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رئیـس جمهـور ایـران در جلسـه رأی اعتـاد بـه دو وزیـر پیشـنهادی دولـت، در مـورد 

برجـام، از "یکسـال صـر راهـردی" ایـران و همزمـان "درهـای بـاز دیپلاسـی" سـخن 

گفـت. حسـن روحانـی، "بازگشـت بـه مسـیر درسـت و تعهـدات" را پیـش رشط مذاکـره 

دانسـت.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز سه شنبه )۱۲ سنبله( در جلسه بررسی صالحیت 

وزیـران پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش و میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، از 

نیـاز بـه "نقـش آفرینی اسـتثنایی مجلس، دولـت و قوه قضاییـه در رشایط کنونی" کشـور 

سـخن گفـت و بـار دیگر به موضـوع مذاکره بـا کشـورهای ۱ +۵ پرداخت...
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 روحانی: تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم

 تروریسم، اهداف وپیامد های آن 

33

 سرشت عقالنیت نظام 
انتخاباتی

 اگـر بتـوان گفـت کـه رسشـت نظـام سیاسـی در 

هر کشـوری بـه نگرش هـای اکرثیت مردم آن بسـتگی 

دارد، در آن صورت آموزش دانش سیاسـی در سـطحی 

گسـرده تـر از مراکـز علمـی و دانشـگاهی می توانـد 

بـر رسشـت نظام هـای سیاسـی تأثیـر بگـذارد، یعنـی 

رسشـت عقالنیت سیاسـی شـهروندان...

 همزمان با مذاکرات صلح حمالت گروه تروریسـتی طالبان تشـدید 

یافته اسـت ودرنتیجه حجم تلفات سـنگین ازنظامیان وغیرنظامیان رابه 

دنبـال داشـته اسـت، بـا نـگاه گذرا بـه پدیـده تروریسـم به مثابـه آخرین 

و خطرناکتریـن ابـزاردر دسـت دشـمن ، بـا تعریـف وتحلیـل ایـن پدیـده 

می پـردازم.

الف- تعريف تروريسم 

تروريسـم یـک پديـده اي سياسـي اسـت مثـل سـاير پديده هايـي  

سياسـي کـه  در علــم سياسـت مـورد تحليـل و بررسـي...

فلم  هایی که به زودی
 در سینمای هالیوود اکران می شوند 
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 توافق نامه صلح؛ 
متن مهم است یا حاشیه؟

2سرمقاله 

  

 رسمنشـی سـازمان ناتـو اعـالم کـرد کـه ایـن سـازمان ضمـن 

حایـت از تالش هـای اخیـر صلـح افغانسـتان، بـرای ادامـه 

حایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان نیـز متعهـد اسـت.

سه شـنبه)12  روز  ناتـو  رسمنشـی  اسـتولتنرگ  ینـس 

سـنبله( پـس از دیـدار بـا مایـک پمپیـو وزیـر خارجـه امریـکا 

در بروکسـل، گفتـه کـه ایـن سـازمان بـه حایـت از نیروهـای 

اسـت.  متعهـد  افغانسـتان  امنیتـی 

اسـتولتنرگ و مایـک پمپیو دیروز در بروکسـل بـا هم در مورد 

مسـاله صلح افغانسـتان دیدار کردند.

آقـای اسـتولتنرگ در یـک پیـام کوتـاه تویری گفتـه، پیان 

ناتـو بـا وجـودی کـه از آخریـن تالش هـا در راسـتای صلـح 

افغانسـتان حایـت می کنـد؛ اما ایـن پیان بـه حایت خود 

از نیروهـای افغـان نیـز ادامـه می دهـد.

تـا  رفـت  بروکسـل  بـه  دیـروز  صبـح  امریـکا  خارجـه  وزیـر 

روی  پیـان  ایـن  دیگـر  مقام هـای  برخـی  و  رسمنشـی  بـا 

موضوعـات امنیتـی بـه ویـژه مسـاله صلـح افغانسـتان بحث و 

کنـد. گفتگـو 

گفتـه شـده، پمپیو در مـورد توافقنامه نهایی امریـکا و طالبان 

بـا رسان کشـورهای اروپایـی نیز بحث و گفتگـو خواهد کرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه زملـی خلیلزاد سـه روز پیـش پس از 

پایـان رسـمی نهمیـن دور مذاکرات امریـکا و طالبان در قطر، 

بـه کابـل برگشـت و جزئیـات توافقنامـه صلـح را بـا رهـران 

حکومـت افغانسـتان رشیـک کرد.

آقـای خلیلـزاد گفتـه که در اصول بـا طالبان به توافق رسـیده 

و مـن توافقنامـه صلـح آمـاده تاییـد رییـس جمهـور امریـکا 

است. شـده 

وزارت دفاع: ولسوال خود خوانده 
طالبان برای ولسوالی گرزیوان فاریاب 

کشته شد
کـه   اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت 

قـاری وکیـل ولسـوال خـود خوانـده طالبان 

بـرای ولسـوالی گرزیـوان والیـت فاریـاب همـراه بـا 2 تـن از 

اعضای گروه طالبان کشته شد.

این وزارت روز سه شـنبه 12 سـنبله با نرش خرنامه ای نوشـته 

اسـت بـر اثر درگیـری میان نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور 

بـا شورشـیان گروه طالبان، قاری وکیل ولسـوال خـود خواندۀ 

طالبـان برای ولسـوالی گرزیـوان همراه با 2 تن ازافراد کشـته 

و3 تن دیگرشـان زخمی شـدند. 

بـه نقل از خرنامه، نیروهای هوایی کشـور نیـز بر یک قرارگاه 

مهم طالبان در این ولسـوالی حمله کردند که دشـمن تلفات 

سـنگینی را متحمل شـده اسـت. وزارت دفاع گفته اسـت که 

تلفات دقیق این رویداد مشـخص نشـده اسـت.

قـل اردوی 209 شـاهین نیـز گفتـه اسـت کـه در یـک رشـته 

عملیـات، قـاری منصـور قومانـدان عمومی جنگ تروریسـتان 

طالبـان در کنـدز، در منطقـه کنعـان والیـت کنـدز توسـط 

نیروهـای امنیتـی کشـته شـد.

همچنیـن وزارت دفـاع در یـک خرنامـه جداگانـه گفته اسـت 

که حوالی سـاعت 23:00 شـب )سه شـنبه( درنتیجه رضبات 

هوایـی و درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و دهشـت افگنان 

طالبـان درسـاحه چپچـل ولسـوالی دره صـوف پائیـن والیـت 

سـمنگان 30 تـن از هـراس افگنان طالبان که در جمع شـان 

افـراد کلیدی نیزشـامل بود، کشـته شـدند.

وزارت دفـاع می گویـد کـه تروریسـتان گـروه طالبـان دوشـنبه 

شـب بـر نیروهـای امنیتـی درسـاحه چپچـل ولسـوالی مذکور 

حمـالت تهاجمـی کردنـد کـه بـا شکسـت سـنگینی مواجـه 

شدند.

طـی سـه روز هفتـه جـاری، شورشـیان طالبان بـر والیت های 

کنـدز، شـهر پلخمـری و برخـی از ولسـوالی های بدخشـان 

حمـل کردنـد کـه بـه گفتـه نهادهـای امنیتی متحمـل تلفات 

و خسـارت سـنگینی شـدند. ایـن حمـالت در حالـی شـدت 

می گیـرد کـه رهـران گـروه طالبـان در دوحـه قطـر در حـال 

مذاکـره صلـح بـا مناینـدگان ایـاالت متحـده امریـکا اسـت.

 سر منشی ناتو:
 برای ادامه حمایت از نیروهای امنیتی 

افغانستان متعهد هستیم
  پـه پکتيـکا کـې د سـيمه ييـزو پوليسـو يـو پخـواىن 

قومانـدان وايـي چې له وسـله والـو طالبانـو رسه جګړه 

کـې يـې د مـور، خـور، لـور او درېیـو وروڼـو ترڅنـګ د 

کورنـۍ 1٦ غـړي لـه السـه ورکـړي، خـو دا مهـال لـه 

اقتصـادي سـتونزو رسه مـخ دى.

جـاين  د  پکتيـکا  د  نومېـږي،  شـکور  قومانـدان  دغـه 

اوسـېدونکى  اصـي  کي  هسـتي  د  ولسـوالۍ  خېلـو 

دى او پـه همـدې سـيمه کـې د سـيمه ييـزو پوليسـو 

و. قومانـدان 

والـو  وسـله  لـه  يـې  پښـه  يـوه  چـې  شـکور  قومانـدان 

طالبانـو رسه پـه جګـړه له السـه ورکړې، پـژواک خري 

اژانـس تـه وويـل چـې د هېـواد د سـاتني او د نظـام د 

بقـا لپـاره يـې د خپلـې کورنۍ 1٦ غړي پـه روانو جګړو 

کـې له السـه ورکـړي دي.

دى وايـي چـې پـه وژل شـوو کـې یـې مـور، خـور، لور، 

زوى او وروڼـه شـامل دي.

ده زياتـه کـړه: ))يـوه ورځ مـو لـه طالبانـو رسه جګـړه 

مـو  چـې  کلـه  ونيـو،  تـرې  مـو  موټرسـايکل  شـوه، 

موټرسـايکل کـور تـه راووړه، پـه کـور کـې يـې چاودنـه 

وکـړه چـې مـور، خور، ماشـومه لـور او زوى مـې په کې 

شـول.((  ووژل 

قومانـدان شـکور پـر حکومـت نيوکـه وکړه چې لـه پيله 

تـر پايـه يـې وررسه هېـڅ ډول مرسـته نـه ده کـړې او نه 

يـې هـم د دوى د کـور ماشـومانو تـه د زده کـړو زمينـه 

برابـره کړې ده.

خـو رسه لـه دې هـم نوموړى وايـي کـه حکومت وررسه 

مرسـته وکـړي، کـوالی يش چـې د هسـتي کىل بېرتـه 

لـه طالبانـو ونييس.

خېلـو  جـاين  د  چـې  ده  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

ولسـوالۍ هسـتي کىل دا مهـال د وسـله والـو طالبانـو 

دى. مرکـز 

دغـه راز د قومانـدان شـکور ورور باچـا پـژواک ته وويل 

چـې لـه وسـله والـو طالبانو رسه پـه مخامـخ جګړه کې 

يـې خپـل درې وروڼـه له السـه ورکړي دي.

ده هـم وويـل چـې تـر اوسـه پـورې حکومـت لـه دوى 

رسه هېـڅ ډول مرسـته نـه ده کړې او لـه ګڼو اقتصادي 

سـتونزو رسه مـخ دي.

تـه  پـژواک  عبدالجليـل  غـړي  بـل  يـو  کورنـۍ  دې  د 

وويـل چـې له جـاين خېلو ولسـوالۍ دوه کالـه وړاندې 

ښـرنې تـه راغـي خـو لـه ګڼـو سـتونزو رسه مـخ دي.

هغـه زياتـه کـړه: ))لـه لسـو نه زيـات يتيـان راته پايت 

دي، تـر لسـو کونـډې راتـه پاتـې دي، د ژونـد ټولـې 

خوښـۍ مـو بـې ارزښـته دي تـر اوسـه پـورې حکومـت 

زمـوږ قربانيـو تـه هيـڅ پاملرنـه نـه ده کـړې ان تـر دې 

چـې د کـور د کرايـې پېسـې هـم نـه لـرو.((

د ده پـه وينـا، کله چې موټرسـايکل د قوماندان شـکور 

پـه کـور کـې چاودنـه وکـړه، د کورنـۍ نهه غـړي يې په 

يوځاى مړه شـول.

جليـل زياتـوي: ))کلـه چې دغه بده پېښـه وشـوه، ډېر 

يـې خپـه کـړو، ان پـه دې ويرېدو چې لېوين به شـو.((

ده لـه حکومـت او وسـله والـو طالبانـو غوښـتنه وکـړه 

چـې جګـړه بنـده کـړي او نـور سـوله وکـړي.

کلـه مـو چـې د قومانـدان شـکور موضـوع د پکتيـکا له 

وايل مجيـب الرحمـن څمکنـي رسه رشيکـه کـړه، هغه 

يـې کـور تـه ورغـی او قومانـدان شـکور يـې لـه نـږدې 

وليد.

د پکتيـکا وايل د قومانـدان شـکور لـه کورنـۍ رسه د 

خوراکـي او غـر خوراکـي توکـو مرسـته وکـړه او ويـې 

ويـل چـې لـه دولتـي امکاناتـو رسه سـم د قومانـدان 

شـکور لـه کورنـۍ رسه هر ډول مرسـتې تـه چمتو دى.

د يادونـې ده، د افغانسـتان پـه نـورو واليتونـو کـې هـم 

د قومانـدان شـکور پـه څېـر ډېـر کسـان شـته چـې د 

لـه السـه  مالتـړ  پـه  د حکومـت  غـړي  کورنـۍ  خپلـې 

حکومـت  يـې  رسه  تېرېـدو  پـه  کلونـو  د  خـو  ورکـړي 

پوښـتنه نـه ده کـړې او لـه ګڼـو سـتونزو رسه مـخ دي.

پکتیکا کې د سیمه ییزو پولیسو 
یو معلول قوماندان له سختو 

اقتصادي ستونزو رسه مخ دی 

خبرونه

 

مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری، ده عضـو  

پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی را بـه جـرم تغییر آوردن 

در نتایـج آرای والیـت کـر و سـوء اسـتفاده از صالحیت، به پنج سـال زندان 

محکوم کرده است.

محکمـۀ ابتدایـی روسـا و اعضـای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی، روز 

دوشـنبه )11 سـنبله( در کابـل برگزار شـد اما به دلیل کمبـود وقت، فیصله 

آن به جلسـه روز سـه شـنبه، 12 سـنبله، موکول شـد. 

مسـتقل  کمیسـیون  پیشـین  اعضـای  و  رئیـس  جلسـه  ایـن  در  محکمـه 

انتخابـات و نیـز عبدالعزیـز آریایـی رئیـس پیشـین کمیسـیون شـکایت های 

ایـن  پیشـین  اعضـای  فایـض  وعبدالبصیـر  حقمـل  حمیـرا  انتخاباتـی، 

کمیسـیون را بـه جـرم تغییـرات در نتایـج آرای والیـت کر و سوءاسـتفاده از 

صالحیـت؛ بـه پنـج سـال زندان محکوم کـرد. این فیصله نهایی نیسـت و دو 

محکمـه دیگـر نیـز برگـزار خواهـد شـد. 

همچنیـن محکمـه ابتدایـی مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری، 

احمدشـاه زمان زی رئیس پیشـین داراالنشـای کمیسـیون انتخابات و سـید 

ابراهیـم سـادات رئیـس بخـش آی .تـی/ فنـاوری و معلومـات کمیسـیون را 

برائـت داد. در ایـن جلسـه، به غیر از وسـیمه بادغیسـی، متامـی افرادی که 

بـه محکمـه معرفی شـده بودنـد، حضور داشـتند. 

گفتنـی اسـت کـه محکمـه اعضـای پیشـین کمیسـیون های انتخاباتـی در 

حضـور رسـانه ها و ناظـران جامعـه مدنـی بـه گونـه علنـی برگـزار شـده بـود.

انتخابـات مجلـس مناینـدگان؛ محمـد  از جنجال هـا و مشـکالت در  بعـد 

ارشف غنی رئیس جمهور، در تاریخ ۲۳ دلو سـال گذشـتۀ خورشـیدی، پس 

از آن کـه قانـون انتخابات تعدیل شـد، اعضـای کمیسـیون های انتخاباتی را 

برکنـار و بـه لوی سـارنوالی معرفـی کرد.

اداره لـوی سـارنوالی نیـز بـه تعقیـب حکـم رئیـس جمهـور، ایـن افـراد را 

ممنـوع الخـروج اعـالم کـرد و بعـد از حـدود دو مـاه از کار کمیتـۀ بررسـی 

اعضـای  پرونده هـای  سـارنوالی  لـوی  انتخاباتـی؛  جرم هـای  پرونده هـای 

کمیسـیون  پیشـین  عضـو  سـه  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  پیشـین 

شـکایت های انتخاباتـی را بـه مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با فسـاد اداری 

تاریـخ بیسـت و هشـتم و  انتخابـات مجلـس مناینـدگان کـه در  فرسـتاد. 

بیسـت و نهـم مـاه میـزان سـال گذشـته برگـزار شـد، یکـی از انتخابات های 

جنجالـی و همـراه بـا ادعاهـای تقلـب بـود که نتایـج آن پس از حـدود هفت 

مـاه اعـالم شـد. ایـن محکمـه در حالـی برگزار می شـود که کمـر از یک ماه 

بـه برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری باقـی مانـده اسـت.

درصفحه2

 واکنش ها به حمله طالبان در کابل؛ 
رئیس جمـهور: 

جنگ طالبان، جنایت بشری است

ده عضو پیشین کمیسیون های انتخاباتی به پنج سال زندان محکوم شدند 



کارتون روز

 

 

 

 

 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور  

کشـور در پـی حملـه گـروه طالبـان 

بـر کمـپ گرین ولیـج، گفـت: جنـگ طالبـان علیـه 

اسـت. بـری  جنایـت  مـا،  کشـور  و  مـردم 

گـروه طالبـان دوشـنبه شـب حوالـی سـاعت 10 یک 

واسـطه مملـو از مـواد انفجـاری را در نزدیکـی کمـپ 

گرین ولیـج منفجـر کـرد کـه بـر اثـر آن 16 تن کشـته 

و 119 تـن دیگـر زخمـی شـده اند. اکـر ایـن افـراد 

هسـتند. غیرنظامی 

ارگ ریاسـت جمهـوری بـا نـر اعالمیـه ای بـه نقـل 

از محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور نوشـته 

از  بیـرون  بـا رهربی شـان در  "ایـن گـروه  اسـت کـه 

افغانسـتان، در اختیـار حلقات بیگانه قـرار دارند و به 

دسـتور آنـان کشـور مـا را ویـران و بـه مـردم ما آسـیب 

می رسـاند."

براسـاس گزارش هـای منتر شـده، تا چنـد کیلومرت 

آسـیب  واقعـه، خانه هـای مسـکونی  از محـل  دورتـر 

جـدی دیـده و افـراد زیـادی در ایـن مکان هـا زخمـی 

شـده اند.

وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه هـدف تروریسـتان 

کمـپ گرین ولیـج بـوده اسـت و 5 عضو گـروه طالبان 

تصمیـم داشـتند کـه بعـد از انفجـار بـه کمـپ مذکور 

حملـه کننـد کـه توسـط نیروهـای امنیتی از پـای در 

آمدند.

وزارت داخلـه بـا اعـالم خسـارت گسـرتده ایـن انفجار 

بـه سـاکنان محـل، گفته اسـت کـه نیروهـای پولیس 

توانسـته حـدود ۴۰۰ تـن از اتباع خارجی مسـتقر در 

گرین ولیـج را نجـات دهنـد و بـه محـل امـن منتقـل 

. کنند

گرفتـه  عهـده  بـه  را  ایـن حملـه  طالبـان مسـئولیت 

و گفتـه کـه نیروهـای آنـان وارد گریـن ولیـج شـدند. 

رد می کنـد. را  آن  داخلـه  وزارت  کـه  ادعایـی 

در  جنوبـی  کوریـای  مقام هـای 

دیـدار با مشـاور امنیت ملی کشـور 

گفته انـد کـه در از رونـد صلـح و برگـزاری انتخابـات 

می کنیـم. حامیـت  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت 

کیـم یانـگ چـى مناینـده خـاص کوریا جنوبـی برای 

افغانسـتان روز سه شـنبه 12 سـنبله در دیـدارش بـا 

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملی کشـور گفت که 

از  موجـود  پیرفت هـای  تـدوام  کنـار  در  کشـورش 

پروسـه صلـح و انتخابـات نیـز حامیـت می کنیـم.

شـورای امنیـت ملـی در خربنامه  ای نوشـته اسـت که 

کوریـا می گویـد، افغانسـتان در عرصه هـای مختلـف 

ایـن  و  اسـت  داشـته  خوبـی  پیرفت هـای  زندگـی 

پیرفـت هـا بایـد ادامـه یابد. 

بـه نقـل از خربنامـه، حمداللـه محـب مشـاور امنیـت 

مهـم  کشـور  بـرای  را  مذکـور  پروسـه  دو  هـر  ملـی 

پنداشـته تاکیـد کـرد، کـه حکومـت روی مـوارد یـاد 

 ادامـه از ص6- از والیـات کابـل، لوگـر، ننگرهـار 

جوزجـان، رسپـل، سـمنگان، بامیـان، بلـخ، زابل، 

فـراه، پکتیـکا و هلمند، همراه بـا مقادیر هنگفتى 

مـواد مخـدر بازداشـت شـده اند.

منبـع نوشـته اسـت کـه ایـن افـراد؛ توسـط ارگان 

هـای امنیتـی در ارتباط بـه قاچـاق )۱۶۴٫۰۹۳( 

کیلوگـرام هیروییـن، )۵۰۰۰( کیلوگـرام مورفیـن، 

  )۶۲۳٫۷۵۶( تریـاک،  کیلوگـرام   )۲۰۹۴۹(

کیلوگـرام چرس، )۵۳۷۳۱( کیلوگرام خشـخاش، 

امفتامیـن،  مـت  کیلوگـرام   )۱۳۲٫۱۱۷(

جامـد،  کیمیـاوی  مـواد  کیلوگـرام   )۵۳۹۵۰(

 )۵۷۰۰۰( و  الکولـی  مروبـات  لیـرت   )۱۲۷۰(

مختلـف  نقـاط  از  مایـع،  کیمیـاوی  مـواد  لیـرت 

بودنـد. شـده  بازداشـت  کشـور 

بـه نقـل ازخربنامـه؛ ۶ تن از افراد بازداشـت شـده 

کـه بـا دوسـیه هـای نسـبتی شـان، غـرض تعقیب 

عدلـی و قضایـی به این مرکز ارسـال شـده بودند، 

فرماندهـان  از  نیـازی،  نذیرمحمـد  جـرال  پیکـر 

شـهر  پیشـین  شـهردار  و  جهـادی  پیشـین 

دیـروز  بدخشـان  والیـت  مرکـز  فیض  آبـاد، 

)سه شـنبه، ۱۲ سـنبله( طـی مراسـمی در »چمن 

خواجـه عبداملعـروف« ایـن شـهر به خاک سـپرده 

شـد.

آقـای نیازی سـه روز پیش )یکشـنبه، ۱۰ سـنبله( 

در انفجـار یـک مایـن کارگزاری شـده در محوطـه 

کشـته  فیض آبـاد  شـهر  در  ورزشـی  میـدان  یـک 

بود.  شـده 

والـی بدخشـان  نیک محمـد نظـری، سـخن گوی 

 مقام هـای امنیتـی بلخ می گویند درگیری شـدید 

میـان نیروهـای امنیتـی افغـان و گـروه طالبان در 

ولسـوالی زارع این والیـت ادامه دارد.

ولی محمـد احمـدزی، فرمانـده قـول اردوی ۲۰۹ 

مرکـز  بـه  شـب  دوشـنبه  طالبـان  گفتـه  شـاهین 

بـا  امـا  کردنـد،  گروهـی  حمـالت  زارع  ولسـوالی 

مقاومـت نیروهـای امنیتـی افغـان مواجـه شـدند.  

بـه گفته آقـای احمدزی، در جریـان این درگیری، 

کـه ناوقـت دوشـنبه شـب آغـاز شـد،  تا کنـون ۱۲ 

جنگجـوی طالبـان کشـته و ده ها عضـو دیگر این 

گـروه زخمی شـدند.

طالبـان ادعـاد کرده انـد کـه ولسـوالی زارع والیت 

ایـن گـروه قـرار  بلـخ بـه گونـه کامـل در تـرف 

دارد ـ ادعایـی کـه مقام هـای امنیتـی بلـخ آن را 

خوانده انـد. بی بنیـاد 

ایـن حملـه گـروه طالبـان بـه دنبـال یـک رشـته 

حمـالت ایـن گروه به شـهرهای شـاملی کشـور از 

جملـه کنـدز و پلخمـری صـورت می گیـرد.

ملـل  سـازمان  خـاص  مناینـده  یاماموتـو  تدامیچـی 

متحـد بـرای افغانسـتان بر خـالف سـایر اعالمیه های 

ایـن نهـاد، ایـن بـار حملـه گـروه طالبـان را محکـوم 

نکـرده اما گفته اسـت که "رنـج مردم افغانسـتان باید 

یابد." پایـان 

در اعالمیـه ای کـه یونامـا منتـر کـرده، آمـده اسـت 

پایـان  رضورت  بـر  اخیـر،  هفتـه  خشـونت های  کـه 

راه گفتگـو  و  توافـق  از طریـق  بـه درگیری هـا  دادن 

می شـود.  تأکیـد 

ایـن نهـاد نوشـته اسـت کـه در رشایـط بی حـد رقـت 

بـار، اکنـون زمـان آن اسـت کـه بـه دنبـال "وحـدت و 

همبسـتگی" باشـیم. آقـای یاماموتـو گفتـه کـه "مـن 

بـا قـر وسـیع از رهـربان افغانسـتان صحبـت کـرده 

و بـر اهمیـت وحـدت در زمانی کـه به سـوی انتخابات 

می رویـم تأکیـد کـرده ام. 

اسـت:  آمـده  یاماموتـو  از  نقـل  بـه  اعالمیـه  در 

در  نهایـی  هـدف  گفتـه ام،  بارهـا  هامنطوری کـه 

بـرای حـل  االفغانـی  بیـن  بایـد مذاکـره  افغانسـتان 

منازعـه باشـد تـا منجـر بـه آتـش بـس دامئـی شـود. 

بـرای دسـتیابی فـوری بـه ختـم خشـونت در رسارس 

دسـت  روی  اساسـی  اقدامـات  بایـد  اکنـون  کشـور 

گرفته شـود. سـازمان ملـل متحد آماده کمک اسـت.

ایـن نهـاد گفتـه اسـت کـه از همـه اعضـای جامعـه 

بیـن امللـل می خواهـم که بـرای پایـان دادن بـه این 

و  دهنـد  ادامـه  خویـش  کمک هـای  بـه  خشـونت ها 

پیرفـت هـای را کـه در عرصه صلح پایـدار و دوامدار 

صـورت گرفتـه حامیـت کننـد. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه این حملـه بعـد از آن روی داد 

کـه زملـی خلیـل زاد فرسـتاده آمریـکا در امـور صلـح 

افغانسـتان گفت کشـورش بـه طور اصولی بـا طالبان 

بـه توافق رسـیده اسـت. آقـای خلیلـزاد هنـگام وقوع 

حملـه در کابـل بود.

بـه گونـه جـدی کار می کنـد.  شـده 

رسمایـه  می خواهـد  حکومـت  گفـت،  محـب  آقـاى 

گـذاری را كـه ده هـا كشـور بـه شـمول کوریـا جنوبی 

در هجـده سـال گذشـته در افغانسـتان کرده اسـت، 

ضایـع نشـود و كشـور به یک مسـیرى برود کـه آینده 

آن بـر اصـول زندگـی متمـدن اسـتوار باشـد. 

مشـاور امنیـت ملی همچنیـن گفت، نیاز بـه ارزیابی 

و مطالعـات بیشـرتی در پروسـه صلـح وجـود دارد که 

بـر مبنـای آن می تـوان ثبات آینـده را تضمین کرده و 

افغانسـتان از نابسـامانی هـا و بی ثباتـی های ممکن 

نجـات یابد. 

بـرای  حکومـت  كـه  كـرد  تاكيـد  ديگـر  يكبـار  او 

مذاکـرات صلـح هیـچ گونـه رشطـی نـدارد؛ ولی یک 

عـده رشوط در پروسـه صلـح وجـود دارد کـه توجه به 

آن حیاتـی و رضوری اسـت .

پیـش از ایـن، محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور و 

سـخرانی های  در  بارهـا  او،  معـاون  دانـش  رسور 

مختلـف بـر نوعیـت نظـام )جمهوریـت( تاکیـد کـرده 

بودنـد و آن را خـط رسخ خود مشـخص کـرده بودند.

بـا ایـن حـال، مناینـده کوریـای جنوبـی بـرای  امـا 

زندگـی  یـک  مسـتحق  را  افغان هـا  نیـز  افغانسـتان 

خوب و آرام دانسـته و امیدواری نشـان داد که جنگ 

بـه پایـان رسـیده و فضـای امـن و صلـح حاکم شـود.

در ایـن خصـوص مناینـده دولـت کوریـای جنوبی از 

گـروه طالبـان خواسـت کـه در رونـد صلـح انعطـاف 

پذیـری نشـان دهنـد و بـرای پایـان جنـگ در ایـن 

کشـور کمـک و همـکاری کننـد.

څارنـواالن  توسـط  دعـوا  واقامـه  ازتحقیـق  پـس 

موظـف، ازجانـب محاکم این مرکز، در مورد شـان 

اصـدار حکـم صـورت گرفته اسـت.

در ادامـۀ خربنامـه آمـده اسـت که هفت تـن ازاين 

بازداشـت شـده ها، می خواسـتند مواد مخدر نوع 

هیروئین را با اسـتفاده از شـیوه های جاسـازی در 

بطن و بکس های سـفری شـان، از میدان هوایی 

بیـن املللـی حامـد کـرزی، به کشـور هندوسـتان 

انتقـال دهنـد کـه از سـوی ارگان هـای کشـفی و 

امنیتی شناسـايی و بازداشـت شـده اند.

بـه  نيـز  قبـل  دوهفتـه  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

جرایـم  قضیـه   ۱۹ بـه  پیونـد  در  تـن   ۳۱ تعـداد 

قاچـاق مسـکرات و مـواد مخـدر، از جانب محکمه 

علیـه  مبـارزه  قضایـی  و  مرکزعدلـی  اسـتیناف 

مسـکرات ومـواد مخـدر، طـی جلسـات علنـی بـه 

حبـس هـای تنفیـذی مختلف محکوم بـه مجازات 

شـده بودنـد.

گفتـه که ایـن میدان ورزشـی از خود آقـای نیازی 

میـدان  ایـن  خروجـی  دروازه  در  مایـن  و  بـوده 

جاسـازی شـده بـود.

بـه گفتـه   آقـای نظـری، نذیرمحمد نیـازی مدت نُه 

سـال به حیـث شـهردار شـهر فیض آبـاد کار کـرده 

در  مردمـی  خیـزش  نیروهـای  فرماندهـی  و  بـود 

بدخشـان را نیـز بـه عهـده داشـت.

شـهردار  بـر  عـالوه  رویـداد  ایـن  در  همچنـان 

پیشـین شـهر فیض آبـاد، یک غیرنظامـی دیگر نیز 

زخمـی شـده بـود. شـخص و یـا گروهـی تـا کنون 

مسـئولیت ایـن رویـداد را بـه عهده نگرفته اسـت.

جنگجویـان طالبـان روز شـنبه )۹ سـنبله( از سـه 

طـرف بـر شـهر کنـدز حملـه کردنـد کـه نیروهـای 

عقـب  را  گـروه  ایـن  جنگجویـان  افغـان  امنیتـی 

زدند.

جنگجویـان طالبـان یـک روز پـس از حمله کندز، 

مرکـز  پلخمـری،  شـهر  حومـه   در  منطقـه  دو  بـه 

والیـت بغـالن حمله کردنـد که به گفتـه مقام های 

امنیتـی، نیروهـای دولتی این حمـالت را نیز دفع 

کردند.

ایـن حمـالت در حالـی صـورت می گیـرد کـه ایـن 

گـروه در آسـتانه توافـق صلح بـا امریکا قـرار دارد.

ویـژه  مناینـده  خلیلـزاد،  زملـی  روزهـا  ایـن  در 

امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در کابـل بـه رس 

از  را  ملـی  وحـدت  حکومـت  رهـربان  تـا  می بـرد 

جزئیـات گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان آگاه کنـد.

بـا  کـه  کـرده  امیـدواری  اظهـار  خلیلـزاد  آقـای 

حصـول ایـن توافق از شـدت جنگ و خشـونت در 

شـود. کاسـته  افغانسـتان 

 6تن در پیوند به قاچاق موادمخدر محکوم به مجازات شدند 

پیکر شهردار پیشین فیض آباد بدخشان به خاک سپرده شد

 مقام های امنیتی بلخ: 
حمله طالبان به ولسوالی زارع عقب زده شد

 واکنش ها به حمله طالبان در کابل؛ 
رئیس جمهور: جنگ طالبان، جنایت بشری است

کوریا جنوبی از پروسه صلح و برگزاری انتخابات 
حمایت می کند
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 مـدت 9 ماه اسـت کـه مذاکرات میان مناینـدگان ایاالت 

متحـده و گـروه طالبـان در دوحـه قطـر ادامـه دارد و هنـوز هم 

حداقـل مـن توافـق نامـه میـان دو طرف نهایی نشـده اسـت. 

در بـاره موضوعـات توافـق نامه و نیز مسـایل مورد بحث رسـانه 

هـا مطالبـی را منتـر کرده انـد و چهار موضوع اساسـی را نام 

مـی برنـد کـه ظاهرا در متـام این مدت میـان دو طـرف در باره 

آن هـا بحـث صـورت گرفتـه اسـت. خـروج یـا کاهـش نیروهای 

نظامـی ایـاالت متحـده از افغانسـتان، همکاری هـای دوطرف 

پـس از امضـای توافـق نامـه صلـح، آتش بـس و گفتگـوی بین 

االفغانـی صلـح چهـار موضوعـی اسـت کـه بارهـا در رسـانه ها 

مطـرح شـده اسـت. طبیعـی اسـت که ایـن بخش هـامن من 

توافـق نامـه را نیز تشـکیل می دهـد و ظاهـرا از مباحث اصلی 

دو طـرف نیـز اسـت. اما آنچه که بـه بیرون درز مـی کند، دیده 

مـی شـود کـه حاشـیه هـا از مـن فربه تـر و مهم تـر اند. 

یکـی از مهـم تریـن نـکات کلیـدی کـه در ایـن توافـق 

تاییـد  نیـز در جلسـه ارگ آن را  نامـه وجـود دارد و خلیلـزاد 

کـرده اسـت، این اسـت کـه توافـق نامه میـان دو طـرف ایاالت 

متحـده و امـارت اسـالمی تنظیـم گردیده اسـت. ایـن فرمت به 

ایـن مفهـوم اسـت کـه گـروه طالبـان کـه پیـش از ایـن خـود را 

تحریـک اسـالمی طالبان می نامیـد، اکنون تبدیل بـه »امارت 

اسـالمی« شـده اسـت. ایـن جهش متاسـفانه طـی این نـه ماه 

صـورت گرفتـه اسـت. در طـول ایـن مذاکـرات طالبـان از یـک 

گـروه تروریسـتی تحـت تعقیب بـه یک طرف سیاسـی چانه زن 

و در نهایـت بـه یـک نظـام سیاسـی البته بـی مکان یـا حداقل 

حکومـت در تبعیـد تبدیل شـده اسـت. 

ایـاالت متحـده بارهـا تاکید کرده اسـت کـه در بـاره نظام 

سیاسـی مـردم افغانسـتان تصمیـم مـی گیرنـد. آن چه مسـلم 

نیسـت.  امارتـی  نظـام  طرفـدار  کسـی  افغانسـتان  در  اسـت 

و  نباشـند  راضـی  فعلـی  حکومـت  از  کسـانی  اسـت  ممکـن 

انتقادهـای سـختی نیـز بر آن داشـته باشـند و یا ممکن اسـت 

طالبـان و مشـخصا نظـام امـارت اسـالمی هـم طرفدارانـی در 

افغانسـتان داشـته باشـند. امـا هیچکـدام دلیل منی شـود که 

ایـاالت متحـده در مـن توافـق نامه بـا طالبان به هـر بهانه ای 

که باشـد، امارت اسـالمی را درج کند. خلیلزاد گفته اسـت که 

ایـاالت متحـده، امـارت اسـالمی را به رسـمیت منی شناسـد و 

حتـی در مـن توافقنامـه نیـز ظاهرا ایـن موضـوع درج گردیده 

اسـت. ولـی واقعیت این اسـت کـه نفس آوردن امارت اسـالمی 

در مـن توافقنامـه یـک جفای بـزرگ در حق مردم افغانسـتان 

اسـت. امـارت اسـالمی در عمـر شـش سـاله خود چنـان درس 

هایـی بـه مـردم داده اسـت کـه هرگـز از یـاد منـی رود. حتـی 

شـنیدن نـام آن یـک کابـوس اسـت، چه رسـد به این کـه روزی 

دو بـاره ایـن هیـوال بـر رسنوشـت مـردم مسـلط گردد. 

نکتـه دوم کـه آن هـم از موضوعـات اصلـی مذاکـرات 9 

ماهـه نیسـت و از حواشـی مهـم تـر از من اسـت، نحـوه خروج 

و یا کاهش نیروهای آمریکایی از افغانسـتان اسـت. بر اسـاس 

توافـق نامـه تنهـا 5هزار نیـروی نظامی ایاالت متحـده به مدت 

135 روز از افغانسـتان خـارج مـی شـود. امـا ظاهـرا بیـش از 

هشـت هـزار نیـروی دیگـر هـم چنـان در افغانسـتان باقی می 

ماننـد تـا از منافـع ایـاالت متحـده دفـاع کنند. حتی مسـولین 

آمریکایـی بـا مقامـات افغـان تاکیـد کـرده انـد که اگـر طالبان 

بـه تعهـدات خـود عمـل نکننـد، مـا بـا نیروهـای باقـی مانـده 

شـدت عمـل بیشـرت در برابـر آن هـا خواهیـم داشـت و طالبان 

را شـدیدتر از گذشـته رسکوب خواهیم کرد. این مسـاله نشـان 

مـی دهـد کـه ایـاالت متحـده بـه دنبـال صلـح واقعی نیسـت. 

ایـن ابهـام شـک ها و تردیدها در نیت ایاالت متحده را تشـدید 

مـی کند. 

پرسـش اساسـی این اسـت که از یکسـو این کشـور تاکید 

بـر نتیجـه گرفـن رسیـع از مذاکـرات را دارد و از سـوی دیگـر 

بـر باقـی مانـدن نیروهـای خـود در افغانسـتان نیـز تاکیـد می 

ورزنـد. آیـا ایـن مذاکـرات بـه صلـح مـی انجام یـا جنگ؟ 

نکتـه مهـم دیگـری کـه البتـه نـه در مـن توافقنامـه آمده 

افغانسـتان  دولـت  عـدم حضـور  آن،  در حاشـیه  نـه  و  اسـت 

هـم در مذاکـرات و هـم در مـن توافقنامـه اسـت. ایـن بخـش 

اگرچـه حتـی در حاشـیه هـم نیامـده اسـت، امـا بـزرگ تریـن 

حاشـیه مـن توافقنامـه می تواند باشـد. افغانسـتان بـا ایاالت 

متحـده قبـال هـم توافـق نامـه امنیتـی دارد و هـم توافـق نامـه 

مـاه  در طـی 9  متحـده  ایـاالت  عملکـرد  اسـرتاتژیک. متـام 

گذشـته بـر خالف متام اصول پذیرفته شـده بیـن املللی و هم 

برخـالف اصـول و متـون حقوقـی اسـت کـه میـان دو طـرف تـا 

کنـون امضـا شـده اسـت. 

هـم در بـاره مذاکـرات طوالنـی صلـح و هـم در بـاره مـن 

توافـق نامـه ای کـه بـه زودی میـان ایـاالت متحـده و طالبـان 

امضـا مـی شـود، شـک هـا و تردیدهـای بسـیاری وجـود دارد. 

پرسـش های بسـیاری از سـوی رسـانه ها و مردم در شبکه های 

اجتامعی مطرح شـده اسـت که تا کنون هیچ پاسـخی به این 

پرسـش هـا داده نشـده اسـت. آنچـه از برخـی شـواهد بـر مـی 

آیـد ایـن اسـت کـه رونـد فعلـی با ویژگـی هـا و ابهـام هایی که 

دارد، نـه تنهـا به یـک صلح دایمی منی انجامـد؛ بلکه وضعیت 

را پیچیـده تـر و عمـر ایـن منازعـه را طوالنـی تـر مـی سـازد. به 

همیـن خاطـر بـه نظـر مـی رسـد از موضوعاتی که مـن توافق 

نامـه را مـی سـازد، حواشـی آن مهم تـر و تاثیرگذارتر اسـت. 

 

د ســيمه ييــزو پوليســو قومانــدان محمــدګل مشــهور پــه 

تــوره کــي پــر کــور بريــد کــړی چــې لــه املــه يــې د تــوره 

ــي دى.  ــې ټپ ــوى او وراره ي ــي  زوی وژل ش ک

ده چــې نــن لــه غرمــې وروســته پــه څلــور نيمــو بجــو لــه 

ــې  ــل چ ــې ووي ــربې کول ــس رسه خ ــربي اژان ــژواک خ پ

ــې  ــور ک ــه ک ــه پ ــر اوس ــوى وراره ت ــي ش ــي ټپ ــوره ک د ت

ــه دى لېــږدول شــوى؛ ځکــه چــې  ــه ن دى او روغتــون ت

  ځينــې رسچينــې وايــي، وســله والــو طالبانــو د ميــدان 

وردګــو د نــرخ ولســوالۍ د ســيمه ييــزو پوليســو قوماندان 

کــور کالبنــد کــړى او د دغــه واليــت د مرکــز اړوند ســيمه 

کــې يــې هــم بريدونــه کــړي.  

د ميــدان وردګــو د واليتــي شــورا غــړي رشيــف اللــه 

ــه  ــو د د دغ ــه طالبان ــوه بج ــپه ي ــره ش ــي، تې ــک واي هوت

واليــت د نــرخ ولســوالۍ پــه کانعــزت ســيمه کــې د نــرخ 

د ميدان وردګو دمرکز اړوند ده افغانانو سيمه کې نښته روانه ده 

ــو يــې کــور کالبنــد کــړى دى.  طالبان

ويانــد حکمــت  امنيــه قوماندانــۍ  د دغــه واليــت د 

درانــی وايــي چــې د تورکــي پــر کــور بريــد شــوی، خــو 

ــه دي وژل  ــې ن ــد او هېڅــوک ي ــه دی کالبن ــې ن کــور ي

ــوي. ش

دغــه راز هوتــک وايــي چــې طالبانــو نــن لــه غرمــې 

ــد د  ــدان ښــار اړون ــز  مي ــت د مرک ــه والي وروســته  د دغ

ــي  ــر امنيت ــې پ ــيمو ک ــه س ــې پ ــو او فوالدخان ده افغانان

پوســتو بريدونــه کــړي، د ســيمى خلکــو تــه يــې لــه 

کورونــو د وتلــو امــر کــړى، د نــرخ ولســوالۍ پــر عمومــي 

ــر  ــو پ ــتلې او الر د ترافيک ــدې اېس ــې ژورې کن ــړک ي س

ــې ده. ــخ تړل م

د امنيــه قوماندانــۍ ويانــد هــم وايــي چــې دا مهــال پــه  

ده افغانانــو کــې جګــړه روانــه ده.

ــه دغــې نښــته کــې د مــي امنيــت  ــي چــې پ ــه واي هغ

يــو رستېــری ټپــي شــوى او دوه طالبــان وژل شــوي دي.

ســيمې  د  افغانانــو  ده  د  اړونــد  ښــار  ميــدان  د 

ــې  ــه غرم ــن ل ــې ن ــي چ ــاد واي ــم فره ــېدونکی فهي اوس

وروســته تــر اوســه پــه دې ســيمه کــې جګــړه روانــه ده .

طالبانــو د تــوره کــي د کــور د کالبنــد کېــدو او د ده 

افغانانــو د نښــتې پــه اړه څــه نــه دي ويــي، خــو د 

طالبانــو ويانــد ذبيــح اللــه مجاهــد وايــي چــې طالبانــو 

تېــره شــپه د نــرخ ولســوالۍ پــه عباســخېلو ســيمه کــې 

ــه وړې  ــې ور څخ ــلې ي ــس وژيل او وس ــي پولي دوه مح

دي.

محمد هدایت 

سرمقاله

 توافق نامه صلح؛ 
متن مهم است یا حاشیه؟
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درآمد

سیاسـی  نظـام  رسشـت  کـه  گفـت  بتـوان  اگـر 

آن  مـردم  اکرثیـت  نگرش هـای  بـه  کشـوری  هـر  در 

بسـتگی دارد، در آن صـورت آمـوزش دانـش سیاسـی 

در سـطحی گسـرده تـر از مراکـز علمـی و دانشـگاهی 

می توانـد بـر رسشـت نظام های سیاسـی تأثیـر بگذارد، 

در  شـهروندان  سیاسـی  عقالنیـت  رسشـت  یعنـی 

انتخاباتـی معلـول و مدلـول براینـد  نظـام سیاسـی و 

همـۀ  در  آگانـه  مشـارکت  و  شـهروندان  خردجمعـی 

انتخابات هـا و تعییـن رسنوشـت نظـام سیاسـی آینـده 

کشـور می باشـند. بنابرایـن، نظام های سیاسـی مدرن 

از هرنوعـی بـه پشـتیبانی و نظـر مثبـت اکرثیـت مـردم 

و  سیاسـی  انفعـال  رو  همیـن  از  و  دارنـد  نیـاز  خـود 

اشـتغال خاطـر عامـه مـردم به مسـائل مربوط بـه حوزه 

عنـوان  بـه  شـهروندی  شـأن  هـم  زندگـی،  خصوصـی 

فضیلتـی مدنـی و سیاسـی را تضعیـف می کنـد و هـم 

از گسـرش حـوزۀ عمومی زندگی جلوگیـری می مناید. 

در جوامعـی کـه مشـارکت و رقابـت سیاسـی در آن هـا 

فزاینـده  حضـور  مـردم  عامـۀ  و  می یابـد  گسـرش 

می کنـد،  پیـدا  سیاسـی  فعالیت هـای  عرصـۀ  در  ای 

آشـکار  ای  فزاینـده  نحـو  بـه  مدنـی  آمـوزش  بـه  نیـاز 

می گـردد، منظـور از آمـوزش مدنـی، انتقـال آگاهیهـا 

را  آن هـا  کـه  اسـت  مـردم  عمـوم  بـه  دیدگاه هایـی  و 

هرچـه بیشـر بـرای احـراز شـأن شـهروندی در جامعـه 

ای دموکراتیـک و مـردم سـاالر و حکومـت برآمده از آراء 

شـهروندان آماده سـازد. اساسـاً در نظام های سیاسـی 

واقعـی حکومـت  قـدرت  مـردم سـاالر،  و  دموکراتیـک 

از آن مـردم و شـهروندان می باشـند، زیـرا شـهروندان 

بـا اسـتفاده از حـق شـهروندی خویـش مخصوصـاً در 

پروسـۀ مشـارکت سیاسـی و گسـرده در امـر تعییـن 

رسنوشـت جمعـی، نسـل آینـده و جامعـۀ خویـش برای 

برپایـی نظـام سیاسـی آزاد و مبتنـی بـرآراء شـهروندان 

از حقـوق مدنی و سیاسـی خویـش بنیادهای حکومت 

فلسـفۀ  می کنـد.  نهادینـه  جامعـه  در  را  دموکراتیـک 

رسشـت عقالنیـت سیاسـی ایجـاب می کنـد کـه، برای 

حاکمیّـت قانون، ارزش های حقـوق برشی، آزادی های 

اساسـی، حقـوق شـهروندی، حقوق مدنی و سیاسـی، 

مشـارکت سیاسـی آگاهانه در انتخابات، درک درسـت 

و دقیـق از وضعیـت، بـا توجـه بـه ایـن عنـارص بـرای 

حیـات سیاسـی و اجتامعـی جامعـه انسـانی، می توان 

نظـام سیاسـی دموکراتیـک را بـا درایـت و عقالنیت در 

جهـت پیشـرد امـور جامعـۀ خویـش بـرای نسـل آینده 

انتخـاب کـرد. حیات جمعی و سیاسـی شـهروندان در 

یـک مدینـه مسـتلزم درک درسـت از وضعیـت موجـود، 

حقـوق  از  شـهروندان  آگاهـی  میـزان  بـه  بسـتگی 

شـهروندی، آزادی عقیـده و بیـان، حـق حیـات، حقوق 

مدنـی و سیاسـی از جملـه نظـام انتخاباتی کـه تعیین 

کننـدۀ رسنوشـت جمعـی به آن گره خـورده اند، زیرا در 

انتخـاب درسـت و دقیـق شـهروندان نیازمند مسـؤلیت 

پذیـری  بـه مسـائل و پیچیدگی های سیاسـی، مباحث 

مدیریـت جنـگ، منازعـه و خشـونت و جریـان گفتامن 

ثبـات سیاسـی همـه  و  امنیـت  اسـتقرارصلح،  پروسـۀ 

در  آزاد  و  سـامل  شـفاف،  انتخابـات  مسـتلزم  این هـا 

می باشـند.  تفسـیر  و  تحلیـل  قابـل  مناسـب  فضـای 

در  حکومت هـا  و  دولت هـا  تشـکیل  فراینـد  فلسـفۀ 

شـهروندان  جمعـی  زندگـی  بـرای  سیاسـی،  نظـام 

جهـت بهرزیسـن در یـک اجتـامع سیاسـی، برآینـد 

انتخـاب عقالنـی مـردم و خرد خـود بنیاد شـهروندان و 

مشـارکت آگاهانـه سیاسـی در نظـام انتخاباتی اسـت، 

انتخـاب  و  کـردن  انتخـاب  و خروجـی  زیـرا محصـول 

شـدن زعیم کشـور بـرای رهـری اسـتفادۀ شـهروندان 

از حقـوق مدنـی و سیاسـی خویـش می باشـد.

در  انتخاباتـی  نظام هـای  نقـش  یکـم:  گفتـار 

دموکراتیـک؛ سیاسـی  نظـام  بنیادهـای  تحکیـم 

انتخاباتـی، نظامی اسـت  بـه صـورت کلـی نظـام 

که آراء شـهروندان را به مناصب و پسـت های سیاسـی 

تبدیـل می کنـد، مهـم تریـن ابعـاد مبحـث نظام هـای 

انتخابـی یعنـی نظـام  از: فرمـول  انتخاباتـی عبارتنـد 

اکرثیـت سـاده، اکرثیـت مطلـق، منایندگـی تناسـبی 

شـامر  یعنـی  انتخاباتـی  حوزه هـای  عـددی  وزن 

مناینـدگان هرحـوزه، حـد نصـاب انتخاباتـی، حـد اقل 

حامیتـی کـه هـر حـزب بایـد بـرای کسـب مناینـده بـه 

دسـت مـی آورد و سـاختار رأی یعنـی امـکان رأی دادن 

بـه بیـش از یک حـزب در انتخابات می باشـد. مسـائل 

دیگـر ماننـد رشایـط احـراز حـق رأی، رویه هـای رایـج 

در نامـزدی، قواعـد حاکم برهزینه مبـارزات انتخاباتی، 

دورۀ تصـدی منصـب و غیـره دقیقـاً جـزء مبحـث نظـام 

انتخاباتـی بـه شـامر منی رونـد، هـامن گونـه کـه گفته 

شـد نظـام انتخاباتـی با شـیوۀ تبدیـل آراء به کرسـی ها 

رس و کار دارد، نظام های انتخاباتی از اهمیّت بسیاری 

در دموکراسـی ها برخوردارنـد، زیـرا رسشـت عقالنیـت 

نظـام انتخاباتـی در تعییـن نظام سیاسـی دموکراتیک 

بنیادهـای  و  العـاده رسنوشـت سـاز دارد  فـوق  نقـش 

نظام سیاسـی و حکومت برآمده از آراء شـهروندان را در 

جامعـه نهادینـه می کنند. رسشـت عقالنیـت مدرن در 

حـوزه سیاسـت و اجتـامع ایجـاب می کند، که همیشـه 

راه مسـاملت آمیـز انتقـال قـدرت سیاسـی از مجـرای 

شـهروندان  آراء  از  اسـتفاده  بـا  و  انتخابـات  برگـزاری 

جابجـای  الگـوی  زیـرا  می گیرنـد،  و  گرفتـه  صـورت 

انتخابـات  برگـزاری  فقـط  سیاسـی  قـدرت  انتقـال  و 

شـفاف، آزاد، سـامل و در فضـای بـاز سیاسـی صـورت 

می گیـرد، در غیـر ایـن صـورت انتقـال قـدرت منجر به 

گـروه  حمـالت  صلـح  مذاکـرات  بـا  همزمـان 

ودرنتیجـه  اسـت  یافتـه  تشـدید  طالبـان  تروریسـتی 

ازنظامیـان وغیرنظامیـان رابـه  تلفـات سـنگین  حجـم 

دنبـال داشـته اسـت، با نـگاه گذرا بـه پدیده تروریسـم 

بـه مثابـه آخریـن و خطرناکرین ابزاردر دسـت دشـمن 

ایـن پدیـده می پـردازم. بـا تعریـف وتحلیـل   ،

الف- تعريف تروريسم 

مثـل  اسـت  سـيايس  اي  پديـده  یـک  تروريسـم 

سياسـت  علــم  در  کـه   سـيايس  پديده هايـي   سـاير 

مـورد تحليـل و بـرريس قـرار مـي گرينـد . با ايـن حال، 

تروريــسم همــراه بــا خشـونت اسـت و سـعي دارد در 

بـه  تـا  ايجـاد كنـد  تـرس و وحشـت  و  ارعـاب  جامعـه 

اهـداف سـيايس خـود دسـت يابـد. تـا بـه حـال ، هيچ 

تعريـف جامـع و مانـع دربـارة تروريــسم ارائــه نــشده 

حــوزه،  ايـن  نظـران  و صاحـب  محققـان  كــه  اســت 

روي آن توافــق داشــته باشــند . در نتيجــه در تعريف 

تروريسـم وحـدت نظري وجود ندارد . امـا صاحبنظران 

در مـورد يـك ويژگـي آن اتفـاق نظر دارنـد و آن هم اين 

اسـت كـه تروريسـم هميشـه بـا خشـونت و يـا تهديـد 

بـه خشـونت همـراه اسـت . بـا ايـن حـال، تالشـهايي 

در خصـوص تعريـف ايـن پديـده انجـام نشـده اسـت . 

تعريفـي كه وزارت دفاع اياالت متحده در سـال 1990 

م از تروريــسم ارائــه كــرده، عبــارت است از »: كاربرد 

بـر  يـا خشـونت  بـه كاربـرد زود  يـا تهديـد  غريقانـوين 

ضــد افــراد يـا امــوال بــراي مجبور يا مرعوب ساخن 

حكومت هـا يـا جوامـع كه اغلب به قصد دسـتيايب بــه 

ا هــداف سياســي، مذهبي يـا ايدئولوژيك صورت مي 

گريد . دانشنامه بريتانيكا، تروريسم را چنــن تعريــف 

از »كـــاربرد  اســـت  تروريـــسم عبـــارت  مــي كنـــد: 

سيـــستامتيك ارعــاب يــا خـــشونت پيشبيني ناپذير 

بـر ضـد حكومت هـا، مردمـان يـا افـراد براي دسـتيايب 

بـه يـك هـدف سياســي اســت )650. بـه هـر حـال با 

اينكه هيچ توافــق كلــي روي تعريف واحد از تروريسم 

وجود ندارد؛ ويل به نظر مي رســد محورهــاي اصــي 

تروريــسم عبارتانـد از:

 اوالً ، تروريسـم يـك پديده كامالً سـيايس اسـت ؛ 

ثانياً ، تروريسـم همراه با خشـونت يا تهديد به خشونت 

تروريسـم داراي عقالنيـت سـودمحور   ، ثالثـاً  ؛  اسـت 

اسـت ؛ رابعـاً ، تروريــسم يــك پديـدة معنـادار و حامل 

پيامي اسـت . معنا يا پيــام آن، ايــن اســت كــه يــك 

تروريــست در طــرح خواسـته هاي خـود و در رسـيدن 

بـه هـدف خـود و در رسـاندن مقصـود و منظـور خـود 

بـه طرف هـاي مقابـل )كـه عمدتـاً دولت هـا هسـتند( 

بـه دليـل رشايـط حاكم بر وضعيـت موجـود از راه هايي 

غيــر از تـرور از جملـه گفتگـو و مذاكره در مانده اسـت 

و بـه نظـر خـودش بـه منظـور حفـظ بقـاء خـودش بــه 

آخريـن راه حـل يعنـي تـرور دسـت زده اسـت . در ايـن 

زمينه خانم هانا آرنت مي نويــسد »: ســتايش خشونت 

در حـال حـارض بيشـر معلول ناكامي شـديد قوة عمل 

در جهـان جديـد مي باشــد « از طرف ديگر، مشـكالت 

و موانـع فكري و سـاختاري، برريس و تعريف تروريسـم 

را بـاز هـم مشـكل تر كــرده اســت،  جيمــز در دريــان 

بــه ســه مـانع فكـري و ســاختاري معرفـت شـناختي، 

ايدئولوژيـك و هسـتي شـناختي اشـاره مـي كند. 

ب- توضیح و تحلیل تروریسم 

      پديـدة تروريسـم در جهـان در حـال گسـرش 

اسـت . ايـن پديده مخــصوصاً از آغــاز ربــع آخــر قرن 

ايـن  اسـت.  شـده  فراگـري  شـديداً  ميـالدي  سـتم  يب 

اقدامـات عمدتـاً در اياالت متحده و كشـورهاي اروپاي 

غـريب متمركـز بوده اسـت. آمـار ديگر حايك اسـت كه 

»از زمـان حملـه بـه ســفارت ايــاالت متحـده در بريوت 

در آوريـل سـال 1983 ،حدوداً 188 حمله تروريسـتي 

رصفاً انتحــاري جداگانــه در رسارس جهان، در لبنان، 

افغانسـتان،  پاكسـتان،  هنـد،  النـكا،  ارسائيـل، رسي 

ميـن، تركيـه، روســيه و ايـاالت متحـده اتفـاق افتـاده 

است . «. عالوه بر ايــن، خطــر اسـتفاده از تـسليحات 

مرگبـار جديـد مثل مبب امتي، تسـليحات شـيميايي، 

بيولوژيـي و ... بـرش را بـه وحــشت انداختــه اسـت.. 

فراگـري شـدن تروريسـم بـدان علـت اسـت كـه بـراي 

را  مطلـويب  نتايـج  تروريسـتي  اقـدام  تروريــست ها، 

آنهــا در نتيجــه عمليــات هاي  آورد.  بـه ارمغـان مـي 

امتيـازات  جملـه  از  بـزرگ  امتيـازات  تروريــستي، 

رسزمينـي را از طـرف مقابـل خـود كـه عمدتـاً دولتهــا 

و  آمريـكا  نريوهـاي  آورنـد.  مـي  دسـت  هــستند،به 

فرانسـه در نتيجـه فشـار تروريسـت ها در سـال 1983 

اثـر  در  . حكومـت رسي النـكا  تـرك كردنـد  را  لبنــان 

اســتقالل  اعطــاي  بــه  مجبــور  تروريسـت ها  فشـار 

بــه تاميلهـا و تشـكيل يـك دولــت مــستقل توســط 

و  دولت هـا  كشـورها،  مردمــان،  و  گرديــد  تاميــل ها 

سـازمان هاي مـي و بـن امللـي و حتـي متدن هـاي 

امــروز دنيــا هـر كــدام بــه نحوي با اين پديده مواجه 

هسـتند . مسـئله اين اسـت كه اين مردمان، كشـورها، 

دولت هـا و ســاير واحدهاي سـيايس مجبـور به تعريف 

ايـن پديـده و اتخـاذ موضـع در قبـال آن هسـتند . بـه 

ايــن دليــل مجبورنـد كه اين پديـده اتفاق مـي افتد و 

بـر آنهـا تحميـل ميشـود. در ايـن ميـان آنچه كـه كمر 

مــورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت تـالش در جهـت ايجاد 

»گفتمــان  عنــوان  تحــت  تروريــستي  گفتمــان  يـك 

تروريسـم« اسـت كـه در آن، در »نـوع فعاليـت نشـانه 

و معـاين  قــدرت هاي خــشونتگر  شــناختي جهــان، 

)دردريـان،   .  » كننـد  مـي  برخـورد  هـم  بـا  شورشـگر 

پديــده هاي  كــه  اســت  دليــل  همـن  .(بـه   1384

كودتا هـا  جنگ هـا،  انقالب هـا،  مثـل  ديگـر  سـيايس 

و  گرفتـه  قـرار  آكادميـك  تحليـل  و  بحـث  مـورد   ... و 

تئوريـزه شـده انـد و بـا وجـود اختـالف نظرها در مــورد 

هــر كــدام از ايــن پديــده ها، بحــث هاي مشـخيص 

صــورت  پديده هـا  ايـن  تبيـن  و  شـناخت  جهـت  در 

گرفتــه اســت . لــذا دپارمتــان ها و متخصصـاين در 

ايـن حوزه هـا كار كرده و شـناخته شـده انـد و بحث در 

مـورد ايـن پديدههـا بـه نــوعي در عرف محافـل علمي 

و عمومـي پذيرفتـه شـده اسـت در. حاليكـه در مـورد 

پديـدة تروريــسم ايــن اتفـاق نيفتـاده اسـت . شـنيده 

شدن واژه "تــرور "و" تروريــسم " بـراي همـه بـه نـوعي 

بــا تــرس وحشـت همراه اسـت حتي تحليل گران اين 

پديدة قابــل مطالعــه و شــناخت هــم، مــورد تهديــد 

تروريسـتي قـرار مـي گرينـد. 

كــه  اسـت  تروريسـم  گفتـامين  فضـاي  در  تنهـا 

رسنوشــت »بحــران هاي مرشوعيـت سـيايس، هويـت 

ملــي و دانــش عملــي، و اختالفــات بـر ســر مـسائل 

ژئوپليتيــك و جغرافيـاي سـيايس كشـورها كـه بعضـاً 

در شـكل گـريي تروريسـم دولتـي و بـن امللـي تأثري 

اقدامـات  خـورد.  مـي  رقـم  اسـت،  داشـته  مسـتقيم 

تروريسـتي ماننـد آدم ربــايي، هواپيامربــايي و قتــل 

كــه همزمــان خــشونت آميــز، نفـرت انگيـز و شـگفت 

ارتقـاي  باعـث  منيتوانـد  تنهايـي  بـه  اسـت،  انگيـز 

تروريسـم بــه ســطح بحرانــي بـن امللـي گـردد . در 

گفتامن تروريسـتي، نرد پنهان تري به شــكل شــديد 

تــري بــن پيــشقراوالن قدرتهـاي بـزرگ بلندپـرواز و 

مــرشوعيت  مرزهــاي  بازنويــي  بــراي  ـ  پسـقراوالن 

در روابـط بـن امللـل در جريـان اسـت . درنتيجـه مـا 

احتيـاج بـه يـك رويكـرد جديـدي بـراي فهـم و تحليـل 

تروريسـم نياز داريم . اهميت مضاعف مسـئله امروز در 

اين اســت كــه عـرص پديــده هايي مثــل انقالب ها در 

درون مرزهـاي جغرافيايـي و سـيايس مـي و جنگ هـا 

به شـكل درگريي دو واحــد سـيايس مي مستقل و به 

لحـاظ قـدرت، برابـر در داخل يـك جغرافياي سـيايس 

موتـور  لـذا  اسـت.  رسـيده  پايـان  بـه  تقريبــاً  خـاص 

محركـه تحـوالت سياسـیـ اجتامعـي چه در سـطح مي 

و چـه در سـطح بـن امللـي مخصوصـاً از زمـان ظهور 

تسـليحات هسـته اي كـه دولت هـا از متوسـل شـدن 

بـه آن بـه دليـل منجـر شـدن آن بـه نابـودي همزمـان 

خود، دوست و دشمن ابا دارنــد، پديــدة خامنانــسوز 

تروريسـم در متـام سـطوح زيرمي )گروههاي سـيايس 

(، مـي و بـن امللـي و ســطح دولــت ها و نظـام بن 

امللـي اسـت . 

      بـه ايـن معنـا كه هر پديدة تروريسـتي، كنيش 

معنـادار اسـت و در عـن حـال از يـك منطـق عقـالين 

پيــروي مـي كنــد . بدينرتيب هر تروريستي در اقدام 

تروريسـتي خـود، قصـد و نيتـي دارد و در اقـدام بـه آن 

محاسـبه سـود و زيـان را در نظـر مـي گـريد. در نتيجه 

كنــيم  تروريسـم جلــوگريي  پديـدة  از  بخواهيـم  اگـر 

اول بايـد معنـاي آن و قصـد و نيـت و محاسـبات اقـدام 

كننـدة بـه آن را بفهميـم و آنگاه با ابــزار مناســب آن از 

جملـه گفتگـو و مذاكـره و يـا بـا اتخـاذ اسـراتژي ها و 

راهردهـاي سـيايس خـاص و مناســب، بـا آن مواجـه 

شويم)1(

نتیجـه  باتوجـه بـه توضیحـات وتحلیل ارایه شـده 

راه مقابلـه بـا پدیدیـه تروریسـم فقط راه کفتگو، ریشـه 

یابـی و شـناخت منابـع تروریسـتی میباشـد، درمقابلـه 

و  داخلـی  برحامیـان  فشـار  و  مذاکـره  بـدون  رودرو 

خارجـی تروریسـم ره بـه جـای نخواهیـم بـرد.

آنارشیسـم سیاسـی، بـی نظمـی، بـی ثبات سیاسـی و 

کودتـا علیـه دموکراسـی قلمـداد می شـود. بنابرایـن، 

اسـتقرارصلح پایـدار در کشـور مسـتلزم نظـام سیاسـی 

دموکراتیـک و مـردم سـاالر، حکومـت و نظـام سیاسـی 

برآمـده از آراء شـهروندان در پـای صندوق هـای رأی که 

متثیـل کننـده قدرت واقعی مردم و شـهروندان اسـت، 

بسـر و فضـای مناسـب و بـا توجـه به پیـش رشط های 

الزم بـرای جریـان گفتـامن پروسـۀ گفتگوی های صلح 

بـا گـروه طالبـان کـه همـه یـا اکرثیـت رشایط صلـح را 

پذیرفتـه باشـد، می شـود انتظـار داشـت کـه زمینه هـا 

و امکان هـای اسـتقرارصلح را در چنـان جامعـۀ امـکان 

و  تحلیـل  تفسـیر،  تریـن  دقیـق  در  دانسـت.  پذیـر 

ارزیابـی وضعیـت پیچیده و بغرنج پروسـۀ اسـتقرارصلح 

پایـدار بـا گـروه طالبـان، در رشایـط کـه شـدید تریـن 

حمـالت تروریسـتی، انتحـار و انفجـار از سـوی گـروه 

مذاکـرات  دور  نهمیـن  کـه  می افتـد،  اتفـاق  طالبـان 

گفتگـوی صلـح با گـروه طالبـان در دوحه قطـر جریان 

داشـت، بـا چنـان اندیشـه ها و تفکـرات بنیادگرایانـه و 

افـراط گرایانه اساسـاً پروسـۀ اسـتقرارصلح عمـالً عقیم 

در جـای  و جمهوریـت  امـارت  بحـث  اسـت  کام  نـا  و 

خـود هـم چنـان باقی اسـت. بنابرایـن، تنهـا راه خروج 

از بـن بسـت سیاسـی و اجتامعـی ایجـاد شـده توسـط 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری  برگـزاری  گـروه طالبـان 

اسـت، زیـرا بـرای حفـظ دسـت آورد هـای هجده سـاله 

نظـام سیاسـی مبتنـی بـر دموکراسـی، مردم سـاالری، 

قانـون اساسـی و حقـوق شـهروندی نظـام جمهوریـت 

اسـت یعنـی نظـام سیاسـی و حکومـت برآمـده از رأی 

شـهروندان می باشـد، در نظـام امارت اسـالمی طالبان 

مفاهیـم انسـانی ماننـد: حقـوق بـرش، حقـوق مدنـی و 

بیـان،  و  عقیـده  آزادی  شـهروندی،  حقـوق  سیاسـی، 

حـق حیـات سیاسـی و اجتامعـی، نظـام انتخاباتـی، 

دموکراسـی و مـردم سـاالری، حـق انتخـاب کـردن و 

انتخـاب شـدن و مفاهیـم دیگـری اساسـاً در منظومـۀ 

فکـری طالبـان نـه معنـی دارنـد و نـه امـکان عملیاتـی 

بنیادیـن  و  اصلـی  نـزاع  واقـع  در  آن هسـتند.  شـدن 

حکومـت و مـردم افغانسـتان بـا گروه طالبـان که تحت 

جریـان گفتامن پروسـۀ اسـتقرارصلح مطرح می باشـد، 

بـر رس نظـام سیاسـی امـارت اسـالمی و نظام سیاسـی 

نظـام  فقـط  طالبـان  گـروه  زیـرا  اسـت،  جمهوریـت 

امـارت اسـالمی می خواهد درحالیکـه حکومـت و مردم 

افغانسـتان نظـام سیاسـی جمهـوری که مبتنـی بر آراء 

شـهروندان اسـت و همـه حقوق شـهروندان منـدرج در 

قانون اساسـی می باشـد بـه دنبال آن اسـت. بنابراین، 

گـروه  بـا  افغانسـتان  در  اسـتقرارصلح  پروسـۀ  امـکان 

طالبـان عمـالً بـه بـن بسـت سیاسـی و بـه حـد امتناع 

عقالنـی و منطقـی خویش رسـیده اسـت، زیـرا مبناها، 

بنیادهـا و خواسـتگاه های دو جریـان حکومـت، مـردم 

کامـالً  مسـیر  دو  در  طالبـان،  گـروه  و  افغانسـتان 

جداگانـه، متضـاد و متناقـض را پشـت رس می گذارنـد، 

از ایـن رو نـزاع و مسـأله اصلـی نظـام امارت اسـالمی و 

نظـام سیاسـی جمهـوری کـه محصـول،  خـون بهـا و 

مبتنـی  سیاسـی  نظـام  سـالۀ  هجـده  دسـت آوردهای 

و  انتخاباتـی  نظـام  سـاالری،  مـردم  بردموکراسـی، 

قانـون اساسـی می باشـند، را منی تواند قربانـی امارت 

و  تروریسـتی  بیعـت گـروه  و  بـر غلبـه  اسـالمی مبتنی 

افراطـی طالبـان کنـد.

گفتـار دوم: شـاخص های مبارزات  انتخاباتـی  و 

نظـارت  برانتخابات درنظام سیاسـی؛

تریـن  مهـم  سیاسـی  احـزاب  کلـی،  صـورت  بـه 

سـازمان سیاسـی در دموکراسـی های معـارص اسـت، 

در  دموکراسـی  نظـران  صاحـب  از  بسـیاری  نظـر  بـه 

نهایـت چیـزی جـز رقابـت حزبـی نیسـت، انتخابـات 

بـدون رقابـت احـزاب سیاسـی معنـی نـدارد، بـه ایـن 

اعتبـار حـزب نیـز خـود قائـم بـه مفهـوم رقابـت اسـت، 

یـا چنـد حزبـی مفهـوم  تنهـا در نظام هـای دوحزبـی 

حـزب مصـداق پیـدا می کنـد، نظام هـای تـک حزبـی، 

نظام هـای رقابتـی و دموکراتیـک هسـتند. مهـم تریـن 

فعالیّـت احـزاب سیاسـی در زمینـۀ انتخابـات و کسـب 

سیاسـی  نظـر  از  فعـال  افـراد  می گیـرد،  صـورت  آراء 

می شـوند  قائـل  حزبـی  هویتـی  خـود  بـرای  معمـوالً 

و نسـبت بـه حـزب خاصـی تعلـق خاطـر و وابسـتگی 

پیـدا می کننـد و همیـن تعلّـق و وابسـتگی بـر رفتـار 

دارد،  کننـده  تعییـن  تأثیـر  افـراد  رأی  و  انتخاباتـی 

مذهبـی،  طبقاتـی،  تعلقـات  چـون  مختلفـی  عوامـل 

قومـی و غیـره بـه نوبـۀ خـود سـاختار نگرش هـای افراد 

نسـبت بـه احـزاب را تعییـن می کننـد و موجـب هویت 

یابـی حزبی می شـود. اگرجریان احزاب سیاسـی را در 

افغانسـتان مـورد تحلیـل و ارزیابی قـرار بدهیم و نقش 

کمریـن  انتخاباتـی  نظام هـای  در  سیاسـی  احـزاب 

نقـش را داشـته انـد، زیـرا احـزاب سیاسـی آنگونـه کـه 

درجهـان غـرب نقش عمـده، تعیین کننده و رسنوشـت 

سـاز دارد، درجهان رشق و مخصوصاً کشـور افغانستان 

از کمریـن اهّمیـت و جایـگاه در مناسـبات و معادالت 

سیاسـی برخـوردار اسـت، دلیـل این امر واضح اسـت، 

از  را  خویـش  اصلـی  جوهـرۀ  و  ماهیـت  احـزاب  زیـرا 

دسـرس نخبـگان و تحصیلکـرده گان از دسـت داده 

انـد و فقـط در حـد خانـواده تقلیـل پیـدا کـرده اسـت. 

بنابرایـن، احزاب و جریان های سیاسـی در افغانسـتان 

نـه تنهـا باعـث تّحـرک نظـام سیاسـی کشـور، پویایـی 

تقویـت  سـاالر،  مـردم  و  دمواتیـک  سیاسـی  نظـام 

نظام هـای انتخاباتـی، جلوگیـری از اسـتبداد سیاسـی 

و جلوگیری از انسـداد سیاسـی نشـده اند، بلکه باعث 

و  انگیـز  نفـرت  منحـط، سـخیف،  ادبیـات  تولیـد  بـاز 

تفریقـه افکـن در نظام سیاسـی کشـور شـده انـد، این 

در حالـی اسـت که بیشـرین امکانات دولتـی را چنان 

داشـته  اختیـار  در  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 

اسـت. انسـداد و بـن بسـت های سیاسـی ایجـاد شـده 

درکشـور، معلـول خـود خواهـی، انحصارطلبـی قـدرت 

سیاسـی، امتیازطلبـی بی حد و حـرص احزاب و جریان 

سیاسـی می باشـند، زیـرا بخـش عظیمـی از مشـکالت 

بـه وجـود آمـده در جامعـه مـا، هـم در جریـان گفتامن 

پروسـۀ اسـتقرارصلح بـا گـروه طالبـان و هـم در پروسـۀ 

ملـی و رسنوشـت سـاز آینـده نظـام سیاسـی جامعـه ما 

برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت، ایـن در 

رشایـط اسـت که رسنوشـت هردو پروسـۀ ملـی و حیات 

بخـش زیسـت فـردی و جمعـی شـهروندان بـه منافـع 

سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب  شـخصی   و  فـردی 

منافـع  یعنـی  اسـت،  خـورده  پیونـد  طلـب  انحصـار 

سیاسـی،  ثبـات  عدالـت،  صلـح،  امنیـت،  در  ایشـان 

نظـام سیاسـی دموکراتیـک و حکومـت برآمـده از آراء 

شـهروندان  سیاسـی  مشـارکت  نیسـتند.  شـهروندان 

در پروسـۀ ملـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری، نشـان 

دهنـدۀ بلـوغ فکـری و عقالنیـت سیاسـی شـهروندان 

نسـبت بـه تعیین رسنوشـت جمعـی خویش می باشـد، 

ایـن  انتخاباتـی  نظـام  عقالنیـت  رسشـت  بنابرایـن 

فرصـت را برای تأمین و اسـتفاده از حقوق شـهروندی، 

حقـوق مدنـی و سیاسـی برای شـهروندان یـک جامعه 

فراهـم کـرده و بنیادهای نظـام سیاسـی دموکراتیک و 

مـردم سـاالر را در جامعـه نهادینـه می کنـد.              

 مصطفی شفیق

 جان محمد عسکری 

بـه صورت کلـی، احزاب سیاسـی مهم 

ترین سـازمان سیاسـی در دموکراسی های 

معاصـر اسـت، به نظـر بسـیاری از صاحب 

نظـران دموکراسـی در نهایـت چیـزی جـز 

بـدون  انتخابـات  نیسـت،  حزبـی  رقابـت 

رقابـت احـزاب سیاسـی معنـی نـدارد، به 

ایـن اعتبـار حزب نیـز خود قائم بـه مفهوم 

رقابـت اسـت، تنهـا در نظام هـای دوحزبی 

یـا چند حزبـی مفهوم حـزب مصـداق پیدا 

می کنـد، نظام هـای تـک حزبـی، نظام های 

رقابتـی و دموکراتیک هسـتند.

تروریسم، اهداف وپیامد های آن
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بـا وجود منایش فلم  پرفروشـی چون »شـیر شـاه« فروش 

تابسـتانی سـینامهای آمریـکا بـا کاهشـی ۲ درصـدی 

روبه رو شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، حتـی بـا وجـود اکـران شـامر زیادی 

از فلم  هـای پرفـروش میلیاردی، باکس آفیس تابسـتانی 

پرفروش تریـن  رکـورد  نتوانسـت  آمریـکا  سـینامهای 

تابسـتان را ثبـت کنـد و کاهشـی ۲ درصـدی نسـبت بـه 

سـال پیـش ثبـت شـد.

چهـار مـاه از مـاه مـی تـا اگسـت کـه بـه عنـوان فصـل 

تابسـتانی سـینامی آمریکا شـناخته می شـود، بـا فروش 

۴.۳۲ میلیـارد دالـری در باجـه، بـا کاهشـی ۲ درصدی 

پیـش  دالـری سـال  میلیـارد  فـروش ۴.۴۱  بـه  نسـبت 

مواجـه شـد.

البتـه بدتریـن فـروش تابسـتانی مربوط به سـال ۲۰۱۷ 

بـا فـروش ۳.۳۸ میلیـارد دالری بـود کـه پایین ترین رقم 

در ۱۰ سـال اخیـر را بـه خـود اختصاص داد.

آن  بـه معنـای  امسـال  تابسـتانی  فـروش  در هـر حـال 

اسـت کـه بایـد فلم  هـای پرفـروش پاییـزی و زمسـتانی 

وجـود داشـته باشـد تـا موجـب ثبت یک سـال کاهشـی 

دیگـر نشـود.

در ایـن میـان دیزنـی بزرگ تریـن برنـده تابسـتانی بـود 

و بـا داشـن ۳ فلـم  پرفـروش بزرگ شـامل »شـیر شـاه«، 

»عالء الدیـن« و »داسـتان اسـباب بـازی ۴« کـه هـر یـک 

بیـش از یـک میلیـارد دالـر در بـازار جهانـی فروختنـد، 

فلـم   پرفروش تریـن  شـاه«  »شـیر  شـد.  فـروش  پیشـتاز 

فـروش  بـا  آمریـکا  داخلـی  بـازار  در  و  بـود  تابسـتانی 

۵۲۳.۵ میلیـون دالـر تـا بـه امـروز، این جایـگاه را حفظ 

کـرده اسـت.

از  هـم  هالیـوود  اسـتودیوی  بزرگ تریـن  حـال  ایـن  بـا 

رضر بی نصیـب منانـد و پـس از ادغـام دیزنـی بـا فاکس 

فلم  هـای چـون »ققنـوس تاریکـی« یـا »هـر رانندگی در 

بـاران« از مصداق هـای رضر کامـل بودنـد.

بـه لطـف فلم  هایـی چـون »روزی روزگاری  نیـز  سـونی 

توانسـت  خانـه«  از  دور  »اسـپایدرمن:  و  هالیـوود«  در 

تابسـتان پربـاری داشـته باشـد. ایـن اسـتودیو پـس از 

دیزنـی جایـگاه دوم را در میـان موفق ترین هـا بـه خـود 

اختصـاص داد و ایـن موقعیـت را بـرای اولیـن بـار پـس 

بـا فـروش  از سـال ۲۰۱۰ کسـب کـرد. ایـن اسـتودیو 

۷۰۰ میلیـون دالـری در باکـس آفیـس داخلـی آمریـکا، 

بیشـرین فـروش را پـس از سـال ۲۰۰۶ کسـب کـرده 

اسـت. »اسـپایدر مـن: دور از خانـه« تـا پایـان روز کارگر 

فروشـش در آمریـکا را بـه ۳۸۶ میلیـون دالـر رسـاند.

در عیـن حـال شـامری از دنباله هـا هـم از عوامـل پایین 

آمـدن فـروش تابسـتانی هسـتند. هـر چنـد فلـم ی چون 

»جـان ویـک ۳« محصـول الینزگیـت باالتریـن فـروش را 

در میـان دنباله هـا داشـت و »فرشـته سـقوط کـرده« در 

دارد،  جایـگاه خوبـی  اکرانـش  از  کوتـاه  مـدت  همیـن 

امـا »گودزیـال«، »مـردان سـیاهپوش« و »زندگـی پنهـان 

حیوانـات خانگـی« موفـق ظاهـر نشـدند و از فلم  هـای 

اصلـی خـود فاصلـه زیـادی داشـتند.

چـون  بالک باسـرهایی  پیـش  تابسـتان  البتـه 

»شـگفت انگیزان ۲« دیزنـی، »دنیای ژوراسـیک: سـقوط 

فـال  غیرممکـن:  »مأموریـت  و  یونیورسـال  پادشـاهی« 

در  فـروش  افزایـش  در  مهمـی  نقـش  پارامونـت  آوت« 

باالتریـن  هنـوز  حـال  هـر  در  داشـتند.  آفیـس  باکـس 

فـروش مربـوط بـه سـال ۲۰۱۳ اسـت کـه آمـار فـروش 

بـرای همیـن ۴ مـاه بـه ۴.۷۵ میلیـارد دالر رسـیده بود.

چـون  فلم  هایـی  اکـران  امیدوارنـد  هنـوز  اسـتودیوها 

ادامـه  واکـر«،  اسـکای  ظهـور  سـتارگان:  »جنـگ 

»جومانجـی«، ادامـه »آن: فصل دو« و »یخ زده ۲« بتوانند 

بزننـد. رقـم  را  متفـاوت  فروشـی  پایـان سـال،  تـا 

فلـم  »پوسـت آمریکایـی« بـا موضـوع حساسـیت برانگیـز 

خشـونت نیروهـای پولیـس آمریـکا بـا منایـش در ونیز به 

گرمـی از سـوی مخاطبان تشـویق شـد.

بـه نقـل از هالیوودریپورتـر، یکشـنبه شـب ۱ سـپتمرب، 

بـا  پارکـر  نیـت  کارگردانـی  بـه  آمریکایـی«  »پوسـت 

اولیـن منایـش خـود در فسـتیوال بین املللـی فلـم  ونیـز 

ایتالیـا،   شـور و تشـویق هفـت دقیقـه ای متاشـاچیان 

فلـم   اولیـن  ماننـد  اثـر  ایـن  در  پارکـر  برانگیخـت.  را 

بلنـد خـود یعنـی »تولـد یـک ملـت« )۲۰۱۶( عـالوه بـر 

کارگردانـی، کار نـگارش فلم نامـه را نیـز برعهـده داشـته 

و خـود در آن بـازی کـرده اسـت.

سیاه پوسـت  ارتـش  رسبـاز  دربـاره  فلـم   داسـتان 

یـک  در  کـه پـرش  اسـت  لینـک  نـام  بـه  کهنـه کاری 

ماجرای سـاده ترافیکی توسـط پولیس کشـته می شـود. 

پـس از آنکـه رسـیدگی بـه ایـن پرونـده توسـط مقامـات 

قضایـی بـا بی اهمیتـی رو بـه رو می شـود، لینـک خـود 

افـر  یـک  او  می گیـرد.  عدالـت  اجـرای  بـه  تصمیـم 

پولیـس را گـروگان را می گیـرد و بـا برپایـی یـک دادگاه 

صحرایـی دربـاره گناه کار بـودن یا بی گناهـی او تصمیم 

می گیـرد.

اسـپایک لـی کارگـردان آمریکایـی که در جلسـه معرفی 

و اکـران »پوسـت آمریکایـی« حضـور داشـت خطـاب بـه 

پارکـر گفـت: تـو کارت رو عالـی انجـام دادی!

او سـپس بعـد از منایـش فلـم  مدیریـت جلسـه پرسـش 

فلـم   و مخاطبـان  بازیگـران  میـان کارگـردان،  پاسـخ  و 

را برعهـده داشـت. نیـت پارکـر دربـاره تاثیـر فلـم  خـود 

باعـث  اثـر  ایـن  کـه  اسـت  و خوشـبین  امیـدوار  گفـت 

شـود مـردم از ایـن پـس بیشـر راجـع بـه بی رحمی های 

پولیـس واکنـش نشـان دهنـد. تئو روسـی بازیگـر نقش 

پولیـس نیـز در ایـن بـاره گفـت: مـا بایـد گفتگوهایـی 

دقیـق و ظریـف راجـع بـه ایـن موضوعـات انجـام دهیم، 

نـه توئیت هـای ۱۴۰ حرفـی، نـه تیرهـای خـربی، بلکه 

واقعـی. گفتگوهایـی 

سـال  در  ملـت«  یـک  »تولـد  یعنـی  پارکـر  قبلـی  فلـم  

۲۰۱۶ بـا منایـش در جشـنواره فلـم  سـاندنس تحسـین 

مخاطبـان را برانگیخـت و کمپانـی فاکـس بـا خرید حق 

پخـش آن بـه قیمـت ۱۷.۵ میلیـون دالـر، رکـورد قیمت 

خریـد یـک اثـر در سـاندنس تـا آن زمـان را شکسـت.

حـال بایـد صـرب کـرد و دید آیـا پارکـر می توانـد موفقیت 

قبلـی خـود را ایـن بـار در ونیز تکـرار کند یـا خیر.

کاهش فروش تابستانه سینما 
در آمریکا

»پوست آمریکایی« در جشنواره ونیز 
تحسین شد
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در ایـن گـزارش فلم  هـای سـینامیی را کـه در مـاه سـپتمرب در هالیـوود 

بشناسـید. بیشـر  می شـوند،  اکـران 

مـاه سـپتمرب کـه معـادل ۱۰ سـنبله تـا ۸ میـزان اسـت، مـاه کـم رونـق 

تـری نسـبت بـه ماه هـای قبـل بـرای سـینامی جهـان اسـت، اما هنـوز هم 

فلم  هـای مـورد انتظـار زیـادی در ایـن مـاه اکـران خواهد شـد کـه در ادامه 

بـه معرفـی آن هـا می پردازیـم؛

۱( »آن: بخش دوم«

چه فلم  هایی در ماه آتی هالیوود اکران می شوند؟ 

انـدی  کارگردانـی  بـه  ترسـناک  فراطبیعـی  ژانـر  در  آمریکایـی  فلـم ی 

موشـیاتی اسـت. این فلم  دنباله ای بر فلم  »آن« اسـت که در سـال ۲۰۱۷ 

منتـر شـده بـود و فلم نامـه آن نیز توسـط گـری دابرمن با اقتبـاس از یک 

رمان نوشـته شـده اسـت.

بیـل اسکارشـگورد، جیمـز مـک آووی، جسـیکا چسـتین، جـی رایـان، بیـل 
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هیـدر، جیمـز رانسـون، آیزایـا مصطفی و اندی بیـن از جملـه بازیگران فلم  

هسـتند. این فلم  توسـط کمپانی های ورتیگو و لین پیکچرز سـاخته شـده 

و بـرادران وارنـر نیـز آن را در تاریخ ۶ سـپتمرب )۱۵ سـنبله( اکران می کند.

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه، ۲۷ سـال پـس از اتفاقـات ترسـناک سـال 

۱۹۸۹، اعضـای باشـگاه بازنـدگان بزرگ شـدند و زندگی شـخصی خود را 

دارنـد. امـا یـک روز یک متـاس مرمـوز دوباره آن هـا را با ترس هـای قدیمی 

خـود مواجـه می کند.

****

۲( »زیرو ویل«

فلـم ی در ژانـر کمـدی و درام اسـت کـه توسـط جیمـز فرانکـو کارگردانـی 

شـده و ایـان اولـدز نیـز آن را از روی کتابـی بـه همیـن نـام نوشـته اسـت. 

ایـن فلـم  کـه بازیگرانـی مثـل جیمـز فرانکـو، سـت روگـن، جکـی ویـور، 

مـگان فاکـس، ویـل فرل، دنـی مک برایـد، دیو فرانکـو، کریگ رابینسـون، 

توماسـن ایـان را در خـود می بینـد، در تاریـخ ۶ سـپتمرب اکـران می شـود و 

در گیشـه بـا فلـم  »آن« رقابـت خواهـد کـرد.

کمپانـی ربیـت بندینـی ایـن فلم  را سـاخته و مای سـینام نیـز آن را منتر 

می کنـد. داسـتان فلـم  از ایـن قـرار اسـت یـک جـوان مذهبـی کـه بازیگـر 

نیـز هسـت، در سـال ۱۹۶۹ میـالدی بـه هالیـوود می آید تـا رویاهای خود 

را بـه واقعیت برسـاند.

****

۳( »گلدفینچ«

 فلـم ی درام بـه کارگردانـی جـان کراولـی اسـت کـه از رمانـی بـه همیـن 

نام در سـال ۲۰۱۳ توسـط دونا تارت نوشـته شـده اسـت. آنسـل الگورت، 

اوکـز فگلـی، آنوریـن برنـارد، سـارا پالسـون، نیکـول کیدمن و جفـری رایت 

بازیگران این فلم  هسـتند. »گلدفینچ« در تاریخ ۱۳ سـپتمرب )۲۲ سـنبله( 

اکـران می شـود.

داسـتان ایـن فلـم  در مـورد پـری نوجـوان اسـت کـه اتفاقـات نـا گـوار 

کودکـی او را بـه سـمت و سـویی دیگـر می بـرد. ایـن پـر در سـن ۱۳ 

سـالگی مـادر خـود را در  حادثـه مبـب گذاری یـک موزیم هری از دسـت 

می دهـد. ایـن حادثـه تـراژدی زندگـی او را تغییـر می دهـد.

****

۴( »رمبو: آخرین خون«

ایـن فلـم  در ژانـر اکشـن و هیجان انگیز اسـت کـه کارگردانـی آن را آدریان 

گورنـربگ انجـام داده اسـت. سیلوسـر اسـتالونه به همراه مت سـیرولنیک 

تاریـخ ۲۰ سـپتمرب )۲۹  در  کـه  فلـم  سـینامیی هسـتند  ایـن  نویسـنده 

سـنبله( اکـران می شـود. رشکـت الینزگیـت ایـن فلـم  را سـاخته و همیـن 

کمپانـی نیـز مسـئولیت انتشـار آن را بـر عهـده گرفتـه اسـت.

داسـتان فلـم  از ایـن قرار اسـت که شـخصیت رمبو، بـه کارهای کشـاورزی 

و رسگـرم کـردن خود مشـغول اسـت تا اینکـه کارتل های مـواد مخدر دخر 

یکـی از دوسـتان او را می دزدنـد. بـه همیـن خاطـر او به مکزیـک می رود و 

بایـد بـا بزرگریـن تبهکارهای ایـن کشـور مقابله کند.

****

۵( »به سوی ستارگان«

بـه سـوی سـتارگان« فلـم ی حامسـی و علمـی تخیلـی اسـت کـه توسـط 

جیمـز گـری کارگردانـی شـده و خـودش نیـز نویسـندگی آن را انجـام داده 

اسـت. بازیگرانـی مثـل بـرد پیـت، تامـی لـی جونـز، روی نیـگا، لیـو تیلـور 

در ایـن فلـم  کـه توسـط فاکـس قـرن بیسـتم سـاخته شـده، ایفـای نقـش 

می کننـد. والـت دیزنـی ایـن فلـم  را در تاریخ ۲۰ سـپتمرب اکـران می کند.

ایـن فلـم  داسـتان یـک فضانـور بـا بـازی بـرد پیـت اسـت کـه بـه آن سـوی 

منظومـه شمسـی سـفر می کنـد تـا پـدر گمشـده خـود را پیـدا کند.   سـفر 

او رازهایـی را کـه طبیعـت انسـان را بـه چالـش می کشـد، برمـال می کنـد.

****

۶( »نفرت انگیز«

تنهـا انیمیشـن هالیـوود در ایـن مـاه انیمیشـن »نفـرت اتگیـز« اسـت که با 

همـکاری دو کشـور چیـن و آمریـکا بـه وسـیله کمپانی هـای دریـم ورکـس 

و پـرل اسـتودیو سـاخته شـده اسـت. یونیورسـال نیـز ایـن انیمیشـن را در 

تاریـخ ۲۷ سـپتمرب )۵ میـزان( اکـران می کنـد. کارگـردان و نویسـنده این 

فلـم  جیـل کالتون اسـت و بازیگـران آن شـامل کلویی بنت، آلربت تسـای، 

ادی ایـزارد، تسـان چیـن می شـود.

داسـتان انیمیشـن بـه ایـن گونـه اسـت کـه دخری به نـام یی یـک موجود 

افسـانه ای را در پشـت بـام خانـه اش در شـهر شـانگهای پیـدا می کند و به 

همـراه دوسـتانش قصـد دارد او را بـه خانـواده اش بازگرداننـد و سـفری به 

سـوی بلندتریـن نقطـه زمیـن یعنی اورسـت آغـاز می کنند.

فلم  هـای سـینامیی دیگـری مثـل »دویدن به همراه شـیطان«، »مرکز شـهر 

آِبـی«، »جـودی«، »دیوانـه« هم در ایـن ماه اکران خواهند شـد.

 

مارتین اسکورسیزی غافلگیرانه در جشنواره تلوراید حضور یافت تا برای تجلیل از آدام درایور روی صحنه برود.

بـه نقـل از ورایتـی، مارتیـن اسکورسـیزی غافلگیرانـه در جشـنواره تلورایـد حضـور یافـت و در مراسـم تجلیـل از آدام درایـور پیش از اکران »داسـتان 

ازدواج« رشکـت کـرد. اسکورسـیزی کـه در فلـم  »سـکوت«، کارگـردان آدام درایـور در برابـر انـدرو گارفیلـد بـود، روی صحنـه آمد و یکـی از مدال های 

نقـره جشـنواره را بـر گـردن این بازیگـر آویخت.

وی گفـت: آنچـه در برابرتـان داریـد یـک بازیگـر بـزرگ اسـت، یـک اجراکننـده بـزرگ صحنـه، حاال چـه محصولـی از اچ بی او باشـد چـه »کوکالکس 

کالن سیاه پوسـت« یـا »پرسـون«.

او همچنیـن از درایـور و گارفیلـد بـرای نقش آفرینـی در فلم  »سـکوت«، داسـتانی دربـاره قرن هفدهم و ایفـای نقش مبلغان مذهبـی پرتگالی متجید 

کـرد. درایـور بـرای بـازی در آن فلـم  ۵۱ پونـد وزن کـم کـرد. اسکورسـیزی گفـت: او یـک متریـن روحانـی بـرای ایفـای نقـش سـن فرانسـیس خاویر 

انجـام داد تـا بـه این شـخصیت برسـد و این واقعـاً فوق العـاده بود.

حضور غافلگیرانه مارتین اسکورسیزی در تلوراید

فلم  هایی که به زودی
 در سینمای هالیوود اکران می شوند
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
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باغ ـ باغچه ـ بته ـ بهار 
ابر ـ غبار ـ بچه  ـ بره ـ 
ـ بهتر ـ تبر ـ تب ـ بت 
ـ غرب ـ غربت ـ رغبت 
ـ رتبــه ـ تاب ـ تراب ـ 

برات ـ چرب.

آراسته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ 
خاقانیـ  دادگاهـ  ذوبانـ  ریگـ  زردـ  ژالهـ  سرشــتـ  شعورـ  صحنهـ  
ضربـ  طاقهـ  ظروفـ  عقدهـ  غذاـ  فندکـ  قدرـ  کنیزـ  گلیسرینـ  لکه 

ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

ثور
به نظر می رسد که بسیار مشغول هستید و مشکالت زیادی برای حل کردن 
وجود دارد. امروز صبح ممکن اســت عصبی باشید و تمایل دارید که فعالیت 
های بیشــتر را به عهده بگیرید. باید برنامه های علمی دقیقی ایجاد کنید و 

می توانید بر حمایت دوستان تان تکیه کنید. 

جوزا
احتماال به دلیل مسائل خاص در موقعیت های حساسی قرار بگیرید. به شما 
توصیه می شــود که واقع بین باشید و حمایت دوستان تان را بپذیرید. یک 
شــخص سالمند به شــما توصیه هایی می کند که برای درگیری با شریک 

عاطفی تان بسیار مفید است. 

سرطان
در طول صبح یکی از همکاران تان ممکن است اخبار بدی را به شما برساند. 
نباید احســاس واقعی خود را نشــان دهید، وگرنه اطرافیــان تان را ناراحت 
خواهیــد کرد. از تالش و عصبانیت بیش از حد جلوگیری کنید وگرنه منجر 

به مشکالت سالمتی خواهد شد.

اسد
امروز روز خوبی برای شماســت. در طول صبح یکی از دوستان صمیمی تان 
سعی دارد که با شــما ارتباط برقرار کند، اما احتماال الزم باشد که از آن ها 
دوری کنید. احتماال برای رفتن به یک ســفر آماده می شوید و ممکن است 

چیزهایی را گم کنید.

سنبله
امروز صبح به دلیل ســفرهای طوالنی که داشــتید خسته و ناراحت هستید. 
آرام باشــید و از بحث و دعوا اجتناب کنید - ممکن اســت هر بحثی منجر به 

دعوا شود. 

حمل
امروز ممکن اســت چندین بار ریســک کنید! اما این صبر نکردن می تواند 
شــما را به دردسر بزرگی بیاندازد. مراقب باشید زمانیکه رانندگی می کنید! 
به نظر می رسد که اتفاقات ناخوشــایندی خواهد افتاد. باید از بحث و دعوا 

اجتناب کنید.

میزان
ممکن اســت امروز عجله داشته باشــید که پروژه های جدیدی را شروع 
کنید بدون اینکه حتی به آن فکر کنید. ســعی کنید که تمام مشکالت را 
خودتان به تنهایی حل نکنید! حمایت دوســتان تان را قبول کنید! توصیه 
های یکی از افراد ســالمند در اطراف تان را جدی بگیرید زیرا کمک می 

کند تا دعواها از بین برود.

عقرب
ممکن است به دلیل خســتگی، عصبی و کالفه باشید. سعی کنید بیشتر 
اســتراحت کنید! . باید احتیاط کنید، زیرا در خطر اتفاقات ناخوشــایند 

هستید. با یکی از بستگان سالمند در اطراف تان بحثی خواهید داشت.

قوس
در طول صبح ممکن اســت به یک سفر مهم بروید. فرصتی دارید تا مبلغ 
قابل توجهی پول دریافت کنید. ممکن اســت فرصتی داشته باشید که به 
یک مشارکت جدید بپیوندید. سعی کنید از باال بردن صدای خود و تحمیل 

نظرات تان به دیگران اجتناب کنید. از حدس و گمان اجتناب کنید.

جدی
در طول صبح به دلیل نیاز شــدیدی که به پول دارید ممکن است عصبی 
باشــید. صبور باشــید! امروز بعد از ظهر کمکی از سمت یکی از نزدیکان 

دریافت می کنید.

دلو
به نظر می رســد که مود خوبی دارید، احساس ارامش و ریلکسی دارید. 
عالوه بر این، می توانید کار کنید و احساس آرامش داشته باشید. شریک 
عاطفی تان به دلیل نادیده گرفتن مشــکالت خانوادگی ممکن است شما 

را سرزنش کند. 

حوت
یکی از دوستان صمیمی ممکن است شما را به یک مسافرت دعوت کند، 
اما به نظر می رسد که پول کمی دارید و مود خوبی ندارید. از ایراد گرفتن 

از شریک عاطفی تان اجتناب کنید. باید به دقت رانندگی کنید. 
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ادامه از ص 1- رئیس جمهور ایران در این جلسـه 

در مـورد مذاکـره بـا آمریـکا، گفـت: »اگـر آمریـکا 

متـام تحریـم خـود را بـردارد، بـاز هـم امکان پذیـر 

پیـدا  اسـت در جلسـه ۱+۵ مثـل قدیـم حضـور 

کنـد.« حسـن روحانـی بـا اشـاره بـه صحبت هـای 

روزهـای گذشـته اش و برداشـت هایی کـه از ایـن 

گفته هـا شـد، ادامـه داد: »برخـی فکـر می کننـد 

مقصـود از مذاکـره، گفت وگـوی دوجانبـه اسـت. 

خارجی هـا معمـوال برداشـت های خـود را دارنـد، 

امـا اصـول سیاسـت های مـا را رهـری مشـخص 

می کنـد؛ همـه ما مسـیر واحدی را طـی می کنیم 

و در مسـائل ملـی اختالفـی وجـود نـدارد.«

روحانـی در نشسـت ۱۲ سـنبله مجلـس گفـت: 

»بارهـا گفتیـم و بـاز هـم می گوییـم ممکـن اسـت 

از تعبیرها سـوء برداشـت شـود، ما هیچ تصمیمی 

و  نداریـم  آمریـکا  بـا  جانبـه  دو  مذاکـره  بـرای 

ایـاالت متحـده آمریـکا مهم  تریـن متحد جاپـان به شـار می آید. 

به رغـم ایـن موضوع، جاپـان متایلی بـرای مشـارکت در ماموریت 

بین املللـی تضمیـن امنیـت کشـتیرانی در آب هـای خلیج فارس 

به رهـری آمریـکا ندارد.

از  نقـل  بـه  خرگـزاری رویـرز روز ۱۲ سـنبله )سـوم سـپتمر( 

یـک مقـام دولـت جاپـان اعـالم کـرده کـه ایـن کشـور متایلـی به 

رشکـت در نـاوگان دریایـی تضمیـن امنیـت کشـتیرانی در تنگـه 

هرمـز نـدارد. گفتـه می شـود کـه جاپـان رسگـرم بررسـی موضـوع 

اعـزام نیـروی دریایـی خـود بـه طـور مسـتقل و با هدف گـردآوری 

اسـت. اطالعات 

ایـن کشـور توسـط  اروپـا علیـه  اتحادیـه  نقـض تحریم هـای  و 

نیـروی دریایـی جبل الطـارق و در همراهـی بـا نیـروی دریایـی 

بریتانیـا توقیـف شـده بـود.

روز ۱۵ اگسـت و پـس از رفـع توقیف، این نفتکـش با نام جدید 

"آدریان دریا ۱" و با پرچم جمهوری اسـالمی ایران مسـیر خود 

را در دریـای مدیرانـه در پیـش گرفـت. ابتدا گفته شـد که این 

نفتکـش بـه سـوی بنـادر یونان در حرکت اسـت. روز شـنبه نهم 

سـنبله )۳۱ اگسـت( مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا، 

در پسـت توییـری خـر داد کـه مسـیر ایـن نفتکـش به سـمت 

بنـدر طرطـوس سـوریه اسـت. او نوشـت: »محمدجـواد ظریـف 

بـه بریتانیا تضمین داده اسـت که نفتکـش "گریس۱"/"آدریان 

یک صـد و ده مهاجـر بودنـد. ایـن مهاجـران بـه بنـدر مـاالگا 

منتقـل شـدند. از آغـاز سـال ۲۰۱۹ میـالدی تـا کنـون بیش از 

۱۸۰۰ مهاجـر از شـال آفریقـا وارد اسـپانیا شـده اند. این رقم 

۳۹ درصـد کمـر از مدت مشـابه سـال گذشـته میالدی اسـت.

بر اسـاس آمار سـازمان ملل متحد سـال گذشـته بیش از ۱۴۰ 

هـزار مهاجـر و پناهجـو از خاورمیانـه و شـال آفریقـا خـود را به 

اروپـا رسـانده اند. ایـن رقـم در سـال ۲۰۱۵ میـالدی بیـش از 

یـک میلیـون نفـر بود.

 سـازمان ملـل می گویـد سـال ۲۰۱۸ میـالدی نزدیـک بـه ۱۵ 

بـه  جاپـان  متایـل  عـدم  خـر  "یومی یـوری"  جاپانـی  روزنامـه 

اسـت. داده  بازتـاب  را  بین املللـی  نـاوگان  در  مشـارکت 

روزنامـه یادشـده روز سه شـنبه بـه نقل از یکی از مسـئوالن ارشـد 

دولـت جاپـان ایـن خـر را رسـانه ای کـرده اسـت. گفته می شـود 

ایـن ماموریـت  بـه مشـارکت در  کـه علـت عـدم متایـل جاپـان 

بین املللـی، مناسـبات اقتصـادی رشکت هـای جاپانـی بـا ایـران 

اسـت. بوده 

افـزون بـر آن، رشکت هـای جاپانـی پیـش از تحریم هـای نفتـی 

نفـت  مشـریان  اصلی تریـن  در شـار  آمریـکا،  سـوی  از  ایـران 

بـه  وادار  را  ایـن رشکت هـا  آمریـکا  تحریم هـای  بوده انـد.  ایـران 

یافـن جایگزینـی بـرای نفـت ایـران کـرده اسـت.

روزنامـه "یومی یـوری" در گـزارش خود بـه احتال اعزام مسـتقل 

نیـروی دریایـی جاپـان بـه آب هـای خلیـج فـارس اشـاره کـرده 

است.

ایـن روزنامـه نوشـته اسـت کـه دولـت ایـن کشـور در حـال حارض 

رسگـرم بررسـی موضـوع اعـزام مسـتقل نیـروی دریایـی خـود بـه 

بیـن  کـه  نیـز  باب املنـدب  اسـت.  باب املنـدب  و  هرمـز  تنگـه 

یمـن، جیبوتـی و اریـره واقع اسـت، برای حمل و نقـل دریایی از 

اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

ایـن مقـام ارشـد در گفت وگـو بـا روزنامـه یادشـده ترصیـح کـرده 

اسـت کـه حضـور نیـروی دریایـی جاپـان در تنگـه هرمـز مرشوط 

امنیـت  تضمیـن  بـه  محـدود  تنهـا  و  بـوده  ایـران  پذیـرش  بـه 

اسـت. جاپانـی  کشـتی های 

دسـتکم ۷۰ نفـر در ژوهانسـبورگ به اتهـام غائله 

موترهـا  آتـش زدن  و  مغازه هـا  غـارت  آفرینـی، 

پولیـس  شـده اند.  دسـتگیر  سـاختان ها  و 

خارجی هـا  اشـتغال  بهانـه  بـه  اوبـاش  می گویـد 

مشـکالت  اپوزیسـیون  آفریدنـد،  هرج ومـرج 

می کنـد. گوشـزد  را  اقتصـادی 

مرکـز شـهر ژوهانسـبورگ در آفریقـای جنوبـی از 

)۱۰ سـنبله( صحنـه  اول سـپتمر  یکشـنبه  روز 

اغتشـاش صدهـا نفـر از کسـانی شـده کـه تحـت 

بـه  خارجی هـا"  "اشـتغال  اعـراض  بـه  عنـوان 

خیابان هـا ریخته انـد. ایـن افـراد عالوه بـر چپاول 

و  سـاختان ها  سـوپرمارکت ها،  و  مغازه هـا 

موترهـا را نیـز به آتش کشـیدند. پولیـس آفریقای 

جنوبـی بـرای مهـار ایـن غائلـه، از گاز اشـک آور و 

کـرد.  اسـتفاده  مرمی هـای السـتیکی 

در  سـاختانی  کـه  شـد  رشوع  زمانـی  آشـوب  

مرکـز شـهر ژوهانسـبورگ، در اثر آتش سـوزی فرو 

ریخـت و سـه نفر جـان باختند.  پـس از آن دامنه 

شـورش گسـرش یافت و به شـهر پرتوریا کشـیده 

طوفانـی کـه رسعـت آن بی سـابقه توصیـف شـده 

و  نوردیـد  در  را  باهامـا  جزایـر  از  بخش هایـی 

خسـارت های شـدیدی بـر جـا گذاشـت. بـر اثـر 

رشقـی  ایالت هـای  سـمت  بـه  کـه  طوفـان  ایـن 

آمریـکا در حرکـت اسـت تـا کنـون چند نفـر جان 

خـود را از دسـت داده انـد.

طوفـان سـهمناک دوریان پـس از در هم کوبیدن 

ایالت هـای  سـمت  بـه  باهامـا  در  آباکـو  جزیـره 

رشقـی و جنوبـی ایاالت متحده آمریـکا در حرکت 

اسـت و تهدیـدی جـدی محسـوب می شـود.

خرگـزاری فرانسـه روز سه شـنبه سـوم سـپتمر 

باهامـا  وزیـر  نخسـت  از  نقـل  بـه  سـنبله(   ۱۲(

تاریخـی"  "تـراژدی  یـک  را  دوریـان  طوفـان 

پل مرسـون سـتاره سـابق آرسـنال از عملکرد این 

تیـم در مقابـل تاتنهـام انتقـاد کـرده و می گویـد 

اونـای امری نسـبت به دوران آرسـن ونگر تغییری 

در بـازی آرسـنال به وجـود نیاورده اسـت.

پل مرسـون، سـتاره سـابق آرسـنال بعد از تساوی 

2-2 ایـن تیـم مقابل رقیب همشـهری اش تاتنهام 

در دربـی لنـدن می گویـد آرسـنال از زمـان روی 

کار آمـدن اونـای امـری نسـبت بـه دوران آرسـن 

ونگـر پیرشفتـی نداشـته و مثـل ایـن می مانـد که 

"اونـای ونگـر" در حـال حـارض هدایـت توپچی ها 

را به عهده دارد. آرسـن ونگر، رسمربی افسـانه ای 

آرسـنال بعـد از 22 سـال از هدایت ایـن تیم کنار 

هدایـت  امـری سـکان  اونـای  او  از  بعـد  و  رفـت 

تحلیل گـران  اکـر  بدسـت گرفـت.  را  توپچی هـا 

معتقدنـد آرسـنال در دوران امـری پیرشفت هایـی 

دوشـنبه  روز  بارسـا  سـتاره  فـوق  مسـی  لیونـل 

جایـزه ویـژه پـاپ فرانسـیس رهـر کاتولیک های 

جهـان را دریافـت کـرد.

جایـزه  بارسـلونا  در  دوشـنبه  روز  مسـی  لیونـل 

دریافـت  را   "Balon Educativo de Scholas"

نایـب  کاردونـر  جـوردی  کـه  مراسـمی  در  کـرد. 

اسـکوالس  بنیـاد  مدیـر  نیـز  و  بارسـا  رئیـس 

جایـزه  ایـن  داشـتند،  حضـور  آن  در  کاتالونیـا 

توسـط ژوزه ماریـا دل کـورال مدیـر جهانـی بنیاد 

اسـکوالس پـاپ فرانسـیس بـه مسـی اهـدا شـد. 

مراسـم اهـدای جایـزه در شـهرک ورزشـی خـوان 

پـل پوگبـا اصلـی تریـن گزینه زیـدان بـرای نقل و 

انتقـاالت بـود امـا در نهایت بر خـالف میل باطنی 

اش در منچسـر یونایتـد ماندنی شـد.

پوگبـا دو مـاه پیـش در توکیـو از متایلـش بـرای 

جدایـی از منچسـر و تجربـه یـک فضـای جدیـد 

صحبـت کـرد و به نظر می رسـید او قـدم اول برای 

پیوسـن بـه رئـال را برداشـته باشـد امـا در ادامـه، 

مذاکـرات رئـال و منچسـر بـه بـن بسـت خـورد تا 

سـتاره فرانسـوی فصـل جـاری را نیـز در یونایتـد 

بـه فوتبالـش ادامـه دهـد. منچسـریونایتد بـرای 

صـورت  بـه  دوجانبـه  مذاکـره  بحـث  نداشـتیم. 

نیسـت.« مطـرح  خصوصـی 

از  سـخنانی  در  سـنبله  چهـارم  روحانـی  حسـن 

آمادگـی مذاکـره در صـورت تأمیـن منافـع ایـران 

سـخن گفته بـود. روحانی در نشسـتی اعالم کرده 

بـود: »اگـر بدانـم در جلسـه ای بـا کسـی مالقـات 

کنـم، منافـع ملـی تأمین و کشـور آبادتر می شـود، 

دریـغ نخواهـم کـرد زیـرا اصـل منافـع ملی کشـور 

اسـت«. ایـن سـخنان روحانی ازسـوی رسـانه های 

بین املللـی بـه پیـام ایـران بـرای مذاکره بـا آمریکا 

رئیـس جمهـور  پیامـی کـه مکـرون،  تعبیـر شـد. 

فرانسـه هـم  در یـک نشسـت خـری بـا دونالـد 

روسـای  دیـدار  و  کـرد  اسـتقبال  آن  از  ترامـپ 

ندانسـت.  غیرممکـن  را  آمریـکا  و  ایـران  جمهـور 

اظهـارات روحانـی موجـی از واکنش هـا در ایـران 

را بـه همـراه داشـت.

شـد. رسـانه های محلـی نوشـته اند کـه بیـش از 

همـه، مـال و امـوال و مغازه هـای خارجی هـا در 

آتـش سـوخته اند.

ایـن غا ئلـه کـه مشـابه آن بـه کـرات در آفریقـای 

جنوبـی رخ می دهـد، همزمـان بـود بـا اعـراض 

رسارسی راننده هـای الری بـه حضـور راننده های 

شـاری  نقـل.  و  حمـل  عرصـه  در  خارجـی 

شـهروندانی  اشـتغال  کـه  معتقدنـد  مـردم  از 

لسـوتو،  هم چـون  همسـایه  رسزمین هـای  از 

بـاالی  نـرخ  مسـبب  زیمبابـوه،  یـا  موزامبیـک 

اسـت. کشـور  ایـن  در  بیـکاری 

می گوینـد  جنوبـی  آفریقـای  دولـت  مقامـات 

نبـود،  بیگانه سـتیزی  آشـوب  و  شـورش  علـت 

غارتگـری  بـرای  مجرمـان  و  خالفـکاران  بلکـه 

نیجریـه  خارجـه  وزیـر  ریختنـد.  خیابان هـا  بـه 

بـه  مسـتقیا  مسـئله  کـه  کـرده  تاکیـد  امـا 

بیگانه هراسـی مرتبـط بـود، زیـرا اکـر مغازه هایی 

کـه مورد چپـاول قـرار گرفتند یا آتش زده شـدند، 

داشـتند. تعلـق  کشـور  ایـن  شـهروندان  بـه 

اسـت. کـرده  توصیـف 

رسعـت طوفـان دوریان هنگام رسـیدن بـه باهاما 

تـا  ۲۸۵ کیلومـر در سـاعت گـزارش شـده کـه 

اسـت.  نداشـته  سـابقه  منطقـه  ایـن  در  کنـون 

پولیـس باهامـا تا کنون کشـته شـدن پنـج نفر در 

جزیـره آباکـو را تائیـد کـرده اسـت.

گردشـگری  و  هوانـوردی  وزارت  گفتـه  بـه 

ایـن  جنـوب  سـمت  بـه  دوریـان  طوفـان  باهامـا 

مجمع الجزایـر در حرکـت اسـت. باهامـا در رشق 

ایالـت فلوریـدا و در اقیانـوس اطلـس قـرار دارد.

کمک رسـانی بـه شـهروندان درگیر ایـن فاجعه به 

دلیـل رشایط نامسـاعد جوی و بارش سیل آسـای 

بـاران به دشـواری انجام می شـود.

تابسـتان  در  آرسـنال  خـوب  فعالیـت  و  داشـته 

بـه  امیـد  انتقـاالت  و  نقـل  بـازار  در  جـاری 

درخشـش بیشـر توپچی ها را افزایـش داده. ولی 

پـل مرسـون بـا ایـن نظـر موافـق نیسـت.

مرسـون در گفتگـو بـا اسـکای اسـپورتز گفـت:" 

دربـی شـال لنـدن بـازی زیبایی بـود و آرسـنال 

را  بـازی  بـود  عقـب  گل  دو  درحالیکـه  توانسـت 

بـه تسـاوی بکشـاند. ولـی آیـا در آرسـنال چیـزی 

تغییـر کـرده؟ مـن کـه فکـر منی کنـم".

سـتاره سـابق آرسـنال در ادامـه گفـت:" آرسـنال 

یـک هفتـه قبل به خاطـر عملکـردش در لیورپول 

تحسـین شـد کـه درسـت هم بـود ولی هیـچ چیز 

تغییـر نکـرده. همـه چیـز مثـل دوران آرسـن ونگر 

اسـت. انـگار اونـای ونگـر مربی گـری ایـن تیـم را 

به عهـده دارد".

شـد.  برگـزار  بارسـلونا  گمپـر 

پـاپ  توسـط  کـه  اسـت  بنیـادی  اسـکوالس 

فرانسـیس بـا هـدف آمـوزش ارزش هـا و مهـارت 

هـا بـه جوانـان ایجـاد شـده اسـت کـه بیـش از 

کشـور   190 در  آموزشـی  موسسـه  هـزار   500

در  کـودک  هـزاران   . شـود  مـی  شـامل  را  دنیـا 

شـبکه جهانـی اسـکوالس بـه لیونـل مسـی بـرای 

دریافـت این جایزه رای دادنـد. او 34.38 درصد 

آرا را بـه خـود اختصـاص داد. ایـن جایـزه کـه بـه 

شـکل یک توپ اسـت، توسـط پرسانی در کشـور 

موزامبیـک به روش سـنتی سـاخته شـده اسـت .

پوگبـا 200 میلیـون یـورو مـی خواسـت ولـی رئال 

بـا پرداخـت ایـن مبلـغ موافـق نبـود. اگـر زیـدان 

فصـل بعـد نیـز روی نیمکـت رئـال باشـد، رئـال 

قطعـا بـار دیگر برای جـذب او اقـدام خواهد کرد و 

بـا توجـه به اینکه قـرارداد پوگبا سـال 2021 متام 

مـی شـود، ایـن بـار شـانس بیشـری بـرای جذب 

او خواهـد داشـت. پـل پوگبـا روز دوشـنبه و در روز 

آخـر نقـل و انتقـاالت بـا الیـک کـردن پسـت یکی 

از هـواداران رئـال ثابـت کـرد کـه عالقـه قلبـی او 

پیوسـن بـه جمـع کهکشـانی هـا بود.

روحانی: تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم

شورش علیه خارجی ها در آفریقای جنوبی

طوفان دوریان در جزایر باهاما دست کم ۵ قربانی گرفت

نفتکش آدریان دریا در آب های غرب سوریه رادار خود را خاموش کرد

گارد ساحلی اسپانیا حدود ۲۰۰ پناهجو را نجات داد

ورزش

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

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

 

 

تشـکر کنـم. یـک گـروه عالی اینجاسـت و از هـان مترین 

اول اسـتقبال خوبـی از مـن داشـتند. اینجا آمـدم تا به تیم 

کمـک کنـم و می خواهـم بجنگیـم تـا همـه عناویـن را بـه 

دسـت آوریـم. مربـی اینـر می خواهـد کـه همیشـه برنـده 

بسـیار مشـتاق  اینجـا هسـتم.  دلیـل  بـه همیـن  و  باشـد 

هسـتم تـا بـازی کنـم چـون فوتبـال بازی کـردن را دوسـت 

دارم و مـن را خوشـحال می کنـد.«

سـانچز پیـش از ایـن نیـز  تجربـه حضـور در رسی آ و تیـم 

اودینـزه را دارد. وی در مـورد تجربـه ای کـه از حضـور در 

از  متفـاوت  برتـر  لیـگ  گفـت:»  آورد،  بـه دسـت  انگلیـس 

بـازی  همزمـان  انگلسـتان  در  اسـت.  اسـپانیا  و  ایتالیـا 

فیزیکـی، رسعتـی، تکنیکـی و قدرتـی وجود داشـت که آن 

را از سـایر لیـگ هـا جـدا می کـرد.«

اینـر در مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان بـا بارسـلونا بازی 

می کنـد. سـانچز دربـاره دیدار بـا تیم سـابقش گفت:» من 

بازیکنـان رئـال هـر کـدام واکنشـی متفـاوت و احساسـی 

نسـبت بـه جدایـی کیلـور نـاواس از رئـال داشـتند. 

در روز پایانـی نقـل و انتقـال تابسـتانی کیلـور نـاواس بـا 

پیوسـت.  ژرمـن  پـاری سـن  بـه  مادریـد  رئـال  از  جدایـی 

بـه همیـن دلیـل بازیکنـان رئـال بـا قـرار دادن پسـتی در 

خداحافظـی  تیمشـان  سـابق  دروازه بـان  بـا  اینسـتاگرام 

کردنـد.

نـاواس بـه صـورت دائـم بـه قهرمـان فرانسـه پیوسـت و از 

طـرف دیگـر آرئـوال به صورت قرضـی راهی مادرید شـد تا با 

کورتـوا رقابت داشـته باشـد. کیلور نـاواس بازیکن محبوبی 

در رختکـن رئـال بـود و  حتـی رسخیـو رامـوس بـه صـورت 

آنالیـن از او تشـکر کـرد. کاپیتـان رئـال در اینسـتاگرامش 

گفـت: نـاواس بـرای تـو آرزوی موفقیـت می کنـم هـر چنـد 

کـه بـه آن احتیـاج نـداری. هـر جـا کـه مـی روی مـردم از 

ذهنیـت، سختکوشـی و شـخصیت تـو صحبـت می کننـد. 

دمل بـرای تـو تنـگ خواهد شـد بـرادر. 

ایسـکو نیـز در پسـتی گفـت: مـا دوسـت خـود را از دسـت 

دادیـم و بـرای او دلتنـگ خواهیم شـد. امـا در فصل جدید 

لیاقـت بهریـن هـا را خواهی داشـت.

لـوکاس واسـکز نیـز نوشـت: چنـد سـال عالـی کنـار هـم 

داشـتیم. دوسـت مـن بهرین ها را بـرای تـو آرزو می کنیم. 

تـو بهریـن دروازه بـان و بهریـن انسـان هسـتی. 

باشـگاه رئـال مادریـد نیـز از 5 سـال حضـور مثبـت ناواس 

در ایـن تیـم تشـکر و قدردانـی کـرد: ناواس بخشـی از مهم 

تریـن تاریـخ مـا بود که طلسـم شـکنی کـرد و سـه قهرمانی 

پیاپـی در لیـگ قهرمانـان اروپا به دسـت آورد. بـا این حال 

رئـال بـرای نـاواس در ادامـه کار آرزوی موفقیـت می کند.

سانچز: اینتر توانایی شکست بارسلونا را دارد

بنـا بـر داده هـای رشکت ردیابی کشـتی ها "رفینیتیـو"، نفتکش 

نزدیکـی  در  مدیرانـه  دریـای  در  را  خـود  رادار  دریـا  آدریـان 

آب هـای غـرب سـوریه خامـوش کـرده اسـت. ایـن کشـتی چند 

هفتـه اسـت کـه در مرکـز تنـش میـان ایـران و غـرب قـرار دارد.

نفتکـش  از  کـه  سـیگنال هایی  آخریـن  رویـرز  گـزارش  بـه 

"آدریان دریا ۱" داده ردیابی شـده در سـاعت سـه و ۵۳ دقیقه 

بعد از ظهر روز دوشـنبه ۱۱ سـنبله )دوم اگسـت( و در آب های 

میـان قـرس و سـوریه بـوده اسـت.

دو  حامـل  داشـت  نـام   "۱ "گریـس  پیشـر  کـه  کشـتی  ایـن 

میلیـون و یکصـد هزار بشـکه نفت خـام بـه ارزش ۱۳۰ میلیون 

دالـر اسـت و روز چهـارم جـوالی به اتهـام حمل نفت به سـوریه 

جبـل  تنگـه  در  مأموریتـی  جریـان  در  اسـپانیا  سـاحلی  گارد 

مهاجـران  حامـل  قایـق  هشـت  آلبـوران  دریـای  و  الطـارق 

غیرقانونـی بـه مقصـد اروپـا را کشـف کـرد. ایـن قایق  هـا حامل 

حـدود ۲۰۰ رسنشـین بودنـد کـه همـه آنهـا بـه مـاالگا منتقـل 

شـدند. گارد سـاحلی اسـپانیا حـدود ۲۰۰ مهاجـر را از دریـای 

مدیرانـه نجـات داده اسـت. مقامـات اسـپانیایی می گویند در 

تنگـه جبـل الطارق سـه قایـق حامل ۷۳ مهاجر پیـدا کردند که 

دسـتکم ده تـن از آنهـا کـودک بودنـد. پنـج قایـق دیگـر نیز در 

دریـای آلبـوران، میـان اسـپانیا و مراکش پیدا شـدند که حامل 

مربی واقعی آرسنال »اونای ونگر« است؟

مسی و دریافت جایزه ویژه پاپ فرانسیس 

ابراز عالقه رسمی پوگبا برای پیوستن به رئال 

دریـا ۱" کـه متعلـق به سـپاه پاسـداران اسـت به سـوی سـوریه 

نخواهـد رفـت. مـا اطالعـات موثقـی در دسـت داریم که نشـان 

می دهـد نفتکـش یـاد شـده به سـوی بنـدر طرطوس در سـوریه 

در حرکـت اسـت. من امیدوارم که نفتکش مسـیر خـود را تغییر 

دهـد. اعتـاد کـردن به ظریف اشـتباه بزرگـی بود.«

ایـن  مسـیر  دربـاره  پمپئـو  توییـری  پسـت  انتشـار  از  پیـش 

نفتکـش نیـز کارشناسـان پیـش بینـی کـرده بودند کـه "آدریان 

بـه  انتقـال کشـتی  از طریـق  مسـیر خـود  در طـول   "۱ دریـا 

کشـتی، محمولـه نفتـی خـود را بـه سـوریه برسـاند. 

ایـن در حالـی اسـت که ایـران تضمین داده بود به سـوریه نفت 

فروخت. نخواهد 

هـزار نفـر جـان خـود را هنـگام عبـور از این مسـیر خطرنـاک از 

داده اند. دسـت 

الکسـیس سـانچز معتقـد اسـت کـه اینـر بـا بازیکنـان و 

هدفـی کـه دارد می توانـد عناویـن مختلـف قهرمانـی را بـه 

دسـت آورد و در لیـگ قهرمانـان بـر بارسـا هـم پیروز شـود.

الکسـیس سـانچز کـه از منچسـر به صـورت قرضـی راهی 

اینـر شـده بـه دنبال این اسـت تـا آمـار ناامیـد کننده اش 

در جمـع شـیاطین رسخ را از بین بـرده و توانایی های خود 

را ثابـت کند. 

مهاجـم اهـل شـیلی و 30 سـاله راهـی اینـر شـد تـا کار 

خـود را زیـر نظـر کونتـه ادامـه دهـد. منچسـر از طرفی به 

دنبـال رهایـی از دسـتمزد بـاالی او بـود؛ علـی رغـم اینکـه 

مسـئوالن ایـن تیـم می دانسـتند سـانچز کیفیـت باالیـی 

دارد. 

در ایـن بیـن سـانچز خـودش معتقـد اسـت کـه در ایتالیـا 

بهریـن عملکـرد را خواهد داشـت. او در این مـورد به اینر 

تـی وی گفـت:» اول از همـه می خواهـم از هـم تیمی هایـم 

خداحافظی احساسی ستاره های رئال با ناواس

جاپاندرماموریتتنگههرمزتحتفرماندهیآمریکاشرکتنمیکند

در بارسـلونا افتخـارات زیـادی بـه دسـت آوردم و ایـن یـک 

بـازی ویـژه بـرای من اسـت. بـا این حـال بازیکنانـی داریم 

کـه می توانیـم بـه وسـیله آن هـا بارسـا را شکسـت دهیـم. 

پـس بایـد برویـم و بـرای پیـروزی بجنگیم. 

مـن دوسـت دارم همـه چیـز به دسـت بیـاورم اما مـا باید با 

هـم بجنگیـم و فقـط می توانیـد بـه عنـوان یـک گـروه پیروز 

شوید.«
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

کـه  می گویـد  کشـور  عالـی  تحصیـات  وزارت   

جـواز فعالیـت رشـته های طبـی در شـش مؤسسـه  

اسـت. شـده  لغـو  خصوصـی  عالـی  تحصیـات 

وزارت  سـخن گوی  معـاون  فـرزان،  محمدحنیـف 

تحصیـات عالی، دیروز )سـه شـنبه، 12 سـنبله( به 

رسـانه ها گفتـه کـه ایـن تصمیـم در نتیجـه  ارزیابـی 

ایـن وزارت از رشـته های طبـی نهادهـای تحصیـات 

عالـی خصوصـی و حکـم کابینـه  جمهوری اسـامی 

گذشـته   سـال  قـوس   ۱۴ تاریـخ  بـه  افغانسـتان 

خورشـیدی )۱۳۹۷( گرفتـه شـده اسـت. 

مؤسسـات  تعـداد  ایـن  فـرزان  آقـای  گفتـه ی  بـه 

»ترکسـتان«   شـامل  خصوصـی  عالـی  تحصیـات 

در بلـخ، »اراکوزیـا« در هلمنـد، »کابـورا« در کابـل، 

»عاطفـی« در هـرات، »اسـاس« در کابل و »شـفا« نیز 

در کابـل شـامل تعـدادی مؤسسـاتی انـد کـه جـواز 

رشـته های طـب معالجوی، فارمسـی، سـتوماتولوژی 

  منابـع محـى در جوزجـان مـى گوينـد کـه یـک 

کارمنـد اداری شـورای والیتـی ایـن والیـت، هنـگام 

اخـذ پنجـاه هـزار افغانـی و يکصـد دالـر امریکایـی 

بالفعـل  ملـی،  امنیـت  منسـوبین  توسـط  رشـوه، 

شـد.  بازداشـت 

مولـوی لطـف اللـه عزیـزی والـی والیـت جوزجـان، 

بـه پـژواک گفتـه کـه: »موضوع پـول سـتانی کارمند 

شـورای والیتـی، زیرفوکس نیروهای کشـفی امنیت 

ملـی قرارداشـت و او ديـروز حیـن اخـذ پـول رشـوه 

بالفعل بازداشـت شـده اسـت.«

موصـوف اضافـه کـرده که ايـن  قضیه تحـت تحقیق 

انجـام  از  پـس  شـخص  ايـن  دوسـيه  قـراردارد، 

تحقیقـات الزمه بـه اداره څارنوالی فرسـتاده خواهد 

رشیفـی  رشیـف  محمـد  حاجـی  همچنـان  شـد. 

قضیـه  گفتـه  جوزجـان،  والیتـی  شـورای  منشـی 

و تکنالـوژی طبـی در آن هـا لغـو شـده اسـت.

آقـای فرزان همچنـان افزود که براسـاس ارزیابی های 

تحصیـات  مؤسسـه    ۱۲ عالـی،  تحصیـات  وزارت 

شـده  ارزیابـی  ضعیـف  کـه  دیگـر  خصوصـی  عالـی 

رشـته های  در  دیگـر  سـال  یـک  تـا  منی توانـد  بـود، 

طبـی محصـل جـذب کننـد. همین طـور به گفتـه  او، 

هشـت مؤسسـه  تحصیات عالی خصوصـی دیگر هم 

تـا زمانـی کـه حکـم کابینـه  دولـت بـرای ادامـه  جـواز 

فعالیـت رشـته های شـان صـادر نشـود، منی تواننـد 

بـرای سمسـر خزانـی سـال ۱۳۹۸ محصـل جـذب 

کننـد. او تأکیـد کـرد که اصاحیه  ارزیابی این هشـت 

مؤسسـه هم اکنـون در کابینـه زیـر کار می باشـد.

نـر  بـا  عالـی  تحصیـات  وزارت  حـال  همیـن  در 

فـارغ  طبـی  رشـته های  متقاضیـان  از  اعامیـه ای 

صنـوف دوازدهـم خواسـته اسـت کـه در رشـته های 

طبـی ایـن دانشـگاه ها بـرای تحصیل ثبت نـام نکنند.

والیتـی  شـورای  اداری  عبدالسـتارکارمند  کـه  اى 

در پیونـد بـه آن بازداشـت شـده، ضبـط یـک عـراده 

اسـت. نقلیـه  واسـطه 

بـه  گفتـه او؛ ایـن کارمنـد بـه طـرف مقابـل قضیـه 

واسـطه  اسـرداد  در قسـمت  کـه  بـوده  داده  وعـده 

نقلیـه ضبـط شـده، او را کمـک مـى کنـد.

او ضمـن انکشـاف موضـوع گفـت: »ایـن قضیـه بـه 

یـک  کامـا  و  نـدارد  پیونـد  والیتـی  شـورای  وکای 

موضـوع شـخصی اسـت کـه کارمنـد ادارۀ مـا، بـه آن 

متوسـل شـده اسـت و اکنون موضوع زیـر پیگرد قرار 

» دارد. 

ایـن  درحالـی اسـت کـه هفتۀ گذشـته، آمـر حادثات 

مدیریـت ترافیـک قوماندانـی امنیـه والیـت جوزجان 

نيـز حیـن اخـذ بیسـت هـزار افغانـی رشـوه، توسـط 

منسـوبین ریاسـت امنیـت ملی بازداشـت شـده بود.

 جواز فعالیت رشته های طبی شش مؤسسه  تحصیالت عالی 
خصوصی لغو شد

يک کارمند شورای واليتی جوزجان  هنگام اخذ رشوه 
باز داشت شد 

 

یـک حمله هوایی کشـته شـد.

بـا  ایـن اعامیـه، مـا منصـور کـه  بـر اسـاس 

زیـر دسـتانش بـه خاطـر پانگـذاری حمـات 

بودنـد، سـاعت ۷  هراس افگنانـه جمـع شـده 

دوشـنبه شـب آمـاج حملـه هوایـی قـرار گرفتند 

و ۸ عضـو طالبـان بـه شـمول مامنصور کشـته 

شـدند.

طالبـان مسـلح می گویـد کـه برخـی مناطـق 

و پوسـته هـای امنیتـی شـهر پلخمـری، بـه 

دسـت طالبـان سـقوط کـرده کـه در اثـر آن، 

رسبـازان بیشـر کشـته و زخمـی شـده انـد.

قابـل یـادآوری اسـت کـه از اثـر فعالیـت کُند 

تاهنـوز  بغـان،  در  مخابراتـی  هـای  شـبکه 

هـا  رسـانه  بـا  درگیـری  ایـن  نهایـی  ارقـام 

اسـت. نشـده  رشیـک 

صحـت  ریاسـت  مقامـات  دوشـنبه،  روز  امـا 

ایـن  در  کـه  گفـت  بغـان  والیـت  عامـه 

درگیـری، بـه شـمول نیروهـای امنیتـی، ۱۴ 

تـن کشـته و ۴۶ تـن دیگـر زخمی شـده اند.

ولسـوالی  چپچـل  درسـاحه  طالبـان  افگنـان 

دره صـوف پائیـن والیـت سـمنگان، 30 تـن از 

افـراد  شـان  درجمـع  کـه  طالـب  هراس افگـن 

کلیدی شـان نیزشـامل میباشـد کشـته شدند.

ایـن وزارت همچنیـن در یک خربنامـه جداگانه 

گفتـه اسـت کـه مـا منصـور قومنـدان عمومی 

طالبـان، در نزدیکی حـوزه دوم والیت کندز، در 

رئیـس  محسـنی  صفـدر  امـا  انـد.  نورزیـده 

سـبب  از  کـه  گفتـه  بغـان  والیـت  شـواری 

ناهامهنگـی در خط اول نـربد میان نیروهای 

انـد. کـرده  پیرفـت  طالبـان  امنیتـی، 

طالبـان  نامـربده؛  معلومـات  اسـاس  بـر 

و  مزاررشیـف  پلخمـری-  هـای  شـاهراه  در 

پلخمـری- کنـدز، چـک پاینـت هـا را ایجـاد 

میکننـد. تاشـی  را  مـردم  و  کـرده 

وی افـزود: "اگر عملیات اساسـی آغاز نشـود، 

بـه زودی شـهر پلخمـری بـه دسـت طالبـان 

سـقوط خواهد کـرد."

از سـوی دیگـر، ذبیـح الله مجاهد سـخنگوی 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در عملیـات 

هوایـی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسـوالی 

دره صـوف والیـت سـمنگان 30 طالـب کشـته 

شـدند. در اعامیـه ای کـه روز سـه شـنبه 12 

منتـر  ملـی  دفـاع  وزارت  سـوی  از  سـنبله 

شـده، آمـده اسـت که درنتیجـه رضبـات هوایی 

ودهشـت  امنیتـی  نیروهـای  میـان  ودرگیـری 

نیروهـای  کـه  می گوینـد  محلـی  مسـئوالن   

تـازه و ویـژه بـرای رسکـوب طالبـان بـه شـهر 

رسـیده اند  بغـان  والیـت  مرکـز  پلخمـری، 

و قـرار اسـت بـه زودی عملیـات علیـه گـروه 

طالبـان را آغـاز کننـد.

گـروه طالبان سـه روز قبل از قسـمت شـامل 

شـهر پلخمـری، بـر ایـن شـهر حملـه کردنـد، 

امـا حملـه آنهـا از مرکـز شـهر عقب زده شـد و 

اکنـون درگیـری در بخش هـای دیگـر، ادامـه 

دارد.

حملـه طالبان بر شـهر پلخمری، باعث شـده 

اسـت کـه ده هـا نفـر کشـته و زخمـی شـود و 

بـه روی  کابـل – شـامل  همچنیـن شـاهراه 

ترافیـک مسـدود شـود.

در خربنامـه اى کـه دیـروز )سـه شـنبه، 12 

سـنبله( از سوی ریاسـت عمومی امنیت ملی 

نـر شـده، آمـده اسـت کـه نیروهـای خـاص 

امنیـت ملـی، بـه شـهر پلخمـری رسـیده اند. 

منبـع افـزوده اسـت: "نیروهای تـازه نفس در 

شـهر پلخمـری، چـک پاینت ها سـاخته اند و 

در آینـدۀ نزدیـک، علیه طالبان مسـلح که در 

خانـه هـای مـردم جا گرفتـه اند، عملیـات راه 

اندازی خواهنـد کرد."

سـخنگوی  بشـارت  جاویـد  همچنـان 

قوماندانـی امنیـۀ والیـت بغـان، بـه پـژواک 

کابـل  از  نفـس  تـازه  نیروهـای  کـه  گفتـه 

اشـراک  درگیـری  در  تاکنـون  امـا  رسـیده؛ 

نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به واليت بغالن رسیدند وزارت دفاع: 30 عضو طالبان در سمنگان کشته شدند 
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تکنالـوژی  املللـی  بیـن  روزۀ  سـه  منایشـگاه   

رشکـت   ٦0 اشـراک  بـا  مخابـرات،  و  معلوماتـی 

افغـاىن و ايـراىن، بـه هدف جلـب رسمایه گـذاری و 

آگاه سـاخنت جوانـان از تحـوالت جديـد تکنالوژی، 

يافـت. گشـايش  کابـل  در 

ايـن منايشـگاه سـه روزه، از سـوى وزارت مخابـرات 

تجـارت،  و  وزارت صنعـت  معلوماتـی،  تکنالـوژی  و 

اتـاق  معـادن،  و  صنایـع  اتـاق  منایشـگاه  ریاسـت 

جمهـوری  آوری  فـن  وزارت  املللـی،  بیـن  تجـارت 

داخلـی،  هـاى  رشکـت  برخـی  و  ایـران  اسـامی 

الکرونیکـی، رشکـت  هـای نـرم  افـزاری، فروشـگاه  

هـای آنایـن، اتاق  هـای تجارتـی و صنعتی، رشکت 

دیتابيـس  اپلیکیشـن،  سـایت،  وب   طراحـی   هـای 

در  و  دارنـد  رشکـت  منايشـگاه  ايـن  در  غیـره،  و 

غرفـه هـاى جداگانـه در مـورد خدمـات شـان، بـه 

دهنـد.   مـى  معلومـات  گان  بازديدکننـده 

او هـدف از برگـزاری ایـن منایشـگاه را جلب رسمایه 

تکنالـوژی  بـه سـکتور  و خارجـی  داخلـی  گـذاری 

معلوماتـی خوانـده گفت تاش می شـود که جوانان 

افغـان، از آخریـن تحـوالت تکنالوژی با خرب شـوند.

در همـکارى بـا مرکـز انکشـاف تجـارت و کار و بـار 

افغانسـتان، دیروز )سـه شنبه، 12 سـنبله( در هوتل 

يافـت.   گشـايش  کابـل  کانتينينتـال 

انکشـاف  مرکـز  عمومـی  رییـس  صیـام  سـپوژمی 

ايـن  در  کـه  گفـت  افغانسـتان  بـار  و  کار  و  تجـارت 

منايشـگاه، ىس رشکـت افغـاىن و ىس رشکـت ايراىن 

رشکـت کـرده انـد.

و  معلوماتـی  تکنالـوژی  رشکـت  هـای  او؛  گفتـۀ  بـه 

ارتباطـات، بانک هـا، رشکـت  هـای بیمـه، پوهنتـون 

بخش هـای  سـایربی،  امنیـت  هـای  رشکـت  هـا، 

رضـا بهرامـی سـفیر ایـران مقيـم کابـل،  در محفـل 

افتتاحیـه منایشـگاه؛ برگـزاری همچـو منایشـگاه هـا 

را در انتقـال تجـارب و تعامـات میـان دو کشـور و 

سـکتور خصوصـی مهم خوانـده گفت کـه راه اندازی 

چنیـن منایشـگاه ها، سـبب رشـد سـکتور خصوصی 

در بخـش تکنالـوژى معلومـاىت مـى شـود.

او افـزود کـه در رشایـط فعلـی، تنهـا ذخایـر معدنـی 

یـک کشـور ثـروت گفتـه منـی شـود، بلکـه دانـش و 

تکنالـوژى نيـز ثـروت شـمرده می شـود و بایـد افغان 

هـا و ایرانیـان، از تجـارب یکدیگـر برای رشـد اقتصاد 

شـان اسـتفاده کنند.

توانـد  مـی  دانـش،  بـر  »تکیـه  گفـت:  ایـران  سـفیر 

راهگشـاى مشـکات اقتصـادی یـک جامعه باشـد.«

حجـت اللـه فضلـی معـاون اتـاق تجارت بیـن املللی 

منایشـگاه  چنـن  ايـن  انـدازی  راه  نیـز  افغانسـتان 

هـا را بـرای رشـد اقتصـادی کشـور هـا مهـم خوانـده 

گفـت: »ایـن بهرین فرصت اسـت تا رسمایـه گذاری 

هـا جلـب شـود و جوانـان، از تحـوالت اخیـری که در 

بخـش تکنالـوژی بـه بار آمـده آگاه شـوند.«

وی گفـت کـه اتـاق تجـارت بیـن املللی افغانسـتان، 

همـواره تـاش کرده تـا رسمایـه گـذاری را جلب کند 

و بـرای رسمایـه گـذاری داخلـی و خارجـی، سـهولت 

هـا را فراهـم مناید.

شـهزاد گل آریوبی وزیر پيشـن مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتـی کـه اخیـراً بـه حیـث سـفیر افغانسـتان در 

چکسـلواکیا تعییـن شـده، در نشسـت دیـروز گفـت 

کـه بایـد رسمایه گذاری بیشـر در سـکتور تکنالوژی 

جلب شـود؛ زیرا در افغانسـتان فرصت های مناسـب 

دارد. وجود 

بـه گفته موصوف، حـاال در افغانسـتان برعاوه اينکه 

رشایـط بـرای رسمایـه گـذاری مهیـا اسـت، رشکـت 

توانـد  مـی  کـه  دارد  وجـود  بخـش  ایـن  در  هايـی 

خدمـات ارزنـده ای را ایفـا کنـد.

 نمایشگاه بین المللی تکنالوژی معلوماتی و مخابرات
 در کابل گشایش یافت

 اعضـای شـورای والیتـی هلمنـد می گوینـد کـه در ولسـوالی های 

باغـران، دیشـو، موسـی قلعـه، نـوزاد و خانشـین بـه علـت حضـور 

طالبان در روز ششـم مـاۀ میزان انتخابات ریاسـت جمهوری، برگزار 

شـد. نخواهد 

آنـان حضـور گُسـرده طالبـان و نیـز تهدیدهـای بلنـد امنیتـی را از 

علت هـای برگـزار نشـدن انتخابـات درایـن ولسـوالی ها می داننـد.

بـه گـزارش طلـوع نیـوز، عطااللـه افغـان، رئیـس شـورای والیتـی 

هلمنـد در ایـن بـاره می گویـد: "ایـن یـک دروغ خواهـد بـود اگـر 

بگویم زمینه برای انتخابات در هلمند مسـاعد اسـت. تنها در مراکز 

بعضـی از ولسـوالی ها زمینـه مسـاعد اسـت، امـا در جاهـای دیگر و 

ولسـوالی های دیگـر امـکان نـدارد کـه مـردم بـه پـای صندوق هـای 

رأی دهـی برونـد." 

هلمنـد  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  سـاحه ای  دفـر  آمارهـای 

نشـان می دهـد کـه باشـندگان هلمنـد بـه روز ششـم مـاه میـزان 

بـرای انتخابـات نامـزد دلخـواه شـان در ۹۷ مرکز در شـهر و هشـت 

ولسـوالی والیـت هلمنـد بـه پـای صندوق هـای رأی دهـی خواهنـد 

رفت.

احمدشـاه صاحـب زاده، معـاون عملیاتی دفر سـاحوی کمیسـیون 

بـاره می گویـد: "مـا در والیـت  مسـتقل انتخابـات هلمنـد درایـن 

هلمنـد در ولسـوالی های مراکـز رأی دهـی را بـاز خواهیـم کـرد کـه 

سـال گذشـته درآن مراکـز شناسـنامه ها را برای انتخابـات پارملانی 

اسـتیکر زده بودیـم."

او افـزود: "درجملـه ۹۷ مرکـز اسـت کـه از آن میـان ۲۲ مرکـز آن 

در ولسـوالی نومیـش هسـتند و ولسـوالی نومیـش از سـوی والیـت 

داکنـدی اداره می شـود و امـکان دارد کـه در شـامری از مناطـق 

تهدیدهـا باشـد، اما نیروهای امنیتـی به ما اطمینان داده  اسـت که 

تهدیـدی وجـود نخواهـد داشـت."

درهمیـن حال، باشـند گان هلمند از نهادهـای امنیتی می خواهند 

کـه امنیـت مرکزهای رأ ی دهـی را تأمین کنند.

عبدالجلیـل مجـددی، فعال جامعـۀ مدنی می گویـد: "در انتخابات 

گذشـته بسـیار تقلـب صـورت گرفـت و انتخابـات به صورت درسـت 

آن انجـام نیافـت و اکنون هم وضعیت امنیتی بسـیار خراب اسـت و 

مـردم هم بـاالی پروسـه صلح بـاورد ندارند."

نیـز  والیـت  ایـن  مدنـی  جامعـۀ  دیگـر  فعـال  یـک  عبدالبـاری، 

انتخابـات  انـدک در شـهر لشـکرگاه در  می گویـد: "بسـیار مـردم 

اشـراک خواهنـد منـود، اما در بسـیاری از مناطق دیگـر که درآنجا 

اسـت." ادارۀ طالبـان  زیـر  زنده گـی می کننـد  بسـیار  مـردم 

دولتـی  نیروهـای  کـه  می گوینـد  هلمنـد  امنیتـی  مقام هـای  امـا 

می کوشـند تـا امنیـت مرکزهـای انتخابات را بیشـر تأمیـن بکنند.

سـمونوال احسـام الدیـن هلمنـدی، فرمانـده پولیـس هلمنـد مـی 

افزایـد: "مـا به خاطـر تأمین امنیـت انتخابـات دو نـوع عملیات ها را 

راه انـدازی منوده ایـم، کـه درنتیجه یک نوع عملیات ولسـوالی های 

کـه زیـر تهدیـد هسـتند از تهدید بیـرون خواهنـد شـد و درعملیات 

دوم جلـو تهدیدهـا را در شـهر لشـکرگاه و مناطـق نزدیـک شـهر 

لشـکرگاه، خواهیـم گرفت."

قـرار اسـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری در ششـم مـاه میـزان، 

برگـزار شـود.

۶ تن در پیوند به قاچاق موادمخدر 
محکوم به مجازات شدند

مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه مسـکرات و مـواد مخـدر اعـام 

کـرده کـه از جملـه 33 تـن بشـمول يک زن کـه در پيوند بـه قاچاق 

مـواد مخـدر و مروبـات الکلـی بازداشـت شـده بودنـد، ۶ تـن آنهـا 

از سـوی محاکـم ابتدائیـه و اسـتیناف، از ۳ الـی ۱۶ سـال حبـس 

تنفیـذی محکـوم بـه مجازات شـدند.

و  مسـکرات  علیـه  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  خربنامـه  در 

موادمخـدر کـه دیـروز )سـه شـنبه، 12 سـنبله( منتـر شـده، آمده 

اسـت کـه ایـن افـراد، طـی یـک هفتـۀ گذشـته در پیونـد بـه ۲۶ 

قضیـه جرایـم مسـکرات و مـواد مخـدر، از سـوی محکمـۀ ابتدائیه و 

اسـتیناف ایـن مرکـز، محکـوم بـه مجـازات شـده انـد. 

بـه نقـل ازخربنامـه، مظنونیـن یـاد شـده؛ ازسـوی پولیـس مبـارزه 

بامـواد مخـدر و سـایر نیروهـای کشـفی و امنیتی...ادامـه ص2

شورای واليتی: 
در پنج ولسوالی هلمند انتخابات برگزار 

نخواهد شد 


