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 رئیـس جمهـور آمریـکا تاثیـر تحریم هـا در کاهـش فـروش نفـت ایـران را شـدیدتر از 

پیش بینی هـا خوانـد و گفـت ایـن کشـور مایـل به مذاکـره اسـت. ترامـپ می گوید رسان 

جمهـوری اسـامی بـه رغـم ایـن متایـل منی داننـد چگونـه بایـد مذاکـره را رشوع کنند.

دونالـد ترامـپ در خامتـه تعطیـات تابسـتانی و هنـگام تـرک نیوجرسـی بـه مقصـد 

واشـنگنت در جمـع خربنـگاران، ایرانیـان را مردمانـی "مغـرور" خوانـد کـه بـه گفتـه او 

اقتصادشـان در حـال فروپاشـی اسـت. بنـا بـر گزارش هـا رئیـس جمهـور آمریـکا ایـن 

سـخنان را عـر یک شـنبه ۱۸ اگسـت )به وقت محلـی( و در واکنش به پرسشـی درباره 

رفـع توقیـف نفت کـش حامـل نفـت ایـران در جبل الطـارق بیـان کـرد.....
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 ترامپ: ایران نمی داند مذاکره را چطور باید شروع کند

 جذابیت سرمایه گذاری قزاقستان 

33

جستاری بر چیستی انتخابات و 
جوهر مردم ساالری

و  معمـول  سیاسـی   سـازوکارهای  از  انتخابـات   

جهان شـمول در زندگـی امـروز ماسـت کـه بـه  صورت 

یـا  دموکراسـی  بنـام  دیگـری  مفهـوم  بـا  ریشـه دار 

از  انتخابـات  کـه  ایـن  می خـورد.  گـره  مردم سـاالری 

جملـه مبانـی مردم سـاالری اسـت یـا اصـول آن مـی 

گذریـم امـا آنچـه کـه از اهمیـت برخـوردار اسـت، ایـن 

اسـت کـه ایـن دو پدیـده بـه عنـوان مولـود...

تجـارت یـک کار پیچیـده اسـت ، کـه بـا   خطـرات بلنـدی همـراه 

اسـت ، بنابرایـن کارآفرینـان به دنبـال راههای قابل اعتماد برای رشـد و 

توسـعه تجـارت خود هسـتند.

در ایـن راسـتا ، سـرمایه گـذاری یک برنامه تجاری بلند مدت اسـت 

، بـا رویکـرد صحیـح ، عاید خوبی را برای سـالها به بـار می آورد .

در ایـن زمینه ، در سـالهای اخیر، بیشـتر بازرگانـان خارجی ترجیح 

می دهند سـرمایه خود را در قزاقسـتان سـرمایه گذاری کنند.

       به گفته اکثر کارشناسان ، امروز وضعیت...

پر فروش ترین های گیشه تابستانی 
هالیوود
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 دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـوری آمریکا از پیرشفـت در گفت 

و گوهـای صلـح افغانسـتان خـرب داده و از مذاکـرات بـا گـروه 

طالبـان و دولـت افغانسـتان ابـراز رضایت کرده اسـت.

آقـای ترامـپ بـه خربنـگاران گفته کـه: گفت و گوهـای خوبی 

بـا طالبـان داریـم. بـا دولـت افغانسـتان هـم گفـت و گوهـای 

داریم.  خوبـی 

کاهـش  دربـاره  هـا  زنـی  گامنـه  بـه  توجـه  بـا  ترامـپ  آقـای 

نیروهـای نظامـی ایـاالت متحده در افغانسـتان گفـت: تعداد 

نظامیـان را تـا سـطح ۱۳ هـزار نفـر کاهـش داده ایـم و کمـی 

بیشـر از ایـن هـم کاهـش خواهیـم داد. سـپس تصمیـم می 

گیریـم کـه آیا بـه حضور نظامـی در افغانسـتان ادامه خواهیم 

داد یـا نه؟

آقـای ترامـپ کـه در روزهـای گذشـته بـا مشـاوران ارشـد و 

تیـم امنیـت ملـی خـود دربـاره اوضـاع افغانسـتان گفـت و گو 

کـرده بـود، گفـت رشایـط آتـی بـه خواسـته طالبـان و دولـت 

افغانسـتان بسـتگی خواهـد داشـت.

در صـورت  کـرد حتـی  تاکیـد  ترامـپ  آقـای  حـال،  ایـن  در 

خـروج کامـل نظامیـان ایـاالت متحـده از افغانسـتان، آمریـکا 

بـه حضـور اطاعاتـی خـود در این کشـور ادامه خواهـد داد تا 

مانـع از تهدیدهـای بالقـوه شـود.

زملـی خلیلـزاد، مناینده ویژه دولت آمریکا تاکنون هشـت دور 

گفـت و گـو بـا طالبـان انجام داده و شـورای رهـربی این گروه 

در حـال بررسـی توافـق نهایی با ایاالت متحده اسـت.

پایـان حضـور نظامـی آمریـکا در افغانسـتان از جملـه وعـده 

هـای انتخاباتـی دونالـد ترامـپ بـوده اسـت. بـا ایـن حـال، 

بعضی از منتقدان خروج از افغانسـتان را به معنی تسـلیم در 

برابـر طالبـان دانسـته اند.

متحـدان  از  کـه  گراهـام  لنیـدزی  جمهوری خـواه  سـناتور 

نزدیـک دونالـد ترامـپ در سیاسـت خارجی اسـت، مـی گوید 

خـروج نظامیـان آمریکایـی از افغانسـتان، از توافـق هسـته ای 

آمریـکا بـا ایـران در زمـان بـاراک اوبامـا بدتـر اسـت.

سفارت افغانستان در واشنگتن: 
اظهارات سفیر پاکستان درباره کشمیر و 

صلح افغانستان غیرمسئوالنه است

سـفارت افغانسـتان در واشـنگنت در بیانیه ای اظهارات سفیر 

پاکسـتان در آمریـکا مبنـی بر تاثیرگذاری تنش ها در کشـمیر 

بر روند صلح در افغانسـتان را "بشـدت سـوال برانگیز" خوانده 

است. 

رونـد  بـه  کشـمیر  مسـئله  دادن  ربـط  گفـت  سـفارت  ایـن 

و  "بی جـا"  "بی ماحظـه"،  نحـوی  هـر  بـه  افغانسـتان  صلـح 

اسـت. "غیرمسـئوالنه" 

در بیانیـه ایـن سـفارت آمده اسـت: "کشـمیر یک مسـئله بین 

دو طـرف هنـد و پاکسـتان اسـت. بـه بـاور مـا انگیـزه و ارصار 

مسـئله  بـه  افغانسـتان  عمـدی  زدن  پیونـد  بـرای  پاکسـتان 

کشـمیر تاشـی عمـدی بـرای ادامـه بیشـر خشـونت ها در 

افغانسـتان اسـت. این عذر بی اساس از سـوی پاکستان برای 

توجیـه عـدم عملکـرد علیـه طالبـان و بـرای عـدم ایسـتادگی 

مصمـم در برابـر ایـن گـروه شورشـی اسـت."

 وزارت خارجـه کشـور نیـز با انتشـار بیانیه ای این اظهـارات را 

"غیـر مسـئوالنه" خوانده بـود و ربط دادن تنش ها در کشـمیر 

را به روند صلح افغانسـتان، نشـانه "سـوءنیت" دانسـته بود.

اسـد مجید خان، سـفیر پاکسـتان در آمریکا چند روز قبل به 

روزنامـه نیوریـورک تایمز گفتـه بود احتامل دارد که کشـورش 

رسبـازان و قـوای نظامـی خـود را از مـرز افغانسـتان بـه مـرز 

کشـمیر انتقـال دهـد، اقدامـی کـه می توانـد مذاکـرات صلح 

آمریـکا با طالبـان را پیچیـده کند. 

او تریـح کـرد کـه مسـئله کشـمیر و صلـح افغانسـتان دو 

موضـوع جداگانـه هسـتند و او قصـد نـدارد ایـن دو را بـه هـم 

پیونـد دهـد.

وزارت خارجـه افغانسـتان در ادامه افزوده: "دولت افغانسـتان 

بـا تاکید بر حسـن همجـواری و...ادامه ص2

مبـب   چندیـن  انفجـار  کشـور  اسـتقال  سـالگرد  صدمیـن  بـا  همزمـان   

جاساز ی شـده در چنـد نقطـه شـهر جال آباد مرکـز والیت ننگرهـار در رشق 

کشـور مراسـم جشـن اسـتقال در ایـن شـهر را برهـم زد.

عطااللـه خوگیانـی، سـخنگوی والـی ننگرهار به بی بی سـی گفتـه در نتیجه 

ایـن انفجارهـا دسـت کم ۷۰ نفر زخمی شـده اند.

مقام هـای شـفاخانه والیتـی ننگرهـار گفته انـد هفتـاد و دو زخمـی بـه ایـن 

شـفاخانه منتقـل شـده اند که دسـت کم بیسـت کودک مشـمول آنها اسـت. 

وضعیـت  می گویـد  ننگرهـار  عامـه  صحـت  رئیـس  حکمتـی،  اللـه  خلیـل 

اسـت. وخیـم  زخمی هـا  از  شـامری 

۱۰ انفجار پیهم

نقـاط  انفجـار در  دیـروز ۱۱  ننگرهـار  مقام هـای دولتـی والیـت  بـه گفتـه 

داد. رخ  والیـت  ایـن  مختلـف 

انفجـار اول در منطقـه امیر شـهید شـهر جـال آباد رخ داد که در آن کسـی 

آسـیبی ندیـد. در انفجـار دومی در شـهر امـا یازده نفر زخمی شـدند.

انفجـار سـوم در ولسـوالی خوگیـان رخ داد کـه بـه گفتـه سـخنگوی پولیس 

ایـن ولسـوالی در نتیجـه آن دو نفـر زخمـی شـدند.

همچنیـن انفجـار دیگـر در ناحیـه چهـارم شـهر جـال آبـاد نزدیـک مسـجد 

عیـدگاه رخ داد کـه شـش نفـر در آن زخمـی شـدند.

 ابراز رضایت ترامپ از مذاکرات 
با طالبان

  ګـوګل د افغانسـتان د خپلواکـۍ د سـلمې کاليـزې په 

مناسـبت د خپلې پاڼې له لوګو رسه د افغانسـتان درې 

رنـګ مـي بـرغ ایښـی او پـاس یـې پـرې د خپلواکـۍ 

نـن  شـوې  ټـاکل  راز  دغـه  ده،  ليکلـې  کاليـزه  سـلمه 

د  هـم  ودانـۍ  دنګـې  ټولـو  تـر  پـر  اماراتـو  د  ماښـام 

افغانسـتان مـي بـرغ روښـانه کـړل يش.

پـه  زمـري  د  کال   ۱۳۹۸ د  مخکـې  کالـه  سـل  پـوره 

۲۸مـه افغانسـتان خپلـه خپلواکي بېرته واخيسـته او له 

هامغـې ورځـې راهيسـې دغه ورځ په شـاندارو مراسـمو 

منانځـل کېـږي.

پـه دې ورځ افغـان مجاهـد او قهرمان ولس د شـاه امان 

اللـه خـان غـازي پـه مـرشۍ لـه انګرېـزي ښـکېاکه د 

ګران هېواد افغانسـتان خپلواکي بيـا وګټله او برېتانوي 

پـه  افغانسـتان خپلواکـي  اړ کـړ چـې د  اسـتعامر يـې 

وپېژين. رسـميت 

د انګرېـزي ښـکېاک پـر وړانـدې د غـازي امـان اللـه 

افغـان مجاهـد ولـس،  د  اعـان  مبـارزې  او  د جګـړې 

سـرو عاملـان او روحانيونـو د جهاد فتوا ورکـړه، يرغلګر 

انګرېـزان مـات او لـه خپل ويـاړيل هېواده يې وشـړل او 

هغـوی هـم مجبـور شـول چـې د افغانسـتان خپلواکـي 

پـه رسـميت وپېژين. 

نـن د خپلواکـۍ سـلمه کاليـزه ده، دغـه وياړلـې ورځ په 

مـي او نړيوالـه کچـه منانځـل کېږي. 

د  خپلواکـۍ  د  افغانسـتان  د  هـم   )Google( ګـوګل 

سـلمې کاليـزې پـه مناسـبت د خپلـې پاڼـې لـه لوګـو 

رسه د افغانسـتان درې رنـګ مـي بـرغ ایښـی او پـاس 

یـې پـرې د خپلواکـۍ سـلمه کاليـزه ليکلـې ده.

تـر  پـر  اماراتـو  متحـده  عـريب  د  کـې  وخـت  ورتـه  پـه 

ټولـې دنګـې ماڼـۍ "الخليفـه بـرج" هـم نـن ماښـام د 

افغانسـتان د خپلواکـۍ د سـلمې کاليـزې په مناسـبت 

ويـاړىل درې رنګـه مـي بیـرغ ښـودل کېـږي.

دغـه مطلـب په عـريب متحـده اماراتو کې د افغانسـتان 

پـژواک  امرخېـل  صديـق  اتشـې  فرهنګـي  سـفارت  د 

خـربي اژانـس تـه پـه ډاګـه کـړ.

ده وويـل، پـه اماراتـو کـې مېشـت ملګـري نـن ماښـام 

بـرج رسه  الخليفـه  لـوړې ودانـۍ  لـه  ټولـو  تـر  نـړۍ  د 

راټولېـږي.

هغـه زياتـوي: "ټـاکل شـوې ده چـې نن ماښـام په خر 

بېرتـه  د  د خپلواکـۍ  افغانسـتان  هېـواد  ګـران  د  رسه 

ترالسـه کولـو ۱۰۰مـې کاليـزې پـه ويـاړ د الخليفـه برج 

ودانـۍ د افغانسـتان په ښـکي درې رنګـه برغ رڼا يش 

او دغـه کار پـه وړيـا توګـه د ورور هېـواد متحـده عـريب 

اماراتـو پـه همـکارۍ تـررسه کېږي."

د ده پـه وينـا، دا پـه تاريـخ کـې لومـړی ځـل دی چـې 

ښـکلی  بانـدې  بـرغ  پـه  افغانسـتان  د  بـرج  الخليفـه 

کېـږي.

چین د سولې په برخه کې 
همکارۍ ته چمتو دی

  د افغانسـتان لپاره د چني ځانګړى اسـتازى د سـولې 

د بهیـر د هـر څـه ښـه پـي کېـدو پـه برخه کـې د خپل 

هېـواد هـر اړخیـز ماتـړ څرګنـد کـړ او وايي، هېـواد يې 

د افغانسـتان د سـولې پـه برخه کې همـکارۍ ته چمتو 

دى. د سـولې پـه چارو کې د دولـت وزارت څخه پژواک 

خـربي اژانـس تـه پـه رالېږل شـوې خربپاڼه کـې راغي 

چـې د ولسـمرش ځانګـړي اسـتازي او د سـولې په چارو 

کـې د دولـت وزیـر عبدالسـام رحیمـي د افغانسـتان 

لپـاره د چیـن لـه ځانګـړي اسـتازي دانګ يش جـون او 

وررسه پـاوي رسه وکتـل. 

پـه  لـورو  دواړو  کـې  کتنـه  دغـې  پـه  کاږي،  رسچينـه 

افغانسـتان کـې د سـولې پروسـې د بېابېلـو پړاوونـو په 

پـي کولـو، د سـولې پـه چـارو کـې د دولـت وزارت پـه 

رول او د خـربو اتـرو پـه برخـه کـې د چیـن هېـواد پـه 

وکـړې. همـکارۍ خـربې 

رسچينـه زياتـوي، يش جـون د سـولې د بهیـر د هرڅـه 

ښـه پـي کېـدو پـه برخـه کـې د خپـل هېـواد هراړخیـز 

ماتـړ څرګنـد کـړ.

وزیـر  دولـت  د  کـې  پـه چـارو  د سـولې  بلـې خـوا  لـه 

لـه  پخاینـې  او  سـولې  د  سـفارت  امریـکا  د  رحیمـي 

سـاکار آلـن میسـنهیمر او وررسه پـاوي رسه هم کتي 

دي.

پـه رارسـېدلې  تـه  پـژواک  يـاد شـوي وزارت څخـه  لـه 

خربپاڼـه کـې راغـي چـې دواړو لـورو د بیـن االفغـاين 

خربو اترو د پیل او له خربو وروسـته پروسـو د چمتووالو 

او همغږیـو پـه اړه خـربې وکـړې.

کتنـه  دغـې  پـه  اسـاس،  پـه  معلوماتـو  د  خربپاڼـې  د 

کـې همـدا راز ټینـګار وشـو چـې یواځـې افغـان دولـت 

تصمیـم  برخلیـک  پـه  سـولې  د  يش  کولـی  خلـک  او 

ونیـي.

ګوګل د خپلواکۍ ورځې په 
مناسبت د خپلې پاڼې له لوګو 

رسه د افغانستان ميل بیرغ ایښی 

خبرونه

لحظاتـی پـس از آن هـم انفجـار دیگـری در چهـار-راه مخابـرات رخ داد و 

انفجارهـای دیگـر در اطـراف جـاده "پشتونسـتان" رخ داد کـه زخمیـان این 

رویدادهـا هـم بـه شـفاخانه منتقل شـدند.

در انفجـار دیگـری کـه در ولسـوالی خوگیان رخ داد، به گفتـه مقامات چهل 

نفـر در آن زخمـی شـدند.  در نتیجـه یـک انفجـار در ایسـتگاه موترهـای 

لغـامن در غـرب شـهر جـال آبـاد نیـز بیسـت نفـر زخمی شـدند.

ننگرهـار در رشق کشـور والیتـی هم مـرز بـا پاکسـتان و از والیـات ناامـن 

اسـت. گـروه طالبـان و گـروه داعـش در ایـن والیـت فعـال هسـتند. آرامگاه 

شـاه امـان اللـه خـان نیـز در ایـن والیـت واقـع اسـت.

اصابت گلوله هاوان در لغامن

همچنیـن در نتیجـه اصابـت یـک گلوله هاوان در شـهر مهـرالم مرکز والیت 

لغـامن در همسـایگی ننگرهار دسـت کم شـش غیر نظامی زخمی شـدند.

بـه گفتـه شـاهدان عینـی ایـن رویـداد زمانـی رخ داده کـه مـردم از محوطـه 

مراسـم جشـن اسـتقال در شـهر مهـرالم بیـرون می شـدند.

تاکنون هیچ گروه مسئولیتی این رویدادها را به عهده نگرفته است.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـه روز قبـل در انفجـار انتحـاری در یـک سـالن 

عروسـی در کابـل دسـت کم ۶۳ نفـر کشـته و ۱۸۲ نفـر غیـر نظامـی زخمی 

شدند.

 انفجارهای پی در پی در ننگرهار دست کم 70 زخمی
 برجای گذاشت

 رئیس جمهور در مراسم استقالل کشور:

 انتقام هر قطره خون مردم را 
خواهیم گرفت

درصفحه2



 

 طـی روزهـای گذشـته حمـات تروریسـتی در نقـاط 

فاجعـه  و  بدتریـن  اسـت.  شـده  تشـدید  کشـور  مختلـف 

آمیزتریـن حملـه تروریسـتی بـر یـک محفـل عروسـی در 

غـرب شـهر کابـل بـود. در ایـن حملـه نزدیـک هفتـاد نفـر 

کشـته و در حـدود دوصـد نفـر زخمـی شـدند کـه همگـی 

مـردم بـی گنـاه و غیـر دولتـی بودنـد. دیـروز ده حملـه 

کـه  گرفـت  صـورت  ننگرهـار  در  پـی  در  پـی  تروریسـتی 

در ایـن حمـات زنجیـره ای ده هـا نفـر زخمـی شـدند. 

همـه ایـن حمـات نشـان دهنـده اوج فعالیت تروریسـتی 

دشـمن اسـت. دشـمنی کـه تـا حـدودی مبهـم اسـت و 

چهـره آن در پـس هـزاران نام تروریسـتی گم شـده اسـت. 

آسـتانه  در  کـه  می شـود  بیشـر  زمانـی  ابهـام  ایـن 

امضـای توافقنامـه طالبـان و ایـاالت متحـده و نیز امضای 

اعامیـه مشـرک حکومـت افغانسـتان و حکومـت ایـاالت 

کـه  می رسـد  نظـر  بـه  هسـتیم.  صلـح  مـورد  در  متحـده 

پروسـه صلـح نیـز شـتاب بی سـابقه گرفتـه اسـت ولـی در 

نفـس این پروسـه نیـز ابهامات گیج کننـده ای وجود دارد. 

از سـوی دیگـر همزمـان بـا شـتاب در پروسـه صلـح 

و  اسـت  پیـش رو  در  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

بـرای  زمینه سـازی  حـال  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

اکنـون  هسـتند.  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری 

پرسـش هایی که هر روز ذهنیت عمومی مردم افغانسـتان 

را بـه خـود مشـغول می سـازد بیشـر می شـود. نخسـتین 

ایـن  پـس  در  واقعـا  چـه کسـی  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش 

حمـات قـرار دارد؟ دومیـن پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه 

بـا توجـه وضعیـت موجـود و دو رخداد مهمی چون شـتاب 

پروسـه صلـح و برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه 

در نزدیکی هـا اتفـاق خواهنـد افتاد، اهـداف این حمات 

چیسـت؟ 

پاسـخ بـه پرسـش اول واقعا دشـوار و تا حـدی زیادی 

آمیختـه بـا حـدس و گـان اسـت. زیـرا واقعـا منی تـوان 

دقیـق تعییـن موضـع کـرد کـه چه کسـی می تواند دسـت 

بـه چنیـن جنایتـی بزنـد. حملـه بـر یـک مراسـم عروسـی 

کـه در آن کامـا مـردم بی گنـاه ملکـی و زنـان و اطفـال 

حضـور دارنـد، جنایـت غیـر قابـل تصـور و نابخشـودنی و 

چیـزی فراتـر از جنایـت علیه برشیت اسـت. اگرچه برخی 

اهـداف مذهبـی و فرقـه ای را در ایـن رخـداد بـی تاثیـر 

ندانسـته ولـی دسـت بـه چنیـن عملـی مسـلا بـا اهداف 

سیاسـی و در ارتبـاط بـا انتخابـات و پروسـه صلـح کشـور 

اسـت. چنیـن حملـه ای بـی سـابقه نیسـت ولـی اهـداف 

آن کامـل در چنیـن رشایطـی سیاسـی اسـت. از همیـن 

بـا اهـداف مختلـف  را  رو می تـوان گزینه هـای مختلفـی 

تحلیـل کـرد. طالبـان بـه عنـوان گزینـه اول بـا اهـداف 

مختلـف می توانـد دسـت بـه چنیـن حملـه ای بزنـد. ایـن 

گـروه هـم سـابقه چنیـن حمـات وحشـیانه را دارد و هـم 

در رشایـط کنونـی انگیـزه کافی برای این کار. کشـورهای 

در  بحـران  تـداوم  دنبـال  بـه  شـدت  بـه  کـه  همسـایه 

افغانسـتان هسـتند و از همیـن رو می خواهنـد انتخابـات 

افغانسـتان را مختـل کننـد، هـر کـدام گزینه هـای مهـم 

بـه عنـوان متهـان اصلـی ایـن حملـه  می توانند باشـند. 

برخـی اپوزیسـیون داخلـی حکومـت کـه در گذشـته نیـز 

مـردم  بـر تجمعـات  انتحـاری  بـه حمـات مشـابه  متهـم 

بـه دلیـل نفـاق افکنـی میـان حکومـت و مـردم هسـتند، 

گزینه هـای محتمـل دیگـر می تواننـد باشـند. قدرت هـای 

بـزرگ جهانـی و دسـت انـدرکاران اصلـی جنـگ و صلـح 

بـرای  کافـی  انگیزه هـای  و  نیسـتند  مـرا  اتهـام  از  نیـز 

چنیـن کاری دارنـد. چیـزی کـه به نظر می رسـد در چنین 

حملـه ای محلـی از اعراب نـدارد، گروه داعش اسـت. این 

گـروه تـا کنـون چنـان پایـگاه و جایگاهـی در افغانسـتان 

نـدارد کـه چنیـن حمـات بـزرگ تروریسـتی را طراحـی و 

اجـرا کننـد. امـا در مجمـوع منی تـوان حکـم قطعـی در 

مـورد متهـم اصلـی ایـن حمـات تروریسـتی کـرد و یـک 

گزینـه را بـر دیگـر گزینه هـای محتمـل ترجیـح داد. 

در مـورد اهـداف حمـات اخیـر و بـه خصـوص حمله 

بـر محفـل عروسـی در غرب کابـل اما می توان تـا حدودی 

حکـم قطعـی کـرد و ایـن اهـداف را بـر شـمرد. بـه عبـارت 

دیگـر هـر کسـی در پشـت ایـن حمـات وحشـیانه اسـت 

در بلبشـوی وضعیـت فعلـی نه قابل شناسـایی اسـت و نه 

چنـدان مهـم. ولـی اهـداف حمله بـرای مردم افغانسـتان 

واقـع.  بـه  نزدیـک  تحلیـل  قابـل  هـم  و  انـد  مهـم  هـم 

نخسـتین هـدف از انجام حمـات زنجیره ای تروریسـتی و 

اوج بـه منایش گذاشـن کشـتار مـردم بی گناه بـه چالش 

کشـیدن حکومـت در انجـام یـک مراسـم بزرگ ملـی بود. 

بنـا بـود حکومـت جشـن بزرگی را بـه بهانه صدمین سـال 

اسـتقال راه انـدازی کنـد. هزینه هـای هنگفتـی نیـز در 

ایـن راه شـده بـود و کاخ داراالمـان بـه عنـوان منـادی از 

بازسـازی کشـور و نشـانه ای از عاقمنـدی رهـری فعلـی 

حکومت به بازسـای افغانسـتان و سـاخن یک افغانستان 

مـدرن آمـاده بهـره بـرداری بـود. حملـه بر محفل عروسـی 

غـرب کابـل ایـن منایـش حکومـت را مختل کـرد و در این 

زمینـه موفق شـد. 

ادامـه  در  احتـاال  حمـات  ایـن  از  هـدف  دومیـن 

چالـش  جنـگ،  تشـدید  و  گذشـته  تروریسـتی  حمـات 

انداخـن فـراروی حکومت در برگـزاری انتخابات ریاسـت 

جمهـوری بـود. در ایـن زمینه منی توان هنـوز حکم قطعی 

بـر موفقیـت ایـن حملـه کـرد. ولی آن چه مسـلم اسـت به 

نفـاق میـان حکومـت و مـردم یـک بـار دیگـر دامـن زد. 

طبیعـی اسـت کـه تامیـن امنیـت وظیفـه حکومت اسـت. 

وقتـی چنیـن حملـه سـنیگینی در پایتخت کشـور صورت 

می گیـرد بـه معنـای ناکامـی حکومـت در تامیـن امنیت و 

یـا حداقل نشـان دهنده بـی کفایتی مسـئوالن درجه اول 

نهادهـای امنیتـی اسـت. ایـن حملـه و تشـدید حمـات 

تروریسـتی در رسارس کشـور بی اعتـادی میـان مـردم و 

حکومـت و بی بـاوری مـردم به رهری نهادهـای امنیتی را 

بـه منایـش گذاشـت. نتیجه نهایـی از چنیـن بی اعتادی 

در  و  انتخابـات  پروسـه  از  مـردم  دلـردی  بی بـاوری  و 

نهایـت مختـل کـردن ایـن پروسـه مهـم ملی اسـت. 

در  کـه  تروریسـتی  حمـات  اهـداف  مجمـوع  در 

روزهـای گذشـته انجـام یافتـه اسـت تـا حد زیادی روشـن 

اسـت. حملـه بـر مراسـم عروسـی در جـاده فیـض محمـد 

کاتـب بـا همیـن اهـداف صـورت گرفتـه اسـت و ممکـن 

اسـت تـا زمـان برگـزاری انتخابـات ایـن حمـات شـدت 

بیشـر یابـد. در ایـن میـان، تدابیر حکومـت و بخش های 

جلوگیـری  و  حمـات  تشـدید  برابـر  در  کشـور  امنیتـی 

از آن هـا بـه هـان انـدازه مهـم اسـت کـه تعییـن نسـبت 

گروه هـای سیاسـی داخلـی و نیـز متحدیـن سیاسـی بین 

املللـی افغانسـتان با این حمات تروریسـتی مهم اسـت. 

کارتون روز

 

 

 

 

 

محمـد ارشف غنی، رئیـس جمهور،  

مراسـم  در  خـود  سـخرنانی  در 

گرامی داشـت از صدمیـن سـال اسـرداد اسـتقال 

کشـور، بـا اشـاره بـه حملـه تروریسـتی بر یک مراسـم 

عروسـی در غـرب کابـل، گفـت کـه انتقـام هـر قطـره 

گرفـت. خواهیـم  را  خـود  مـردم  خـون 

آقای غنی دیروز )دوشـنبه، 28 اسـد( در این مراسـم 

اسـرداد  سـالروز  صدمیـن  "بدبختانـه  کـه  گفـت 

فاجعـه  یـک  شـعاع  تحـت  افغانسـتان  اسـتقال 

مـردم  و  اسـتقال  آزادی،  دشـمنان  و  گرفـت"  قـرار 

تحمـل  را  افغانسـتان  اسـتقال  جشـن  نتوانسـتند 

کننـد.

انتقـام  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  جمهـور  رئیـس 

تروریسـتان  از  شـیوه  دو  بـه  را  شـهروندان  خـون 

می گیـرد؛ یکـی اینکـه از نیروهای امنیتـی که بر ضد 

تروریسـتان مبـارزه می کنند، قدردانـی می کند و دوم 

اینکه "النه های داعش را چه در رشق باشـند، چه در 

شـال و یـا در مرکـز، ریشـه کـن و نابـود می منائیم."

حوالـی سـاعت 11 شـنبه شـب در نتیجـه حمله یک 

مبـب گذار انتحاری بر یک مراسـم عروسـی در هوتل 

"شـهر دوبـی" در مربوطـات حوزه ششـم شـهر کابل، 

دسـت کم 63 نفـر کشـته و 182 نفـر دیگـر زخمـی 

بـه  را  حملـه  ایـن  مسـئولیت  داعـش  گـروه  شـدند. 

گرفت. عهـده 

رد  را  حملـه  ایـن  در  داشـن  دسـت  طالبـان  گـروه 

در  غنـی  رئیـس جمهـور  امـا  کـرد،  محکـوم  را  آن  و 

سـخرنانی دیـروز خـود گفـت کـه " طالبـان بـا انـکار 

از دسـت داشـن در ایـن حملـه از بـار مامتی شـانه 

خالـی کـرده منی تواننـد، تهداب این چنین کشـتار و 

قتل هـای بی رحانـه را آنـان نهاده انـد. طالبان بارها 

ایـن چنیـن حمات ظاملانـه، وحشـیانه و بی رحانه 

را در مسـاجد، مکاتـب و اماکـن عامـه انجـام داده و 

مسـئولیت آن را نیـز بـه دوش گرفتـه انـد."

مراسـم  در  خـود  سـخرنانی  در  جمهـور  رئیـس 

گرامی داشـت از صدمیـن سـال اسـرداد اسـتقال 

کشـور همچنیـن گفـت کـه "مـن امـروز یکجا بـا ملت 

بـه گلیـم غم نشسـته ایم، بـا جدیت تعهـد می کنم که 

از  منطقـه ای  چالش هـای  حـل  ازص1-  ادامـه   

در  پاکسـتان  صداقـت  خواسـتار  گفت وگـو،  راه 

عمـل بـه تعهداتـش برای کمـک به رونـد صلح در 

اسـت." افغانسـتان 

مذاکـرات  مـورد  در  خـان  آقـای  حـال  ایـن  بـا 

آمریـکا و طالبـان در مـورد صلـح افغانسـتان ابـراز 

رونـد  ایـن  از  و گفتـه کشـورش  امیـدواری کـرده 

می کنـد. حایـت 

خـان،  عمـران  اظهـارات  قبـل  مـاه  یـک  حـدود 

نخسـت وزیـر پاکسـتان در موسسـه صلح وابسـته 

برانگیـز  بحـث  نیـز  آمریـکا  خارجـه  وزارت  بـه 

بتواننـد  بایـد  طالبـان  بـود  گفتـه  او  بـود.  شـده 

در انتخابـات آتـی افغانسـتان رشکـت کننـد و او 

آمـاده اسـت با رهـران این گـروه دیـدار کند. این 

اظهـارات واکنـش دولـت افغانسـتان را بـه همـراه 

داشـت.

کـه  می گویـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون    

و  مرکـز   ۵۳۷۳ در  تـن  میليـون   ۹.۶ حـدود 

۲۹۵۸۶ محـِل ۳۴ والیـت کشـور به پـای صندوق 

رفـت.  خواهنـد  رای  هـای 

رئیـس کمیسـیون مسـتقل  نورسـتانی  علـم  حـوا 

انتخابات روز یکشـنبه )27 اسـد( در یک نشسـت 

خـری در کابـل گفت کـه برای انتخابات ریاسـت 

جمهـوری ٩66٥٤7٤٥ تـن ثبـت نـام کردنـد که 

از ایـن میـان 6331٥3٤ مـرد و 333٤23٠ زن 

باشـند. می 

وی افـزود کـه کمیسـیون انتخابات بـرای برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ۳۴ والیت کشـور 

٥373 مرکـز و 2٩٥86 محل مشـخص کرده اند.

نورسـتانی عـاوه کـرد کـه از جملـه محـات ذکـر 

 1111٩ و  مـردان  بـرای  مرکـز   18٤67 شـده، 

شـده  داده  اختصـاص  زنـان  بـرای  دیگـر  مرکـز 

اسـت.

"کمیسـیون  مي گويـد:  همچنـان  نامـرده 

انتخابـات بـه تاریـخ ۱۱ مـاه جـوزای سـال جاری 

۵۳۸۳ مراکـز را در رستـارس کشـور اعـام کردنـد 

کـه ایـن مراکـز برای رونـد ثبت نـام تقویتی و ثبت 

نـام عمومـی در والیت غزنی اختصاص داده شـده 

ایـن جملـه ۲۴۷  از  نامـرده،  بـه گفتـۀ  بودنـد." 

مرکـز در والیـت غزنـی و ۵۱۳۶ مراکـز در والیـت 

دیگـر بـرای ثبـت نـام تقویتـی ایجـاد شـده بـود. 

رئیـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفـت: ))در 

جریـان رونـد عملیـات ۱۹ مراکـز در والیـت غزنی 

مقام هـای محلـی والیـت غزنی تایید کـرده اند که 

افـراد مسـلح ناشـناس، مسـافرین یک موتـر را در 

مسـیر ولسـوالی قـره بـاغ این والیـت پاییـن و آنان 

را تیربـاران کـرده اند.

دفـر رسـانه های والـی غزنـی گفتـه اسـت کـه در 

ایـن تیرانـدازی افـراد مسـلح ناشـناس، سـه تـن 

جـان باختـه و سـه تـن دیگـر زخمـی شـده انـد. 

نصیـر احمد فقیـری، رییس شـورای والیتی غزنی 

روز یکشـنبه)۲۷ اسـد( بـه صـدای امریـکا گفتـه 

روسـتای  باشـندگان  رویـداد  ایـن  قربانیـان  کـه 

نیختـۀ ولسـوالی قـره بـاغ انـد.

آقـای فقیـری افـزود کـه ایـن افراد به سـوی شـهر 

غزنـی در حرکـت بودنـد کـه توسـط افـراد مسـلح 

قـرار  حملـه  مـورد  و  پاییـن  موتـر  از  ناشـناس 

می گیرنـد.

در ماه هـای گذشـته ایـن چندیـن رویـداد مشـابه 

اسـت کـه در مسـیر ولسـوالی قـره باغ ایـن والیت 

بـه وقوع پیوسـته اسـت.

سـلمې  د  خپلواکـۍ  د  هېـواد  د  غنـي  ولسـمرش   

کلیـزې پـه یـاد غونډه کـې، ټینګار وکړ چـې ترهګر د 

ډیورنـډ هغـې غـاړې تـه پټن ځایونـه لـري او د ډیورنډ 

کرښـې هغـې غـاړې خلـک هـم بایـد د دغـو ځالـو د 

له منځـه وړلـو لپـاره همـکاري وکـړي.

ولسـمرش غنـي د شـنبې شـبې د ځامنرګـي بریـد په 

غرګـون کـې وايـي، چـې دولتـي ځواکونـه، د هېواد 

پـه هـره برخـه کـې بـه د داعـش ډلـې غـړي پـه نښـه 

کـړي او د دې دلـې ولـې بـه وروچـې کـړي. 

ښـاغيل غنـي نـن د دوشـنبې)د زمـري پـه ۲۸مه( له 

غرمـې مخکـې د مـيل دفـاع وزارت دننـه د خپلواکۍ 

څلـې ته د ګلـو ګېډې کېښـوده.

افغـان حکومـت د خپلواکـۍ ګټلـو د سـلمې کلیـزې 

لپـاره زیات شـمېر چمتو کـړي، پروګرامونـه ځنډويل 

او حکومـت یـوازې پـه پازمېنـه کې د ګلـو ګېدۍ په 

کېښـودولو او تـر خـوا یـې د ولسـمرش پـه لنـډه وینـه 

بسـنه وکړه.

هغـه وینـا چـې د شـنبې پـه شـپه کابـل کـې د یـوه 

بریـد  ځامنرګـي  مراسـمو  پـر  واده  د  دننـه  هوټـل 

بانـدې راڅرخـي او دا هـم پـه کـې یادېـږي چـې دا 

ډول بریدونـه لـه ډیورنـډ پـورې غـاړې پانېـږي او د 

ترهګـرۍ رېښـه هـم لـه ډېورنـډ پـورې غـاړې ده.

ډیورنـډ  د  وویـل:»زه  غنـي  ارشف  محمـد  ولسـمرش 

کرښـې هغـې غـاړې خلکـو تـه چـې ډېـر برشپالـه او 

سـوله غوښـتونکي دي او همدارنګه د جګړې قرباين 

او ترهګـرۍ قربـاين هـم دي، غـږ کـوم چـې لـه هرې 

د  کـې  سـیمه  پـه  يش،  کـوالی  دوی  رسه  تـګارې 

ترهګـرۍ د تولیـد او روزنـې مرکزونـه پـه نښـه کړي.«

کابـل وروسـتیو اوونیـو کـې جـا رنـګ خپـل کـړی و 

او ډېـری برخـې یـې د خپلواکـۍ ورځې لپاره ښـکلې 

شـوې وې.

خـو پـه همـدې ورځـو کـې هـم خلکـو د امنیـت پـه 

داعـش و تروریسـتان را ریشـه کـن کـرده و حامیـان 

آنانـرا همین گونـه، بـه گلیـم غـم مـی نشـانیم."

او از مـردم خواسـت کـه بـرای "افشـا سـازی افـکار 

کـه  افـزود  و  کننـد  همـکاری  داعشـی"  عنـارص  و 

"هانگونـه کـه غـازی امـان اللـه خـان در روز اعـام 

اسـتقال کشـور، شمشـیرش را از نیـام بیـرون کـرد، 

حاال زمان آن فرارسـیده اسـت که در صدمین سـالروز 

اسـرداد اسـتقال کشـور، ملـت شمشـیر خویـش را 

علیـه هیـوالی تروریـزم بیـرون کنـد و علیـه آن مبـارزه 

منایـد." آقای غنـی از جامعه جهانی نیز خواسـت که 

در مقابـل این گونـه "اعـال وحشـیانه و ضد برشیت" 

النه هـای  ردیابـی  بـرای  و  نکنـد  اختیـار  خاموشـی 

تروریسـتان و محکـوم کـردن اعـال آنهـا "در کنـار 

بایسـتند." افغان هـا 

او افـزود کـه "جنـگ مـا بـا دشـمنان برشیـت اسـت و 

بایـد بـرای متـام جهـان واضـح گردد کـه ملـت افغان 

تنهـا از اسـتقال خویـش دفـاع منی کنـد، بلکـه در 

دفـاع از بقـای برشیـت برخواسـته اسـت."

اسـتقالل  سـال  صدمیـن  بـزرگ  جشـن  تعویـق 

کشـور

قـرار بود به مناسـبت صدمین سـال اسـتقال کشـور 

جشـن بزرگـی در داراالمان برگزار شـود، امـا به دلیل 

حملـه مرگبـار بـر یک مراسـم عروسـی در غـرب کابل 

و ارج گـذاری بـه شـهدای ایـن حادثـه، این مراسـم به 

تعویـق افتاد.

در  ریاسـت جمهـوری  صدیـق صدیقـی، سـخنگوی 

صفحـه رسـمی تویـر خـود اعـام کـرد کـه مراسـم 

اسـرداد  سـال  صدمیـن  از  گرامی داشـت  بـزرگ 

اسـتقا کشـور در زمـان دیگـری برگـزار خواهـد شـد.

امـا بـرای گرامی داشـت از سـالروز اسـتقال کشـور، 

تنهـا یـک مراسـم رسـمی بـا حضـور رئیـس جمهـور 

غنـی و شـاری از مقامات عالی رتبـه دولتی در قرص 

داراالمـان برگـزار شـد و آقـای غنـی در آن سـخرنانی 

کرد. 

آقـای غنی روز یکشـنبه )27 اسـد( نیـز در واکنش به 

ایـن حمله، متـام فعالیت هـای دفاتر کمپایـن خود را 

در رسارس کشـور متوقف کرد.

صلـح  بـرای  آمریـکا  مناینـده  خلیلـزاد،  زملـی 

هشـتم  دور  پایـان  از  پـس  روز  چنـد  افغانسـتان 

گفت وگوهـای صلح افغانسـتان به پاکسـتان سـفر 

و بـا عمـران خان، نخسـت وزیـر این کشـور دیدار 

کـرد. پس از آن آقای خلیلزاد در توییرش نوشـت 

کـه بـرای تامیـن صلـح در افغانسـتان نیـاز اسـت 

هـر دو کشـور اطمینـان بدهنـد کـه از خـاک هیچ 

یـک از طرف هـا علیه دیگری اسـتفاده منی شـود.

کـه  گفته انـد  پیوسـته  افغانسـتان  رهـران 

پاکسـتان از طالبـان حایـت می کند، اسـلحه در 

اختیارشـان می گـذارد، آمـوزش می دهـد و آنهـا را 

بـرای حملـه بـه افغانسـتان می فرسـتد. پاکسـتان 

امـا ایـن اتهام هـا را همـواره رد کـرده اسـت.

انگشـت شـار کشـورهایی  از  یکـی  ایـن کشـور 

بـود کـه حکومـت طالبـان )۱۹۹۶-۲۰۰۱( را در 

افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخت.

از سـبب ناامنـی مسـدود شـدند و در ۲۳۳ مرکـز 

ثبـت نـام صـورت گرفت.((

بـه گفتۀ موصـوف، کمیسـیون انتخابات توانسـت 

ولسـوالی  در  امنیتـی  هـای  ارگان  همـکاری  بـا 

هـای درزاب جوزجان، نیش کندهار و کوهسـتان 

فاریـاب انعـده چهـار مراکـز را بـاز مناینـد که ثبت 

نـام عمومـی در آن صـورت نگرفتـه بـود.

در  انتخابـات  کمیسـیون  عضـو  عبداللـه  موالنـا 

نشسـت روز یکشـنبه گفت که کمیسـیون مستقل 

انتخابـات متعهـد اسـت کـه بـه تاریـخ ششـم مـاه 

میـزان سـال جـاری انتخابـات شـفاف، مسـتقل، 

عادالنـه و رستـارسی را برگـزار منایـد.

وی افـزود، کمیسـیون برای جلوگیـری از تخلفات 

و رسکشـی هـای انتخاباتـی برخـی اقـدام انجـام 

کـردن  رنـگ  و  بایومریـک  سیسـتم  کـه  دهـد 

انگشـتان در روز انتخابـات مثـال هـای مهـم آن 

میباشـد.

عبداللـه میگویـد: ))ایـن رونـد از سـوی ناظریـن 

داخلـی، نامـزدان نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات، 

احـزاب و ایتـاف هـا، رسـانه ها و ناظریـن جهانی 

کـه کمیسـیون بـرای شـان اعتـاد نامـه هـا داده 

اسـت نظـارت میشـود.((

همچنـان وی یادآور شـد که وسـایل و مواد ذیربط 

بایومریک به کمیسـیون رسـیده و  در کمیسـیون 

انتخابـات رونـد تريننـگ کارمنـدان آغـاز شـده که 

ایـن رونـد به زودتریـن فرصـت در والیات نیـز آغاز 

خواهد شـد.

برخی از باشـندگان روسـتای نیختۀ ولسـوالی قره 

بـاغ، بـه شـهر غزنـی آمـده و در یـک گردهایـی 

اعراضـی خواسـتار گرفتـاری عامان ایـن رویداد 

بـزرگان  از  یکـی  رضایـی،  باقـر  محمـد  شـدند. 

قومـی ولسـوالی قـره بـاغ ایـن والیـت گفـت: "در 

یک سـال گذشـته باالتر از ۲۰ نفر از باشـندهای 

بـاغ در مسـیر راه، هـدف  چندیـن روسـتای قـره 

حملـه مسـلحانه قـرار گرفتـه و کشـته شـده انـد. 

مـا از دولـت می خواهیـم کـه امنیـت مـردم تامین 

کـرده تـا از چنیـن حـوادث جلویگـری کنـد".

دیگـر  باشـندگان  از  دیگـر  یکـی  اللـه،  رحیـم 

ایـن ولسـوالی گفـت: "بـرادر زاده ام کـه محصـل 

رخصتی هـا  گذرانـدن  بـرای  و  بـود  پوهنتـون 

نـزد بـه خانـه آمـده بـود در میـان کشـته شـدگان 

از مسـئوالن حکومـت محلـی غزنـی  اسـت. مـن 

بگیرنـد".  را  کشـتارها  ایـن  جلـو  کـه  می خواهـم 

مسـئولیت ایـن رویـداد را تـا اکنون فـرد و گروهی 

بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

ټینـګار کـړی دی. تامیـن 

امنیـت  وايي:»بشـپړ  نظـري  لطیـف  مېشـتی  کابـل 

نشـته، سـوله هـم نشـته چـې زمـوږ ټـول هېـوادوال 

راووځـي او ټـول لېوالـه دي چې راووځي او دا جشـن 

وملانځـي.«

هـم  الال  حاجـي  اوسـېدونکی  خوسـت  د 

بـه سـوله  تـه  هېـواد  څرګندوي:»انشـالله چـې دې 

او امنیـت رايش. ټـول افغانـان د همدغـې سـولې او 

دي.« ارمـان  پـه  امنیـت 

باالخـره د خلکـو دا اندېښـنه پـه حقیقـت بدلـه شـوه 

او هـر څـه د شـنبې پـه شـپه برعکـس شـول. له دې 

پېښـې وروسـته، امنیتـي او کشـفي ارګانونـه یـو ځل 

بیـا لـه سـختونو نیوکـو رسه مخ شـول.

د ولـي جرګې پخوانی غړی خالد پښـتون وویل:»د 

افغانسـتان د خپلواکـۍ سـلمه کلیـزه، د خلکـو لپاره 

ډېـره مهمـه ده. مـوږ هېڅکلـه نه شـو کـوالی چې دا 

ورځ هېـره کـړو. دا چـې ځینـې بهرين السـونه شـته، 

ګاونـډي الس لـري، نه غـواړي چـې دا ورځ وملانځل 

يش، مـوږ بایـد د هغـوی پـه وړاندې مبـارزه کړو.«

خـو ولسـمرش بیـا د دې بریـد پـه اړه بل نظـر لري:»د 

خلکـو او زمـوږ دې خـاورې دښـمنان، ونـه توانېـدل 

دا  ووینـي.  خوشـحايل  دا  او  جشـن  دا  زمـوږ  چـې 

دښـمن لـه زړورو ځواکونـو رسه د مخامـخ کېدو توان 

نه لـري.«

افغـان حکومـت د خپلواکـۍ د بېرتـه ګټلـو د سـلمې 

کالیـزې د ملانځنـې لپـاره نـږدې څلور سـوه مېلیون 

افغانـۍ مرصف کـړې دي.

یـو لـه دې مهمـو پروګرامونـو چـې پـه دې ورځ بایـد 

چـې  وه  پرانیسـته  ماڼـۍ  داراالمـان  د  وای،  شـوی 

وځنډېـدل. یـې  مراسـم 

اوس بـه ولیـدل يش چـې حکومت څه وخـت کوالی 

يش دا پروګـرام عمـيل کړي.

 سفارت افغانستان در واشنگتن: 
اظهارات سفیر پاکستان درباره کشمیر و صلح افغانستان 

غیرمسئوالنه است

کمیسیون انتخابات:
 انتخابات ریاست جمهوری در ٥٣٧٤ مرکز برگزار خواهد شد

افراد مسلح سه مسافر را در غزنی تیرباران کردند

د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په ټول هېواد 
کې ولمانځل شوه 

 رئیس جمهور در مراسم استقالل کشور:
 انتقام هر قطره خون مردم را خواهیم گرفت

محمد هدایت  

سرمقاله

اهداف تشدید حمالت 
تروریستی 
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معمـول  سیاسـی    سـازوکارهای  از  انتخابـات 

بـه   کـه  ماسـت  امـروز  زندگـی  در  جهان شـمول  و 

صـورت ریشـه دار بـا مفهـوم دیگـری بنـام دموکراسـی 

انتخابـات  کـه  ایـن  می خـورد.  گـره  مردم سـاالری  یـا 

آن  اصـول  یـا  اسـت  مردم سـاالری  مبانـی  جملـه  از 

می گذریـم امـا آنچـه کـه از اهمیـت برخـوردار اسـت، 

و  مولـود  عنـوان  بـه  پدیـده  دو  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 

میـراث تاریـخ سیاسـی متدن هـا، در ارتبـاط تنگاتنگ 

بـا همدیگـر بـه رس می برنـد کـه گفتـه می توانیـم عـدم 

یکـی بـه مثابـه، عدم دیگری اسـت. اگر پرسـیده شـود 

کـه چه چیزهای دموکراسـی را دموکراسـی می سـازد؟ 

و  آن هـا  از  یکـی  کـه  می توانیـم  گفتـه  شـک  بـدون 

اولیـن و مهم تریـن آن هـا انتخابـات –عادالنـه، شـفاف 

پیرامـون  مـدرن  نظریه هـای  اکـر  اسـت.  معیـاری-  و 

الزمـی  مؤلفـه  را  انتخاباتـی  رقابت هـای  دموکراسـی؛ 

بـه  اندیشـمندان  از  بعضـی  می خواننـد،  دموکراسـی 

ورزیده انـد؛  مبـادرت  انتخابـات  اهمیـت  بـر  حـدی 

ژوزف  انتخابـات.  یعنـی  دموکراسـی  کـه  ایـن  گویـا 

را  دموکراسـی  کـه  انـد  کسـانی  جملـه  از  شـومپیرت 

دربردارنـده انتخاباتـی می دانـد کـه در آن افـراد قدرت 

تصمیم گیـری را از طریـق رشکـت در رقابـت بر رس رأی 

بـه دسـت مـی آورد. در طـول تاریـخ سیاسـی جوامـع 

بـری، بـه شـکلی از اشـکال انتخابـات وجـود داشـته 

اسـت. از انتخابـات مسـتقیم در  عـر یونـان گرفتـه تا 

امـروزی. پیچیـده  سیسـتم های 

اسـت  نظـر  مـورد  نوشـته  ایـن  در  کـه  پرسشـی 

دربـاره شـاکله و گونـه شناسـی نظام هـای انتخاباتـی 

در  مـا جسـتاری  هـدف  بلکـه  نیسـت،  دموکراسـی  و 

باره شـالوده و ماهیت انتخابات و دموکراسـی اسـت و 

اینکه این دو دارای چه پشـتوانه فکری-فلسـفی  اسـت 

و از نـگاه هسـتی شـناختی بـه چـه مبانـی می رسـد. 

انتخابـات و دموکراسـی کـه مـا از آن سـخن می گوییم 

در قـدم اول در تفکـر خـود حق  پندارانـه بـر ریشـه 

بـه  عقل گرایـی  عـر  و  مدرنیتـه  بسـرت  در  کـه  دارد 

تکامـل رسـیده اسـت، منشـأ اکـر مکتب هـای فکـری 

چـون لیربالیسـم، اومانیسـم، سـکوالریزم و همچنـان، 

برابـری، آزادی، حقـوق بـر...  و بالخره دموکراسـی؛ 

همـه در تفکـر خـود حق پندارانـه بـر نهفتـه اسـت. 

بـه گفتـه دکـرت رسوش بـر مـدرن را می تـوان بـا یک 

مشـخصه بـارز تعریـف کـرد کـه او هـان تفکـر خـود 

بیشـرت  قدیـم،  انسـان های  اسـت.  آن  حق پندارانـه 

تکلیـف  مـدار بودنـد و معبودهـای داشـتند کـه خـود 

بـه  پدیده هـا  متامـی  و  طبیعـت  آن هـا،  برابـر  در  را 

نحـوی مکلـف و مجبور احسـاس می کردنـد، از همین 

لحـاظ در اعصـار گذشـته مـا شـاهد انسـان تکلیـف 

مـدار بودیـم کـه در جسـتجوی آن بودهـز تـا بتواند به 

درسـتی انجـام وظیفـه منایـد و مـورد غضـب و خشـم 

انسـان  امـا  نگیرنـد.  قـرار  خدایـان  و  حـق  صاحبـان 

پـس از رنسـانس دم از حـق می-زنـد و خـود را محـور 

طبیعـت و کائنـات تصـور می کنـد و در جـای کتـاب 

مقـدس عقـل خـو بنیـاد بـری را قـرار داده و انسـان 

را از حیـث انسـان بـودن تعریـف می کنـد نـه از حیـث 

بنـده و مکلـف بـودن. در حقیقـت بعـد از رنسـانس در 

دنیـا جنگـی در گرفتـه اسـت میـان حـق و تکلیـف که 

پدیدۀهـای  نیسـت،  متصـور  برایـش  فرجامـی  هنـوز 

بـر تکلیـف  چـون حقـوق بـر حاصـل پیـروزی حـق 

بـا    کـه   ، اسـت  پیچیـده  کار  یـک  تجـارت        

، بنابرایـن کارآفرینـان  خطـرات بلنـدی همـراه اسـت 

بـه دنبـال راههـای قابـل اعتـاد بـرای رشـد و توسـعه 

هسـتند. خـود  تجـارت 

      در ایـن راسـتا ، رسمایـه گـذاری یـک برنامـه 

تجـاری بلنـد مـدت اسـت ، بـا رویکـرد صحیـح ، عایـد 

خوبـی را بـرای سـالها بـه بـار مـی آورد .

بیشـرت     ، اخیـر  سـالهای  در   ، زمینـه  ایـن  در 

بازرگانـان خارجـی ترجیـح مـی دهنـد رسمایه خـود را 

کننـد. گـذاری  رسمایـه  قزاقسـتان  در 

       بـه گفتـه اکـر کارشناسـان ، امـروز وضعیـت 

رسمایـه گـذاری در قزاقسـتان بسـیار مطلـوب تر شـده 

است.

 بنابرایـن ، مطابـق با نتایج سـال 2018 ، در رتبه 

 )Doing Business( بنـدی آژانـس معترب بیـن املللـی

رسمایـه  "جذابیـت  معیـار  مطابـق  کـردن"  "تجـارت 

گذاری کشـور" ، قزاقسـتان در بین 190 کشـور جهان 

جایـگاه 36 را بـه دسـت آورد.

 ، گذشـته  سـال  ، طـی 10  ایـن  بـر  عـالوه       

قزاقسـتان بیـش از 265 میلیـارد دالر رسمایـه گـذاری 

مسـتقیم آمریـکا  را جـذب کـرده اسـت.

در  گـذاری  رسمایـه  رهـربان  حـارض  حـال  در 

اقتصـاد قزاقسـتان عبارتنـد از: هلنـد ، ایـاالت متحـده 

و چیـن. روسـیه   ، ، سـوئیس  فرانسـه   ، آمریـکا 

از قزاقسـتان        کاالهـای اصلـی صـادر شـده 

شـامل: نفـت ، مـس ، روی ، رسبـاره ، سـنگ معـدن ، 

سـوخت معدنـی ، فلـزات فـروز و غیـره اسـت.

       در اینجـا ، کارشناسـان بیـن املللی یک نکته 

مهـم  ظریـف دیگـر را یـادآور مـی شـوند: بـا موجودیت 

ذخایـر عظیـم مـواد اولیـه طبیعـی ، قزاقسـتان بخـش 

و  کنـد  مـی  صـادر  پـردازش  بـرای  را  آن  از  اعظمـی 

سـپس دوبـاره خریـداری مـی کنـد ، امـا به شـکل یک 

محصـول آمـاده.

ایـن وضعیـت، فرصـت هـای  بـا  ارتبـاط        در 

بزرگـی در قالـب ایجـاد رشکـت هـای تولیـدی بـرای 

اسـتخراج و فـرآوری منابـع طبیعـی در قزاقسـتان برای 

رسمایـه گـذاران خارجـی بـاز مـی شـود.

بـرای  تولیـد  هزینـه  شـود  مـی  باعـث  امـر  ایـن 

بـرای  آن  کیفیـت  و  یابـد  کاهـش  داخلـی  مشـرتیان 

یابـد. بهبـود  صـادرات 

        دولـت جمهـوری قزاقسـتان )RK( ضانـت 

هـای قابـل توجهـی نیـز بـه رسمایـه گـذار ارائـه مـی 

و  از حقـوق  کامـل  - حایـت  آنهـا:  از جملـه   ، دهـد 

منافـع مقـرر در قوانیـن جمهوری قزاقسـتان و تصویب 

معاهـدات بیـن املللـی. - ثبـات رشایـط قراردادهـای 

منعقـد شـده بین رسمایـه گـذاران و ارگانهـای دولتی. 

- پس از ملی شـدن و درخواسـت ، رسمایـه گذار کامالً 

جـربان خسـارات ناشـی از آن را جـربان مـی کنـد. - 

رسمایـه گـذاران همچنیـن بـه کلیـه اطالعـات الزم در 

مـورد فعالیـت هـای خـود در جمهـوری دسرتسـی آزاد 

دارند.

بـه  ، مزایـای مربـوط  ایـن مـوارد  بـر        عـالوه 

رسمایـه گـذاری زیـر فراهـم شـده اسـت: معافیـت از 

عـوارض گمرکـی و مالیـات بـر ارزش افـزوده در واردات 

، کمکهـای بالعـوض دولتـی ، یارانه)سوبسـید( هـای 

رسمایـه گـذاری ، معافیت از عوارض گمرکـی واردات و 

مالیـات مطابـق بـا قانـون جمهـوری قزاقسـتان.

       بـه طـور کلـی ، کارشناسـان بـه یـک مؤلفـه 

مهـم بـازار رسمایه گذاری قزاقسـتان اشـاره می کنند - 

ثبـات و اطمینـان بـه آینده ، و این یکـی از اصلی ترین 

قزاقسـتان  گـذاری  رسمایـه  جذابیـت  هـای  شـاخص 

است.

      بـه منظـور بهبـود هـر چـه بیشـرت وضعیـت 

رسمایـه گـذاری در قزاقسـتان ، در سـال هـای اخیـر 

خدمـات ویـژه دولتی بـرای همکاری بـا رسمایه گذاران 

خارجـی شـکل گرفتـه اسـت: شـورای رسمایـه گـذاران 

خارجـی تحـت ریاسـت  ریـس جمهـوری قزاقسـتان ، 

وزارت رسمایـه گـذاری و توسـعه جمهوری قزاقسـتان ، 

رشکـت ملـی KaznexInvest ، شـورای بهبود وضعیت 

رسمایـه گـذاری تحـت نظـارت نخسـت وزیـر جمهوری 

قزاقسـتان ، نظـارت  رسمایـه گـذاری  بـه منایندگـی 

جمهـوری  توسـعه  و  گـذاری  رسمایـه  وزیـر  سـوی  از 

قزاقسـتان ، شـوراهای رسمایـه گـذار تحـت آکیـای 

منطقـه ای ، مؤسسـات توسـعه ملـی.

       عـالوه بـر ایـن ، در سـال 2018 ، مرکـز مالی 

بیـن املللـی آسـتانه )AIFC( در پایتخـت قزاقسـتان ، 

شـهر نور سـلطان افتتاح شـد.

رسمایـه  فعـال  جـذب   AIFC اصلـی  هـدف      

گـذاری خارجـی در اقتصـاد قزاقسـتان و اجـرای پروژه 

ایـن کشـور  در  زیرسـاختی  و  اقتصـادی  بـزرگ  هـای 

اسـت.

     تـا بـه امـروز ، AIFC بـه عنـوان یکـی از مراکـز 

مهـم مالـی بیـن املللـی در جهـان بـا رژیـم مالیاتـی 

ویـزای سـاده  و سیسـتم  انگلیسـی  قانـون   ، مطلـوب 

ظاهـر شـده اسـت.

     عـالوه بـر ایـن ، AIFC بـا سـایر مراکـز عملکرد 

تفـاوت دارد زیـرا نـه تنهـا بخـش هـای سـنتی اقتصـاد 

بانکـداری   ، دارایـی  مدیریـت   - دهـد  مـی  توسـعه  را 

خصوصـی ، بلکـه به مناطـق امیدوار کننـده نیز متکی 

اسـت. مـا در مـورد فـن آوری هـای جدیـد مالـی ، امور 

مالـی سـبز ، بانکـداری اسـالمی و غیـره صحبـت مـی 

. کنیم

       بدیـن ترتیـب ، امـروز جمهـوری قزاقسـتان 

یکـی از جـذاب تریـن کشـورها بـرای رسمایـه گـذاری 

در جهـان اسـت کـه در آن مناسـب تریـن رشایـط برای 

رسمایـه گذاری مطمـن و کارآمد رسمایـه گذاری های 

خارجـی در اولویـت پـروژه هـای اقتصـادی   جمهـوری 

تولیـدی  فعالیـت هـای  بـرای  و همچنیـن  قزاقسـتان 

کارآفرینـان  و  خارجـی  هـای  رشکـت  سـودآور  بسـیار 

خصوصـی ایجـاد مـی شـود.

       امـروز جمهـوری قزاقسـتان یکـی از جـذاب 

اسـت,  جهـان  در  گـذاری  رسمایـه  کشـورهای  تریـن 

جایـی کـه رشایـط مطلـوب ترین بـرای رسمایـه گذاری 

در  خارجـی  گـذاری  رسمایـه  موثـر  و  اعتـاد  قابـل 

اولویـت پـروژه هـای اقتصـادی قزاقسـتان, و همچنیـن 

بـرای فعالیـت هـای تولیـد بسـیار سـودمند از رشکـت 

و کارفرمایـان خصوصـی. هـای خارجـی 

دیگـری  بـر  یکـی  غلبـه  بـر  داوری  هنـوز  امـا  اسـت 

زود اسـت و حتـی امـروز از نـرخ بهـره ایـن بـازار حـق 

فروشـی ناراضی انـد و تصمیـم دارند تا تجـارت تکلیف 

کننـدۀ  تعیـن  تـا  کننـد  تدویـن  را  اعالمیـۀ  و  مناینـد 

تکالیـف بـرای بـر باشـد. 

مـالک  را  انسـان  اراده  حق پندارانـه  تفکـر   

داوری هـای ارزشـگذارانه و واقع گرایانـه قـرا می دهـد و 

هـر آنچـه که بر مراد دل انسـان باشـد هـان را محرتم 

و حـق می شـارد، دیویـد هلـد در رابطـه می گوید: هر 

فـرد انسـان در ذات خـودش جوهـر مقـدس اسـت و 

امتیـاز آزادی و برابـر بودنـش تـا جـای میـر اسـت که 

بتوانـد منافـع و مقاصـد خـود را بـرآورده کنـد و آن هـا 

تفکـر  روی هم رفتـه  بخشـد.  تحقـق  خـودش  بـرای  را 

حـق پندارانـه بـه ایـن معنی-ایسـت؛  مـن از جهتی که 

انسـانم، ُمحـق اسـتم و حـق مـن اسـت کـه در متـام 

جوانـب زندگی، خواسـت خود را لحـاظ کنم و در رفتار 

خـود، شـیوه زندگـی خـود، بـاور خـود تصمیم گیرنـده 

بـا  نحـوی  بـه  کـه  آنچـه  و  خـود  عملکـرد  در  و  باشـم 

زندگـی و رسنوشـت مـن ارتبـاط پیـدا می کنـد؛ آزاد و 

مختـار باشـم و ایـن آزادی را چیـزی جـز آزادی سـایر 

انسـان های محـق منی توانـد محدود کنـد. و انتخابات 

کـه مهم تریـن مؤلفه آن بشـار مـی رود از این طرز فکر 

تغذیـه می شـود، در ایـن تفکـر انسـان از حیث انسـان 

بـودن یـا انسـان مباهـو انسـان معیـاری بـرای خوبی و 

بـدی، راسـتی و درسـتی اسـت. بنـا بریـن حـق تعیـن 

رسنوشـت و مختـار بـودن بـر و بـه تبـع آن تأسـیس 

حکومـت کـه در مـن دموکراسـی مطـرح می شـود نیز 

از همیـن تفکـر آب می خـورد و مروعیـت خـود را از 

توافـق مـردم و بـه اصطـالح دیگـر از قـرارداد اجتاعی 

می گیـرد کـه امـروزه در انتخابـات و آراء مردمـی تجلی 

بـر حقـوق  اسـتوار  را  دال دموکراسـی  رابـرت  میابـد. 

می دانـد و می گویـد: دموکراسـی نظـام حقوقی اسـت 

حکومـت داری  رونـد  اساسـی  بنـای  سـنگ  حقـوق  و 

دموکراتیـک را تشـکیل می دهـد.  در حقیقـت مبانـی 

انسان شناسـانه و معرفتـی دموکراسـی بـر ایـن نکتـه 

اسـتوار اسـت کـه انسـان را بـه عنـوان سـوبژه و فاعـل 

مقابـل  در  را  آن  و  می شناسـد  رسـمیت  بـه  شناسـا 

اعـال و رفتـارش ذی حـق معرفـی می کنـد، نفس  این 

نـوع انسان شناسـی دموکراسـی بر سـه مؤلفـه بنیادی 

 ،)self-development(توسـعه خود اسـت؛  اسـتوار 

self-( خودگردانـی و   )self-realization(تحقق خـود

autonomy(. بـه اسـاس ایـن نکتـه، انسـان بـه مثابـه 

فاعـل شناسـا می-توانـد در جهـت تحقـق و بازیابـی 

جهـت  در  بالخـره  و  خـود  تکامـل  و  توسـعه  خـود، 

خودگردانـی و حاکمیـت بـر خـود عمـل بکنـد. 

از نـگاه دیگـر بـه صـورت کلـی دو رویکـرد نسـبت 

بـه دموکراسـی وجـود دارد؛ رویکـرد هستی شـناختی و 

رویکـرد روش شـناختی. از دیـدگاه طرفـداران رویکـرد 

بـه  دسـت یابی  دموکراسـی  هـدف  شـناختی  هسـتی 

حقیقـت اسـت و بنیـاد هسـتی شناسـانه ایـن رویکـرد 

عنـوان  بـه  را  انسـان  دموکراسـی  کـه  اسـت  ایـن 

می شناسـد  رسـمیت  بـه  شناسـا  فاعـل  و  سـوبژه 

دموکراسـی  بـه  نسـبت  سـاختاری  فـرا  دیـدگاه  و 

سـخت-افزارانه  نـگاه  بـا  تنهـا  دموکراسـی  بـه  و  دارد 

منی بینـد، بلکـه دموکراسـی را مجمـع از انگاره هـای 

معرفتـی  تئوریـک  چارچـوب  دارای  کـه  ایدئولوژیـک 

نسـبت بـه انسـان و جامعـه اسـت می بیند. امـا رویکرد 

روش شـناختی دموکراسـی را بـه مثابـه روش و نظـام 

سیاسـی بـرای حکومـت داری خـوب، معرفـی می کنـد 

کـه بـا سـازوکارهای چـون انتخابـات تحقـق می یابـد. 

نظریـه  داران  طـرف  از  کـه  باربـو  زودی  همچنـان 

هسـتی شـناختی دموکراسـی اسـت؛ مهم ترین ویژگی 

دموکراسـی را، اصـل خودمختـاری، احسـاس تغییـر و 

دگرگونـی، احسـاس نسـبی بـودن قـدرت و اقتـدار و 

اعتـاد بـه عقـل می دانـد. بدین اسـاس امـروز جایگاه 

تبعـه و اتبـاع را مفهـوم شـهروند و حقـوق شـهروندی 

احـراز کـرده اسـت. 

بنابراین انتخابات و مشـارکت در تعیین رسنوشت 

مفهـوم  در  ریشـه  کـه  اسـت  انسـان  اجتاعـی، حـق 

خودمختـاری بـر دارد و ذیـل مفهـوم مردم سـاالری 

معنـی پیـدا می کنـد. امـا موضـوع مهـم ایـن اسـت که 

بدانیـم جایـگاه ایـن مسـئله در میـان ادیـان چطـوری 

اسـت. در مسـیحیت حق تعین حکومت در میان شـاه 

و کلیسـا تقسـیم شـده اسـت. امـا در اسـالم ایـن حـق 

تفویضـی اسـت و در طـول تکالیـف رشعـی و وجایـب 

دینـی قـرار می گیـرد، از همیـن لحـاظ اندیشـمندان 

مسـلان سـه شـأن را برای پیامرب)ص( برمی شـارند؛ 

میـان  در  قضـاوت  شـأن  پیامـربی،  و  رسـالت  شـأن 

در  کـه  باورنـد  بدیـن  آن هـا  حکومـت.  شـأن  و  مـردم 

ارتبـاط بـه حکومـت پیامـرب می توانسـت بـا رأی خـود 

تصمیـم بگیـرد و همچنـان بـا اصحـاب مشـاوره کنـد، 

بدیـن معنـی کـه در زمینـه حکومت، اسـالم هان طور 

تفویـض  پیامـرب  بـرای  را  اختیـارات  یـک سلسـله  کـه 

تـا  تفویـض کـرده  نیـز  بـرای سـایر مسـلانان  کـرده؛ 

بـر اسـاس اراده و اختیـار خودشـان در امـور سیاسـی 

تصمیـم بگیرند. در کل موضوع حکومت در مسـیحیت 

تقسیم شـده و در اسـالم تفویضی اسـت، بدین اسـاس 

بـا  را  دینـی  مردم سـاالری  اسـالم  در  می توانیـم  مـا 

رویکـرد روشـن شـناختی داشـته باشـیم.

یعنـی:  دموکراسـی  می گفـت  لینکـن  ابراهـام 

)حکومـت مـردم بـه وسـیله مـردم بـرای مـردم.( سـوال 

بـه  ایـن حکومـت کـه گفتیـم  متعلـق  آیـا  اینجاسـت، 

اسـت؟  تحقق پذیـر  مـردم  وسـیله  بـه  اسـت،  مـردم 

آنانـی  نـدارد.  وجـود  چیـزی  چنیـن  امـر  واقعیـت  در 

کـه حکـم می راننـد جـدا از مـردم و کسـانی انـد کـه 

حکـم بـر آن هـا رانـده می شـود. حاکـان یـک عـده ی 

معـدودی هسـتند نـه متام مـردم. این مطلب آشـکاری 

اسـت کـه ممکـن نیسـت همـه مـردم بـه آن صـورت که 

در دموکراسـی یونان وجود داشـت مشـارکت مسـتقیم 

داشـته باشـد، امـا ایـن امـر توسـط مـردم بـه قـوه کـه 

امـروز از آن بنـام حکومـتgovernment  یاد می کنند 

تفویـض شـده اسـت و ایـن دسـتگاه بـه منایندگـی از 

مـردم بـه اعـال آن می پـردازد. ایـن مطلب با یـادآوری 

می گـردد:  روشـن  بیشـرت  شـومپیرت  ژوزف  نکتـه  ایـن 

»وظیفـه شـهروندی این اسـت کـه گروهی را بـه عنوان 

مناینـده خـود انتخاب کننـد نه اینکـه بخواهند به طور 

مسـتقیم در تصمیم گیـری در مسـائل مختلـف دخالت 

کننـد. نتیجـه اینکـه، آنچه مـا در نهایت از دموکراسـی 

کـه  اسـت  چیـزی  باشـیم  داشـته  انتظـار  می توانیـم 

می شـود«  خوانـده  انتخابـی  اریستوکراسـی  گاهـی 

بـرای  کـه  را  اشـخاصی  شـهروندان  اینکـه  یعنـی 

انتخـاب  اسـت،  شایسـته  او  جانـب  از  تصمیم گیـری 

منایـد. در یـک نظـام دموکراسـی منایندگـی همه چیز 

بنـام مـردم و بـرای مردم انجام می شـود ولـی هیچ چیز 

مسـتقیاٌ توسـط مـردم انجـام منی گیـرد، در حقیقـت 

هیـچ  آنکـه  بـی  قدرت هاسـت  همـه  رسچشـمه  مـردم 

قدرتـی را اعـال کنـد.  ایـن جـزی از تعریـف لینکـن 

کـه حکومـت مردم به وسـیله مـردم و برای مردم اسـت؛ 

نکتـه مربهِن اسـت. در کل حکومت رانـدن از دو حال 

بـه دور نیسـت؛ یـا حکومـت بـر مردم بـوده یـا حکومت 

بـرای مـردم؛ اما تصور اینکه حکومت بـه دور از مردم یا 

بـدون مردم باشـد مطلب پـوچ و محالی اسـت. اما این 

نکتـه جـای سـوال دارد کـه واقعـاً دموکراسـی حکومت 

بـر مـردم اسـت یا حکومـت بـرای مـردم؟ حکومت های 

اقتدارگـرا، متامیت خواه، شـاهی، دیکتاتوری، انارشـی 

اکلوکراسـی)حکومت  و  ارسطوکراسـی  حتـی  غیـره  و 

اسـت.  بـوده  مـردم  بـر  حکومـت  بیشـرت  نخبـگان( 

حکومت هـای مبتنـی بر دیـن و تئوکراسـی نه حکومت 

مـردم بـوده و نـه بـه وسـیله مـردم امـا بـرای مـردم بوده 

اسـت و دموکراسـی حکومـت مـردم بر مردم اسـت. در 

دموکراسـی بـه پرسـش کـه چند نفـر حکومـت می کند 

نـه  دموس)مـردم(  قـدرت  منی شـود،  داده  پاسـخی 

بلکـه  آنـان  اکریـت  حتـی  نـه  و  اسـت  مـردم  قـدرت 

بیشـرت قـدرت هرکس اسـت، هر کـس به هـان اندازه 

بـه هـان  گیـرد  قـرار  تحـت حکومـت  دارد  کـه حـق 

انـدازه نیـز حـق دارد حکومـت کنـد. 

   محمدرسول حسنیار

جذابیت سرمایه گذاری قزاقستان

انتخاباتوجوهرمردمساالری

سال چهاردهم  شماره  3811  سه شنبه   29 اسد  1398 20 اگست 2019
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مـردی در آالسـکا کـه دنبال هیـزم برای آتش می گشـت، 

یـک بطـری پنجاه سـاله پیـدا کرد کـه پیغامـی داخل آن 

بود.

پیـدا کـرد کـه  ایـن بطـری  را در  نامـه ای  ایوانـف  تایلـر 

بـه زبـان روسـی نوشـته شـده و آن را بـرای ترجمـه روی 

کـرد. منتـر  فیسـبوکش  صفحـه 

معلـوم شـد کـه ایـن نامـه را روز ۲۰ جـون سـال ۱۹۶۹ 

نوشـته  از رسنشـین های کشـتی روسـی سـوالک  یکـی 

اسـت.

رسـانه های روسـی ماجرای ایـن بطری را دنبـال کردند و 

نویسـنده آن را یافتند: ناخدا آناتولی بوتسـاننکو.

وقتـی بـه ناخدا بوتسـاننکو کـه ۸۶ سـال دارد، خرب پیدا 

شـدن بطـری را دادند اشـک در چشـانش حلقه زد.

او بـه تلویزیـون روسـیه گفـت: "مـن نامـه شـبیه دسـت 

خـط مـن اسـت. مطمئنـم کـه نوشـته مـن اسـت."

آقـای ایوانـف کـه بطـری را پیـدا کـرده می گویـد بـرای 

پیـدا کـردن هیـزم بـه محلـی در سـی کیلومـری غـرب 

شیشـارف، دهکـده محـل زندگـی اش رفتـه بـود که این 

بطـری را پیـدا می کنـد.

او بـه یک روزنامه محلی گفت: "برای در آوردن چوب پنبه 

خیلـی تقـا کـردم. مجبور شـدن از دندان هایم اسـتفاده 

کنم."

"داخـل بطـری آب نرفتـه بود و هنوز بـوی رشاب یا چیزی 

شـبیه آن مـی داد، بـوی الـکل کهنـه. نامـه هـم خیـس 

بود." نشـده 

نویسـنده نامه از کسـی که آن را پیـدا می کند می خواهد 

که در پاسـخ، نامه ای به آدرس کشـتی سـوالک و خطاب 

آرزوی  یابنـده  بـرای  او  بنویسـد.  آن  خدمـه  متـام  بـه 

سـامتی و عمـر دراز می کنـد.

برنده هـای جوایـز مختص فلم  کوتاه که شـنبه شـب اهدا 

شـدند مستقیم به اسـکار می روند.

بـه نقـل از د رپ، فلـم  »بالـن« سـاخته جرمـی مریفیلـد، 

»یتیـم« سـاخته کارولینـا مارکوویـچ و »خواهـر« سـاخته 

سـیکی سـانگ موفـق بـه کسـب جوایـز برتـر فسـتیوال 

فلـم  هولی شـورتس ۲۰۱۹ شـده اند کـه شـنبه شـب در 

مراسـمی در هالیـوود اهـدا شـدند.

ایـن سـه فلـم  در بخش هایـی از ایـن جوایـز برنده شـدند 

جایـزه  دریافـت  نامـزد  را  آن هـا  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه 

بهریـن انیمیشـن کوتـاه اسـکار یـا بهریـن الیـو اکشـن 

می کنـد. امسـال  کوتـاه 

»بالـن« بـا نقش آفرینـی جونـا برس و پل شـی یر داسـتان 

متوجـه  کـه  می کنـد  تعریـف  را  دبیرسـتانی  بچـه  یـک 

می شـود ابرقـدرت دارد. ایـن فلـم  کـه در انسـتیتو فلـم  

جوایـز  فینالیسـت  همچنیـن  شـده،  سـاخته  آمریـکا 

هسـت. هـم   ۲۰۱۹ دانشـجویان  آکادمـی 

فلـم  »یتیـم« بـر پایه داسـتان هایی حقیقی سـاخته شـده 

کـه  می کنـد  تعریـف  را  یتیـم  نوجـوان  یـک  ماجـرای  و 

افـرادی کـه قبـول رسپرسـتی او را کرده انـد هـم او را رهـا 

می کننـد.

در نهایـت »خواهـر« یـک انیمیشـن فانتـزی اسـت کـه به 

اکتشـاف در سیاسـت تـک فرزنـدی چیـن می پـردازد که 

باعـث شـد بـرای بخـش اعظمـی از دهه هـای هشـتاد و 

نـود میادی و سـال های اولیه دهـه ۲۰۰۰ خانواده های 

چینـی نتواننـد بیـش از یک فرزند داشـته باشـند.

در بخش هـای دیگـر جوایز هولی شـورتس، فلـم  »قربت« 

موفـق بـه کسـب دو جایـزه بهریـن کارگـردان و جایـزه 

بـزرگ هیـات داوران شـد. فلم  برنده جایزه هیـات داوران 

در آینـده بـا حایت رشکت ایمپاسـیل دریـم انرتینمنت 

تبدیـل بـه یـک فلم  سـینایی می شـود.

مـادر«    »خـرس  فلـم    ،۲۰۱۹ هولی شـورتس  جوایـز  در 

سـاخته مـت کوهـن برنـده جایـزه بهریـن فلـم  اکشـن، 

»لـب مـرز« سـاخته جینهانگ وانـگ برنده جایـزه بهرین 

تـام اسـرن برنـده جایـزه  فلم بـرداری، »آدامـز« سـاخته 

بهریـن کمـدی، »حـاال می دانی« سـاخته مالـی گیلیس 

برنـده جایـزه بهریـن داسـتان رشـد، »الزاروس« سـاخته 

»بیـوه  و  مسـتند  بهریـن  جایـزه  برنـده  دارگ  دیویـد 

همسـایه« سـاخته مارشـال کـری برنـده جایـزه بهریـن 

درام شـد. 

خـودروی اسـتون مارتیـن دی بی ۵ جمیزبانـد، که پیش 

از ایـن متعلـق به میلیاردر انگلیسـی بـود در یک حراجی 

اسـتون  خـودروی  گاردیـن،  از  نقـل  بـه  شـد.  فروختـه 

مارتیـن دی بـی ۵ کـه در تبلیغـات فلم  سـینایی »گلوله 

آتشـین« اسـتفاده شـده بـود به مبلـغ ۶.۴ مییلیـون دالر 

)۵.۲ میلیـون یـورو( در بزرگریـن حراجـی ماشـین های 

کاسـیک در کالیفرنیـا فروخته شـد.

حـراج ایـن ماشـین کـه پیـش از ایـن در اختیـار میلیاردر 

انگلیسـی و رئیـس رشکـت جـی سـی بـی، بـه نـام لـرد 

بامفـورد بـوده اسـت، فراتـر از انتظارهـا ظاهـر شـد و در 

ایـن حراجـی بـه گران تریـن دی بـی ۵ دنیـا تبدیل شـد.

بارنـی راپرچـت یکـی از مدیران ایـن حراجـی در این باره 

گفـت: بسـیار هیجـان زده هسـتیم کـه توانسـتیم رکـورد 

بـا ارزش تریـن دی بـی ۵ جهـان را بـه دسـت آوریـم. در 

میـان رکوردهـای جدید بیشـرین میـزان هیجان و شـور 

در حـراج ماشـین هاسـت بـه خصـوص اگـر مشـهورترین 

ماشـین در جهـان باشـد.

ایـن  ماشـین های  از  یکـی   ۵ بـی  دی  ماشـین  ایـن 

حراجـی بـود و پیـش بینی می شـود که مبلغ فـروش این 

ماشـین ها در مجمـوع بـه ۳۸۰ میلیـون دالـر می رسـد. 

ایـن  در  ماشـین  صـد  از  بیـش  می شـود  بینـی  پیـش 

حراجـی، یـک میلیـون دالـر فـروش بـرود.

فلـم   را در در دو  بـی ۵  شـان کانـری کـه ماشـین دی 

ایـن  می گویـد:  اسـت،  کـرده  رانندگـی  جیمزبانـد 

ماشـین ها بـی نظیـر هسـتند و در فلم  هـای سـینایی 

مشـهور  شـدت  بـه  طـا«  »پنجـه  و  آتشـین«  »گلولـه 

شـدند. در حقیقـت بعـد از ایـن فلـم ، خـودم یکـی از این 

خریـدم. را  ماشـین ها 

سه برنده فستیوال هولی شورتس به 
اسکار فلم  کوتاه راه یافتند

خودروی جیمزباند فروخته شد

سال چهاردهم  شماره  3811  سه شنبه   29 اسد  1398 20 اگست 2019

بـه نقـل از فوریـس، تابسـتان هنـوز بـه پایـان نرسـیده و هنـوز فلم  هایـی 

مثـل »پـران خـوب« )کـه در روز اول اکـران خـود دو میلیـون دالـر فروش 

داشـت( و فلـم  سـینایی »آنجـل سـقوط کـرده اسـت« تـا دو هفتـه آینـده 

اکـران می شـود. بـا ایـن حـال گیشـه تابسـتان رکوردهـای فـروش زیـادی 

را شـاهد بـود.

بـزرگ مطـرح اسـت کـه فلـم   تابسـتان دو سـوال  هـم اکنـون در گیشـه 

سـینایی هابـز و شـاو، بعـد از آغـاز اکرانـش در چیـن کـه دومیـن بـازار 

بـزرگ فلم  هـای سـینایی اسـت، چقـدر می توانـد فـروش کنـد. و آیـا »روز 

و روزگاری در هالیـوود« می توانـد بـه رکـورد »حرامزاده هـای لعنتـی« برسـد 

یـا نـه؟ اگرچـه فلم  هایـی مثـل »شیرشـاه« و »مـرد عنکبوتـی: دور از خانـه« 

در حـال اکـران هسـتند، امـا بـه گفته مجلـه فوربس ایـن رتبه بنـدی دیگر 

دچـار تغییـر و تحـول چندانـی نخواهـد شـد.

۱۱( جان ویک: قسمت سوم )الینزگیت(

فروش داخلی:۱۷۱ میلیون دالر – فروش جهانی: ۳۲۱ میلیون دالر

فلـم  اکشـنی کـه بـا بـازی کیانـو ریـوز بـه یـک فلـم  اکشـن منحرص بـه فرد 

تبدیـل اسـت. جـان ویـک بـه عنـوان یـک فلـم  سـطح B کار خـود را آغـاز 

می کنـد و رفتـه رفتـه نشـان می دهـد کـه بـه سـطح A رسـیده اسـت. جان 

ویـک چهـار هـم بـرای سـاخت تایید شـده که شـاید مثل امسـال بر خاف 

پیـش بینی هـا موفـق ظاهـر شـود.

۱۰( روز و روزگاری در هالیوود )سونی(

جهانـی:۳۲۵  فـروش   – )تخمیـن(  دالـر  میلیـون  داخلـی:۱۳۰  فـروش 

)تخمیـن( دالـر  میلیـون 

علیرغـم بحث هایـی کـه در مـورد ایـن فلـم  دو سـاعت و نیمـه انجـام شـده 

بـود، نهمیـن فلم  کوئنتین تارانتینو به خوبی توانسـت فروش داشـته باشـد 

و حتـی خـود را بـرای فصـل جوایـز آماده کنـد. این فلم  در روسـیه کار خود 

را بـا ۷.۷ میلیـون دالـر آغـاز کـرد و بـه نظـر می رسـد یـک پایـان نزدیک به 

فلـم  »حرامزاده هـای لعنتی« داشـته باشـد.

۹( زندگی شخصی حیوانات خانگی ۲ )یونیورسال(

فـروش داخلـی:۱۵۷ میلیـون دالـر – فـروش جهانـی: ۴۱۰ میلیـون دالـر 

) تخمین (

ایـن دنبالـه انیمیشـنی، هفتـه گذشـته ۱۶ میلیـون دالـر در گیشـه های 

جهانـی فـروش داشـت و بـه ۳۷۸ میلیون دالر رسـید. پیش بینی می شـود 

فـروش ایـن انیمیشـن، بـه زودی بـه ۴۰۰ میلیـون دالـر برسـد کـه در ایـن 

صـورت باالتـر از فلـم  »گودزیـا« قـرار خواهـد گرفـت. این فلم  تنها هشـتاد 

میلیـون دالـر هزینـه داشـته و بـه ایـن ترتیـب سـود خوبـی را کسـب کـرده 

است.

۸( گودزیال: پادشاه هیوالها )برادران وارنر(

گیشه داخلی:۱۱۰ میلیون دالر – گیشه جهانی: ۳۸۶ میلیون دالر

آورده  بـر  را  انتظارهـا  نتوانسـته  دروتـی  مایـکل  کارگردانـی  بـه  فلـم   ایـن 

ارائـه منی کـرد.  بـه مخاطـب  ایـن فلـم  هیوالیـی چیـز جدیـدی را  کنـد. 

واکنش هـای ضعیـف و نبـود بازیگـران برجسـته باعـث شـده ایـن فلـم  در 

مقایسـه بـا نسـخه قبلـی اش در سـال ۲۰۱۴ مـورد اسـتقبال قـرار نگیـرد. 

مـوردی کـه فلم  هـای دیگـر مثـل »رمپیـج« و »دنیـای ژوراسـیک« بـه خوبی 

از عهـده آن بـر آمدنـد.

۷( کارآگاه پیکاچو )برادران وارنر(

فروش داخلی:۱۴۴ میلیون دالر – فروش جهانی: ۴۳۱ میلیون دالر

فلـم  کارآگاه پیکاچـو، پرفروش تریـن فلـم  سـینایی اقتبـاس شـده از بازی 

ویدئویـی در آمریکاسـت. ایـن فلـم  ۱۵۰ میلیـون دالـری بـا ایفـای نقـش 

جاسـتیس اسـمیت نظـرات مثبتـی را دریافـت کـرد و در گیشـه فـروش بـه 

خصـوص گیشـه چیـن بـا فلـم  »انتقـام جویـان: پایـان بـازی« رقابـت کرد.
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نویسنده نامه پنجاه ساله داخل 
بطری پیدا شد

۶( رسیع و خشن تقدیم می کند: هابز و شاو )یونیورسال(

جهانـی:۶۵۰  فـروش   – )تخمیـن(  دالـر  میلیـون  داخلـی:۱۶۰  گیشـه 

)تخمیـن( دالـر  میلیـون 

تـا بـه امـروز فلـم  دویسـت میلیـون دالـری یونیورسـال ۱۱۹ میلیـون دالـر 

فـروش داشـته و در حـدود ۳۷۰ میلیـون دالـر نیـز فـروش جهانـی داشـته 

اسـت کـه ایـن فلـم  را در فـروش باالتـر از نسـخه دیگـر ایـن فلم  سـینایی 

در سـال ۲۰۰۹ قـرار می دهـد. پیـش بینـی می شـود، ایـن فلم  بـه ۴۰۰ تا 

۵۰۰ میلیـون دالـر فـروش جهانـی برسـد کـه ایـن مقـدار بـدون احتسـاب 

فـروش گیشـه چیـن اسـت. طبـق پیـش بینی هـا ایـن فلـم  در چیـن هـم 

۱۵۰ میلیـون دالـر فـروش خواهـد داشـت.

۵( داستان اسباب بازی ۴ )والت دیزنی(

فـروش داخلـی: ۴۳۵ میلیـون دالـر )تخمیـن( - فـروش جهانـی ۱ میلیارد 

)تخمین( دالـر 

اسـت  دیزنـی  فلـم   پنجمیـن  پیکسـار  تحسـین شـده  و  انیمیشـن جـدی 

کـه از مـرز یـک میلیـارد دالـر عبـور می کنـد. ایـن انیمیشـن کـه تنهـا در 

هفتـه اول ۱۲۰ میلیـون فـروش داشـت، از فـروش قسـمت قبلـی )۴۱۵ 

میلیـون دالـر( عبـور کـرد. داسـتان اسـباب بـازی ۳ و شـگفت انگیـزان ۲ 

هسـتند. پیکسـار  پرفروش ترین هـای 

۴( عالالدین )والت دیزنی(

فروش داخلی: ۳۵۵ میلیون دالر – فروش جهانی: ۱ میلیارد دالر

ایـن انیمیشـن در ابتـدا مـورد شـوخی و حتی متسـخر مخاطبـان اینرنتی 

انتظـار ظاهـر شـد  از  امـا وقتـی زمـان اکـران رسـید فراتـر  قـرار گرفـت؛ 

و بسـیاری از رقبـای خـود را در گیشـه ماه هـای مـی  و جـوالی شکسـت 

داد. ایـن فلـم  تـا کنـون بـه فـروش یـک میلیـاردی رسـیده اسـت. موفقیت 

عاءالدیـن باعـث شـده کـه دیزنـی بـه دنبال سـاخت قسـمت دوم این فلم  

سـینایی باشـد.

۳( مرد عنکبوتی:دور از خانه )سونی(

صـد  و  میلیـارد   ۱ جهانـی:  گیشـه  دالـر-  میلـون   ۳۸۵ داخلـی:  فـروش 

دالـر میلیـون 

ایـن فلـم  کـه بـا همکاری مشـرک سـونی و مارول سـاخته شـده اسـت، به 

نوعـی خامتـه ای بـر فلـم  سـینایی »انتقـام جویان:پایـان بازی« اسـت که 

در واقـع شـخصیت پیـر پارکـر در آن حضـور دارد. ایـن فلـم  سـینایی بـا 

عبـور از فلـم  »اسـکای فـال« از مجموعـه فلم  هـای سـینایی جیمزبانـد به 

پرفروش تریـن فلـم  سـینایی سـونی تبدیل شـده اسـت.

۲( شیرشاه )والت دیزنی(

و ۴۸۰  میلیـارد  – گیشـه جهانـی:۱  دالـر  میلیـون  گیشـه داخلـی:۵۱۵ 

میلیـون دالـر

ایـن فلـم  بـه کارگردانـی جـان فـاورو سـاخت مجـددی از نسـخه دیگـر این 

انیمیشـن در سـال ۱۹۹۴ اسـت کـه تاکنون بـه دومین فلم  پرفروش سـال 

تبدیل شـده اسـت. تنها انیمیشـن »یخ زده ۲« و »جنگ سـتارگان: خیزش 

اسـکای واکـر« می توانند این جایگاه را از شـیر شـاه بگیرنـد. در هر صورت 

ایـن فلـم  پرفروش تریـن فلـم  دیزنـی بـه غیـر از فلم  هـای انتقـام جویـان و 

جنگ سـتارگان اسـت.

۱( انتقام جویان: پایان بازی )والت دیزنی(

فـروش داخلـی: ۸۵۸ میلیـون دالـر – فـروش جهانی: ۲ میلیـارد و هفتصد 

میلیـون دالر

بـه دنبـال فـروش ۳۵۷ میلیونـی در گیشـه داخلـی و ۱ میلیـارد و ۲۰۰ 

میلیونـی در هفتـه ابتدایـی اکـران و بـه لطِف فـروش ۶۲۹ میلیـون دالری 

چینی هـا، »پایـان بـازی« از فـروش فلـم  سـینایی آواتـار عبـور کـرد و بـه 

پرفروش تریـن فلـم  سـینایی جهـان تبدیـل شـد.

پرفروش ترین های گیشه تابستانی هالیوود

ض م ی م ه ث ی ر ا خ و س

آ ی ع ل ض ر ا ه چ گ ح ظ

ق ل ر ز ه ا ش ک ن ج ه ج

ر چ ف چ پ و ز ه ر و ث ذ

ا ه ن آ گ ژ ن ا ر ب ل ر

ر غ چ ر م ا ث ط ر ا ا ف

ا ک گ ض ب ر خ ی ل ی ن ع

د ج ا د و م ا ت ث م ر ا

ه ه ا ت ن ح ا ن ظ د و ل

ج ا م ب ب ب خ ی ه ح ژ ا

ر ن ع و ل ط آ ث پ ب غ ن

د گ ر و ش ن د ا ن ص ی ب

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ا
دنق

هـ

ط
ر

ثور
رئیــس تان از ایده ها و اراده تان قدردانــی خواهد کرد. در حقیقت، ممکن 
اســت حقوق تان را افزایش دهد. زمان مناسبی برای برنامه ریزی در ارتباط 
با ســرمایه گذاری طوالنی مدت می باشد. باید از این لحظات به بهترین نحو 

ممکن استفاده کنید.

جوزا
در طول صبح ممکن است فرصتی داشته باشید که خودتان را در جامعه اثبات 
کنید. متاسفانه همکاران تان حسرت جایگاه شما را می خورند. شریک عاطفی 
تان فکر می کند که شما بیش از حد بر روی جریان نقدینگی تان تمرکز کرده 
اید و ممکن است با شــما در این باره بحث کند. نیازهای شریک عاطفی تان 

را نادیده نگیرید.

سرطان
زمان مواجه شدن با مشکالت مالی است. شریک عاطفی تان از شما قدر دانی 
و حمایت می کند. احتماال مجبور هستید تا مقاالت رسمی را امضا کنید. تا 

زمانی که مراقب باشید، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.

اسد
ممکن اســت فرصتی داشته باشــید تا یک معامله خوبی انجام دهید و سود 
زیادی کسب کنید. رابطه با شریک عاطفی تان بهتر و بهتر خواهد شد. باید 
از هر گونه درگیری با بســتگان اجتناب کنید کسی که سعی دارد در زندگی 
شــخصی تان دخالت کند. بهترین کار این اســت که با سیاست باشید و به 

حس ششم تان اطمینان کنید.

سنبله
بــا اراده و خالقیتی که دارید به شــما در بخش های حرفه ای و کاری کمک 
می کند. احتماال به راحتی می توانید با تمام مشکالت خانگی و تجاری مقابله 

کنید. سعی کنید که بیشتر به نظرات اطرافیان توجه کنید.

حمل
مــی توانید تصمیمات مهم و نهایی را برای پایان دادن رابطه تان بگیرید. در 
آینده متوجه خواهید شد که بهترین تصمیم را گرفته اید. برنامه های تان با 

موفقیت پیش خواهد رفت، البته باید صبور باشید. 

میزان
فرصتی دارید تا پروژه کســب و کار خــود را به مرحله اجرا دربیاورید. در 
بخــش حرفه ای و اجتماعی موفق خواهید شــد. دوســتان تان از اراده و 
خوشبینی تان تحت تاثیر قرار می گیرند و از شما حمایت می کنند. روابط 

با شرکای کاری تان بسیار خوب پیش خواهد رفت.

عقرب
امــروز برای ایجــاد تغییرات مهم در بخش مالی تان روز مطلوبی اســت. 
ممکن است به شما پیشنهاد رفتن به یک سفر خارجی را بدهند، احتماال 
برای یک کارگاه اموزشــی یا آموزش تخصصی باشد. ممکن است فرصتی 
به دســت آورید که معامالت ســود آوری را انجام دهید و با افراد مهمی 

مالقات کنید. 

قوس
اتفاقــات غیر منتظره ای رخ خواهد داد که برنامه های زندگی تان را تغییر 
می دهد. دوســتان و خانواده تان پشت شما هســتند. امروز برای مطالعه 

کردن، برقراری ارتباط و سفر های کاری روز مناسبی است. 

جدی
رئیس تان به دلیل ایده ها و ارده ای که دارید از شــما قدردانی می کند. 
ممکن است پاداشی دریافت کنید. در طول بعد از ظهر با مشکالت جزئی 
ســالمتی مواجه خواهید شــد، اما به زودی حل خواهد شد. دلیلی برای 

نگرانی وجود ندارد، اما نیاز بیشتری به استراحت کردن دارید.

دلو
امروز برای حل مشکالت مالی روز خوبی می باشد. صداقت به شما کمک 
می کند تا روابط تان را بهبود بخشید و امکانات جدیدی ایجاد کنید. باید 

از بحث و درگیری با یک خانم بزرگتر اجتناب کنید.

حوت
جلسات کاری متعددی خواهید داشت که موفقیت آمیز هستند. در طول 
صبح اخبــار خوبی دریافت می کنیدکه برنامه هــای فرادی تان را تغییر 
خواهید داد. امیدتان را از دست ندهید! و این نامیدی را وارد زندگی عاطفی 

تان نکنید.
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ادامـه از ص 1- ایـن نفتکـش کـه پیـش از توقیف 

"گریـس ۱" نـام داشـت و اکنـون "آدریـان دریـا" 

نـام گرفتـه بـا حکـم دادگاه عالـی دولـت محلـی 

بـه  یافـت  اجـازه  روز   ۴۵ از  پـس  جبل الطـارق 

مسـیر خـود ادامـه دهـد.

نفت کـش حامـل نفـت ایـران چهـارم جـوالی بـه 

ظـن حمـل نفـت بـه سـوریه و نقـض تحریم هـای 

دریایـی  نـاوگان  توسـط  اروپـا،  اتحادیـه 

نیـروی  تفنگـداران  همـکاری  بـا  و  جبل الطـارق 

بـود. شـده  توقیـف  بریتانیـا  دریایـی 

نفـت  فـروش  میـزان  کـه  داشـت  اظهـار  ترامـپ 

تحریم هـا  تاثیـر  مـورد  در  آنچـه  از  بیـش  ایـران 

پیش بینـی شـده بـود کاهـش یافتـه و جمهـوری 

اسـامی "منی توانـد نفـت بفروشـد". او می گویـد 

و  رسـیده  حـد"  باالتریـن  "بـه  ایـران  در  تـورم 

وضعیـت اقتصادی این کشـور "بسـیار بد" اسـت.

پایتخـت، حـارض  کشـن معرتضـان در دادگاهـی در خارطـوم، 

. شد

عمـر حسـن البشـیر، رئیس جمهـور پیشـین سـودان کـه حـدود 

سـی سـال در قـدرت بـود، بـه اتهـام فسـاد و نقـش داشـن در 

اعرتاضـات  بـا  اتحادیـه  ایـن  بـود.  خوانـده  فـرا  تظاهـرات  در 

قبلـی اش موفق شـده بود برنامـه پارملان محلـی طرفدار دولت 

بـه  افـراد مظنـون  بـا طـرح قانونـی اسـرتداد  چیـن در رابطـه 

جمهـوری خلـق چیـن را متوقـف کنـد. در این میان شـعارهای 

تظاهـرات هانگ کانـگ بـه طـور فزاینـده ای کل دولـت چیـن را 

هـدف قـرار می دهـد. هانگ کانـگ تـا سـال ۱۹۹۷ مسـتعمره 

ایـن شـهر  بازگردانـده شـد.  بـه چیـن  و سـپس  بـود  بریتانیـا 

جزیـره ای در واقـع تـا سـال ۲۰۴۷ از جایـگاه و حقـوق ویژه ای 

برخـوردار خواهـد بـود. امـا بسـیاری از شـهروندان هانگ کانگ 

نگران انـد کـه ایـن حقـوق ویـژه از آنـان گرفتـه شـود.

تظاهـرات بیـش از یـک میلیونـی یکشـنبه در هانگ کانـگ کـه 

جمعیـت آن نزدیـک بـه هفـت و نیم میلیون نفر اسـت، نشـانگر 

دمکراسـی خواهی  جنبـش  از  آن  شـهروندان  پشـتیبانی  حـد 

تلقـی می شـود.

تفنگـداران نیـروی دریایـی بریتانیا توقیف شـده بـود، رسانجام 

آب هـای ایـن منطقـه را بـه مقصـدی نامعلـوم ترک کرده اسـت.

ابـر نفت کـش "گریـس ۱" کـه پیـش از توقیـف بـا پرچـم پانامـا 

فعالیـت می کـرد بـه ظـن حمـل نفـت ایـران بـه سـوریه و نقـض 

تحریم هـای اتحادیـه اروپـا توقیـف شـده بـود. 

گفتـه می شـود ایـن نفت کش بـزرگ دقایقی پیش از نیمه شـب 

ارز  دالـر  میلیون هـا  گفـت  جـون  مـاه  در  سـودان  دادسـتان 

خارجـی در کیسـه های ماسـه در خانـه آقـای بشـیر پیـدا شـد. او 

بـا اتهامـات دیگـری هـم روبرو اسـت. وکای آقای بشـیر اتهامات 

بی پایـه می داننـد. را  او  علیـه 

تدابیرامنیتـی  خارطـوم  در  دادگاه  بیـرون  می گوینـد  شـاهدان 

سـنگینی برقرار بـود. به گزارش خربگزاری فرانسـه، رئیس جمهور 

پیشـین در میـان نیروهـای نظامـی وارد دادگاه شـد.

در پـی ماه هـا اعـرتاض، آقـای بشـیر در مـاه اپریـل سـال جـاری 

میـادی از قـدرت برکنار شـد. او بیش از سـی سـال قـدرت را در 

دسـت داشـت. پـس از برکنـاری او یـک شـورای نظامـی انتقالی 

قـدرت را در دسـت گرفـت.

گروه هـای سیاسـی  ائتـاف  اسـد(   ۲۶( اگسـت  روز  شـنبه ۱۷ 

مخالـف حکومـت در سـودان و شـورای نظامـی  حاکـم، توافقنامه 

تاریخـی تقسـیم قـدرت را امضـا کردنـد.

عمـر البشـیر بـا اتهامـات مربـوط بـه متلـک ارز خارجی، فسـاد و 

دریافـت هدایـای غیرقانونـی روبرو اسـت.

در آوریـل، جـرال عبدالفتـاح الربهـان حاکـم نظامـی سـودان 

گفـت معـادل بیـش از ۱۱۳ میلیـون دالـر پـول نقـد شـامل پوند 

سـودان و دیگـر ارزهـای خارجـی در خانـه آقـای بشـیر پیـدا و 

توقیـف شـد.

ایـن رئیس جمهـور برکنارشـده قـرار بـود در جوالی محاکمه شـود 

امـا دادگاه او بـه دالیـل امنیتـی و همیـن طـور مـرگ مـادرش بـه 

تعویـق افتاد.

آمریـکا  می گویـد  اسوشـیتدپرس  خربگـزاری 

طـور  "بـه  ونزوئـا  سوسیالیسـت  حـزب  رهـرب  و 

مخفیانـه" مذاکـره کرده انـد. ایـن خـرب بـه نقـل 

از یـک مقـام ارشـد آمریکایـی منتـر شـده کـه 

اسـت. نشـده  فـاش  نامـش 

ظاهـرا میـان ایـاالت متحـده و برخـی مقام هـای 

ونزوئـا  در  مـادورو  نیـکاس  دولـت  ارشـد 

بـه  مایـل  کـه دو طـرف  انجـام شـده  مذاکراتـی 

نیسـتند. آن  کـردن  علنـی 

اگسـت  دوشـنبه ۱۹  اسوشـیتدپرس  خربگـزاری 

)۲۸ اسـد( بـه نقـل از یـک مقـام ارشـد آمریکایی 

از  یکـی  داد  گـزارش  نشـده  فـاش  نامـش  کـه 

طرف هـای مذاکـره دیوسـدادو کابیـو، رهرب حزب 

سوسیالیسـت ونزوئـا بـوده اسـت.

کابیـو پـس از مـادورو قدرمتندتریـن فـرد ونزوئـا 

بـه شـار مـی رود. بنابـر این گـزارش او خواسـتار 

تحـت  بـرای  آمریـکا  از  تضمین هایـی  دریافـت 

تعقیـب قـرار نگرفـن در صـورت قطـع حایـت از 

دولـت کنونـی ونزوئـا شـده اسـت.

رغـم  بـه  مـادورو  نیـکاس  سوسیالیسـت  دولـت 

تحریم هـا  فشـار  اقتصـادی،  بحرانـی  وضعیـت 

فیلیپـه کوتینیـو با امضای قرارداد بـا بایرن مونیخ 

رسـا بـه ایـن تیـم پیوسـت. قـرارداد کوتینیو یک 

سـال قرضـی با بنـد خریـد 120 میلیـون یورویی 

امضا شـده اسـت. فیلیپـه کوتینیو سـتاره برازیلی 

بـا  رسـمی  صـورت  بـه  بارسـلونا  گذشـته  فصـل 

 120 خریـد  بنـد  بـا  قرضـی  قـراردادی  امضـای 

میلیـون یورویـی کـه در پایـان فصل جـاری فعال 

خواهـد شـد بـه بایـرن مونیخ پیوسـت.

کوتینیـو بـه ایـن ترتیـب فصـل 2019-2020 را 

بـه عنـوان یار قرضـی در بایـرن بـازی خواهد کرد 

و در پایـان فصـل بایرن مونیخ ایـن حق را خواهد 

پرداخـت  بـا  را  او  متایـل  صـورت  در  تـا  داشـت 

120 میلیـون یـورو بـه صـورت دامئـی بـه خدمت 

بگیـرد. بایـرن برای ایـن قرارداد قرضـی فعا 8.5 

میلیـون یـورو پرداختـه و درباره دسـتمزد کوتینیو 

هـم بـا او بـه توافق رسـیده اسـت.

کوتینیـو بعـد از امضـای ایـن قـرارداد قرضـی بـه 

وبسـایت بایـرن مونیـخ گفـت:" ایـن انتقـال برای 

طبـق ادعـای رادیـو راک 1 دیـروز جلسـه ای در 

باشـگاه بارسـلونا برگـزار شـده و در آن پیشـنهاد 

رسـمی دیگـری بـرای نیـار تنظیـم شـده اسـت.

در  رشایطـی  هیـچ  تحـت  نـدارد  قصـد  بارسـلونا 

کنـد.  نشـینی  عقـب  نیـار  بازگردانـدن  قضیـه 

دیـروز انتقـال فیلیپـه کوتینیـو بـه بایـرن رسـمی 

شـد و در واقـع یکـی از گزینـه هـای اصلـی برای 

معاوضـه بـا نیار از دسـت رفـت؛ اما رسان بارسـا 

کـه هنـوز امیـدوار بـه جـذب نیـار هسـتند، در 

جلسـه ای فـوری رشکـت کـرده و پیشـنهاد دوم 

خـود بـرای نیـار را تنظیـم کردنـد. پیشـنهادی 

کـه کتبـا بـه پـی اس جـی ارائـه خواهـد شـد.

سـه شـنبه گذشـته اولیـن دور مذاکـرات بـا پـی 

اس جـی بـی نتیجـه پایـان یافـت. پـی اس جـی 

100 میلیـون یـورو بعـاوه دو بازیکـن از بارسـا را 

مـی خواهـد ولـی در بارسـلونا فقـط بـه معاوضـه 

آمریـکا ثـور سـال پیـش و پـس از خـروج از توافـق 

تحریم هـای  اسـامی  جمهـوری  بـا  هسـته ای 

لغـو یـا تعلیـق شـده علیـه ایـران را دوبـاره اعـال 

کـرد. ترامـپ هـدف از ایـن تحریم هـا را، کـه در 

ماه های گذشـته تشـدید شـده، وارد آوردن "فشـار 

نفـت  رسـاندن صـادرات  بـه صفـر  و  حداکـری" 

میـز  پـای  بـه  تهـران  منظـور کشـاندن  بـه  ایـران 

اسـت. کـرده  عنـوان  مذاکـرات 

ایـران  کـه  کـرده  ادعـا  آمریـکا  جمهـور  رئیـس 

را  آن  رشوع  راه  امـا  اسـت  مذاکـره  خواهـان 

منی دانـد. او می گویـد ایـن کار می توانـد "خیلـی 

شـود. انجـام  رسیـع" 

ترامـپ پیـش از ایـن نیـز گفتـه بـود کـه جمهوری 

آمـاده  تحریم هـا  فشـار  افزایـش  بـا  اسـامی 

گفت وگـو بـا آمریـکا اسـت و او حـارض اسـت بدون 

شـود. مذاکـره  وارد  پیش رشطـی  هیـچ 

در  همچنـان  شـهروندان  گسـرتده  نارضایتـی  و 

برخـوردار  ارتـش  پشـتیبانی  از  و  اسـت  قـدرت 

اسـت.

حـزب  رهـرب  آمریکایـی،  ارشـد  مقـام  گفتـه  بـه 

سوسیالیسـت مـاه گذشـته بـا یکـی از مقام هـای 

کاراکاس  در  ترامـپ  دونالـد  دولـت  بـه  نزدیـک 

بـه  او  کرده انـد.  ماقـات  ونزوئـا  پایتخـت 

اسوشـیتدپرس گفتـه دیـدار دیگـری قـرار اسـت 

انجـام شـود امـا تاریخ آن هنوز مشـخص نیسـت.

گفتـه می شـود متاس هـای دیگـری با شـاری از 

شـخصیت های مهـم ونزوئـا گرفته شـده و آمریکا 

از  بـرای قطـع حایـت  آنهـا  بدانـد  مایـل اسـت 

دولـت مـادورو چـه خواسـته هایی دارنـد.

نیروهـای  میـان  و  دولـت  در  کابیـو  دیوسـدادو 

شـناخته  بانفـوذ  بسـیار  فـردی  ونزوئـا  امنیتـی 

می شـود. او در آمریـکا بـه فسـاد مالـی، دسـت 

یـک  تهدیـد  و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  در  داشـن 

سـناتور آمریکایـی بـه قتـل متهـم اسـت. کابیـو 

از سـوی  ونزوئـا اسـت کـه  از جملـه مقام هـای 

آمریـکا، اتحادیـه اروپـا و چند کشـور دیگر تحریم 

شـده اسـت.

من چالش جدیدی اسـت در کشـوری جدید، در 

باشـگاهی که یکی از بهرتینهای اروپا اسـت. من 

بی صربانـه منتظـر بـازی بـا پیراهـن بایـرن مونیخ 

مونیـخ جاه طلـب  بایـرن  مثـل  مـن هـم  هسـتم. 

هسـتم و مطمئنـم بـا هم تیمی هایـم می توانیم به 

موفقیت هـای بزرگـی دسـت پیـدا کنیـم".

بایـرن  نایب رئیـس  رومینیگـه،  هاینتـس  کارل 

مونیخ هم در این باره گفت:" از باشـگاه بارسـلونا 

تشـکر میکنیـم کـه بـا ایـن انتقـال موافقـت کرد. 

کوتینیـو بـا خاقیـت و مهارت هـای برجسـته اش 

بازیکنـی اسـت کـه بـا ورودش خـط حملـه مـا را 

قوی تـر خواهـد کـرد".

حسـن صالح حمیدزیـچ، مدیر ورزشـی بایرن هم 

گفـت:" فیلیـپ در دوران مذاکـرات در بارسـلونا 

بـه وضـوح اعـام کـرد کـه می خواهـد بـه بایـرن 

منتقل شـود. او بازیکنی اسـت در کاس جهانی 

بـا  توانایی هـای بـاال کـه می توانـد در خـط حمله 

مـا در پسـتهای مختلـف بـازی کند".

در  شـود  مـی  گفتـه  کننـد.  مـی  فکـر  بازیکـن 

بـا بنـد خریـد  انتقـال قرضـی  پیشـنهاد جدیـد، 

دامئـی غیراجبـاری نیـار مطـرح شـده اسـت که 

البتـه بعیـد اسـت بـا آن موافقـت شـود.

در حـال حـارض تنهـا مـی توان بـه عثـان دمبله 

بـه عنـوان بازیکنـی اشـاره کـرد کـه پـی اس جی 

حـارض اسـت در ازای واگـذاری نیـار، او را بـه 

خدمـت بگیـرد امـا سـتاره فرانسـوی هـم متایلـی 

بـرای  جدایـی از بارسـا نـدارد.

در جلسـه دیروز، جـوزپ بارتومئو )رئیس( اسـکار 

رومـن  و  ابیـدال  اریـک  و  ارشـد(  گرائو)مدیـر 

پانـس از تیـم مدیریـت ورزشـی حـارض بودنـد و 

ایـن احتـاال آخریـن پیشـنهاد بارسـا بـرای نیار 

خواهـد بـود. تنهـا 15 روز دیگـر بـه پایـان نقـل 

و انتقـاالت باقیانـده و بارسـا قـرار اسـت قضیـه 

بازگشـت نیـار را زودتـر یکـره کنـد.

ترامپ: ایران نمی داند مذاکره را چطور باید شروع کند

مذاکره محرمانه  آمریکا با رهبر حزب حاکم ونزوئال

تظاهرات جدید یک میلیون نفری علیه چین در هانگ کانگ

نفت کش حامل نفت ایران آب های جبل الطارق را ترک کرد

ورزش

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپـول بـا متجید از سـه مهاجمش صـاح، فیرمینو و سـادیو 

مانـه می گویـد از اینکـه ایـن سـه مهاجـم را در اختیـار دارد خدا را شـاکر اسـت.

یورگـن کلـوپ، رسمربـی لیورپول بعد از پیـروزی 2-1 تیمش مقابل سـاوتهمپتون که با 

دو گل سـادیو مانـه و روبرتـو فیرمینـو بـه دسـت آمـد از سـه مهاجـم اصلی خـود صاح، 

فیرمینـو و مانـه متجیـد کـرده و می گویـد از اینکـه سـه مهاجـم توامننـد مثل آنهـا را در 

اختیـار دارد خدا را شـاکر اسـت.  

کلـوپ بعـد از پیـروزی 2-1 شـاگردانش مقابـل سـاوتهمپتون در دومیـن بـازی فصـل 

جدیـد لیـگ برتـر برای مرسی سـایدی ها به وبسـایت باشـگاه گفـت:" مـن در زندگی ام 

بازیکنانـی  آنهـا  و  بازیکنانـی اسـتثنایی در اختیـار داشـته ام  آمـده کـه  بارهـا پیـش 

فوق العـاده بودنـد، ولـی فوتبالیسـت هایی در کاس جهانـی نبودنـد. ولی حـاال خدا را 

شـکر بازیکنانـی در کاس جهانـی دارم کـه می تواننـد نتیجـه بازی ها را تغییـر دهند".

رسمربـی لیورپـول در ادامـه گفـت:" سـادیو مانـه، بابـی فیرمینـو و محمـد صـاح، آنهـا 

واقعـا خارق العـاده هسـتند. در بازی با سـاوتهمپتون آنهـا دامئا دروازه حریـف را تهدید 

می کردنـد و درخشـش آنهـا بـود کـه بـازی را به سـود ما تغییـر داد".

کلوپ: خدا را شکر که این سه مهاجم را دارم

 

بـاز کـرد. مسـی نیز بـه خاطـر رضبه فنـی و دقیـق "چیپ" 

ابراهیموویـچ در  نامـزد شـده اسـت.  بتیـس  خـود مقابـل 

سـال 2013 ایـن جایـزه را بـرد امـا مسـی با وجـود این که 

در یـازده سـال اخیـر هفت بـار نامزد شـده اما هرگـز جایزه 

پوشـکاش را نـربده اسـت. 

لیست نامزدهای جایزه پوشکاش بدین رشح است: 

ماتیاس کنیا، بایر لورکوزن مقابل الیپزیش

خوان فرناندو کینرتو، ریورپاته مقابل راسینگ

زالتان ابراهیموویچ، تورنتو مقابل گالکسی

لیونل مسی، رئال بتیس مقابل بارسلونا

آیارا انچوت، تیم زنان کامرون مقابل تیم زنان نیوزیلند

فابیو کوالیارال، سمپدوریا مقابل ناپولی

امی رودریگز، تیم زنان اوتا رویالز مقابل اسکای بلو

بیلـی سیمپسـون، تیـم زنـان سـیون سـوئیفتس مقابل تیم 

زنـان کلیفتونویل

آندرس تاونسند، کریستال پاالس مقابل منچسرتسیتی

دنیل ژوری، دبرسن مقابل فرانس واروش

عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین سودان در دادگاه حاضر شد

اعرتاض هـای  شـاهد  هفتـه   آخـر  در  دیگـر  بـار  هانگ کانـگ 

خیابانـی بـود. بیـش از یـک میلیـون نفـر بـا وجـود تهدیدهـای 

چیـن و بـاران شـدید در خیابان هـای هانگ کانـگ دسـت بـه 

تظاهـرات زدنـد و از جملـه خواسـتار انتخابـات آزاد شـدند.

بـا وجـود تهدیدهـای پکـن بـه دخالـت نظامـی در هانگ کانگ 

بیش از یک میلیون نفر از طرفداران جنبش دمکراسـی خواهی 

در مسـتعمره سـابق بریتانیا دسـت به تظاهرات خیابانی زدند. 

مرکـز گردهایـی روز یکشـنبه ۱۸ اگسـت )۲۷ اسـد( پـارک 

ویکتوریـا بـود کـه مملـو از جمعیت شـده بود.

خربگـزاری آملـان می نویسـد کـه بـاران شـدید مانـع از آن نبود 

بـا  امـروز در هنـگ کنـگ  تظاهـرات  کـه رشکت کننـدگان در 

دمکراسـی رس  و  آزادی  از  دفـاع  در  بلنـد شـعارهایی  صـدای 

دهنـد. تظاهـرات تـا آخـر شـب )بـه وقـت محلـی( در آرامـش 

برگـزار شـد. اتحادیه جبهه حقوق شـهروندی مـردم را به رشکت 

نفت کـش "گریـس ۱" کـه نـام خـود را بـه "آدریـان دریـا" تغییر 

داده پـس از حدود ۴۵ روز توقیـف آب های منطقه جبل الطارق 

را تـرک کـرد. سـفیر ایـران در بریتانیـا ایـن خـرب را تائیـد کـرده 

امـا در مـورد مقصـد ایـن شـناور اطاعی نداده اسـت.

چهـارم  کـه  ایـران  نفـت  حامـل  نفت کـش  گزارش هـا  بـر  بنـا 

همـکاری  بـا  و  جبل الطـارق  دریایـی  نـاوگان  توسـط  جـوالی 

مارسـلو تکسـیرا رئیـس سـابق باشـگاه سـانتوس کسـی بـود کـه سـال 2006 اجـازه 

انتقـال نیـار را بـه رئـال مادریـد نـداد.

رئیـس باشـگاه سـانتوس می گویـد اینکـه نیـار در سـن 14 سـالگی فرصـت عقـد 

قـراردادی حرفـه ای بـا رئـال مادریـد را از دسـت داد، زیـر رس او بـوده اسـت. مارسـلو 

تیکسـیرا که در زمان حضور نیار در سـانتوس، ریاسـت این باشـگاه را برعهده داشت، 

در گفت و گویـی بـا آس، اعـرتاف کـرد کـه او سـال 2006 مانـع از رفـن ایـن بازیکـن 

برازیلـی بـه مادرید شـده اسـت. 

تکسـیرا در این رابطه گفت:» نیار شـیفته کهکشـانی ها بود. با این حال، در آن زمان 

مـا توانسـتیم پـدرش را پیـدا کنیـم و به او پیشـنهادی در حـدود یک میلیـون دالر ارائه 

کنیـم. او هـم بـه راحتـی قبـول کرد. همـه اطرافیان مـن در آن زمـان مرا به خاطـر ارائه 

آن پیشـنهاد، دیوانـه خطـاب کردند اما همه ما می دانسـتیم که نیـار بازیکن متفاوتی 

اسـت. برای سـانتوس نگه داشـن او با متام پتانسـیلی که داشـت، بسـیار حیاتی بود. 

تصمیـم سـختی بـود کـه باید بـه تنهایی می گرفتـم اما فکـر می کنم که به موقـع انجام 

شـد. در آن زمـان مـا صحبتی با رئـال مادرید انجـام ندادیم.«

13 سال پیش اجازه ندادم نیمار به رئال برود

رسمی: فیلیپه کوتینیو به بایرن مونیخ پیوست

دومین پیشنهاد رسمی بارسلونا برای نیمار

در حالیکه گزارشـگر خربگزاری آملـان جمعیت تظاهرکنندگان 

سـازمان دهندگان  زده،  تخمیـن  میلیـون  یـک  از  بیـش  را 

تظاهـرات از رشکـت یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر و پولیـس 

از حضـور ۱۲۸ هـزار نفـر در پـارک ویکتوریـا سـخن گفته انـد. 

پولیـس آمـاری دربـاره تعـداد کل رشکت کننـدگان در تظاهرات 

نکرد. اعـام 

وقـت  بـه  نیمه شـب  بـه  نزدیـک  بـا وجـود ممنوعیـت رسـمی، 

محلـی نیـز هنـوز ده ها هـزار نفر به طـور مسـاملت آمیز در حال 

راهپیایـی در خیابان هـا بودنـد. امـا پولیـس دخالتـی نکـرد.

اتحادیـه جبهـه حقوق شـهروندی هنگ کنگ اعـام کرد که در 

تاریـخ ۳۱ اگسـت نیـز تظاهـرات بـزرگ دیگـری برگـزار خواهد 

شـد و »امـروز آخر قضیـه نبود«.

چیـن هنوز واکنشـی رسـمی بـه تظاهـرات هانگ کانـگ در روز 

یکشـنبه نشـان نداده اسـت.

یک شـنبه ۱۸ اگسـت )۲۷ اسـد( آب هـای جبل الطـارق را ترک 

کرده اسـت.

اگسـت   ۱۵ پنج شـنبه،  روز  کـه  جبل الطـارق  عالـی  دادگاه 

حکـم بـه رفـع توقیـف این نفت کـش داده بـود. تقاضـای وزارت 

دادگسـرتی ایـاالت متحـده بـرای توقیـف مجـدد آن را بـا ایـن 

اسـتدالل کـه از قوانیـن اتحادیـه اروپـا تبعیت می کنـد رد کرد.

و  اعـام کـرد  را  نامزدهـای جایـزه پوشـکاش  فیفـا دیـروز 

مسـی بـار دیگـر در ایـن فهرسـت دیـده مـی شـود.

فیفـا نامزدهـای زیباتریـن گل فصـل 19-2018 فوتبـال 

جهـان یـا هـان جایـزه پوشـکاش را اعـام کـرد کـه زالتان 

ابراهیموویـچ و لیونـل مسـی رسشـناس تریـن نامزدهـای 

کسـب ایـن جایـزه هسـتند.

بـا  خـود  رسرضب  شـوت  خاطـر  بـه  ابراهیموویـچ  زالتـان 

اسـت.  ایـن جایـزه شـده  نامـزد  تورنتـو  مقابـل  پـا  بیـرون 

مهاجـم سـویدنی بـا رضبـه ای متاشـایی دروازه حریـف را 
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فراه هراتقندهار

حمید زکی

 ایـاالت متحـده آمریـکا به دنبال نهایی کـردن توافق 

صلـح بـا طالبـان اسـت، ایـن کشـور در نخسـت باید 

دو حقیقـت مغایـر را بـا هـم آشـتی دهـد؛ یکـی ایـن 

ایـاالت متحـده آمریـکا فکـر می کنـد کـه یـک  کـه 

شـورش را در افغانسـتان شکسـت داده اسـت و ایـن 

کشـور هرچـه زود تـر بایـد در مورد خـروج نظامیانش 

کـه،  ایـن  دیگـر  و  می کـرد.  مذاکـره  افغانسـتان  از 

ممکـن  اسـت،  جریـان  در  اکنـون  کـه  مذاکـره ای 

اسـت بـه جـای کاهـش خشـونت ها سـبب افزایـش 

شـود. خشـونت ها 

میـان ایـن دو حقیقـت، فضـای باریکـی وجـود دارد 

کـه ایـاالت متحده آمریـکا می تواند با در نظر داشـت 

آن، هـم جنـگ طوالنـی مـدت خـود را پایـان دهـد و 

هم از جنگ داخلی شـدید در افغانسـتان جلوگیری 

کنـد. ایـن کـه آیـا امضـای توافق نامـه، اهـداف مورد 

نظـر را بـرآورده کـرده می توانـد، یـا خیـر، بـه جزئیات 

توافق نامـه بسـتگی دارد. امـا قصـد واشـنگنت بـرای 

خـروج از افغانسـتان قطعـی بـه نظـر می رسـد. زیـرا 

برگردانـدن نیروهـای نظامـی آمریـکا بـه خانه هـای 

شـان یکـی از وعده دونالـد ترامپ برای مـردم ایاالت 

متحـده بـود کـه اکنـون در تـاش اسـت تـا بـه هـر 

قیمتـی تـا قبـل از انتخابـات 2020 این کشـور روند 

خـروج نیروهایـش را از افغانسـتان آغـاز کنـد. 

از  یکـی  در  سـازی  ملـت  چالش هـای  و  هزینـه   

فقیرتریـن و ضعیـف تریـن کشـورها در جهـان و عدم 

تهدیـد مسـتقیم امنیتی بـرای ایاالت متحـده آمریکا 

پـس از نابـودی القاعـده، به این معنی بـود که روزی 

واشـنگنت بـه ایـن فکـر خواهـد کرد کـه؛ ما هنـوز در 

آن جا]افغانسـتان[ چـه کار می کنیـم؟ منافع ایاالت 

متحـده برای از بین بردن القاعده همیشـه مشـخص 

بـود. امـا عاقـه بـه از بیـن بـردن میزبـان القاعـده 

یعنـی طالبـان روز بـه روز کاهـش یافـت.

ایـاالت متحـده  ایـن دلیـل کـه رسبـازان  بـه  فقـط 

افغانسـتان  در  همیشـه  بـرای  نبایـد  و  منی تواننـد 

ترامـپ  ایـن معنـی نیسـت کـه دولـت  بـه  مباننـد، 

بایـد در مـورد چگونگـی خـروج رسبـازان آمریکایـی 

از افغانسـتان بی دقـت و بی پـروا عمـل کنـد. ایـاالت 

متحـده آمریـکا در اوج نفـوذش، زمانـی كـه صد هزار 

رسبـاز در این كشـور داشـت، باید با طالبـان مذاكره 

می کـرد. ایـن امـر بایـد بـا تشـویق و ادغـام سیاسـی 

طالبـان، در چنـد سـال اول پـس از یـازده سـپتمرب، 

صـورت می گرفت. امـا ایاالت متحده آمریـکا این کار 

را نکـرد. بـا ایـن وجود، به نفـع ایاالت متحـده آمریکا 

نیسـت کـه اجـازه دهـد افغانسـتان در پـس از خروج 

نیروهـای خارجـی از هـم پاشـیده شـود. 

آمریـکا  متحـده  ایـاالت  مهـارت  چگونگـی  از  جـدا 

از خـروج  پـس  افغانسـتان  بـا طالبـان،  در مذاکـره 

ایـاالت متحـده ممکـن اسـت بـه یـک جنـگ داخلی 

ایـاالت  تبدیـل شـود. حامیـت  گسـرده و طوالنـی 

متحـده آمریـکا از دولت کابـل و نیروهای امنیتی آن، 

حداقـل بـه جناح های سیاسـی و قومی  ضـد طالبان 

دلیلـی بـرای همبسـتگی در دو دهـه گذشـته بـوده 

اسـت. در صـورت کاهـاش پشـتوانه مالـی و نظامـی 

 آمریـكا از افغانسـتان، ایـن کشـور تبدیـل بـه میـدان 

افغانسـتان اسـت و نیاز بـه همکاری پاکسـتان دارد، 

گزینـه محتمـل تر به نظر می رسـد. اما پاکسـتان نیز 

می خواهـد کـه از رونـد صلـح افغانسـتان بهـره منـد 

شـود؛ زیـرا گرداننـدگان دیرینه گروه طالبـان در این 

مذاکـرات قابـل دسـرس می شـوند و هـم چنین اگر 

نتیجـه مذاکـرات به دلخواه واشـنگنت باشـد، اسـام 

آبـاد نـزد واشـنگنت اعتبـار کسـب می کنـد.

در  کابـل  دولـت  مشـارکت  بـدون  متحـده  ایـاالت 

برنامـه خـروج نظامـی ، هامنطـور که طالبان سـال ها 

بـرای  را  ای  ویـژه  امتیـاز  بودنـد،  کـرده  پافشـاری 

ایـن  نفـوذ  کاهـش  بـه  توجـه  بـا  امـا  داد،  طالبـان 

کشـور، چنیـن برخـورد رضوری بـود. عقـب نشـینی 

در بـدل اطمینـان طالبـان مبنی بر اینکـه این گروه، 

نگرانی هـای ایـاالت متحـده را در رابطه به تروریسـم 

در  کلیـدی  موضوعـات  از  یکـی  می کنـد،  بـرآورده 

کنـد  تضمیـن  منی توانـد  طالبـان  اسـت.  مذاکـره 

بـر ضـد گروه هـای  نـدارد کـه  را هـم  توانایـی آن  و 

تروریسـتی دیگر ماننـد القاعده و گـروه داعش عمل 

کنـد. گروه هـای انشـعابی طالبـان نیـز یـک خطـر 

جـدی بـرای امنیـت منطقه و جهـان اسـت بنابر این 

هـر توافقـی کـه مانـع حضـور نیروهـای امریکایی در 

افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا تروریسـم شـود، شـاهد 

امنیـت و صلـح پایـدار نخواهیـم بـود.

ایـاالت متحـده آمریـكا نبایـد قبـل از دسـتیابی بـه 

توافق سیاسـی در افغانسـتان صرب و شـکیبایی خود 

را از دسـت بدهـد. حتـی اگـر توافـق ایـاالت متحده 

انتظـار  کـه  اعـام شـود، طـوری  و طالبـان  آمریـکا 

مـی رود، در روزهـای آینـده توافقـی حاصـل شـود، 

تقریبـاً یـک سـال بـه طـول خواهـد انجامیـد. اولیـن 

ایـاالت  میـان  مذاکـره  کـه  مذاکـرات،  از  مرحلـه ای 

متحـده آمریـکا و طالبـان بـود، مرحلـه پرچالـش و 

مشـکل سـاز نبـود. امـا مرحلـه دوم، که تعییـن نحوه 

تقسـیم قدرت سیاسـی و امنیتی افغانسـتان اسـت، 

جنـگ داخلـی چنـد جانبـه بـه سـبک دهـه 1990 

خواهـد شـد. دسـتیابی بـه یـک توافـق سیاسـی در 

افغانسـتان دشـوار خواهـد بـود. آیـا طالبـان کـه ادعا 

افغانسـتان  در  قـدرت  انحصـار  دنبـال  بـه  می کننـد 

نیسـتند، دموکراسـی انتخاباتـی را می پذیرنـد؟ اگـر 

عرصـه  در  جناح هـا  همـه  حضـور  چگونـه  پـس  نـه، 

سیاسـت تضمیـن خواهد شـد؟ آیـا طالبان بـه دنبال 

تحقـق امـارت شـان اسـتند؟ طالبـان هنگامـی  کـه 

حکومـت می کننـد، ارصار دارنـد کـه امیـری داشـته 

باشـند، و ایـن هـامن چیـزی اسـت که آنهـا رهرب خود 

می نامنـد؟ نقـش او چـه خواهـد بـود؟ طالبـان هرگـز 

متایـل نشـان نـداده اسـت کـه بـه عنـوان یـک حـزب 

سیاسـی مذاکـره کنـد. طالبـان در دوران حاکمیـت 

شـان بـه طور یک جانبـه بر افغانسـتان حکومت کرده 

و پـس از فروپاشـی شـان در سـال 2001 بـه دنبـال 

برانـدازی نظـم سیاسـی بـوده اسـت.

همزمـان بـا گفت وگوهای صلـح افغانسـتان، اقدامات 

قدرت هـای منطقـه ای نیز بر این کشـور اثـر می گذارد 

افغانسـتان،  همجـوار  کشـورهای  اتفاقـات  حتـی  و 

چشـم انـداز صلـح و ثبـات را در  ایـن کشـور تهدیـد 

و مختـل می کنـد. اخیـراً، بحـران در کشـمیر بـه ایـن 

گامنـه زنی هـا منجر شـده اسـت که پاکسـتان ممکن 

بـا دولـت  از همکاری هـای خـود  اسـت سـعی کنـد 

ایـاالت متحـده در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان بـه 

عنـوان اهرم فشـار  اسـتفاده کنـد تا واشـنگنت را برای 

حـل و فصـل اختافـات ارضـی و سیاسـی در مـورد 

منطقـه مـورد مناقشـه بـا هنـد سـوق وادار کنـد.

از  اسـتفاده  در  سـعی  واقعـاً  پاکسـتان  آیـا  کـه  ایـن 

مذاکـرات صلـح افغانسـتان در مـورد کشـمیر دارد یـا 

خیـر، محتمـل بـه نظـر منی رسـد. درسـت اسـت کـه 

اسـام آبـاد گزینه هـای محـدودی بـرای تحـت فشـار 

و  دارد،  کشـورها  دیگـر  طریـق  از  هنـد  دادن  قـرار 

واشـنگنت بـه دلیـل این کـه خواهـان توافـق صلح در 

مرحلـه دشـواری خواهـد بـود.

وابسـته کـردن خـروج نیروهـای نظامـی بـه مذاکـره، 

نـه بـه نتیجـه، توافـق درسـت و کافـی نخواهـد بـود. 

بـرای کاهـش خطـر و نگرانی هـای کـه بعـد از آن بـه 

وجـود می آیـد، دیپلامت های آمریکایی نیـاز به اجامع 

قدرت هـای منطقـه ای دارد تـا تضمینی بـرای اجرایی 

همچنیـن  متحـده  ایـاالت  باشـد.  توافق نامـه  شـدن 

می توانـد بـه حامیت هـای مالی خـود برای دسـتیابی 

بـه یـک توافـق سیاسـی در افغانسـتان ادامـه بدهـد. 

بودجـه  نیمـی  از  تقریبـاً  خارجـی  کننـدگان  کمـک 

دولـت افغانسـتان را تأمیـن می کننـد، از جمله تأمین 

بودجـه نیروهـای امنیتـی، رژیـم فعلـی را وابسـته بـه 

طالبـان  و  اسـت.  کـرده  خارجـی  مالـی  کمک هـای 

اظهـار داشـته اند کـه، برای مدیریت یک کشـور پسـا 

جنـگ، آنهـا ترجیـح می دهند که کمک هـای خارجی 

یابد. ادامـه 

فقـط  شـود،  حاصـل  رسعـت  بـه  کـه  توافقـی  هـر 

پرسـش های زیـادی را نسـبت بـه آینـده و ثبـات ایـن 

بـا ادامـه  کشـور بـه وجـود آورد. انتخابـات همزمـان 

گفت وگوهـا یکـی از گزینـه هااسـت. هامنطـوری کـه 

معمـوالً پـس از توافـق، در پروسـه های صلـح اتفـاق 

می افتـد، یـک دولـت موقـت بـرای دوره انتقالـی نیـاز 

اسـت. امـا بـدون اعتنـا بـه سیسـتم سیاسـی کنونـی 

قبـل از تعییـن اینکـه سیسـتم سیاسـی آینـده چگونه 

خواهـد بـود، باعث افزایـش عدم اطمینـان و تضعیف 

افغانسـتان می شـود. بیشـر دولـت 

مگـر اینکـه ایاالت متحده بخشـی از اهرم فشـار باقی 

مانـده خـود، نیروهـای خـود و مخـارج آن هـا را حفـظ 

کنـد تـا از روند مذاکره و توافق سیاسـی میان طالبان 

جداگانـه  صلـح  کنـد،  نظـارت  افغانسـتان  دولـت  و 

آمریـکا بـا طالبان بـه مداخله 18 سـاله ایاالت متحده 

پایـان خواهـد داد امـا ممکـن اسـت کـه بـا یـک صلح 

کامـل و پایـدار پایـان نیابد.
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 خروج نیروهای ایاالت متحده از افغانستان و
 تهـدیداتی که هم چنان پا برجاست

منبع: فارین پالیسی/ نویسنده: لورل میلر/ برگردان: خیرمحمد مقدسی
 افغانسـتان در سـال 1919 به اسـتقال کامل از بریتانیا رسید. 

اللـه خـان، شـاه  امـان  ایـن اسـتقال در زمـان حکومـت شـاه 

جـوان، نوگـرا بـه دسـت آمد.

بریتانیا پس از لشـکر کشـی و شکسـت مفتضحانه در جنگ های 

اول و دوم رسانجـام مجبـور به اخراج قشـونش از افغانسـتان شـد 

و در سـال 1919 اسـتقال افغانسـتان را به رسـمیت شـناخت. 

و روسـیه و ترکیـه نیـز از نخسـتین کشـورهایی بـود کـه اسـتقال 

افغانسـتان را به رسـمیت شـناخت

زنـان در پیـروزی جهـاد مـردم افغانسـتان در جنـگ بـا بریتانیـا و 

بـه دسـت آوردن اسـتقال، نقـش بارز و هویـدا داشـتند. زنان نه 

تنهـا در آن دوره بلکـه در متام مبـارزات عدالتخواهانه نقش مؤثر 

داشتند.

تاریـخ نقـش زنـان را در گسسـنِت زنجیـر رشک و سـتم در زمـان 

حیـات حـرت رسـول اللـه و در متـام نهضتهـای آزادیخواهانـه 

و خدایـی هرگـز فرامـوش نکـرده اسـت.. نقـش زنـان در جهـاد 

قیـام  در  آنـان  پرشـور  حضـور  و  افغانسـتان  مـردم  مقاومـِت  و 

کابـل هرگـز  در  و سـوم حـوت  هـرات  در  بیسـت وچهارم حـوت 

از خاطـره هـا محـو منی گـردد. مبـارزات و سلحشـوری دخـران 

دانشـجو و دانش آموزان دانشـگاه کابل و لیسـه های عالی چون: 

سـوریا، عایشـه درانی،  آریانا،  مالی ، رابعه بلخی ، لیسـۀ زرغونه ، 

آمنـه  فـدوی در تظاهراتـی کـه برضـد ارتـش رسخ و اشـغالگر در 

سـال ۱۳۵۹ در کابل به راه انداختند، پایه های سـتم و اسـتبداد 

را بـه لـرزه آوردنـد . مبـارزات عدالتخواهانـه و بیگانه سـتیزی زنان 

در همـه دوره هـای مبـارزات مردم افغانسـتان مثال زدنی اسـت. 

و امـروز هـم خـون رسخ زنـان در حمـات وحشـیانه و تروریسـم 

منطقـه ای و بیـن املللـی زمیـن ایـن مـرز و بـوم را رنگیـن کـرده 

می کننـد. و 

زنـان  و  دخـران  منی کنـد  فرامـوش  هرگـز  افغانسـتان  تاریـخ 

دایکنـدی و ارزگان را کـه چگونـه در یـک کاروان عروسـی کـه 

مـورد حملـه هوایـی قـرار گرفـت مظلومانـه شـهید شـدند. تاریـخ 

افغانسـتان فرامـوش منی کنـد کـه در حملـه انتحاری بـه محافل 

عروسـی ها، چگونـه خـون شـان را در کنـار بـرادران شـان فـدا 

کردنـد.

ملکـه ثریا همرس شـاه امان الله خان، مظهر مبـارزه آزادیخواهانه 

و اسـتقال طلبانـه در تاریخ رقم خورده اسـت. ولـی چیزی را که 

نبایسـت کتامن کرد، مسـاله افراط و تفریط در کشـور است.

تفریـط گرایـی در افغانسـتان کشـور را چنـان نابـود کـرده کـه 

بـرای رضـای خـدا و بـه دسـت آوردن جنـت، کـودکان و زنـان، 

بـه جـای  را  بـی گنـاه  و مسـافران و شـهروندان  غیـر نظامیـان 

دشـمن بـه خـاک و خـون می کشـد. و همیـن طـور افـراط گرایی 

و خودباختگـی چنـان رشم آور شـده کـه بـه نـام آزادی و سـمبل 

رهایـی رسـام پـرده و پوشـش از خـود بـر مـی دارد کـه متاسـفانه 

ملکـه ثریـا زن پیـرو ترقیخـواه در تاریـخ زندگـی خـود چنیـن 

کرد.

تیـغ  قربانـی دو  افغانسـتان  اینهـا نشـان می دهـد کـه همـواره 

تفریـط گرایـی و افـراط گرایـی شـده اسـت و همیـن اسـت کـه 

صدسـال اسـت جشـن اسـتقال را بـا متـام حـرص و ولـع برگزار 

می کنیـم و هنـوز کـه هنـوز اسـت تشـنه رشاب نـاب اسـتقال 

ایـن  گمشـده  گوهـر  واقعـی  مفهـوم  بـه  اسـتقال  و  هسـتیم. 

رسزمیـن اسـت. بـه آروزی روزی کـه بـا مبـارزات عدالتخواهانـه و 

آزادی خواهانـه زنـان و مـردان اسـتقال بـه مفهـوم واقعـی کلمه 

را تجربـه کنیـم و بتوانیـم در کشـور خـود مسـتقل و رسبلنـد و 

تصمیـم گیرنـده رسنوشـت خویـش باشـیم.

 نقش زنان در استقالل و مبارزات 
مردم افغانستان


