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 کوریـای شـالی بـار دیگر ضمـن انتقاد از مایک پومپئو، وزیر خارجـه آمریکا، او را متهم 

کرده که روند از رسگیری مذاکرات بین دو کشـور را دشـوارتر کرده اسـت.

در همیـن رابطـه یکـی از معاونـان وزارت خارجـه کوریـای شـالی گفتـه کـه انتظـارات 

بـرای گفتگـو بـا آمریـکا از بیـن رفته اسـت.

این اولین باری نیسـت که کوریای شـالی از نقش آقای پومپئو در مذاکرات هسـته ای 

بیـن دو کشـور انتقـاد می کنـد. این کشـور پیشـر وزیر خارجـه آمریکا را متهم کـرده بود 

کـه "بی ربـط حرف می زنـد و بی مالحظه" اسـت.

چند روز پیش آقای پومپئو در پی آزمایش های موشکی اخیر کوریای شالی،...

5

 کوریای شمالی: پومپئو روند از سرگیری مذاکرات با آمریکا را دشوارتر کرده

 جمهوریت دستاورد باد آورده  
نیست که به باد بدهیم

33

 هم زمانی جنگ و مذاکره؛
 راه دشوار صلح در افغانستان

 تجربـه تاریخـی کشـورهای دیگـر در خصـوص 

بـه پایـان رسـانیدن منازعـه نشـان می دهـد کـه قبـل 

از برقـراری صلـح فراگیـر، ابتدا آتـش برقرار می شـود و 

سـپس در مـورد چگونگی حل منازعه و تقسـیم قدرت 

و یـا بازنویسـی قانون اساسـی، طرف هـای درگیر باهم 

بـه گفتگو می پردازند اما هسـتند منونه های مذاکراتی 

کـه در عیـن جنگ وجـود داشـته اسـت ولی...

توسـط حلقـات  از طالبـان  زدایـی  قباحـت  امـر  در  زمینه سـازی   

داخلـی و بیرونـی خـود فریبـی بیـش نیسـت ایـن روزهـا خطـر معامله ی 

جمهوریـت بیـش از همـه برای مـردم آزار دهنده اسـت، عـده ی در صدد 

اند که شـور و هلهله ی پروسـه صلح را نسـبت به سـائر ارزش ها برجسـته 

تـر سـازند. بعضـی از سیاسـیون کابـل نشـین بـه زعـم خـود شـان روی 

طـرح حکومـت موقـت کار می کننـد و آن را بـه عنـوان یگانـه راه نجـات 

کشـور از شـر هیـوالی جنـگ بـه مـردم مـژده می دهنـد، نماینـدگان ...

جشنواره تلوراید
 شروع شد 
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جنایت در سایه صلح

2سرمقاله 

  

بـه   واکنـش  در  کشـور  مالیـه  وزارت 

سـخنان عبداللـه عبداللـه رئیـس اجراییه 

حکومـت مبنـی بـر حـذف برخـی از پروژه هـا در مناطـق 

مرکـزی کشـور گفـت کـه ایـن سـخنان "بی بنیـاد" اسـت 

و هیـچ پـروژه ای از مناطـق مرکـزی حـذف نشـده اسـت.

نامـزد  و  حکومـت  اجراییـه  رئیـس  عبداللـه  عبداللـه 

انتخاباتـی  کارزار  یـک  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

طـور  بـه  مالیـه  وزارت  رسپرسـت  کـه  بـود  شـده  مدعـی 

ناگهانـی می خواسـت، متـام پروژه هـای مناطـق مرکـزی را 

حـذف کنـد، ولـی ایشـان جلـو ایـن اقـدام وزارت مالیـه را 

اسـت.  گرفتـه 

آقـای عبداللـه گفتـه بـود کـه رسپرسـت وزارت مالیـه بـه 

افغانسـتان،  بانک هـای متویـل کننـده  از  یکـی  خواسـت 

کنـد. حـذف  را  مرکـزی  مناطـق  پروژه هـای  می  خواسـت 

وزارت مالیـه امـا روز شـنبه 9 سـنبله بـا نـر اعالمیـه ای، 

بـه نقـل از هایـون قیومـی رسپرسـت وزارت مالیه نوشـته 

اسـت کـه ادعاهـای رئیـس اجراییـه "بـی بنیـاد و دور از 

واقعیـت" اسـت و آن را رد می کنـد.

بودجـۀ  سـند  کـه  اسـت  آمـده  مالیـه  وزارت  اعالمیـه  در 

ملـی بعـد از تصویـب و توشـیح، حیثیـت سـند قانونـی را 

نظرداشـت  در  بـا  پروژه هـا  آن  در  کـه  می گیـرد  خـود  بـه 

نظریـات، پیشـنهادات و مالحظـات مـردم، اعضـای کابینه 

انکشـافی  اولویت هـای  بـه  مطابـق  مـردم  مناینـدگان  و 

افغانسـتان گنجانیـده شـده و بعـد از تصویب شـورای ملی 

بـه توشـیح رئیـس جمهـور می رسـد.

همچنـان وزارت مالیـه تاکیـد می کند که هیـچ پروژه ای از 

سـند بودجـۀ ملـی حـذف نشـده اسـت و نه رهـری وزارت 

مالیـه تصمیـم به چنین کاری داشـته اسـت. 

ملـی  از سـند  پـروژه  کـه حـذف  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 

بودجـه، از لحـاظ روندهـای کاری، عملی و ممکن نیسـت 

ایـزاد  را  بـه تنهایـی پروژه هـا  کـه رسپرسـت وزارت مالیـه 

یـا حـذف کنـد. از سـویی هیـچ یـک از بانک هـا خواسـتار 

نشـده اند. مرکـزی  مناطـق  پروژه هـای  حـذف 

وزارت مالیـه می گویـد کـه در بررسـی وسـط سـال وجـوۀ 

برخـی پروژه هـا بـا در نظرداشـت ظرفیـت مصـارف ادارات 

الـی ختـم سـال مالـی ۱۳۹۸ تنقیـص شـده اسـت. الزم 

بـه تذکـر اسـت کـه یکـی از اهـداف عمـدۀ بررسـی وسـط 

سـال تنقیـص وجوه از پـروژه و فعالیت هـای دارای اجراآت 

ضعیـف و اختصـاص آن بـه پروژه هـا و فعالیت هـای دارای 

اجـراآت بهـر و اولویـت بیشـر اسـت. ایـن اقـدام از یـک 

از  و  وجـوه  مانـدن  راکـد  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  طـرف 

جانـب دیگـر بـه منظـور اسـتفاده اعظمـی از وجـوه گرفتـه 

می شـود.

عالوتـاْ پروژه هـا بعـد از ارزیابی هـای اقتصـادی از جانـب 

وزارت  پالیسـی  معینیـت  عامـه  گـذاری  رسمایـه  ریاسـت 

و  پروژه هـا  ارزیابـی  کمیتـه  توسـط  آن  منظـوری  مالیـه، 

باالخـره منظـوری کمیتـه اسـتاعیه بودجـه شـامل سـند 

می شـود.  ملـی  بودجـه 

وزارت مالیـه در ایـن پروسـه بـه تنهایـی تصمیـم نگرفتـه 

وزارت  و  جمهـور  رئیـس  مناینـده  اقتصـاد،  وزارت  بلکـه 

هسـتند. شـامل  گیـری  تصمیـم  پروسـه  در  نیـز  خارجـه 

ایـن وزارت نتیجـه گرفتـه اسـت کـه بنـاًء بـا در نظرداشـت 

در  پروژه هـا  شـمولیت  میکانیـزم  و  ملـی  بودجـۀ  دوران 

اظهـارات  کـه  واضـح می شـود  کامـال  ملـی  بودجـه  سـند 

رئیـس اجرائیـه بـه کلـی بی اسـاس بـوده و بـا واقعیت هـا 

نـدارد.  همخوانـی 

ریاسـت  نامـزدان  متامـی  از  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 

جمهـوری می خواهیـم کـه روندهـای کاری حکومـت را بـا 

پروسـۀ کمپایـن ربـط بی جـا ندهنـد و افکار عمومـی مردم 

را از ایـن منظـر مشـوش نکننـد.

وزارت مالیه: 
سخنان رئیس اجرائیه مبنی بر حذف 

پروژه های مناطق مرکزی،
 د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وایـي، د  بی بنیاد است 

جمهـوري ریاسـت ۹ کاندیدانو د خپلـو انتخابايت مبارزو 

د لګښـتونو پـه اړه دغه کمېسـیون تـه راپور ورکـړی دی.

وايـي،  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

انتخابـايت  د  بـه  نومانـدان  هغـه  ټاکنـو  ولسـمریزو  د 

شـکایتونو کمېسـیون تـه معـريف يش چـې تـر اوسـه يې 

د خپلـو انتخابـايت مبـارزو د لګښـتونو راپـور دوی تـه نـه 

ورکـړي.  دی 

د دغه کمېسـیون مرسـتیال ویاند میرزا محمد حقپرست 

نـن ازادي راډيـو تـه وویـل: تـر اوسـه ۹ نوماندانـو خپـل 

مـايل راپـور کمېسـیون تـه سـپارلی، پـه دې کـې هـم 

سـتونزې موجـودې دي، یعنې ځينـو نوماندانو فورمې په 

سـمه توګـه نـه دي ډکـې کـړي او هغـو نوماندانـو چـې د 

تېـرې ورځـې تـر ماښـامه یـې راپور نـه دی ورکـړی، دوی 

بـه د شـکایتونو کمېسـیون تـه ور وپېژنـدل يش او وررسه 

بـه قانوين چلنـد ويش.

دغه کمېسـیون وايي، کاندیـدان مکلف دي چې د خپلو 

ټاکنیـزو سـیالیو لومـړی راپـور د ټاکنیـزو سـیالیو له پیله 

تـر یولسـمې یـا هم تـر دیارلسـمې ورځـې او دوهـم راپور 

د ټاکنیـزو سـیالیو د چوپتیـا پـه بهیـر کې کمېسـیون ته 

ولېږي.

د انتخاباتـو د خپلـواک کمېسـیون د الیحـې لـه مخـې، 

د  چـې  دی  مکلـف  کاندیـد  هـر  ریاسـت  جمهـوري  د 

انتخاباتو د کمپاین د هرې میاشـتې د لګښـتونو حساب 

لـه کمېسـیون رسه رشیـک کـړي.

د قانـون لـه مخـې هېـڅ کاندیـد حـق نـه لـري چـې لـه 

۴۴۱ میلیونـو افغانیـو ډېـرې پیسـې پـه خپلـو کمپاینونو 

کـې مـرف کـړي. لـه بلـې خـوا د افغانسـتان د ازادو او 

عادالنـه انتخاباتو د بنسـټ فیفا اجرائیوي رئیس یوسـف 

رشـید وايـي، د کاندیدانـو لـه کړنـو ښـکاري چـې دوی 

قانـون تـه درنـاوی نـه لري.

دی زیاتـوي: د دوی دا کړنـه څرګنـدوي چـې قانـون تـه 

درنـاوی نـه لـري او قانـون ورتـه جـدي نـه ښـکاري، بلـه 

مسـئله دا ده چې د دوی د کمپاینونو نه شـفافیت د دې 

سـبب شـوی چـې راپورونه یې پـه وخت نـه ورکول کېږي 

او لـه دې ښـکاري چـې دوی پـه عوایدو او لګښـتونو کې 

سـتونزې لـري. دی د انتخاباتـو لـه خپلـواک کمېسـیونه 

غـواړي څـو په دې اړه د انتخابايت شـکایتونو کمېسـیون 

د  لپـاره  انتخاباتـو  ولسـمریزو  د  وکـړي.  شـکایت  تـه 

کاندیدانـو کمپاینونـه د زمـري پـه ۶نېټـه پیل شـول او د 

میـزان تـر څلورمـې بـه دوام وکړي.

د انتخاباتو د خپلواک کمېسـیون د معلوماتو په اسـاس، 

دغـو انتخاباتـو ته شـااوخوا ۹ میلیونو افغانانـو نوم لیکنه 

کړې ده.

د بلخ په ناامنو سيمو کې طالبان د 
ښوونځیو نظارت کوي

  د بلـخ د پوهنـې رييـس وايـي چـې نـا امنيـو پـه ځينـو 

سـيمو کـې د پوهنـې پـر بهـر نـاوړه اغېـز کـوي، خـو 

زياتـوي چـې پـه دغـه واليـت کې يو ښـوونځی هـم د زده 

کوونکـو پـر مـخ نـه دی تـړل شـوی.

د پوهنـې رييـس عـي اللـه امـري لـه پـژواک خـري 

اژانـس رسه ځانګـړې مرکـه کې وويـل، وروسـتيو نا امنيو 

ځـای ځـای د بلـخ د پوهنـې پـر بهـر نـاوړه اغېـز کـړی 

خـو زياتـوي چـې پـه دغـه واليـت کـې ټـول ۶۲۳ دولتي 

ښـوونځي د زده کوونکـو پرمـخ پرانيسـتي دي.

هغـه زياتـه کـړه، هـره ورځ د مزاررشيـف پر ښـار رسبېره د 

بلـخ په څوارلس ولسـواليو کـې زده کوونکي او ښـوونکي 

ښـوونځيو ته حارضېږي او د پوهنـې بهیر په نورمال ډول 

مخ تـه روان دی. 

امـري وويـل: ))رسه لـه دې چـې زموږ ځينې ولسـوالۍ 

ناامنـې دي او د جګـړو راپورونـه ترې راځـي؛ خو له نېکه 

مرغـه حتـا پـه دغـو نا امنـو ولسـواليو کـې هم زمـوږ ټول 

روانـې  کـې  پـه  کـړې  زده  او  پرانيسـتي دي  ښـوونځي 

دي.((

د بلـخ د پوهنـې رييـس وايي، پـه کومه ورځ چـې په کوم 

کي کـې جګـړه وي؛ نـو شـاګردانو تـه د زيـان اوښـتو د 

مخنيـوي پـه خاطـر مسـوولني په هاغـه ورځ ښـوونځی 

رخصتـوي. د هغـه پـه خـره، دغـه ډول حـاالت ځينـي 

وخـت پېښـېږي چـې د جګـړې لـه املـه زده کوونکـي او 

ښـوونکي ښـوونځيو تـه د يـوې يـا دوو ورځو لپـاره نه يش 

تللـی. نومـوړی زياتـوي، په هغو سـيمو کې چـې طالبان 

حاکـم دي، د دې ډلـې نظـاريت ټيـم ښـوونځيو تـه ځـي 

او د شـاګردانو او ښـوونکو د حـارضۍ او غـر حـارضۍ 

پوښـتنه کـوي. د پوهنـې رييس هغـه اوازې هـم رد کړې 

چـې ګنـي وسـله وال د بلـخ پـه ښـوونځيو کـې تبليغـات 

کـوي او شـاګردان هڅـوي چـې د دوی لـه ليکـو رسه يـو 

ځـای يش.

 د انتخاباتو کمېسیون:

 تر اوسه ۹ نوماندانو خپل مايل 
راپور کمېسیون ته سپارلی

خبرونه

 

صدیـق صدیقـی سـخنگوی ریاسـت جمهـوری می گویـد،  

در گفتگوهایـی کـه در دوحه قطر بین مناینـدگان طالبان 

و ایـاالت متحـده جریـان دارد، در مـورد نظـام آینـده افغانسـتان صحبـت 

منی شـود. طـی روزهـای اخیـر، شـاری از رسـانه های پاکسـتانی و برخـی 

از رسـانه های داخلـی، گزارش هایـی را منتـر کردنـد کـه گویـا گفتگوهای 

بیـن مناینـدگان ایـاالت متحـده و طالبـان بـر رس نظـام آینـده افغانسـتان 

اسـت.  سـخنگوی ریاسـت جمهوری اما روز شـنبه 9 سـنبله در یک نشست 

خـری در کابـل گفـت: "متوجـه آن گفته هـا هسـتیم کـه بـا تأسـف توسـط 

بـا طالبـان دارنـد، خـارج از خـود  حلقـات مشـخصی کـه یـک همسـویی 

محـل مذاکـره، صحبت هایـی داشـته اند کـه گویـا آنچـه کـه در دوحـه اتفاق 

می افتـد ربـط دارد بـه نظـام آینـده  افغانسـتان. نظـام آینـده  افغانسـتان را 

مـردم افغانسـتان تعییـن کـرده و آن جمهوریـت اسـت."

او افـزود، خطـوط قرمـز و حـدود مذاکـرات حکومـت، "جمهوریـت" اسـت و 

قابـل تغییـر نیسـت. او پیـش از ایـن نیـز گفتـه بـود کـه نقشـه راه صلـح بـر 

اسـاس خواسـته ها شـهروندان در جرگـه مشـورتی صلـح ترسـیم می شـود و 

جمهوریـت نظـام، خـط رسخ مـا اسـت.

می شـود  مطـرح  کـه  "آوازه هایـی"  کـرد،  تاکیـد  دیگـر  بـار  صدیقـی  آقـای 

حقیقـت نـدارد. در قطـر روی چهـار موضـوع کـه قبـآ آقـای خلیـل زاد گفته 

بـود، بحـث می شـود.

ایـاالت  امـور خارجـه  وزارت  ویـژه  ایـن زملـی خلیـل زاد مناینـده  از  پیـش 

متحـده امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان گفتـه بـود کـه در قطـر بـا طالبـان 

بـر رس خـروج نیروهـای امریکایـی، آتش بـس دایمـی، مذاکـرات مسـتقیم با 

حکومت افغانسـتان و قرار نگرفنت خاک افغانسـتان در دسـت تروریسـتان؛ 

بحـث می شـود.

نهمیـن دور گفتگوهـای مناینـدگان ایـاالت متحده و طالبـان در قطر حدود 

ده روز پیـش )22 آگسـت( آغـاز شـد و تاکنـون جریـان دارد. ایـن گفتگوهـا 

نتیجه خاصی نداشـته اسـت.

صدیـق صدیقـی سـخگوی رئیـس جمهـوری هفتـه گذشـته گفتـه بـود کـه 

تـا دو روز دیگـر زملـی خلیـل زاد بـه کابـل می آیـد و در مـورد گفتگوهـا بـه 

مقام هـای حکومـت معلومـات می دهـد امـا تاکنون آقـای خلیل زاد بـه کابل 

نیامـده و گفتگوهـا همچنـان جریـان دارد.

او همچنـان گفـت کـه خلیـل زاد پـس از پایان ایـن دور گفت وگوهـا به کابل 

می آیـد و حکومـت افغانسـتان را در جریـان گفت وگوهایـش بـا طالبان، قرار 

داد. خواهد 

آقـای صدیقـی در مـورد خروج و یـا کاهش نیروهای خارجی از کشـور، گفت 

کـه خـروج نیروهای خارجی بر اسـاس رشایط انجام می شـود. 

گـروه طالبـان طـی هشـت دور گفتگـو با مناینـدگان ایـاالت متحـده امریکا 

در دوحـه- قطـر، تنهـا بـر خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور تاکیـد کـرده  

است .

از سوی دیگر اما؛ دونالد ترامپ ...ادامه ص2

درصفحه2

حمله طالبان بر شهر کندز؛

 یک فرمانده و 34 عضو گروه 
طالبان کشته شدند 

 ارگ: 
در دوحه در مورد نظام آینده کشور گفتگویی نمی شود



کارتون روز

 

 

 

 

 

وزارت دفـاع ملـی اعالم کرده اسـت  

کـه شورشـیان گـروه طالبـان از سـه 

بخـش بر شـهر کنـدز حملـه کردند کـه در یک بخش 

از شـهر با شکسـت سـنگینی مواجه شدند. همچنین 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی اعـالم کـرده، کـه یـک 

بـا  و 34 عضـو گـروه طالبـان در درگیـری  فرمانـده 

نیروهای امنیتی کشته شدند.

روح اللـه احمـدزی سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی روز 

شـنبه 9 سـنبله در یـک نشسـت خـری در کابـل در 

مـورد حمـالت طالبـان بـر شـهر کنـدوز جزییـات داد 

و گفـت کـه گـروه طالبـان جمعـه شـب از سـه ناحیـه 

بـر شـهر کنـدز حملـه کـرد کـه بـا شکسـت سـنگینی 

شـد. مواجه 

آقـای احمـدزی افزود، شورشـیان گـروه طالبان در دو 

ناحیـه دیگـر شـهر در مکان هـای عامـه املنفعـه مثل 

اینکـه غیرنظامیـان  یـا  و  شـفاخانه ها کمیـن گرفتـه 

را سـپر قـرار داده انـد کـه عملیـات بـه کنـدی پیـش 

می رود.

او عـالوه کـرد کـه بـه مـردم و شـهروندان کشـور وعده 

مخالفـان  دسـت  بـه  کنـدز  بـار  ایـن  کـه  می دهیـم 

مسـلح نخواهـد افتـاد. آقـای احمـدزی از تلفـات دو 

طـرف چیـزی نگفت امـا ترصیح کرد که به شورشـیان 

تلفـات سـنگینی وارد شـده اسـت.

فرمانـده پولیـس کنـدز نیـز می گویـد کـه جنـگ در 

شـهر هسـت امـا قابـل نگرانی نیسـت؛ نیرو بـه اندازه 

کافی در شـهر آمده اسـت و دشـمن تلفات سـنگینی 

داده اسـت.

از سـوی دیگـر، در پـی حملـه گـروه طالبـان به شـهر 

کنـدز، رسپرسـتان وزارت دفـاع و داخلـه نیـز بـه ایـن 

والیـت سـفر کرده انـد تا مناطـق را از نزدیـک کنرتول 

و مشـاهده کنند.

نهادهـای امنیتـی نیز می گوینـد که برای پشـتیبانی 

نیروهـای مسـتقر در کنـدز، نیـروی تازه نفـس زمینی 

و هوایـی بـه شـهر کنـدز اعـزام شـده اند و دشـمن در 

حـال فـرار از منطقه اسـت.

نـر  بـا  کشـور  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

خرنامه ای نوشـته اسـت که قطعـه 905 امنیت ملی 

تـالش مشـرتک و  رسیـع را جهـت کمـک بـه والیـت 

کنـدز  و عقـب زدن حمله طالبان روی دسـت گرفته و 

نقـش فعـال را بـازی کـرده اسـت.

در خرنامـه امنیـت ملـی آمـده اسـت که قطعـه 905 

امنیت ملی عملیات های تصفیه و تالشـی را در شـهر 

متـاس  یـک  در  قطـر   و  روسـیه  خارجـۀ  وزیـران   

سـوریه  و  افغانسـتان  صلـح  رونـد  دربـارۀ  تلیفونـی 

کردنـد.  گفت وگـو 

وزارت خارجـۀ روسـیه در خرنامـه ای گفته اسـت کـه 

رسگئـی الوروف، وزیـر خارجه این کشـور با محمدآل 

ثانـی، معـاون صدراعظـم و وزیـر خارجـه قطـر دربارۀ 

رونـد صلح افغانسـتان، گفتگـو کرد.

پیـش از ایـن، الوروف از آن چـه کـه برخـورد دوگانـۀ 

غـرب در پیـکار بـا گـروۀ داعـش دانسـته بـود، ابـراز 

نگرانـی کـرده بـود. او گفته بود: »بدون شـک، مبارزه 

ایـاالت متحـده،  رئیـس جمهـور  ادامـه از ص1-   

روز پنجشـنبه بـه رادیـوی فاکس نیـوز گفـت کـه 

حتـی در صـورت توافـق بـا طالبـان، ۸۶۰۰ تن از 

نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان باقـی خواهند 

مانـد. ایـاالت متحـده اکنون حـدود چهـارده هزار 

رسبـاز در کشـور دارد.

داده  هشـدار  آمریـکا  رئیس جمهـوری  همچنیـن 

کـه اگـر حملـه ای بـه آمریـکا از خـاک افغانسـتان 

در آینـده منشـا بگیـرد، آنهـا دوبـاره بـا نیرویـی به 

ایـن کشـور خواهنـد آمـد کـه نظیـرش در گذشـته 

نبـوده باشـد.

کـه  می گویـد  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون   

 ۴۶ تاکنـون،  انتخاباتـی  کمپاین هـای  آغـاز  از 

ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  علیـه  شـکایت  مـورد 

اسـت.  شـده  ثبـت  جمهـوری، 

مبـارزات انتخاباتـی 1٧ نامـزد رياسـت جمهـورى، 

در ششـم اسـد سـال روان در رسارس کشـور آغـاز 

گردیـد و در ۳ میـزان سـال روان، پایـان می یابـد.

سـخنگوی  و  منشـی  الیاسـی  قاسـم  محمـد 

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی، دیـروز )شـنبه، 9 

سـنبله( بـه پـژواک گفتـه کـه شـکایات ثبت شـده، 

شـامل رفتارهـا و گفتارهـای توهیـن و تحقیرآمیـز 

علیـه یکدیگـر، تخریـب تبلیغـات نامـزدان، نصـب 

عکـس روی عکـس نامـزد دیگـر و سـوء اسـتفاده از 

می باشـد. دولتـی  امکانـات 

صلـح  گفت وگوهـای  احتاملـی  آغـاز  آسـتانۀ  در   

غنـی،  ارشف  محمـد  طالبـان،  و  حکومـت  میـان 

رئیـس جمهـور و نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری 

و  امنیتـی  نیروهـای  رس  بـر  کـه  می کنـد  تأکیـد 

معاملـه  ایـن گفت وگوهـا،  در  افغانسـتان  دفاعـی 

نخواهـد شـد. آقـای غنـی کـه در ادامـۀ پیکارهـای 

انتخاباتی اش، دیروز )شـنبه، ۹سـنبله( با شـامری 

از فرهنگیـان در کابـل سـخن می گفـت، گفـت که 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور حفـظ خواهنـد 

شـد. او در ایـن بـاره افـزود: »ایـن 19  سـال در 

تاریخ افغانسـتان یک اسـتثناء اسـت که ما رضورت 

ایسـتاد  خـود  پـای  رس  داشـتیم.  خارجی هـا  بـه 

می شـویم و از ایـن خـاک دفـاع می کنیـم.« 

قـرار اسـت گفت وگوهای صلح حکومـت و طالبان، 

پـس از امضـای توافـق میان امریـکا و طالبان، آغاز 

شـود. ایـن گفت وگوهـا، قرار اسـت در شـهر اسـلو، 

پایتخـت ناروی برگزار شـود.

تاکنون مشـخص نیسـت چـه زمانـی گفت وگوهای 

طالبـان و امریـکا کـه از بیش از یک هفته به اینسـو 

در دوحـه جریـان دارنـد، خامته می یابـد و دوطرف 

یـک توافق نامـه را امضـا می کنند.

و حومه هـای شـهر کنـدز آغاز کـرده و با احتیـاط الزم 

تروریسـتانی را کـه در اماکـن ملکی مخفی شـده اند، 

نشـانه می گیرند.

یکبـار  تروریسـت  "طالبـان  می گویـد:  ملـی  امنیـت 

دیگـر بـه خاطـر حفـظ خـود در اماکن ملکـی مخفی 

وارد  املنفعـه خسـارات  عـام  تاسیسـات  بـه  و  شـده 

کردنـد کـه منونـه آن حملـه بـاالی شـفاخانه ملکـی 

والیت کندز اسـت، این مانور وحشـت انگیز دشـمن، 

در  جبهـه ای  جنگ هـای  در  ضعف شـان  نشـانگر 

مقابـل نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور اسـت."

نـر  بـا  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  دیگـر،  سـوی  از 

اعالمیـه ای نوشـته اسـت که "گـروه طالبـان  با حمله 

بـاالی شـهر کنـدز بـه شـامری از سـاحات مسـکونی 

و  رسـانیده  آسـیب  غیرنظامـی  اهـداف  و  ملکـی 

خواسـتند تـا فضـای رعب و وحشـت را حاکم سـازند، 

امـا ایـن حملـۀ طالبـان بـا پاسـخ جـدی و بـه موقـع 

نیروهـای قهرمـان امنیتـی و دفاعی کشـور، دفع و به 

عقـب زده شـد."

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه طالبـان بـا هـدف قـرار 

دادن سـاحات ملکـی و مسـکونی، مکان هـای عـام 

املنفعـه، سـپر قـراردادن مردم عام و آسـیب رسـاندن 

ایـن  مـردم  بـا  را  خویـش  دشـمنی  شـهروندان،  بـه 

آشـکار  جنـگ  دوام  بـرای  را  ارادۀ شـان  و  رسزمیـن 

کرده انـد.

ارگ بـه نقـل از محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور 

کشـور نوشـته اسـت کـه این گونـه اعامل طالبـان در 

تضـاد بـا موضـوع نشسـت رهران شـان کـه در دوحه 

مـردم  کـه  حالـی  در  می باشـد.  اسـت،  جریـان  در 

افغانسـتان خواسـتار قطـع جنـگ و رسـیدن به صلح 

پایدارانـد، صلحـی کـه در آن مـردم باعـزت زندگـی 

گفتگوهـای  دور  نهمیـن  کـه  اسـت  گفتنـی  کننـد. 

مناینـدگان ایـاالت متحـده و طالبـان در دوحـه قطـر 

بـر رس موضـوع صلـح در افغانسـتان جریـان دارد امـا 

ایـن گـروه در کشـور در حـال نـرد اسـت.

کـه ظاهـرا  ریاسـت جمهـوری می گوینـد  در  منابـع 

گـروه  خواسـته های  متحـده  ایـاالت  مناینـدگان 

طالبـان را قبـول نکـرده اسـت و ایـن امـر باعث شـده 

کـه ایـن گـروه دوبـاره حمالتـش را تشـدید کنـد.

امـا  سیاسـی  و  نظامـی  کارشناسـان  از  شـامری 

طالبـان  حمـالت  گرفـن  شـدت  کـه  می گوینـد 

بـا  صلـح  مذاکـرات  در  امتیـاز  گرفـن  منظـور  بـه 

اسـت. امریـکا  مناینـدگان 

علیـۀ تروریـزم بایـد آزاد و عـاری از معیارهـای دوگانه 

باشـد. معلومـات تـکان دهنـده  ای در این جـا وجـود 

دارد کـه شـامری از همـکاران غربـی مـان معیارهای 

دوگانـه در رابطـه بـا سـازمان تروریسـتی که از سـوی 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل منـع شـده، دارند.«

ترامـپ،  دونالـد  گفته هـای  دربـارۀ  هم چنـان  او 

رییس جمهور امریکا که از روسـیه، هند و کشـورهای 

پرنفـوذ منطقـه خواسـت کـه بـا داعـش مبـارزه کنند 

گفـت: »مبـارزه علیـه ترویـرزم و موادمخـدر در مترکز 

مـا قـرار دارد.«

ایـن سـخنان در حالی مطرح می شـود کـه دو روز 

پیـش منابعـی بـه رسـانه ها در دوحـه گفتـه بودند 

کـه مـن توافقنامـه بیـن آمریـکا  و گـروه طالبـان 

نهایـی شـده  اسـت و طرفیـن روی تطبیـق دادن 

کار  حـال  در  پشـتو  و  فارسـی   انگلیسـی،  متـون 

هسـتند و ایـن کـه چـه سـندی از ایـن زبان هـا به 

عنـوان مـن اصلـی توافـق بـه حسـاب بیایـد.

خارجـه  امـور  وزیـر  پمپئـو،  مایـک  همچنیـن، 

آمریـکا، پیـش از ایـن ابـراز امیـدواری کـرده بـود 

توافقـی دسـت  بـه  تـا اول سـپتامر  کـه طرفیـن 

کننـد. پیـدا 

وی، از تکت هـای انتخاباتـی نام نـرد؛ اما گفت که 

بیشـرتین شـکایات، از سـوی پنج تکـت انتخاباتی 

علیه یکدیگر شـان به ثبت رسـیده اسـت.

موصـوف، بـا بیـان اینکـه بـه بیش تریـن شـکایات 

ثبـت شـده رسـیدگی صـورت گرفتـه اسـت، عـالوه 

کـرد که در روزهـای آینده، به شـکایات باقی مانده 

نیـز رسـیدگی صـورت خواهـد گرفت.

انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  وی،  گفتـه  بـه 

بـه خاطـر توقـف کـردن تخلفـات، اخطاریـه هـای 

الزم را بـرای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

فرسـتاده اسـت. در انتخابات ریاست جمهوری که 

قرار اسـت در ششـم میزان سـال روان برگزار شـود، 

۱۷ تـن بـه شـمول رهـران حکومت وحـدت ملی، 

بـه رقابـت خواهنـد پرداخت.

خلیـل زاد،  زملـی  گفتگـو،  ایـن  پایـان  از  پـس 

افغانسـتان  امـور صلـح  در  امریـکا  ویـژه  مناینـده 

بـه کابـل خواهـد آمـد و نتایـج گفتگوهایـش را بـا 

مقامـات حکومـت افغانسـتان رشیک خواهـد کرد.

پیـش از ایـن وزارت دولـت در امـور صلـح کشـور 

گفتـه بـود کـه هیـأت مذاکـره کننـده افغانسـتان 

آغـاز  بـا گـروه طالبـان تشـکیل شـده و در زمـان 

مذاکـرات صلـح با طالبـان، مشـخصات این هیأت 

اعـالم خواهـد شـد.

رئیـس جمهور، در بخش دیگر از سـخنان دیروزش 

در میـان فرهنگیـان، وعـده سـپرد کـه در صـورت 

برنـده شـدن در انتخابـات ریاسـت جمهوری توجـه 

بیشـرتی بـه زبان هـا و فرهنـگ کشـور مناید.

او توجـه بـه فرهنـگ و هویـت فرهنگی افغانسـتان 

را یـک امـر مهـم بـرای شـکل گیری هویـت ملـی و 

حس وطن دوسـتی دانسـت و گفت که برنامه های 

بازسـازی  ایـن بخـش خواهـد داشـت.  جامـع در 

و  خانقاه هـا  فرهنگـی،  مکان هـای  قرصهـای، 

کاروانرساهـا، بخشـی از کارهای بـود که آقای غنی 

در صـورت پیروزی در انتخابات ریاسـت جمهوری، 

انجـام خواهـد داد.

ارگ:دردوحهدرموردنظامآیندهکشورگفتگویینمیشود

تاکنون۴۶شکایتعليهنامزدانریاستجمهورى
ثبتشدهاست

رئيسجمهور:
درگفتوگوهاىصلحبرسرنيروهاىامنيتیمعاملهنخواهدشد

حملهطالبانبرشهرکندز؛
یکفرماندهو3۴عضوگروهطالبانکشتهشدند

وزیرانخارجۀروسيهوقطردربارۀروندصلحافغانستان
گفتوگوکردند
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 شـب شـنبه گـروه طالبـان از سـه اسـتقامت بـاالی شـهر 

قنـدز حملـه کـرد و قسـمت هـای ایـن شـهر را در کنـرتل خود 

گرفـت. در ایـن حملـه ده هـا تـن از افـراد ملکـی کشـته و ده 

هـا تـن دیگـر زخمی شـده انـد. اگرچه طالبـان در حـال عقب 

نشـینی از شهر هسـتند و نیروهای امنیتی با احتیاط پیروی 

مـی کننـد؛ وضعیـت اسـفبار ایـن اسـت که مـردم از زمـان آغاز 

جنـگ تـا کنـون در خانـه هـای خـود گیـر مانـده انـد و منـی 

تواننـد بـرای تهیـه مایحتاج خـود از خانه ها بیرون شـوند. این 

بزرگرتیـن حملـه طالبـان در مـاه های اخیر به شـامر مـی رود.  

اگرچـه بـا رسعت گرفن گفتگوهای صلح، تشـدید جنگ 

از سـوی طالبـان قابـل پیش بینی بـود، اما با توجـه به تعریفی 

کـه از فضـای حاکـم بـر مذاکـرات می شـد، توقع مـی رفت که 

همزمـان بـا پیرفـت مذاکـرات، طالبـان از اعـامل خشـونت و 

کشتار دسـت بکشند. 

جنـگ و حمـالت اخیـر طالبـان نشـان داد کـه ایـن گروه 

بـه هیـچ اصـول اسـالمی و بیـن املللـی پابنـد نیسـت و بـرای 

رسـیدن بـه اهـداف سیاسـی شـان از هیـچ کاری پـروا نـدارد. 

کـه  عـده ای  تصـور  برخـالف  طالبـان  رهـران  از  بسـیاری 

خوشـبینانه از صلـح و گفتگـو بـا آنهـا سـخن می گوینـد، افراد 

دو رو، منفعـت جـو و غیـر معتقـد بـه مسـایل رشعی و انسـانی 

می باشـند و از دوام خشـونت و جنگ در افغانسـتان جز منافع 

خودشـان کـه آن را بـا منافـع بیگانـگان بخیه زده انـد، به هیچ 

چیـز دیگـری فکـر منـی کنند.

طالبـان در حالـی شـهر کنـدز را مـورد حملـه قـرار دادند 

کـه توافقنامـه صلـح میـان امریـکا و طالبـان نهایـی شـده و به 

گفتـه مقامـات ایـن گـروه تنهـا روی برخـی جزییـات گفتگوها 

امنیـت  و  بـه صلـح  معتقـد  گـروه  ایـن  دارد. چنانچـه  ادامـه 

افغانسـتان مـی بـود، هرگـز بـه ایـن حمـالت دسـت منـی زد.

از دوران حکومـت قبلـی تـا کنـون کـه مسـأله صلـح بـا 

طالبـان مطـرح شـده اسـت، چـه حکومـت و چـه امریـکا بـه 

صـورت یـک طرفـه بـه طالبـان امتیـاز داده انـد بـدون ایـن که 

کمرتیـن امتیـاز را از آنها گرفته باشـند. در دوره حکومت قبلی 

ممنوعیـت حمـالت شـبانه و محدودیـت حمـالت هواپیامهای 

بـدون رسنشـین، مـروط کـردن هرنـوع حملـه بـه مناطـق و 

مراکـز تجمـع طالبـان بـه آگاهی حکومـت افغانسـتان و آزادی 

بزرگرتیـن  بگـرام،  و  پلچرخـی  هـای  زنـدان  از  نفـر  هـزاران 

امتیازاتـی بودنـد که به این گروه داده شـد؛ امـا در مقابل گروه 

طالبـان بـا حمـالت خونین و پر تلفـات انتحـاری در پایتخت و 

سـایر والیـات، بـه این کنش و نرمـش حکومت پاسـخ می داد. 

در مذاکـرات دوحـه نیـز امریـکا تا کنـون به طالبـان فقط 

امتیـاز داده اسـت، بـدون ایـن کـه امتیـاز مشـخصی از آنهـا 

گرفتـه باشـد. امریـکا بـا آغـاز مذاکـره بـا طالبـان، این گـروه را 

از ردیـف گـروه تروریسـتی خـارج کـرد و بـه متـام جنایـات ضد 

بـری آن مروعیـت بخشـید. امریـکا طالبـان را از یـک گروه 

منفـور، خشـن و افراطـی بـه یـک گـروه قابـل تعامـل و مذاکره 

تبدیـل کـرد و توجـه جهانیـان را به تعامل و گفتگو بـا این گروه 

جلـب کرد. 

گفتگـو  طالبـان  بـا  نیروهایـش  خـروج  درمـورد  امریـکا 

مـی کننـد، امـا در برابـر آن از طالبـان تعهـد مـی گیـرد کـه از 

خـاک افغانسـتان علیـه منافع امریکا اسـتفاده نشـود، تعهدی 

کـه انجـام آن در اختیـار ایـن گـروه نیسـت. امریـکا بـا آغـاز 

مذاکـرات صلـح سـطح توقـع طالبـان را بیـش از حـد بـاال بـرد 

و بـرای آنهـا ایـن توهـم را بـه وجـود آورد کـه امریـکا از جنـگ 

و  کنـد  مـی  تـرک  را  کشـور  وایـن  شـده  خسـته  افغانسـتان 

حکومـت و نیروهـای امنیتـی هـم قادر نیسـتند بـدون حامیت 

خارجـی از نظـام سیاسـی و قلمـرو جغرافیای افغانسـتان دفاع 

کننـد؛ بنابرایـن صلـح  با طالبان تنها راهی اسـت کـه زمینه را 

بـرای خـروج نیروهـای امریکایی فراهـم می کند و تـاب و توان 

حکومـت را افزایـش مـی دهـد.

ایـن توهـم طالبـان تـا حدی بـاال رفته کـه طالبـان از یک 

طرف بر امارت اسـالمی تأکید می کند و از سـوی دیگر گفتگو 

بـا حکومـت را بـه عنـوان یـک طرف قضیـه رد می کنـد. امریکا 

در برابـر خشـونت هـا و حمـالت طالبـان در جریـان مذاکـرات 

صلـح، واکنـش جدی نشـان نـداده اسـت و بی تفاوتـی امریکا 

نسـبت به کشـتارهای خونین توسـط طالبـان، رسان این گروه 

را در راه انـدازی حمالت بیشـرت تشـویق کرده اسـت.

طالبـان مانند گذشـته جنایـت جنگی مرتکب می شـوند 

و افـراد غیـر نظامـی را هـدف قرار می دهند، اماکن و سـاحات 

عـام املنفعـه را تخریب می کنند، از افراد ملکی سـپر انسـانی 

مـی سـازند و دارایـی هـای مـردم را بـه غـارت مـی برنـد؛ اما از 

تـرس برهـم خـوردن رونـد صلح، همه دنیا سـاکت مـی مانند و 

همـه جنایـت ها نادیـده گرفته می شـود.

صلحـی کـه بـا زور، خونریـزی و کشـتار بـه وجـود آیـد، 

اسـتبدادی،  حکومـت  افغانسـتان  مـردم  بـرای  نتیجـه اش 

محدودیـت آزادی بیـان، گسـرتش تبعیـض، نابرابـری و از بیـن 

رفـن حقـوق شـهروندی اسـت. ایـن صلـح نـه بـه زخـم هـای 

مـردم افغانسـتان مرهـم مـی نهـد و نـه اهـداف جامعـه امریـکا 

را در تأمیـن امنیـت جهانـی بـراورده می سـازد. بهرت اسـت که 

نسـبت بـه رونـد صلـح دیـدگاه واقـع بینانه داشـته باشـیم و از 

جـان مـردم بـرای راضـی سـاخن رهـران یـک گـروه خشـن و 

افراطـی هزینـه نکنیـم.

 

مخنيــوی دی. ز

د کار او ټولنیــزو چــارو رييــس عبدالحکيــم شــیرزاد 

پــژواک اژانــس رسه پــه ځانګــړې مرکــه کــې وويــل، دغــو 

ــاتو  ــمېر موسس ــو ش ــه د ي ــو ت ــو او هلکان ــلګونه نجون س

ــر شــوی او  ــه همــکارۍ د زده کــړې دغــه چانــس براب پ

ــوري معاشــات  ــه ل ــادو ادارو ل ــې د ي ــه ي ــو ت ــي، ځين واي

ــږي. ــول کې ــم ورک ه

پــه دې  زياتــوي، هغــه زده کوونکــي چــې  نومــوړی 

ــه  ــړې، دوی ت ــپړې ک ــړې بش ــې زده ک ــوده ک ــې م ټاکل

د کاروبــار لپــاره  هــم د اړونــد موسســې لــه لــوري کاري 

ــږي. ــول کې ــایل ورک وس

ــه دې  ــاره ل ــړو لپ ــوي زده ک ــواړي د حرف ــل، غ ــه ووی هغ

وروســته یــو انســټيټيوټ رامنځتــه 

ــوه  ــه ی ــې ل ــا ی ــه وین کــړي چــې پ

ــه لګښــتونو کــې  ــې پ ــه ی ــوري ب ل

کمښــت رايش او دغــه راز د زیــات 

شــمېر ځوانانــو لپــاره بــه د زده 

ــره يش. ــه هــم براب کــړو زمین

ــه مخــې،  ــو ل د شــېرزاد د معلومات

پــه دې  وینــا،  پــه  د مســوولينو 

ــي  ــر زده کوونک ــر ه ــې پ ــوده ک م

لــه ۴۰۰ تــر ۶۰۰ امریکايــي ډالــر 

لګښــت راځــي چــې د بېالبېلــو 

مرســته کوونکــو ادارو او حکومــت 

ــږي. ــول کې ــوري ورک ــه ل ل

دی وايــي، تېــر کال هــم د کســب 

ــه  ــي، پ ــت واي ــارو رياس ــزو چ ــار د کار او ټولني  د ننګره

ــه  ــوايل پ ــې کم ــې روزګارۍ کچ ــې د ب ــت ک ــه والي دغ

موخــه يــې ځوانانــو تــه د حرفــوي زده کــړو زمينــه برابــره 

ــړې ده. ک

دوی وايــي، ۲۲00 نجونــې او هلــکان د نجــارۍ، مبايــل 

ــې  ــو ک ــورو برخ ــک او ن ــۍ، اليس خام ــې، خياط جوړون

کســب زده کــوي چــې تــر شــپږ مياشــتنۍ روزنــې 

وروســته ورتــه د اړونــد کســب کاري وســايل هــم ورکــول 

ــږي. کې

ــې  ــارې ي ــه دې چ ــي، ل ــي واي ــت چارواک ــه رياس د دغ

موخــه پــه ننګرهــار کــې د بــې روزګارۍ کچــې کموالــی 

راتــګ  د  کســبګرو  د  هېوادونــو  نــورو  د  راز  دغــه  او 

ننګرهار کې ۲۰۰۰ نجونې او هلکان پر حرفوي زده کړو بوخت دي 

زده کــړو پــه دغــه مرکــز کــې ۱۹ســوه نجونــو او هلکانــو 

ــپړو  ــه بش ــه ل ــټ ت ــړې او د کار مارکې ــړې ک ــه زده ک ورت

کاري وســایلو رسه وړانــدې شــوي دي.

دا  وویــل،  ځوانانــو  بوختــو  کــړو  زده  حرفــوي  پــر 

پروګرامونــه ورتــه ګټــور دي او کولــی يش د پروګــرام تــر 

بشــپړولو وروســته واړه کاروبارونــه پــر مــخ بوځــي.

د دوی لــه ډلــې تورپکــۍ پــه دغــه رياســت کــې د 

خياطــۍ روزنــه ترالســه کــوي. نومــوړې پــژواک تــه 

ــه  ــې دغ ــرې ي ــه چې ــه ده، ک ــې غريب ــۍ ي ــل، کورن ووي

کســب زده کــړ نــو پــه خپــل کــور کــې بــه خياطــي کــوي 

ــا  ــادي پياوړتي ــۍ د اقتص ــه د کورن ــب ب ــه دې ترتي او پ

برخــه کــې همــکاره وي. دغــه راز د شــعيب پــه نــوم پــه 

ــو  ــت ي ــړو بوخ ــه زده ک ــارۍ پ ــې د نج ــت ک ــه رياس دغ

ــويل او  ــل ښــوونځی ل ــي چــې نيمــه ورځ خپ ځــوان واي

ــوي. ــب زده ک ــه کس ــه ورځ دغلت نيم

هغــه زیاتــوي، ډېــری افغانــان اقتصــادي ســتونزې لــري 

او لــوی المــل يــې دا دی چــې يــوازې پــه يــوه کار تکيــه 

ــت  ــوه وخ ــه ي ــوان پ ــو ځ ــه ي ــا، ک ــه وين ــه پ ــوي. د هغ ک

کــې زده کــړې او کســب دواړه وکــړي نــو هــم بــه خپلــې 

ــه د  ــم ب ــوي او ه ــه ورس ــان رس ت ــه ش ــه ښ ــړې پ زده ک

خپلــې کورنــۍ الســنيوی وکــړي.

روان  لــه  وايــي،  مســوولني  چــارو  ټولنيــزو  او  کار  د 

پروګــرام وروســته بــه د ننګرهــار پــه بېالبېلــو ســیمو 

کــې ورتــه یــو شــمېر نــور پروګرامونــه پیــل يش چــې تــر 

دې دمــه ورتــه د زرو کســانو د جــذب پــه موخــه رسوې 

تــررسه شــوې ده.

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

جنایت
 در سایه صلح
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تجربـه تاریخـی کشـورهای دیگـر در خصـوص بـه 

پایـان رسـانیدن منازعـه نشـان می دهـد کـه قبـل از 

برقـراری صلـح فراگیـر، ابتـدا آتـش برقـرار می شـود و 

سـپس در مـورد چگونگی حـل منازعه و تقسـیم قدرت 

و یـا بازنویسـی قانون اساسـی، طرف هـای درگیر باهم 

بـه گفتگـو می پردازند اما هسـتند منونه های مذاکراتی 

کـه در عیـن جنـگ وجـود داشـته اسـت ولـی ایـن نوع 

مذاکـرات کمـر منتـج به نتیجـه مطلوب شـده اند. در 

نهمیـن دور مذاکـرات صلـح میـان آمریـکا و طالبـان، 

قـرار بر این شـده اسـت کـه بـه زودی معاهـده میان دو 

طـرف بـه امضا برسـد کـه در آن جدول خـروج نیروهای 

آمریکایـی از افغانسـتان و تعهـد طالبـان مبنی بر قطع 

رابطـه بـا سـایر گروه های تروریسـتی درج خواهد شـد. 

در هفتـه گذشـته انتظـارات شـهروندان مبنـی بر ختم 

بـود  افزایش یافتـه  برقـراری صلـح در کشـور  و  جنـگ 

امـا حملـه گروهـی طالبـان بـر شـهر قنـدوز در شـال 

کشـور، ایـن امیدهـای ایجادشـده را نقش بـر آب منود 

زیـرا تهاجـم گروهـی طالبـان بـر یـک شـهر نشـان از 

پایـان گرفـن خشـونت در کشـور نیسـت بلکـه حاکـی 

اسـت.  کشـور  در  کشـتار  و  خشـونت ها  تـازه  مـوج  از 

پرسـش اینجاسـت کـه هم زمانـی جنـگ و مذاکـره کـه 

توسـط طالبان در پیش گرفته شـده اسـت، بـرای ثبات 

سیاسـی و صلـح در کشـور حـاوی کدام پیام ها اسـت؟

ایاالت متحـده که یکـی از بازیگـران اصلی منازعه 

فعلـی در افغانسـتان بـه شـار مـی رود، در مبـارزه بـا 

تروریسـم رویکرد واحد نداشـته اسـت و با آمدن دونالد 

افغانسـتان حالـت  قبـال  در  آمریـکا  ترامـپ سیاسـت 

ترامـپ  رئیس جمهـور  اسـت.  گرفتـه  خـود  دمدمی بـه 

بارهـا گفتـه اسـت کـه می خواهـد نیروهـای آمریکایـی 

افغانسـتان را تـرک کننـد زیـرا آمریـکا به مثابـه پلیـس 

جهانـی نیسـت کـه در گوشـه کنار جهـان بـه پاسـبانی 

بپردازنـد. پس ازآن که سـناتورهای ارشـد ایاالت متحده 

از وزارت دفـاع و خارجـه آن کشـور خواسـتند در مـورد 

پیامدهـای خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان و 

این کـه آمریـکا بار دیگر از ناحیه افغانسـتان موردحمله 

رئیس جمهـوری  دهنـد،  تضمیـن  منی گیـرد،  قـرار 

آن کشـور به طـور غیرمرقبـه اعـان منـود کـه آمریـکا 

افغانسـتان را تـرک منی کنـد و مصالحـه بـا طالبـان به 

معنـی ختـم جنـگ در افغانسـتان نیسـت. ازآنجایی که 

بـرای  روش  اصلی تریـن  را  خشـونت  منطـق  طالبـان 

می داننـد،  افغانسـتان  در  سیاسـی  قـدرت  کسـب 

پـس از اظهارنظـر ترامـپ مبنـی بـر مانـدگاری آمریـکا 

در افغانسـتان، بـه مـوج جدیـد خشـونت ها در کشـور 

گروهـی  حملـه  آن هـا  مهم تریـن  کـه  دسـت زده اند 

طالبـان بـر شـهر قندوز اسـت. با توجـه به رونـد جاری 

ایـن  پیامدهـای  می تـوان  کشـور  در  صلـح  و  جنـگ 

را در خصـوص  و مذاکراتـی طالبـان  رویکـرد جنگـی 

ثبـات سیاسـی و صلـح در کشـور چنیـن برشـمرد؛

الـف- طالبـان به تنهایـی کلیـد جنـگ و صلـح 

متامی فعالیت هـای  فعلـی  رشایـط  در  نیسـتند: 

تخریبـی و کشـتار در گوشـه و کنـار کشـور بـه طالبـان 

نسـبت داده می شـود امـا واقعیـت امـر چنیـن نیسـت. 

هم اکنون در افغانسـتان ده ها گروه مسـلح غیرمسـئول 

وجـود دارد کـه در جنـگ، تـرور، ربایندگـی، اخـاذی 

مـواد مخـدر،  قاچـاق  و  بزرگراه هـا، گروگان گیـری  در 

معروف تریـن  دارنـد.  دسـت  اسـلحه  و  باسـتانی  آثـار 

ایـن  بسـیاری  کـه  هسـتند  طالبـان  گروه هـا،  ایـن 

اعـال بـه نـام آن هـا ثبـت می شـود. ماهیـت گروه هـا 

و جنبش هـا در جهـان سـوم طـوری اسـت کـه آن هـا 

بیشـر بـه بنیان گـذاران و رهـران کاریزماتیـک خـود 

وفـادار هسـتند تا به یک سـاختار نظام منـد و عقایی. 

طالبـان هم اکنـون بـه دوشـاخه عمـده تقسیم شـده اند 

کـه هرکـدام آن هـا مجموعه هـای کوچک تـر را در خـود 

آمریـکا  بـا  اگـر رهـری طالبـان  جای داده انـد. حتـی 

و دولـت افغانسـتان مصالحـه مناینـد، هیـچ ضانتـی 

از  دسـت  طالبـان  جنگـی  نیـروی  کـه  نـدارد  وجـود 

اسـلحه بردارنـد. بسـیار از جنگجویـان طالبـان بـرای 

از  انتقام گیـری  ماننـد  شـخصی  اهـداف  بـه  رسـیدن 

رقبـا و یـا امرارمعـاش بـا طالبـان پیوسـته انـد. افرادی 

طالبـان  از  زدایـی  قباحـت  امـر  در  زمینه سـازی 

توسـط حلقـات داخلـی و بیرونـی خـود فریبـی بیـش 

نیسـت ایـن روزهـا خطـر معاملـه ی جمهوریـت بیـش 

در  عـده ی  اسـت،  دهنـده  آزار  مـردم  بـرای  همـه  از 

صـدد انـد کـه شـور و هلهلـه ی پروسـه صلـح را نسـبت 

از  بعضـی  سـازند.  تـر  برجسـته  ارزش هـا  سـائر  بـه 

سیاسـیون کابـل نشـین بـه زعـم خـود شـان روی طرح 

حکومـت موقـت کار می کننـد و آن را بـه عنـوان یگانـه 

راه نجـات کشـور از رش هیـوالی جنـگ بـه مـردم مـژده 

می دهنـد، مناینـدگان طالبان و آمریـکا در قطر، نتایج 

مذاکـرات شـان را پنهـان نگهمیدارنـد، تنهـا مـوردی 

کـه از بازدهـی ایـن جلسـات طـی هفـت مـاه بـه مردم 

جملـه ی  همیـن  می شـود  داده  گـزارش  افغانسـتان 

تکـراری » خـروج طالبـان از صـف جهادیسـم جهانـی 

و خـروج زمامننـد نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان .« 

در ایـن اواخـر همیـن جملـه جـای خـود را بـه جملـه 

ارزشـی دیگـری واگـذار کرده اسـت سـخنگوی طالبان 

در حسـاب توئیر اش می نویسـد » خر خوشـی در راه 

اسـت« امـا هیچکـدام شـان از الک این کلـی گویی ها 

پـا فراتـر نگذاشـته انـد.

در ایـن میان تنها موردی کـه به آن کمر پرداخته 

شـده اسـت نقـش مـردم افغانسـتان در پروسـه صلـح 

اسـت، بـه زعم دو جانب مذاکره کننـده در دوحه، روند 

عدالت خواهـی در گفتگوهـای شـان رعایـت گردیـده 

آمریـکا و  بـه  آنـان فقـط در حیطـه مسـائل مربـوط  و 

طالبـان مذاکـره دارنـد. هـر عقـل سـلیم، هـر چنـد از 

بیـرون بـه ماهیـت مذاکـرات نـگاه بینـدازد در می بابـد 

کـه مـورد مذاکـره تنها همیـن دو موضوع تکـراری خود 

شـان نیسـت؛ بلکـه حـرف و حدیث هـای زیادی پشـت 

صحنـه خوابیـده اسـت کـه از دیـد مـردم پنهان اسـت، 

نفـع و صـاح هیچکـدام  بـه  پنهـان کاری در پروسـه 

نخواهـد بـود، بلکـه قضیـه را بـرای طرفیـن مذاکـره در 

کوتـاه مـدت پیچیده و دشـوار خواهد سـاخت، طالبان 

در صـدد کسـب مرشوعیـت سیاسـی و ایجـاد حاشـیه 

امـن بـرای تـداوم فعالیت های تروریسـتی شـان اسـت 

کـه نـه سـودای صلـح در رس دارنـد و نـه پـروای امنیت 

و ثبـات جهانـی در مخیلـه شـان عبـور می کنـد؛ لـذا 

پیـش پرداخـت در پشـت پـرده ی مذاکـرات دوحـه بـه 

ایـن گـروه اگـر احیانـا صـورت گرفتـه باشـد مـردود و 

رسـوا کننـده اسـت هرگونـه معامله در مـورد جمهوریت 

مـورد قبـول مـردم افغانسـتان نیسـت. طـی دو دهـه 

اینکـه  بـا  افغانسـتان  در  نظـام جمهوریـت  حاکمیـت 

یکـی از خونباتریـن دوران تاریخـی کشـور بـود؛ با آنهم 

یکـی از بهریـن زمان هـا جهـت ایجـاد شـدن بسـر و 

زمینه هـای ترقـی و توسـعه در ابعـاد گوناگـون زندگـی 

محسـوب می گـردد. مـا در طـول تاریـخ قربانی هـای 

زیـادی دادیـم، شـاهان و حاکـان مسـتبد گذشـته، 

مـردم افغانسـتان را در جهـات امیـال و خواسـته های 

منارهـا  کلـه  سـاخن  قربانـی  می منودنـد،  خودشـان 

از اجسـاد مـردم و بـه هـر نحـو ممکـن تحـت مضیقـه 

نگهداشـن آنـان یکـی از رایـج ترین شـیوه های اِعال 

دیکتاتـوری بـود بـدون اینکـه چشـم انداز روشـن برای 

آینـده مـردم افغانسـتان در قبـال داشـته باشـد.

در تاریـخ افغانسـتان خونبارتریـن مقاطـع زمانـی 

را بـه صـورت مکـرر شـاهد بودیـم، امـا بهریـن مقطـع 

زمانـی را شـاهد نبودیـم، خون هـا بـه نـا حـق ریختـه 

افـراد،  طلبـی  جـاه  ارضـای  دلیـل  بـه  رصفـا  می شـد 

بـدون اینکـه هدفـی را تعقیـب منایـد، حاکـان وقت، 

مسـت و غـرق در جنـون خون ریـزی بودنـد تـا بتواننـد 

بـه زعم خودشـان پایه هـای لرزان حاکمیت پوشـالی را 

اسـتحکام بخشـند. مظـامل و بیچارگی بر مـردم بی داد 

می کـرد، دوران تاریـک و سـیاهی بود کـه لحظه لحظه 

ایـن فاکت هـا  بـا متـام  امـا  بـوی خـون مـی داد؛  آن 

شـد.  سـپری  نیـز  تاریـک  دوران  آن  درماندگی هـا،  و 

در آن زمـان فقـط خـون می دادیـم کـه پشـت رس آن 

هیـچ هدفـی واضـح و روشـن وجـود نداشـت تـا بـه آن 

سـمت نزدیـک شـویم خون هـای ریختـه شـده ضایـع 

می گردیـد بـا اطـاع از ایـن امـر کـه آینده ی درخشـان 

را منی تـوان انتظـار داشـت متـام صحنه هـای آن عرص 

و زمـان تاریـک و شـوم بـود؛ امـا اکنـون نیـز از لحـاظ 

نیروهای انسـانی در حد وسـیع قربانی داریم، طی دو 

دهـه حاکمیـت نظـام موجود، در ابعـاد نظامی و ملکی 

قربانـی داده ایـم و تـا کنـون ایـن رونـد غمبـار ادامـه 

دارد؛ امـا پشـت رس آن، هدفـی موجـود اسـت. هـدف 

از تحمـل رنـج و درد قربانی هـای بـی شـار کنونـی، 

آزاد زیسـن و بـا همـی اسـت، جنـگ تحمیـل شـده ی 

اسـتخباراتی، بـه هـدف سـلب آزادی مردم افغانسـتان 

اسـت و فرجـام آن، بـردن بـه زیـر یـوغ اسـتثار و بهـره 

کشـی اسـت؛ اما مـردم افغانسـتان به ایـن زورگویی ها 

تـن منی دهنـد. افغان هـا زندگـی ذلـت بـار را در ادوار 

تاریخـی نپذیرفتـه انـد و از ایـن بـه بعـد نیز گـردن خم 

کرد. نخواهنـد 

مقطـع کنونـی نیـز خونبارتریـن اسـت؛ امـا یگانه 

دلیـل اسـتخبارات منطقـه و تروریسـتان بیـن املللـی 

در قبـال ریختانـدن ایـن خون هـا، هـدف برگردانـدن 

مـردم افغانسـتان بـه تحجـر و واپس گرایـی را تعقیـب 

می کننـد. بـا اینکـه عـرص و زمـان کنونـی خونبارترین 

اسـت امـا در نـوع خـودش بهریـن اسـت، بهریـن به 

ایـن دلیل که هـدف از این خونریزی نفـی جمهوریت 

مـردم  امـا  بگیرنـد؛  افغان هـا  از  را  آن  تـا  اسـت 

افغانسـتان بـا خـون خویـش ریشـه های آن را آبیـاری 

می کننـد تـا دوبـاره زیـر چـر اسـتبداد و خودکامگـی 

وجودشـان  در  ملـی  غـرور  افغان هـا  نکننـد.  سـقوط 

مـوج می زنـد کـه بارهـا در راسـتای حفـظ ایـن غـرور 

مقاومـت و ایسـتادگی بـه خـرج داده انـد، غـرور ملـی 

کـه بـا تجـاوز گروه هـای اسـتخباراتی بـه خشـم نیایـد 

بـی بـار اسـت، امـا افغان هـا دو دهـه در برابـر چنیـن 

بـار  کـه  ملـی  غـرور  انـد.  ایسـتاده  اسـتوار  جنگ هـا 

مسـئولیت بیـن املللـی مـا را به دوش نکشـیده باشـد 

قبـال  در  افغانسـتان  مـردم  امـا  اسـت؛  تهـی  میـان 

جامعـه ملـل وظیفـه انسـانی شـان را ادا کـرده انـد، 

ایـن دومیـن بار اسـت که مـردم افغانسـتان بـه عنوان 

سـپر جامعـه جهانـی عمـل کـرده انـد و بار مسـئولیت 

بیـن املللـی را از عهـده شـان سـاقط کـرده انـد. بـار 

اول تجـاوز قشـون رسخ شـوروی بـه افغانسـتان بـود 

کـه در صـورت پیـروزی بـر مـردم افغانسـتان تصمیـم 

داشـتند وارد آب هـای گـرم شـوند و از آنجـا قـاره اروپا 

از  را  نتوانسـتند خـود  امـا  بیاندازنـد؛  بـه مخاطـره  را 

نیـز کـه  بـار دوم  بدهنـد،  نجـات  افغانسـتان  باتـاق 

عـرص کنونـی اسـت، گروه هـای تروریسـتی کـه هدف 

نا امن سـازی جهان را در رس داشـتند، در جغرافیای 

افغانسـتان گیـر ماندنـد و رسبـازان ایـن مـرز و بـوم 

بـا  کـه  کردنـد  سـپر  سـینه  آنـان  برابـر  در  فداکارانـه 

تحمـل هـزاران قربانـی، نا گذیـر این جنـگ در خاک 

افغانسـتان باقـی مانـد.

رس  پشـت  را  سـال ها  تریـن  خونبـار  اگـر  مـا 

میگذاریـم بـه هـدف رسـیدن به توسـعه و ثبـات پایدار 

بـردار  منـت  منی خواهیـم  هیچـگاه  چـون  اسـت؛ 

کشـورهای بیرونـی باشـیم و یـا زیـر یوغ تحجـر، گردن 

نهیـم؛ بنـا بـر ایـن چنیـن روز هـا را سـپری میکنیـم تـا 

طعـم بهریـن روزهـای آینـده را بچشـیم و متـام ایـن 

هـدف  بـه  رسـیدن  راسـتای  در  قربانی هـا  و  خون هـا 

مقـدس آزادی از کام تروریـزم و بسـط و گسـرش ثبات 

و توسـعه پایـدار اسـت؛ لـذا هیچگونـه تهدیـد و قتـال، 

مـردم افغانسـتان را از رسـیدن بـه این هـدف غایی باز 

نخواهـد داشـت و تـا رسـیدن بـه رس منـزل مقصـود، 

دسـت از تـاش و مقاومـت کوتـاه نخواهند کـرد. مردم 

وجـب وجـب خـاک رسزمیـن خـود را بـه شـمول حفـظ 

بـا خون هـای ریختـه شـده ی خـود  نظـام جمهوریـت 

حفـظ خواهنـد منـود.

در  پیوسـته اند،  طالبـان  بـه  انگیزه هـا  ایـن  بـا  کـه 

صـورت امضـای معاهـده صلـح میـان رهـران طالبـان 

بـه  دیگـر،  طـرف  از  افغانسـتان  دولـت  و  ازیک طـرف 

چنیـن پیانـی متکیـن نخواهنـد کـرد. عـاوه بـر این، 

طالبـان بـه لحـاظ فکـری جنبـش یکپارچه و یکدسـت 

به هیچ عنـوان  گـروه  ایـن  افـراد  تندروتریـن  نیسـتند. 

افغانسـتان  دولـت  و  آمریـکا  بـا  مصالحـه  بـه  حـارض 

اجـازه ای  چنیـن  آن هـا  فکـر  طـرز  زیـرا  نیسـتند 

منی دهـد کـه بتواننـد بـا دولـت تحـت حایـه امریکا و 

فن سـاالرهای تحصیل کـرده در غـرب به توافق برسـند. 

بارها دیده شـده اسـت کـه وقتی گروه های شورشـی به 

رونـد صلـح پیوسـته اند، تندروتریـن بخـش آن گـروه یـا 

اعـام اسـتقال کرده انـد و یـا بـا سـایر گروه هـا یکجـا 

شـده اند. شـبیه ترین منونـه قضیـه طالبـان را می تـوان 

شـورش قبایلـی در غـرب و شـال غـرب عـراق ماننـد 

میان سـال های  کـه  گفـت  رمـادی  و  دیالـه  االنبـار، 

2006 و 2008 بـه اوج خـود رسـیده بـود امـا تعامـل 

گردیـد  موجـب  شـورش ها،  ایـن  رهـران  بـا  آمریـکا 

القاعـده شـاخه عـراق  بـه  افـراد شورشـی  تندروتریـن 

و سـپس داعـش بپیوندنـد. پیوسـتند شـاخه سیاسـی 

معنـای  بـه  افغانسـتان  در  صلـح  فراینـد  بـه  طالبـان 

پذیـرش متـام زیرمجموعـه نظامی طالبـان بـه فراینـد 

صلـح در کشـور نیسـت. عـاوه بـر آن متامی گروه های 

مسـلح دیگـر کـه بنـام طالبـان بـه فعالیـت خـود ادامه 

می دهنـد، بعـداز مصالحه راه خـود را در پیش خواهند 

گرفـت و یـا بـا گروه هـای دیگـر ادغـام خواهنـد شـد.

بـا  مبـارزه  در  دمدمی مـزاج  رویکـرد  ب- 

مخصوصـاً  آمریـکا  شـد:  نخواهـد  موفـق  تروریسـم 

در دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ در مبـارزه 

و  اسـت  داشـته  زیـاد  فرودهـای  و  فـراز  تروریسـم  بـا 

بـودن  غیرقابل پیش بینـی  و  باوری هـا  بـی  امـر  ایـن 

رویکـرد آمریـکا را افزایـش داده اسـت. طالبـان بـرای 

خـود  گروهـی  و  انتحـاری  بخشـیدن حمـات  شـدت 

کـه  اسـت  ایـن  از  عبـارت  آن  و  دارنـد  سـاده  دلیـل 

خشـونت ورزی بیشـر طالبـان وگروه هـای دیگـر وادار 

بـه امتیازدهـی بیشـر بـه طالبـان می منایـد. رویکـرد 

موجـی آمریـکا باعـث بی اعتـادی بیشـر نسـبت بـه 

آن کشـور می شـود. آمریـکا گاهـی تحت فشـار افـکار 

عمومـی در آن کشـور، اعام می دارد کـه متام نیروهای 

بـا  گاهـی  و  می منایـد  خـارج  افغانسـتان  از  را  خـود 

توجـه بـه رویکـرد بازیگـران داخلـی در آن کشـور بیـان 

مـی دارد کـه آمریکا در افغانسـتان منافـع دامئی دارد و 

تـرک منی کنـد. را  ایـن کشـور 

نادیـده  و  صلـح  بـه  یک جانبـه  توجـه  ج- 

گرفـن انتخابـات: در رشایط فعلی دولت افغانسـتان 

انتخابـات  برگـزاری  راسـتای  در  را  خـود  متامی تـوان 

ریاسـت جمهـوری بسـیج منـوده اسـت و مسـأله صلـح 

را بـه پـس از انتخابـات موکـول منـوده اسـت و طالبان 

بـه رضر  را  انتخابـات  کـه  دیگـر  از حلقـات  بعضـی  و 

خـود می دانـد ارصار دارنـد کـه صلـح در اولویـت قـرار 

گیـرد؛ زیـرا وقتـی انتخابـات برگـزار شـود آن هـا بـا یک 

حکومـت مـرشوع و مردمی روبـرو هسـتند کـه سـاقط 

نـزد  از طـرف دیگـر  و  ازیک طـرف دشـوار  آن  منـودن 

جامعـه بین املللـی ایجاد مسـئولیت می کنـد. طالبان 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نشـدن  برگـزار  بـرای 

ولـو  می دهنـد  خـرج  بـه  را  خـود  متامی تاش هـای 

بـه قیمـت کشـته شـدن هـزاران نفـر در کشـور باشـد؛ 

سیاسـی  نخبـگان  و  افغانسـتان  دولـت  بـر  بنابرایـن 

کشـور اسـت کـه بـا توجـه بـه منافـع جمعـی بـه رونـد 

نـگاه عقانـی داشـته  و گفتگوهـای صلـح  انتخابـات 

باشـند و از رویکردهـای حیثیتی و احساسـی بپرهیزند 

زیـرا منافـع جمعی بـا هیچ چیـز قابل معاوضه نیسـت و 

همیشـه در تاریـخ کشـور ثبـت خواهـد شـد.

 محمد سالم ناجی

   سید لطیف سجادی

 جمهوریت دستاورد باد آورده نیست
 که به بـاد بدهیم
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از منایـش  اقتبـاس  بـا  ریچـارد لینـک لیـر قصـد دارد 

موزیـکال اسـتیون سـوندهایم یـک فلـم  را در عـرض ۲۰ 

سـال بسـازد.

می دهیـم«  ادامـه  خوشـحالی  »بـا  ورایتـی،  از  نقـل  بـه 

عنـوان فلـم  بعـدی ریچـارد لینک لیر کارگردان تحسـین 

شـده آمریکایـی اسـت.

ایـن فلـم  بـا اقتبـاس از منایـش موزیکالـی به همیـن نام 

بنـی  و  می شـود  سـاخته  سـوندهایم  اسـتیون  سـاخته 

فلدسـتاین، بلیـک جـر و بـن پلـت بازیگـران آن خواهند 

بود.

لینک لیـر ایـن پـروژه را کارگردانـی می کنـد و آن را در 

یـک دوره ۲۰ سـاله خواهـد سـاخت.

ایـن کارگـردان فلـم  »پرسبچگـی« را در طـول ۱۲ سـال 

سـاخته بـود و بـرای آن چندیـن نامـزدی اسـکار دریافـت 

کرد.

خـود ایـن منایـش محبـوب موزیکال بـر مبنای منایشـی 

بـه همیـن نـام از سـال ۱۹۳۴ از جـورج اس.کافمـن و 

ماس هارت سـاخته شـده بود و داسـتان فرانکلین شـپرد 

روایـت می کنـد کـه همـه  را  بـرادوی  آهنگسـاز مشـهور 

زندگـی و دوسـتانش را ول کـرد تـا تهیـه کننـده فلم  های 

شـود. هالیوودی 

این داسـتان در اوج شـهرت او در هالیوود رشوع می شود 

و لحظـات مهـم زندگی فرانـک را روایت می کند.

و  می شـود  ظاهـر  شـپرد  نقـش  در  جـر  فلـم   ایـن  در 

فلدسـتاین در نقـش دوسـت وی مـری فلیـن کـه منتقـد 

می کنـد. آفرینـی  نقـش  بـود،  تئاتـر 

عکاسـی رسـمی فلـم  بـرای بخـش اول آن انجـام شـده 

اسـت.

لینـک لیـر درباره ایـن تصمیمش گفت کـه اولین بار در 

دهـه ۱۹۸۰ عاشـق ایـن داسـتان شـد و ۲۰ سـال بعد را 

به ایـن موزیکال فکـر کرد.

جدیدتریـن فلـم  لینک لیـر یعنـی »کجا رفتـی برنادت؟«  

اکنـون در سـینامها در حـال  بـازی کیـت بالنشـت  بـا 

منایـش اسـت. ایـن فلـم  از ۱۶ اگسـت اکرانـش را رشوع 

اسـت. کرده 

لینـک لیـر در طـول ۱۲ سـال در کنـار ایـن هـاوک، 

پاتریشـیا آرکـت و الـر کوالتـران »پرسبچگـی« را سـاخت. 

جایـزه  و  کـرد  کسـب  اسـکار  نامـزدی  چندیـن  فلـم   آن 

بازیگـر زن مکمـل را بـرای آرکـت دریافـت کـرد.

نوشـته  می دهیـم«   ادامـه  خوشـحالی  »بـا  داسـتان 

جـورج فـرت و موسـیقی و شـعرهای آن نوشـته اسـتیون 

از  دوره  یـک  ایـن منایـش  داسـتان  بودنـد.  سـوندهایم 

دربرمی گیـرد. را   ۱۹۷۶ تـا   ۱۹۵۷

اسـتیون سـوندهایم بـه خاطـر مشـارکتش در تئاترهـای 

موزیـکال برنـده یـک جایـزه اسـکار، هشـت جایـزه تونی، 

چندیـن جایـزه گرمـی و یـک جایـزه پولیتـزر شده اسـت.

شـب پیـش در مراسـمی که در جشـنواره فلم  ونیـز برگزار 

شـد، بـا اهـدای شـیر طـالی ایـن جشـنواره از یـک عمـر 

اسـپانیایی  کارگـردان  آملـادورا  پـدرو  هـری  دسـتاورد 

شـد. تجلیل 

بـه نقـل از خربگـزاری فرانسـه، پـدرو آملـادوار کارگـردان 

نامـدار اسـپانیایی بـا دریافـت شـیر طـالی ونیـز ۲۰۱۹ 

بـرای یـک عمـر دسـتاورد هـری مـورد تجلیل واقع شـد.

عنـوان  بـه  آملـادوار  از  برنامـه  ایـن  سـازمان دهندگان 

بزرگ تریـن و تاثیرگذارتریـن کارگردان اسـپانیایی پس از 

لوییـس بونوئـل یـاد کردنـد.

ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه آملـادوار جایـزه ای را از 

ونیـز می گیـرد. اروپایـی  مهـم  فسـتیوال 

آملـادوار کارگـردان ۲۱ فلـم  بلنـد بـوده کـه »بازگشـت«، 

»پاشـنه های بلنـد« و »آغوش هـای گسسـته« از جمله آنها 

. هستند

آملـادوار نخسـتین فلـم ش را سـال ۱۹۸۳ در ونیـز بـه 

منایـش درآورد، امـا فلم  دوم او بود که در سـال ۱۹۹۸ در 

ایـن جشـنواره رسو صـدای زیـادی بـه پا کرد ولـی رییس 

داوران از آن بـه عنـوان فلـم ی کـم اهمیـت یـاد کرد.

وی در کنفرانـس مطبوعاتـی کـه پیـش از اهـدای جایـزه 

برگـزار شـد گفـت: ۳۰ سـال بعـد مـن شـیر طالیـی را 

دریافـت کـرده ام... ایـن یـک عدالـت شـاعرانه اسـت.

کارگردان ۶۹ سـاله درباره آن فلم  گفت: اسـپانیا داشـت 

از یـک دیکتاتـوری بیـدار می شـد کـه ۴۰ سـال بـه طول 

انجامیـده بـود و مهم تریـن کار جنبـش هـری ایـن بـود 

کـه از آزادی اش لـذت بربد.

آملـادوار پیشـر دو اسـکار بـرای ملودرام هـای »همه چیز 

دربـاره مـادرم« و »بـا او حرف بـزن« دریافت کرده اسـت.

فلم  هایـش در رسارس جهـان  بـرای  ایـن کارگـردان کـه 

دموکراسـی  را محصـول  اسـت خـودش  شـناخته شـده 

همـه  می خواهـد  دلـش  گفـت  و  خوانـد  اسـپانیایی 

داشـته  فلم  هایـش  در  را  موجـود  تنوع هـای  و  طیف هـا 

باشـد.

وی کـه از رنـگ در فلم  هایـش بسـیار اسـتفاده می کنـد 

کار رسزمیـن  مـادری اش  ایـن  در  او  الهام بخـش  گفـت 

»المانچـا« اسـت کـه در مرکـز اسـپانیا واقـع شـده اسـت. 

وی گفـت بـه یـاد منـی آورد در کودکـی اش رنـگ قرمـز 

دیـده باشـد و تنهـا رنـگ، رنـگ سـیاه سـوگواری ها بـود.

پدرو آلمادوار با شیر طالی ونیز 
تجلیل شد

ریچارد لینک لیتر یک فلم  
موزیکال می سازد سال چهاردهم  شماره  3821  یک شنبه   10 سنبله  1398 1 سپتمبر 2019

در  سـینامیی  رقابت هـای  فصـل  آغازگـر  کـه  تلورایـد  بـا رشوع جشـنواره 

آمریـکا اسـت، فلـم  »فـورد در برابـر فـراری« بـرای نخسـتین بـار در ایـن 

درآمـد. بـه منایـش  جشـنواره 

بـه نقـل از ورایتـی، اولیـن اکران جهانـی فلم  »فـورد در برابر فـراری« دیروز 

در جشـنواره فلـم  فلوراید ۲۰۱۹ انجام شـد.

بـا توجـه بـه واکنـش مخاطبـان بـا دیـدن ایـن فلـم ، بایـد گفـت فلـم  جیمز 

منگولـد نیـز یکـی از مدعیـان اسـکار امسـال خواهـد بـود.

اسـتقبال از این فلم  بسـیار باال بود و سـینامی ورنر هرتسـوگ با گنجایش 

از  برخـی  فلـم   منایـش  طـول  در  بـود.  شـده  پـر  کامـال  صندلـی،   ۶۵۰

خیلـی  سـکانس های  از  برخـی  روی  بـر  را  خـود  چشـم های  متاشـاگران 

دراماتیـک ایـن فلـم  که بـا مترکز بر مسـابقات اتومبیل رانی سـاخته شـده، 

بودند. بسـته 

بازیگـران ایـن فلـم  کریسـتین بیـل و مـت دیمـون در نقـش دو شـخصیت 

مشـهور تاریـخ اتومبیل رانـی بـازی کرده اند. دیمـون نقش کارول شـلبی را 

بـازی کرده که راننده آمریکایی مشـهوری اسـت که توسـط فورد اسـتخدام 

شـده تا ماشـینی بسـازد کـه فـراری را در رقابـت تاریخی لومانس در سـال 

۱۹۶۶ در فرانسـه شکسـت دهـد. بیـل نیـز در نقـش کن مایلز بـازی کرده 

کـه راننـده افسـانه ای بریتانیایـی اسـت کـه شـلبی ارصار دارد تـا او راننده 

سـوپر ماشـین فورد باشد.

ایـن فلـم  ۱۵۲ دقیقـه ای اولیـن اکرانـش را دیـروز ۳۰ اگسـت تجربـه کـرد 

و قـرار اسـت از ۱۵ نوامـرب در سـینامهای آمریـکا راهـی پرده هـای نقـره ای 

شود.

از معتربتریـن رویدادهـای  تلورایـد کـه  فلـم   چهـل و ششـمین جشـنواره 
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سـینامیی جهان و آغازگر رقابت اسـکار در آمریکاسـت، از ۳۰ اگسـت تا ۲ 

سـپتمرب در آمریـکا برگـزار می شـود.

فلـم  مسـتند »کودتـا ۳۲« سـاخته تقـی امیرانـی مستندسـاز ایرانـی مقیـم 

بـه  رویـداد  ایـن  در  ایران/انگلسـتان/آمریکا  مشـرک  محصـول  بریتانیـا 

منایـش در خواهـد آمـد. فلـم  کوتـاه »مانیکور« سـاخته آرمان فیـاض نیز در 

بخـش فلـم  کوتـاه جشـنواره منایـش داده می شـود.

 

گیرمـو دل تـورو، فلم سـاز و کارگـردان برنـده اسـکار، بـاز هـم فلم ی در 

ژانر وحشـت می سـازد.

بـه نقـل از مـووی وب، فلم  هـای خـوب در ژانـر گرگینـه ای اغلـب نـادر 

هسـتند؛ امـا بـه نظـر می رسـد گیرمو دل تـورو قصد دارد فلـم ی در این 

ژانر بسـازد. کارگردان برنده اسـکار فلم  سـینامیی »شـکل آب« با ایسـا 

لوپـز، کارگـردان و نویسـنده مکزیکـی در پـروژه بعـدی اش همـکاری 

خواهـد کـرد. ایـن فلـم  بـه عنـوان یـک فلـم  گرگینـه وسـرن از دنیـای 

اسـت. ماوراءالطبیعه 

ایسـا لوپـز در حـال حـارض بـرای فلـم  سـینامیی »بربهـا منی ترسـند« 

بسـیار تحسـین شـده اسـت. وی نظـرات مثبتـی را بـا فلـم  سـینامیی 

»بربهـا منـی ترسـند« دریافـت کـرد؛ ایـن فلـم  امتیـاز ۹۵ را از سـوی 

منتقـدان و امتیـاز ۹۸ را از سـوی مخاطبـان دریافـت کـرده اسـت. دل 

تـورو هـم به تازگی فلم  سـینامیی »داسـتان های ترسـناک بـرای گفن 

در تاریکـی« را تهیـه کنندگـی کـرده بـود که تـا کنون ۷۴ میلیـون دالر 

فروش داشـته اسـت.

ایسـا لوپـز ایـن کارگردان در مصاحبـه خود اعالم کرد: فلـم ی به همراه 

گیرمـو دل تـوور در دسـت سـاخت دارم کـه در ژانـر گرگینـه ای خواهـد 

بـود. دل تـورو ایـن ایـده را مطرح کـرد؛ مـن فلم نامه را نوشـتم و اکنون 

بـه رساغ سـاخت آن می رویم.

او ادامـه داد: تنهـا چیـزی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه تعـداد کمـی 

فلـم  خـوب در ایـن ژانـر سـاخته شـده اسـت و شـاید بهریـن آن فلـم  

سـینامیی »گـرگ منـای آمریکایـی در لنـدن« باشـد.

گفتنـی اسـت فلم  هـای دیگـری کـه در ایـن ژانـر سـاخته شـده، »مـرد 

گـرگ منـا«، »چنـگ زدن«، »رسبـاز سـگی« اسـت.

اندروهورنمستندسازدرگذشتگیرمودلتوروبازهمباژانروحشتبهسینماهامیآید
آثـارش بارهـا در جشـنواره فلـم  برلیـن بـه منایـش  مستندسـازی کـه 

درآمـده بـود، در ۶۶ سـالگی درگذشـت. بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، 

انـدرو هـورن سـازنده فلم  هایـی چـون »ترانه نومـی«  در ۶۶ سـالگی بر 

اثـر رسطـان درگذشـت. این فلم سـاز مسـتقل کـه نویسـنده، کارگردان 

 Twisted« عنـوان  بـا  تحسـین شـده ۲۰۱۴  مسـتند  کننـده  تهیـه  و 

Sister« بـود، در برلیـن درگذشـت.

او سـازنده فلم  هایـی چـون »عشـق کور« در سـال ۱۹۸۴، »آبـی بزرگ« 

در سـال ۱۹۸۸ و مسـتندهای »داسـتان بخش غربی« در سال ۱۹۹۷ 

و »ترانـه نومـی« در سـال ۲۰۰۴ بـود. متـام ایـن فلم  هـا در جشـنواره 

فلـم  برلیـن دیده شـده بودنـد. » Twisted Sister« که مسـتندی درباره 

یـک گـروه هیـوی متـال آمریکایی به همین نـام بود در جشـنواره معترب 

بین املللـی فلـم  مسـتند آمسـردام بـه منایش درآمـده بود.

وی در مصاحبـه ای از ایـن فلـم  بـه عنـوان داسـتان کالسـیک بیتلـز در 

هامبـورگ یـاد کـرده بـود که هر شـب ۶ سـاعت برنامه اجـرا می کردند.

ایـن مستندسـاز سـال ۱۹۵۲ در نیویـورک متولـد شـده و در دانشـگاه 

تـز  عنـوان  بـه  او  کـه  فلـم ی  بـود.  کـرده  تحصیـل  نیویـورک  هـر 

کـرد. کسـب  را  اسـکار  نامـزدی  بـود  سـاخته  دانشـگاهی اش 

جشنواره تلوراید شروع شد
 یک مدعی دیگر اسکار دیده شد

ثور
تالش های کاری تان باعث ایجاد منفعت هایی برای شما می شود. روابط تان 
ممکن است تحت تاثیر فضای تنش زا قرار بگیرد. باید مالقات با دوستان تان 
را به زمان دیگری موکول کنید و در هنگام رانندگی بسیار محتاط باشید زیرا 

در خطر اتفاقات ناخوشایندی هستید.

جوزا
شریک عاطفی تان ممکن است بدون هیچ دلیل خاصی شما را سرزنش کند. 
آرام باشــید و از بحث و دعوا اجتناب کنید. احتمــاال بخواهید که به خانواده 

مخصوصا شریک زندگی تان بیشتر توجه کنید. 

سرطان
ممکن است درگیر بحث هایی در کار شوید زیرا شایعاتی توسط یک خانم در 
اطراف تان علیه شــما پخش شده است. تالفی نکنید! همه چیز به زودی به 
حالت نرمال باز خواهد گشــت. در طول بعد از ظهر ممکن است مبلغ عمده 

ای پول دریافت کنید.

اسد
امروز زمانی که رانندگی می کنید بســیار مراقب باشــید! در خطر اتفاقات 
ناخوشــایندی هستید. قبل از رانندگی ماشــین را از نظر فنی کنترل کنید. 

باید از هر گونه حدس و گمان مالی اجتناب کنید.

سنبله
امروز به نظر می رسد که بســیار مشغول هستید، مشکالت زیادی برای حل 
کردن در محیط کاری دارید. همکاران تان بســیار شــما را حمایت می کنند. 
آرامش خود را حفظ کنید یا ممکن است چیزی بگویید که در آینده پشیمان 

شوید. 

حمل
یکی از اعضای خانواده ممکن اســت بــه قولی که داده بود در ارتباط با پول 
عمل نکند. او را ســرزنش نکنید! دالیل خودش را دارد. ســعی کنید بیشتر 

انعطاف پذیر باشید مخصوصا در برابر دوستان و خانواده تان.

میزان
ممکن اســت امروز کمی عصبی باشــید زیرا رئیس تان شما را درک نمی 
کند. دقت کنید که چه چیزی می گویید! باید آرامش خود را حفظ کنید 
زمانی که می خواهید با شریک عاطفی تان صحبت کنید، زیرا در خظر از 

دست دادن هماهنگی و سازش بین شما و همسرتان هستید.

عقرب
تا قبل از ظهر ممکن اســت اخباری در ارتباط با ســفر شــخصی تان که 
مدت ها در انتظار بوده اید دریافت کنید. شریک عاطفی تان ممکن است 
با رفتن به این ســفر موافق نباشد. بعد از یک دعوای طوالنی تصمیم می 

گیرید که یا این سفر را به تعویق بیاندازید و یا آن را لغو کنید.

قوس
به نظر می رســد که کمی عصبی هســتید و استرس دارید. از بحث کردن 
اجتناب کنید! زیرا در خطر مشکالت سالمتی هستید. احتماال بخواهید که 
سفرهای طوالنی مدت و مالقات های کاری را به زمان دیگری موکول کنید.

جدی
امروز صبح با مشــکالت کوچکی در محیط کاری با یکی از شرکای کاری 
تــان روبه رو خواهید شــد. علت این اختالف نظر در ارتباط با ســرمایه 
گذاری می باشد. باید از بحث کردن اجتناب کنید و بهترین کار این است 

که به مصالحه برسید.

دلو
اتفاقات غیــر منتظره ای رخ خواهد داد که مانــع حفظ برنامه های تان 
خواهد شــد. از کســب و کاری که اخیرا شــروع کرده اید انتظار نداشته 
باشید نامید خواهید شد! سعی کنید که گرفتن تصمیمات مهم را به زمان 

دیگری موکول کنید و از عجوالنه عمل کردن اجتناب کنید.

حوت
ممکن است فعالیت جدیدی را شروع کنید که منجر به سود مالی خواهد 
شد. سعی کنید که بیشتر انعطاف پذیر باشید و همکاران و شریک زندگی 

تان را درک کنید! از هر گونه بحث و دعوا اجتناب کنید. 

ژ ن ر ا ل ی ا ب ق ف آ ذ

غ ی ا ب ت ا ن ی ا ک ژ م

ژ ذ ز چ ی ا س ا ش ف آ د

ظ چ خ آ ن ح ب ی ک ر ت ه

ه ل ص ی ت ا ا ر ق ی ش و

م ح م ی ر ش ن ا ض ب ک ش

ا ز ق ت خ ه ف چ ر ا ا ط

ن پ غ ب ص ت ج ش ه د ر ا

ا ر س ی ا ن د ا ا ا گ و

و ژ ا ل ب و د پ و ن ا ط

ی د ک ی ر ی ث ش ج خ ه و

ل ث ع س ج ن س ا م ر گ آ

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 21 کلمه:  خوب
 31  کلمه: عالی 

د
امخ

ت

ر
ی

ـ  عادل  ـ  ـ عــدل  علی 
عدالتـ  عالیـ  عیدـ  دعا 
ـ عیادت ـ عدیل ـ عاید ـ 
عادی ـ عدم ـ عیال ـ اعم 
ـ میعاد ـ عمل ـ عامل ـ 
علم ـ عالم ـ تعلیم ـ تعلم 
ـ علت ـ عادت ـ متعال ـ 
عمید ـ داعی ـ متعدی ـ 
تعادل ـ معتدل ـ تعامل ـ 

عالمت.

آتشفشانـ  اتفاقـ  بخشایشـ  پاداشـ  ترکیبـ  ثوابـ  جواهرـ  چنانچهـ  
حتیـ  خواجهـ  دوبالژـ  ذخیرهـ  رایجـ  زمینـ  ژنرالـ  سرودـ  شکارگاهـ  
صیادـ  ضرباتـ  طراوشـ  ظلمتـ  عکاسـ  غیابتـ  فریباـ  قبایلـ  کاینات 

ـ گرماسنج ـ لیوان ـ مدهوش ـ نوین ـ وطواط ـ همانا ـ یاسا.
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ادامـه از ص 1- رفتـار ایـن کشـور را "خودرسانـه 

" خوانـد.

واکنـش  در  هـم  شـالی  کوریـای  خارجـه  وزیـر 

بـه ایـن اظهـارات آقـای پومپئـو، او را "زهرآگیـن" 

توصیـف کـرد.

انجـام  پیشـر  شـالی  کوریـای  خارجـه  وزارت 

مذاکـرات بیشـر بـا حضـور مایـک پومپئـو را بـی 

ربـط دانسـته و خواسـتار جایگزیـن شـدن فـردی 

"دقیق تـر" در مذاکـرات بـه جـای او شـد.

بـه  بـار   ۴ میـادی  سـال گذشـته  پومپئـو  آقـای 

ایـن  از  یکـی  در  و  کـرد  سـفر  شـالی  کوریـای 

افـرادی کـه نـام آن هـا در این فهرسـت بـه ثبت نرسـیده مهاجران 

غیرقانونـی درنظرگرفتـه شـده و بـا احتـال اخـراج از ایـن ایالـت 

روبـرو خواهند شـد.

ایـن افـراد بایـد ثابـت کننـد کـه قبـل از ۲۴ مـارچ ۱۹۷۱، یعنی 

روز اسـتقال کشـور همسـایه بنـگادش از پاکسـتان وارد ایالـت 

آسـام در شـال رشق هنـد فهرسـت جنجالـی  ایالـت  مقامـات 

را منتـر کرده انـد کـه شـهروندان ثبـت شـده در ایـن ایالـت را 

شـامل می شـود. یـک میلیـون و نهصـد هـزار سـکنه ایـن ایالـت 

نامشـان در ایـن فهرسـت قـرار نـدارد و احتـال مـی رود از ایـن 

افـراد سـلب تابعیـت شـود.

مقام هـای آمریـکا گفته انـد ایـن افـراد بـه انجـام جرایـم جنگی 

نفـر متهـم  بـه سـه هـزار  نزدیـک  قتـل  و  تروریسـم  "از جملـه 

هسـتند."

احمـد  مصطفـی  عطـاش،  بـن  ولیـد  الشـبیه،  بـن  رمـزی 

پرونـده  ایـن  متهـان  دیگـر  البلوچـی  عـار  و  الحوسـاوی، 

هسـتند. ایـن افـراد ۲۰ سـال پـس از حمـات در نیویـورک، 

می شـوند. محاکمـه  پنسـیلوانیا  و  واشـنگنت 

در صورتـی کـه ایـن افـراد در جریـان دادگاه مجـرم شـناخته 

شـوند، بـه اعـدام محکـوم خواهنـد شـد. خالـد شـیخ محمد در 

سـال ۲۰۰۳ در پاکسـتان بازداشـت و سـه سـال بعد به پایگاه 

آمریکایـی در گوانتانامـو کوبـا منتقـل شـد.

خالـد شـیخ محمـد بـه همـراه ۴ نفـر دیگـر بـه قتـل دو هـزار و 

تلگـرام هـم دسرسـی داشـته اند. و  واتـس اپ، آی مسـیج 

 "Malwarebytes" سـایربی  امنیـت  رشکـت  از  ریـد  تومـاس 

در شـهر سـانتا کارا در ایالـت کالیفرنیـا آمریـکا ایـن مـورد را 

او در گفت وگـو  بی همتـا و وحشـتناک توصیـف کـرده اسـت. 

اسـت:  گفتـه   )ARD( آملـان  رادیو-تلویزیـون  یـک  شـبکه  بـا 

»هرگـز پدیـده ای مشـابه بـا ایـن ابعـاد را ندیده بودیم. همیشـه 

حمـات هدفمنـدی علیه افراد مشـخص وجود داشـت. بیشـر 

هـم کسـانی کـه قفـل دسـتگاه خـود را می شـکنند )ِجیل برک( 

در معـرض خطـر قـرار می گیرنـد. ایـن مـورد امـا در نـوع خـود 

بی نظیـر اسـت زیـرا هرگز چنین گـروه بزرگی از کاربـران آیفون 

کـه بـه یـک وبسـایت رس می زدنـد، هـدف حملـه نبودنـد.«

اشـاره ایـن کارشـناس امنیتـی بـه نحـوه عملکـرد هکرهاسـت. 

آسـام شـده بودند.

شناسـایی  بـرای  شـهروندان  نـام  ثبـت  رونـد  کـه  گفتـه  هنـد 

ایالـت  ایـن  بـه  غیرقانونـی  بصـورت  کـه  بنگادشـی  مهاجـران 

اسـت. رضوری  آمده انـد، 

این افراد ۱۲۰ روز فرصت داده شـده تا در مورد نبودن اسم شـان 

در فهرسـت شـهروندان ثبت شـده این ایالت درخواسـت بازبینی 

بدهنـد. هنـوز مشـخص نیسـت کـه بعـدا بـرای آن ها چـه اتفاقی 

خواهـد افتاد.

ایالـت آسـام خواسـتار برقـراری آرامـش شـده و تاکیـد  رسوزیـر 

کـرده ایـن افـراد حـق درخواسـت تجدیـد نظـر را دارنـد.

منتقـدان می گوینـد کـه مسـلانان بنگالـی ناعادالنه هـدف قرار 

گرفته انـد.

اسـامی ۴ میلیـون سـکنه آسـام در پیـش نویـس فهرسـت منتر 

شـده در سـال گذشـته وجود نداشـت.

رسشـاری سـاکنان ایالـت آسـام بـا هدف تعییـن افـرادی که در 

ایـن محـل بدنیا آمده اند و کسـانی که احتاال از کشـور همسـایه 

 ۱۹۵۱ سـال  در  کرده انـد  مهاجـرت  ایالـت  ایـن  بـه  بنـگادش 

رشوع شـد.

اما این رسشاری برای اولین بار به روز شده است.

از خانواده هـای سـاکن در ایالـت درخواسـت شـده تـا اسـناد و 

مدارکـی کـه اصـل و نسـب آن هـا را نشـان می دهـد، ارائـه دهند 

و کسـانی کـه نتواننـد شـهروندی خـود را ثابـت کننـد، خارجیان 

غیرقانونـی بـه حسـاب می آینـد.

یـک قاضی در آالباما دسـتور آزادی مردی را داده 

کـه بـه خاطـر رسقت ۵۰ دالـر و ۷۵ پنـس از یک 

نانوایـی بـه حبـس ابد محکوم شـده بود.

هشـتاد  دهـه  در  سـاله  کنـارد ۵۸  آلویـن  بـرای 

میادی طبق قوانین سـفت و سـخت آالباما برای 

جلوگیـری از تکـرار جرم چنین مجازات سـنگینی 

تعییـن شـده بـود. رای قاضی بـرای آزادی او پس 

از ۳۶ سـال زنـدان بـا واکنـش مثبـت خانـواده و 

دوسـتان آقـای کنـارد مواجه شـد.

آلویـن کنـارد پیـش از زندانـی شـدن نجـار بـود 

و وکیـل او گفتـه اسـت کـه می خواهـد بـه شـغل 

بـرای  را  خـود  پنجره هـای  فلوریـدا  شـهروندان 

می پوشـانند. طوفـان  از  خـود  محافظـت 

مرکـز ملـی طوفان هـای دریایـی آمریـکا می گوید 

شـدت طوفـان دوریـن افزایـش یافتـه و بـه درجـه 

چهار رسـیده اسـت.

شـدت وزش ایـن طوفـان دریایـی ۲۱۵ کیلومـر 

در سـاعت رسـیده اسـت و بـر اسـاس پیش بینـی 

مرکـز ملـی طوفان هـای دریایـی هنـگام عبـور از 

بـا زمیـن در  و برخـورد  باهامـا و رسـیدن  جزایـر 

فلوریـدا شـدیدترهم خواهـد شـد.

کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  باهامـا  از  گزارش هـا 

منطقـه  از  خـروج  بـرای  مسـافران  و  توریسـت ها 

پیـش از بسـته شـدن میـدان هوایـی بین املللـی 

آورده انـد. هجـوم 

و  شـده  اعـام  اضطـراری  وضعیـت  فلوریـدا  در 

مقام هـای محلـی از شـهروندان خواسـته اند مواد 

غذایـی الزم، آب و داروی خـود را دسـت کم برای 

یـک هفتـه تهیـه کنند.

سسـک فابـرگاس دوسـت و هم تیمی سـابق ادن 

بـرای  الزم  هـای  دارای شایسـتگی  را  او  هـازارد 

رهـربی رئـال درون زمیـن مـی بینـد.

انتقالـی 100  بـا  امسـال  تابسـتان  هـازارد  ادن 

یـورو  میلیـون   30 عـاوه  بـه  یورویـی  میلیـون 

مادریـد  رئـال  بـه  چلسـی  از  متغیـر  بندهـای 

پیوسـت. او در پیـش فصـل بـه غیـر از بـازی بـا 

و  نداشـت  خوبـی  چنـدان  عملکـرد  سـالزبورگ 

پیـش از رشوع فصـل نیـز دچـار مصدومیت شـد؛ 

بـه طوریکـه هنـوز نتوانسـته بـه مترینـات گروهی 

بایـد  ملـی  هـای  بـازی  وقفـه  از  پـس  و  برگـردد 

منتظـر اولیـن بـازی رسـمی او بـرای رئـال بـود.

برخـی معتقدنـد او منـی تواند مثـل رونالدو رهرب 

رئـال درون زمیـن باشـد امـا سسـک فابـرگاس در 

مصاحبـه بـا مـارکا خاف ایـن عقیـده را دارد.

سـتاره سـابق بارسـا و چلسـی بـه مـارکا گفـت:» 

ادن شـخصیتی بسـیار ویژه دارد. در نگاه اول، به 

رئـال سوسـیداد اعام کـرد ناچو مونرئـال بازیکن 

آرسـنال بـا ایـن باشـگاه بـه توافـق رسـیده و بـا 

قـراردادی دامئـی به سوسـیداد خواهد پیوسـت.

باشـگاه اسـپانیایی رئـال سوسـیداد اعـام کـرد 

ایـن  بازیکـن  جـذب  بـرای  آرسـنال  باشـگاه  بـا 

تیـم ناچـو مونرئـال بـه توافـق رسـیده تـا مونرئـال 

بـه   2021 سـال  تـا  یعنـی  سـال  دو  مـدت  بـه 

سوسـیداد منتقـل شـده و بـرای ایـن تیـم بـازی 

کنـد.

ایـن  سوسـیداد  رئـال  باشـگاه  رسـمی  وبسـایت 

دربـاره  اطاعیـه ای  در  و  کـرد  اعـام  را  موضـوع 

بـا وجـود اینکـه جسـی لینـگارد مهاجـم یونایتـد 

در فصـل جـاری تـا کنـون موفـق به گلزنی نشـده 

ولـی سولسـر بـا متجیـد از او می گویـد نقـش 

لینـگارد در تیمـش فوق العـاده بـوده اسـت.

مهاجـم  لینـگارد،  جسـی  اینکـه  وجـود  بـا 

برتـر  لیـگ  جـاری  فصـل  در  منچسـریونایتد 

تـا کنـون نـه موفـق بـه گلزنـی شـده و نـه پـاس 

گنـار  اولـه  ولـی  داده  هم تیمی هایـش  بـه  گلـی 

سولسـر، رسمربـی یونایتـد بـار دیگر بـه دفاع از 

او برخاسـته و می گویـد لینـگارد در فصـل جـاری 

اسـت. داشـته  فوق العـاده  نقشـی  تیمـش  در 

لینـگارد 26سـاله در واقـع از ماه دسـمرب 2018 

تـا کنـون نتوانسـته در لیـگ برتـر بـرای یونایتـد 

سـفرها بـا کیم جونـگ-اون، رهرباین کشـور دیدار 

کـرد.

در جریـان مذاکـرات دو کشـور در ژوئیـه گذشـته 

در پیونـگ یانـگ، عملکـرد "گانگسـرمابانه" آقای 

پومپئـو در تحت فشـار قرار دادن کوریای شـالی 

بـرای خلع سـاح امتـی محکوم شـد.

آمریـکا تحریم هایـی را علیـه افـراد و رشکت هایـی 

در تایـوان و هانگ کانـگ اعـال کـرده کـه گفتـه 

امنیـت  شـورای  هـای  قطعنامـه  نقـض  بـا  شـده 

سـازمان ملـل بـه کوریـای شـالی در وارد کـردن 

نفـت کمـک کرده انـد.

قبلـی خـود برگـردد.

او در سـال ۱۹۸۳ زمانی که ۲۲ سـال داشـت با 

چاقـو از یـک نانوایـی پنجـاه دالـر به رسقـت برد. 

اگرچـه هیـچ فـردی در ایـن رسقـت زخمـی نشـد 

امـا قاضـی دادگاه بـرای او حکم حبـس ابد بدون 

امـکان بخشـودگی را صـادر کرد.

آقـای کنـارد قبـل از رسقـت از نانوایـی، سـابقه ۳ 

رسقـت را داشـت و ایـن بـه معنـای نقـض قوانیـن 

ایالـت در تکـرار جـرم بود.

ایـن قانـون که بـا انتقادهای شـدیدی مواجه بود 

اکنـون تغییـر کـرده و در حـال حـارض حتـی بـا 

تکـرار جرم، امـکان عفو و بخشـودگی وجود دارد.

آقـای کنـارد در جلسـه دادگاه بـه قاضـی گفـت 

گرفتـه  عهـده  بـه  را  کارهایـش  همـه  مسـئولیت 

در  اسـت  گفتـه  کنـارد  آقـای  وکیـل  اسـت. 

وضعیـت  در  نفـر  "صدهـا"  آالبامـا  زندان هـای 

دلیـل  بـه  افـراد  ایـن  امـا  دارنـد  قـرار  مشـابه 

مانده انـد. زنـدان  در  سـال ها  وکیـل،  نداشـنت 

طوفـان  می گوینـد  هواشناسـی  کارشناسـان 

دریایـی دوریـن احتـاال ویرانگرتریـن طوفـان در 

اسـت. گذشـته  دودهـه  در  فلوریـدا 

ایـن طوفـان نزدیـک بـه ۶۳ هـزار خانـه را ویـران 

کـرد و ده هـا نفـر را کشـت.

قـدرت طوفان هـای دریایـی معمـوال هنـگام عبور 

از فـراز آبهـای گـرم، مثل آبهـای سـاحلی فلوریدا 

بیشـر می شـود.

گفتـه می شـود سـازه های سـاختانی یـک طبقه 

هـر  برابـر  در  تقریبـا  آمریـکا  در  رایـج  ویایـی  و 

طوفانـی کـه قوی تر از درجه ۲ در مقیاس سـفیر-

سیمپسـون باشـد داوم نخواهند آورد و دسـت کم 

سـقف آنهـا از جـا کنـده خواهد شـد.

کـه  داده  هشـدار  دریایـی  طوفان هـای  مرکـز 

خسـارت های ناشـی از دوریـن فاجعه بـار خواهـد 

بـود و می توانـد بـه سـیلی مرگبـار منجـر شـود.

انتظـار مـی رود ایـن طوفـان بـه بـارش بارانـی تـا 

۳۰ سـانتیمر منجـر شـود.

نظـر هیـچ چیز بـرای او مهم نیسـت ولی روح یک 

فـرد برنـده و پیـروز را درون خود دارد. او همیشـه 

از رقابـت اسـتقبال می کنـد و در رختکن فضایی 

شـاد را باعـث مـی شـود. ادن همیشـه در حـال 

شـوخی و خنـده اسـت امـا اینکـه انتظـار داشـته 

خـود  گـرد  را  بازیکنـان  رختکـن  درون  باشـید 

جمـع کنـد و بـرای شـان صحبـت کنـد، خیـر؛ او 

ایـن حـال هـازارد  بـا  نـدارد.  چنیـن شـخصیتی 

همیشـه  اسـت.  واقعـی  رهـرب  یـک  زمیـن  درون 

تـوپ مـی خواهـد و تیـم را با خود به جلـو هدایت 

مـی کنـد. در دوئـل های مسـتقیم همیشـه پیروز 

اسـت و گل مـی زنـد و پـاس گل مـی دهـد. ادن 

یـک بازیکـن کامـل اسـت و بازدهـی باورنکردنـی 

در رئـال خواهـد داشـت. مـن او را دارای قابلیـت 

هـای الزم بـرای رهـربی رئـال می بینم. هـر زمان 

کـه بـه او نیاز باشـد حـارض و آماده اسـت و خیلی 

هـا را شـگفت زده خواهـد کـرد.«

رئـال  باشـگاه  دو  نوشـت:"  مونرئـال  انتقـال 

سوسـیداد و آرسـنال بـرای انتقـال ناچـو مونرئـال 

بـه سوسـیداد بـه توافـق رسـیدند. از سـوی دیگر 

بـرای  بازیکـن  ایـن  بـا  رئـال سوسـیداد  باشـگاه 

مـدت دو سـال بـه توافـق رسـیده و به ایـن ترتیب 

بازیکـن   2021 ژوئـن   30 تاریـخ  تـا  مونرئـال 

بـود". خواهـد  سوسـیداد 

سوسـیداد،  باشـگاه  وبسـایت  اعـام  اسـاس  بـر 

مراسـم معرفی رسـمی ناچو مونرئال بـه هواداران 

ایـن باشـگاه روز دوشـنبه انجـام خواهـد شـد و 

زمـان و مـکان آن متعاقبـا اعـام خواهـد شـد.

دو  رسخ  شـیاطین  آنکـه  از  بعـد  و  کنـد  گلزنـی 

هفتـه پیاپـی در مقابـل ولـوز و کریسـتال پـاالس 

امتیـاز از دسـت دادنـد حجم انتقادهـا از لینگارد 

بـاال گرفتـه و عـده زیـادی حضـور او در ترکیـب را 

می داننـد. غیرمنطقـی 

خـود  مهاجـم  ایـن  از  دفـاع  بـا  سولسـر  ولـی 

مرکـزی ای  مهاجـم  هیچوقـت  جسـی  گفـت:" 

نبـوده کـه در مقابـل دروازه حریـف گلهـای زیـاد 

بزنـد. او خصوصیت هـای دیگـری دارد و در فصل 

جـاری در تیـم مـا نقـش خیلـی مهمـی داشـته 

اسـت. او از روز اول در مترینـات ثابـت کـرده کـه 

قصـد دارد در ترکیـب اصلـی مبانـد و ایـن را بـا 

تـاش در مترین ها و بازی ها نشـان داده اسـت".

کوریای شمالی:
 پومپئو روند از سرگیری مذاکرات با آمریکا را دشوارتر کرده

مردی که برای سرقت ۵۰ دالر حبس ابد گرفته بود، آزاد شد

قدرت تخریب طوفان دریایی دورین بیشتر شد

تاریخ محاکمه خالد شیخ محمد معمار حمالت یازده سپتمبر مشخص شد

رسوایی بی سابقه برای اپل: نفوذ دو ساله هکرها به آیفون

ورزش

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

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

 

 

. شد

تـاش  هرکـدام  و  کردنـد  آغـاز  معتـدل  را  بـازی  تیـم،  دو 

د  بازیکنـان  امـا  نکننـد،  دریافـت  گُلـی  تـا  می کردنـد 

جزئیـات شـکایت ایـکاردی از اینـر بـا لـو رفـنت یـک 

آن مشـخص  در  و  منتـر  مجـازی  فضـای  در  سـند 

شـده کـه اگـر ادعـای ایـکاردی اثبات شـود، باشـگاه 

او  از حقـوق خالـص  پرداخـت 20 درصـد  بـه  اینـر 

می شـود. محکـوم 

بـه  بـاره  ایـن  در  ایـکاردی  وکیـل  دی  کارلـو  جوزپـه 

می خواهـم  مـن  گفـت:  مدیاسـت  اسـپورت  شـبکه 

را شـفاف کنـم کـه موضـوع پرداخـت  ایـن موضـوع 

غرامـت یکـی از تبعات اجتناب ناپذیر شـکایت اسـت، 

نـه اینکـه بـه صـورت جداگانـه یـا رصفـاً تحـت عنـوان 

ادعـای خسـارت بـوده باشـد. امـکان اینکـه مـا بدون 

ایـن  ایـکاردی،  حقـوق  درصـدی   20 غرامـت  ذکـر 

شـکایت را تنظیـم کنیـم، وجود نداشـت. از این رو به 

محـض اینکـه این شـکایت تنظیـم می شـود، موضوع 

پرداخـت غرامـت هـم اجبـاری می  شـود.

بـا ایـن حـال شـکایتی کـه صـورت گرفتـه بـه هیـچ 

عنـوان بـه مسـائل مالـی مربـوط نیسـت چـون چیزی 

سـپین غر بـازان کـه درضـد حمـات خطرنـاک ظاهر شـده 

بودنـد، توانسـتند در دقیقـۀ دوازدهـم بـازی، در یـک ضـد 

حمله، توسـط فرشـید وجودی به گُل نخسـت دست یابند.

بعـد از ایـن گُل، بازیکنـان شـاهین آسـایی رساپـا حملـه 

شـدند و چنـد موقعیت خوب بدسـت آوردند اما نتوانسـتند 

به گُل برسـند. فشـار طایی پوشـان پایتخت ادامه داشـت 

و بازیکنـان ایـن تیـم توانسـتند در دقیقـۀ ۴۴بـازی توسـط 

روف قـادری به گُل تسـاوی برسـند.

نیمـۀ نخسـت بـازی، با همیـن نتیجۀ تسـاوی ۱-۱ به پایان 

رسید.

نیمـۀ دوم بـازی را شـاهین آسـایی هجومـی آغـاز کـرد و 

مالکیـت تـوپ و میـدان را در اختیـار گرفـت. سبزپوشـان 

دروازۀ  روی  را  هـم حمـات خطرنـاک  بـازان  سـپین غر  د 

حریـف ایجـاد کـرد تاجایی که یک بـار تیرۀ دروازۀ شـاهین، 

مانـع گُل زنـی بازیکنـان د سـپین غر بـازان شـد.

می شـدند،  نزدیـک  بـازی  پایـان  بـه  تیـم  دو  هرقـدر  امـا 

روف  این کـه  تـا  می گرفـت  شـدت  شـاهینی ها  حمـات 

بـار دیگـر در وقت هـای اضافـه و در دقیقـۀ ۹۲  قـادری، 

کـرد. گُل زنـی  شـاهینی ها  بـرای  بـازی، 

۱( بـه نفـع تیـم  رسانجـام، بـازی بـا همیـن نتیجـه )۲ – 

شـاهین آسـایی پایـان یافـت و ایـن تیـم سـه امتیـاز ایـن 

دیـدار را بـه دسـت آورد.

کـه ایـکاری می  خواهـد قرار گرفـنت در پروژه ورزشـی 

باشـگاه اینـر اسـت. چطـور می شـود کـه در دو مـاه 

بـازی  یـک  در  ایـکاردی حتـی  پیـش فصـل،  اردوی 

دوسـتانه هـم رشکـت نکـرده اسـت؟

حـاال مـا بایـد صـرب کنیـم تـا دادگاه شـکایت مـا را 

بپذیـرد و رونـد رسـیدگی بـه آن را آغـاز کنـد. من فکر 

می کنـم کـه دادگاه تـا پایان بـازار نقـل و انتقاالت که 

دوشـنبه شـب اسـت، صـرب خواهـد کـرد. مسـلاً اگر 

ایـکاردی بـه تیمـی دیگـر منتقـل شـود، شـکایت مان 

از اینـر هـم لغـو می شـود.«

شکایت ایکاردی از اینتر به خاطر پول نیست

تاریـخ محاکمـه خالـد شـیخ محمـد کـه از او بـه عنـوان معـار 

حمـات یـازده سـپتمرب نـام برده می شـود، تعیین شـده اسـت.

خالـد شـیخ محمـد و چهـار نفـر دیگر در یـازده جنـوری ۲۰۲۱ 

در یـک دادگاه نظامـی در گوانتانامـو محاکمـه می شـوند.

هکرهـا بـه مـدت دو سـال می توانسـته اند از یک حفـره امنیتی 

در مقیـاس گسـرده بـه آیفـون نفـوذ کننـد. این بدتریـن حمله 

بـه دسـتگاه های اپـل اسـت کـه سـال ها گـان می رفـت نفـوذ 

بـه آنها بسـیار دشـوار باشـد. آیا پـای هکرهای دولتـی در میان 

است؟

کارشناسـان امنیتـی گـوگل می گوینـد کـه ماه هـا پیش رشکت 

آیفـون  دسـتگاه های  امنیتـی  حفـره  یـک  جریـان  در  را  اپـل 

قـرار داده انـد و اپـل بـا انتشـار یـک بسـته به روزرسـانی در مـاه 

فـربوری )زمسـتان گذشـته( حفـره را مسـدود کـرده اسـت.

بـر ایـن اسـاس، هکرهـا می توانسـته اند موقعیت صاحـب تلفن 

تلفـن  دفرچـه  داده هـای  و  عکس هـا  و  دهنـد  تشـخیص  را 

او را کپـی کننـد. آنهـا بـه محتویـات چـت کاربـران آیفـون در 

فابرگاس: هازارد در رئال همه را شگفت زده خواهد کرد

رسمی: بازیکن آرسنال به رئال سوسیداد پیوست

سولسشر: نقش لینگارد در یونایتد فوق العاده است

نهصـد و هفتـاد و شـش نفـر متهـم شـده اند.

تـاش  بـرای محاکمـه ایـن افـراد تـا کنـون بـا موانعـی رو بـه رو 

بـوده اسـت.

خالـد شـیخ محمـد در جریـان محاکمه اش در سـال ۲۰۰۸ در 

دادگاهـی نظامـی گفـت قصـد دارد به جرم خود اعـراف کند و 

"از شـهادت در راه خـدا اسـتقبال می کند."

در  افـراد  ایـن  محاکمـه  می خواسـت  اوبامـا  بـاراک  دولـت 

گسـرده،  مخالفت هـای  از  پـس  امـا  شـود  انجـام  نیویـورک 

ایـن تصمیـم را تغییـر داد. تعطیلـی زنـدان گوانتانامـو یکـی از 

نکـرد. آن عمـل  بـه  کـه  بـود  اوبامـا  بـاراک  وعده هـای 

وزارت دفـاع آمریـکا پیشـر گفتـه بـود کـه خالـد شـیخ محمـد 

"اعـراف کـرده کـه او مسـئول" حمـات بـوده اسـت.

بنـا بـر اعـام کارشناسـان امنیتـی گـوگل، بـرای آلوده کـردن 

صفحـات  بـه  کاربـران  کـه  بـوده  کافـی  آیفـون  دسـتگاه های 

اینرنتـی آلـوده هدایت شـوند. چنین صفحاتی حدود دو سـال 

داشـته اند. وجـود 

دومیـن دیـدار مرحلـۀ گروهـی هشـتمین دور رقابت هـای 

سـنبله   ۷ پنج شـنبه،  شـام  کـه  کشـور  فوتبـال  لیگ برتـر 

میـان تیم های شـاهین آسـایی و د سـپین غر بـازان برگزار 

وکیـل مائـورو ایـکاردی ضمـن تایید شـکایت موکلش 

از اینـر تاکیـد کـرد کـه او رصفـا بـه دنبـال غرامـت 

گرفـنت نیسـت و تنهـا اعـاده حیثیـت مـی خواهـد.

رابطـه ایـکاردی و باشـگاه اینـر از زمسـتان گذشـته 

تیـره شـد و بـه نظـر می رسـد ایـن مهاجـم آرجانتینی 

قصـد نـدارد در ایـن درگیـری پـا پـس بکشـد. بعـد از 

اینکـه مذاکـرات دو طـرف بـرای متدیـد قـرارداد بـه 

بـن بسـت خـورد، ایـکاردی بـرای بیـش از 40 روز از 

ایـن تیم کنار گذاشـته شـد و بازوبنـد کاپیتانی را هم 

از دسـت داد امـا او در هفتـه هـای پایانـی فصـل بـه 

ترکیـب نرآتـزوری برگشـت و بـه این تیم کمـک کرد تا 

سـهمیه حضـور در لیـگ قهرمانان را به دسـت بیاورد.

روز جمعـه گاتزتـا دلـو اسـپورت ادعـا کـرد کـه ونـدا 

نـارا، همـر و مدیر برنامـه ایکاردی، قصـد دارد برای 

بازگشـت ایـن مهاجـم آرجانتینـی بـه مترینـات اینـر 

دسـت بـه اقـدام قانونـی بزنـد و یـا خواسـتار غرامـت 

1.5 میلیـون یورویـی شـود.

شاهین آسمایی برندۀ
 دومین بازی مرحلۀ گروهی رقابت های لیگ برتر شد
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در  خانـه  سـوی  بـه  آرایشـگاه  از  دوسـتانش 

حرکـت بودنـد که پهلوان جمشـید فرد مسـلح 

را متوقـف  ایـن موتـر  افـرادش،  و  غیرقانونـی 

کـرده و خواسـتار "جزیـه" شـدند.

بیـن جانبیـن درگیـری  وی افـزوده کـه بعـداً 

دامـاد،  بـرادر  آن؛  اثـر  در  و  گرفتـه  صـورت 

جمشـید و برادر جمشـید کشـته شـده اسـت.

نـرت رحیمـی سـخنگوی وزارت امـور داخله 

جملـه  از  جمشـید،  پهلـوان  کـه  می گویـد 

مجرمـاىن بـود کـه تحـت تعقیـب پولیـس قرار 

داشـت. وی افـزوده کـه جمشـید، در اثـر ایـن 

درگیری، زخم برداشـته و سـپس در شـفاخانه 

جـان داده اسـت.

رسقـت  در  جمشـید،  پهلـوان  کـه  گفـت  وی 

هـای مسـلحانه و قتـل هـا در مناطـق مختلف 

شـهر کابل دسـت داشـت. بـه گفتـۀ رحیمی، 

پولیـس دو تـن از افـراد جمشـید را بازداشـت 

اسـت. منوده 

افـزار برای طـرح و دیزاین فـارم های رسوی، 

نوشـن  بـرای  خـوب  بسـیار  خصوصیـات 

هـا،  نقشـه  و  فایـل  اپلـود  نحـوه  مقـاالت، 

سـطوح  در  کننـدگان  اسـتفاده   دسرتسـی 

مختلـف، گـزارش تحلیلـی، طـرح شـده بـه 

افـزار  سـه لسـان دری، پشـتو و انگلیسـی، 

پیـام منـودن بیـن اسـتفاده کننـدگان مـی 

خاطرنشـان  میونـدی  زمـان  شـاه  باشـد." 

سـاخت کـه اداره محیـط زیسـت، بـا جوانان 

در صـورت رضورت جمـع  هـم  محصلیـن  و 

کارهـای  بـرای  اسـتفاده   و  معلومـات  آوری 

عملـی شـان همـکاری خواهـد کـرد.

موصـوف با اشـاره بـه قطع درختان از سـوی 

میـدان  رسک  در  خصوصـی  رشکـت  یـک 

کشـور  شـهروندان  متـام  از  کابـل،  هوایـی 

خواسـت تـا بـه محیـط زیسـت و رسسـبزی 

شـهر توجـه  داشـته باشـند.

قابـل ذکر اسـت کـه هفته قبـل، یک رشکت 

شـاروالی  بـا  هامهنگـی  بـدون  امنیتـی 

کابـل، بخاطـر نصـب دوربین هـای امنیتی، 

درختـان مسـیر رسک میدان هوایـی کابل را 

قطـع منـوده بـود، که بعد از سـوی شـاروالی 

کابـل بـه پرداخـت جریمـه نقـدی بـه مبلـغ 

۵.۷۶ میلیـون افغـاىن مکلـف شـده اسـت.

اسـت كه نشـان دهنده عضويـت وي در ييك 

همسـايه  كشـورهاي  نظامـي  نهادهـاي  از 

اسـت.

کـه نخواسـته  نامـش در گـزارش نـر شـود، 

گفتـه  پـژواک  بـه  سـنبله(   9 )شـنبه،  دیـروز 

کـه ایـن حملـه، حوالـی سـاعت ۳:٠٠بعـد از 

چاشـت روز جمعـه رخ داده اسـت.

و  عـروس  دامـاد،  وی؛  معلومـات  اسـاس  بـر 

در  زیسـت  محیـط  اداره  کـه  افـزود  وی 

مجمـوع بـا کمبـود معلومـات و ارقـام محیط 

زیسـتی مواجـه اسـت و بـرای اولیـن بـار بـا 

افتتـاح ایـن سیسـتم، مـی تواننـد معلومـات 

محیـط زیسـتی را در یـک مرکـز جمـع آوری 

قـرار  مـردم  دسـرتس  در  تحلیـل  از  بعـد  و 

سیسـتم  ایـن  موصـوف،  گفتـه  بـه  بدهنـد. 

یـک  اداره،  ایـن  متـام   کار  رسعـت  ضمـن 

در  والیـات  هـای  ریاسـت  بـا  هامهنگـی 

قسـمت رشیـک سـاخن معلومـات بـا مرکـز 

را هـم تقویـت مـی کنـد.

او گفـت: "ایـن سیسـتم دارای خصوصیـات 

كـرد. بازداشـت 

بازداشـت  فـرد  نـزد  از  افـزوده،  خربنامـه 

شـده، شـامری زيـادی از مهرهـاي دخـويل 

اسـناد  مـرزي،  خروجـي  و 

تذكـره،  چـون؛  تزويـري 

كارت هـاي  و  پاسـپورت 

دسـت  بـه  جعـي  هويـت 

اسـت. آمـده  پوليـس 

خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

فـرد  ايـن  نـزد  از  پوليـس، 

مـداريك را دريافـت منوده 

 در اثـر حملـه بـر موتـر حامـل دامـاد و عروس 

در منطقـۀ شـوربازار شـهر کابـل؛ بـرادر داماد 

و دو حملـه کننـده کشـته شـده و در پیونـد به 

ایـن حملـه، یـک تن بازداشـت گرديده اسـت.

یـک منبـع پولیـس زون ۱۰۱ آسـامیی کابـل 

بـه  زیسـت،  محیـط  حفاظـت  ملـی  اداره    

تقویـت  و  معلومـات  آوری  جمـع  منظـور 

ایـن  والیتـی  هـای  ریاسـت  بـا  هامهنگـی 

ملـی  سیسـتم  بـار  نخسـتین  بـرای  اداره، 

افتتـاح  را   )lES( زیسـتی  معلومـات محیـط 

منـود. 

اداره  عمومـی  رئیـس  میونـدی  زمـان  شـاه 

محـل  در  زیسـت  محیـط  حفاظـت  ملـی 

افتتـاح ایـن سیسـتم گفت که سیسـتم ملی 

معلومـات، متـام معلومـات محیط زیسـتی را 

بـه سـطح ملـی در بـر دارد و از متـام نقـاط 

کشـور و جهـان قابـل دسـرتس مـی باشـد.

داخلـه  امـور  وزارت 

پولیـس  کـه  می گویـد 

والیـت نیمـروز یـک تـن را در پیونـد به جعل 

وتزویـر اسـناد همـراه بـا تعـداد از مهرهـا و 

اسـت. کـرده  دسـتگر  جعلـی  اسـناد 

از  سـنبله   9 شـنبه  روز  کـه  اعالمیـه ای  در 

آمـده  رسـیده،  نـر  بـه  وزارت  ایـن  سـوی 

اسـت کـه پوليـس مبـارزه بـا جرايـم جنايـي 

روز  صبـح  نيمـروز  واليـت  امنيـه  قومنـداين 

و  مهرهـا  از  تعـدادي  بـا  را  تـن  يـك  شـنبه، 

اسـناد جعلـی و تزويـري از مركـز شـهر زرنـج 

سیستم ملی معلومات محیط زیستی )lES( افتتاح شددر حمله بر موتر حامل داماد و عروس در کابل سه تن کشته شدند 

پولیس نیمروز یک تن را در پیوند به جعل و تزویر اسناد بازداشت کرد
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روزنامه  »افغانستان ما« مشتـرک می پذیرد
با اشتراک به روزنامه »افغانستان ما« از آخرین خبرهای داخلی، خارجی و ورزشی آگاه می شوید و از مقاالت تحلیلی و تخصصی در عرصه های اندیشه، 

فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نیز معلومات مفید صحی بهرمند می گردید و از سرگرمی های سالم و آموزنده لذت می برید.

1 سال6 ماه3 ماه1 ماهنوع اشرتاکشامره

6000 افغانی3000 افغانی1500 افغانی500 افغانیادارات دولتی، موسسات، شرکت ها و دفاتر داخلی1

240 $120 $60 $20 $سازمان ها، موسسات شرکت ها و دفاتر خارجی2

450130025004500منازل و اشخاص3

4
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی، کتابخانه ها، 

مکاتب و لیسه ها دولتی و خصوصی و کورس های 
آموزشی

400110020003800

400100018003500اساتید، معلمین و محصلین5

 

 

 

میثـاق  برنامـه  دهـات،  انکشـاف  و  احیـا  وزارت 

شـهروندی را بسـرت انکشـاف قریـه هـا خوانـده مـی 

گویـد کـه در مرحلـۀ اول ايـن برنامه، دو هـزار پروژه 

تطبیـق شـده و ۵۸۰۰ پـروژه درحالت عمىل شـدن 

 . ست ا

برنامـه ملـی میثـاق شـهروندی؛ یکـی از برنامه های 

میـزان  مـاه  در  کـه  بـوده  حکومـت  الوزارتـی  بیـن 

۱۳۹۵ آغـاز شـده و شـامل سـه مرحلـه مـی باشـد، 

کـه در مرحلـۀ اول، يـک بـر سـه حصـه کشـور را در 

۳۴ واليـت کشـور، تحـت پوشـش قـرار خواهـد داد.

بـه اسـاس معلومـات وزارت احيا و انکشـاف دهات، 

از طريـق ايـن برنامـۀ ده سـاله، پـروژه هـا در بخـش 

ابتدایـی،  هـای  رسک  مکاتـب،  سـاخت  هـاى 

ذخیـره  رسبندهـا،  آشـامیدنی،  آب  بـه  دسرتسـی 

دیوارهـای  آبیـاری،  هـای  کانـال  آب،  هـای  گاه 

و  پـارک  هـا،  جویچـه  و  رسک  توسـعه  اسـتنادی، 

سـاحات تفریحـی و غـره در همکارى با شـورا هاى 

 روزنامـه واشنگن پسـت بـه نقـل از مقام هـای ارشـد 

آمریکایـی از بـه حاشـیه رانـده شـدن جـان بولتـون، 

مشـاور امنیـت ملی آمریـکا در روند صلح افغانسـتان 

خرب داده اسـت.

ایـن روزنامـه در مقالـه خـود نوشـته کـه بـا توجـه بـه 

جمهـوری  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  متحـدان  اینکـه 

آینـده  بـرای  مهـم  نشسـت  یـک  بـرای  آمریـکا 

افغانسـتان در اوایـل ایـن مـاه آمـاده می شـدند ولـی 

جـان بولتون مشـاور امنیـت ملی آمریکا در فهرسـت 

نبـود.  دعـوت شـدگان 

بولتـون  آقـای  دیگـر  مـورد  در  نوشـته  روزنامـه  ایـن 

موافقت نامـه  پیش نویـس  از  کپـی  یـک  درخواسـت 

بـود. ولـی زملـی  را کـرده  آمریـکا و طالبـان  میـان 

افغانسـتان  صلـح  بـرای  آمریـکا  مناینـده  خلیلـزاد 

درخواسـت او را رد کـرده و گفته بـود که آقای بولتون 

یکـی  حضـور  در  را  موافقت نامـه  مـن  می توانـد 

نسـخه  ولـی  بخوانـد  آمریکایـی  ارشـد  ازمقام هـای 

نگیـرد. قـرار  اختیـارش  در  موافقت نامـه 

وى گفـت کـه تـا حـال، از طريـق ايـن برنامـه ۲۵۳ 

میلیـون دالـر امريکايـى آن، بـه حسـاب شـوراهای 

قریـه ها بـراى عمىل کردن پروژه ها فرسـتاده شـده 

اسـت. موصـوف افزود کـه مردم محل نيـز ده درصد 

در پـروژه هـا سـهم مـى گرند.

اداره  هـای  شـاروالی  معیـن  پوپـل  عبدالباقـی 

طریـق  از  کـه  گفـت  محلـی  هـای  ارگان  مسـتقل 

برنامـه ملـی میثـاق شـهروندی در ۱۲۳ ولسـوالی 

واليـات مختلـف، ١٢٠٠٠ شـوراى انکشـاىف قريـه 

اسـت. شـده  ايجـاد 

وى گفـت کـه در سـطح کشـور، زنـان و مـردان از 

ايـن پـروژه هـا مسـتفيد مـى شـوند؛ امـا در شـهرها 

بـه زنـان نسـبت بـه مـردان ده درصـد سـهم بيشـرت 

داده شـده اسـت.

انکشـافی  شـورای  مسـئول  عبدالجبـار  حاجـی 

ولسـوالی احمدآبـاد والیـت پکتیا و یکی از اشـرتاک 

کننـدگان نشسـت امـروزى، بـه پـژواک گفـت کـه 

دولتـی کـه در تـالش اسـت نیروهـای آمریکایـی را از 

افغانسـتان خـارج کند، با کوریای شـاملی بـر برنامه 

امتـی ایـن کشـور معاملـه کنـد و بـا حسـن روحانی، 

رئیـس جمهـوری ایـران وارد تعامل شـود.

بـه گفته مقام هـای آمریکا جـان بولتـون در برابر این 

اقدامـات ایسـتاده ولـی او این کار را بطـور فزاینده از 

حاشـیه انجـام می دهد.

واشـنگن پسـت نوشـته کـه در حاشـیه قـرار گرفـن 

بولتون در مورد افغانسـتان وقتی بیشـرت روشـن شـد 

که مقامات ارشـد دولت آمریـکا این ماه در تفریحگاه 

گلـف ترامـپ در نیوجرسـی گردهم آمدند تـا در مورد 

توافـق صلـح با گـروه طالبان صحبـت کنند.

مـارک  جمهـوری،  رئیـس  برعـالوه  نشسـت  درایـن 

اسـپر، وزیـر دفـاع، جـرال جـوزف دانفـورد، رئیـس 

سـتاد مشـرتک ارتـش، مایـک پنـس، معـاون رئیـس 

جمهـوری، مایـک پمپئو، وزیر خارجه، جینا هسـپل، 

رئیـس سـیا و زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه آمریـکا 

بـرای صلـح افغانسـتان حضـور داشـتند.

انکشـاىف قريـه هـا فعاليـت مـى کنـد.

منبـع افـزود کـه بودجۀ ايـن برنامه ده سـاله، بيش از 

يـک ميليـارد دالـر امريکايـی پيش بينی شـده اسـت 

کـه ۶۳۰ ميليـون دالـر آن، برای چهار سـال اول مى 

باشد. 

انکشـاف  و  احیـا  وزیـر  کریمـی  الرحمـن  مجیـب 

دهـات، دیـروز )شـنبه، 9 سـنبله( در کنفرانـس ملی 

میثـاق  ملـی  برنامـه  انکشـافی  شـوراهای  مشـورتی 

شـهروندی کـه بـرای سـه روز در کابـل تدویـر یافتـه 

اسـت، گفـت کـه چنین نشسـت ها  در هر دو سـال، 

یـک بـار هـدف بازنگـری فعالیت هـا و دسـتاوردهاى 

شـوراهای انکشـافی ايـن برنامـه تدويـر مـى شـود.  

بـه گفتـه او، در حـال حـارض، بیـش از ۸۵۰۰ پـروژه 

انکشـافی از طریـق برنامـه ملـی میثـاق شـهروندی 

تـا  يادشـده  برنامـه  آغـاز  از  و  باشـد  مـی  کار  تحـت 

حـال، حـدود دو هـزار پـروژۀ آن تکمیـل و بـه بهـره 

بـرداری سـپرده شـده اسـت.

یکـی از مقام هـای آمریکایـی به واشنگن پسـت گفته 

کـه ایـن برخـورد آقـای بولتـون را عصبانـی کـرد ولـی 

یـک مقـام دیگـر ایـن موضـوع را کـم اهمیـت خوانده 

و گفتـه کـه در نهایـت ایـن پیش نویـس بـه شـورای 

امنیـت ملـی آمریـکا فرسـتاده شـد.

یـک مقـام ارشـد آمریکایی که نخواسـته نامـش گرفته 

شـود، بـه واشـنگن پسـت گفتـه که جـان بولتـون که 

از مدت هـا بـرای حضـور گسـرتده نظامـی آمریـکا در 

رسارس جهـان تـالش می کند، شـدیدا مخالـف توافق 

تاریـخ  جنـگ  طوالنی تریـن  بـه  کـه  اسـت  صلحـی 

آمریـکا قراراسـت نقطـه پایـان بگـذارد.

بـه گفتـه این مقـام آمریکایـی مخالفت آقـای بولن با 

تالش هـای دپیلامتیک بـرای پایان جنگ افغانسـتان 

باعـث خشـم دونالـد ترامـپ شـده و موجـب شـد تـا 

مذاکـرات  فهرسـت  از  را  او  ترامـپ  آقـای  متحـدان 

حسـاس دربـاره توافق صلـح با طالبان کنـار بگذارند.

در حاشـیه قـرار گرفـن آقـای بولتـون سـوال های را 

دربـاره نفـوذ او در دولت دونالد ترامپ مطرح سـاخته؛ 

درایـن برنامـه؛ متامـی پـروژه هـا براسـاس نیازمندی 

مـردم در بخش هاى سیسـتم آبیاری، سـاخت کانال 

هـا، پلچـک هـا و جـاده هـای محلـی، در نظـر گرفته 

است. شـده 

وی افـزود کـه نقـش مـردم در تطبيق پروژه ها سـبب 

مـی شـود تـا کیفیـت و نظـارت دایمـی در آن در نظر 

گرفتـه شـود. موصـوف درادامـه افـزود: "درهـر پـروژه 

کـه نقـش مردم دخیـل باشـد، آن پروژه ها نسـبت به 

سـایر پـروژه هـا مفیـد واقع می شـود."

نرسیـن مؤحـدی مسـئول شـورای انکشـافی ناحیـه 

دهـم والیـت هـرات نیـز به پـژواک گفـت کـه تاکنون 

از طریـق ایـن برنامـه، چهـار پـروژه شـامل سـاخت 

بـرای  مرغـداری  فـارم  دو  ايجـاد  کانکریتـی،  جـاده 

زنـان و یـک پـارک تفریحـی بـه پايـه اکـامل رسـيده 

پـروژه  افـزود کـه سـهم داشـن مـردم در  او  اسـت. 

هـا باعـث مـی شـود تـا نظـارت دقیـق از جریـان و 

بگیـرد. حفاظـت آن صـورت 

واشـنگن پسـت به نقـل از مقامـات آمریکایی نوشـته 

کـه درایـن نشسـت از آقـای بولتون دعوت نشـده بود، 

زیـرا ایـن نگرانـی وجود داشـت که تیـم او بـا اجندای 

نشسـت مخالفـت می کنـد و بعـدا هـم جزییـات آن را 

درز خواهـد داد. در نهایـت به گفته همین منابع پس 

از درخواسـت های پی گیرانـه دسـتیاران آقـای بولتون 

از رئیس دفرت کاخ سـفید، او توانسـت دراین نشسـت 

منابـع  از  نقـل  بـه  پسـت  واشـنگن  کنـد.  رشکـت 

آمریکایـی نوشـته کـه در جریـان ایـن نشسـت آقـای 

ترامـپ و جـان بولتـون دیدگاه هـای مخالـف داشـتند 

و مشـاور امنیـت ملـی رئیس جمهـوری آمریـکا معتقد 

اسـت کـه منی شـود بـه وعـده طالبـان اعتـامد کرد.

واشـنگن پسـت نوشـته کـه در زمـان اوج نفـوذش بـر 

رئیـس جمهـوری آمریـکا، جان بولتـون دونالـد ترامپ 

را متقاعـد سـاخته بـود تـا بـه سیاسـت های تهاجمـی 

او بیشـرت توجـه کنـد و دیگـر اعضـای کابینـه را کـه 

تجربـه کافـی در برخوردهای بین سـازمانی نداشـتند، 

بـه حاشـیه براند.

و  سـخت  مدیریتـی  روش  کـه  افـزوده  روزنامـه  ایـن 

جهان بینـی خصامنـه آقـای بولتون، باعث تیره شـدن 

روابـط او بـا شـامری از همکارانـش شـده.

کاهـش شـامر  دربـاره  ترامـپ  آقـای  قبـل  روز  چنـد 

نیروهـای آمریـکا تـا سـطح ۸۶۰۰ نفـر سـخن گفتـه 

بـود ولـی یـک مقـام آمریکایـی می گویـد کـه بـه نظـر 

منی رسـد آقـای بولتون نقشـی در این تصمیم داشـته 

باشـد. بـه گفتـه آنـان آقـای بولتـون مخالـف توافـق 

خلیـل زاد بـا طالبـان اسـت. گفتـه می شـود کـه مفاد 

ایـن توافـق بیشـرت دربـاره خـروج بخشـی از نیروهـای 

آمریکایـی از افغانسـتان اسـت و از آنسـو هـم طالبـان 

متعهـد می شـوند کـه در مناطـق تحـت کنـرتل آنهـا، 

کننـد،  رسبازگیـری  نتواننـد  تروریسـتی  گروه هـای 

حامیـت مالـی بدسـت آورنـد، آمـوزش ببینند یا سـایر 

فعالیت هـا را انجـام ندهنـد.

دوحـه  در  طالبـان  و  آمریـکا  مذاکـرات  دور  نهمیـن 

توافـق  انتظـار  و  روز شـده  نهمیـن  وارد  دیـروز  قطـر 

دارد. وجـو  طـرف  دو  میـان  قریب الوقـوع 

در مرحله اول برنامه میثاق شهروندی دو هزار پروژه تطبیق شده است

واشنگتن پست: 
جان بولتون در روند مذاکرات با طالبان به حاشیه رانده شده  است 

 نظـام انتخاباتـی هـر کشـور، تعییـن کننـده قانـون بـازی و رقابتـی 

اسـت کـه میـان گروه هـای مختلـف سیاسـی در جریان اسـت؛ چرا 

کـه قانـون انتخابات، تعییـن کننده نحوه توزیع قـدرت میان احزاب 

و گروه هـای سیاسـی در هـر جامعـه اسـت. )اولویـه ایل(

قـرار اسـت تـا چنـد صباح دیگـر انتخابـات "ریاسـت جمهـوری" در 

کشـور برگـزار شـود. بـدون تردیـد ایـن انتخابـات مهمرتیـن واقعـه 

سیاسـی در سـال جـاری و در آینـده پیـش روی کشـورمان خواهـد 

بـود، بنابرایـن از اهمیـت و حساسـیت زیـادی برخـوردار اسـت.

صداهـای فراوانـی کـه تازگـی هـم نـدارد بـه گـوش می رسـد کـه 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  مضمـون  بـودن  تهـی  از  حکایـت 

در کشـور دارد و باعـث تضعیـف پشـتوانه مردمـی آن شـده اسـت. 

یادداشـت پیـش روی قصـد دارد بـا ذکـر دالیلی مختـر و کوتاه به 

ایـن پرسـش پاسـخ دهد که چـرا انتخابـات اهمیت دارد و چـرا باید 

در انتخابـات رشکـت کـرد؟ 

ثبـات  و  نظـم  اسـتمرار  بـرای  مناسـب  راهـکاری  انتخابـات   )۱

عـی جتام ا

واضـح و روشـن اسـت چنانچـه رقابـت قانومننـد میـان گروه هـای 

مختلـف سیاسـی و اجتامعـی وجود نداشـته باشـد زندگـی جمعی 

ونظـام اجتامعـی از هـم می پاشـد. انتخابـات ایـن اجـازه و امـکان 

پایـگاه  بـه  اتـکا  بـا  کـه  گروه هـای سیاسـی می دهـد  بـه همـه  را 

بـا  اجتامعی شـان نقشـی در قـدرت و حکومـت داشـته باشـند و 

رعایـت قوانیـن انتخابـات، فضایـی صلح آمیـز و عـاری از خشـونت 

بـرای فعالیت هـای سیاسـی خـود بسـازند. چنانچه نقـش و جایگاه 

انتخابـات در کشـور نادیـده گرفتـه شـود، جنـگ داخلـی، کودتـا، 

اغتشاشـات سیاسـی و حتـی انقـالب راهکارهـای دیگـری هسـتند 

کـه در مقابـل مکانیسـم انتخابـات قـرار دارنـد.

۲( انتخابات منبعی برای مروعیت

بـر اسـاس نظریـه غالـب در سیاسـت امـروز، تنها مـالک مروعیت 

دموکراسـی  اساسـاً  و  اسـت  افـراد  رضایـت  و  حکومـت، خواسـت 

دربردارنـده چنـد مولفـه کلیـدی اسـت کـه حـق اعـامل حاکمیـت 

از سـوی مـردم از جملـه آنهاسـت. مـردم دارای حـق حاکمیت ملی 

و حـق تعییـن رسنوشـت هسـتند کـه از طریـق مجـرای گزینـش و 

انتخـاب، ایـن حـق را اسـتیفا می مناینـد و بـه تبـع آن مروعیـت 

و  یادداشـت  در  کـه  هامنطـور  و  می شـود.  تثبیـت  حاکـامن 

مطلـب دیگـرم کـه روز سه شـنبه مـورخ ۶ سـنبله ۹۸ تحـت عنـوان 

)مروعیـت و نـربد امارت و جمهوریـت( در روزنامه »افغانسـتان ما« 

چـاپ و منتـر شـد بـدان پرداختـم، در انتخابـات پیـش روی کـه 

جـدال نفس گیـر دو نظـام امـارت و جمهوریـت خواهـد بـود، نتیجه 

اصلـی آزمـون و آزمایـش انتخابـات، مروعیـت جمهوریـت اسـت.

۳( انتخابات مهمرتین تجلی مردم ساالری

دموکراسـی و مردم سـاالری وقتـی محقـق می شـود که هم کسـانی 

دارای  و  متنـوع  و  کثیـر  می کننـد  مـردم  کاندیـدای  را  خـود  کـه 

گزینه هـای  میـان  در  مـردم  هـم  و  باشـند  گوناگـون  برنامه هـای 

گوناگـون دسـت بـه انتخاب بزننـد. بنابرایـن هرچه دامنه و گسـرته 

اختیـار و انتخـاب مردم وسـیع تر باشـد مردم سـاالری بیشـرت تحقق 

اسـت. یافته 

۴( انتخابات راهی برای رشد عقالنیت سیاسی و اجتامعی

انتخابـات یکـی از منادهای توسـعه سیاسـی اسـت. انتخابـات این 

فرصـت را بـه احـزاب و تشـکل های سیاسـی می دهـد تـا کارآمـدی 

قطعـا  کـه  ببیننـد  و  کننـد  آزمایـش  و  را متریـن  خـود  توانایـی  و 

حضورشـان چـه انـدازه در جامعـه تاثیرگـذار اسـت و از سـوی دیگر 

انتخابـات جلـوه ای از حضـور و مشـارکت سیاسـی مردم اسـت. این 

نکتـه را نیـز نبایـد فرامـوش کـرد کـه شـهروندان در امـور مربـوط به 

زندگـی جمعـی بـا آزادی اراده، دسـت بـه انتخـاب زده و اینگونـه بر 

انبـار ذخیـره تجـارب خویـش می افزاینـد کـه ایـن امـر سـبب رشـد 

سـطح عقالنیـت سیاسـی و اجتامعـی مـردم اسـت.

۵( انتخابات راهکاری مناسب برای چرخش نخبگان

انتخابـات، همـواره خـون و نفـس تـازه ای به پیکره دولـت و حکومت 

تزریـق کـرده و مانـع از آن می شـود کـه بروکرات هـای حرفـه ای در 

مناصـب خـود رسـوب کننـد و مانـع از چرخـش نخبـگان سیاسـی 

شـوند، در غیـر ایـن صـورت ایـن افـراد باعث انسـداد رشیـان دولت 

نفـس مسـدود می کننـد.  تـازه  نیروهـای  بـرای  را  راه  و  می شـوند 

مشـکل اساسـی کشـورهای تازه به استقالل رسـیده قفقاز و آسیای 

مرکـزی پس از سـقوط جامهیر شـوروی نیـز در همیـن موضوع بود 

کـه امکان چرخش نخبگان سیاسـی در آن کشـورها بسـیار سـخت 

و یـا غیرممکـن شـده بود کـه نتیجه آن وقـوع انقالب هـای رنگی در 

آذربایجـان، اوکراین و قرقیزسـتان شـد.

آنچـه ذکـر شـد مروری کوتاه و مختر بر فلسـفه وجـودی انتخابات 

در نظـام جمهوریـت بـود، در پایـان ایـن یادداشـت ذکـر ایـن نکتـه 

مناسـب اسـت که آنچه اهمیت دارد اصل انتخابات اسـت نه نتیجه 

آن؛ تقویـت فراینـد دموکراسـی و مردم سـاالری، مسـیر پیرفـت و 

توسـعه را بـرای مـردم و کشـورمان هموارتـر می کند.

 چرا باید
 در انتخابات شرکت کرد؟


