورهـای هدفمنـد خامـوش سـاخن صداهـای 

متکـر و متنـوع در برابر خواسـت های آنـان در میز 

مذاکـرات اسـت. 

از صفحه1

 پـه ختيـځ کـې د سـېاب قـول اردو له خوا روزل شـوي د سـیمه 

ییـزې اردو ۴۳۵ رستېـرو پـه ننګرهـار کـې د ملکـي هوایـي ډګـر 

د سـاتنې، کـوټ، اچیـن او دوربابـا ولسـوالیو د امنیـت تامیـن په 

موخـه دنـده پيـل کړه.

مسـوولني وايـي، دغـه رستېـري د افغـان روزونکـو له لـوري له اته 

اوونیـو زده کـړو وروسـته د مرغومـي پـه ۲۸مه فارغ شـول.

پـه ۲۰۱ سـېاب قـول اردو کـې د یادو ځواکونو پـه فراغت غونډه 

کـې د یـادې قـول اردو قومانـدان بریـد جـرال عبدالجبـار وفـا 

وویـل، یـاد ځواکونـه پـه مسـلکي ډول روزل شـوي او پـه ټـاکل 

شـویو سـیمو کې بـه د خلکو په مرسـتې رسه دندې تـررسه کړي، 

همـدا راز یـې ډاډ ورکـړ چـې دوی بـه د ملـی اردو ځواکونـو لـه 

بشـپړو امکاناتـو او ماتـړ څخـه برخمـن وي .

سـیمه  د  وویـل،  میاخېـل  بـربک  مرسـتیال  والیـت  ننګرهـار  د 

ییـزې اردو فـارغ شـوي ځواکونـه تـر دې وړانـدې د دې والیـت 

پـه ولسـوالیو کـې د سـیمه ییزو پولیسـو پـه توګه دنـدې درلودې 

چـې د سـیمه ییـزې اردو پـه لیکو کـې جـذب او د زده کړو تررسه 

کولـو وروسـته بـه ژر پـه خپلو ولسـوالیو کـې دندې تـررسه کړي .

پـه ختیـځ کـې د وليس ماتـړ پروګرام مـر سـیدالرحمن مومند 

هـم د یـادو ځواکونـو پـه فارغېـدو او دنـدې تـه اسـتولو خوښـي 

وښـوده او ډاډ یـې ورکـړ چـې د سـیمې خلـک بـه وررسه بشـپړ 

همـکار وي، همـدا راز یـې د قـول اردو لـه لـوري د دوی پـه پـوره 

ماتـړ کولـو یـې ټینـګار وکړ.

د تسـنیم یـار مومنـد پـه نوم فارغ شـوي رستېـري د ورکړل شـویو 

زده کـړو پـه اړه خوښـي وښـوده، لـه نـورو ځوانانـو څخـه یـې د 

امنیتـي ځواکونـو پـه لیکو کې د دنـدې تررسه کولـو ترڅنګ دې 

خـاورې تـه پـه صادقانـه ډول د خدمـت ژمنـه وکړه.

کـې  ولسـوالیو  شـمېر  ګـڼ  پـه  ننګرهـار  د  چـې  ده  یادونـې  د 

دي. شـوي  ګومـارل  ځواکونـه  اردو  ییـزې  سـیمه  د  دمګـړۍ 

 د پازمېنـې زون پراختیـا اداره پـه کابـل ښـار کـې د نـږدې 

۷۰۰ میلیونـه افغانیـو پـه لګښـت د څلـور کیلومـرته سـړک 

جوړولـو خـرب ورکـوي او وايـي، د دغـه سـړک پـه بشـپړېدو بـه 

ترافیکـي ګڼـه ګوڼـه کمـه يش.

د پازمېنـې زون  پراختیـا ادارې رییـس نجیب الله شـینواري 

د دغه سـړک پرانیسـتې په مراسـمو کې وویل، د کابل ښـار د 

۱۱مـې او ۱۷مـې حـوزو د مواصـايت سـړک د دویمې برخې 

چـارې نـن پیـل شـوې او په ۲۸ میاشـتو کې به بشـپړې يش.

نومـوړي زیاتـه کـړه، دغـه سـړک څلـور کیلومـرته اوږدوالی او 

۳۰ کیلومـرته عـرض لـري، د شـاه توتـک سـیمې د کارېزمیـر 

سـیمې د پخوانـۍ تاشـۍ لـه سـیمې رسه تـړي.

د رسچینـې پـه خـربه، د دې پـروژې تطبیـق د شـامل لویـې 

الرې د ترافیکـي ګڼـې ګوڼـې پـه کمېـدو کـې مهـم دی او د 

۱۱مـې او ۱۷مـې ناحیـو مواصـايت الر د امـکان تـر کچـې 

لنـډوي.

د هغـه پـه خـربه، د دې پـروژې لګښـت چـې شـاوخوا ۷۰۰ 

میلیـون افغانـۍ ته رسـېږي د پازمېنـې زون د پراختیا ادارې 

لـه خـوا تادیـه کېږي.

د  پـروژې  دې  د  وايـي،  اداره  پراختیـا  د  زون  پازمېنـې  د 

جوړېـدو چارې د )انکشـاف مـي( سـاختامين افغاين رشکت 

لـه خـوا تـررسه کېـږي.

د دې پـروژې د پرانیسـتې پـه مراسـمو کـې د انکشـاف مـي 

رشکـت رییـس اسـامه مبـر، د کابـل وايل محمـد یعقـوب 

حیـدري، قومـي مرانـو ګـډون درلـود.

اورګـون  پـه  ځواکونـو  ځانګـړو  پوليسـو  د  واليـت  پکتيـکا  د   

ولسـوالۍ کـې د عملياتـو پرمهـال د سـپکو او درنـو وسـلو يـوه 

زېرمـه کشـف او ترالسـه کـړې ده.

قومانـدان  قطعـې  ځانګـړې  د  پوليسـو  د  واليـت  پکتيـکا  د 

سـمونوال خانـزاده کاروان د مرغومي پـه 28مه پژواک خربي 

اژانـس تـه وويـل چـې تېـره شـپه د يـو لـړ کشـفي راپورونـو په 

اسـاس د اورګـون ولسـوالۍ پـه دره کـې يـې عمليـات کـړي 

دي.

والـو  وسـله  د  پرمهـال  عملياتـو  دغـو  د  وايـي چـې  نومـوړي 

طالبانو د وسـلو يوه لويه زېرمه يې کشـف او ترالسـه کړې ده.

نومـوړي وويـل چې لـه دې زېرمې څخه د مزائيلو دسـتګاوې، 

هاوانونـه، اليس مبونـه، ماينونـه او نـورې وسـلې او تجهيـزات 

ترالسه شـوي دي.

دغـه راز د پکتيـکا امنيـه قومانـدان مـل پاسـوال نجيـب اللـه 

رستېـر هـم د دې زېرمـې کشـف او ترالسـه کـول تاييـد کـړل 

او ويـې ويـل چـې د دغـو وسـلو پـه ترالسـه کولـو رسه د ډېـرو  

بريدونـو مخـه ونيـول شـوه.

بـل لورتـه وسـله والـو طالبانـو تـر اوسـه پـه دې اړه څـه نه دي 

ويي.

اصاحـات آمـده در وزارت امـور داخله نیز بحث شده اسـت.

آقـای آریـن افـزود: »آن هـا از برنامه هـای اصاحـی کـه در 

اطمینـان دادنـد  و  اسـتقبال کردنـد  اسـت،  وزارت داخلـه 

کـه بـرای مشـورت های الزم بـرای بهبـود وضعیـت امنیتـی 

آمـاده هسـتند بـا وزارت داخلـه هـم کاری می کننـد. رهربی 

وزارت داخلـه هـم بـرای مشـوره گیری از اقشـار مختلـف بـه 

ویـژه جـراالن متقاعـد و کارشناسـان ارشـد امـور اطمینـان 

دادنـد.«

عبدالبـاری عـارض  کـه در نشسـت  بـا آقـای اندرابـی رشکت 

کـرده بـود، بـه رادیـو آزادی گفـت که وزیـر داخله از تشـدید 

جنـگ  در سـال آینده خورشـیدی نیـز خرب داده اسـت.

آقـای   عـارض  در این بـاره چنیـن گفـت: »طالبـان بـه یـک  

حملـه و یـا جنـگ  رسارسی و بـزرگ  آمادگـی می گیرنـد، و 

انتظـار می کشـند کـه قـوای امریکایـی از افغانسـتان  برآیند 

را  ایـن  و  بزننـد  تهاجـم  عمومـی دسـت  یـک  بـه  این هـا  و 

هـم گفـت کـه حکومـت افغانسـتان از قبـل تدابیـر بسـیار 

منظـم برای شـان گرفتـه.« از سـویی هـم  ذبیح اللـه مجاهـد 

آزادی  رادیـو  بـا  گفت وگـو   در  طالبـان   گـروه  سـخن گوی 

جنـگ را بدیـل ناکامـی مذاکـرات صلـح خوانـد.

آقـای مجاهـد بـه رادیـو آزادی گفـت کـه گفت وگوهـای آغاز 

شـده صلـح  در دوحـه راه خوبـی بـرای پایـان جنـگ اسـت و 

اگـر مانـع در ایـن گفت وگوهـا ایجـاد شـود جنـگ  راه حـل 

نظامـی آن خواهـد بـود. اتهـام متعهـد نبـودن حکومـت بـه 

صلـح در حالـی بـه طالبـان وارد می شـود کـه از چهـار روز 

بدینسـو هیـچ  نشسـتی میـان  هیئـت  حکومـت افغانسـتان  

و طالبـان در شـهر دوحـه برگـزار نشده اسـت. هـر دو طـرف 

اجنـدا  توحیـد  و  ترتیـب  بـرای  نیـز  دیـروز  کـه  پذیرفتنـد 

ایـن در حالی اسـت کـه   نشـده بود.  برگـزار  هیـچ  نشسـتی 

رنـگ  روزی  هـر  مرمـوز  و  هدف منـد  قتل هـای  جنـگ، 

بیش تـر می گیـرد و فعـاالن مدنـی و سیاسـی ، خربنـگاران و 

چهره هـای مطـرح را بیش تـر هـدف قرار می دهـد ، آن چه که 

برانگیخته اسـت.  را  همـه  نگرانـی 

اسـت.  ایـن حملـه محکـوم کـرده  ریاسـت جمهـوری  ارگ 

بربنیـاد اعامیـه ارگ ریاسـت جمهوری رئیـس جمهور غنی 

گروه هـای  سـایر  و  طالبـان  کار  را  تروریسـتی  حملـه  ایـن 

ایـن حمـات  کـه  اسـت  گفتـه  کـرده  توصیـف  تروریسـتی 

بـاالی غیـر نظامیـان مخالـف ارشـادات اسـامی و روحیـۀ 

صلـح بـوده و در تضـاد با اجامع ملت افغانسـتان می باشـد.

گفتنـی اسـت کـه مسـعود اندرابـی وزیـر امـور داخلـه روز 

شـنبه گفتـه بـود کـه طالبـان از فرصـت پیـش آمـده صلـح 

بـرای رسـیدن به آتش بس اسـتفاده کننـد. امـا در صورتیکه 

برنامـه  دهـد،  ادامـه  جنـگ  و  خشـونت  بـه  طالبـان  گـروه 

منظـم و مـدون بـرای رسکـوب ایـن گـروه وجـود دارد.

آقـای ویلسـن همچنین تـرور این دو قاضـی زن در کابل 

را محکـوم کـرده و خواهان رسـیدگی و دسـتگیری رسیع 

عامـان این ترور شـده اسـت.

محکـوم  را  زن  قاضـی  دو  تـرور  نیـز  ریاسـت جمهـوری 

کـرده و گفتـه اسـت کـه حملـه بـر زن، کـودک، عـامل، 

متنفـذ و هـر افغـان دیگـر، در حقیقـت حملـه بـر عزت و 

عظمـت افغانسـتان اسـت، امـا تروریسـتان خـدا ناتـرس 

بـدون اعتنـا بـه آن، در »حملـه ای تروریسـتی« قاضیـان 

زن را شـهید و دو تـن دیگـر را مجـروح کردنـد.

در اعامیـه ریاسـت جمهـوری نوشـته شـده کـه محمـد 

ارشف غنـی رئیـس جمهـور گفت که حمله تروریسـتی از 

سـوی گـروه طالبان و سـایر گـروه های تروریسـتی باالی 

هموطنـان بی دفـاع مـا و خشـونت در برابر آنـان، مخالف 

ارشـادات اسـامی و روحیـۀ صلـح بـوده و در تضـاد بـا 

اجـامع ملت افغانسـتان اسـت.

و  تاکیـد  بـا  دیگـر  یکبـار  ریاسـت جمهـوری می گویـد، 

تکـرار بـاالی طالبان صـدا می زند که زور، ترور، وحشـت 

یـا فـردی بـه عهـده نگرفتـه اسـت. پیـش از ایـن مسـئولیت 

قضایـای مشـابه بـه عهـده طالبان گذاشـته شـده اسـت. 

شـواهد امنیتـی نیـز نشـان می دهـد کـه ترورهـای هدفمند 

غیرنظامیـان بـه شـمول کارمنـدان دولتـی، فعـاالن حقـوق 

بـر، حقـوق زن، و رسـانه ای کار گـروه طالبان بوده اسـت.

آگاهـان مترکـز طالبـان بـر ترورهـای هدفمنـد را تاکتیـک 

جدیـد ایـن گـروه توصیـف کـرده، بـاور دارنـد کـه ایـن گروه 

بـا افزایـش ایـن نـوع ترورهـا می خواهنـد نـا امنـی روانـی را 

در جامعـه شـدت بخشـد تا رشایط شـان برای گرفـن امتیاز 

بیشـرت در میـز مذاکـره توسـط حکومـت افغانسـتان قبـول 

گردد.

افزایـش خشـونت در کشـور و ادامـه ی قتل هـای هدفمنـد 

را محکـوم کردنـد و خواهـان پایـان ایـن رونـد غیرانسـانی 

شـدند.دومین نشسـت مجـازی تحت عنـوان »تقویت اجامع 

در حامیـت از رونـد صلـح« کـه بـه ابتـکار کمیسـیون امـور 

ملـی،  عالـی مصالحـه ی  بین املللـی شـورای  و  منطقـه ای 

وزارت امـور خارجـه  و وزارت دولـت در امور صلح برگزار شـد.

ویـژه  ایـن نشسـت سـفیر جمهـوری چیـن، مناینـده ی  در 

اتحادیـه ی اروپـا بـرای افغانسـتان، سـفیر ملکـی ناتـو برای 

افغانسـتان، سـفیر بریتانیا در کابل، سـفیر جمهوری ترکیه، 

شـارژدافیر سـفارت ایـاالت متحـده ی امریـکا، معاون سـفیر 

سـفارت  شـارژدافیر  یونامـا،  مناینـده ی  هنـد،  جمهـوری 

جمهـوری فرانسـه، معاون سـفیر ناروی، سـفیر قطـر، معاون 

سـفیر ایتالیـا، سـفیر جمهـوری اندونیزیا و مناینده سـازمان 

همکاری هـای اسـامی حضـور داشـتند. آنـان بـر حامیـت 

و  جنـگ  قطـع  و  فـوری  آتش بـس  صلـح؛  تاش هـای  از 

خشـونت ها؛ رسعت یافـن مذاکـرات صلـح در دوحـه؛ صلـح 

بـه رهـربی و مالکیـت  افغان هـا و  محکـوم کـردن قتل هـای 

زنجیـره ای و هدفمنـد تاکیـد کردنـد. در این نشسـت، سـید 

سـعادت منصـور نـادری وزیـر دولـت در امـور صلـح، محمـد 

معصـوم اسـتانکزی رییـس هیـأت مذاکره کننـده ی دولـت و 

میرویـس نـاب معاون سیاسـی وزارت امورخارجـه نیز حضور 

داشتند.

افغانسـتان می گویـد  امـور داخلـه  وزیـر  اندرابـی   مسـعود 

اسـتفاده  بـرای صلـح  از فرصـت کنونـی  اگـر طالبـان  کـه 

نکننـد و بـه آتش بـس تـن ندهند، راه هـای دیگـری نیز برای 

دارد. وجـود  شکست شـان  

مسـعود اندرابـی وزیـر امـور داخلـه افغانسـتان  می گویـد که 

اگـر طالبـان  صلـح  نکننـد و بـه جنـگ  ادامـه دهنـد، آنـان 

بـرای شکست شـان راه هـای دیگـری نیـز دارنـد.

در خربنامـه ای کـه از سـوی این وزارت پخش شـده آمده که 

آقـای اندرابـی ایـن گفته هایـش را در دیـدار بـا شـامری از 

جرال هـای بازنشسـته و آگاهـان سیاسـی افغانسـتان بیان 

کرده اسـت.

متعهـد  هـم   هنـوز  طالبـان  اندرابـی  مسـعود  گفتـه ی  بـه  

خارجـی  نیروهـای  شـدن  بیـرون  بـا  و  نیسـتند  صلـح    بـه 

دهنـد. افزایـش  جنـگ   بـه  می خواهنـد 

 28 یک شـنبه  روز  وزارت  ایـن  سـخن گوی  آریـن  طـارق 

جـدی گفـت کـه در این دیـدار دربـاره ی وضعیـت امنیتی و 

 احمـد فهیـم قویم رئیـس مطالعـات حقوقی- 

کشـور  عالـی  دادگاه  سـخنگوی  و  قضایـی 

یک شـنبه 28 جـدی بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه سـاعت 

هشـت و نیـم صبـح روز یکشـنبه دو قاضـی زن در ناحیـه 

تیـر  اللـه در پـی  دهـم شـهر کابـل در منطقـه قلعـه فتـح 

انـدازی افراد مسـلح ناشـناس ترور شـدند. آقـای قویم گفته 

اسـت کـه راننـده ایـن زنـان زخمـی شـده اسـت.

پولیـس کابـل نیـز ایـن رویـداد را تائیـد کـرده، امـا در مـورد 

هویـت ایـن افـراد چیـزی نگفته اسـت.

سـرته محکمـه نیـز جزئیاتی از هویت کامل ایـن زنان قاضی 

نـداده اسـت. مسـئولیت ایـن حملـه تروریسـتی را گروهـی 

عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه   

از  شـامری  کـه  می گویـد  ملـی  مصالحـه 

کشـورهای دوسـت و منطقـه حامیت شـان را از گفتگوهـای 

صلـح، برقـراری آتش بـس و رسعـت یافن گفتگوهـا حامیت 

کردنـد.

آقـای عبداللـه گفت کـه آنـان در صحبت های خـود حامیت 

کامـل کشـورها و سـازمان های متبـوع خـود را از تاش های 

قطـع  ملـی،  مصالحـه ی  عالـی  شـورای  رهـربی  بـه  صلـح 

جنـگ و خشـونت، برقـراری آتش بـس عمومـی و یافـن راه 

حـل سیاسـی بـرای مشـکل فعلی ابـراز داشـتند. 

رئیـس شـورای عالـی مصالحه ملـی افزود که آنـان همچنان 

جنـگ  و  بحـران  و  نیسـت  مشـکل  حـل  راه  جنایـت  و 

موجـود کشـور را دشـوار و طوالنـی می کنـد، بنابرایـن بـا 

پذیرفـن آتش بـس دایمـی اراده راسـتین و عملـی خـود 

را در رابطـه بـه صلـح نشـان دهیـد.

از سـوی دیگـر دومیـن نشسـت مجـازی تحـت عنـوان 

»تقویـت اجـامع در حامیـت از رونـد صلـح« که بـه ابتکار 

کمیسـیون امـور منطقـه ای و بین املللـی شـورای عالـی 

دولـت  وزارت  و  خارجـه   امـور  وزارت  ملـی،  مصالحـه ی 

در امـور صلـح روز یکشـنبه در کابـل برگـزار شـده بـود، 

شـامری از کشـورهای دوسـت و منطقـه حامیت شـان را 

از گفتگوهـای صلـح، برقـراری آتش بـس و رسعـت یافن 

گفتگوهـا حامیـت کردنـد.

آنـان بـر حامیـت از تاش هـای صلـح؛ آتش بـس فـوری و 

قطـع جنـگ و خشـونت ها؛ رسعت یافن مذاکـرات صلح 

در دوحـه؛ صلـح به رهـربی و مالکیـت  افغان ها و محکوم 

کـردن قتل هـای زنجیـره ای و هدفمند تاکیـد کردند.

دفـاع  چارچـوب  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

فعـال، دشـمن را هـدف قـرار دادنـد، در ایـن درگیری ۳۰ 

ترویسـت طالبـان کشـته شـدند و ۴ تروریسـت دیگـر زخم 

برداشـتند.

بـر بنیـاد ایـن اعامیـه در ایـن درگیـری سـاح سـنگین و 

سـبک ایـن گـروه تخریب شـده و سـه مخفیـگاه ایـن گروه 

نیـز ویران شـده اسـت.

سـنگرهای نـربد میـان نیروهـای ملـی افغانسـتان و گـروه 

می شـود  گرم تـر  کشـور  مختلـف  والیت هـای  در  طالبـان 

کـه حـدود ده روز پیـش دور دوم مذاکـرات دوحـه میـان 

هیـات دولـت افغانسـتان و هیـات گـروه طالبان آغاز شـده 

اسـت. امـا تاکنـون یا اطاعاتـی از ایـن مذاکرات بـا مردم 

رشیک سـاخته نشـده اسـت ویـا هیچ پیرفتـی در جریان 

مذاکـرات وجـود نداشـته اسـت.

روز شـنبه نیـز گفتـه بـود دو رسبـاز پولیـس در چـوک بـاغ 

نارنـج، در مربوطـات ناحیـۀ پنجـم شـهر جال آبـاد در تیـر 

انـدازی افـراد مسـلح ناشـناس ترور شـدند.

آقـای امرخیـل همچنـان گفتـه بـود کـه افـراد ناشـناس بر 

یـک عـراده موتورسـایکل نـوع ریکشـا سـوار بودند.

والیـت ناامـن ننگرهـار در رشق افغانسـتان موقعیـت دارد. 

در بخش هایـی از ایـن والیـت کـه بـا پاکسـتان نیـز مـرز 

مشـرتک دارد، جنگ جویـان داخلـی و خارجـی طالبـان 

حضـور و فعالیـت تروریسـتی دارنـد.

در ماه هـای اخیـر ترورهـای هدفمنـد در شـهرهای عمـده 

چشـم گیری  افزایـش  شـهرکابل  در  خصـوص  بـه  کشـور 

داشـته و بیشـرتین قربانیـان ایـن ترورهـای افـراد بی دفاع 

غیـر نظامـی بـوده اند.

شـده  مـردم  جـدی  نگرانـی  سـبب  ترورهـا  ایـن  افزایـش 

کـه  انـد  سـپرده  وعـده  امنیتـی  ارگان هـای  امـا  اسـت، 

تاش هـای جـدی را بـرای کاهـش ایـن ترورهـا در دسـتور 

اسـت. داده  قـرار  کار 

پـی  در  کابـل  در  زن  قاضـی  دو  نیـز  شـنبه  روز  صبـح 

روز  و  شـدند  کشـته  ناشـناس  مسـلح  افـراد  تیرانـدازی 

مایـن  انفجـاری  پـی  در  پولیـس  رسبـاز  دو  نیـز  گذشـته 

مقناطیسـی در کابـل کشـته شـدند و یـک رسبـاز پولیـس 

برداشـت. زخـم 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده اسـت که 30 

جنگجـوی گـروه طالبـان دروالیـت قندهـار 

کشـته شـدند. ایـن وزارت یک شـنبه 28 جـدی بـا نـر 

پـان  طالبـان  گذشـته  روز  کـه  اسـت  گفتـه  اعامیـه ای 

حملـه بـر پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتـی ملی در 

ولسـوالی های »شـاه ولیکـوت« و »ژیـری« والیـت قندهـار 

را داشـتند.

 ضیاالحـق امرخیـل والـی والیـت ننگرهـار 

می گویـد کـه یـک عضـو طالبـان در حـال 

کارگـذاری ماین مقناطیسـی در ناحیه ششـم شـهر جال 

آبـاد توسـط امنیـت ملـی بازداشـت شـده اسـت.

آقـای امرخیـل در تویـرت خـود نوشـته اسـت کـه فـردی بـه 

اسـم »حیات اللـه« عضو فعال طالبـان در لباس غریب کار 

کـه در شـهر جـال آبـاد ظاهـرا مـروف مسافرکشـی بـا 

ریکشـا بـود، در حـال کارگذاری ماین مقناطیسـی در یک 

موتـر بـه هـدف یـک انجـام یـک عمـل تروریسـتی توسـط 

نیروهـای امنیـت ملی بازداشـت شـده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه ضیاءالحـق امرخیـل، والـی ننگرهـار 

وزارت دفاع ملی: ۳۰ تروریست طالبان در والیت قندهار کشته شدند 

یک عضو طالبان در حال کارگذاری ماین مقناطیسی بازداشت شد

کارتون

 ننګرهار کې د هوايي ډګر

 او درې ولسواليو د ساتنې لپاره د 

سيمه ييزې اردو۴۳۵ رستېرو

 دنده پيل کړه

کابل ښار کې د څلور کیلومرته 

سړک جوړېدو چارې 

پیل شوې

امنيتي ځواکونو پکتيکا کې د 

وسلو يوه زېرمه کشف او ترالسه 

کړې

هدف از ترورهای هدفمند 
محمد هدایت
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صلح در موجودیت و پایداری نظام سیاسی همه شمول

را آنانیکــه علیــه او جنــگ داشــتند، نپذیرفتنــد. حکومــت 

آن وقــت افغانســتان بــا مشــکالت جــدی رو بــرو بــود، عمــده 

ــر شــمرده و تحلیــل  ــاه ب تریــن مشــکالت آن حکومــت را کوت

ــتان  ــت جمهوری افغانس ــتباهات دول ــد. اول: اش ــد ش خواه

بــه زعامــت داکــر نجیب¬اللــه؛ دکــر نجیــب بــا روحیــه 

کشــور  روند های اصالحــی در  پذیــرش  عــدم  انحصــاری و 

دیکتاتورانــه مســت قــدرت بــود. دولــت جمهوری افغانســتان، 

در تــالش قبضــه منــودن قــدرت در حیطه¬ی قبیله-یی بــود. 

گرچــه ایشــان بــا تفکــر سوسیالیســتی به ســکوهای قدرت 

سیاسی افغانســتان رســیده و تکیــه زده بــود، امــا ســخت 

نشنلیســتی مفرط،  گرایــی و  قبیلــه  بنیــش  تأثیــر  تحــت 

عملی می ســاخت.  و  طــرح  را  پالن های عملیاتی دولــت 

وقــت  سیاســی آن  حتی نظــام  و  را  او  دولــت  کارش  ایــن 

امیــد  دوم:  می ســاخت.  دیدملی منفــور  از  را  افغانســتان 

ــوربختانه در  ــوع ش ــن موض ــا؛ ای ــه خارجی ه ــد ب ــش از ح بی

تجربــه  ازحــد  بیــش  افغانســتان  در  حکومت های گذشــته 

در  بُرهه¬ی زمانی کــه  هــر  در  خارجی هــا  اســت.  شــده 

انــد، همــواره  از حکومت هــا حامیــت منــوده  افغانســتان 

ــت  ــه اصال ــت ن ــوده اس ــان ب ــع کشور های ش ــر مناف مبتنی ب

ــتان.  ــت افغانس ــان یعنی دول ــت ش ــک و دوس ــه رشی دادن ب

دولــت دکــر نجیــب نیــز از ایــن خصیصــه بــدور نبــود و 

امیــد و تکیــه گاه دولــت خــود را بــه مســکو منــوده بــود، امــا 

در نهایــت اتحــاد جامهیــر شــوروی بود کــه پیــامن صلــح 

ژنــو را بــا آینــده نــا معلــوم و تضمیــن ناشــده برای آینــده 

نظــام  متکی بــر  دولت هــا  و  پایداری کشــور ها 

سیاســی توافق شده¬ی اســت کــه میــان شــهروندان 

بوجــود میایــد. ایجــاد نظــم و تعریــف نظــام سیاســی در 

ــه آن انــدازه مشــکل و جدیســت  جامعه¬ی بحــران زده ب

بــه  کشــور ها،  خیلــی از  تاریــخ  خاطــرات  در  کــه 

میــان آمــدن نظــم سیاســی برآمده از توافــق و اجــامع 

داخلی نبــوده اســت، بلکــه پارامــر قوی بیرونی نقــش 

پــا  نظــام سیاســی در جامعــه  تــا  اســت  بازی منــوده 

عنــوان  سیاســی به  ساختار های ســازمان  و  بگیــرد 

دولــت رویــکار بیایــد. ایــن موضــوع تنهــا منــوط بــه 

کشــور های جهان  خیلــی از  در  نیســت،  افغانســتان 

کــه بحــران را گذرانــده و یــا در حــال گــذار بــوده، 

سیاســی مبتنی بر  نظــام  گیری یــک  زمینه¬ی شــکل 

موجودیــت  ســاالری در  مــردم  ماننــد  پایه های واضــح 

خیلی کــم  اســت.  خارجی بــوده  کتلســت  و  قــدرت 

ــد  ــه بع ــت ک ــوان یاف ــا می ت ــخ دنی ــور های را در تاری کش

سیاسی توانســته  اجتامعــی  و  بحران های شــدید  از 

مبتنی بــر  را  خویــش  سیاســی دولت  پیکــر  باشــند 

سازش های داخلی شــکل  متکی بــر  جمعــی و  توافــق 

و  جنــگ  افغانســتان  حــال  ایــن  بــا  باشــند.  داده 

تــا  را  قــرن  لجاجت های کشنده¬ی سیاســی نیم 

منــی رود  خیلی انتظــار  می منایــد؛  تجربــه  هنــوز 

در توافــق ملــی و بــا روحیــه وطــن دوســتانه بــر رس 

معامری سیاســی توافق گــردد کــه در آن نقــش فکتــور 

بیرونی اغــامض شــود. افغانســتان پســا بُــن و ایجــاد 

ــتان،  ــال در افغانس ــزده س ــن نُ ــی که در ای ــام سیاس نظ

آورده  بوجــود  جامعــه  در  نســبی را  نظــم  اقــل  حــد 

موجودیــت  سیاســی با  ســازش  نــوع  ایــن  از  اســت، 

فکتــور نظارتی خارجــی و بیــن املللی برخــوردار بــوده 

و بــر رسنوشــت کشــور مرقــوم می باشــد. ایــن نظــام 

سیاســی که افغانســتان بــا آن بدنیــا معرفی می گــردد، 

صدهــا دانشــگاه در موجودیــت آن، کانــون تربیــه نســل 

جــوان ایــن ملُــک اســت، صدهــا روزنامــه و مجلــه و 

صدهــا رادیــو و ده هــا تلویزیــون در عرصه¬ی انقــالب 

خانم های افغانســتان  دارنــد،  بــارز  رسانه¬ی ســهم 

می دهنــد،  ادامــه  کار  و  تحصیــالت  بــه  عزمتندانــه 

ــب  ــه مکت ــن ب ــن رسزمی ــودک ای ــل و ک ــزار طف صدهاه

می رونــد، نهــاد آمــوزش و پــرورش در کشــور از یــک 

ــت  ــر صحب ــوق ب ــت، از حق ــبی برخوردار اس ــم نس نظ

می شــود، از حقــوق زن بــه عنــوان انســان در کنــار مــرد 

حــرف زده می شــود، آزادی بیــان حــد اقــل در روی اوراق 

فرهنگــی در  سیاســی و  چاشــنی مجالس  و  قانــون 

ــه  ــت گفت ــرد، دول ــورت می گی ــارت ص ــت، تج ــور اس کش

می شــود و از آدرس دولــت جمهوری اسالمی افغانســان 

ــرون از کشــور برخــورد  ــن خــاک در بی ــا شــهروندان ای ب

عنــوان  بــه  افغانســتان  پرچــم  می شــود،  احــرام  و 

ــه در  ــه ریش ــزاز دارد، و... هم ــا اهت ــور در دنی ــک کش ی

ســازمان  مُنُــود  در  سیاســی و  اندیشــه¬ی نظام  بــود 

نظــام  ایــن  امــا  اســت.  رقــم خــورده  سیاسی کشــور 

پشــتیبانی و در تطبیــق آن ســعی به خــرج می دادنــد؛ 

ولی بــاآن همــه نارســاییهایی در کار زیــاد ُرخ مــی داد. 

می گرفــت.  ریشــه  چیــز  چنــد  از  نارســاییها  ایــن 

ــزب  ــم، ح ــوم هجده ــدن پلن ــر ش ــا دای ــه ب 1( از عملی ک

دموکراتیــک خلــق افغانســتان بــه آن تــن داده بــود. 

ــا پیــامن  جای رهــری را بــدون مالحظــات و عواقــب آن ب

سیاســی و  اعضای دفــر  از  تعــداد  بایــک  طــرح  یــا  و 

اعضای دفــر  ایــن  بــود.  کــرده  اشــغال  شــورویها 

سیاســی نیز نتوانســتند تــا آخــر وی را همراهــی و حامیــت 

مناینــد. 

ــه از  2( سیاســت کادری نادرســت در تشــکیالت حزبی ک

معاونیــن رشوع می شــد و تــا رده های پایین¬تــر ادامــه 

می یافــت. 

3( کار خــود را بــر دیگــران رجحــان دادن و عــدم اعتــامد 

بــر دیگــران. 

4(دامــن زدن مســایل حزبــی، ســازمانی، قومی، لســانی، 

محلــی و غیــره از طــرف وی و اکــر هیــأت رهــری و عــدم 

رســیدگی و توجــه بــه آن )صفحــات": 357 و 358(. 

آمــده  نتیجه¬ی بدســت  نــکات،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 

ــی همه  ــام سیاس ــظ نظ ــداری و حف ــه، پای ــت ک ــن اس ای

ــه  ــان توج ــی و همچن ــرد اصالح ــا رویک ــی، ب ــمول و مل ش

همــه  حکومتــی،  عامل هــای درون  بــه  اساســی دولت 

ــتان  ــدار در افغانس ــح پای ــرای آوردن صل ــده ب ــک کنن کم

ــت.   اس

سیاســی و ثبــات اداری افغانســتان امضــا منــود. هــامن 

ضــد  مجاهدیــن  بــا  کــه  شــوروی بود  جامهیــر  اتحــاد 

دولــت نشســت و ســازش منــود. متامی ایــن نکتــه نیــز 

یکبــار دیگــر در امــروز افغانســتان تکــرار شــده اســت. 

آن  منونه¬ی بــارز  امریکایی هــا،  بــا  طالبــان  توافــق 

اســت. ســوم: نقــش پاکســتان و ایــران دو کشــور همســایه 

ــل  ــازی و متوی ــه س ــران در زمین ــتان و ای ــتان؛ پاکس افغانس

نقــش  نجیــب  دولــت  تقابــل  در  گروهای مجاهدیــن 

از میــان  اساسی داشــتند و هــردو کشــور توانســتند در 

ــده را  ــن کارآیی ارزن ــط مجاهدی ــب توس ــت نجی ــردن دول بُ

ــداوم  ــب و ت ــه ملی نجی ــن مصالح ــند. نپذیرف ــته باش داش

ــب  ــی دوران نجی ــم سیاس ــقوط نظ ــت س ــگ و در نهای جن

امیدواری های ایــن  و  بــه تحریــک  بیشــر  را مجاهدیــن 

دو کشــور همســایه بــه مثــر رســاند، و زمینــه گسســت 

نظــام سیاســی را شــکل دادنــد. افتخــار خلــق بحــران 

ــام  ــدم نظ ــی را در ع ــوز داخل ــد و جنگ های خامنانس جدی

یــدک  مجاهدیــن  افغانســتان  در  شــمول  سیاســی همه 

می کشــند. جهــت درک بهــر نــکات تحلیــل شــده در ایــن 

ــرن  ــتان در ق ــاب افغانس ــول کت ــل ق ــی از نق ــته؛ بخش نوش

ــت.  ــر اس ــتم متذک بیس

کار  امــا  نیســت،  حیــات  قیــد  در  نجیب¬اللــه  "دکــر 

وجودی کــه  بــا  کــرد.  مــرور  می تــوان  نامه هــای وی را 

کارمنــدان  نیروهای مســلح،  حــزب،  اعضــای  اکریــت 

و  ملی حامیــت  مشــی مصالحه  تطبیــق  از  دولــت 

بنیادیــن  جــدی و  اصالحــات  رشایــط  سیاســی واجد 

زیرالیه های ســاختاری و   در  رفــورم  نیازمنــد  اســت، 

در  دارد  رضورت  می باشــد،  بنیاد های قانونی خــود 

بهبــود  اصالحــات  حکومــت  و  ســاختار های دولت 

بخــش و بــا رویکــرد و نگــرش ملی بوجــود آیــد. ایــن 

نظــام سیاســی نقد را بایــد بپذیــرد و مطابــق روحیــه 

ملــی و همــه شــمول بایســت در پی اصــالح نواقــص 

سیســتم  ایــن  باشــیم.  نظــام  روبنای ایــن  اساســی و 

کــه  دگرگونی های تدریجی اســت  بــه  سیاســی محتاج 

منتــج بــه بهبــود اوضــاع و تأمیــن عدالــت اجتامعــی در 

ــم  ــع ه ــه نف ــت و ب ــاز نیس ــا نی ــود. ام ــور ش رسارس کش

منی باشــد کــه ایــن سیســتم یکبــار دیگــر بــه بهانــه 

همیــن  برای خلــق  گــردد.  تخریــب  بنیــاد  از  صلــح 

ــت.  ــنگین داده اس ــتان هزینه-ی س ــردم افغانس ــام م نظ

نزدیــک بــه شــصت و پنج¬هــزار قربانــی را تنهــا ســه 

ارگان امنیتی کــه همــه مشــمول جوانــان ایــن خــاک 

ــی و  ــزار قربان ــا ه ــت. ده¬ه ــده اس ــل ش ــت، متحم اس

خــون دیگــر نیــز از ســایر مردمــان ُملکی افغانســتان 

انــد.  شــده  سیاســی فدا  نظــام  برای نگهداری ایــن 

رسزمیــن  ایــن  حتی کــودکان  و  مــردان  و  زنــان 

قربانی های هســتند کــه هزینه¬ی مانــدن ایــن نظــام 

رسبُریــده  کــودکان  انــد.  شــده  کشــور  سیاســی در 

شــدند و هــزاران آدم معلــول و معیــوب گردیدنــد. نظــام 

مــردم  کــه  تحفه¬ی بی بهای نیســت  سیاســی موجود 

دیگری خارجی دریافــت  کشــور  کــدام  از  افغانســتان 

ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــام سیاسی فعلی کش ــد. نظ ــوده باش من

متــام مشــکالت قابــل اصــالح کــه دارد چیزی نیســت کــه 

ُمفــت و مجانی امریکایی هــا برای افغانســتان و مــردم آن 

ــت  ــت اس ــت؛ درس ــن نیس ــز چنی ــه! هرگ ــد، ن داده باش

کــه نقــش جامعــه جهانــی در تنظیــم و پایــه گذاری ایــن 

ــان کــه در  ــور همچن ــک فکت ــوان ی ــه عن ــن ب نظــام در بُ

بــاال اشــاره منــودم مهــم بــود، امــا برای ایجــاد ایــن نظــام 

ــه عنــوان یــک  سیاســی و ســاختار برآمــده از درون آن، ب

ســاالری،  پایه های مــردم  و  قانــون  مبتنی بــر  دولــت 

مــردم افغانســتان هزینه¬¬ی غیــر قابــل محاســبه را 

پرداختــه اســت. بی انصافــی و ظلــم آشــکار در حــق 

افغانســتان  خانواده های قربانی شــده¬ی ملت  و  مــردم 

ــه  ــاره ب ــد ب ــردم را چن ــن م ــت ای ــن رسنوش ــه ای ــت ک اس

ــه  ــام را لطم ــح پایداری نظ ــه صل ــه بهان ــه و ب بازی گرفت

بزنــد. اینــکار تجربــه را ملــت افغانســتان دارد، صلــح 

در موجودیــت و پایداری نظــام سیاســی همه شــمول، 

ــد  ــتان خواه ــت افغانس ــدوه مل ــم و ان ــش غ ــه بخ خامت

ــب؛  ــر نجی ــه ملی داک ــته از مصالح ــه گذش ــود.  تجرب ب

ــد  ــروزی و روزنه های امی ــکالت ام ــبیه مش ــتان ش افغانس

بخــش امــروزی را در اواخــر دهه¬ی شــصت و اوایــل دهــه 

حکومــت  اســت.  داشــته  هجری خورشــیدی،  هفتــاد 

داکــر نجیــب مشــی مصالحه ملــی را برای مجاهدیــن 

کــه در ضــد دولــت آن روز افغانســتان می جنگیدنــد، 

اعــالم داشــت، ولی ایــن پــالن صلــح آمیــز داکــر نجیــب 

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

ــای الزم در  ــد و از توانایی ه ــش می برن ــه پی ــزم ب ــل تروری مقاب

بخــش عملیــات  زمینــی و هوایــی برخــوردار هســتند و افــزون 

و همــکاران ســراتژیک  تعهــدات جامعــه جهانــی  آن  بــر 

افغانســتان در ادامــه کمــک و همــکاری  بــا نیروهــای امنیتــی 

و دفاعــی پابرجاســت و ایــن کمک هــا ادامــه خواهــد داشــت، 

در  )ناتــو(  قاطــع  حامیــت  ماموریــت  ارتبــاط  همیــن  در 

ــور  ــان ام ــی افغ ــه اردوی مل ــرده ک ــالم ک ــز اع ــتان نی افغانس

ــت  ــه دس ــده را ب ــذب ش ــازه ج ــای ت ــرورش نیروه ــوزش و پ آم

گرفتــه اســت، ایــن ســازمان روز شــنبه، در یــک پیــام تویــری 

نوشــته بــود رهــری وزارت دفــاع می توانــد رسبــازان توانــا 

را بــرای تامیــن امنیــت افغانســتان آمــاده ســازد، ایــن در 

حالیســت کــه هــم اکنــون بیــش از بیســت گــروه تروریســتی 

در خــاک افغانســتان بــا حمــالت تروریســتی و جنگ هــای رو 

ــال  ــتان عم ــردم افغانس ــی و م ــای امنیت ــه نیروه ــر علی در رو ب

ــند  ــان می باش ــا طالب ــن گروهه ــن ای ــده تری ــد، عم می رزمن

کــه هــم اکنــون مســئولیت رهــری ســائر گروههــای افراطــی 

ــد. ــه عهــده دارن ــز ب را نی

بــا ایــن حــال مطالعــه از شــواهد و قرائــن امنیتــی کــه بارهــا 

در جــای جــای افغانســتان رقــم خــورده اســت بیانگــر واقعیــت 

ــه  ــی دوجانب ــای امنیت ــال همکاری ه ــت س ــس از بیس پ

میــان افغانســتان و آمریــکا، ایــن کشــور هــم اکنــون وارد 

ــده  ــتان گردی ــازان اش از افغانس ــروج رسب ــی خ ــاز عمل ف

ــکا شــامر  ــاع آمری ــورد، وزارت دف ــن م ــازه تری اســت، در ت

رسبــازان اش را در افغانســتان بــه 2500 تــن کاهــش 

ــطح  ــن س ــر پایین تری ــزان، بیانگ ــن می ــه ای ــت ک داده اس

ــی دوره  ــتان ط ــور در افغانس ــن کش ــازان ای ــور رسب حض

ــر  ــه نظ ــا ب ــان ام ــن می ــت، در ای ــوده اس ــان ب ــور ش حض

ــای  ــان از ظرفیت ه ــی افغ ــای امنیت ــه نیروه ــد ک می رس

الزم رزمــی در برابــر تروریــزم بیــن املللــی برخــوردار 

ــت. ــده اس گردی

 در پیونــد بــه خــروج نظامیــان آمریکایــی، مســئوالن 

انــد،  داشــته  مشــابهی  واکنش هــای  کشــور  امنیتــی 

انــدر ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی  اللــه  رحمــت 

می گویــد کــه خــروج نظامیــان آمریکایــی بــر امنیــت 

نیروهــای  و  نــدارد  توجهــی  قابــل  تأثیــر  افغانســتان 

امنیتــی افغــان از توانایی هــای الزم در امــر تأمیــن امنیــت 

کشــور برخــوردار انــد، بــه گفتــه آقــای انــدر هــم اکنــون 

ــان ســوق و  ــان افغ ــت جنگــی توســط نظامی 95% مدیری

منــوده اســت کــه هــر روز را مــردم کابــل و کالن شــهرها بــا 

مشــاهده ی انتحــار و انفجــار ســپری می مناینــد، بــا ایــن 

ــای  ــان در جنگ ه ــی افغ ــای امنیت ــد نیروه ــال هرچن ح

رو در رو همیشــه موفــق بــوده انــد؛ امــا حمــالت کــور 

و ناگهانــی طالبــان کــه بــا اســتفاده از تاکتیک هــای 

تــرور و کارگــزاری ماین هــا در ســطح شــهرها اعــامل 

ــی  ــی نظم ــرج و ب ــرج و م ــار ه ــه را دچ ــردد، جامع می گ

ــان  ــی آن ــداف ابتدای ــگاران اه ــه ن ــت، روزنام ــوده اس من

هســت، قربانی هــای قابــل توجهــی را متحمــل گردیدنــد، 

ــا آســیب پذیــری از ترورهــای  ایــن قــر جامعــه مدنــی ب

هدفمنــد در امــور روزمــره شــان دچــار تزلــزل و خبــط 

پذیــری گردیــده انــد، بعضــی از ایــن چهره هــا تــرک 

ــح  ــتار ترجی ــای کش ــدن در فض ــه مان ــبت ب ــور را نس کش

نیروهــای  پیشــگیرانه  عملکردهــای  لــذا  می دهنــد؛ 

امنیتــی افغــان در مهــار ایــن معضــل اجتامعــی تــا کنــون 

بــه صــورت قابــل توجــه راه بجایــی نــرده اســت؛ هرچنــد 

در ایــن اواخــر تعــدادی چشــمگیری از عامــالن قتل هــای 

زنجیــره ی بازداشــت و شناســایی گردیدنــد تعــدادی دیگــر 

ــا  ــد؛ ام ــرار دارن ــز تحــت بررســی اســتخبارات کشــور ق نی

ــور و  ــورد غ ــار م ــوع حمــالت مرگب ــد از وق ــت بع ــن حال ای

بررســی قــرار گرفتــه اســت، بخــش اســتخبارات نیروهــای 

ــع حمــالت تروریســتی ایــن  ــد کــه مان امنیتــی مکلــف ان

گــروه در دل شــهرها و قصبــات گردنــد، از ایــن منظــر آنان 

ــت  ــش دس ــت بخ ــای رضای ــه موفقیت ه ــد ب ــته ان نتوانس

یابنــد، طــوری کــه در ایــن اواخــر اکــرا واکنش هــای 

آمــار  نــر  تنهــا  از کشــتار،  پــس  امنیتــی  نهادهــای 

و گــزارش دهــی از نحــوه انجــام حملــه بــوده اســت، 

نیروهــای امنیتــی کشــور، اســتوانه ی ثبــات و قــوام نظــام 

ــه ایــن نیروهــای امیــدواری و  اســت، مــردم افغانســتان ب

دلبســتگی دارنــد، انتظــار مــی رود کــه مقامــات سیاســی 

ــتخباراتی  ــی و اس ــای نظام ــی در انگاره ه ــوس نظام و رئ

ــر رس  ــه ب ــی ک ــر آن مانع ــوده و ه ــل من ــه عم ــع بینان واق

راه فعالیــت و کشــف آنــان ســد گردیــده اســت را بردارنــد؛ 

ــبیه  ــان ش ــی طالب ــدرت نظام ــه ق ــت ک ــت اس ــن واقعی ای

ــق در  ــا یــک فــوت معل ــه برهــای کاغــذی اســت کــه ب ب

هــوا می گــردد، امــا اینکــه چــرا مســئولین نظامــی و 

امنیتــی منی تواننــد هامننــد جنگ هــای جبهــه ی در 

ــل  ــد عم ــتی مفی ــالت تروریس ــی حم ــف و بازدارندگ کش

مناینــد جــای بحــث و تردیــد اســت؛ لــذا می تــوان گفــت 

کــه نظامیــان افغــان در نبــود نیروهــای آمریکایــی و ناتــو 

ــتان  ــوت افغانس ــان در بره ــراس افگن ــا ه ــه ب ــوان مقابل ت

را دارا می باشــند، در صورتیکــه هرگونــه کــم کاری در 

جهــت کشــف و اســتخبارات مــورد غــور و شناســایی 

قــرار گرفتــه و ضعف هــای آن در ارسع وقــت برطــرف 

گــردد، بــا ایــن حــال، تنهــا اکــامالت لوجســتیکی، تأمیــن 

منابــع  تســلیحاتی و مــادی کــه آمریــکا و ناتــو بــا نیروهای 

امنیتــی افغــان همــکاری الزم را بنامینــد، از منظــر قــدرت 

نظامــی، افغانســتان در برابــر هیــچ گــروه تروریســت 

ــود. ــر نخواهــد ب آســیب پذی

ــان از  ــه طالب ــا اینک ــت، ب ــی اس ــای امنیت ــارات نهاده اظه

طوالنــی مــدت بدین ســو پــالن ترتیــب جغرافیــای مشــخص 

در خــاک افغانســتان را داشــتند / دارنــد؛ تــا کنــون بــه 

تحقــق ایــن رویــای شــان موفــق نگردیــده انــد، ایــن گــروه 

ــال  ــور را عم ــهر کش ــد ش ــا چن ــد ت ــتند / دارن ــر داش در نظ

در کنــرل داشــته باشــند کــه در چارچــوب آن بتواننــد 

شــوراهایی از ایــن گــروه را کــه در شــهرهای پاکســتان 

مســکن گزیــده انــد بــه داخــل کشــور منتقــل مناینــد، 

شــهرهای مــورد نظــر آنــان مراکــز والیــات هلمنــد، غزنــی، 

کنــدز و بغــالن بــود کــه در پیونــد بــه آن حمــالت خونبــاری 

را نیــز بــر نقــاط مرکــزی شــهرهای یــاد شــده تــدارک دیدنــد 

و بخشــی از ایــن شــهرها را در کوتــاه مــدت در اختیــار 

ــد.  گرفتن

رو  در  رو  جنگ هــای  در  افغــان  امنیتــی  نیروهــای  امــا 

ــر هســته های مســلح ایــن گــروه  ــات مهلکــی ب چنــان رضب

ــت  ــخت و آپدی ــه های رسس ــود ملیش ــا وج ــه ب ــود ک وارد من

ــرار از  ــه ف ــور ب ــان را مجب ــی، آن ــا ارزش هــای طالبان شــده ب

اســتقامت های یــاد شــده منــود و در کوتــاه مــدت ایــن 

ــد. ــازی گردی ــان پاکس ــود آن ــهرها از وج ش

جنگ های پارتیزانی به هدف جران شکست

جنــگ،  میادیــن  در  طالبــان  پی هــم  شکســت های 

ناتوانی هــای ایــن گــروه را در منظــر جامعــه جهانــی و 

ــل از  ــده اش برجســته ســاخت، قب ــل کنن کشــورهای متوی

ایــن آنــان ادعــای تســلط بــر متامیــت ارضــی را البی گــری 

می کردنــد؛ امــا ایــن جنگ هــا چنــان غلظــت نظامــی آنــان 

را زیــر ســئوال بــرد کــه در بســا مــوارد فرماندهــان جنگــی 

شــان پــس از شکســت جنگ هــای جبهــه ی دچــار اختــالف 

و چنــد دســتگی گردیدنــد، کنــدز یکــی از شــهرهایی بــود 

کــه دوبــار مــورد حمــالت مکــرر گــروه طالبــان قــرار گرفــت؛ 

پــس از دوبــار شکســت در ایــن شــهر، بخشــی از بدنــه 

ــی از  ــای ناش ــات و تنش ه ــر اختالف ــر اث ــان ب ــه ی آن ملیش

ــراه  ــات ف ــور در والی ــد، همینط ــی گردیدن ــت متالش شکس

ــه های  ــوف ملیش ــای در صف ــت و پاش ه ــز ریخ ــی نی و غزن

ــان  ــا ایــن حــال وقتیکــه آن ــده اســت، ب ــان گــزارش گردی آن

ــتای  ــد، در راس ــی بردن ــای رو در رو پ ــت جنگ ه ــه واقعی ب

دســتیابی بــه اهــداف شــان تغییــر شــیوه دادنــد و گزینــه ی 

حمــالت پارتیزانــی را در چندیــن کتگــوری روی دســت 

امنیتــی  نیروهــای  مراکــز  تنهــا  آن،  از  قبــل  گرفتنــد، 

می گردیــد،  تلقــی  گــروه  ایــن  نظامــی  اهــداف  افغــان 

وقتیکــه ایــن شــیوه راه بجایــی نــرد، فعــاالن مدنــی، 

اهالــی رســانه، سیاســیون، دانــش آمــوزان و دانشــجویان و 

در یــک نــگاه کلــی هــر کتلــه ی کــه زیــر چــر جمهوریــت 

زندگــی می مناینــد در تعریــف اهــداف نظامــی آنــان اضافــه 

گردیــد، گــروه طالبــان از دل ایــن تاکتیــک، اعــامل فشــار 

ــد و  ــتجو می مناین ــت را جس ــه دول ــر علی ــی ب ــکار عموم اف

از ســوی دیگــر در جریــان پروســه صلــح خواهــان برجســته 

ســازی ادعــای شــان مبنــی بــر کنــرل حداکــری در 

ــی  ــالت پارتیزان ــند، حم ــاد می کش ــاک را فری ــن آب و خ ای

ــدل  ــاکنان آن مب ــوت س ــه بره ــتان را ب ــروه، افغانس ــن گ ای

کنــرل می گــردد، بــا ایــن حــال بــر اســاس توافقنامــه ی 

ــده  ــد گردی ــه منعق ــان در دوح ــکا و طالب ــان آمری ــه می ک

بــود، آمریــکا ملــزم بــه کاهــش نیروهایــش از افغانســتان 

ــان  ــال آن طالب ــی اســت، در قب ــه جــدول زمان ــق ب مطاب

نیــز متعهــد می باشــند تــا رونــد گفتگوهــای صلــح را 

ــه  ــر علی ــدی ب ــه داده و تهدی ــه ادام ــه توافقنام ــق ب مطاب

ــردد. ــه نگ ــان متوج ــی از آدرس آن ــای آمریکای نیروه

بــا ایــن حــال مســئله خــروج نیروهــای آمریکایــی همــواره 

ــت،  ــوده اس ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت ــی از دغدغه ه یک

بــه بــاور کارشناســان نظامــی، در فقــدان نیروهــای بیــن 

پیچیــده ی  در جنگ هــای  افغــان  نظامیــان  املللــی، 

تروریســتی در زنجیــره ی چالش هــا محصــور خواهــد 

مانــد، در همیــن حــال وزارت دفــاع ملــی می گویــد 

کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی می تواننــد در نبــود 

نیروهــای امریکایــی امنیــت کشــور را تامیــن کننــد، 

روح اللــه احمــدزی ســخنگوی وزارت دفــاع شــام روز 

شــنبه، 27 جــدی در مصاحبــه ی بــا رادیــو آزادی گفــت 

کــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور در حــال حــارض 

نزدیــک بــه صددرصــد عملیــات را به گونــه مســتقالنه در 

مدیریت جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
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 بازی با اعداد              3199
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3094    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3369
شاه سفید را در خانه  a6 حرکت دهید. 

3398

جواب هدف         2846
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ثور
امروز تغییرات بزرگی در زندگی عاطفی تان ایجاد خواهید کرد. مشــارکت های 
تجاری تان امروز عالی است. امروز بعد از ظهر افراد مهمی را مالقات می کنید.

جوزا
زمان خوبی برای خرید و فروش می باشــد زیرا که می توانید بهترین انتخابات 
را داشــته باشید. می توانید با موفقیت مشــکالت مالی را حل کنید. امروز بعد 
از ظهــر زمان عالی را به همراه دوســتان تان در مهمانی خواهید داشــت. باید 

متعادل باشید.

سرطان
بعد از یک دوره ســخت در زندگی عاطفی و روابط اجتماعی تان، در کسب 
و کار موفــق خواهید شــد. فرصتی دارید که خودتــان را در جامعه از نظر 

کنید. اثبات  کاری 

اسد
امروز برای مذاکره و ارتباطات مطلوب است. امروز صبح مجبور هستید تا به یک 
سفر خانوادگی بروید. با وجود مشکالت زیادی که با آن روبه رو می شوید، باید 

برای رسیدن به اهداف مهم تان مقدار زیادی پول و زمان صرف کنید.

سنبله
در عاقبت می توانید مشکالت مالی که به تعویق انداخته بودید را حل کنید. امروز 
برای کســب و کار روز خوبی است. فرصت خوبی دارید تا در تکمیل کارهای تان 

که مدت ها پیش شروع کرده بودید موفق شوید.

حمل
امروز زمان سختی دارید، زیرا که مشکالتی برای حل کردن هم در محیط کاری 
و هم در خانه دارید. ایده های عالی دارید که می تواند در حرفه تان مفید واقع 

شوند. سعی کنید که در مشارکت ها بیشتر با سیاست باشید.

میزان
تا قبل از ظهر با افراد مهمی مالقات می کنید که در کســب و کار به شــما 
کمک می کنند. تالش های تــان در بخش های مالی نتیجه بخش خواهد 

شد. به مشکالت اعضای جوان خانواده بیشتر توجه کنید.

عقرب
به یک ســفر کوتاه به همراه دوستان تان دعوت می شوید. باید این دعوت را 
بپذیرید. هزینه ها را فراموش نکنید! نیاز است که ریلکس باشید و به استراحت 

بیشتری نیاز دارید.

قوس
ایده های عالی دارید، که ارزش اجراســازی را دارد. به هر چیز مهمی دســت 
پیدا خواهید کرد، نیاز است سخت کار کنید و حمایت دوستان تان را در نظر 

بگیرید. زندگی عاطفی تان خوب پیش می رود.

جدی
می توانید یک موضوع احساســی تان را حل کنید. روابط تان بســیار عالی 
پیش می رود و می توانید با هم به هر چیزی دســت پیدا کنید. امروز برای 
کار کــردن بر روی پروژه های آینده و برقــراری ارتباط جدی با افراد مهم 

روز خوبی است.

دلو
به نظر می رسد که می توانید خودتان را با شرایط جدید منطبق کنید و به سرعت 
می توانید تصمیم بگیرید. می توانید مشکالت خانوادگی و کاری تان را حل کنید. 

احتماال بخواهید که بیشتر به نیازهای شریک زندگی تان توجه کنید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 11 کلمه: متوسط 
 22 کلمه:  خوب
 34  کلمه: عالی 

قندـ  قادرـ  قدرـ  قدـ  قمر 
ـ نقد ـ ناقد ـ مقدار ـ مقر 
ـ رقمـ  مقادرـ  مرقدـ  قبر 
ـ نقاب ـ برق ـ براق ـ باقر 

ـ قرنـ  بقا.
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حسین معرفت

حوت
فرصتی دارید تا استعداد و خالقیت تان را اثبات کنید. امروز می توانید به حس 
ششــم تان اطمینان کنید. بعد از ظهر عالی را با شــریک عاطفی و خانواده تان 

خواهید داشت. بهتر است که قولی ندهید وقتی نمی توانید آن را حفظ کنید.

 شطرنج                     3370

س

آرامیدنـ  اجتماعـ  بتکدهـ  پاشیدهـ  تامینـ  ثاقبـ  جذابیتـ  چراگاهـ  
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره 
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ 

گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.

غ ذ ر ی ش ه ر ق ی ا ق د

س و ا ر ا ب و ژ ل گ ج ژ

ش ا غ گ ن ه آ ظ ر ف ذ ع

ز ت ن ا ض ل د ی ل ذ ا ز

ر ا ی د ا ن ا ک ه م ب ژ

خ م ث ش ی ن ی ل ت س ی ن

ر ث د م ع م پ ج ه ب ت د

ی خ ا ه ا گ ا ر چ ش ف ه

د ت و ق ط ظ ش ر ح ق ب ر

ص ض ح ق ب ا ی و آ خ ر ا

آ ث م پ غ گ د م ن ص ق ی

و ر س ن و ک ه ر ی ش ع ط

م

یکـی از ویژگی هـای ایـن دسـته از کتاب هـا، تعمیـم دادن اسـت. بـرای 

دسـت یابی بـه یـک هـدف یـا حـل یـک مشـکل، توصیه هـای هم سـانی 

بـرای خواننـدگان صـورت می گیـرد، حـال آن کـه دنیـای هر آدم و مسـایل 

زندگـی اش می توانـد بـا دیگران بسـیار متفاوت باشـد. چه بسـا که چنین 

دربـاره ی  فکرکـردن  از  خواننـده  تـا  شـود  سـبب  تعمیمـی  توصیه هـای 

مسـأله ای کـه بـا آن روبروسـت، بـاز مبانـد و بـا اتـکا بـه معلوماتـی کـه از 

کتـاب بـه دسـت آورده اسـت اما نسـبتی بـا واقعیـت زندگی اش نـدارد، به 

یـک نسـخه ی کذایـی دل خـوش کنـد و به شـناخت مسـایل و موقعیتش 

نشـود. نایل 

»موفقیـت  مثـا  اسـت؛  کوتـاه  زمـان  در  تغییـر  ادعـای  دیگـر،  نکتـه ی   

نامحـدود در 20 روز«! در حالی کـه تغییـر یـک فراینـد زمان بـر و تدریجی 

اسـت. بعیـد بـه نظر می رسـد که در زمان بسـیار کوتـاه بتوان بـه تغییرات 

بزرگـی دسـت یافـت. ایـن موضـوع می توانـد گمراه کننـده باشـد و امیـد 

کاذبـی در خواننـده ایجـاد کنـد. امیـد کاذب بـدون شـک زودگـذر اسـت 

و ممکـن اسـت بـه زودی جـای خـود را بـه ناامیـدی و دل رسدی بیشـری 

بدهد.

چرا این کتاب ها خوانندگان زیادی دارند؟

زبـان »کتاب هـای زرد« سـاده و عام  فهـم اسـت. موضوعـی کـه در جـذب 

رویـای  –احتـاال-  سـویی هم  از  نیسـت.  بی تاثیـر  بیشـر  خواننـدگان 

دیگـر  و  ثـروت، شـغل خـوب  بـه  یـک شـبه  رسـیدن  و  موفقیـت رسیـع 

اهـداف ارتقاطلبانـه سـبب می شـود کـه آدم هـا رساغ چنیـن کتاب هایـی 

برونـد. ضعـف تفکـر انتقـادی باعث می شـود که بـه مطالب ایـن کتاب ها 

ایان گونـه بـاور پیـدا کننـد. ایـن موضـوع را می شـود در تعصـب خاصـی 

بـه  آنهـا  محتـوای  از  دفـاع  در  کتاب هـا  ایـن  از خواننـدگان  برخـی  کـه 

توصیفـات  کتاب هـا  ایـن  آنجایی کـه  از  کـرد.  درک  می دهنـد،  خـرج 

بیـان  را  نکته هایـی  و  مثبـت  موضوعـات  و  می دهـد  ارائـه  را  سـاده انگارانه ای 

می کنـد کـه بـه نظـر قطعـی می آینـد و شـبه اطمینانـی را بـه افـراد القـا می کنـد، 

مـورد اسـتقبال زیـاد قـرار می گیرنـد. 

آیا داده های این کتاب ها علمی اند؟

ایـن کتاب هـا تحـت عنـوان »کتاب هـای روان شناسـی زرد« دسـته بندی می شـوند 

و از نظـر روان شناسـان قابـل تایید نیسـتند. دکـر وحیده وطن خواه، روان شـناس 

و عضـو انجمـن روان شناسـی ایـران در مصاحبـه بـا روزنامـه ی شـهروند می گویـد 

در  تحصیات شـان  نیسـتند.  روان شـناس  عمومـا  کتاب هـا  ایـن  »نویسـندگان 

رشـته های دیگـر اسـت و آنچـه مطـرح  می کننـد بیشـر مباحثی شبه روان شناسـی 

هسـتند. سـمینارها یـا کارگاه هایـی را هـم برگـزار می کننـد کـه رشکت کننـدگان 

بـا رشکـت در آنهـا بـه شـکل مقطعـی احسـاس آرامـش و شـادی می کننـد؛ امـا 

بعـد از چنـد روز، اوضـاع آنهـا دوبـاره بـه روال سـابق برمی گـردد. کتاب هـای ایـن 

گـروه هـم بـه همیـن شـکل اسـت. تأثیـرات کوتاه مـدت دارد؛ امـا بدتریـن تأثیـر 

ایـن نـوع کتاب هـا ایـن اسـت کـه عـوام فکـر می کننـد روان شناسـی همین اسـت 

و چـون تأثیـر روان شناسـی زرد کوتـاه و گذراسـت، بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه 

پـس روان شناسـی نتیجـه ای نـدارد. مثـا مراجعـه می کننـد و می گوینـد: »مـن 

کلـی هـم کتـاب خونـدم ولی هیـچ نتیجه ای نداشـت!« چـرا؟ چـون منی دانند چه 

کتاب هایـی را بـه اسـم روان شناسـی خوانده انـد. درواقـع تأثیـر مخـرب ایـن نـوع 

کتاب هـا، تخریـب نگـرش آنهـا نسـبت بـه روان شناسـی اسـت.«

عرصـه ی  در  کتاب هایـی  ژانرهـا،  پرخواننده تریـن  از  یکـی  امـروزه 
»موفقیـت« و »کسـب ثـروت« اسـت. آیـا ایـن کتاب هـا می توانـد در 
رسـیدن بـه ایـن اهـداف کمـک کند؟علـت پرطرفداربـودن چنیـن 

بـوده  می توانـد؟ چـه  کتاب هایـی 
بـه  مربـوط  ثـروت«  »راز  و  یک قدمـی«  در  »موفقیـت  عنوان هـای چـون 

کتاب هایـی انـد کـه هرجـا بـه آسـانی قابـل دسـت رس اسـت. در کابـل 

می تـوان رسوکلـه ی ایـن کتاب هـا را همه جـا دیـد؛ از کتاب فروشـی های 

بـزرگ تـا قرطاسیه فروشـی های کوچـک و تـا بـاالی کراچی هـای کتـاب 

در مسـیر پیاده روهـا، نزدیکـی چهارراهی هـا و دیگـر مکان های شـلوغ و 

پررفت وآمـد. حضـور گسـرده ی ایـن کتاب هـا دلیـل واضحـی دارد: ایـن 

کتاب هـا پرفـروش انـد. همین طـور در بیشـر لیسـت های »کتاب هـای 

مـورد عاقـه/ خوانده شـده« ی کـه کاربـران فیسـبوک در صفحـه ی خـود 

می نویسـند، به راحتـی می شـود چنـد عنـوان از ایـن کتاب هـا را رساغ 

گرفـت. نشـانه ی دیگـر از میـزان اسـتقبال ایـن کتاب هـا، به خصـوص 

در میـان جوانـان، بـه آسـانی در کتاب فروشـی ها قابـل ماحظـه اسـت؛ 

شـخصا بارهـا زمان انتخـاب کتاب بـرای خرید و توقـف چنددقیقه ای در 

کتاب فروشـی، دیـده ام کـه چندیـن مـورد خریـد ایـن کتاب ها یا پرسـش 

در مـورد آن هـا وجـود داشـته اسـت. همـه ی این هـا، بیان گـر اسـتقبال 

گسرده ایسـت کـه در جامعـه از ایـن کتاب هـا صـورت می گیـرد.

اقبـال بلنـد ایـن کتاب هـا تنهـا مربـوط بـه جامعه ی مـا نیسـت. در دیگر 

کشـورها نیـز بسـاط پهنـی دارد. تیـراژ بلند ایـن کتاب ها در کشـورهایی 

چـون ایـاالت متحـده امریکا نشـان می دهد کـه این دل بسـتگی محدود 

بـه جامعـه ی مـا نیسـت. در ایـران ایـن کتاب هـا دومیـن ژانـر پرطرفـدار 

است. 

از طریـق روش هـای  تـا  آن سـعی می شـود  در  کـه  روان شناسـی  علـم 

علمـی رفتـار و فرایندهـای ذهنـی مـورد مطالعه قـرار گیرد، برای بیشـر 

مـردم یـک علـم جـذاب اسـت. اطاعـات به دسـت آمده از ایـن مطالعات 

هـوش، شـخصیت،  اندیشـه،  ادراک،  احسـاس،  چـون  موضوعـات  کـه 

بـرای  از سـویی،  بـر می گیـرد،  در  را  انگیـزش، حافظـه و…  و  هیجـان 

بیشـر انسـان ها قابل فهم تـر از داده هـای دیگـر علـوم انـد و از سـویی 

هـم پیونـد نزدیک تـری بـا دغدغه هـا و زندگـی روزمـره ی شـان دارنـد. 

دانسـن در مـورد مباحـث این علـم، کنجکاوی برانگیز اسـت و هم چنان 

می توانـد در زندگـی عملـی انسـان ها تاثیرگـذار و کمک کننـده باشـد. 

بـرای کسـی که در سـخن رانی پیـش روی یـک جمـع دچـار اسـرس و 

و  کم جرأتـی  پس زمینه هـای  و  عوامـل  شـناخت  می شـود،  کم جرأتـی 

کمبـود اعتادبه نفـس می توانـد در حـل ایـن مشـکل کمـک کنـد. یـا 

مثـا مسـایل مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش نه تنهـا بـه معلـان مربـوط 

اسـت و بـرای آموزنـده می توانـد راهگشـا باشـد، بلکـه بـرای والدیـن نیـز 

اهمیـت زیـادی دارد.

مسـأله ی ایـن نوشـتار ایـن اسـت کـه آیـا کتاب هـای چـون »موفقیـت 

نامحـدود در 20 روز«، »راز ثـروت« و ... می توانـد در کسـب موفقیـت 

و رسـیدن بـه ثـروت کمـک کنـد؟ آیـا خوانـدن ایـن کتاب هـا و نظیـر آنها 

آیـا  همین طـور،  باشـد؟  موثـر  زندگـی  گره هـای  گشـودن  در  می توانـد 

محتـوای ایـن کتاب هـا علمـی اسـت؟ بـه  بیـان دیگـر، آیـا ایـن کتاب هـا 

مربـوط علـم روان شناسـی می شـود؟

نسخه ی همسان برای آدم های متفاوت

رکورد فروش کتاب های 
مصور شکسته شد بازار  پر   رونق کتاب  های »انگیزشی«

افغانسـتان ما: یک نقاشـی اثر هرژه، تصویرگر مشـهور بلژیکی 

از مجموعـه کمیـک تن تن پنج شـنبه گذشـته در یـک حراجی 

بـه قیمـت سـه میلیـون و 800 هـزار دالر بـه فروش رفـت. این 

اثـر رکـورد گرانرین آثـار هـری در دنیای کتاب هـای مصور را 

شکسـت.  ایـن نقاشـی آبرنـگ و گواش متعلق به سـال ۱۹۳۶ 

اسـت کـه تن تـن و سـگش را در حالی که در یـک کوزه چینی 

بـه تصویـر می کشـد. نقاشـی توسـط حـراج  پنهـان شـده اند 

خانـه آرت کیوریـال در یـک حراجـی آناین به فروش رسـید.

آلبوم هـای  از  گانـه   ۲۴ مجموعـه  یـک  تـن  تـن   ماجراهـای 

کامیکس فرانسـوی-بلژیکی سـاخته شـده توسـط کارتونیسـت 

بلژیکـی بـه نـام ژرژ پروسـپه رِمـی کـه با نام مسـتعار هـرژه می 

محبوب تریـن  از  یکـی  مجموعه هـا  ایـن  می باشـد.  نوشـت، 

کامیک هـای اروپایـی سـده بیسـتم میـادی بودنـد. در سـال 

۲۰۰۷ یعنـی یـک سـده پـس از تولـد هـرژه در ۱۹۰۷، تـن  

نسـخه  میلیـون   ۲۰۰ از  بیـش  و  زبـان   ۷۰ از  بیـش  در  تـن 

فـروش چـاپ شـده بـود و در رادیـو، تلویزیـون، تئاتـر و فلـم 

مـورد اقتبـاس قـرار گرفتـه بـود. مجموعه هـا در زمینـه اکـرا 

واقع گرایانـه ای از سـده بیسـتم نگاشـته شـده اند. قهرمـان آن 

تـن  تـن اسـت، خربنگاری جـوان، دلیـر و ماجراجـوی بلژیکی. 

سـگ وفـادارش بـه نـام میلـو )برفـی( وی را یـاری می کنـد. از 

قهرمانـان دیگـر ایـن مجموعـه می تـوان از کاپیتـان هـادوک 

جسـور و بدبیـن، و یـک روشـنفکر کم شـنوایی به نام پروفسـور 

کلکولـس و همین طـور دو کارآگاه ناشـی بـه نام های تامسـون 

و تامپسـون و یـک خواننـده اپـرا بـه نام بیانـکا کاسـتافیوره نام 

بـرد. مجموعه هـا بـه خاطـر نقاشـی های متیـز و گویـای خـود 

کـه در سـبک مختـص بـه هـرژه یعنـی لینیـه کلر ترسـیم شـده 

انـد مـورد سـتایش واقـع شـده اند.

 Le( هـرژه ایـن نقاشـی را بـرای طـرح روی جلـد نیلوفـر آبـی

Lotus bleu( پنجمیـن کتـاب از مجموعـه کتاب هـای مصـور 

ماجراهـای تـن  تـن و میلـو کشـیده بـود کـه در سـال ۱۹۳۶ 

توسـط  بـار  اولیـن  کـه  کمیـک  مجموعـه  ایـن  شـد.  منتـر 

داسـتان سـفرهای  منتـر شـد،  ایـران  در  ونـوس  انتشـارات 

تـن تـن در چیـن در جریـان حملـه سـال ۱۹۳۱ ایـن کشـور 

بـه جاپـان را روایـت می کنـد. چـاپ رنگـی طـرح پیچیـده ایـن 

نقاشـی آن زمـان برای لوییس کسـرمن، نارش کتـاب، پرهزینه 

و گـران بـود بنابرایـن وی ایـن طـرح را رد کـرد و هـرژه آن را 

بـه ژان پـل، پـر هفـت سـاله کسـرمن، هدیـه داد. ژان پـل 

هـم آن را بـرای چندین سـال در کشـوی میزش گذاشـت. این 

اثـر پـس از چنـد سـال هفتـه گذشـته بـه حـراج گذاشـته شـد 

و بـا وجـود خطـوط بـه جـا مانـده از قـات شـدن، بـه قیمتـی 

باورنکردنـی بـه فـروش رسـید.

 

ــا،  ــته از کتاب ه ــن دس ــای ای ــی از ویژگی ه یک
دســت یابی  بــرای  اســت.  دادن  تعمیــم 
بــه یــک هــدف یــا حــل یــک مشــکل، 
خواننــدگان  بــرای  هم ســانی  توصیه هــای 
دنیــای  آن کــه  حــال  می گیــرد،  صــورت 
هــر آدم و مســایل زندگــی اش می توانــد بــا 
ــه  ــا ک ــه بس ــد. چ ــاوت باش ــیار متف ــران بس دیگ
چنیــن توصیه هــای تعمیمــی ســبب شــود 
ــأله ای  ــاره ی مس ــردن درب ــده از فکرک ــا خوانن ت
ــه  ــا اتــکا ب ــد و ب ــاز بمان ــا آن روبروســت، ب کــه ب
ــه دســت آورده اســت  ــاب ب ــه از کت ــی ک معلومات
ــه  ــا واقعیــت زندگــی اش نــدارد، ب امــا نســبتی ب
ــه  ــد و ب ــوش کن ــی دل خ ــخه ی کذای ــک نس ی
ــود. ــل نش ــش نای ــایل و موقعیت ــناخت مس ش

بهترین مستند
های سال معرفی شدند

کتاب
نقاشی

انجمـن بین املللـی مسـتند )ایـدا( اسـامی برنـدگان ۲۰۲۱ 

خـود را اعـام کـرد. این انجمن مسـتند اسـامی برندگان سـی 

و ششـمین دوره بهریـن آثـار مسـتند را اعـام کـرد و در ایـن 

میـان »کریـپ کمـپ« بـه عنـوان بهریـن فلـم انتخاب شـد.

در ایـن برنامـه کـه بـه میزبانـی ویلـی گارسـون بازیگـر انجـام 

و جیـم  نیونهـام  نیکـول  بـه کارگردانـی  شـد »کریـپ کمـپ« 

لربشـت جایـزه بهریـن فلم بلنـد را از آن خود کـرد. جایزه »ویو 

سـورس« از سـوی ای بی سـی نیـوز هـم بـه ایـن فلم اهدا شـد.

»کریـپ کمـپ« کـه در »هایـر گرانـد پروداکشـنز« متعلـق بـه 

در جشـنواره  بـار  اولیـن  شـده  تهیـه  اوبامـا  میشـل  و  بـاراک 

را  مخاطبـان  جایـزه  و  شـد  داده  منایـش   ۲۰۲۰ سـاندنس 

بـرد. ایـن فلـم در مـارس ۲۰۲۰ از سـوی نتفلیکـس منایـش 

داده شـد و اقبـال منتقـدان را کسـب کـرد. فلـم دربـاره کمـپ 

تابسـتانی بـرای نوجوانـان بـا معلولیت هـای جسـمی و ذهنـی 

در نیویـورک اسـت کـه از سـال ۱۹۷۱ تاسـیس شـده اسـت.

گارت بردلـی جایـزه بهریـن کارگـردان را بـرای سـاخت فلـم 

»زمـان« از آن خـود کـرد و »جـان در تـاش بـود بـا بیگانـگان 

متـاس بگیـرد« سـاخته متیـو کیلیـپ نیـز جایـزه بهریـن فلـم 

کوتـاه مسـتند را بـرد. »دیک جانسـون مرده« بـا دریافت جایزه 

بهریـن فلم نامـه و بهریـن تدویـن تجلیـل شـد.

»کریـپ کمـپ« در حالـی نامـزد دریافـت جایـزه بهریـن فلـم 

بلنـد امسـال بـود که »جمعـی«، »گونـدا«، »دلیلی کـه پریدم«، 

»ام ال کی/اف بـی آی«،  ترافـل«،  »شـکارچیان  »سـافتی«، 

»تجدیـد میثـاق«، »زمـان« و »بـه چچن خـوش آمدیـد« از دیگر 

نامزدهـای ایـن بخـش بودنـد. در بخشـی از این مراسـم برنامه 

گفتگـوی دیجیتـال بـا دریافـت کننـدگان جوایز افتخـاری هم 

برگـزار شـد. اسـامی ایـن برنـدگان هفتـه پیـش اعـام شـده 

بـود. پـوالرد جایـزه دسـتاورد شـغلی را دریافـت کـرد، بردلی با 

دریافـت جایـزه فلم سـاز مسـتند در حـال ظهـور تجلیـل شـد و 

دیویـد فرانـس نیز جایزه شـجاعت در زیر آتش را برای سـاخت 

»بـه چچـن خـوش آمدیـد« بـرد. جایـزه پیشـگام هم به مارسـیا 

اسـمیت، اسـتنلی نلسـون و لوریـا لیمبـال اهـدا شـد. جایـزه 

آمیکـوس هم به رجینا کی.اسـکولی رسـید و مایا رسـا با جایزه 

حقیقـت بـه قـدرت تجلیـل شـد. انجمـن مسـتند بین املللـی 

)IDA( واقع در لس آنجلس از سـال ۱۹۸۲ تاسـیس شـده و با 

داشـن بیـش از ۲ هـزار عضو از ۵۳ کشـور هر سـال با معرفی 

و  مسـتند  فلم سـازی  از  مستندسـازان  و  مسـتندها  بهریـن 

مسـتقل تجلیـل می کنـد.

مستند



کارسـلینو گارسـیا تـورال رسمربی جدیـد بیلبائو 

بازیکنانـش را در حداکـر آمادگـی بـرای مصاف 

بـا بارسـا در فینـال سـوپرکاپ می دانـد. اتلتیکو 

بیلبائـو امشـب مـی توانـد پـس از 5 سـال و نیـم 

بـه یـک افتخـار دیگـر دسـت پیـدا کنـد و جالب 

اینکـه بازهـم حریـف ایـن تیـم بارسـلونا خواهـد 

سـوپرکاپ  در  بیلبائـو   2015 تابسـتان  بـود. 

بـا  و  بـرد  بارسـا  از  را 0-4  رفـت  بـازی  اسـپانیا 

تسـاوی 1-1 در بـازی برگشـت، توانسـت عنـوان 

قهرمانـی را کسـب کنـد. 5 سـال و نیـم بعـد یک 

بـار دیگـر بارسـا سـد راه بیلبائو برای کسـب جام 

خواهـد بـود. بیلبائو پنجشـنبه شـب بـا برتری بر 

رئـال به فینال رسـید و بارسـا هم پـس از پیروزی 

بـر سوسـیداد توانسـته بـه بـازی نهایـی برسـد. 

امشـب  بـازی  در  بیلبائـو  رسمربـی  مارچلینـو 

اسـت. او کـه دو هفتـه پیـش هدایـت بیلبائـو را 

پذیرفـت، مـی توانـد ماموریت نیمـه متامش را به 

امتام برسـاند. او تابسـتان 2019 از رسمربیگری 

والنسـیا برکنـار شـد در حالـی کـه مـی توانسـت 

بـا ایـن تیـم در سـوپرکاپ حـارض باشـد. او در 

را  والنسـیا  ری،  کوپـا دل  فینـال سـال 2019 

بـه پیـروزی 2-1 بـر بارسـا هدایـت کـرده بـود. 

مارچلینـو در نشسـت خـری بـازی بـا بارسـلونا 

گفـت:» بازیکنـان در بهرتیـن فـرم خـود هسـتند 

و همـه چیزشـان را در زمیـن خواهنـد گذاشـت. 

بـرای فینـال نیـاز بـه ایجـاد انگیـزه در بازیکنانم 

نداشـتم چـرا کـه آنها این شـانس را دارنـد تا یک 

جـام ارزشـمند را بـه دسـت بیاورنـد. تصـور کنید 

قهرمانـی پـس از برتـری بر رئال و بارسـا را؛ قسـم 

مـی خـورم کـه بهرتیـن شـکل قهرمانـی خواهـد 

بـود.« مارچلینـو ادامـه داد:» آخرین جـام بیلبائو 

سـوپرکاپ 2015 اسـت و حـاال یـک بـار دیگـر 

ایـن شـانس را داریـم تـا سـوپرکاپ را فتـح کنیم 

و ایـن مهـم بـا غلبه بـر بارسـا لذت بخش اسـت. 

اینکـه مسـی در بـازی باشـد یـا نباشـد، تغییـری 

در برنامـه هـای مـان ایجـاد منـی کنـد. مـا بازی 

خودمـان را انجـام مـی دهیـم و تصورمـان بر این 

اسـت که مسـی از ابتدا در ترکیب بارسـا خواهد 

بود.«

قهرمانی با غلبه بر رئال و بارسا رویایی است

ورزش
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سـال  چهـار  کـه  را  توافقـی  ترامـپ  آقـای   ۲۰۱۹ اکتـر 

قبـل از آن بـه امضـای ۱۹۵ کشـور رسـیده بـود، "فاجعه" 

نامیـد. او گفـت ایـن توافـق کـه دولـت بـاراک اوبامـا در 

پاریـس امضـا کـرد به رقابـت اقتصـادی در امریکا آسـیب 

می زنـد. اشـاره آقـای ترامـپ بـه رشکت هـای بـزرگ نفت، 

گاز و زغـال سـنگ بـود. یک مـاه بعد دولت امریـکا اعالم 

کـرد کـه رونـد خـروج از پیـان مقابلـه بـا تغییـرات آب و 

هوایـی را رسـا آغـاز کـرده اسـت. ایـن خـر واکنش های 

از  ترامـپ  دونالـد  برانگیخـت.  را  فراوانـی  بین املللـی 

ابتـدای ریاسـت جمهـوری منتقـد پیـان پاریـس و تعهـد 

و  بـود  گلخانـه ای  گازهـای  تولیـد  کاهـش  بـه  کشـورها 

ارصار داشـت امریـکا هـر چـه زودتـر از ایـن توافـق بیـن 

املللـی کنـار بکشـد.

فرمـان منـع سـفر آقـای ترامـپ از جملـه دمکرات هـا 

غیرقانونـی  اقدامـی  و  تبعیـض  بـرای  تالشـی  را  آن 

کـه  بـود  داده  وعـده  هـم  بایـدن  آقـای  و  می داننـد 

بالفاصلـه ایـن فرمـان را لغـو می کنـد. چنـد شـکایت 

شـخصی از ایـن فرمـان در ایـاالت متحده مطرح شـد. 

دیـوان عالـی در نهایـت بـه نفـع فرمـان آقـای ترامـپ 

شـکایت  اسـاس  بـر  دیگـر  دادگاه هـای  امـا  داد  رای 

نظـر  در  فرمـان  ایـن  بـرای  اسـتثنائاتی  خانواده هـا 

گرفتنـد کـه بـر اسـاس آن شـاری از شـهروندان ایـن 

خانوادگـی  پیونـد  داشـن  دلیـل  بـه  مثـال  کشـورها 

توانسـتند در ایـن سـال ها ویـزای ۹۰ روزه امریـکا را 

دریافـت کننـد. فرمـان دیگـر دونالـد ترامـپ کـه قـرار 

اسـت لغـو شـود، تـرک پیـان اقلیمـی پاریس اسـت. 

ده هـا  دارد  قصـد  امریـکا  منتخـب  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو 

فرمـان اجرایـی را در اولیـن روز آمـدن بـر رس کار امضـا کنـد کـه 

یکـی از آنهـا لغـو فـوری ممنوعیـت سـفر از کشـورهای اسـالمی 

اسـت کـه آقـای ترامـپ دسـتور داده بـود.

او قـرار اسـت ایـن فرمان هـای اجرایـی را در سـاعات اولیـه پـس 

از مراسـم تحلیـف در روز چهارشـنبه ۲۰ جنـوری اعـالم کنـد.

عمدتـا  کشـورهای  از  شـهروندان  سـفر  منـع  برداشـن 

مسلان نشـین و بازگشـت بـه پیـان اقلیمـی پاریـس دو مـورد 

از ایـن دسـتورها اسـت. او همچنیـن می خواهد داشـن ماسـک 

از  جلوگیـری  بـرای  را  امریـکا  دولتـی  سـاختان های  متـام  در 

گسـرتش ویـروس کوویـد۱۹ اجباری کنـد. این دسـتورها نیاز به 

مصوبـه کنگـره نـدارد. امـا دادن حـق شـهروندی بـه میلیون هـا 

کنگـره  در  بایـد  کرونـا  حایتـی  طـرح  و  مـدرک  بـدون  مهاجـر 

مناینـدگان  مجلـس  ترامـپ،  دونالـد  دولـت  در  شـود.  تصویـب 

ایـن  دمکـرات  رئیـس  پلوسـی،  نانسـی  ریاسـت  بـه  امریـکا 

مجلـس، سـعی کـرد فرمان آقـای ترامپ بـرای ممنوعیت سـفر از 

کشـورهای عمدتـا مسـلان را لغـو کنـد امـا سـنا مصوبـه مجلس 

در   ۲۰۱۷ جنـوری  ترامـپ  دولـت  نکـرد.  تاییـد  را  مناینـدگان 

اولیـن روزهـای ریاسـت جمهـوری دسـتور داد صـدور ویـزا بـرای 

شـهروندان شـش کشـور اسـالمی: ایـران، لیبـی، سـوریه، یمـن، 

شـد  باعـث  کـه  دسـتوری  شـود.  متوقـف  سـودان،  و  سـومالی 

صدهـا مسـافر ایرانـی در راه امریـکا یـا حتـی در فرودگاه هـای 

ایـن کشـور بازگردانـده شـوند. آقـای ترامـپ بعـدا نام سـودان را 

از ایـن فهرسـت حـذف و کره شـالی و چاد را بـه آن اضافه کرد. 

نـام سـودان دوبـاره بـه طور محدودتر سـه سـال بعد اضافه شـد. 

رئیـس جمهـور امریـکا گفتـه بـود تـا زمانـی کـه دولت هـای ایـن 

کشـورها "بـه طـور رضایت بخشـی کمبودهای شناسـایی شـده را 

برطـرف کننـد" ایـن محدودیت هـا بـه قـوت خـود باقـی می ماند. 

در روز ۳۱ جنـوری ۲۰۲۰ دولـت ترامـپ تعمیـم ایـن ممنوعیـت 

نیجریـه،  میامنـار،  قرقیزسـتان،  اریـرته،  دیگـر  کشـور  بـه شـش 

آن محدودیـت  ایـن حـال  بـا  کـرد.  اعـالم  را  تانزانیـا  و  سـودان 

اضافـه فقـط برخـی ویزاهـا را تحت تاثیر قـرار مـی داد. مخالفان 

جو بایدن ده ها فرمان اجرایی 
را در اولین روز ریاست جمهوری اش امضا می کند

یک آمار کابوس وار؛ اوج فاجعه در خط حمله رئال

فاکس نیوز: یک موشک ایران 
در ۱۰۰ مایلی ناو نیمیتز منفجر شد

ماریو مانژوکیچ در آستانه پیوستن به میالن

آلکسیناوالنی،منتقدسرسختپوتینبهروسیهبرمیگردد
اسـت. نکرده 

"دمل برای مسـکو تنگ شده"
همـواره  و  بازیافتـه  را  خـود  سـالمت  می گویـد  ناوالنـی  آقـای 
قصـدش ایـن بـوده کـه بعـد از بهبـود "بـا وجـود همـه تهدیدهـای 
قانونـی" بـه روسـیه برگـردد. او گفته دلش برای مسـکو تنگ شـده 
اسـت. ایـن منتقـد رسسـخت رئیـس جمهـور روسـیه، آقـای پوتین 
را متهـم کـرده کـه بـا پرونده سـازی علیـه او متـام تـالش خـود را 
کـرده تـا مانـع از بازگشـتش بـه روسـیه شـود. آلکسـی ناوالنی ماه 
اگسـت سـال گذشـته در پـروازی داخلـی در روسـیه غـش کـرد و 
هواپیـا بـه دلیـل وخامت حـال او مجبـور به فرود اضطراری شـد. 
او مدتـی در بخـش مراقبت هـای ویـژه شـفاخانه در شـهر اومسـک 
منتقـل شـد.  آملـان  بـه  درمـان  بـرای  آن  از  بعـد  و  بسـرتی شـد 
دولـت آملـان مدتـی بعـد اعالم کـرد کـه آزمایش های سم شناسـی 
شـواهد آشـکاری از مسـموم شـدن آلکسـی ناوالنـی بـا عنرصی از 

گـروه سـم اعصـاب نوویچـوک را نشـان می دهـد.

اولیـن بـار به مسـکو برمی گردد.آقای ناوالنی اواسـط تابسـتان 
گذشـته در روسـیه مسموم شـد و مدتی در بخش مراقبت های 
ویـژه در بیارسـتانی در آملـان در حالـت کـا بـود. او بعـد از 
بهبـودی گفـت کـه از طریـق یـک مامـور اطالعاتـی رسویـس 
مسـموم  چگونگـی  و  حملـه  جزییـات  از  روسـیه  جاسوسـی 
کـردن آگاه شـده اسـت. دولت روسـیه ادعاهای آقـای ناوالنی 
از جملـه ایـن که والدیمیر پوتین شـخصا دسـتور حمله به او را 
داده، رد کـرده اسـت. آلکسـی ناوالنـی ۴۴ سـاله کـه احتال 
از هوادارانـش  بازداشـت شـود،  بـه مسـکو  ورود  از  بعـد  دارد 
خواسـته کـه در فـرودگاه بـه اسـتقبال او برونـد. آقـای ناوالنی 
در روسـیه بـه ظـن سوء اسـتفاده از بودجـه بنیـادی کـه بـرای 
مقابلـه بـا فسـاد پایه گذاری کـرده، بـا تحقیقات قضایـی روبرو 
رشایـط  او  می گوینـد  همچنیـن  روسـیه  مقام هـای  اسـت. 
مربـوط بـه حکـم حبـس تعلیقـی خـود را رعایـت نکـرده و در 
مهلـت تعیین شـده در مـاه دسـمر خود را بـه مامـوران معرفی 

رئیـس  پوتیـن،  والدیمیـر  مخالـف  اصلـی  چهره هـای  از  ناوالنـی،  آلکسـی 
جمهـور روسـیه، گفتـه اسـت کـه بعـد از مسـمومیت بـا سـم نوویچـوک برای 

انتظـارات را بدهـد. حـذب یویوچ بـا 60 میلیـون یورو نیز 

یـک شکسـت بـزرگ نقـل و انتقاالتـی دیگـر لقـب گرفت.

یـک  جـذب  بـه  حیاتـی  نیـاز  رئـال  رو  پیـش  تابسـتان 

مهاجـم دارد و دیگـر مشـخص اسـت که اتکا بـه گل های 

بـود. بـه تنهایـی جوابگـو نخواهـد  کریـزم بنزمـا 

مثـر  بـه  فصـل  اینجـای  بـه  تـا  گل   4 انـد  توانسـته 

برسـانند.

بـه  تصمیـم  رونالـدو  جدایـی  از  پـس  رئـال  رسان 

تصمیمـی  کـه  گرفتنـد  دیـاز  ماریانـو  بازگردانـدن 

مناسـبی نبـود و ایـن بازیکـن هرگـز نتوانسـت پاسـخ 

در خـط حملـه رئـال به جز کریـم بنزما دیگـر بازیکنـان عملکردی 

نزدیـک بـه فاجعه داشـته اند.

از جدایـی  واقـع پـس  و در  رئـال مادریـد  مـارکا، در  از  نقـل  بـه 

کریسـتیانو رونالـدو، فقـر گل بیـداد می کند.  این مشـکلی اسـت 

کـه زیـن الدیـن زیـدان فصـل گذشـته بـا آن دسـت بـه گریبـان 

بـود ولـی بـا منسـجم کـردن خـط دفاعـی و پذیـرش کمرتیـن گل 

هـا توانسـت آن را پوشـش داده و تیمـش را قهرمـان اللیـگا کنـد.

مارکـو  بنزمـا،  کریـم  هـازارد،  ادن  خـود  مجموعـه  در  زیـدان 

آسنسـیو، لـوکاس واسـکز، وینیسـیوس، ماریانـو و رودریگـو را در 

فـاز تهاجمـی در اختیـار دارد. ماریانـو و یوویـچ مهاجـان شـاره 

9 و ذخیـره هـای بنزمـا بودنـد.

ایـن هفـت بازیکـن پـس از 25 بـازی از فصـل جـاری، درمجمـوع 

کـه  اینجاسـت  اصلـی  امـا مشـکل  انـد  بـه مثـر رسـانده  23 گل 

کریـم بنزمـا توانسـته بـه تنهایـی 13 گل یعنـی بیـش از نیمـی از 

گل هـا را بـه مثـر برسـاند. مهاجـان نـوک غیـر از بنزمـا نیـز فقط 

یـک بـار گلزنـی کـرده اند.

ماریانـو  و  دارد  قـرار  زده  گل   3 بـا  وینیسـیوس  بنزمـا،  از  پـس 

ذخیـره اول بنزمـا نیـز تنهـا زننده یک گل بوده اسـت. لـوکا یوویچ 

کـه باالخـره قرضـی بـه فرانکفـورت بازگشـت نتوانسـت هیـچ گلی 

بـه مثـر برسـاند. 

آمارهـا نشـان مـی دهنـد کـه بهرتیـن گلزنـان رئـال پـس از کریـم 

دو  هـر  مودریـچ  لـوکا  و  کاسـیمیرو  هسـتند.  هافبـک  دو  بنزمـا، 

طبـق  دارد.  قـرار  آ  رسی  بـه  بازگشـت  و  میـالن 

کالچومرکاتـو  و  میالن نیـوز  سـایت های  ادعـای 

توافـق  بـه  میالنی هـا  بـا  یوونتـوس  مهاجـم سـابق 

رسـیده و قـرار اسـت تـا روز سه شـنبه هفتـه جـاری 

بـه  آزاد  بازیکـن  به عنـوان  قـراردادی 18 ماهـه  بـا 

روسـونری ملحق شـود.گویا تنهـا مسـئله باقیانده 

در مذاکـرات میـان دو طـرف این اسـت کـه قرارداد 

بـا  ماهـه  یـا شـش  باشـد  ماهـه   18 ابتـدا  از  آنهـا 

گزینـه متدیـد بـرای یک فصل دیگر. سـتاره سـابق 

تیم هـای اتلتیکومادریـد و بایـرن مونیـخ در مـدت 

حضـورش در رسی آ، 162 بـازی بـرای یوونتـوس 

در متامـی رقابت هـا انجـام داد و 44 گل هـم بـه 

مثـر رسـاند.

در ایتالیـا اطمینـان دارند که سـتاره کروات سـابق 

قـرارداد  میـالن  بـا  فـردا  و  امـروز  طـی  یوونتـوس 

خواهـد بسـت. ماریـو مانژوکیـچ در بایـرن مونیـخ 

بـود کـه خـود را بـه سـطح اول فوتبال دنیـا معرفی 

کـرد و بـا ایـن باشـگاه فاتـح لیـگ قهرمانـان نیـز 

شـد. او فصـل 15-2014 بـه عضویـت اتلتیکـو در 

آمـد و در 43 بـازی توانسـت 20 گل نیـز بـه مثـر 

برسـاند و سـپس راهـی یوونتـوس شـد. مانژوکیـچ 

فصـل  از  مقطعـی  چنیـن  در  گذشـته  سـال 

و  پیوسـت  الدحیـل  بـه  و  کـرد  تـرک  را  یوونتـوس 

پـس از فسـخ بـا ایـن باشـگاه بازیکـن آزاد اسـت.

متایـل  بـر  مبنـی  خرهایـی  انتشـار  دنبـال  بـه 

باشـگاه میـالن بـه خریـد ماریـو مانژوکیـچ، هفتـه 

مدعـی  ایتالیـا  کالچومرکاتـوی  سـایت  گذشـته 

فنـی  مدیـر  عنـوان  بـه  مالدینـی  پائولـو  کـه  شـد 

و فردریـک ماسـارا مدیـر ورزشـی ایـن باشـگاه بـا 

مدیربرنامه هـای مهاجـم کـروات مالقـات کرده انـد 

و اولیـن دور مذاکـرات بـرای انتقال بازیکن سـابق 

یوونتـوس بـه سن سـیرو صـورت گرفته اسـت.امروز 

و طبـق اعـالم چنـد منبع خـری در ایتالیـا، ماریو 

باشـگاه  بـا  قـرارداد  عقـد  آسـتانه  در  مانژوکیـچ 

باشـگاه اینـرت ایـن روزهـا رشایـط مالـی بسـیار بـد و عجیبـی را سـپری مـی 

. کند

اینرتمیـالن در هفتـه هـای اخیـر درون زمیـن فوتبـال نتایـج تقریبـا خوبـی 

گرفتـه و بـا قـرار گرفـن در رده دوم رسی آ همچنان از شـانس های قهرمانی 

محسـوب مـی شـود ولـی درون باشـگاه، رشایـط اصـال خوب نیسـت.

اینـرت یکـی از باشـگاه هـای بدهـکار و مقروض فوتبـال اروپاسـت و در نتیجه 

پاندمـی کرونـا یکـی از بدتریـن روزهـای تاریخ خـود از لحاظ مالی را سـپری 

مـی کند. 

امـروز نرشیـه ال رپوبلیـکا گـزارش داد کـه باشـگاه اینـرت کـه تخـت مالکیـت 

 BC " سـانینگ چیـن قـرار دارد، در حـال مذاکـره بـا گـروه رسمایـه گـذاری

Partners" برای واگذاری اسـت و در این رشایط بازیکنان تاکنون نتوانسـته 

انـد دسـتمزد خـود را دریافت کنند و باشـگاه وعده داده تا قبـل از 16 فوریه 

دسـتمزد مـاه هـای جوالی و آگوسـت را پرداخـت کند. هان زمـان نیز برای 

دسـتمزد مـاه های نوامر و دسـمر مذاکـره خواهند کرد. بازیکنـان اخیرا در 

مورد تاخیر در پرداخت دسـتمزدها با رسان باشـگاه جلسـه ای نیز داشـتند.

اینـرت حتـی نتوانسـته قسـط اول مربـوط به خریـد ارشف حکیمـی را به رئال 

مادریـد پرداخـت کنـد. اینـرت متعهد شـده بـود که تـا پایان ماه گذشـته، 10 

میلیـون یـورو قسـط اول خریـد 40 میلیـون یوریی ارشف را پرداخـت کند اما 

در نهایـت از باشـگاه رئـال تـا 30 مـارچ مهلت گرفت.

اینتر زیر خط فقر؛ پول نیست تا به رئال بدهند

زمـان  از  دقیقـه   ۵ از  کمـرت  در  آنهـا  کـه  بـود 

پرتـاب  قابلیـت  و  شـده  عملیاتـی  اسـتقرار، 

داشـت. خواهنـد 

 ۲۶ جمعـه  روز   "۱۵ اعظـم  "پیامـر  رزمایـش 

و  شـد  انجـام  ایـران  مرکـزی  کویـر  در  جـدی 

اخبـار مربـوط بـه آن و تصاویـر منهـدم کـردن 

در  گسـرتده  تبلیغاتـی  بـا  فرضـی،  مواضـع 

ایـران پوشـش داده شـد. رسـانه های داخلـی 

نـاو هواپیابـر نیمیتـز اواخـر سـپتامر گذشـته 

بـرای کنـرتل امنیـت آب هـای خلیـج فـارس به 

منطقـه اعـزام شـد. چنـد ناوچه و یک ناوشـکن 

رزمنـاو "یـو اس اس نیمیتـز" را در ایـن ماموریت 

نیـروی دریایـی امریـکا همراهـی می کننـد کـه  

حامـل موشـک های هدایـت شـونده هسـتند.

در آخریـن روز دسـمر، رسپرسـت وزارت دفـاع 

امریـکا خـر داد کـه نـاو و ناوگـروه همـراه آن از 

حالـی  در  ایـن  و  می شـوند  خـارج  خاورمیانـه 

بـود کـه یـک روز قبـل از آن، مبب افکن هـای 

شـده  گسـیل  منطقـه  بـه  امریکایـی  "ب۵۲" 

بودنـد. خرگزاری های رویرتز و آسوشـیتدپرس 

بـا  تنـش  کاهـش  در  تالشـی  را  اقـدام  ایـن 

ایـران در آسـتانه سـالگرد کشـته شـدن قاسـم 

تهدیدهـای  از  پـس  امـا  دانسـتند  سـلیانی 

جمهـوری اسـالمی مبنـی بـر انتقـام، پنتاگـون 

از تجدیدنظـر در ایـن تصمیـم خـر داد.

ماهواره هـای  کـه  گفتـه  نیـوز"  "فاکـس 

جاسوسـی امریـکا مسـیر شـلیک موشـک ها را 

ناوگـروه   رادارهـای  ظاهـرا  کرده انـد.  ره گیـری 

همـراه نـاو نیمیتز بـه دلیل بعد مسـافت چنین 

نداشـته اند. را  امکانـی 

شـبکه تلویزیونـی فاکس نیـوز بـه نقـل از منابع 

امنیتـی می گویـد در جریـان رزمایش موشـکی 

در  بالسـتیک  موشـک های  از  یکـی  ایـران، 

۱۰۰مایلـی نـاو یـو اس اس نیمیتـز در اقیانوس 

هنـد فـرود آمده اسـت. سـپاه بـرد موشـک ها را 

۱۸۰۰ کیلومـرت عنـوان کـرده اسـت.

شـبکه تلویزیونـی فاکـس نیوز، عرص شـنبه ۱۶ 

جنـوری بـه نقـل از مقامـات امنیتـی از منفجـر 

سـپاه  بالسـتیک  موشـک های  از  یکـی  شـدن 

نیمیتـز  هواپیابـر  نـاو  نزدیکـی  در  پاسـداران 

خـر داد. ایـن منابـع کـه نام شـان فاش نشـده 

اخیـر  رزمایـش  جریـان  در  راکـت  گفته انـد 

در  شـده  یـاد  نـاو  مایلـی   ۱۰۰ در  موشـکی، 

اقیانـوس هنـد منفجـر شـده اسـت.

یکـی از ایـن منابع بـه فاکس نیوز گفته اسـت: 

در  موشـکی  کـه  داشـتیم  را  ایـن  انتظـار  »مـا 

آب هـای اطـراف نـاو شـلیک شـود امـا نگـران 

فاصلـه فـرود موشـک بـا نـاو بودیـم.«

فاکـس نیـوز هم چنیـن از فرود موشـک دیگری 

در ۲۰ مایلـی یک کشـتی تجـاری در اقیانوس 

حسـین  جـدی   ۲۷ شـنبه  صبـح  داد.  خـر 

ایـران  پاسـداران  سـپاه  فرمانـده  سـالمی، 

اعـالم کـرد کـه در رزمایـش تـازه ایـن کشـور، 

 ۱۸۰۰ بـرد  بـا  بالسـتیک  موشـک های  از 

اقیانـوس  در  متحـرک  اهـداف  علیـه  کیلومـرت 

اسـتفاده شـد که می تواننـد ناوهـای هواپیابر 

بگیرنـد. هـدف  را  رزم ناوهـا  و 

هـوا- فرمانـده  حاجـی زاده،  امیرعلـی  پیشـرت 

فضـای سـپاه، ایـن موشـک ها را "نسـل جدیـد 

موشـک های زمیـن بـه زمیـن" خوانـده و گفتـه 

شرایط عجیب سیتی برای تمدید قرارداد با آگوئرو
بعیـد بـه نظر می رسـد که رسخیـو اگوئرو حارض 

بـه پذیـرش رشوط سـیتی بـرای متدید قـرارداد 

شـود. قـرارداد رسخیـو آگوئـرو، بهرتیـن گلـزن 

تاریـخ باشـگاه منچسرتسـیتی بـا ایـن تیـم در 

پایـان فصـل بـه امتـام مـی رسـد و هنـوز توافق 

بـرای متدیـد قـرارداد انجـام نشـده اسـت.

پـپ گواردیـوال چنـدی قبـل ماندن ایـن بازیکن 

در رختکـن سـیتی را منـوط بـه عملکـرد او در 

ادامـه فصـل دانسـت، اما رسخیـو آگوئـرو اغلب 

بـازی هـای ایـن فصـل را به علـت مصدومیت از 

دسـت داده و بعیـد اسـت سـال آینـده نیـز شـاهد 

باشـیم. طبـق  او در ترکیـب سـیتیزن هـا  حضـور 

بایـد  آگوئـرو  اسـت  معتقـد  میـرر، سـیتی  ادعـای 

ثابـت کنـد کـه از لحـاظ بدنـی 100 درصـد آمـاده 

اسـت تا به وی پیشـنهد متدید قـرارداد جدید ارائه 

شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه سـتاره آرجانتاینـی 

اغلـب بـا مصدومیـت هـای مختلـف در مـاه هـای 

اخیـر روبـرو بـوده و تقریبـا حضـور تاثیرگـذاری در 

فصـل جـاری نداشـته اسـت. اخیـرا هـم بـه دلیـل 

متـاس بـا یـک مبتـالی بـه کرونـا مجبـور شـده بود 

بـه قرنطینـه بـرود. طبـق ایـن گـزارش، در قـرارداد 

شـد،  خواهـد  پیشـنهاد  آگوئـرو  بـه  کـه  جدیـدی 

دسـتمزد او نصف دسـتمزدی خواهد بود که اکنون 

دریافـت مـی کنـد. همـه شـواهد از ایـن قرارنـد که 

آگوئـرو در پایـان فصـل با رد پیشـنهاد متدید راهی 

تیمـی دیگر خواهد شـد. پی اس جـی جدی ترین 

گزینـه اسـت ضمـن اینکه گزینـه بارسـلونا هم روی 

اسـت. میز 

آزمایش موتور قدرتمند 
موشک های جدید ناسا نیمه کاره رها شد

اسـت  ممکـن  کـه  بـود  هایـی  داده  شـاهد 

موتورهـا  همیـن  بـرای  باشـد،  نبـوده  مطلـوب 

یعنـی هشـت دقیقـه  اولیـه  از موعـد  پیـش  را 

خامـوش کردیـم." ایـن اولیـن بـار بود کـه کلیه 

چهـار موتـور "آر اس-۲۵" بـا هـم در یک تسـت 

موسـوم بـه "هاتفایـر" روشـن مـی شـد.

مرحلـه  در  تسـت  آخریـن  و  هشـتمین  ایـن 

 - بوئینـگ  و  ناسـا  توسـط مهندسـان  ارزیابـی 

پیانـکاران اصلـی راکـت - بـود. هـدف برطرف 

کـردن همـه نقص هـا پیـش از پرتاب آزمایشـی 

سیسـتم اس ال اس - کـه بـرای ادامـه سـال 

بـود. زمانـی کـه   - ریـزی شـده  برنامـه  جـاری 

ایـن سیسـتم پرتـاب را بـا موفقیـت انجـام داد، 

فضـا  بـه  تاکنـون  کـه  موشـکی  قدرمتندتریـن 

رفتـه خواهـد شـد. موتورهـای ایـن سیسـتم از 

هـان نوعـی اسـت کـه بـه فضاپیـای شـاتل 

نیـرو مـی داد. شـاتل هـا از ۱۹۸۱ تـا ۲۰۱۱ 

وظیفـه انتقـال فضانـوردان بـه مـدار را به عهده 

از تجهیزاتـی کـه قبـال پرتـاب  داشـتند. ناسـا 

شـده اسـتفاده مـی کنـد. در واقع ایـن موتورها 

در ۲۱ پرتـاب شـاتل هـا نقـش داشـته انـد.

ناسـا  هـای  موشـک  جدیـد  موتـور  آزمایـش 

در  اسـت  قـرار  کـه  "مگاراکـت"  بـه  موسـوم 

نهایـت انسـان را بـه مـاه بـرد نیمـه کاره رهـا 

"سیسـتم  موتـور  چهـار  آزمایـش  اسـت.  شـده 

پرتـاب فضایـی" )اس ال اس( دقایقـی پیـش 

مسـئوالن  امـا  شـد  رشوع  امریـکا  رشق  وقـت 

حـدود دو دقیقـه پـس از رشوع آزمایش موتورها 

را خامـوش کردند. مرحلـه اصلی "اس ال اس" 

در مرکـز فضایـی اِسـِتنیس در نزدیکـی خلیـج 

سـن لوئیـس در میسیسـیپی تسـت مـی شـد.

آتـش  دقیقـه  بـرای هشـت  موتورهـا  بـود  قـرار 

کننـد تـا پرتـاب راکـت بـه مـدار شـبیه سـازی 

آرمتیـس  برنامـه  از  بخشـی  اس ال اس  شـود. 

در  را  فضانـوردان  دارد  قصـد  کـه  اسـت  ناسـا 

طـول دهـه جـاری بـر سـطح مـاه فـرود آورد.

الکـس کاگنـوال مهنـدس ناسـا در مـورد توقـف 

را  موتورهـا  آنهـا  گفـت  تسـت  ایـن  زودهنـگام 

"بـا موفقیـت" آتـش کردنـد و ایـن رونـد در یک 

دقیقـه اول خـوب پیـش رفـت و اضافـه کـرد: 

"حـد و مرزهـای مشـخصی هسـت کـه عملیات 

آزمایـش  تیـم  انجـام شـود...  آنهـا  بایـد تحـت 
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می سـازیم و بـرای عملی شـدن پروژۀ چندین میلیـارد دالری 

کمک هـای مالـی نیـز فراهـم خواهیم سـاخت. مـا در بخش 

توسـعه یی در منطقـه بـا متام کشـورها بـه ویژه با افغانسـتان 

از  شـاری  هـم،  سـویی  از  می کنیـم.«  کار  ترکمنسـتان  و 

بـرای  آگاهـان اقتصـادی تالش  هـای اخیـر ترکمنسـتان را 

پروژه هـا  ایـن  کـه  و می گوینـد  افغانسـتان مهـم می داننـد 

باید عملی شـوند. سـاخت راه آهن آقینه اندخوی، کشـیدن 

طبـق گفته هـای صالـح، شـاری از مـردان مجبـور می شـدند 

کـه به خاطـر حفـظ عـزت و آبـروی خـود و گریـز از هـر گونـه 

جنجـال احتالـی بـه ایـن دو دخـر پـول بدهنـد. بـه گفته ی 

او، سـال ها بـه ایـن قضیـه هیـچ رسـیدگی منی شـد.

معـاون اول ریاسـت جمهوری گفتـه اسـت: »یکـی از معضـالت 

ایـن اسـت کـه حضـور زنـان در بخش هـای عدلـی و  بـزرگ 

قضایـی و همچنـان در صفـوف پولیـس کـم اسـت. ایـن عـدم 

تعـادل دسرسـی دولـت را از دیـد تحقیقـات و رسـیدگی بـه 

مسـایل جرمـی و حقوقـی بـه نیـم جامعـه محـدود کـرده و در 

بسـا مـوارد کامـال مسـدود سـاخته اسـت.«

از سـوی هم، امرالله صالح گفته اسـت کـه برخی از »مجرمین 

متکـرر« کـه وضعیـت را در شـاری از ناحیه هـای شـهر کابـل 

هـر  کـه  بـود  شـده 

حـدود  ازمایـش  کیـت 

هـر  و  اسـت  دالـر   30

بـه  نزدیـک  ازمایـش 

سـه هـزار افغانـی برای 

عامـه  صحـت  وزارت 

مـی دارد. بـر  هزینـه 

عامـه  صحـت  وزارت 

گفتـه  گذشـته  هفتـه 

بـود کـه آمـار واقعـات و 

یافتـه  کاهـش  تلفـات 

توجـه  اگـر  امـا  اسـت 

نشـود، موج سـوم کرونا 

دامن گیـر  دوبـاره  نیـز 

می شـود. کشـور 

وزارت صحـت عامـه پیـش از این گفته بود که تا اواسـط سـال 

جـاری میـالدی واکسـین کرونـا بـه کشـور خواهـد رسـید. این 

کـه در خطـر هسـتند،  افـرادی  اول  وزارت گفتـه در مرحلـه 

واکسـین خواهنـد شـد. مـوج دوم ویروس کرونا سـه مـاه پیش 

رشوع شـد و وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع 

تاالرهـای  کـردن  مسـدود  بـه  اقـدام  کرونـا،  ویـروس  دوبـاره 

 وزیر امورخارجۀ ترکمنسـتان می گوید که در عملی سـاخنت 

پـروژۀ تاپـی بـه پیرشفت هایـی داسـت یافته انـد و لولـۀ گاز 

تاپـی به مرحلـۀ سـاختان نزدیک شده اسـت.

در  کـه  ترکمنسـتان  خارجـۀ  امـور  وزیـر  مـرادووف،  رشـید 

نشسـت توسـعۀ روابـط ترانزیتـی افغانسـتان و ترکمنسـتان 

افغانسـتان،  در  کشـور  ایـن  تـازه  پروژه هـای  اهمیـت  و 

سـخن مـی زد، تأکیـد کـرد کـه در مرحلـۀ نخسـت لولـۀ گاز 

ترکمنسـتان در افغانسـتان از مرزهای ترکمنسـتان تا والیت 

هـرات سـاخته خواهـد شـد.

بـرای  افغانـی  جانـب  بـا  »مـا  افـزود:  مـرادووف  رشـید 

از  نخسـت  در  و  می کنیـم  کار  پـروژه  ایـن  عملی شـدن 

قانـون  کـه  می کنیـم  تشـکر  افغانسـتان  رییس جمهـور 

اسـتمالک زمین هایـی کـه در مسـیر لولـۀ گاز ترکمنسـتان 

قـرار می گیرنـد را ساخته اسـت و نیـز نقشـۀ راه بـرای ایـن 

پـروژه سـاخته شـده اسـت. در مرحلۀ نخسـت، ایـن لولۀ گاز 

در افغانسـتان از مرزهـای مـا تـا هـرات و بعـدا تـا کندهـار 

شـد.« خواهـد  سـاخته 

از سـویی هم، بانک توسـعۀ آسـیایی با درنظرداشـت توسـعۀ 

روابـط ترانزیتـی و بازرگانـی میان افغانسـتان و ترکمنسـتان 

بـر کمک هـای بیشـر ایـن بانـک در پروژه های این کشـورها 

دارد. تأکید 

چان چینگیو، منایندۀ بانک توسـعۀ آسـیایی اظهار داشـت: 

فراهـم  را  فنـی  تاپـی خدمـات درازمـدت  پـروژۀ  بـرای  »مـا 

ریاسـت جمهوری می گویـد کـه  اول  امراللـه صالـح، معـاون   

پولیـس حـوزه ی سـوم امنیتی شـهر کابـل دو دخـر خامنی را 

کـه بـا لباس های لوکـس از افـراد نیک نام و مشـهور باج گیری 

می کردنـد، بازداشـت کـرده اسـت.

آقـای صالـح صبـح دیروز )یک شـنبه، ۲۸ جـدی( در صفحه ی 

دخـر  دو  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  خـود  فیس بـوک  رسـمی 

براسـاس هدایـت مسـتقیم جلسـات شـش ونیم صبـح میثـاق 

امنیتـی کابـل بازداشـت شـده اند.

تهدیـد  را  مـردان  دخـر  دو  ایـن  کـه  اسـت  افـزوده  صالـح 

می کردنـد کـه اگـر برای شـان پـول ندهنـد، بـه خانواده هـای 

آنـان و نیـز بـه کمیسـیون حقـوق بـرش شـکایت می کننـد کـه 

کرده انـد. دسـت اندازی  باالی شـان 

وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت 

کـه در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، 4 فرد 

مبتـال بـه بیـاری کویـد-19 در نقـاط مختلـف کشـور جـان 

باختنـد و 81 فـرد مبتـال بـه ویـروس شناسـایی شـده اند. 

روزانـه  گـزارش  نـرش  بـا  یکشـنبه 28 جـدی  روز  وزارت  ایـن 

مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویروس کرونا، نوشـته اسـت 

کـه 4 تـن در دو والیـت هـرات و فـراه جـان باخته انـد. 

بـه  باختـگان  جـان  شـار  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

دوهـزارو 343 تـن رسـیده کـه از متامـی والیت هـای کشـور 

قربانـی گرفتـه اسـت. والیت نورسـتان با یک قربانـی کمرین 

تلفـات را در کشـور دارد. کابـل بـا 763 تـن بیشـرین تلفـات 

دارد. را 

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 

از 1584 فرد مشـکوک آزمایش گرفته شـده که نتیجه 81 تن 

مثبت اعالم شـده  اسـت. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون 54 هـزار و 

62 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند کـه 45 هـزارو 868 

تـن آنـان بهبـود یافته اند. حـدود 10 هزار تن همچنـان با این 

ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 226 هزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

فایربنـوری از ترکمنسـتان بـه آقینه و تورغندی و نیز کشـیده 

از ترکمنسـتان  شـدن سـیم های بـرق پنـج صـد کیلوولـت 

بـه شـهر شـربغان سـه پـروژه یی اسـتند کـه چهـار روز پیش 

میـان افغانسـتان و ترکمنسـنت گشـایش یافتنـد. مقام های 

حکومتـی ترکمنسـتان می گویند که راه آهـن آقینه اندخوی 

می توانـد در درازمـدت بـه دهلیـز تجارتـی منطقه یـی مبدل 

شود. 

خـراب کرده انـد، کسـانی انـد کـه بـه بهانـه ی کرونـا بخشـیده 

شدند.

صالـح نوشـته اسـت: »مـن ازیـن عفـو پیشـان و نادم اسـتم. 

در آن زمـان خطـر کرونـا را درسـت درک کـرده منی توانسـتیم 

و تـرس مـا ایـن بـود کـه نشـود زنـدان بـه محـل مرگ هـای 

گـردد.« تبدیـل  دسـته جمعی 

او تأکیـد کـرده اسـت کـه در حـال حارض مشـکل افراد مسـلح 

در ناحیه هـای مختلـف شـهر کابـل کاهـش یافتـه اسـت. این 

درحالـی اسـت کـه صبـح دیـروز موتر حامـل چهـار قاضی زن 

در مربوطـات ناحیـه ی دهم شـهر کابل هدف تیرانـدازی افراد 

ناشـناس قـرار گرفـت کـه در نتیجـه دو تـن از ایـن قاضیـان 

کشـته شدند. 

عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفتـه بود کـه یکی از عوامل انتشـار 

ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت. بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه 

و متامـی  کابینـه، مکتب هـای دولتـی و خصوصـی  تصمیـم 

دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیـز مسـدود شـدند. اولیـن 

فـرد مبتـال به ویـروس کرونـا اوایل سـال جاری خورشـیدی در 

والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویـروس بـا رسعتی بـاال به 

متامـی کشـور رسایـت کـرد.

 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

تـرور دو قاضـی زن را محکـوم کـرده و حمله 

بـر زنـان را حملـه بـر کرامـت انسـانی و جنایت ضـد برشی 

خوانده اسـت.

دفـر مطبوعاتـی معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری روز یـک 

شـنبه 28 جـدی بـا نـرش خربنامـه ای گفتـه اسـت: »ایـن 

حملـه نشـان داد کـه طالبـان و گروه های تروریسـتی دیگر 

بـه هیـچ اصـل از اصـول انسـانی پـای بنـد نبـوده و هـم 

چنـان بـر مواضـع ضـد انسـانی خویـش ارصار می ورزنـد. 

حملـه بـر طبقه زنان که نیمی از جامعه انسـانی را تشـکیل 

می دهـد، حملـه بـر کرامـت انسـانی و دشـمنی آشـکار بـا 

طبقـه انـاث و یـک جنایـت ضـد بـرشی اسـت.«

قـوه  بـر  زنـان قاضـی، حملـه  بـر  اعالمیـه حملـه  ایـن  در 

قضاییه کشـور و نشـان آشـکار ضدیت با حاکمیت قانون و 

عدالـت خوانـده شـده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور ترورهـای هدفمنـد و حملـه بـر زنان 

را خامـوش سـاخنت صـدای زنـان توصیـف کرده اسـت. در 

اعالمیـه آمـده اسـت: »همـه مـا مـی دانیـم کـه رونـد صلـح 

بـه مرحلـه ای رسـیده اسـت که دیـدگاه های طـرف مقابل 

نسـبت بـه ارزش هـای انسـانی و بـه خصـوص زنـان بـرای 

همـگان آفتابـی مـی شـود و طبیعی اسـت که صـدای زنان 

آزاده و شـجاع کشـور در برابـر تحجـر و تاریـک اندیشـی 

بلندتـر از همـه صداهـا اسـت. هـدف از حملـه تروریسـتی 

امـروز نیـز ایجاد رعب و وحشـت در میان مـردم به خصوص 

زنـان کشـور اسـت تـا شـاید بتواننـد از ایـن طریـق آنـان را 

امـا دشـمنان  وادارنـد.  بـه سـکوت  یـا  و  خامـوش سـازند 

کـوردل و قسـاوت پیشـه بایـد بداننـد که هیـچ چیزی منی 

توانـد بـر اراده زنـان و مردان این کشـور خلل ایجـاد کند.«

ایـن درحالیسـت کـه فعـاالن زن و حقـوق بـرش نسـبت بـه 

آینـده گفتگوهـای صلـح نگـران انـد. طالبـان گفتـه اسـت 

کـه ایـن گـروه بـه حضـور و نقـش زنـان در حـدود احـکام 

حـدود  از  بیشـر  و  نـدارد  مشـکل  جامعـه  در  اسـالمی 

اسـالمی را منی پذیـرد. زنـان امـا نگـران ایـن هسـتند کـه 

تفسـیر طالبـان از حـدود احـکام قانـون اسـالمی تندورانـه 

و مخالـف حضـور و نقـش زنـان در ابعـاد مختلـف جامعـه 

هسـتند.

جمعیـت  از  نیمـی  زنـان  کـه  اسـت  ایـن  مسـلم  واقعیـت 

افغانسـتان را تشـکیل می دهند. در 19 سـال گذشـته نیز 

حضـور زنـان در جامعـه به طور چشـمگیری تقویت و ترویج 

شـده اسـت. بـه باور آگاهـان طالبـان در گفتگوهـای صلح 

اگـر بـه خواسـت زنـان کشـور توجـه نکننـد، گفتگوهـای 

صلـح بـه بـن و بسـت کشـیده خواهـد شـد.

ــاختن پروژه تاپی پیشرفت  هایی داریم وزیر خارجه  ترکمنستان: در عملی س

از افراد مشــهور در کابل باج گیری می کردند، بازداشت شدند دو دختر که 

81 مبتال ثبت شد موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 4 فوتی و 

آیا گروه طالبان به صلح باور دارد؟

کمیسیون انتخابات، پالن عملیاتی انتخابات 

شوراهای والیتی، ولسی جرگه غزنی و شهرداری  ها را به ارگ سپرد

 صبـح روز یک شـنبه 28 جـدی دو قاضـی 

زن در شـهرکابل در پـی تیـر انـدازی افـراد 

معاونـت  و  جمهـوری  ریاسـت  شـدند.  کشـته  ناشـناس  مسـلح 

دوم ریاسـت جمهـوری بـا نـرش اعالمیه هـای مسـئولیت تـرور دو 

قاضـی زن را بـه عهـده طالبـان گذاشـته انـد.

هدفمنـد  ترورهـای  اخیـر  ماه هـای  در  کـه  درحالیسـت  ایـن 

افزایـش نگـران کننـده داشـته و اکرثیـت قربانیـان ایـن ترورهـا، 

فعـاالن حقـوق برش، خربنـگاران، فعـاالن حقـوق زن و کارمندان 

بخـش ملکـی دولتـی بـوده انـد.

شـواهد امنیتـی نیـز تائیـد می کنـد کـه طالبـان بـا یـک برنامـه 

جـدی بـر ترورهـای هدفمنـد بـرای آشفته سـازی روان عمومـی 

جامعـه دسـت بـه کار شـده اسـت.

دوحـه  در  صلـح  گفتگوهـای  دوم  دور  آغـاز  از  روز  ده  اینـک 

می گـذرد، امـا تـا کنـون در مـورد پیرشفـت گفتگوها یا دسـت کم 

اغـاز میـز گفتگوهـا چیـزی از سـوی منابـع گفتـه نشـده اسـت. 

دیـده می شـود کـه طالبـان بـه طـور واضـح در پـی وقت کشـی و 

تعلـل در رونـد گفتگوهـای صلـح اسـت.

از جانـب دیگـر متوسـل شـدن گـروه طالبـان بـه ترورهـای غیـر 

و  بـرشی  حقـوق  سیاسـی،  مدنـی،  فعـاالن  از  اعـم  نظامیـان 

رسـانه ای نشـان می دهـد کـه ایـن گـروه بـه صلـح بـاور نـدارد و 

تظاهـر بـه گفتگـو در دوحـه در واقـع نوعـی وقت کشـی اسـت 

کـه بـرای مدتـی معیـن بـار مالمـت بین املللـی را از دوش خـود 

کاهـش دهـد.

عـده ای بـه ایـن بـاور انـد کـه هـدف از تـن نـدادن طالبـان بـه 

واقعیـت عینـی جامعـه و نـه گفـنت بـه فریـاد تکـراری ملـت برای 

رسـیدن بـه صلـح جامـع و پایـدار، این اسـت کـه طالبـان انتظار 

خـروج نیروهـای خارجـی را می کشـند. حکومـت پاکسـتان بـه 

طالبـان مـژده احیای نظام اسـالمی مـورد قبول آن گـروه را برای 

بعـد از خـروج نیروهـای خارجـی داده و کله هـای رهـربی ایـن 

گـروه از ایـن مـژده بـاد کـرده اند.

بـا ایـن همـه، واقعیـت عینـی جامعـه امـروز افغانسـتان چیـزی 

دیگـری اسـت و اصـال طالبـان را بـا ماهیـت و اندیشـه موجـود 

مستقل  کمیسـیون 

می گوید  انتخابـات 

کـه به منظور برگـزاری انتخابات 

شـوراهای والیتـی، ولسـی جرگه 

شـوراهای  غزنـی،  والیـت 

شـهرداری ها،  و  ولسـوالی ها 

پـالن عملیاتی را به ارگ سـپرده 

اسـت.

 28 یکشـنبه  روز  نهـاد  ایـن 

خربنامـه ای  نـرش  بـا  جـدی 

نوشـته اسـت که پـالن عملیاتی 

و طـرح بودجـه مـورد رضورت بـه 

رئیـس جمهـور سـپرده شـده تـا 

تأمیـن  و  الزم  بودجـه  تهیـه  در 

مذکـور  انتخابـات   رونـد  امنیـت 

شـود. اقـدام 

ریاسـت جمهـوری نیـز با نرش خربنامه ای نوشـته اسـت که محمد 

ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور از ایـن طـرح و پالن اسـتقبال 

کـرده و گفتـه اسـت که »حکومـت به اصل انتخابات متعهد اسـت 

و تسـهیالت را در راسـتای برگـزاری آن فراهـم خواهد کرد.«

در خربنامه نوشـته شـده که رئیـس جمهور به اعضای کمیسـیون 

گفتـه کـه بـه خاطـر تعقیـب عملـی طرح هـا و پالن هـای متذکره، 

بـا وزارت هـا و ادارات مربوطـه، جلسـات نوبتـی دوامـدار صـورت 

می گیـرد و بر اسـاس تقسـیم اوقات واضـح، کارهای آنـان تعقیب 

خواهد شـد.

اعضـاء و رئیـس داراالنشـای کمیسـیون، بـا رئیـس جمهور کشـور 

اعضـای  نشسـت  ایـن  در  و  کـرد  دیـدار  ارگ  در  او  معاونـان  و 

کمیسـیون خواهـان برگـزاری انتخابـات ذکـر شـده، شـدند.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات حـدود یـک مـاه پیـش گفتـه بـود 

بـه  انتخابـات  کـه  شـده  گرفتـه  تصمیـم  ارزیابـی،  از  پـس  کـه 

جـای مـاه اسـد در مـاه میـزان برگـزار شـود. رئیـس کمیسـیون 

گفـت »کمیسـیون مسـتقل انتخابـات متـام مقدمـات تخنیکـی و 

عملیاتـی را بـرای انتخابـات ولسـی جرگه والیـت غزنـی، شـورای 

هجـری   ۱۴۰۰ سـال  خـزان  در  شـهرداری ها  برخـی  و  والیتـی 

شمسـی آمـاده کـرده اسـت.«

آماده شدن طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات همچنیـن می گویـد کـه بـا توجـه 

از درس هـای انتخابـات گذشـته، طـرح ابتدایـی تعدیـل قانـون 

شـان بـر منی تابـد. جمعیـت زنـان کشـور را آمارهـای احتـال 

بیـش از 50 درصـد توصیـف می کنـد. حـاال اگـر جمعیت کشـور 

بـر اسـاس آمار احتالی سـال 1393 اداره احصائیـه و معلومات 

کشـور 32 میلیـون محاسـبه کنیـم، جمعیـت زنان کشـور چیزی 

بیشـر از 17 میلیـون می شـود.

بـه رصاحـت می تـوان ادعـا کـرد کـه در ایـن 17 میلیـون آدم، 

دسـت کم یـک میلیـون زن باسـواد کـه از حقـوق خـود آگاهـی 

داشـته باشـد وجـود دارد.

بـا ایـن وصـف، طالبانـی کـه به ظاهـر ادعـای رهربی سیاسـی و 

تشـکیل دولـت دارد حاال بـه هر نام و نشـانی، نادیده گرفنت 17 

میلیـون جمعیـت و دشـمنی بـا بیش از یـک میلیون انسـان آگاه 

حاقـت ایـن گروه را منی رسـاند؟

اگـر ایـن گـروه بـه خـواب و خیـال دو و نیـم دهـه پیـش اسـت، 

بازهـم دچـار اشـتباه محـض اسـت که بایـد بخود بیایـد و رشایط 

امـروز را بـا دیـروز تفکیـک کند.

هیـچ قـدرت عاقـل و هیـچ رهـربی سیاسـی و حتـا نظامـی که از 

یـک جـو عقل سـلیم برخوردار باشـد، درگیـری با اکرثیـت قریب 

بـه اتفـاق) فعـاالن رسـانه ای، حقـوق بـرش، حقـوق زنـان و...( 

ملـت را بـه نفـع خـود منی دانـد.

 از این جـا معلـوم اسـت کـه این گـروه بنایی برای رفنت به سـمت 

آتش بـس و صلح ندارد. 

تنهـا ماموریـت ایـن گروه این اسـت که کشـت و خون بـه پا کند، 

رونـد توسـعه کشـور را بطـی بسـازد، تـا اگـر پاکسـتان بـه عمـق 

اسـراتژی خـود در افغانسـتان نایـل آید.

اسـت  ایـن  می مانـد  افغانسـتان  ملـت  و  حکومـت  بـرای  آنچـه 

کـه میدان هـای نـربد بـا ایـن گـروه گـرم نگهداشـته شـوند، بـه 

شـیوه کـه در بیسـت سـال گذشـته آمدیـم، ایـن راه را بـاز برویم، 

برنامـه اساسـی در سـطح  یـک  بـه عنـوان  را  رسکـوب طالبـان 

مـردم و نیروهـای امنیتی کشـور همچنان در دسـتور کار داشـته 

باشـیم، روزی طالبـان منقـرض خواهنـد شـد، پاکسـتان از ایـن 

همـه هزینـه مالـی و حیثیتـی خسـته خواهـد شـد و مـا بـه صلح 

خواهیـم رسـید.

انتخابـات کشـور را آمـاده کـرده اسـت.

ایـن کمیسـیون می گویـد کـه به عنـوان یگانـه نهاد برگـزار کننده 

انتخابـات در کشـور، همـواره سـعی و تالش کرده اسـت تا مطابق 

احـکام قانـون، وظایـف و مکلفیـت هـای خویش را بـه پیش بربد. 

ایـن کمیسـیون پـس از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 

برنامـه درس هـای آموختـه شـده از انتخابـات را برگـزار و بـا توجـه 

و   1398 و   1397 انتخابات هـای  از  شـده  کسـب  تجـارب  بـه 

قانـون  تعدیـل  ابتدایـی  طـرح  خویـش  قانونـی  مکلفیت هـای 

انتخابـات را آمـاده کـرده اسـت.

وزارت عدلیـه در مـاه قـوس گفتـه بـود کـه قانـون انتخابـات بـا 

توجـه به مشـکالتی کـه در انتخابات های گذشـته بود، بر اسـاس 

نظریـات نهادهـای ذیربـط و اهل خـربه مورد بازنگری قـرار گرفته 

است. 

امـان ریاضـت در آن زمـان بـه رسـانه ها گفته بود کـه کار بازنگری 

ایـن قانـون از طریـق پـروژه طـرح قوانیـن از مـاه جـوزای امسـال 

آغـاز شـده کـه اکنـون تکمیـل شـده و بـه زودی بـه طـی مراحـل 

بعـدی گذاشـته می شـود. بـه گفته او بـرای تقویت هر چه بیشـر 

ایـن قانـون، در مرحلـه تدقیق نیـز از نظریات نهادهـای مربوطه، 

نخبـگان و اهـل خـرب اسـتفاده خواهد شـد.

از  نیـز  انتخابـات  بـر  ناظـر  نهادهـای  از  ایـن شـاری  از  پیـش 

انتقـاد  عدلیـه  وزارت  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  عملکـرد 

کـرده و گفتـه بودنـد کـه تعدیـل نشـدن قانـون انتخابـات، بـاری 

بـا چالـش مواجـه می کنـد. را  انتخابـات  دیگـر 
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