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 ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور ایران شد 

امریکا برای کم کردن تنش ها 
با ایران ›از نیروهای خود در 

خاورمیانه می کاهد‹ 
 سـیزدهمین دور انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران روز 
جمعـه )28 جـوزا( برگـزار شـد و سـید ابراهیـم رئیسـی، 
بـا کسـب ۱۷ میلیـون و ۹2۶ هـزار رای توانسـت در دور 
نخسـت پیروز شـود. عبدالرضـا رحمانی فضلـی وزیر داخله 

ایـران گفتـه کـه 5۹ میلیـون ...

 پنتاگـون، وزارت دفـاع امریـکا، اعـام کـرده در صـدد 
هوایـی  پدافنـد  واحدهـای  و  نیروهـا  تعـداد  کاهـش 
اسـتریت  وال  روزنامـه  اسـت.  خاورمیانـه  در  مسـتقر 
ژورنـال نوشـته کـه دولـت جـو بایدن بـه دلیـل تمرکز 

روی روسـیه و چیـن ...
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می گوینـد   دایکنـدی  والیـت  در  دولتـی  مسـئوالن 

طالبـان  گـروه  حمـات  و  خشـونت ها  اثـر  بـر  کـه 

شـدند.  آواره  خانـواده  صدهـا  والیـت،  ایـن  پاتـوی  ولسـوالی  بـر 

اسـت. خانـواده   1500 از  حاکـی  غیررسـمی  گزارش هـای 

ابراهیـم هاشـمی آمـر اداره مهاجریـن و عـودت کننـد گان دایکندی 

روز شـنبه 29 جـوزا گفـت کـه آمـار ابتدایـی نشـان می دهـد کـه تـا 

حـال بیـش از ۱۵۰۰ خانـواده از مناطـق جنگی ولسـوالی پاتو آواره 

شـده  و بـه روسـتاها و یـا ولسـوالی های همجـوار فـرار کرده انـد. بـه 

گفتـه آقـای هاشـمی برخـی هـم خـود را بـه نیلـی مرکـز دایکنـدی 

رسـانده اند.

می گویـد  دایکنـدی  کننـده گان  عـودت  و  مهاجریـن  اداره  آمـر 

حکومـت محلـی امکانـات الزم بـرای رسـیدگی بـه بیجا شـدگان را 

شـد. کمـک  خواهـان  امدادرسـان  نهادهـای  از  و  نـدارد 

از سـوی دیگـر، دفـر والـی دایکنـدی اعـام کـرده اسـت کـه بـرای 

هفتاد خانواده بیجاشـده از ولسـوالی پاتو با حضور رشـیده شـهیدی 

والـی دایکنـدی و معاون امـور اجتامعی و اقتصادی والیت از سـوی 

ریاسـت مبـارزه بـا حـوادث کمک هـای غذایی توزیع شـد.

بـه نقـل از خربنامـه دفـر والـی؛ اسـدالله رسوری رئیـس مبـارزه بـا 

حـوادث گفـت کـه براسـاس فیصلـه جلسـه کمیتـه حالـت اضطـرار 

بـرای صـد خانـواده بیجاشـده در مرکـز والیـت کمـک در نظـر گرفته 

شـده بـود کـه پـس از تشـخیص مسـتحقان، هفتـاد فامیل مسـتحق 

واقعـی تشـخیص شـد و بـرای آنـان از سـوی ریاسـت حـوادث مـواد 

غذایـی و از سـوی مؤسسـات پـول نقـد توزیـع می شـود.

فامیل هـای  بـرای  کـه  داد  اطمینـان  هم چنـان  رسوری  آقـای 

بیجاشـده ای کـه در نقـاط مختلـف ولسـوالی پاتـو بـر می برنـد تـا 

فـردا کمک هـای غذایـی و غیرغذایـی می رسـد و بـه مهاجرینـی کـه 

بعـد از ظهـر امـروز بـه مرکـز والیـت رسـیده اند نیـز در ارسع زمـان 

رسـیدگی خواهـد شـد.

بـا  مبـارزه  رئیـس  خسـتگی ناپذیر  تاش هـای  از  دایکنـدی  والـی 

ولسـوالی  بیجاشـدگان  بـه  عاجـل  رسـیدگی  قسـمت  در  حـوادث 

پاتـو اظهـار سـپاس کـرد و در گفت و گـو بـا فامیل هـای بیجاشـده 

بـا اشـاره بـه مقاومـت دلیرانـه آنـان در برابـر دشـمن اظهـار داشـت 

کـه اداره محلـی فداکاری هـای آنـان را پـاس خواهد گذاشـت. والی 

دایکنـدی در ادامـه بیـان داشـت کـه زندگـی دور از خانـه و کاشـانه 

سـخت اسـت، اما آنان خودشـان را مهاجر احسـاس نکنند، هرجای 

دایکنـدی خانـه آن هـا اسـت.

والـی دایکنـدی اطمینـان داد کـه اداره محلـی در ارسع زمان اقدام 

بـه تصفیـه پاتـو و بازپس گیـری رستـگاب از تحـت سـیطره طالبـان 

خواهـد کـرد. وی خاطرنشـان سـاخت کـه الـی فراهم شـدن زمینـه 

هیـچ  از  محلـی  اداره  خانه های شـان  بـه  بیجاشـدگان  بازگشـت 

آنـان دریـغ نخواهـد  تاشـی بـرای تامیـن مایحتـاج اولیـه زندگـی 

ورزیـد.

فاطمـه اکـربی معـاون امـور اجتامعـی و اقتصـادی والیـت نیـز بـا 

تاییـد صحبت هـای مقـام والیـت، تاکیـد کـرد کـه اداره محلـی در 

کنـار مـردم پاتـو اسـت و اقدامـات الزم برای رسـاندن کمک بـه آنان 

صـورت گرفتـه اسـت.

خواسـت های  و  مشـکات  دایکنـدی  والـی  کـه  اسـت  گفتنـی 

فامیل هـای بیجاشـده را نیـز اسـتامع منـود و تعهـد داد کـه رهـربی 

آنـان را پیگیـری خواهـد کـرد. اداره محلـی شـخصا خواسـت های 

بیـش از یـک هفته اسـت کـه در ولسـوالی پاتـو نیروهـای دولتـی و 

خیزش هـای مردمـی بـا طالبـان می جنگنـد. مقام های محلـی تایید 

کرده انـد روسـتای »رستـگاب« ولسـوالی به دسـت طالبـان افتـاده و  

نیروهـای امنیتـی از چنـد پاسـگاه عقب نشـینی کرده انـد. 

بیـش از یـک هفته اسـت کـه در ولسـوالی پاتـو نیروهـای دولتـی و 

خیزش هـای مردمـی بـا طالبـان می جنگنـد. مقام های محلـی تایید 

کرده انـد روسـتای »رستـگاب« ولسـوالی به دسـت طالبـان افتـاده و  

نیروهـای امنیتـی از چنـد پاسـگاه عقب نشـینی کرده انـد. 

غیـرت علـی جواهـری عضـو شـورای والیتـی دایکنـدی حکومـت را 

بـه کوتاهـی در همـکاری بـا نیروهـای امنیتی و خیزش هـای مردمی 

متهـم کـرده و گفتـه بیش از یـک هفته ایـن نیروها با طالبـان درگیر 

بـه  اسـلحه مجبـور  و  امکانـات  نداشـن  به دلیـل  باالخـره  و  بودنـد 

عقب نشـینی شـدند. 

پاتـو نزدیک تریـن ولسـوالی بـه نیلـی مرکـز دایکندی سـت و نگرانـی 

از رسـیدن جنـگ بـه داخل شـهر وجـود دارد.

 اداره امـور ریاسـت جمهـوری اعام کرده 

اسـت کـه براسـاس احـکام جداگانـه ای 

ریاسـت جمهوری کشـور اسرجرنال بسـم الله محمدی، 

عبدالسـتار  جـرنال  و  ملـی  دفـاع  وزارت  رسپرسـت 

میرزکـوال، رسپرسـت وزارت امـور داخلـه کشـور معرفـی 

شدند.

انتشـار خربنامـه ای  بـا  روز شـنبه 29 جـوزا  اداره  ایـن 

عـاوه کـرده اسـت کـه براسـاس احـکام دیگـری رئیـس 

جمهـوری کشـور، حیات الله حیات، رسپرسـت پیشـین 

وزارت داخلـه، رسپرسـت وزارت احیـا و انکشـاف دهـات 

و مجیـب رحـامن کریمـی وزیـر پیشـین احیا و انکشـاف 

دهات، مشـاور ارشـد رئیس جمهـور در امور انکشـافی و 

زیـر بنـا معرفـی شـده اند.

شـامری از بزرگان سیاسـی کشـور از معرفی رسپرسـتان 

وزارت هـای دفـاع و داخله کشـور اسـتقبال کـرده اند.

عطـا محمـد نـور والـی پیشـین بلـخ و یکـی از بـزرگان 

شـدن  معرفـی  از  خـود  فسـبوک  صفحـه  در  جهـادی 

محمـدی بـه عنـوان رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی کشـور 

نوشـته اسـت: »او بـا تجربـه رسشـار از مدیریـت جنـگ 

و نربدهـای مختلـف چهـل سـاله از دژ تسـخیر ناپذیـر و 

نگین جهاد و مقاومت، پنجشـیر حامسـه سـاز، همیشـه 

در امـور محولـه موفـق بـوده اسـت.«

تجربـه  درایـت،  تدبیـر،  شـجاعت،  کـه  دارد  بـاور  وی 

اسـت  بـارزی  نـکات  از  نیروهـا  خـوب  سـازماندهی  و 

آقـای محمـدی در  بـرای  کـه می توانـد راه موفقیـت را 

کنـد. همـوار  جدیـد  ماموریـت 

از سـوی دگـر جـرنال ولی محمـد احمدزی رئیس سـتاد 

ارتـش کشـور معرفـی شـده اسـت. پیـش از ایـن یاسـین 

ضیـا رئیـس سـتاد ارتش کشـور بود.

اسـدالله خالـد وزیـر پیشـین دفاع و یاسـین ضیـا رئیس 

سـتاد پیشـین ارتـش از سـمت های شـان برکنـار شـده 

اند. اما مشـخص نشـده اسـت که علت برکنـاری این دو 

مقـام نظامـی چـه بـوده اسـت. هرچنـد بـه دلیل شـدت 

جنـگ و غیبـت ایـن دو مقـام نظامـی در کنـار نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی، دادخواهی هـای برای برکناری شـان 

در میـان کاربـران فضـای مجـازی بـه راه افتـاده بود.

رسپرسـتان وزارت دفـاع ملـی و وزارت امـور داخلـه در 

حالـی جدیـدا معرفـی شـده انـد کـه جنـگ در نقـاط 

مختلـف کشـور با شـدت بـی پیشـینه در حال گسـرش 

اسـت.طبق گزارش هـای رسـانه ای در یـک مـاه پسـین 

بـه تـرف  نقـاط مختلـف کشـور  ولسـوالی در  ده هـا 

جنگجویـان گـروه طالبـان در آمـده اسـت.

از  شـامری  در  جنـگ  کـه  اسـت  هفتـه  یـک  از  بیـش 

ولسـوالی ها در شـامل و غـرب کشـور به صـورت دوامدار 

ادامـه دارد و ایـن ولسـوالی ها میـان نیروهـای امنیتـی 

دسـت  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  و  کشـور  دفاعـی  و 

می شـود. به دسـت 

براسـاس گزارش هـای تاییـد ناشـده در یـک مـاه اخیـر 

هـزاران خانـواده از والیت هـای مختلـف کشـور بـه دلیل 

جنـگ و نـا امنـی و هـراس از تسـلط گـروه طالبـان بـر 

محات شـان، خانه های شـان را ترک کـرده و به مناطق 

مجـاور و برخـی بـه شـهرهای بـزرگ روی آورده انـد.

خربهـا از والیـت دایکندی می رسـاند، جنگجویـان گروه 

طالبـان پـس از تـرف منطقـه رستـگاب در ولسـوالی 

بـر غیـر  و  آتـش زده  را  پاتـو، خانه هـای غیـر نظامیـان 

نطامیـان در حـال فـرار شـلیک کـرده اسـت. 

جنگ در ولسوالی پاتوی دایکندی؛ 
صدها خانواده آواره شدند، 70 خانواده کمک غذایی دریافت کردند 

بسم اهلل محمدی سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزکوال 
سرپرست وزارت داخله معرفی شدند 
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زن و شی وارگی 

بازیکن امریکایی بارسا در یک 
قدمی انتقال به مارسی

 مسی برای پیوستن واینالدوم به 
بارسا بی تابی می کرد!

 »Kabul Melody« فلم مستند 
ساخته صحرا مانی در بخش 

ویژه فلم های مستند کن 
رشکت می کند

هنری

ورزشی

و  بـه جنـس  شـدن  تبدیـل  بیشـر  امـروزه  زن هـا   

کاالی بـازار. این تاسـف بار اسـت، شـاید مـا متوجه 

نیسـتیم یـا هم خـود را به بـی توجهی زدیـم. خیلی 

درگیـر  را  ذهنـم  موضـوع  ایـن  کـه  می شـود  وقـت 

و  بیگانـه  بـا خودمـان  مـا زن هـا  بـود. چـرا  کـرده 

اینقـدر ُسـبک هسـتیم، خود را بـاور نداریـم، ارزش 

مـا کاالی بـازار اسـت، از دیـدن چهـره هـای شـبیه 

مانکـن و بـت وارگـی بـه حیـرت می افتـم. ایـن خود 

رنـج اسـت...

 بارسـلونا و املپیک مارسـی برای خرید کـرناد دالفوئنته 

بـه توافـق اولیه رسـیدند. شـهریور ماه گذشـته بارسـلونا 

در اولیـن بـازی تحـت هدایت رونالـد کومان توانسـت با 

نتیجـه 3-1 بـر ناسـتیچ پیـروز شـود. رسمربـی هالنـدی 

از  از بازیکنانـش میـدان داد  بـه بسـیاری  بـازی  در آن 

امریکایـی  فوئنتـه مهاجـم 19 سـاله  جملـه کـرناد دال 

خـود. به ایـن ترتیـب ...

 مدیـر برنامـه هـای جورجینیـو واینالـدوم ادعـا کـرد کـه 

لیونـل مسـی مشـتاق بـود تـا ایـن بازیکـن را بـا پیراهـن 

انتقـال جورجینیـو  پیـش  روز  بارسـا مشـاهده کنـد. 9 

واینالـدوم بـه پـی اس جی باالخره رسـمی شـد. هافبک 

هالنـدی لیورپـول پـس از 5 فصل خوب در این باشـگاه 

بـا امتـام قـراردادش از ایـن پـس ...

 انتظارات از رهبری 
جدید سکتور امنیتی

 جمهوریت و ترویج 
پلورالیسم سیاسی

جنگ روانی، ترفند جدید 
تروریستان در مهار نیروهای 

امنیتی 

 دیـروز پـس از ماه هـا نگرانی و ابهام در مـورد وضعیت 
امنیتی کشـور سـرانجام رییـس جمهـور تصمیم گرفت 
کـه رهبـری وزارت دفـاع ملـی و هـم چنیـن رهبـری 
وزارت امـور داخلـه را تبدیـل کند. در روزهای گذشـته 
شـرایط سـختی هم بر نیروهـای امنیتی و هـم بر مردم 

در محـات جنگی گذشـت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

طرح امنیتی غرب کابل تأیید شد 



 

 

طرح امنیتی غرب کابل تأیید شد 

اعلام   جمهلوری  ریاسلت  دوم  معاونلت 

کرده اسلت کله طلرح امنیتی غلرب کابل 

توسلط محملد ارشف غنلی رئیلس جمهلور کشلور تاییلد 

. شلد

روز  جمهلوری  ریاسلت  دوم  معاونلت  مطبوعاتلی  دفلر 

شلنبه 29 جلوزا بلا نرش خربنامه ای نوشلته اسلت که این 

طلرح، در 26 جلوزا در جلسله ویلژه امنیتلی بله ریاسلت 

رئیلس جمهلور و بلا اشلراک معاونان ریاسلت جمهوری، 

مشلاور امنیلت مللی، وزیلر املور داخلله، رئیلس عموملی 

معلاون  و  مسللح  قلوای  درسلتیز  للوی  مللی،  امنیلت 

تخنیکلی دفلر شلورای امنیلت مللی تاییلد شلد.

در پلی حملله تروریسلتی بر مکتب سیدالشلهدا در غرب 

کابلل، محمدارشف غنلی، رئیس جمهور کشلور به رسور 

دانلش، معلاون دوم ریاسلت جمهلوری وظیفله سلپرد تلا 

طلرح جاملع امنیتلی را غلرب کابل تهیله کند. 

در  کله  بلود  گفتله  جمهلوری  ریاسلت  دوم  معاونلت 

مشلورت بلا شلورای والیتلی، وکیلان گلذر، ملردم محل، 

نهادهلای امنیتلی و علام تهیه و برای تطبیق به ریاسلت 

جمهلوری سلپرده اسلت.  بلر اسلاس ایلن طلرح، قلرار 

اسلت، تشلکیات پولیلس مللی و امنیلت مللی افزایلش 

یابلد. هم چنلان مردم محلل در تأمین امنیت این سلاحه 

دخیلل  شلوند و تعلداد پوسلته های پولیس مللی و اردوی 

مللی در مناطلق آسلیب پذیر افزایلش پیلدا کنلد. 

رسور دانلش، معاون دوم ریاسلت جمهلوری گفته بود که 

روز چهارشلنبه، پنجلم جلوزا، این طرح بله رییس جمهور 

سلپرده اسلت. اکنون بعد از گذشلته بیش از سله هفته، 

طرح ملورد تایید قلرار گرفت.

کله  می گویلد  اکنلون  جمهلوری  ریاسلت  دوم  معاونلت 

در جلسله ویلژه امنیتلی، بله دفلر شلورای امنیلت مللی 

کاری  گلروپ  یلک  ایجلاد  بلا  کله  شلد  داده  هدایلت 

و  اول  معاونت هلای  مناینلدگان  اشلراک  بلا  تخنیکلی 
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 ولسلمرش غنلي د ملکلي تلفاتلو زیاتېلدو ته په اشلارې پر بین 

املللي ټولنلې غلږ وکلړ چلې د طالبانو پله اړه بې طرفله پاتې 

نله يش او ومنلي چلې پله جګلړه کلې د دوی لله للوري زملوږ 

بلرشي حقونله پله عملدي توګه نقلض کېږي.

نوملوړي دغله خلربې پلارون مازدیګلر پله ارګ کلې د ملي 

دفلاع، کورنیلو چارو او د کلیو او پراختیا وزارتونو د رسپرسلتانو 

او د وسلله وال پلوځ د للوی درسلتیز د معريف په مراسلمو کې 

کلړې دي.

شلوې  خپلره  پله  دفلر څخله  مطبوعلايت  لله  ولسلمرشۍ  د 

خربپاڼله کلې راغلي چلې ولسلمرش د امنیتي سلکتور ترمنځ 

د همغلږۍ پلر زیاتلوايل ټینلګار وکلړ.

د خربپاڼلې پله حوالله، ولسلمرش غنلي د یلادو وزارتونلو لله 

نویلو  ترڅنلګ  کوللو  مننلې  د  څخله  مسلوولینو  مخکېنیلو 

رسپرسلتانو تله په چارو کلې د بریالیتوب هیلله وکړه وې ویل، 

جګلړه طاللب پیلل کلړې او مسلوول یلې هملدوی دي. موږ د 

سلولې لپلاره منظمله طرحه لله نړیوالو او افغانانلو رسه رشیکه 

کلړه، خلو د طاللب طرحله چېرتله ده؟

نوملوړي د طالبانلو لله للوري د عامله تاسیسلاتو ورانوللو ته په 

اشلارې وویلل، طالبلان د تلورو شلبکو پله اشلاره افغانسلتان 

ورانلوي، دوی بایلد یلو انتخلاب وکلړي، سلوله کلوي او کله له 

تله دوام ورکلوي؟ کله دښلمني  افغلان وللس رسه دښلمنۍ 

کلوي، وللس بله یلې پله قاطعیلت ځلواب ورکلړي.

پله  دوللت  ملرشوع  او  نظلام  مسلوول  د  “ملوږ  وویلل:  غنلي 

توګله پله جګلړه کلې ټوللو بلرشي قوانینلو تله ژملن یلو، خلو 

طالبانلو دغله ټلول قوانین تر پښلو النلدې کړي او افغانسلتان 

ورانلوي.”

بیلن  پلر  اشلارې  پله  تله  زیاتېلدو  تلفاتلو  ملکلي  د  ولسلمرش 

املللي ټولنلې غلږ وکلړ چلې د طالبانو پله اړه بې طرفله پاتې 

نلي او ومنلي چلې پله جګلړه کلې د دوی لله للوري زملوږ 

بلرشي حقونله پله عملدي توګله نقلض کېلږي.

خو طالبانو په دې اړه ال تراوسه څه نه دي ويي.

پله خربپانله کلې زياتله شلوې چلې پله دې مراسلمو کلې د 

ملي امنیلت سلاکار ډاکلر حمدالله محلب وویل، وروسلتي 

تغییلرات د امنیتلي سلکتور تلر ارزونلې وروسلته د همغلږۍ 

زیاتلوايل او پله ښله ډول د خلکلو د امنیلت د تامیلن لپلاره 

رامنځتله شلوي دي. رسچينله کاږي، د ملي دفلاع، کورنیلو 

چلارو او کلیلو پراختیلا وزارتونلو رسپرسلت وزیرانلو ژمنله وکلړه 

چلې د واحلد ټیلم پله توګله بله چلارې پرملخ یلويس.

د خربپاڼلې د معلوماتلو لله مخلې، پله دې مراسلمو کلې د 

ملي دفاع وزارت مخکېني لوی درسلتیز سلر جرنال یاسلین 

پله موخله د وزیلر  تله د هغله د خدمتونلو د قدرونلې  ضیلاء 

محملد اکلرب خلان علايل دولتلي ملډال ورکلړل شلو.

ولسمرش د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته په اشارې: بین املليل ټولنه دې د طالبانو په اړه بې طرفه پاتې نه يش
کارتون

 

 دیلروز پلس از ملاه هلا نگرانلی و ابهلام در ملورد وضعیلت 

امنیتلی کشلور رسانجلام رییلس جمهلور تصمیلم گرفت که 

رهلربی وزارت دفلاع مللی و هلم چنیلن رهلربی وزارت املور 

داخلله را تبدیلل کنلد. در روزهلای گذشلته رشایط سلختی 

هلم بلر نیروهلای امنیتلی و هم بر ملردم در محلات جنگی 

گذشلت. از یلک سلو نیروهلای امنیتلی در وضعیلت کاملا 

باتکلیلف قلرار گرفتنلد و از سلوی دیگر مناطق و ولسلوالی 

هلا پلس از دیگلری به دسلت دشلمن سلقوط کردنلد. بدون 

شلک ملردم از بیلرون منلی داننلد کله در داخلل نظلام و در 

رهلربی سلکتور امنیتلی چه می گلذرد. اما عملکلرد رهربی 

نهادهلای امنیتلی در روزهلای گذشلته فاجعله بلار بلود. از 

همیلن رو تبدیللی هلا در رهربی سلکتور امنیتلی امیدواری 

انتظلارات و  البتله  آن  بله ملوازات  و  را بیشلر سلاخته  هلا 

توقعلات را نیلز افزایلش داده اسلت. 

شلاید بلرای رهلربی جدیلد سلکتور امنیتلی سلخت باشلد 

کله بله همله توقعلات و انتظارات پاسلخ دهند. بله خصوص 

کله در رشایطلی آنلان رهلربی سلکتور امنیتلی را بله عهلده 

ملی گیرنلد کله روزهلای سلختی را پشلت رس گذاشلته ایم. 

روزهایلی کله شلاید در طول بیسلت سلال جنلگ متفاوت و 

تلا حلدودی بی سلابقه بوده اسلت. اما نبایلد فراموش کنیم 

کله انتظلارات ملردم و نیروهلای امنیتلی نیز هرگز بله ناحق 

ایلن  نیلز  حکوملت  رهلربی  اساسلا  اسلت.  نگرفتله  شلکل 

تبدیللی هلا و جابجایلی هلا را بله خاطر مدیریلت وضعیت و 

شلکل گیلری امیدهلای دوبلاره مردم بله وجود آورده اسلت. 

بنابرایلن رهلربی جدیلد سلکتور امنیتی به خصلوص وزرای 

دفلاع و داخلله بایلد به انتظارات پاسلخ دهنلد و در وضعیت 

وضعیلت  در  نتواننلد  اگلر  آنلان  آورنلد.  وجلود  بله  تغییلر 

تغییلرات محسلوس بله وجود آورند رشایط سلخت تلر و بدتر 

از گذشلته خواهلد شلد. 

نخسلتین انتظلار از رهلربی جدیلد ایلن اسلت کله روحیله 

رسبلازان در میلدان جنلگ و هلم چنیلن امیلد را بله ملردم 

برگرداننلد. ایلن مسلاله زمانلی به وجلود می آیلد که رهربی 

جدید سلکتور امنیتی در شلیوه های جنلگ تغییرات جدی 

بله وجلود آورنلد و بخلش هایلی از مناطلق از دسلت رفتله را 

بلاز پلس گیرنلد و طالبلان در چندیلن میدان نربد شکسلت 

سلخت ببینلد. ایلن املر شلدنی اسلت و احتلامال بلا اندکی 

تغییلرات در تاکتیلک هلای جنگلی و بله خصلوص از طریق 

اعتلامد بله نهادهلای مردملی بله وجلود ملی آید. متاسلفانه 

در روزهلای گذشلته در اکلر مناطقلی که به دسلت طالبان 

سلقوط کلرده انلد چنلدان جنگلی صلورت نگرفتله اسلت. 

اکلرا بلدون کلدام مقاوملت جلدی کله در طلی سلال هلای 

گذشلته شلاهد بودیلم به دسلت دشلمن افتاده انلد. اکنون 

بلا کملی تدبیلر و تفویلض صاحیلت بله فرماندهلان جنلگ 

ملی تلوان بسلیاری از مناطلق را بلاز پلس گرفت. 

نکتله دیگر رسلیدگی بله رسبلازان میدان جنلگ و دلجویی 

توسلط  روزهلای گذشلته  کله در طلی  اسلت  از زخمیانلی 

دشلمن مجلروح شلده انلد. متاسلفانه در هفتله هلای اخیلر 

بارهلا اتفاق افتاده اسلت که تعدادی از رسبلازان در میدان 

جنلگ گیلر مانلده انلد وللی بله فریادهلای آنلان رسلیدگی 

نشلده و معملوال بلی اعتنایلی صلورت گرفتله اسلت. ایلن 

وضعیلت بلر روحیله رسبلازان اثلر منفلی گذاشلته و آنلان را 

از آینلده جنلگ نلا امیلد کلرده بود. رهلربی سلکتور امنیتی 

بایلد نقطله بله نقطله مناطلق جنگلی را دو بلاره ملرور کلرده 

و بلرای هلر کلدام پلان خلاص طلرح و اجرایلی کننلد. ملی 

تلوان بسلیاری از مناطق را به سلادگی دراولویلت قرار داد و 

بلا روحیله دادن بله رسبلازان از دشلمن پلس گرفلت. 

بحلث مهملی کله هلم در مرکلز و هلم در محلات مطلرح 

اسلت و تاکنلون سلبب شکسلت شلده اسلت علدم انسلجام 

و هامهنگلی میلان رهلربی نهادهلای امنیتلی از یکسلو و 

میلان رهلربی سلکتور امنیتلی و مقاملات محللی از سلوی 

دیگلر بلوده اسلت. اتفاقا فرمان رییلس جمهور کله اخیرا به 

خاطلر علدم مداخلله مقاملات ملکلی در امور نظاملی صادر 

شلده اسلت بله همیلن خاطر بوده اسلت که تضادهلا و عدم 

مداخلله هلای بلی جا را بله حداقل برسلاند. اما تعلدادی از 

مقاملات محللی همیلن فرملان را بهانله قلرار داده کله گویلا 

دسلت شلان بسلته اسلت و منلی تواننلد در املور امنیتلی 

از اسلاس غللط  ایلن ادعلا  مداخلله کننلد. در حاللی کله 

اسلت. والیلان در والیلات رییلس شلورای نظامی هسلتند و 

بایلد در قبلال عملکلرد نظامی و یا سلقوط مناطق پاسلخگو 

باشلند. املا منی توانند مسلتقیام رهربی جنلگ را به عهده 

بگیرنلد و یلا در املور تخنیکلی جنلگ سلهم بگیرنلد. 

امنیتلی  سلکتور  رهلربی  از  ملردم  توقلع  صلورت  هلر  در 

و همدللی در  برابلر دشلمن  در  قلوی  روحیله  بازگردانلدن 

امنیتلی و هامهنگلی در رهلربی سلکتور  نیروهلای  میلان 

امنیتلی اسلت. در غیلر آن صلورت وضعیلت بدتلر خواهلد 

شلد و رهلربی جدیلد سلکتور امنیتی خاطره بدتلری از خود 

بله یلادگار خواهلد گذاشلت. امیدواریلم کله چنیلن املری 

تکرار نشلود و ما شلاهد جدی شلدن دفاع در برابر دشلمن 

باشلیم. 

 

هدایلت داده شلد کله هلر کلدام در سلاحه کاری مربوط 

خلود، اقداملات عاجلل را انجلام دهنلد.

طلی پنج سلال گذشلته، غرب کابلل همواره ملورد حمله 

مکتب هلا،  در  تلن  تاکنلون صدهلا  و  بلوده  تروریسلتان 

مراکلز آموزشلی، کللپ، زایشلگاه ، مسلجدها و حتلی در 

وسلایط مسلافری هلدف قلرار گرفته  انلد.

 وزارت املور خارجله کشلور اعلام کلرده اسلت کله 

وزیران خارجه افغانسلتان و تاجیکسلتان در حاشلیه 

مجملع دیپلوماسلی انتالیلا در ترکیه دیدار و در ملورد همکاری های 

امنیتلی و اقتصلادی گفتگلو کردند.

ایلن وزارت روز شلنبه 29 جلوزا بلا نلرش خربنامله ای نوشلته اسلت 

کله محمدحنیلف امتلر، وزیلر خارجله کشلور بلا ابلراز قدردانلی از 

از  بین امللللی  و  مللی  عرصه هلای  در  تاجیکسلتان  حامیت هلای 

موقلف افغانسلتان؛ برگلزاری موفقانله نهمین نشسلت وزرای خارجه 

قللب آسلیا– پروسله اسلتانبول، راه انلدازی عملیلات مشلرک مبارزه 

بلا تروریسلتان، قاچاقلربان ملواد مخلدر و گروه هلای تبهلکار را در 

تقویلت روابلط دو جانبله و رفلع چالش هلای امنیتلی حایلز اهمیلت 

دانسلته و بلر تحکیلم عائلق و روابط اقتصلادی، تجلاری و فرهنگی 

میلان دو کشلور، تأکیلد کلرد.

افزایلش صلادرات  روی  دو طلرف همچنلان  از خربنامله،  نقلل  بله 

 وزارت املور خارجله کشلور در پلی اظهلارات شلاه 

گفتله  پاکسلتان  خارجله  وزیلر  قریشلی،  محملود 

اسلت کله اظهلار نظر هلای غیرواقعلی و بله دور از حقیقلت بلرای 

تقویلت روابلط دو کشلور مفیلد نخواهلد بلود. خربنامله ای کله روز 

شلنبه 29 جلوزا ایلن وزارت منتلرش کلرده، در آن املده کله بلا در 

بلرای  پیش آملده  فرصت هلای  و  اوضلاع  حساسلیت  نظرداشلت 

رسلیدن بله یلک صللح دایملی و پایلدار در افغانسلتان و منطقله، 

اظهلار نظرهلا و بیانیه هلای مکلرر مقام هلای پاکسلتانی کله ایلن 

رونلد را صدمله بزنلد بله نفلع پروسله صللح نیسلت.

 وزارت خارجله می گویلد: »خواسلت افغانسلتان و جامعله جهانلی 

از نفلوذ و کنلرول  ایلن اسلت کله  از مقاملات دوللت پاکسلتان 

انجلام  بلرای  را  آن هلا  و  اسلتفاده کنلد  دارد  بلاالی طالبلان  کله 

گفتگوهلای معنلی دار به میلز مذاکره برگرداند، جنلگ و خونریزی 

در افغانسلتان ختلم، تهدیلد تروریلزم جهانلی پایلان یافتله و صلح 

در افغانسلتان که منافع پاکسلتان و جهان نیز در آن نهفته اسلت 

شلود. تأمین 

شلاه محمود قریشلی، وزیر املور خارجه پاکسلتان در مصاحبه ای 

با شلبکه »طللوع نیوز« گفت که نسلبت دادن افزایش خشلونت ها 

بله گلروه طالبلان یلک مبالغله اسلت. قریشلی گفته اسلت، سلایر 

عنلارص مخلرب چون داعش و برخی عنارص داخلی در افغانسلتان 

کله از اقتصلاد جنلگ منفعلت می برنلد، در خشلونت های اخیلر 

دسلت دارنلد. ایلن گفته هلای وزیر املور خارجه پاکسلتان واکنش 

تنلد مشلاور امنیلت ملی کشلور را نیلز به همراه داشلت.

در  نیلز  جمهلور  رئیلس  مللی  امنیلت  مشلاور  محلب،  حمداللله 

موللود چلاووش اوغللو، وزیر املور خارجه ی 

عبداللله  بلا  دیلدار  در  ترکیله  جمهلوری 

عبداللله، رئیلس شلورای عاللی مصالحله ملی گفته اسلت 

حامیلت  افغانسلتان  صللح  تاش هلای  و  ملردم  از  کله 

. می  کنیلم

عبداللله عبداللله رییلس شلورای عاللی مصالحله ی مللی 

روز شلنبه ۲۹ جلوزا بلا  آقلای موللود چلاووش اوغللو، وزیلر 

مجملع  حاشلیه ی  در  ترکیله  جمهلوری  خارجله ی  املور 

آنتالیلا دیلدار کلرد. شلورای عاللی مصالحله  دیپلامسلی 

آقلای عبداللله در  بلا نلرش خربنامله ای نوشلته کله  مللی 

خاطلر  بله  ترکیله  امورخارجله ی  وزیلر  از  ماقلات  ایلن 

دپلوماسلی  مجملع  اجلاس  در  اشلراک  بلرای  دعلوت 

انتالیلا و حامیلت  ایلن کشلور از افغانسلتان و تاش هلای 

 وزارت دفلاع مللی اعلام کلرده اسلت کله 

259 جنگجلوی گلروه تروریسلتی طالبلان 

در شلبانه روز گذشلته در درگیلری بلا نیروهلای امنیتلی و 

دفاعلی کشلور، بله هاکت رسلیده و 161 جنگجلوی دیگر 

ایلن گلروه جراحلت برداشلته انلد.

فلواد املان، معلاون سلخنگوی وزارت دفلاع روز شلنبه 29 

جلوزا در تویتلی ترصیلح کلرده اسلت کله ایلن جنگجویلان 

ننگرهلار، کلرن، میلدان وردک،  گلروه طالبلان در والیلات 

غزنلی، ارزگان، قندهلار، هلرات، فراه، غور، بللخ، جوزجان، 

هلمنلد، تخلار و بغلان کشلته و زخملی شلده انلد.

در حالیکله ملردم افغانسلتان انتظلار پیرشفلت گفتگوهلای 

صللح را می کشلیدند اما طلی هفته های اخیلر جنگ ها در 

نقاط مختلف کشلور بیش از گذشلته تشلدید شلده اسلت. 

گفتنلی اسلت کله هلم اکنلون نیروهلای امنیتلی کشلور در 

بیلش از 80 نقطله کشلور درگیلر دفلاع و از خلاک و میهلن 

دفلر مطبوعاتی والی ننگرهلار اعام کرده  

اسلت کله در یلک عملیلات نظاملی یلک 

پاکسلتانی کشلته شلده و 15 قطعه کارتی که نشلان دهند 

هویلت پاکسلتانی جنگجویلان گلروه طالبلان اسلت نیلز به 

دسلت نیروهلای امنیتلی و دفاعلی کشلور افتلاده اسلت. 

دفلر مطبوعاتلی واللی ننگرهلار شلنبه 29 جلوزا در تویتی 

ترصیلح کرده اسلت که شلب گذشلته یک مرکز تروریسلتی 

گلروه طالبلان در ولسلوالی خوگیانلی والیلت ننگرهلار بله 

طلور کاملل ویران شلد کله در ایلن عملیات یک پاکسلتانی 

کشلته شلد و بیلش از ده قطعله کارت هویلت پاکسلتانی به 

دسلت نیروهلای امنیتلی افتاده اسلت.

باقلی مانلدن ایلن کارت هلای هویتلی پاکسلتانی بیانگلر 

حضلور گسلرده اتبلاع پاکسلتانی در جنلگ افغانسلتان در 

کنلار گلروه تروریسلتی طالبلان اسلت.

قبلل از ایلن؛ رئیلس جمهور غنلی و حمد الله محب مشلاور 

دوم ریاسلت جمهلوری، طلرح متذکلره را به صلورت همه 

جانبله غلور کننلد و طلرح نهایلی آن را با اقداملات واضح 

کوتلاه ملدت، میلان ملدت و درازملدت بله جلسله بعلدی 

ارائله کننلد.

در ایلن جلسله همچنیلن بله ادارات مربوطله مخصوصلا 

بله وزارت املور داخلله و ریاسلت عموملی امنیلت مللی، 

معلاون دوم ریاسلت جمهلوری پیش از این هشلدار داده 

بلود کله ۱ میلیلون و ۶۰۰ هلزار انسلان در حوزه هلای 

امنیتلی ششلم، سلیزدهم و هژدهلم کله بیشلر مناطلق 

تهدیلد  معلرض  در  می شلود،  کابلل  غلرب  مربلوط 

را  ملردم  ایلن  بلر  حملله  او  دارنلد.  قلرار  سلازمان یافته 

بلود. خوانلده  »نسل کشلی« 

تجلارت  بیانلس  بلا  تاجیکسلتان  و  افغانسلتان  میلان  واردات  و 

مثبلت، ایجلاد زون هلای مشلرک اقتصلادی )بازارچه های مشلرک 

از جملله  اقتصلادی  پروژه هلای مشلرک  انلدازی  راه  و  رسحلدی( 

پلروژه دشلت جم بلرای تولیلد بلرق، آبیلاری و زراعلت کله در سلفر 

رئیلس جمهلوری افغانسلتان بله آن کشلور در سلال ۱۳۹۵ مطلرح 

شلده بلود، نیلز صحبلت و تبلادل نظلر کردنلد.

ایلن  در  تاجیکسلتان  خارجلٔه  املور  وزیلر  مهرالدیلن،  رساج الدیلن 

و  افغانسلتان  دوللت  میلان  گفتگوهلای صللح  دوبلارٔه  آغلاز  دیلدار 

طالبلان را حایلز اهمیلت فوق العلاده دانسلته و از حامیت کشلورش 

از رونلد صللح بله رهلربی و مالکیلت افغان هلا، بله وزیر املور خارجٔه 

کشلور اطمینلان داد. پیلش از این هم گزارش شلده بود که شلورای 

امنیلت مللی اعلام کلرده بلود کله توافق نامله ای بیلن افغانسلتان و 

قزاقسلتان امضلا شلده کله در زمینله حامیلت متقابلل نظاملی در 

حوزه هلای مختللف بیلن دو کشلور هملکاری خواهلد شلد.

واکنشلی تنلد بله اظهلارات اخیلر شلاه محمود قریشلی وزیلر امور 

خارجله پاکسلتان در مورد طالبان، او را همدسلت طالبان خواند.

خشلونت بار  عملیات هلای  »طالبلان  نوشلت:  تویتلی  در  محلب 

خویلش را علیله مردم افغانسلتان در رسارس این کشلور راه اندازی 

می کنلد. ملا می دانیلم کله چگونله و چلرا آنلان بله گونلٔه متلداوم 

قلادر بله انجلام ایلن می شلوند.«

او در ادامله نوشلت: »قریشلی یلا بی خلرب، یلا نلادان یلا همدسلت 

)طالبلان( اسلت. ممکلن او ایلن موضلوع را نیلز رد کند که اسلامه 

)بلن الدن( در نزدیکلی یلک پایلگاه نظامی پاکسلتانی پیدا شلده 

بود.«

واکنش ها در پاکستان

از سلوی دیگلر، افراسلیاب ختلک سلناتور پیشلین پاکسلتانی در 

کشلورش  خارجله  املور  وزیلر  اظهلارات  بله  واکنلش  در  توییتلی 

نوشلت: »چلرا طالبلان بله وزیلر املور خارجله دیگلری نیاز داشلته 

باشلند، در حاللی کله یلک وزیلر املور خارجله دارنلد؟«

او نوشلت: »بی طرفی پاکسلتان در افغانسلتان هیلچ زمانی اعتبار 

نداشلت و اکنلون در نهایلت ایلن ادعلا نیز به دور انداخته شلد.«

گفتنلی اسلت کله مقام هلای افغلان و آمریلکا هملواره پاکسلتان را 

بله حامیلت از طالبلان متهلم کرده انلد، املا اسلام آباد ایلن اتهلام 

را رد می کنلد.

دوناللد ترامپ، رییس جمهوری سلابق آمریلکا، 225 میلیون دالر 

کمک کشلورش به پاکسلتان را در سلال 2017 قطع کرد و دلیل 

آن را »حامیلت پاکسلتان از طالبلان« عنلوان کرد اما پاکسلتان هر 

نلوع حامیلت از طالبان را همواره رد کرده اسلت.

صللح سلپاس گزاری کلرد و نقلش مثبلت ترکیله را در ایلن 

راسلتا سلتود. بله نقلل از خربنامله، رئیلس شلورای عاللی 

آخریلن  و  صللح  تاش هلای  بلاره ی  در  مللی  مصالحله ی 

کلرد  صحبلت  افغانسلتان  در  سیاسلی-امنیتی  وضعیلت 

بلرای  افغانسلتان  اسلامی  جمهلوری  طلرف  تعهلد  از  و 

دسلت یافنت بله صللح دایملی در کشلور از طریلق مذاکره 

وزیلر  اوغللو،  چلاووش  موللود  داد.  اطمینلان  گفتگلو  و 

امورخارجله ی جمهلوری ترکیله در ایلن دیلدار از حامیلت 

کشلورش از افغانسلتان و تاش هلای صللح اطمینان داد. 

وزیلر امورخارجله ی ترکیله در ادامله ی صحبت هلای خلود 

افلزود کله روابلط تاریخی و ارزش های مشلرک دو کشلور 

را بلا هلم پیونلد می دهنلد و ترکیله بلا حامیلت از صللح در 

کنلار ملردم افغانسلتان قلراردارد.

انلد. اکنلون بخش بزرگی مردم افغانسلتان به جلای انتظار 

صللح در فکلر ایجلاد جبهلات در برابلر جنگجویلان گلروه 

طالبلان از طریلق خیزش هلای مردملی انلد.

روان  سلال  ملی  ملاه  اول  از  درسلت  کشلور  در  جنگ هلا 

میلادی پلس از آن شلدت گرفلت که نخسلتین جوخه های 

نظامیلان امریکایلی کشلور را تلرک کردنلد.

اکنلون نزدیلک بله سله ملاه اسلت کله گفتگوهلای صللح 

عملا متوقلف شلده اسلت. براسلاس گزارش هلا رسلانه ای 

ملورد  یلک  تنهلا  توقلف  مدت هلا  از  بعلد  پیلش  روز  دو 

گفتگوکننده هلای دو طلرف در دوحله برای سلاعتی گفتگو 

کردنلد. ایلن درحالیسلت که گفته می شلود هزاران مسلجد 

و مدرسله دینلی پاکسلتانی در ایلن اواخلر در تلاش جملع 

آوری اعانله بلرای گلروه طالبلان در افغانسلتان اسلت.

در  کله  می دهلد  نشلان  نیلز  امنیتلی  منابلع  اطاعلات 

درگیری هلای اخیر شلامر زیلادی از اتباع پاکسلتانی و حتا 

و نظامیلان پاکسلتانی در درگیری هلا با نیروهلای امنیتی و 

دفاعلی کشلور کشلته و گرفتارشلده انلد. 

لویلد آسلتین وزیر دفاع امریکا گفته اسلت کله القاعده بعد 

از دوسلال بعلد از خلروج کاملل نیروهلای امریکایلی قلادر 

بلا از رسگیلری فعالیلت خلود خواهلد بلود. جهلان بله ایلن 

نکتله بلاور دارد کله گلروه طالبلان هنلوز روابط دامنله داری 

بلا سلازمان تروریسلتی القاعلده دارد، بله اعضای ایلن گروه 

در افغانسلتان پنلاه فراهلم میکنلد و ایلن گلروه از القاعلده 

کملک دریافلت می کنلد. یلک دیپلوملات کانادایلی بنلام 

کریس الکسلاندر نیز در تویتی نوشلته اسلت که پاکسلتان 

حاملی دوللت تلرور در افغانسلتان اسلت و این بلرای جهان 

تهدیلد خواهلد بود.

امنیلت مللی وی گفته بودند که پاکسلتان با افغانسلتان در 

یلک جنلگ نا اعام شلده قرار گرفته اسلت.

بله بلاور آگاهلان واقعیلت همیلن اسلت کله گلروه طالبلان 

بله صلورت بی دریلغ توسلط حکوملت پاکسلتان حامیلت 

می شلود. در خلاک پاکسلتان بله ایلن گلروه آملوزش داده 

می شلود، تجهیلز می شلود، امکانلات مالی فراهم می شلود 

و بله جنلگ افغانسلتان اعلزام می شلود.

مقام های پاکسلتان همیشله در مقابل انتقادات افغانستان 

واکنلش تنلد نشلان داده و گفتله اسلت کله پاکسلتان برای 

رسلیدن بله صللح در افغانسلتان تاش هلای زیلادی کلرده 

کله  نشلان می دهلد  کافلی  ملدارک  و  اسلناد  املا  اسلت. 

حکوملت پاکسلتان به خصلوص فلوج این کشلور بله صورت 

و  می کنلد  مداخلله  افغانسلتان  داخللی  املور  در  آشلکارا 

ماللی  متویلل  و  دهلی  سلازمان  افغانسلتان  در  را  جنلگ 

می کنلد.

دیدار وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان در ترکیه؛ 
گفتگو بر سر مبارزه مشترک با تروریستان   

واکنش ها به سخنان وزیر خارجه پاکستان؛
 وزارت خارجه: اظهار نظرهای غیرواقعی بر تقویت روابط دو کشور مفید نیست 

ترکیه: از مردم افغانستان و تالش های صلح حمایت می کنیم  

کشته شدن 259 جنگجوی گروه طالبان 

یک جنگجوی پاکستانی در ننگرهار کشته شد  

محمد هدایت 

سرمقاله

 انتظارات از رهبری 
جدید سکتور امنیتی



 

نظـام هـای سیاسـی نقـش تعییـن کننـده در خلق 

صـورت هـای اجتامعـی و سیاسـی در جامعـه دارد. بـه 

ایـن معنـا کـه نظـام سیاسـی مـی تواند سـیامی خشـن 

و یـا چهـره متعـادل را در جامعـه بوجـود آورد. زیـرا نظـام 

یـک  در  عمـده  و  اصلـی  زیربناهـای  سیاسـی سـازنده 

کشـور را بـه عهـده دارد. کشـور هـا و جوامـع کـه دارای 

نظام سیاسـی مردم سـاالر و متعهد به ارزش ها و آزادی 

هـای انسـان مـدار اسـت، فرهنـگ میانه¬رو سیاسـی را 

در جامعـه ترویـج و نهادینـه مـی کنـد کـه در آن منافـع 

حیاتی متام شـهروندان آن کشـور برآورده شـود. بنابراین 

بسـر اساسـی سـازش و تسـاهل را نظـام سیاسـی در 

یـک جامعـه شـکل می دهـد/ یـا برعکس نظام سیاسـی 

اسـت کـه در جامعـه روحیـه و اصـول اولیگارشیسـم و 

بـر مردمـان دیگـر  حتـی برتریـت یـک دسـته مـردم را 

زمینـه سـازی می کنـد و کشـور را مملو از تنفر سیاسـی 

و شـکاف اجتامعی می سـازد. سـاختار سیاسـی در یک 

کشـور بـه تأسـی از اصـول و ضوابط نظام سیاسـی بافت 

کاربـردی خویـش را مـی سـازد. هـرگاه ایـن بافـت هـا از 

خصلـت هـای همدیگر پذیرانـه در جامعه بدور باشـد به 

یقیـن افراقـات اجتامعـی و سیاسـی را در قالـب هـای 

ایـن صـورت  مختلـف سـامان مـی بخشـد. جامعـه در 

درگیـر تضادهـا و تناقضـات الینحـل می گـردد و بحران 

هـای چنـد دسـتگی قومـی، قبیلـوی، زبانـی، سـمتی و 

فرهنگـی از درون آن رس راسـت منـوده و با ماهیت دیگر 

بـه مفلوکیـت تصنعـی – سیاسـی  را  سـتیزانه، جامعـه 

از موجودیـت و  بـارز  مواجـه مـی سـازد.  منونـه هـای 

کارکـرد نظـام هـای سیاسـی غیـر منعطف کـه اتباع یک 

کشـور را بـه دسـته هـای خـودی و بیگانـه تعریـف و در 

نهایـت روش دیکتارمأبانـه دولت ها را مسـبب می گردد. 

در چنیـن جوامـع دیـدگاه واحـد و مشـرک میـان مـردم 

و نظـام سیاسـی وجـود نـدارد و اکرثیـت قاطـع مردمـان 

فراتـر  محـض  پیـروی  دایـره  از  بایسـت  جامعـه  هـامن 

نرفتـه و همـواره مورد رسکـوب و حقـارت تاریخ¬مند قرار 

گیـرد. ظاهـر همچـو جوامـع شـاید چنـد سـالی آرامـش 

ناشـی از اسـتفاده قـوه قهریـه کـه بـه صـورت خصامنـه 

بـر مـردم تحمیـل مـی گـردد ممتـد افتـد؛ امـا بنیـاد آن 

متزلـزل و منتظـر وقـوع یـک جرقـه¬ی اسـت کـه شـاید 

در گوشـه¬ی از جامعـه ُرخ دهـد و تـا ژرفـای تاریـخ و 

سیاسـت و زیربناهـای موجـود جامعـه نفـوذ رعـد آسـا 

منایـد و بـه یکبارگـی همه چیـز را دگرگون منایـد. نظام 

هـای سیاسـی کـه بـا روحیـه ملیتاریسـم پالیسـی های 

بـه نظـم سیاسـی در چنـد  خفـه کننـده را در جامعـه 

صباحـی مبدل منـوده بود/ اسـت؛ روزی همه¬ی شـان 

بـه انفجـار درونـی رو بـرو و مـورد خشـم اجتامعـی قـرار 

گرفتـه/ مـی گیـرد. فرآیند تاریـخ برش منونه هـای فراوان 

از چنیـن تجربـه هـای تاریخـی را دارد. 

معـارص  سیاسـی  تاریـخ  در  انـدک،  کنـکاِش  بـا 

افغانسـتان، مشـابه بـه همچـو آزمـون هـای تاریخـی که 

بـه آن اشـاره شـد، بوضـوح دیـده می شـود. هـرگاه نظام 

سیاسـی و سازمان سیاسـی برآمده از آن، نتوانسته است 

بـا مـردم خـود هـم صـدا و همسـو باشـد، در آخـر مـورد 

خشـم جمعـی مـردم قـرار گرفتـه اسـت. کـم نیسـت از 

اینگونـه الگوهـای سیاسـی و نظـام هـای سیاسـی که با 

حقـارت متـام در میان مردم افغانسـتان ذلیـل گردیده و 

بـه خاطرات تلخ تاریخ سـپرده شـده اسـت. منونه واضح 

گـروه  توتالیریسـتی  و  دیکتاتـوری  سیاسـی  نظـام  آن 

طالبـان بـود کـه بـا بسـر مردمـی در افغانسـتان همنـوا 

نبـود. روح و ماهیـت نظـام هـای سیاسـی ایدئولوژیک و 

متامیـت خـواه را طـرد دیگـران و رسکـوب و حـذف آنـان 

شـکل مـی دهـد. در حالیکـه در تقابـل آن، نظـام هـای 

سیاسـی هسـتند کـه مبتنـی بـر خواسـت همـه مـردم و 

یـا اکرثیـت مـردم روحیـه و پالیسـی انعطـاف پذیـر را در 

پیـش مـی گیـرد و بجای حاکمیـت رسنیزه بـر روی گرده 

هـای مـردم، حاکمیت دلخواهانـه و مبتنی بـر اراده¬ی 

مـردم را در جامعـه اعـامل مـی منایـد. 

نظـام سیاسـی جمهوریـت ظرفیت خـوب و خصلت 

مـردم گرایانـه را بـا خـود حمـل مـی کنـد. ایـن نظـام 

باتوجـه بـه پایـه هـای مرشوعیـت آفریـن کـه در اختیـار 

مـی تواند داشـته باشـد، کرکری را بـرای خود خلق می 

کنـد کـه در آن عملکـرد شـان بـه نفـع جمعـی و جمهور 

مـردم گرایـش پیدا مـی منایـد. نظام جمهوریـت فرصت 

کـه  جمعـی  امکانـات  و  آورد  مـی  بوجـود  مـردم  بـرای 

متعلـق بـه همـه مـردم در یـک کشـور اسـت در راسـتای 

نظـام  کنـد.  مـی  اسـتفاده  همـه  بـرای  فرصـت  خلـق 

جمهوریـت احـرام بـه اراده¬ی مـردم دارد و بـه نحـوی 

پلورالیسـم سیاسـی – فرهنگـی را در جامعـه انسـانی به 

عنـوان یـک اصـل انـکار نشـدنی قبـول مـی کنـد. نظام 

جمهوریـت قـدرت را بـه نفـع مـردم محـدود مـی کنـد و 

اسـتفاده از ایـن ابـزار قـوی را در جامعـه در جهـت خیـر 

عمـوم مـردم جائـز مـی دانـد. اینهـا را نظـام جمهوریـت 

از کجـا اخـذ مـی کنـد و از چـه منبـع، به نظام سیاسـی 

جمهوریـت چنیـن خصلـت هـا بـه ودیعـه گذاشـته مـی 

شـود؟ دسـت یازیدن به پاسخ همچون سـواالت نیازمند 

اسـت کـه ماهیـت نظام سیاسـی جمهوریـت و پایه های 

آن درک و تحلیـل شـود، آنـگاه روشـن خواهـد شـد کـه 

کـردن  نهادینـه  و  ترویـج  در  اسـت  ناگزیـر  جمهوریـت 

پلورالیسـم سیاسی در جوامع انسـانی و بویژه در جوامع 

متکـرث مانند افغانسـتان که این مسـأله یکـی از رضورت 

هـای حیاتـی دنیـای سیاسـت و سیاسـت ورزی کشـور 

محسـوب می گـردد. 

جنـگ روانـی یکـی از حربه هایـی اسـت کـه در پـی 

میـان طرفیـن درگیـر  ناکامی هـای جنگ هـای مسـلحانه 

بـه وقـوع می پیونـدد، اکنـون کـه بـه مثـر نشسـن پروسـه 

صلـح قابـل تصـور اسـت دیکتـه بـه جنـگ روانـی بیـش از 

هـر زمـان دیگـر در صفوف مخالفین مسـلح دولت مشـهود 

اسـت، طالبـان بـا خلـق فضـای قتل و کشـتار تـاش دارند 

تـا ایـن جنایـات را بـا ترفندهـای تبلیغاتـی بـه نیروهـای 

اسـتخبارات  فکـر  اطـاق  بدهنـد،  نسـبت  کشـور  امنیتـی 

منطقـه در نقـش حامیـان پشـت پـرده ایـن گـروه چنیـن 

سـناریو را خلـق منـوده و اجـرای آن را بـه طالبـان سـپرده 

انـد؛ زیـرا نظام افغانسـتان و قوای مسـلح تابـع قوانین ملی 

و بیـن املللـی انـد، بـر عکـس گـروه تروریسـتی طالبـان به 

رعایـت هیـچ یکـی از ایـن قوانیـن ملـزم نیسـتند؛ از این رو 

در محاسـبات آنـان، خلـق چنیـن فضـا و نسـبت دادن آن 

بـه قوای مسـلح افغـان می توانـد ایـن نیروها را تحت فشـار 

افـکار ملـی و بیـن املللـی قـرار دهـد. در موجودیـت یـک 

نظم سیاسـی جهانشمول، نظام سیاسـی افغانستان اینک 

بیـش از هـر زمـان دیگـر در قبـال حفظ نظـم و امنیت ملی 

و بیـن املللـی مسـئول اسـت. پیونـد جهانی افغانسـتان با 

کل کشـورهای دنیـا در نظـم بیـن امللـل پـس از شکسـت 

حاکمیـت سـیاه طالبـان در نـوع خـودش کـم نظیـر بـوده 

اسـت. در زمان حاکمیت سـیاه طالبان، افغانسـتان با دنیا 

ارتبـاط نداشـت، از ایـن رو، تعامـات اقتصادی – سیاسـی 

بـه روی حاکمیـت ایـن گـروه بسـته بـود و پیامـد آن فقـر 

مفـرط و دامن گیـر در سـطح ملـی را در پـی داشـت. مـردم 

افغانسـتان بیشـرین مهاجر و آواره را در کشورهای مختلف 

دنیـا داشـتند، ایـن مهاجـرت و آوارگی رصف به هـدف زنده 

مانـدن از رش هیـوالی طالبانـی بـه چـار سـمت جهـان بـه 

سـاکنین ایـن مـرز و بـوم تحمیـل گردیـده بـود. حاکمیـت 

سـیاه طالبـان نـه بـه کشـورهای جهـان پاسـخگو بـود و نـه 

پـروای مـردم افغانسـتان را در رس نداشـتند از ایـن رو ایـن 

حاکمیـت و ایـن کشـور در آن زمـان در انـزوای کامـل ملـی 

و بیـن املللـی بـه رس می بـرد، همیـن بـود که جهـان از رش 

هیـوالی تروریـزم بـه سـتوه آمـده و از گزنـد آن نیـز محفـوظ 

منانـد کـه بـه صـورت دسـته جمعـی بـر ایـن گـروه حملـه 

منـوده و در همـکاری بـا نیروهـای ملـی افغانسـتان بسـاط 

رش را از کشـور برچیدنـد.

حاکمیـت امـروزی افغانسـتان کـه در سـازگاری چنـد 

جانبـه با جهان به رس می برد، مسـئولیت های سـنگینی در 

قبـال تعهـدات جهانـی اش بـه عهـده دارد. این مسـئولیت 

در ابتـدا بـه رفـع خطـرات تروریـزم بـر می گـردد، مقابلـه بـا 

تروریـزم از سـال 2014 بدینسـو، عمدتـا توسـط نیروهـای 

    سید لطیف سجادی

امنیتـی افغـان مدیریـت گردیـده اسـت، ایـن نیروها سـینه 

سـپر منـوده انـد تـا هیـوالی تروریـزم را در النـه اش خفتـه 

نگهـدارد، بیـداری هیـوالی تروریـزم باعث می گـردد که هر 

جنبنـده ی انسـان را فـارغ از قـوم و مذهـب ببلعـد، از ایـن 

رو نیروهـای امنیتـی افغـان بـا درک از ایـن مهـم، تـا کنون 

مسـئوالنه در برابر آنان سـینه سـپر منوده و موفقانه توانسته 

انـد خطـرات عمـده شـان را از میـان مـردم افغانسـتان و 

مرزهـای بیـن املللی به جـان خود خریده و گزنـد را از آنان 

به دور داشـته باشـد.

نظامیـان افغـان طـی دو دهـه همـکاری کشـورهای 

جهـان بـه خوبـی توانسـت خمـود و جمـود نـا امنـی هـا را 

پیمـوده و بـه نیروهـای متبحـر و کار آزمـوده تبدیـل شـود، 

در حـال حـارض نیروهـای ویـژه ی مبـارزه بـا تروریـزم از هـر 

سـه ارگان امنیتـی افغانسـتان چنـان از توانایـی چشـمگیر 

و ملموسـی برخـوردار اسـت کـه در سـطح منطقـه کمـر 

نیروهـای نظامـی اسـت کـه بـه ایـن سـطح توانایـی دسـت 

یافتـه باشـند، بـه عنـوان منونـه جنـد سـال پیـش در یکـی 

سـازمان  انتحـاری  هندوسـتان،  کشـور  فرودگاههـای  از 

هـای تروریسـتی داخـل شـده بـود، چپ و راسـت کشـتار و 

تخریـب بـه راه انداختـه بودنـد، نیروهـای ویـژه هنـد حدود 

یـک هفته با آنان در سـاحه کوچک میـدان هوایی مرصوف 

نـرد بـود؛ باالخره طـی مدت زمـان یک هفته موفق شـدند 

بسـاط رش را از این فرودگاه برچینند؛ اما در افغانسـتان که 

خطرناکریـن تروریسـت های بین املللـی در قالب چندین 

اعـامل  فعالیـت نحـس دارنـد، هـر گونـه  و  گـروه حضـور 

تروریسـتی کـه در قالـب تیمـی و بـه صورت بسـیار پیچیده 

صـورت می گیـرد حـد اکرث تا مدت 24 سـاعت بیشـر دوام 

آورده منی تواننـد که توسـط عقاب های بلند پـرواز نیروهای 

ویـژه شـکار گردیـده و طعمـه ی آنـان می گـردد، ایـن یـک 

دسـتاورد عمـده بـرای قـوای مسـلح افغانسـتان به حسـاب 

می آیـد.

افغانسـتان در وضعیـت جنگـی قـرار دارد، در چنیـن 

راهـردی  سیاسـت های  اتخـاذ  و  دیپلامسـی  وضعیتـی 

بـه مثابـه عملکردهـای قـوه قهریـه بازدهـی فـوری در پـی 

نـدارد، ایـن اقدامـات امنیتی قوای مسـلح اسـت کـه افعی 

تروریـزم را دم کشـال منـوده اسـت و در موجودیـت چنیـن 

سـپر دفاعی مسـتحکم، خـود را از هرگونه » فتـح « و ترصف 

بـا توجـه بـه وضعیـت امنیتـی  عاجـز می یابنـد. در واقـع 

افغانسـتان، نیروهـای امنیتـی، بـه خصـوص قـوای مسـلح 

کشـور کـه در صـف مقدم مبارزه بـا تروریزم بـه رس می برند، 

سـتون فقرات نظام و کشـور به حسـاب می آینـد. از آنجایی 

در سـاختار ارگانیکـی بدن، سـتون فقـرات عامـل پویایی و 

پایایـی سـائر اعضـای بـدن می باشـد و هـر عضـوی از بدن 

متکی و وابسـته به آن می باشـد در سـاختار ارگانیکی نظام 

نیز قوای مسـلح افغانسـتان حکم سـتون فقـرات را دارد که 

سـائر ارگان هـای ایـن سـاختار متکـی و وابسـته بـه قـوام و 

دوام ایـن نیروها می باشـد. از این رو، گروههای تروریسـتی 

بـا قبول شکسـت در میـدان نرد، تاش دارند تـا در میدان 

راه انـدازی جنگ هـای روانـی ایـن نیروها را مغلوب سـازند؛ 

در حـال حـارض میادیـن جنـگ در دو جبهـه فیزیکـی و 

روانـی بـه شـدیدترین حالـت اش جریـان دارد، اطـاق فکـر 

تروریسـتان کـه النـه اش در الیه هـای پنهـان اسـتخبارات 

بعضـی کشـورهای همسـایه و منطقه اسـت طرحـی را روی 

دسـت گرفتـه انـد کـه از ایـن مجـرا بتواننـد تفـوق نیروهای 

نیابتـی شـان را در برابـر نیروهـای امنیتـی افغـان مسـجل 

مناینـد. ایـن طـرح در قالـب ترورهـای هدفمنـد چهره های 

تـا الیه هـای  افتـاد و  بـه راه  رسشـناس سیاسـی - مدنـی 

مختلـف کتله هـای اجتامعـی رسـوخ منـود. در ایـن طـرح 

هیـچ مـدارا و مروتـی جایـگاه نـدارد، بلکـه هرچه شـقاوت و 

انگیزه هـای دنـی در محتـوی و ماهیـت آن را بـا خـود حمل 

کنـد مـورد پسـند اربابـان تروریزم اسـت.

بیشـر  را  تروریسـتان  روانـی  جنگ هـای  کـه  آنچـه 

رنـگ و محتـوی میدهـد و بـه پنـدار شـان بیشـر آنـان را 

بـه  وحشـت  و  رعـب  ایجـاد  می سـازد،  نزدیـک  هـدف  بـه 

پیامنـه ی وسـیع اسـت، ایـن کار ممکـن نیسـت مگر بـا راه 

انـدازی قتل هـای هدفمنـد و دسـته جمعـی از کـودکان و 

دانـش آمـوزان گرفتـه تـا صفـوف جامعـت و بـا اسـتثنا هر 

آنکسـی کـه تابعیـت افغانسـتان را دارا می باشـد قتل شـان 

مبـاح و خـون شـان فـرش رسخ موفقیـت زیـر پـای لشـکر 

و  تروریـزم  بقـای  رو  ایـن  از  می آیـد.  بـه حسـاب  تروریـزم 

شـهرت آنـان در گـرو خون هایـی اسـت که ریخته می شـود، 

هرچنـد میـزان خونریـزی و شـقاوت افـراد بـی گنـاه در این 

میـان بیشـر باشـد بـه هـامن میـزان این گـروه رسـیدن به 

اهـداف شـان را راحت تر قابل دسرسـی می دانند. جدیدا 

بـا راه انـدازی حمـات بـر کـودکان دانـش آمـوز و صفـوف 

منازگـزاران افواهاتـی بـه راه انداختـه انـد و در میـان مـردم 

نـرش و پخـش می کننـد کـه گویـا حمـات اخیـر مربـوط به 

نهادهـای امنیتـی افغانسـتان اسـت کـه در پـی آن انگیـزه 

سیاسـی نهفتـه اسـت؛ امـا بایـد یـاد آور شـد نیروهایـی که 

همـه روزه در راسـتای حفاظـت از ایـن جغرافیـا و نفـوس 

می کننـد  فـدا  را  شـان  هـای  جـان  روزه  همـه  رسزمینـی 

چگونـه ممکـن اسـت مردمـی را بـه قتـل برسـانند کـه خود 

بـر خواسـته از مـن همیـن مـردم اسـت. تـک تـک ایـن 

در  همـواره  کـه  اسـت  خانواده هایـی  بـه  متعلـق  نیروهـا 

معـرض حمات تروریسـتان قـرار دارند، هیچ عقل سـلیمی 

منی پسـندد ایـن نیروهـا کـه خـود را در محافظـت از مـردم 

شـان سـپر قـرار داده اند خـود قاتل این ملـت گردند. قوای 

مسـلح افغانسـتان به عنوان شـهروندان و پاسـبانان این آب 

و خـاک خـود را صاحـب خانـه ایـن خانـه می داننـد، کـدام 

صاحبخانـه ایـن مخیلـه را در ضمیر خـود پرورانده می تواند 

کـه بـه روی سـائر اعضای خانـواده تفنگ برداشـته و آنان را 

بـه قتـل برسـانند؛ بنـا بـر ایـن بـه یقیـن می تـوان گفـت که 

روزی عامـان اصلـی ایـن خونریـزی ها افشـا خواهند شـد 

و بـه سـان اتفـاق اخیـر کـه دادگاه الهـه خواهـان پیگیـری 

جنایـات جنگـی و نسـل کشـی گردیـده اسـت دریچـه ی 

بـه روی ایـن مـردم گشـوده می شـود کـه قاتـان شـان بـه 

سـزای اعـامل خـود رسـیده و بـرای همیشـه لکـه ی ننـگ 

قتـل هموطنـان بـر جبیـن شـان باقی خواهـد مانـد. اینبار 

نیـز بـه سـان میـدان جنـگ، در زمیـن جنگ هـای روانـی 

در  پذیـری  تسـلیم  انجـام جـز  و رس  مانـد  نـاکام خواهـد 

برابـر خواسـته های برحـق مـردم افغانسـتان راهـی دیگری 

نخواهنـد یافـت؛ زیرا هر گونـه جرم و جنایت بـرای ابد دوام 

منـی آورد و در یـک مقطـع زمانی پایـان پذیر اسـت؛ از این 

رو جـر زمـان، چهـره ی سـیاه طالبـان را بیـش از هـر وقـت 

دیگـر بـر مـا مـی سـازد تـا قضایـای خون هـای بـه ناحـق 

ریخته شـده آفتابـی گردد و عامان آن بـه پای میز مجازات 

بـه سـزای اعامل شـان برسـد.

از سـوی دیگر افغانسـتان ساختار مردمی و اتنیکی 

بـا شـاخص های مشـخص و ظریفـی دارد. این شـاخص 

هـا و مؤلفـات اگـر در دیـدگاه کان سیاسـی و همچنان 

در جزئیـات عملـی و از طریـق نظـام سیاسـی مـروج در 

افغانسـتان مـورد توجه نباشـد، بحران های تجربه شـده 

و حتـی نـا تجربـه شـده¬ی را بـرای افغانسـتان متصـور 

خواهـد بـود. لذا نوعیت نظام سیاسـی برای افغانسـتان 

از اهمیـت بـاالی برخـوردار اسـت؛ زیـرا چـر مدیریـت و 

نقـش زعامتـی را در جامعـه نظـام سیاسـی تعییـن مـی 

کند. مشـارکت سیاسـی متامی شـهروندان این کشـور، 

بـر بنیـاد واقعیـت های عینـی جامعه خیلی مهـم بوده و 

توجه و تعمیل به آن از طریق سـازمان سیاسـی یا دولت 

زمینـه حـل منازعات را فراهم و میکانیـزم متعادل و همه 

شـمول را بـه منصـه¬ی عمـل مـی رسـاند. اگـر چنیـن 

دیـدگاه و رویکـرد سیاسـی در کشـور نباشـد و بجـای آن 

هرنـوع نظـام سیاسـی کـه مدعـی تحقق عدالت نسـبی 

باشـد، کـذب  افغانسـتان داشـته  را در جامعـه متکـرث 

بیـش نخواهـد بـود. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه نوعیت 

نظـام سیاسـی مهـم اسـت، تا متناسـب بـا واقعیـت ها و 

سـاختار هـای مردمـی در کشـور نظـم سیاسـی تعریـف 

منایـد و سـاختار سیاسـی را ایجاد منایـد. در میان نظام 

هـای سیاسـی تجربـه شـده در تاریـخ سیاسـی معـارص 

افغانسـتان، یگانـه نظام سیاسـی کـه می توانـد واقعیت 

بنگـرد،  بصیـرت  دیـد  بـا  را  افغانسـتان  جامعـه  هـای 

جمهوریت اسـت. زیرا جمهوریت قادر اسـت محتواهای 

ارزشـمند خـورده فرهنـگ هـای مختلـف، تفـاوت هـای 

طبیعی اتنیک محور مردم افغانسـتان و سـایر فرق های 

فرهنگـی، طبیعـی و اجتامعـی را بـا سـعه صـدر بپذیـرد 

افغانسـتان واحـد  و در تعـادل میـان آن، راهـی بقـأی 

را از همـه برجسـته تـر منایـد. بنابرایـن نظـام سیاسـی 

جمهوریـت مـی توانـد ترویج کننـده و تسـهیل بخش در 

ایجـاد فضـای باشـد کـه در آن پلورالیسـم سیاسـی در 

افغانسـتان نهادینـه گـردد.  توقـع کـه از نظـام سیاسـی 

جمهوریـت در راسـتای احرام به کرثت گرأیی سیاسـی 

مـی رود منـوط بـه ماهیـت ایـن نظـام و نوع نـگاه چنین 

نظـام  اسـت.  جامعـه  مدیـرت  و  رهـری  بـه  هـا  نظـام 

سیاسـی جمهوریـت پایه های اصلـی مرشوعیت خویش 

را در رأی چنـد متنفـذ قـوم و یـا در گـروه رأی چنـد عامل 

دیـن و مای مسـجد منی بیند؛ بلکه آنـان را در زمره¬ی 

عامـه مـردم تلقی مـی مناید. نظـام سیاسـی جمهوریت 

بایسـت ترویج کننده روحیه پلورالیسـم سیاسـی باشـد؛ 

زیـرا ایـن نظـام یکـی از پایـه هـای مسـتحکم شـان آرأی 

عامـه-ی مـردم اسـت، یعنـی اراده عمـوم مـردم و متثیل 

آن در سـازمان سیاسـی بـا میکانیـزم هـای روشـن بـه 

مـی  مرشوعیـت  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  و  دولـت 

بخشـد. ایـن حـرف بـه این معناسـت کـه نظام سیاسـی 

جمهوریـت متکـی بـه تصمیـم و اراده¬ی جمعیسـت و 

بایـد بـا روحیـه جمـع گرأیانـه بـه خدمـت گـزاری مـردم 

جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  کـه  دیگـر  اصـل  بپـردازد. 

قـرارداد  بـر  آن  بـودن  مبتنـی  سـازد  مـی  مـرشوع  را 

جمعیسـت. قـرارداد جمعـی در قالـب قانـون اساسـی 

کـه در آن همـه و از دیـدگاه آن متـام مـردم افغانسـتان 

شـهروند و دارای حقـوق مساویسـت؛ پـس، ایـن سـتون 

دیگریسـت کـه نظـام سیاسـی جمهوریـت را مکلـف می 

سـازد کـه بـرای مـردم افغانسـتان و مطابـق خواسـت و 

خیـر جمعـی مـردم حضـور سیاسـی و عملکرد سیاسـی 

و مدیریتی داشـته باشـد. متـام این نکات ایـن را تثبیت 

مـی مناید که نظام سیاسـی جمهوریـت در جهت ترویج 

و نهادینـه منـودن کـرثت گرأیـی سیاسـی از همـه نظـام 

هـای سیاسـی تجربـه شـده در افغانسـتان مقدم اسـت.    

 جمهوریت و ترویج پلورالیسم سیاسی
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روانی،  جنگ 
امنیتی نیروهای  در مهار  تروریســتان  ترفند جدید 

    مهدی بابک 
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 بازی با اعداد              3302
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3197    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3473
وزیرسفید را در خانه  g3 حرکت دهید. 

3502
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ممکن است تمایل داشته باشید که از همه انتقاد کنید. امروز بعد از ظهر ممکن 
است برای یک سفر شــخصی آماده شوید. مود خوب تان امشب برگردانده می 

شود.

جوزا
امروز صبح به نظر می رســد که به اشــتباه رسیده اید. حتی از یکی از دوستان 
تان نیز نامید خواهید شــد. نباید دنبال مشکل در اخالق و رفتار شریک عاطفی 

تان بگردید.

سرطان
شــاید نگران کمبــود بودجه تان باشــید مخصوصا اخیرا! امــا هیچ دلیلی 
بــرای نگرانی وجود ندارد. امروز بعد از ظهر بســتگان نزدیک تمایل دارند 
که مبلغی پول را به شــما قرض دهند و یا یک شــغل نیمه وقت به شــما 

پیشــنهاد دهند که برای شما بسیار پر سود است. 

اسد
احتماال تمایل دارید که بیش از حد با اطرافیان تان بحث کنید. یک ســوتفاهم 
با یکی از دوســتان تان پیش خواهد آمد که ذهن تان را درگیر خواهد کرد. از 
خودتان بپرســید آیا بیش از حد واکنش نشان نمی دهید. باید آرام باشید و از 

بحث کردن اجتناب کنید.

سنبله
ممکن است تمایل داشته باشید که توجه زیادی به روابط تان داشته باشید. سعی 
کنید که یک پله عقب برگردید و آسان بگیرید.! هرگونه ناراحتی بر سالمتی تان 

تاثیر خواهد گذاشت.

حمل
احتماال به دلیل اتفاقات اطراف تان خوشــحال نیســتید و عصبی خواهید شد. 
خونسردی خودر ا حفظ کنید و از بیش از حد واکنش نشان دادن اجتناب کنید. 

با شریک عاطفی تان بحث نکنید، مخصوصا اگر مشکلی ندارید.

میزان
ممکن است عالقمند به رفتن به چندین سفر کوتاه و شخصی باشید. شریک 
عاطفی تان با شــما برای خرید یک شی گران قیمت راضی نباشد. احتماال 

عصبی باشید و بیش از حد واکنش نشان دهید.

عقرب
شاید بیش از حد خسته باشید و نتوانید خودتان را کنترل کنید. ممکن است 
تمایل داشته باشید که با اطرافیان تان دعوا کنید. سعی کنید که خونسردی 

خودتان را حفظ کنید و دوستان تان را تبدیل به دشمن تان نکنید. 

قوس
امروز بیش از حد واکنش نشــان می دهید و دچار مشکل خواهید شد. امروز 
باید ســعی کنید که از قراردادهای تجاری و اجتماعی اجتناب کنید زیرا که 

فرصت های شما بسیار کم است. آرام باشید!

جدی
ممکن است به ســختی بتوانید تمرکز کنید. از درگیر شدن با چندین کار 
همزمان اجتناب کنید، وگرنه با سوپرایزهای ناخوشایندی روبه رو خواهید 
شد. کارهای روزانه خود را انجام دهید و کمک های پیشنهاد شده از جانب 

همکاران تان را نیز دریافت کنید. 

دلو
یکی از دوستان نزدیک برای بهبود و خوشبینی تان به شما کمک شایانی می کند 
و به شما پیشنهاد یک کار نیمه وقت می دهد. سعی کنید آنچه را که شروع کرده 

اید به پایان برسانید، و به مشکالت خانوادگی توجه کنید!

2951

ترکیب  را  زیــر  حروف 
را  کلماتــی  و  نمــوده 
بسازید که در آنها الزامًا 
حرف وسط جدول وجود 

داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

کتابـ  کاتبـ  کتبـ  ترک 
ـ تبرـ  تبارـ  تاجرـ  تاجـ  
مکتب ـ اتم ـ متر ـ تار ـ 
برات ـ بت ـ تکبر ـ برکت 

ـ جراتـ  تام.
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 راضیه سینا

حوت
ممکن است امروز صبح تمایل داشته باشید که سریعا واکنش نشان دهید. بحث 
در ارتباط با یک موضوع بی اهمیت با همکار تان به یک بحث جدی تبدیل خواهد 
شد. می توانید از این موضوع جلوگیری کنید و سعی نکنید که دیدگاه خودتان 

را به دیگران تحمیل کنید. 

 شطرنج                     3474

ا

آفتابگردان ـ اســتاد ـ بدنه ـ پروردن ـ تردد ـ ثامن ـ جلد ـ چرخش ـ 
حسابداری ـ خواب ـ دلکش ـ ذرات ـ رکورد ـ زندگی ـ ژنرال ـ سرکوب 
ـ شــیرازه ـ صادق ـ ضمن ـ طهارت ـ ظریف ـ عالمه ـ غلغله ـ فاتح ـ 
قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.

ث ق ز ذ ک ر س ت ا ل ق پ

ن د ر و ک ر ث س ف ه ط ت

ف ا ت ح ک د ا پ چ ی و ف

ت ص د و د ی خ ر گ د ر ا

ر ق ب ر گ ل خ و ی ه ن ظ

ا ف ت د گ ش ج ر ا ض ج ن

ه ط ن و ی ب ا د م ب ل ض

ط ز ه ر د د ا ن ل ا غ ط

ژ ر ا ن ب ت م ت ر ک و س

خ ز ه ا س ا ج ن ف ص ش و

ه چ س ا ث پ ژ ث ا آ ژ ت

آ ح ع ل ا م ه ل غ ل غ م

ج

زنی با موهای نامرتب و چهره خسته برای کار درخواست می دهد، اولین چیزی 

که باعث می شود تا در آزمون قبول نشود وضعیت ظاهری اوست، مگر این که در 

کار خود نخبه باشد.

زنان آرایش می کند تا زیبا و جوان به نظر برسد، تا بتواند شغل دل خواهش را 

داشته باشد و زنان آرایش می کند تا از این طریق مردی را اغوا کند، ازدواج کرده 

و از این راه بخشی از نیازهای خود را رفع کند. ازدواج بیشرت ریشه اجتامعی 

دارد نه ریشه شخصی و فردی. در جامعه بدوی فرد مجبور است تا تن به ازدواج 

بدهد. رابطه بدون ازدواج جرم و زنا محسوب می شود، بحث محرم و نامحرم به 

وجود می آید، برای این که بر هم  دیگر محرم شوند باید ازدواج کنند.

ازدواج یک نیاز است؛ بر عالوه که قرارداد اجتامعی است، نیاز اقتصادی نیز 

هست. مردان نیاز دارند که یکی برای او نان بپزد، لباس بشوید، خانه او را 

بگرداند، برای او بچه به دنیا بیاورد. در مقابل زن ها نیاز دارند که سایه باال رس 

داشته باشند، خانه داشته باشند و از لحاظ اقتصادی با ازدواج کردن نیازشان 

بر طرف گردد. برفلت در کتاب مادران می نویسد، زن رسخ پوست دوست دارد 

گوشت بخورد، شوهر نباشد گوشت هم نیست. پس زن رسخ پوست هرکاری 

انجام می دهد تا شوهر خود را خشنود سازد، شوهر نیز کاری انجام می دهد 

تا او را خشنود سازد، تا به خوبی زندگی کنند. جوزف هنسن در مقاله خود 

می نویسد که زیبایی واقعی در یک زن شخصیت، دالوری و اخالق اوست! 

زیبایی حقیقی یعنی این. ولی کمرت فردی وجود دارد تا به این پی بربد و درک 

کند، چون که مردم دنیا زیبایی را بیشرت از راه آرایش می خواهند. پس سوال 

این جاست که چرا ما زن ها همیشه در صدد جلب توجه دیگران زندگی می 

کنیم؟ چرا خودمان را فراموش کرده ایم؟ چرا به خود کمک منی کنیم؟ منتظریم 

که یکی دیگر آمده ما را از این وضعیت نجات بدهد. باالخره ایولین رید می 

نویسد، سود جویان گروه های مختلف زنان جویایی زیبایی را با چرب زبانی 

به بازار سکس_کاالی خود می کشانند و از آن ها با راه های مختلف بهره کشی 

می کنند.

صحرا مانی با اولین فلم بلند خود به نام »هزار و یک زن چون من« در 

سطح جهانی مطرح شد. او در این فلم مستند به داستان عدالت خواهی 

دخرت جوانی می پردازد که قربانی تجاوز از طرف پدرش بوده است. این فلم 

سختی ها و فراز و نشیب  زنانی را به تصویر می کشد که قربانی تجاوز هستند 

و مشکالت آن ها برای گرفنت عدالت است. 

فلم »هزار و یک زن چون من« حضور بسیار موفقی در جشنواره های فلم در 

رسارس جهان داشت و برای سازنده اش جوایز بسیاری را به ارمغان آورد.

از فلم های کوتاه ساخته صحرا مانی می توان به »شب طوالنی«، »فراسوی 

برقع«، »ریتم لندن«، »مدرسه کالو«، »مکثی که وجود نداشت«، »طالق 

قلبی«، »یک روز از زندگی من«، »مزار مدیا«، »سینامی دیوید لینچ«، 

»بادبادک«، »رویای کوهستان« و »اولین روز درس« نام برد.

زن ها امروزه بیشرت تبدیل شدن به جنس و کاالی بازار. این تاسف بار 

است، شاید ما متوجه نیستیم یا هم خود را به بی توجهی زدیم. خیلی 

وقت می شود که این موضوع ذهنم را درگیر کرده بود. چرا ما زن ها با 

خودمان بیگانه و اینقدر ُسبک هستیم، خود را باور نداریم، ارزش ما 

کاالی بازار است، از دیدن چهره های شبیه مانکن و بت وارگی به حیرت 

می افتم. این خود رنج است.

ایولین رید در مقاله خود در کتاب »آرایش، ُمد و بهره کشی از زنان« از 

آن به عنوان بازار سکس و بازار کاال نامربده است. وی می نویسد: وقتی 

بازار سکس و بازار کاال در جامعه طبقاتی شکل گرفت، آن وقت رقابت 

بین زن ها به وجود آمد، در سیستم رسمایه داری، فروش زن ها به عنوان 

کاال جانشین کاال به زنان شد، با گسرتش بازار کاال، معیار زیبایی زنان 

اندک اندک از طبیعی به ساختگی یا زیبایی ُمد روز دگرگون شد، و 

رقابت جنسی در کنار شکل ساختگی زیبایی گسرتش یافت که در 

جامعه امروزی به اوج خود رسیده است. زنان دیگر خود شان نیستند، هر 

قدر جامعه به طرف طبقاتی شدن رفت زنان نیز زیبایی طبیعی خود را 

از دست داد، که اکنون هیچ پیوندی با طبیعت ندارد. آنچه که هستند، 

ساختگی و اجتامعی است. برای بدست آوردن چیزی روی می آورند به 

ُمد و آرایش، این گونه است که به فردیت خود دست منی یابند، همه چیز 

ظاهری و صوری می شود و آن چه که ُعمق و معنا نداشته باشد ارزش 

خود را از دست می دهد. هر چند که زیبای خوب است من آن  را می 

ستایم اما اگر خودمان را بی آرایم تا مورد قبول دیگران قرار بگیریم پس 

فردیت ما چه می شود؟ ایولین رید می نویسد هیچ هرنمندی دوست 

ندارد از یک مانکن نقاشی بکشد مگر برای پول!  مطمینأ پشت آن آرایش 

براق یک روان رنجور بیچاره هم می زیَد، که ریشه اقتصادی دارد.

 جامعه رسمایه داری زنان را وادار به این کار می کند. جین مورگان می 

نویسد که آرایش و ُمد بیشرت از سوی اجتامع به زنان تحمیل شده است. 

افغانستان ما: فلم مستند سینامیی »Kabul Melody« ساخته صحرا 

مانی فلم ساز اهل افغانستان در بخش ویژه ای فلم های مستند 

بازار جشنواره بین املللی کن Cannes Marché du Film رشکت 

می کند.

صحرا مانی کارگردان این فلم در صفحه فیسبوکش از این موضوع 

خرب داده و گفته است که این دومین فلم بلندی وی است.

او نوشته است که این فلم مستند سینامیی در مورد فعالیت های 

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان است. 

صحرا مانی هم چنین یادآوری کرده است که خانه ی سینامی مستند 

افغانستان به عنوان یک تهیه کننده ای مستقل برای نخستین بار 

توانسته با دومین فلم بلند خود به این بازار راه یابد.

رویداد

پیاده روی مشاهیر هالیوود به فرانسیس فورد کاپوال و بازیگران 

جدیدی مثل جیسون موموآ و مایکل بی جردن ستاره می دهد.

به گزارش اسکرین رنت، لیستی از افراد رسگرمی ساز که در سال 

۲۰۲۲ در پیاده روی مشاهیر هالیوود ستاره دریافت می کنند، 

اعالم شد. اتاق بازرگانی هالیوود، سازمانی است که انتخاب 

می کند چه کسی این افتخار را دریافت کند. پیاده روی مشاهیر 

هالیوود با توجه گردشگران زیادی که برای دیدن ستارگان متعلق 

به افراد مشهور به این مکان جذب می شوند، به یکی از مورد 

استقبال ترین مناطق هالیوود تبدیل شده است.

افرادی که برای دریافت ستاره در پیاده روی مشاهیر هالیوود 

انتخاب شده اند، در بخش های مختلفی مثل فیلم های سینامیی، 

تلویزیون، اجرای زنده، رادیو و ورزش فعالیت کرده اند. در بخش 

فیلم های سینامیی تعداد افراد بیشرتی معرفی شده اند. هر 

شخصی که برای دریافت ستاره انتخاب شده، باید مبلغ ۵۰ هزار 

دالر بپردازد و می تواند تاریخی را برای برگزاری این رویداد انتخاب 

کند. البته آن ها فرصت محدودی دارند و دو سال بعد از معرفی اگر 

تاریخی را تعیین نکنند، انتخاب آن ها لغو خواهد شد.

سایت رسمی پیاده روی مشاهیر هالیوود نام این افراد را که برای 

سال ۲۰۲۲ است، معرفی کرده. طبق معمول هنوز تاریخ دقیقی 

برای مراسم ستاره ها انتخاب نشده چرا که برگزاری چنین رویدادی 

همیشه ۱۰ روز قبل از برگزاری اعالم می شود.

برای سال ۲۰۲۲، مجموعاً ۳۸ نفر برای دریافت ستاره انتخاب 

شده اند که در بین آن ها نام فرانسیس فورد کاپوال کارگردان سه 

گانه »پدرخوانده« و مکالی کالکین بازیگر »تنها در خانه« دیده 

می شود. دیگر شخصیت های سینامیی که در این لیست حضور 

دارند شامل مایکل بی جردن، جیسون موموا، فرانسیس فورد 

کاپوال، ویلم دفو، سلام هایک، جیمز هونگ، هلنا هانت، رجینا 

کینگ، ری لیوتا، ایوان مک گرگور، آدام مک کی، تسا تامپسون و 

کری فیرش می شود. کری فیرش که حدود ۵ سال پیش درگذشت از 

معدود افرادی است که پس از مرگش این ستاره را دریافت می کند. 

پیش از این افرادی مانند بروس لی، جان بلوشی، کریس فارلی و 

توشیرو میفونه پس از مرگشان ستاره ای به آن ها اعطا شد.

جشـنواره فلـم کـن بـرای دوره هفتـاد و چهـارم، تعـدادی از فلم های 

بـا موضـوع تغییـرات آب و هوایـی را منایـش  داسـتانی و مسـتند 

خواهـد داد. هفتـاد و چهارمیـن دوره جشـنواره فلـم کـن یـک بخش 

مسـتقل جدیـد بـا مترکـز روی تغییـرات آب و هوایـی ایجـاد کـرده 

اسـت کـه در آن یـک فلـم درام بـه همـراه ۶ اثـر مسـتند بـا موضـوع 

مشـکالت محیـط زیسـتی وجـود دارنـد.

کـه  کودکانـی  مـورد  در  درامـی  صلیبـی«  »جنـگ  سـینامیی  فلـم 

نخسـتین  می شـوند،  متحـد  زمیـن  از  حفاظـت  بـرای  یکدیگـر  بـا 

اکـران جهانـی خـود را در ایـن بخـش از جشـنواره پشـت رس خواهد 

گذاشـت. گارل بـه همراه لتیسـیا کاسـتا و جوزف انجـل از بازیگران 

ایـن فلم سـینامیی هسـتند. یکی از مسـتندهایی کـه در این بخش 

منایـش داده خواهـد شـد، »بـاالی آب« بـه کارگردانـی آیسـا مایـگا 

اسـت کـه تاثیـرات گرمـای جهانـی بـر نیجریـه را مـورد بررسـی قـرار 

می دهـد. نیجریه از کشـورهای آفریقایی اسـت که با خشـک  سـالی 

شـدید روبـرو اسـت. »شـیاطین ناپیـدا« سـاخته راهـول جـان هم به 

آلودگی هـا در دهلـی نـو می پـردازد.

»حیـوان« سـاخته »کریـل دیـون« )فرانسـه(، خیلی متاسـفم« هم به 

کارگردانـی ژائـو لیانـگ اسـت. »بزرگـرت از مـا« بـه کارگردانـی فلـوره 

وارس و پلنـگ برفـی از مـاری آمیگـو هم دیگر آثار مسـتندی هسـتند 

کـه در ایـن بخـش منایـش داده می شـوند.

عـالوه بـر ایـن برنامـه جدیـد، جشـنواره فلـم کن یـک برنامه زیسـت 

محیطـی را ارائـه کـرده تـا میـزان آالینده هـا و همیـن طـور ردپـای 

کربنـی جشـنواره را کاهـش دهد. هفتـاد و چهارمین دوره جشـنواره 

فلـم کـن از تاریـخ ۶ الـی ۱۷ جوالی با حضور اسـپایک لـی در رأس 

هیئـت داوران، برگـزار خواهـد شـد.

جشـنواره فلـم کـن پوسـرت ایـن دوره جشـنواره را با شـامیی از اسـپایک 

لـی رییـس هیـأت داوران ایـن دوره، رومنایـی کـرد.

بـه گـزارش  ورایتی، سـازمان دهندگان جشـنواره فلم کن ۲۰۲۱ پوسـرت 

هفتـادو چهارمیـن دوره ایـن جشـنواره را سـاعتی پیـش بـا تصویـری از 

اسـپایک لـی منتـرش کردنـد. ایـن کارگـردان آمریکایـی کـه سـال پیش 

بـه عنـوان رییـس هیـات داوران کن انتخاب شـده بـود، به دلیـل برگزار 

نشـدن دوره سـال پیـش، امسـال دوبـاره ایـن سـمت را برعهـده گرفت.

دربـاره انتخـاب این پوسـرت گفته شـده که تصویر وی بـا نگاهی کنجکاو 

بـر نخل هـا، سـاحل کـن و صفحه نقـره ای همـه ماننـد صفحه ای سـفید 

بـر این پوسـرت نقش بسـته و نـگاه کنجکاو لی یادآور این اسـت کـه او از 

فلم هـای بخـش رقابتـی اصلی اسـتقبال می کند.

اسـپایک لی نخسـتین چهره سـیاه پوستی اسـت که برای داوری بخش 

اصلی جشـنواره کن انتخاب شـده است.

در عیـن حـال وی اولیـن رییـس هیات داوران اسـت که تصویـرش روی 

پوسـرت جشـنواره جای گرفته اسـت.

ایـن فلمسـاز بـا کـن رابطـه ای طوالنـی مـدت دارد و از ۳۰ سـال پیـش 

فلم هایـش در ایـن جشـنواره بـه منایـش درآمده انـد.

»فرانسیس فورد کاپوال« در پیاده روی 
مشاهیر هالیوود ستاره دار شد

اضافه شدن یک بخش 
جدید به جشنواره فلم کن

رونمایی پوستر جشنواره کن ۲۰۲۱ 
با ادای احترام به اسپایک لی

زن و شی وارگی 

جشنواره

رویداد

سینما

فلم مستند »Kabul Melody« ساخته صحرا مانی 
در بخش ویژه فلم های مســتند کن شرکت می کند

جشنواره



آنتـوان گریزمـان، سـتاره باتجربه تیم ملی فرانسـه 

مقابـل  دیـدار  در  را  ای  العـاده  فـوق  موقعیـت 

داد. دسـت  از  مجارسـتان 

آنتـوان گریزمـان کـه در این فصـل بهرتین روزهای 

حضـور خـود در ترکیـب بارسـلونا را سـپری کـرد، 

هنـوز در گلزنـی در رقابت های یـورو 2020 ناکام 

بـوده اسـت. تیـم ملـی فرانسـه در اولیـن گام بـا 

تکیـه بـر گل بـه خـودی مـت هوملـس موفـق بـه 

غلبـه بـر تیـم ملی آملـان شـد و آنهـا در 20 دقیقه 

ابتدایـی برابـر مجارسـتان علیرغـم خلـق موقعیـت 

بـاز کـردن دروازه  بـه  هـای گلزنـی، هنـوز موفـق 

حریـف نشـده اند.

امـا بهرتیـن فرصـت این دیـدار تا اینجای مسـابقه 

پـاس  روی  شـد.  فرانسـه  نصیـب   14 دقیقـه  در 

دروازه  مقابـل  در  بنزمـا  کریـم  امباپـه،  کیلیـان 

مجارسـتان صاحـب فرصـت شـد و رضبـه زمینـی 

او را گوالسـچی بـه خوبـی مهـار کـرد. در ریبانـد 

آنتـوان گریزمـان فرصـت بسـیار خوبـی بـرای زدن 

گل اول تیمـش داشـت، امـا رضبـه او دقیـق نبـود 

پائـو تـورس مدافع ملی پـوش اسـپانیایی، حداقل 

ایـن تابسـتان جانشـین رسخیـو رامـوس در رئـال 

شـد. نخواهد 

رئـال مادریـد دو روز پیش رسـا بـا رسخیو راموس 

قطـع همـکاری کرد. کاپیتـان و رهرب خـط دفاعی 

کهکشـانی هـا پـس از 16 سـال از ایـن تیـم جـدا 

شـده و باشـگاه مادریـدی بایـد به دنبال جانشـین 

برای او باشـد.

صحبـت از جولـز کُنـده و پائـو تـورس بـه عنـوان 

گزینـه هـای رئـال در میـان اسـت ولـی جـذب هر 

دو تقریبـا غیرممکـن بـه نظـر مـی رسـد.

پائـو تـورس از مـدت هـا پیـش گزینـه مـورد عالقـه 

رئـال مادریـد بـرای تقویـت خـط دفاعی محسـوب 

می شـود ولـی مدافع 23 سـاله ویارئال کـه متولد 

همیـن شـهر اسـت، بـه احتـال فـراوان تابسـتان 

امسـال در ویارئـال ماندنـی خواهـد بـود چـرا کـه 

رئـال پـول الزم بـرای خریـد او را نـدارد.

تـورس همـه خصوصیـات الزم بـرای تبدیـل شـدن 

بـه بازیکـن رئـال را دارد؛ او هرچنـد جـوان اسـت 

ولـی چندیـن سـال اسـت کـه در باالتریـن سـطح 

فوتبـال اسـپانیا فعالیـت مـی کنـد. تـورس نقـش 

مهمـی در قهرمانـی ویارئـال در لیـگ اروپا داشـت 

و اکنـون همـراه بـا آیمریـک الپـورت زوج دفاعـی 

شـود.  مـی  محسـوب  اسـپانیا  ملـی  تیـم  ثابـت 

و البتـه گوالسـچی بـاز هـم بـا یـک واکنـش فـوق 

را نجـات داد. العـاده دروازه تیمـش 

فرانسـه رد صـورت کسـب پیـروزی در ایـن دیـدار 

یـورو  هـای  رقابـت  حذفـی  دور  بـه  خـود  صعـود 

2020 را قطعـی خواهـد کـرد و اگـر ایـن اتفـاق 

رخ ندهـد، احتـاال آنتـوان گریزمـان مقـر اصلی 

پیـروز نشـدن ایـن تیـم برابـر مجارسـتان خواهـد 

. بود

رئـال بـا او بـار دیگـر در الروخـا مناینـده خواهـد 

داشـت)اکنون رئـال هیـچ بازیکنـی در تیـم ملـی 

نـدارد( ولـی مشـکل اینجاسـت کـه ویارئـال بـرای 

فـروش تـورس 50 میلیـون یـورو مـی خواهـد کـه 

در تـوان رئـال نیسـت. حتـی اگـر رافـا واران هم به 

فـروش برسـد، رئـال مبلـغ انتقـال را بـرای جـذب 

تـورس هزینـه نخواهـد کـرد چـرا که هـدف اول، به 

خدمـت گرفـن کیلیـان امباپـه اسـت.

رئـال خوشـبین اسـت کـه فصـل بعـد بـا بازگشـت 

هـواداران بـه ورزشـگاه هـا رشایـط اقتصـادی رو به 

بهبـود بـرود و تابسـتان بعـد بتواند تـورس را جذب 

کنـد. رئـال بـرای جـذب ایـن بازیکـن بـدون رقیب 

نیـز  منچسـرتیونایتد  شـود  مـی  گفتـه  و  نیسـت 

سـخت عالقـه منـد بـه تـورس اسـت.

موقعیت سوزی بزرگ گریزمان مقابل مجارستان 

مانع بزرگ در راه پیوستن جانشین راموس به رئال

ورزش
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دفـرت رییـس جمهـوری در حسـاب توییرتی خود با اعـالم این خرب 

نوشـت: »رئیس جمهـور روحانـی بـا حضـور در دفرت حجت االسـالم 

تربیـک  را  منتخـب  رئیس جمهـور  پیـروزی  رئیسـی،  واملسـلمین 

گفـت؛ آغـاز اخالقـی و مدنـی فرآینـد انتقـال امانـت و مسـؤولیت. 

انتخابـات ۱۴۰۰«  بـا پایـان رای گیـری انتخابـات ۱۴۰۰ ایـران 

شـد.  آغـاز  آرا  شـارش  کار  جـوزا،   ۲۹ بامـداد  دو  سـاعت  در 

سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران و ششـمین 

دوره انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا بـه طـور رسارسی برگـزار 

شـد. همزمـان در برخـی شـهرها انتخابـات میـان دوره ای مجلـس 

شـورای اسـالمی و مجلـس خـربگان نیـز انجـام شـد. در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری ایـران، صالحیـت هفـت نامزد از سـوی شـورای 

نگهبـان احـراز شـد. بـا کناره گیـری سـه تـن از آن هـا در واپسـین 

حضـور  بـا  رسانجـام  انتخابـات  تبلیغاتـی،  کارزار هـای  روزهـای 

ابراهیم رئیسـی، عبدالنارص همتی، محسـن رضایی و امیرحسـین 

قاضـی زاده هاشـمی برگـزار شـد. رد صالحیـت گسـرتده و عـدم 

متایـل بخش هـای گسـرتده ای از شـهروندان برای مشـارکت طبق 

نظرسـنجی ها، از ویژگی هـای مهـم سـیزدهمین انتخابات ریاسـت 

جمهـوری اسـالمی ایـران بـود.

ایـران  نامیـده، تشـکر کـرد.  رهـرب  پـای صندوق هـای رای  در 

همچنیـن در ایـن نامـه نوشـت: »نه گالیه از دشـواری معیشـت، 

نـه مخالف خوانی هـا بـا انگیـزه دلـرد کـردن مردم و نـه عواملی 

ماننـد تهدیـد بیـاری فراگیـر و برخـی اختاللها در آغاز سـاعات 

اخـذ رأی نتوانسـت بـر عـزم ملـت فائق بیایـد و ملت ایران اسـت 

کـه یک بـار دیگـر در برابـر تبلیغـات رسـانه های مزدور دشـمن و 

وسوسـه ی خام اندیشـان و بدخواهـان، قـد برافراشـت و حضـور 

خود در قلب میدان سیاسـی کشـور را نشـان داد.« او همچنین 

برگـزاری  بـرای  کشـور  وزارت  و  نگهبـان  شـورای  از  پایـان  در 

انتخابـات تشـکر کرد. 

روحانی به دیدار رئیسی رفت

بـه گـزارش رسـانه های ایـران حسـن روحانـی، رئیـس جمهـوری 

بـرای دیـدار با ابراهیم رئیسـی، نامزد پیشـتاز انتخابات ریاسـت 

جمهـوری بـه حـوزه ریاسـت قـوه قضائیـه رفـت. خربگزاری هـای 

در  دیـدار  ایـن  در  روحانـی  داده انـد  گـزارش  ایـران  داخلـی 

خصـوص موضوعـات مختلـف سیاسـی از جملـه مشـارکت مردم 

در انتخابـات و همچنیـن تاثیـر آن بـر آینده ایـران بحث و گفتگو 

رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  معـاون  معـزی  علیرضـا  کرده انـد.  

سـیزدهمین دور انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران روز جمعـه )28 جوزا( 

برگزار شـد و سـید ابراهیم رئیسـی، با کسـب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار رای 

توانسـت در دور نخسـت پیروز شـود. 

عبدالرضـا رحانـی فضلـی وزیـر داخله ایـران گفته کـه ۵۹ میلیون و ۳۱۰ 

هـزار و ۳۰۷ نفـر واجـد رشایـط رای دادن بودنـد کـه ۲۸ میلیـون و ۹۳۳ 

هـزار و ۴ نفـر در انتخابـات مشـارکت کردنـد و ایـن مشـارکت ۴۸.۸ درصد 

اسـت. آقـای رئیسـی بـا بـه دسـت آوردن نزدیـک بـه ۶۳ درصـد از آرای 

انتخاباتـی در رقابـت بـا عبدالنـارص همتـی، محسـن رضایی و امیرحسـین 

ایـن  باطلـه  آرای  کـرد.  پیـدا  دسـت  پیـروزی  بـه  هاشـمی،  قاضـی زاده 

انتخابـات سـه میلیـون و ۷۰۰ رای بـود. محسـن رضایـی نیـز بیـش از سـه 

میلیـون و چهارصـد رای به دسـت آورد. عبدالنارص همتی هـم با ۲ میلیون 

و چهارصـد رای و امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی بـا ۹۹۹ هـزار رای در 

مقـام بعـدی قـرار گرفتند.

والدیمیـر پوتیـن، بشـار اسـد، خامنـه ای و روحانـی پیـروزی ابراهیـم 

رئیسـی را تربیـک گفـت

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسـیه روز شـنبه پیروزی ابراهیم رئیسـی 

را در سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـران تربیـک گفـت.  

بـه گـزارش اسـپوتنیک آقای پوتین در ایـن پیام روابط میان ایران و روسـیه 

را »به طـور سـنتی دوسـتانه« دانسـت و ابـراز امیدواری کرد کـه انتخاب وی 

»بـه توسـعه روز افـزون همـکاری دو جانبـه سـازنده در زمینه هـای مختلـف 

و همچنیـن تعامـل مشـارکتی در امـور بیـن امللـل« کمـک کنـد.  رئیـس 

جمهـوری روسـیه در ایـن پیـام تاکیـد کـرده اسـت کـه تعامـل دو کشـور 

موجـب »تحکیـم امنیـت و ثبـات منطقـه ای« خواهد شـد. 

پیام تربیک بشار اسد برای ابراهیم رئيسی 

بشـار اسـد، رئيـس جمهـوری سـوریه در پیامی خطـاب به ابراهیم رئیسـی، 

پیـروزی او در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایرران را تربیک گفت. اسـد در 

بخشـی از نامـه خـود می نویسـد: ،»مـن از ایـن فرصـت اسـتفاده میکنـم تا 

عالقـه و اشـتیاق خـود را برای تقویـت همکاریها در مسـیر روابط دوجانبه و 

منافـع مشـرتک میان جمهـوری عربی سـوریه و جمهوری اسـالمی ایران را 

اعـالم کنـم.« آقای اسـد خود به تازگـی در انتخاباتی بحث برانگیز توانسـته 

بـود بـار دیگـر حضـور خـود در صندلـی ریاسـت جمهـوری ایـن کشـور را 

متدیـد کنـد.  طبـق اعـالم منابع دولتـی سـوریه، اسـد در آن انتخابات ۹۵ 

درصـد آرای رای دهنـدگان را بـه خـود اختصـاص داده بود. 

خامنه ای در پیامی از مردم و شورای نگهبان تشکر کرد 

از مـردم بـرای آنچـه او رشکـت پرشـور  سـید علـی خامنـه ای در نامـه ای 

سازمان ملل طی قطعنامه ای 
خواستار منع فروش تسلیحات به میانمار شد 

مسی برای پیوستن 
واینالدوم به بارسا بی تابی می کرد!

امریکا برای کم کردن تنش ها با ایران 
'از نیروهای خود در خاورمیانه می کاهد' 

پـردازد. آن بحـران بـه فـرار تقریبـا یـک میلیـون نفر 

از ایـن کشـور منجـر شـد.

اوالف اسـکوگ، سـفیر اتحادیـه اروپـا در سـازمان 

ملـل، گفـت کـه ایـن قطعنامـه "از حکومـت نظامی 

سـلب مرشوعیـت مـی کنـد، بدرفتـاری و خشـونت 

علیـه مـردم ایـن کشـور را محکوم می کنـد و انزوای 

آن در نـگاه جهانیـان را بـه منایـش مـی گـذارد."

امـا کیـا مـو تـون، سـفیر میامنـار در سـازمان ملـل 

اسـت،  غیرنظامـی  منتخـب  دولـت  مناینـده  کـه 

گفـت مایـوس اسـت از اینکـه مجمع عمومـی برای 

تصویـب این قطعنامـه "کم جان" وقـت زیادی تلف 

کرد.

خانـم سـوچی، ۷۵ سـاله، از زمـان کودتـا در حـر 

خانگـی بـوده و بـه جـز در مـواردی کـه مختـرا در 

دادگاه حـارض شـده دیـده نشـده اسـت.

ارتـش میامنـار بـا ایـن ادعا کـه در انتخابـات نوامرب 

تقلـب روی داده بـه دسـت گرفـن قـدرت را توجیـه 

مـی کند. اما ناظران مسـتقل انتخابـات می گویند 

کـه رای گیـری عمدتـا آزاد و منصفانـه بود.

آن کودتـا به تظاهرات گسـرتده دمکراسـی خواهان 

رسکـوب  بـه  واکنـش  در  نظامیـان  و  شـد  منجـر 

بـی رحانـه معرتضـان، فعـاالن و روزنامـه نـگاران 

پرداختنـد.

بـه گـزارش گـروه نظارتـی "اِی اِی پی پـی" )انجمن 

کمـک بـه زندانیان سیاسـی( نیروهـای امنیتی این 

کشـور بیش از ۸۶۰ نفر را کشـته و تقریبا پنج هزار 

نفر را دسـتگیر کـرده اند.

سـازمان ملـل خواسـتار توقف فروش تسـلیحات به 

میامنـار در واکنـش به کودتای خشـن نظامی این 

کشور شـده است.

مجمـع عمومی سـازمان ملـل با تصویـب قطعنامه 

ای حاکـان نظامـی میامنـار را به خاطـر رسنگون 

کـردن دولـت منتخـب ایـن کشـور در ماه فـربوری 

محکـوم کرد.

سـازمان ملل خواسـتار آزادی زندانیان سیاسی، از 

جملـه آنـگ سـان سـوچی رهـرب منتخـب، و پایـان 

خشـونت علیه معرتضان شـد.

ایـن قطعنامـه از نظـر حقوقـی الـزام آور نیسـت اما 

وزن سیاسـی دارد.

کریسـتین رِشیـر برگـر، فرسـتاده ویـژه سـازمان 

ملـل در امـور میامنـار، در مجمـع عمومـی گفـت: 

"خطـر یـک جنـگ داخلـی در ابعـاد بـزرگ واقعی 

اسـت. زمـان یـک عنـر اساسـی اسـت. فرصـت 

بـرای معکوس کـردن قدرت گرفـن نظامیان تنگ 

تـر می شـود."

ایـن قطعنامـه با حایت ۱۱۹ کشـور تصویب شـد 

و بـالروس تنها کشـوری بـود که علیـه آن رای داد.

رای ۳۶ کشـور دیگـر از جملـه روسـیه و چیـن - که 

فروشـندگان اصلـی سـالح بـه میامنـار هسـتند - و 

همچنیـن ایـران ممتنـع بود.

برخـی از ایـن کشـور - آرای ممتنـع - گفتنـد کـه 

ایـن بحران مسـاله داخلی میامنار اسـت و دیگران 

اسـتدالل کردنـد کـه قطعنامـه بـه رسکوب خشـن 

منـی  روهینگیـا  مسـلانان  پیـش  سـال  چهـار 

جـاری به گونه غالـب در همه گیری کرونا در سـطح اروپا 

تبدیـل خواهـد شـد. در حـال حارض شـش درصـد موارد 

جدیـد ابتـال بـه ویـروس کرونـا در آملـان مربـوط بـه ایـن 

نـوع جهش یافتـه می گـردد.

بـا  ارتبـاط  آنـگال مـرکل، صدراعظـم آملـان در همیـن 

امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهوری فرانسـه غـروب جمعه 

۱۸ جـون در برلیـن دیدار کرد. رهربان دو کشـور آملان و 

فرانسـه خواستار هاهنگ کردن سیاسـت های اتحادیه 

اروپـا در امـر مقابلـه با این سـویه جدیـد از ویـروس کرونا 

شدند.

این دو سیاسـتمدار از لغو شـتابزده محدودیت های تردد 

در برخـی از کشـورها و از جملـه بـه علت جلب گردشـگر 

انتقـاد کرده انـد. اکنـون به علت گسـرتش شـیوع سـویه 

دلتـا، پرتـگال اقـدام بـه محـدود کـردن تـردد بـه شـهر 

لیسـبون کرده اسـت.

کشـورهای  از  برخـی  در  کرونـا  ویـروس  دلتـای  سـویه 

اروپایـی و از جملـه در بریتانیـا بـه گونـه ای شـتابان در 

حـال گسـرتش اسـت. امانوئـل مکـرون و آنـگال مـرکل 

خواسـتار هاهنگـی اتحادیه اروپا در مقابلـه با این گونه 

شـده اند. کرونـا  ویـروس  جهش یافتـه 

بـا  حـارض  حـال  در  اروپـا  ملت هـای  جـام  رقابت هـای 

حضـور متاشـاچی ادامـه دارد. کارل الترباخ، کارشـناس 

امور مربوط به سـالمت حزب سوسـیال دموکـرات آملان، 

از برگـزاری ایـن مسـابقات در بریتانیا انتقاد کـرده و آن را 

عاملی موثر در شـیوع بیشـرت سـویه دلتای ویروس کرونا 

دانسـته اسـت. سـویه دلتـا گونـه جهش یافتـه ویـروس 

کروناسـت که برای نخسـتین بار در هند مشـاهده شـد.

اکنـون گفتـه می شـود که ایـن گونـه در بریتانیا بـر دیگر 

انـواع جهش یافتـه ایـن ویـروس غالـب شـده اسـت. ایـن 

در حالـی اسـت کـه بخشـی از مهم ترین دیدارهـای جام 

ملت هـای اروپـا قـرار اسـت در بریتانیـا برگزار شـود.

از آن جملـه می تـوان بـه چنـد دیـدار مرحلـه یک هشـتم 

نهایـی و همچنیـن بـه دیـدار نیمه نهایـی و فینـال ایـن 

رقابت هـا اشـاره کـرد.

کارل الترباخ برگزاری این دیدارها را با حضور متاشـاچی 

در لندن به دور از احساس مسئولیت دانسته و خواستار 

انتقـال محـل برگـزاری ایـن دیدارهـا به کشـورهای دیگر 

شـده است.

گفتـه می شـود کـه سـویه دلتـا حداکـر تـا پاییـز سـال 

از لواندوفسکی انتقاد نکنید؛ 
برابر اسپانیا نقشه داریم

بازیکن امریکایی بارسا در یک قدمی انتقال به مارسی

کویت، اردن و عربسـتان خارج می شـوند. سامانه ضدموشکی 

تـاد هم قرار اسـت ازعربسـتان به مـکان دیگری منتقل شـود.

هـر سـامانه پاتریـوت برای فعالیت و پشـتیبانی بـه صدها نیرو 

اعـم از نظامـی و غیر نظامی نیـاز دارد.

جسـیکا مـک نالتـی، سـخنگوی پنتاگـون گفتـه اسـت برخی 

واحدهـا بـه کشـورهای دیگر منتقل و برخی بـرای تعمیرات به 

امریـکا برگردانـده می شـوند. او اشـاره ای بـه مقصـد احتالی 

نکرد.

سـخنگوی پنتاگـون تاکیـد کـرده ایـن تصمیـم "بـا هاهنگی 

نزدیـک کشـورهای میزبـان" گرفته شـده اسـت.

امریـکا در زمانـی صـورت می گیـرد کـه ایـن کشـور درصـدد 

کاهـش تنش هـا بـا ایـران پـس از دوره ای از تنش های شـدید 

در منطقـه اسـت. در دوران ریاسـت جمهوری دونالـد ترامـپ، 

و بـا شـدت گرفـن تنش هـا، امریـکا نـاو جنگـی و سیسـتم 

دفـاع هوایـی موشـکی پاتریوت بـه منطقه اعـزام کـرد. امریکا 

همچنیـن مبب افکـن مـدل بـی۵۲ را بـه پایـگاه نظامـی ایـن 

کشـور در قطـر فرسـتاد. امریـکا گفتـه بـود ایـن اقدامـات در 

پاسـخ بـه تهدیدهـای احتالـی از سـوی ایـران علیـه منافـع 

امریـکا صـورت گرفتـه اسـت. روزنامـه وال اسـرتیت ژورنـال 

نوشـته اسـت سـامانه های دفـاع موشـکی پاتریـوت از عـراق، 

پنتاگـون، وزارت دفـاع امریـکا، اعـالم کـرده در صـدد کاهـش 

تعـداد نیروهـا و واحدهـای پدافند هوایـی مسـتقر در خاورمیانه 

جـو  دولـت  کـه  نوشـته  ژورنـال  اسـرتیت  وال  روزنامـه  اسـت. 

بایـدن بـه دلیـل مترکـز روی روسـیه و چیـن درصـدد کاهـش 

شـار سیسـتم های ضـد موشـکی امریـکا در خاورمیانـه اسـت. 

در ماه هـای اخیـر، ایـاالت متحـده از حضـور نظامـی خـود در 

خاورمیانـه کاسـته اسـت.

پنتاگـون گـزارش روزنامـه وال اسـرتیت ژورنـال در بـاره خـارج 

کـردن هشـت سـامانه دفـاع موشـکی پاتریـوت از خاورمیانـه را 

تائیـد کرده اسـت. خربگزاری فرانسـه می گوید ایـن اقدام دولت 

بـی تـاب ایـن انتقـال بـود. بـازی کنار مسـی 

در  ولـی  هاسـت  فوتبالیسـت  همـه  آرزوی 

نهایـت همـه چیز رونـدی دیگر را طـی کرد.«

مذاکـره  دور  چندیـن  داد:»  ادامـه  نیـان 

مثبـت بـا بارسـا داشـتیم و همـه چیـز خـوب 

پیـش مـی رفـت تـا اینکـه پیشـنهاد پـی اس 

جـی رسـید. 

عالقـه آنهـا شـدید و جـدی بـود ضمـن اینکه 

مائوریسـیو پوچتینو)رسمربـی پـی اس جـی( 

گفـت و گـوی مثبتـی بـا جورجینیو داشـت و 

او را متقاعـد کـرد کـه بـه پاریـس بیایـد و در 

نهایـت پیشـنهاد بارسـا را رد کـرد. 

معتقـدم گفـت و گـو بـا پوچتینـو تاثیر بسـیار 

زیـادی در منتفـی شـدن انتقـال او بـه بارسـا 

داشت.«

لواندوفسـکی گفـت:» انتقـادات منفصانـه نیسـت. 

معتقـدم برابـر مـا همـه تیـم هـا روی روبـرت مترکـز 

دیگـر  بـرای  خوبـی  فرصـت  ایـن  و  کننـد  مـی 

بازیکنـان ماسـت تـا بدرخشـند. اینکـه تنهـا سـعی 

داشـته باشـیم تـوپ را بـه روبـرت برسـانیم، مهـم 

نیسـت بلکه باید به شـکل تیمی کار کنیم و زمانی 

که توپ در اختیار ماسـت، به بهرتین شـکل برنامه 

هـای مـان را پیـاده کنیـم.

مـی دانیم که اسـپانیا تیمی اسـت که دوسـت دارد 

متـام دقایـق توپ را در اختیار داشـته باشـد ولی ما 

هـم ایـده هـای خودمـان را داریـم. معتقـدم روبرت 

علـی رغـم انتقاداتـی کـه از او شـد، برابر اسـلواکی 

بـه انـدازه کافـی فـداکاری کـرد و هـر چـه در تـوان 

داشـت را در زمیـن گذاشـت.«

انتقـادات از آلـوارو موراتـا و تیـم ملی اسـپانیا:» تیم 

شـان مسـاوی کـرد و گلـی هـم بـه مثـر نرسـاند، 

پس انتقادات طبیعی اسـت. اسـپانیا در 10 سـال 

اول  شـانس  خـودش  گـروه  در  همیشـه  گذشـته 

صعـود بـوده و در یکـی دو دهـه اخیـر افتخـارات 

بزرگـی کسـب کـرده اسـت. االن مشـکل گلزنـی 

دارنـد و امیـدوارم ایـن مشـکل در بازی برابـر ما نیز 

ادامـه داشـته باشـد. هـدف مـا چیـزی جز پیـروزی 

نیسـت.

توقعـات،  کـردن  بـرآورده  موراتـا؟  علیـه  هـا  سـوت 

هرگـز سـاده نیسـت. فوتبـال یـک بـازی هیجـان 

انگیـز اسـت و زمانـی کـه از یـک مهاجـم انتظـار 

باالیـی مـی رود و او نتوانـد گلزنـی کنـد، از ایـن 

مسـائل هـم رخ مـی دهـد.«

مدیـر برنامـه هـای جورجینیـو واینالـدوم 

مشـتاق  مسـی  لیونـل  کـه  کـرد  ادعـا 

بـود تـا ایـن بازیکـن را بـا پیراهـن بارسـا 

کنـد. مشـاهده 

9 روز پیـش انتقـال جورجینیـو واینالدوم 

بـه پـی اس جـی باالخـره رسـمی شـد. 

 5 از  پـس  لیورپـول  هالنـدی  هافبـک 

امتـام  بـا  باشـگاه  ایـن  در  فصـل خـوب 

اس  پـی  بـرای  پـس  ایـن  از  قـراردادش 

جـی بـه میـدان خواهـد رفـت.

واینالـدوم ماه پیش ابتدا با بارسـلونا وارد 

مذاکـره شـد. مدیـر برنامـه هـای او چنـد 

دور مذاکـرات مثبـت بـا باشـگاه کاتاالن 

داشـت و حتـی روز تسـت پزشـکی او نیز 

مشـخص شـده بود. 

برنامه بارسـا معرفی واینالدوم در اواسـط 

هفتـه بـود امـا در نهایـت او بـا دریافـت 

پیشـنهاد مالـی بـه مراتـب بهـرت از پـی 

باشـگاه  بـه  گرفـت  تصمیـم  جـی،  اس 

پاریسـی ملحـق شـود.

در  واینالـدوم  ایجنـت  نیـان  همفـری 

مـورد چگونگـی انتقـال ایـن بازیکـن بـه 

پـی اس جـی گفـت:

» خـود مـن هم فکر می کردم او به بارسـا 

خواهـد رفـت. جورجینیو می دانسـت که 

لیونـل مسـی چقدر دوسـت داشـت او به 

بارسـا بـرود. همـه چیز هـم مهیا بـود و او 

لهسـتان  ملـی  تیـم  رسمربـی  سوسـا  پائولـو 

مقابـل  در  لواندوفسـکی  روبـرت  از  دفـاع  بـه 

پرداخـت. انتقـادات 

دیشـب  لهسـتان  و  اسـپانیا  ملـی  هـای  تیـم 

در ورزشـگاه الکارتوخـا سـویا بـه مصـاف هـم 

خواهنـد رفـت. ایـن دومیـن بـازی دو تیـم در 

یـورو 2020 اسـت. لهسـتان در بازی نخسـت 

و  اسـپانیا  و  خـورد  شکسـت  اسـلواکی  برابـر 

رضایـت  گل  بـدون  تسـاوی  بـه  نیـز  سـویدن 

دادنـد.

روبـرت  بـه  امیدهـا  متـام  اسـلواکی  برابـر 

لواندوفسـکی آقـای گل فصـل گذشـته اروپـا 

کار  ناامیدکننـده  او  ولـی  بـود  شـده  دوختـه 

کـرد. پائولـو سوسـا رسمربی پرتگالی لهسـتان 

بـازی دیشـب و در مـورد  در نشسـت خـربی 

سویه دلتای ویروس کرونا و تاثیر 
آن بر مسابقات جام ملت های اروپا  

شــد یران  ا رئیس جمهور    رئیســی،  براهیم  ا

هـا قـرار گرفتـه بود.

کـراد امـا فصل گذشـته نتوانسـت جایی در ایده هـای کومان 

پیـدا کنـد و بارسـلونا قصد فروش ایـن بازیکـن را دارد. قرارداد 

کـراد تا 2022 معترب اسـت.

طبـق ادعـای موندودپورتیـوو، دو باشـگاه مارسـی و بارسـلونا 

در روزهـای اخیـر در حـال مذاکـره بودنـد و حـاال توافـق اولیـه 

حاصـل شـده اسـت و در روزهـای آینـده انتقـال کـراد بـه تیم 

فرانسـوی نهایـی مـی شـود.

پـردازد.  مـی  یـورو  میلیـون  پنـج  بـرای خریـد کـراد  مارسـی 

حـال بایـد دید که بارسـا چـه درصـدی را برای درآمـد از فروش 

دالفوئنتـه در آینـده دریافـت مـی کنـد. موندودپورتیـوو گزارش 

داده اسـت کـه بارسـا مـی خواهـد 50 درصـد از حـق انتقـال 

کنـرتاد در آینـده را در اختیـار داشـته باشـد.

بارسـلونا و املپیـک مارسـی بـرای خریـد کـراد دالفوئنتـه بـه 

توافـق اولیـه رسـیدند.

شـهریور مـاه گذشـته بارسـلونا در اولیـن بـازی تحـت هدایـت 

رونالـد کومـان توانسـت بـا نتیجه 3-1 بر ناسـتیچ پیروز شـود. 

بازیکنانـش  از  بسـیاری  بـه  بـازی  آن  در  هالنـدی  رسمربـی 

سـاله   19 مهاجـم  فوئنتـه  دال  کـراد  جملـه  از  داد  میـدان 

اولیـن  بـه  تبدیـل  کـراد  ترتیـب  ایـن  بـه  خـود.  امریکایـی 

فوتبالیسـت امریکایـی تاریـخ شـد کـه در تیـم اول بارسـا بـه 

میـدان رفتـه اسـت.

پیـش از ایـن نیـز کـراد اولیـن فوتبالیسـت امریکایی شـد که 

توانسـته بـود بـه فهرسـت تیـم اول بارسـلونا راه پیـدا کنـد. او 

بـرای دیـدار بارسـا برابـر بایـرن مونیـخ در یـک چهـارم نهایـی 

لیـگ قهرمانـان از سـوی کیکـه سـتین در فهرسـت آبـی اناری 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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فعالیـت  زودی  بـه  کـه  گویـد  مـی  افغانسـتان  عدلیـه  وزارت 

می شـود. قانونـی  کشـور  در  بین املللـی  دانشـگاه های 

در خربنامـه مطبوعاتـی ایـن وزارت کـه دیـروز )29 جـوزا( منترش 

قانونـی  کـه “کمیتـۀ موظـف حـل مشـکالت  اسـت  آمـده  شـد، 

بین املللـی در کشـور”،  فعالیـت دانشـگاه های  و  ایجـاد  فـراراه 

غنـی زاده  عبداملجیـد  قانـون وال  اشـراک  بـا  جلسـه ای  در 

معیـن مسـلکی وزارت عدلیـه، روی قانونی سـازی فعالیـت ایـن 

دانشـگاه ها از طریـق تدویـن یـک سـند تقنینـی، بحـث و گفتگـو 

کردنـد.

آنالیـن  صـورت  بـه  کـه  جلسـه  ایـن  در  اسـت،  افـزوده  منبـع 

برگـزار شـد، همزمـان عبدالتـواب باالکـرزی معیـن علمـی وزارت 

تحصیـالت عالـی، عبدالحبیب ځـدران معین مالـی وزارت مالیه، 

معـاون ریاسـت حقـوق و معاهـدات وزارت امـور خارجـه و معـاون 

ریاسـت فرهنگـی و اجتامعـی ریاسـت عمومی اداره امور ریاسـت 

جمهـوری نیـز رشکـت داشـتند.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه اعضـای کمیتـه، روی تدویـن سـند 

کشـور،  در  بین املللـی  دانشـگاه های  ایجـاد  جهـت  تقنینـی 

شـخصیت حقوقـی دانشـگاه های بین املللـی، موضوعـات مالـی 

آنان، ایجاد تسـهیالت و ترسیع پروسـه و نهایی سـازی تفاهم نامۀ 

ایجـاد  خاطـر  بـه  ترکیـه،  کشـور  و  افغانسـتان  میـان  جانبـه  دو 

دانشـگاه مشـرک بین املللـی موالنـا جالل الدیـن محمـد بلخـی 

اثـر شـیوع ویـروس  از   حکومـت پاکسـتان اعـالم کـرده کـه 

بـا افغانسـتان را بـرای مـدت  کرونـا، متـام راه هـای زمینـی 

اسـت. کـرده  مسـدود  نامعلـوم 

بـا  مبـارزه  عملیاتـی  ادارۀ  سـوی  از  نرششـده  خربنامـۀ  در 

کرونـا )ایـن سـی او سـی( در پاکسـتان، آمـده اسـت کـه آنهـا 

سـه روز قبـل در نشسـت اضطـراری، از اثـر افزایـش کرونـا در 

افغانسـتان، ایـن فیصلـه را کـرده انـد.

منبع افزوده اسـت که پاکسـتانی های مسـتقر در افغانسـتان 

داشـته  خـود  بـا  کرونـا  تسـت  کـه  افغـان  شـدید  بیـامران  و 

 مسـئوالن رشکـت برشـنا در سـمنگان مـی گویند که سـه پایه  

بـرق وارداتـی در سـاحۀ  “قچنـدره” والیـت سـمنگان، توسـط 

مایـن انفجـار داده شـده و تخریـب گردیـده اند.

رشکت برشـنا در سـمنگان، با انتشـار اعالمیه ای گفته اسـت 

وارداتـی، حوالـی سـاعت ۱۰:۰۰  بـرق  پایـه  هـای  ایـن  کـه 

شـب گذشـته انفجـار داده شـده کـه به گونـۀ قسـمی تخریب 

اند. گردیـده 

منبـع نوشـته اسـت کـه کارمنـدان تخنیکـی ایـن رشکـت، در 

حـال حـارض مـروف ترمیـم این پایـه ها مـی باشـند، ممکن 

 وزارت امـور مهاجریـن و عودت کنندگان افغانسـتان می گوید 

کـه بیـش از ۱۸ هـزار خانواده از آغاز سـال جاری خورشـیدی 

در ایـن کشـور بی جـا شـده انـد. عبدالباسـط انصـاری، یـک 

امـروز جزئیـات داد: »از  بـاره  ایـن  ایـن وزارت در  سـخنگوی 

ابتـدای سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی تـا حـال حـدود ۱۸ هـزار و 

۴۰۰ خانـواده بـه دالیـل مختلـف در والیت های مثـل لغامن، 

کندهـار، هلمنـد، فـراه، کنـدز و سـایر والیـات افغانسـتان بـر 

اثـر جنـگ و ناامنـی از محالت شـان بی جـا شـده انـد.«

به دنبـال آغـاز رونـد خـروج متامـی نیروهـای امریـکا و دیگـر 

نظـر  تبـادل  و  بحـث  مشـابه،  دانشـگاه های  سـایر  و  کشـور  در 

کردنـد.

معیـن مسـلکی وزارت عدلیـه، در ایـن نشسـت گفـت کـه ایـن 

وزارت بـه زودی کار روی طـرح قانـون دانشـگاه های بین املللـی 

را آغـاز کـرده و پـس از تهیـۀ مسـوده، آن را بـا اعضـای کمیتـه و 

می سـازد. مرتبـط رشیـک  ادارات 

بـه گفتـه او، ایـن قانـون بـه هـدف ایجـاد تسـهیالت الزم بـرای 

فعالیـت دانشـگاه های بین املللـی در افغانسـتان طـرح خواهـد 

شـد. وی از اعضـای کمیتـه خواسـت تـا پـس از دریافـت مسـوده 

قانـون، نظریـات شـان را دربارۀ آن، بـا وزارت عدلیه رشیک کنند؛ 

تـا در طـرح گنجانـده شـده و طـرح جهت طـی مراحـل قانونی به 

نشسـت کابینـه ارایه شـود.

در ایـن نشسـت، همچنیـن تصمیـم اتخـاذ شـد کـه تفاهم نامـۀ 

موالنـا  نـام  زیـر  تـرک  افغـان–  اناثیـه  دانشـگاه مشـرک  ایجـاد 

توضیـح  بـه  رابطـه  در  زودی  بـه  بلخـی،  محمـد  جالل الدیـن 

مصئونیـت اجتامعـی و معافیـت محصـوالت گمرکـی، بـا جانـب 

بـه  تاییـد  توافـق، غـرض  از  بعـد  و  گـردد  ترکیـه رشیـک  کشـور 

شـود. ارایـه  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  کابینـه  نشسـت 

اعضـای کمیتـه، در باره چگونگی مسـایل مالیاتی دانشـگاه های 

بین املللـی در کشـور و ایجـاد تسـهیالت در این بخـش نیز بحث 

و گفتگـو منودند. 

باشـند، بـه پاکسـتان سـفر کـرده مـی تواننـد.

همچنـان افغـان هـای مسـتقر در پاکسـتان نیـز حـق دارنـد 

کـه بـه کشـورهای خـود برگردنـد. در خربنامـه آمـده اسـت که 

محصلیـن افغـان کـه در پاکسـتان تحصیـل مـی کننـد و بـه 

رخصتـی بـه خانـه های شـان رفته انـد، در خصوص آنهـا بعداً 

فیصلـه صـورت خواهـد گرفـت.

قابل یادآوری اسـت که پاکسـتان از یک ماه گذشـته بدینسـو، 

از اثـر شـیوع ویـروس کرونـا برخـی راه هـا را بسـته کـرده بود؛ 

امـا ایـن بـار راه سـپین بولدک- چمن را نیز بسـته اسـت.  

اسـت بـه زودی کار ترمیـم تکمیـل گـردد.

برشـنا گفتـه اسـت کـه تخریـب پایـه  هـای بـرق در جریـان دو 

مـاه اخیـر، افـزون بـر مختـل  کـردن جریـان بـرق در کابـل و 

برخـی والیـات دیگـر، زیـان  هـای مالـی هنگفتـی را بـه ایـن 

رشکـت بـه بـار آورده اسـت.

چنـدی پیـش، دو پایـه بـرق وارداتی در ولسـوالی سـالنگ، با 

انفجـار مایـن تخریـب شـد. هنوز ایـن پایه ها ترمیم نشـده بود 

کـه یـک پایـۀ  دیگـر در سـالنگ بـا انفجـار چهـار حلقـه مایـن 

تخریـب گردید. 

اعضای ناتو از افغانسـتان در اول ماه می امسـال، خشـونت ها 

در بخش هـای مختلـف این کشـور افزایـش یافتـه اسـت.

عـودت  و  مهاجریـن  امـور  وزارت  آزادی،  رادیـو  گـزارش  بـه 

هـزار   ۹۲ خورشـیدی  گذشـتۀ  سـال  کـه  گفتـه  کننـدگان 

افغانسـتان  بـه دالیـل مختلـف از جملـه جنـگ در  خانـواده 

بودنـد. شـده  بی جـا 

یـک گـزارش تـازۀ سـازمان ملـل متحـد کـه روز جمعـه نـرش 

شـد، افغانسـتان را در میـان پنـج کشـوری شـمرده اسـت کـه 

دارنـد. جهـان  در  را  داخلـی  بی جاشـده های  بیشـرین 

فعالیت دانشگاه های بین المللی در کشور قانونی می شود 

پاکستان به خاطر کرونا تمام راه های زمینی با افغانستان را بسته است 

سه پایه برق وارداتی در سمنگان انفجار داده شد 

در سه ماه گذشته بیش از ۱۸هزار خانواده در افغانستان بی جا شده اند

کـرده اسـت. وی افـزود کـه از سـوی کمیشـری عالـی ملـل 

و  پاکسـتانی  کلـدار  هـزار   ۱۲ هرخانـواده  بـرای  متحـد، 

بـرای ۳۸۴۰ خانـواده مهاجـر افغـان در پاکسـتان، از سـوی 

کشـورهای ترکیـه و چیـن مـواد غذایـی کمـک شـده اسـت.

»حـدود  گفـت:  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  موصـوف 

رشایـط  تحـت  جهـان  کشـور   ۷۵ در  افغـان  ۶،۵میلیـون 

حـال  در  مهاجـرت(  و  جویـی  )پنـاه  پناهندگـی  مختلـف 

حـارض زندگـی می کننـد کـه در جمهـوری اسـالمی ایـران و 

داریـم.« را  رقـم  درشـت ترین  پاکسـتان، 

منبـع خاطرنشـان کرد کـه در ایران ۳میلیون افغـان، در اروپا 

شـود. داده  اولویـت  پذیـر،  آسـیب 

کـه  نوشـته  نـرش خربنامـه ای  بـا  روز شـنبه 29 جـوزا  ارگ 

در گـزارش آمـده اسـت کـه 92 فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونا 

نیـز در یـک شـبانه روز گذشـته جـان باخته انـد و مجموعـه 

جـان باختـگان بـه 4122 تـن رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـامر مبتالیـان بـه ویروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 101 هـزار تن رسـیده اسـت. 

وزارت صحـت کشـور روز یکشـنبه هفته گذشـته اعـالم کرده 

بـود کـه موج سـوم کرونا در کشـور در حال گسـرش اسـت. 

بـا  بـود کـه  وحیـد مجـروح رسپرسـت وزارت صحـت گفتـه 

سـود بربنـد.«

او گفـت نشـانه هـا و عالمـات وجـود دارد کـه طالبـان تالش 

دارنـد پیـش از فرارسـیدن موعـد خـروج کامـل نیـرو هـای 

امریکایـی بـه پیرشفـت هـای نظامـی دسـت یابنـد.

امـا آقـای عبداللـه هشـدار داد کـه اگـر چنیـن باشـد، ایـن 

گـروه بـا یک »سـؤ محاسـبۀ بـزرگ« مواجـه اسـت و »اگر فکر 

کننـد کـه از راه نظامـی پیروز می شـوند، من تکـرار می کنم، 

کـه هیـچ برنـده ای از راه تـداوم جنـگ، وجود نـدارد.«

حـدود  خـروج  رونـد  ناتـو،  و  سـفید  قـر  برنامـه  براسـاس 

 هفتـاد و پنـج هـزار خانـوادۀ نیازمنـد افغـان در کمپ هـای 

کرونایـی  وضعیـت  در  کـه  پاکسـتان  در  مهاجریـن 

امـور  وزارت  ازسـوی  بودنـد،  اقتصـادی  دچارمشـکالت 

منودنـد. دریافـت  کمـک  مهاجریـن 

دیـروز  مهاجریـن،  وزارت  سـخنگوی   جـرات  الدیـن  اسـالم 

افغانسـتان  دولـت  کـه  گفـت  درکابـل  خـربی  نشسـت  در 

بـا کمیشـری عالـی سـازمان ملـل متحـد در  در همـکاری 

افغـان در  بـرای ۷۵هزارخانـوادۀ مهاجـر  پناهنـدگان،  امـور 

کمپ هـای مهاجریـن در پاکسـتان که از اثـر محدودیت های 

کرونـا با مشـکالت اقتصـادی روبه رو شـده بودند، مسـاعدت 

عادالنـۀ  توزیـع  بـر  تاکیـد  ضمـن  غنـی،  جمهـور  رئیـس   

واکسـین کرونـا، هدایـت داد کـه در توزیـع واکسـین بـه قرش 

 وزارت صحت عامه کشـور اعالم کرده اسـت که در شـبانه روز 

گذشـته، 1384 تـن در نقـاط مختلـف کشـور که بـه بیامری 

کویـد19 مبتـال شـده بودند، شناسـایی شـدند. در این مدت 

همچنیـن 92 تـن بـر اثـر ابتال به کویـد19 جـان باخته اند.

ایـن وزارت روز شـنبه 29 جوزا با نرش گـزارش روزانه مبتالیان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا نوشـته اسـت کـه از 

4هـزار و 389 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 

1384 تـن آنـان مثبـت اعـالم شده اسـت.

ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه،  عبداللـه   

بـا تکمیـل شـدن رونـد خـروج  افغانسـتان هـراس دارد کـه 

رسبـازان خارجـی از افغانسـتان، گروه طالبـان عالقه و میلی 

بـه توافق سیاسـی بـا حکومـت افغانسـتان نخواهند داشـت.

گفتـه  پـرس  اسوشـیتد  بـا  مصاحبـه ای  در  عبداللـه  آقـای 

اسـت: »خـروج ]رسبـازان خارجـی از افغانسـتان[ تاثیـری بر 

مذاکـرات بـا طالبـان خواهـد داشـت. آن ها ممکن جسـور تر 

شـوند و فکـر کنند،کـم از کـم برخـی از آن هـا کـه بـا خـروج 

نظامیـان خارجـی مـی تواننـد از راه نظامـی از ایـن وضعیـت 

هفتصـد و ۶۹هزارتـن، در ترکیـه ۲۰۰هزارتـن، در اندونیزیـا 

۷۷۳۸ تـن، در ایـران ۱۸هزارتـن و در پاکسـتان دو میلیون و 

۵۰۰ هـزار افغـان مهاجراند.

وعـودت  امورمهاجریـن  وزارت  معلومـات سـخنگوی  بربنیـاد 

تـا  خورشـیدی   ۱۴۰۰ سـال  آغـاز  از  همچنـان  کننـدگان، 

اکنـون، بیـش از ۱۲۸ هـزار خانـواده در نتیجـه حمله هـای 

طالبـان در رسارس کشـور از خانـه های شـان بیجاشـده انـد.

منبـع عـالوه کرد کـه ایـن وزارت، در هامهنگی با سـازمان ها 

و موسسـات بیـن املللـی، در تـالش کمک رسـانی بـه ایـن 

خانواده هـا مـی باشـد.

در جلسـه ای کـه بـه ریاسـت رئیـس جمهـور محمـد ارشف 

غنـی، در رابطـه بـه مـوج سـوم کرونـا برگزارشـد، در خصوص 

اولویـت دادن خدمـات عاجـل صحـی بـرای مـردم و مدیریت 

اکسـیجن، بحـث صـورت گرفـت.

بـه نقـل از خربنامـه، در ایـن جلسـه کـه در ارگ برگـزار شـد، 

ابتدا رسپرسـت وزارت صحت عامه در مورد واردات اکسـیجن 

از بیـرون، فعـال سـازی دوبـاره دسـتگاه هـای اکسـیجن و 

افزایـش بسـر در شـفاخانه هـا، معلومـات ارائـه کرد.

داکروحیـد مجـروح گفـت: “مـوج سـوم در حـال گـذر اسـت 

و از مـردم مـی خواهیـم کـه با جدیـت رهنمودهـای صحی را 

منایند.” عملـی 

داکـران  تـالش  هایـش،  در صحبـت  غنـی  رئیـس جمهـور 

بـه  باتوجـه  ارائـه خدمـات صحـی  در  را  و کارکنـان صحـی 

امکانـات موجود، سـتایش کرد و گفـت: “در وضعیت کنونی، 

ارائـه خدمـات عاجـل صحـی اولویـت اسـت.”

موصـوف افـزود کـه مـردم ایـن اطمینان را داشـته باشـند که 

در چارچـوب امکانـات موجـود، مـوج سـوم کرونـا تـا اکنـون 

بـه گونـه بهـر مدیریـت شـده اسـت و متـام تصامیـم حـال و 

آینـده، بـه اسـاس اساسـات علمـی و تجـارب گذشـته اتخـاذ 

گـردد. می 

وی همچنـان گفـت کـه بـه منظـور جلوگیـری از ازدحـام در 

تطبیـق واکسـین کرونـا، آگاهـی عامـه بـه مـردم داده شـود.

توجـه بـه ارزیابی هـای وزارت صحـت ویروس کرونا در کشـور 

هنـوز سـیر صعـودی دارد.

پیام هـای  رعایـت  کـه  بـود  گفتـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

ویـروس  گسـرش  از  جلوگیـری  بـرای  راه  بهریـن  وقایـوی 

کرونا اسـت. او از شـهروندان کشـور خواسـته بود با پوشـیدن 

ماسـک، رعایـت فاصلـه اجتامعـی، شسـن مکرر دسـت ها و 

خـودداری از اشـراک در مکان هـای مزدحم خـود را در برابر 

ایـن ویـروس وقایـه کنند.

وزارت روز جمعـه هفتـه گذشـته به منظور جلوگیری از شـیوع 

ویـروس کرونـا اعالم کـرده بود که متـام دانشـگاه ها، مکاتب، 

مـدارس، کورس هـا، نهادهای آموزشـی و تاالرهای عروسـی و 

تاالرهـای نشسـت ها، از تاریـخ 22 جـوزای سـال روان بـرای 

دو هفتـه تعطیل شـد ه اند.

ایـن وزارت تریـح کـرده بـود کـه مـوج سـوم کرونا در کشـور 

در حـال گسـرش اسـت و روز به روز به تعـداد واقعات افزوده 

می شـود. در خربنامـه آمده اسـت که شـیوع کرونـا از کنرول 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور خـارج شـده و نیـاز 

اسـت کـه متام نهادهـای دولتـی و غیردولتی در ایـن مبارزه، 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور را کمـک کنند.

در اعالمیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت 

کـه بـه محـالت مزدحـم نروند و در صـورت رضورت از ماسـک 

اسـتفاده کننـد. اعالمیـه عـالوه می کنـد کـه متـام اداره های 

ازدحـام  دارنـد،  زیـاد  مراجعـان  کـه  غیردولتـی  و  دولتـی 

مراجعـان را بـا رعایـت فاصلـه اجتامعـی مدیریت کننـد. این 

فاصلـه کمـر از یـک مـر و نیـم نباشـد.

۲۵۰۰ تـا ۳۵۰۰ رسبـاز امریکایـی و ۷۰۰۰ رسبـاز ناتـو در 

افغانسـتان بـه تاریـخ اول مـاه مـی آغـاز شـد، و قـرار اسـت تا 

۱۱ سـپتمرب تکمیـل شـود.

قوماندانـی مرکـزی ایاالت متحده گفته اسـت کـه روند خروج 

نیروها از افغانسـتان بیش از ۵۰ در صد تکمیل شـده اسـت.

کـه  گفـت  عبداللـه  آقـای  امریـکا  صـدای  گـزارش  بـه 

همسـایه های افغانسـتان بایسـت از مداخلـه در مسـایل ایـن 

کشـور بپرهیزنـد و در عـوض بـه دنبـال همـکاری بـا کابـل 

باشـند تـا یـک ثبـات دراز مدت در افغانسـتان به دسـت آید.

او افـزود: »کشـورهای وجـود دارنـد کـه نگرانـی شـان را بـه 

خاطـر حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان ابـراز کـرده 

کـه  اکنـون  ایـران.  اسـالمی  جمهـوری  شـمول  بـه  بودنـد، 

رسبـازان ناتـو ایـن کشـور را تـرک مـی کننـد. فکر منـی کنم 

کـه این کشـور ها عالقمند مشـاهدۀ بی ثباتی در افغانسـتان 

و یـا برگشـت بـه روز هـای گذشـته و پسـین باشـند؛ بـه دلیل 

اینکـه در همسـایگی بـا هـم در کل منافـع مشـرک زیـادی 

داریم.«

رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی افغانسـتان گفـت کـه 

افغانسـتان و گـروه طالبـان، کـه  مذاکـرات میـان حکومـت 

قـرار بـود پیـش از تکمیـل خـروج رسبـازان امریکایـی و ناتـو 

در ترکیـه برگـزار شـود، هنـوز کامالً ازمیز خارج نشـده اسـت. 

آقـای عبداللـه گفـت کـه موقـف ترکیـه اینسـت کـه وقتی هر 

دو جانـب بـرای مذاکـرات جـدی امـاده باشـند، انقـره نیـز 

آمـاده میزبانـی ایـن مذاکـرات اسـت.

آقـای عبداللـه کـه جهـت اشـراک در نشسـت بیـن املللـی 

آنتالیـا بـه ترکیـه رفته اسـت در حاشـیۀ این نشسـت، مالقات 

و  قطـر  ایـران،  ترکیـه،  وزرای خارجـۀ  بـا  هـای جداگانـه ای 

پاکسـتان نیـز داشـته اسـت.

وزارت امور مهاجرین: برای ۷۵ هزار مهاجر در پاکســتان کمک صورت گرفت 

غنی: فراهم ساختن خدمات عاجل صحی، اولویت دولت است 

موج سوم کرونا؛ در 24 ساعت گذشته ۱3۸4 مبتال و 92 جان باخته ثبت شد   

عبداهلل: طالبان تمایلی به توافق سیاسی با حکومت افغانستان ندارد


