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اخبـاری پیرامـون برنامـه متـاس تلفنـی سـه جانبـه روسـای جمهـوری آمریکا، فرانسـه و 

ایـران منتـر شـده اسـت. روحانـی بـا انجـام ایـن متـاس مخالفت کـرده اسـت. ترامپ 

در واکنـش بـه آن، امـکان سـفر مسـئوالن ارشـد ایـران بـه آمریـکا را محدود کرده اسـت.

اخبـار و گزارش هـای جدیـدی دربـاره تـاش امانوئـل مکـرون رئیـس جمهـور فرانسـه 

بـرای برقـراری متـاس تلفنـی میان دونالـد ترامپ و حسـن روحانـی در دروه اقامت او در 

نیویـورک منتر شـده اسـت. بنابراین گـزارش که مروح آن در نریـه "نیویورکر" چاپ 

شـده، رئیـس جمهـوری فرانسـه مقدمـات برقـراری یـک متـاس تلفنـی سـه جانبـه بیـن 

روسـای جمهـوری آمریـکا، ایـران و فرانسـه را فراهـم کرده بـود. ....
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تالش نافرجام مکرون برای برقراری تماس تلفنی روحانی و ترامپ

دموکراسی، ممارست و خشونت     

33

اقتصاد افغانستان؛ آبستن بحران 
انتخابات

دوره زمانـی کـه انتخابـات در هـر کشـوری برگزار 

مـی گـردد، دقیقاً زمانی اسـت که به لحاظ سـاختارها 

و تحـوالت اقتصـادی ملـت نقطـه عطـف به شـار می 

رود. نقطـه عطفـی کـه بـا بحـران اقتصـادی همـراه 

اسـت. از یـک طـرف کسـانی کـه خواهان جـذب آرای 

مردم هسـتند بـه شـدت ......

بحـث خـا قـدرت بـر اثـر پیـاده سـازی اجرائـات الزم مطابـق بـه 

میکانیسـم انتقال مسـالمت آمیز قدرت،  از زمان تصویب قانون اساسـی 

جدیـد در سـال 1382 محـل بحـث و تکـرار بوده اسـت، به گونـه ای که 

رفتـه رفتـه بـرای پـر کـردن خـا قـدرت میـان دو دوره کاری حکومتهـا، 

مسـئله سـازی هـای حقوقـی و جنجـال هـای سیاسـی زیـادی را ایجـاد 

کـرده اسـت. از زمـان تصویـب ایـن قانـون اساسـی تـا اکنون اگـر چه در 

مقاطعـی انگیـزه و اراده تمکیـن .....

نقد و بررسی فلم 
مردی بدون سایه
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ضرورت التزام به قاعده بازی 

2سرمقاله 

  

هـزار   4 کـه  کـرده  اعـام  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 

دریافـت  رونـد  پایـان  بـا  انتخاباتـی  شـکایت  مـورد  و 367 

اسـت. شـده  ثبـت  کمیسـیون  ایـن  در  شـکایات، 

شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی  الیاسـی  قاسـم  محمـد 

انتخاباتـی روز سه شـنبه )9 میـزان( در یـک نشسـت خـری 

دهـی  رای  رونـد  از  شـکایات  ثبـت  نهایـی  آمـار  کابـل  در 

کـرد. رسـانه ها رشیـک  بـا  را  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات 

آخریـن  کـه  روز گذشـته   5 گفـت:" سـاعت  الیاسـی  آقـای 

موعد ثبت شـکایات انتخاباتی مشـخص شـده بود، 4 هزار و 

367 مـورد شـکایت در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ثبت 

است."  شـده 

او افـزود:" از صبـح امروز [ سـه شـنبه] روند بررسـی و دسـته 

بنـدی ایـن شـکایات آغـاز شـده و تـا 15 روز دیگـر روی ایـن 

شـکایات در کمیسـیون هـای والیتـی شـکایات انتخاباتـی 

فیصله هـای ابتدایـی صـورت خواهـد گرفـت."

آقـای الیاسـی بـا اشـاره بـه انـواع شـکایات اضافـه کـرد کـه 

اکـر شـکایات ثبت شـده نواقـص در فهرسـت رای دهندگان 

را شـامل می شـود و باالتریـن میـزان شـکایات نیـز در کابـل 

ثبت شـده اسـت.

فهرسـت رای دهنـدگان در روز انتخابات پـس از آن انتقادها 

را برانگیخـت کـه در اکر مراکـز رای دهی نام رای دهندگان 

از نسـخه کاغـذی یـا بایومرتیـک ایـن  فهرسـت حذف شـده 

بودند.

مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه امریـکا رفـن افغان هـا بـه پـای 

صندوق هـای رای  در انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور را 

سـتایش کـرده و بـر شـفافیت نتایـج ایـن انتخابـات تاکیـد 

اسـت. کرده 

آقـای پمپیـو در صفحـه تویرتش نوشـته اسـت: "ما شـجاعت 

رای دهنـدگان و نظامیـان افغـان را کـه بـا وجـود مشـکات 

تخنیکـی و تهدیدهـای امنیتـی، انتخابـات را برگـزار کردنـد 

تحسـین مـی کنیم."

وزیـر خارجـه امریـکا از نهاد های مسـئول خواسـته اسـت که 

"متـام اقدامـات الزم را بـرای جدول بنـدی شـفاف نتایـج و 

بررسـی شـکایات انتخاباتـی" انجـام دهند. 

خواسـتار  حالـی  در  امریـکا  خارجـه  وزیـر  پمپیـو،  مایـک 

بررسـی و رسـیدگی بـه شـکایات انتخابات افغانسـتان شـده 

اسـت کـه کمیسـیون شـکایت های انتخاتی اعام کـرد که تا 

اکنـون 4 هـزار و 367 شـکایت در رابطـه به انتخابات ششـم 

میـزان دریافـت کرده اسـت.

عـاوه بـر وزیـر خارجه امریکا، سـازمان ملل، اتحادیـه اروپا و 

شـاری از کشـورهای دیگـر نیز از حضور مـردم در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری و از نیروهـای امنیتـی کشـور بـه دلیـل 

تامیـن امنیـت ایـن انتخابـات، سـتایش کرده اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 4367 مورد شکایت 
انتخاباتی ثبت شده است

تاکید وزیر خارجه امریکا
 بر شفافیت نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

د رحمـت اللـه نبیـل پـه مـرۍ د امنیـت او عدالـت 

ولسشـمریزې  ۶مـې  میـزان  د  وايـي،  ټیـم  انتخابـايت 

ټاکنـې پـه لومـړي پـړاو کـې ګټونکـی نـه لـري.

ښـاغيل نبیـل د سـه شـنبې پـه ورځ )میـزان ۹مـه( پـه 

کابـل کـې يوې خري ناسـتې تـه وویل، د افغانسـتان 

او  پـه منلـو رسه رای ورکـړي  خلکـو د ګڼـو ګواښـونو 

درغلـۍ ورتـه پـه هیـڅ صـورت د منلـو نـه دي.

نومـوړي د انتخاباتـو د پایلـو پـه اړه د ځینـو ټاکنیـزو 

قوانیـو  ټاکنیـزو  لـه  اعـان،  مخکـې  وختـه  لـه  ډلـو 

رسغړونـه وبللـه چـې دده په خـره هېـواد د ناورین لور 

تـه بیايـي. 

وړانـدې د ولسـمر ارشف غنـي پـه مـرۍ د دولـت 

جوړوونکـي ټیـم او د اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه 

پـه مـرۍ د ثبـات او همپالنـې ټیـم د ټاکنـو د ګټلـو 

خـره کـړې ده.

خـو ښـاغيل نبیـل وویـل دده د ترالسـه کـړو معلوماتـو 

ټیـم  پـړاو کـې هېـڅ  لومـړي  پـه  ټاکنـو  د  لـه مخـې، 

انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون  او د  ګټونکـی نـه دی 

بایـد د دوهـم پـړاو ټاکنـو تـه چمتووالـی ونیـي.

هغـه زیاتـه کـړه: "کـوم معلومـات چـې مـوږ لـرو او د 

درغلیـو کچـه چـې وینـو د ټاکنو لومـړی پـړاو ګټونکی 

د  يش،  ټینـګ  بایـد  شـفافیت  انتخاباتـو  د  نلـري. 

ټینګښـت  لـه  شـفافیت  د  بایـد  کمېسـیون  انتخاباتـو 

ونیـي." تـه چمتووالـی  ټاکنـو  پـړاو  دوهـم  وروسـته 

او د دولـت جوړونکـي  او همپالنـې  ثبـات  وړانـدې د 

ټیـم د بریـا ادعـا کړې او ویـيل یې دي چـې انتخابات 

دوهـم پـړاو تـه نـه ځي.

ښـاغيل نبیـل د پاکـو او تقلبـي رایـو پـر بېلولـو ټينګار 

وکړ.

د افغانسـتان د ټاکنـو خپلـواک کمیسـیون ویـيل چې 

د ۱۳۹۸ کال پـه ولسـمریزو ټاکنـو کـې نـزدې دوه 

میلیونـه او ۶۰۰ زره کسـانو ګـډون کـړی.

د افغانسـتان د ټاکنـو خپلـواک کمیسـیون ویـيل چې 

د ۱۳۹۸ کال پـه ولسـمریزو ټاکنـو کـې نـزدې دوه 

میلیونـه او ۶۰۰ زره کسـانو ګـډون کـړی.

وړانـدې د ګلبدیـن حکمتیـار پـه مـرۍ د سـولې او 

اسـامي عدالـت انتخابـايت ټیـم لـه انتخاباتـو مخکې 

چـې  کـړي  اړ  دوی  بـه  درغلـۍ  انتخابـايت  و،  ویـيل 

بېرتـه سـنګر تـه الړ يش.

خپلـواک  لـه  انتخاباتـو  د  ټیمونـو  انتخابـايت  دغـو 

کمېسـیون څخـه غوښـتي و، چـې لـه هـرې ممکنـې 

کـړي. ټینـګ  شـفافیت  دې  الرې 

ښـاغلی نبیـل زیاتـوي، چـې پرتـه لـه بایومټریکـه رای 

ورتـه د منلـو نـه دي او پـه دغـه بهیـر کې زرواکـي پرته 

لـه شـخړې بلـه ګټـه نلري.

خـو د نومـوړي د خرو برعکس د افغانسـتان د مرانو 

جرګـې رئیـس فضـل هـادي مسـلمیار د دې جرګـې د 

شـنبې ورځـې پـه عمومي ناسـته کـې وویل، چـې غیر 

بایومټریـک رایـې هم باید وشـمېرل يش.

ښـاغيل مسـلمیار وویـل: "لـه ځینـو دوسـتانو نـه مـې 

واورېـدل، چـې د انتخاباتـو کمېسـیون مـرې ویـيل 

دي، چـې پرتـه لـه بایومټریکـه رای نه شـمېرل کېږي، 

د دوې پـه پـار بـه یې هم شـارو، ته الړ شـه له خلکو 

پوښـتنه وکـړه، چـې څـه کیسـه ده، د خلکـو حـق تـه 

خـورې." څنګه 

وړانـدې  دې  لـه  کمېسـیون  شـکایتونو  انتخابـايت  د 

ویـيل دي، چـې د ټاکنیـزو درغلیـو پـه اړه یې شـاوخوا 

دغـه  یـې  پـه خـره  او  کـړي  ثبـت  ۲۵۰۰ شـکایتونه 

درغلـۍ بـه پـه جـدي توګـه وڅېـړل يش.

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون هم د تلې د شـپږمې 

پـه انتخاباتـو کـې د شـفافیت د ټینګښـت ډاډ ورکـړی 

دی.

د دغـه کمېسـیون د وروسـتیو معلوماتـو لـه مخـې، پـه 

دغـو انتخاباتـو کـې لـه دوه نیـم ملیونـو زیاتـو کسـانو 

ګـډون کـړی دی.

رحمت الله نبیل: 

ولسمرشیزې ټاکنې په لومړي پړاو 

کې ګټونکی نه لري

خبرونه

 

و حامیـان  "طالبـان  بـه  افغانسـتان  ملـی  امنیـت  مشـاور 

رونـد صلـح  بـه  اگـر  کـه  داد  گـروه هشـدار  آن  خارجـی" 

خـورد. خواهنـد  شکسـت  دولـت  مقابـل  در  نـرد  میـدان  در  نپیوندنـد، 

حمداللـه محـب دوشـنبه شـب)۸ میـزان( در سـخرنانی در مجمـع عمومـی 

سـازمان ملـل متحـد گفـت: "از همینجـا بـه طالبـان و حامیان خارجـی آنها 

پیامـی از مـردم افغانسـتان دارم: بـا مـا در روند صلـح یکجا شـوید ورنه ما به 

جنـگ خـود علیـه تـان ادامه خواهیـم داد ... این جنگی اسـت کـه ما به آن 

فایـق آمده مـی توانیم." 

آقـای محـب در ایـن سـخرنانی صلـح را "هـدف مشـرتک" و تروریسـتان را 

"دشـمن مشـرتک" افغانسـتان و جامعـۀ جهانـی عنـوان کـرد.

بـا ایـن حال، مشـاور امنیـت ملی کشـور از پیامدهای تعجیـل در روند صلح 

هشـدار داد و گفـت: "نبایـد در یـک اسـتعجالیت )شـتابزدگی( غیـر واقعـی 

صلـح، تروریسـتان را تقویـت مناییم".

انتخابات و صلح

مشـاور امنیت ملی کشـور صلح را اولویت حکومت آیندۀ افغانسـتان خواند. 

او گفـت کـه نتیجـۀ انتخابات هرآنچه باشـد، صلح اولویت دولت اسـت و می 

باشـد کـه اکنـون یکبـار دیگـر بـا رای دادن مـردم بـه حکومت، ایـن اولویت 

تقویـت می گـردد". آقـای محب گفت که در ایـن انتخابات مردم افغانسـتان 

تنهـا بـه رئیـس جمهـور نـه بلکـه بـه دموکراسـی، قانـون اساسـی، آزادی، 

حاکمیـت ملـی، رفـاه، صلح و جمهـوری اسـامی رای دادند.

انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور روز ششـم میـزان برگـزار شـد و با وصف 

تهدیـدات طالبـان بـرای اخـال امنیـت ایـن انتخابـات، کارکرد حـدود ۷۰ 

هـزار نیـروی امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان در تامیـن امنیـت در ایـن روز 

بسـیار مثبـت و ارزنـده توصیـف شـده اسـت.

آقـای محـب یکبـار دیگـر موفقیـت قـوای امنیتی و دفاعـی افغانسـتان را در 

تامیـن امنیـت انتخابـات برجسـته کـرد و از آنـان متجیـد و توصیـف کرد.

درصفحه2

هشدار مشاور امنیت ملی کشور به طالبان:
صلحکنیدوگرنهدرجنگشکستمیخورید

تازه ترین آمار: 
بیشازدوونیممیلیوننفردرانتخابات

ریاستجمهوریشرکتکردهاند
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کـرد  اعـام  کشـور  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

کـه بیـش از 2.5 میلیـون نفـر در انتخابـات ریاسـت 

کرده انـد. رشکـت  میـزان  ششـم  روز  در  جمهـوری 

روز  عـر  انتخابـات،  کمیسـیون  رهـری  اعضـای 

سه شـنبه )9 میـزان( در یک نشسـت خری در کابل 

تاکیـد کردنـد کـه ایـن آمـار تخمینـی اسـت و تاهنوز 

نهایی نشـده اسـت.

آنـان بیـان داشـتند کـه سـطح مشـارکت در 4384 

و 569  میلیـون  دو  افغانسـتان  در  رای دهـی  مرکـز 

هـزار و 545 نفـر بوده اسـت و هنـوز آرای 372 مرکز 

رای دهـی اعـام نشـده اسـت. 

بـر اسـاس آمـار تخمینـی کـه کمیسـیون انتخابـات 

در  اشـراک  میـزان  بلندتریـن  اسـت،  کـرده  ارائـه 

انتخابات ششـم میـزان در والیت کابـل و پایین ترین 

میـزان اشـراک در والیـت ارزگان بـوده اسـت.

آمـار ارائه شـده از سـوی کمیسـیون انتخابات نشـان 

می دهـد کـه در والیـت کابـل 458 هـزار549 نفـر 

والیـت  در  اشـراک  میـزان  امـا  کرده انـد  اشـراک 

ارزگان 5 هـزار 856 نفـر بـوده اسـت.

سـید عصمت اللـه مـل، معـاون کمیسـیون انتخابات 

گفـت:" در کل حـدود دو میلیـون 569 هـزار و 545 

نفـر در انتخابات ششـم میـزان اشـراک کرده  اند که 

ایـن آمـار نهایی نیسـت بلکـه تخمینی می باشـد."

داکـر  اظهـارات  اجرائیـه،  ریاسـت  مشـاور سیاسـی 

را  بیشـر  آرای  آوردن  دسـت  بـه  مـورد  در  عبداللـه 

عجوالنـه خوانـد و گفت کـه چنین اظهاراتی کشـور را 

بـه طـرف بحـران میـرد.

مـردم در انتخابـات ششـم میـزان بـه ۱۳ نامـزد رای 

داده انـد، امـا هنـوز نتایج ایـن انتخابات اعام نشـده 

و کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفتـه اسـت که هیچ 

کـس حـق پیـش داوری در مـورد نتایـج انتخابـات را 

ندارد. 

امـا داکـر عبداللـه عبدالله، نامـزد انتخابات ریاسـت 

جمهـوری و رئیـس اجرایـی حکومـت، روز دوشـنبه در 

یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه در انتخابات 

ریاسـت جمهوری ششـم میزان آرای بیشـر به دسـت 

ادامه از ص 1- تغییر اقلیم

هامننـد تروریـزم و جنگ، حمداللـه محب تغییرات 

اقلیمـی و بحران های بـری را اولویت هایی عنوان 

کـرد کـه بـه گفتـۀ وی همه روز مـردم افغانسـتان را 

متـرر می کنـد. او بـا اشـاره بـه خشکسـالی در 

افغانسـتان و متـرر شـدن حاصـات زراعتـی در 

کشـور گفـت کـه فقـط بـا "همکاری هـای جدیـد 

موقـف  بـه  واکنـش  در  مرانوجرگـه،  رئيـس 

بـدون  آرای  گویـا  کـه  انتخابـات  کمیسـیون 

کـه  می گویـد  منی کنـد،  شـامرش  را  بایومریـک 

آرای بـدون بایومریـک را بـا زور بـاالی کمیسـیون 

می کنـد. حسـاب  انتخابـات 

ايـن درحـاىل اسـت که حـوا علـم نورسـتاىن رئيس 

کميسـيون مستقل انتخابات، سـه روز قبل در يک 

نشسـت خـرى درکابـل گفته بود کـه  متامى آراى 

بـدون بايومريـک، در انتخابـات رياسـت جمهورى 

ششـم ميـزان باطـل اسـت. همچنـان کميسـيون 

برگـزارى  از  پيـش  رياسـت جمهـورى،  نامـزدان  و 

انتخابـات نيـز فيصلـه کـرده بودنـد کـه آراى بـدون 

بايومريـک، در انتخابـات اعتبار نخواهند داشـت.

مرانوجرگـه،  رئيـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 

دیـروز )سـه شـنبه، 9 میـزان( در نشسـت عمومـی 

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  گفـت  مرانوجرگـه 

انتخابـات، نبایـد شـهروندان را از حـق رای شـان 

کنـد.  محـروم 

بـدون  آرای  شـامرش  عـدم  بـه  واکنـش  در  وی، 

بایومریـک توسـط کمیسـیون مسـتقل انتخابات، 

افـزود: »مـا رس پدرش این آرا را حسـاب می کنیم.«

موصـوف گفـت آرای بـدون بایومریـک کـه توسـط 

تقلبـی  اسـت،  شـده  انداختـه  امنیتـی  نیروهـای 

نیسـت و نبایـد از شـامرش بـاز مانـد.

رئیس مرانوجرگه عاوه کرد که بسـیاری کسـانی 

کـه تذکـره هـای شـان برچسـب داشـت، بـه دلیـل 

مشـکات در فهرسـت رای دهنـدگان، از حـق رای 

محروم شـدند.

کـه حملـه  می گوینـد  بلـخ  در  محلـی  مسـئوالن 

گروهـی و تهاجمـی طالبـان مسـلح بـاالی مرکـز 

از مقاومـت  پـس  ایـن والیـت  ولسـوالی شـورتپه 

شکسـت  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  شـدید 

اسـت. خـورده 

منیـر احمـد فرهـاد، سـخنگوی والـی بلـخ گفتـه 

کـه ایـن حملـه طالبان دوشـنبه شـب )8 میزان( 

انجـام شـده کـه در نتیجـۀ آن 11 رسبـاز امنیتی 

صـدای  بـه  فرهـاد  آقـای  شـدند.  کشـته  افغـان 

تهاجمـی گـروه  ایـن حمـات  امریـکا گفتـه کـه 

و  شـده  دفـع  افغـان  نظامیـان  توسـط  طالبـان 

موفـق بـه سـقوط ایـن ولسـوالی نشـده اند. 

آقـای فرهـاد افزوده: " فعا ولسـوالی و قومندانی 

در تـرف نیروهـای دولتـی اسـت؛ اما متاسـفانه 

در جریـان ایـن  درگیری هـا، 11 رسبـاز امنیتـی 

افغان کشـته شـدند."

موالنـا عبدالله عضو کمیسـیون انتخابـات گفت:" در 

کل 4 هـزار و 669 مرکـز در رسارس کشـور در روز 

انتخابـات بـاز بـود کـه از ایـن شـامر 4 هـزار و 466 

مرکـز آن دارای رای و 285 مرکـز آن اصـا اشـراک 

کننـده نداشـته و فاقـد رای اسـت."

وی بـار دیگـر تاکیـد کـرد:" فقـط آرای بایومریـک 

جریـان  در  و  اسـت  اعتبـار  مـورد  مـا  نـزد  در  شـده 

بررسـی های آرای فاقـد بایومریـک را جـدا کـرده و 

کـرد." نخواهیـم  شـامرش 

فضـل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس مناینـدگان، 

دیـروز در نشسـت عمومـی ایـن مجلـس تاکیـد کـرد 

کـه آرای بـدون بایومریـک را با زور باالی کمیسـیون 

انتخابـات می قبوالنـد و گفـت که" مـا رس پدرش این 

آرا را حسـاب می کنیـم". موالنـا عبداللـه در واکنـش 

بـه ایـن گفته  هـای آقـای مسـلم یار گفـت:" مـن فکـر 

منی کنـم کـه یـک انسـان مسـئول چنیـن حـرف را 

بزنـد اگـر هـم زده باشـد وظیفه کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی اسـت کـه بـه آن رسـیدگی کند."

وی بـر حفظ اسـتقالیت کمیسـیون انتخابات تاکید 

کـرده گفت:"کمیسـیون انتخابـات اسـتقالیت خود 

را تاهنـوز حفـظ کـرده و بعـد از ایـن هـم زیر فشـاری 

کسـی نخواهـد رفت."

آورده و حکومـت را تشـکیل خواهـد کرد. 

نورآغا رشیفی، مشـاور سیاسـی داکـر عبدالله و عضو 

حـزب جمعیت اسـامی افغانسـتان که دیـروز در یک 

نشسـت خـری در کابـل صحبـت مـی کـرد، موقـف 

گیـری داکـر عبداللـه عبداللـه را عجوالنـه خوانـده 

و گفـت کـه چنیـن تصامیـم بـه نفـع مـردم و کشـور 

. نیست

وی، بـا ذکـر اینکـه هـر تصمیمـی کـه خـاف قانـون 

و خواسـت مـردم باشـد، مخالـف آن اسـت، گفـت کـه 

چنیـن اظهاراتـی کشـور را بـه طـرف بحـران مـی برد.

جمهـوری  ریاسـت  پیشـتاز  نامـزدان  از  موصـوف، 

خواسـت تـا از اظهاراتـی کـه اذهان مردم را مغشـوش 

مـی کنـد، خـود داری کننـد.

بیـن املللـی" و "نـگاه فراتـر از منافـع شـخصی" 

می تـوان بـر ایـن مشـکات فایـق آمـد.

مشـاور امنیت ملی کشـور با توجه به فاجعۀ بری 

ناشـی از خشکسـالی گفـت: "مـا ایـن بحث هـای 

مهـم را در کنفرانـس آینـده تغییـرات اقلیمـی کـه 

در مـاه دسـمر در کشـور چیلـی برگـزار می گـردد، 

ادامـه خواهیـم داد".

را  رای  حـق  از  مـردم  کـردن  محـروم  مسـلمیار، 

خیانـت ملـی عنوان کـرد و عاوه کـرد: »آرای بدون 

بایومریـک کـه بر اسـاس فیصله کارمنـدان محلی 

نیروهـای  توسـط  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 

امنیتـی به صندوق ها ریخته شـده حسـاب شـود.«

از  بایـد  شـکایت  هرگونـه  کـه  گفـت  مسـلمیار، 

شـکایات  کمیسـیون  یعنـی  آن  قانونـی  مجـرای 

انتخاباتـی ثبـت و رسـیدکی شـود و فیصلـه ای که 

انتخاباتـی صـورت  از سـوی کمیسـیون شـکایات 

بگیـرد، حتـامً مـورد حامیـت مردم قـرار مـی گیرد.

اول  ایزدیـار معـاون  از سـوی دیگـر، محمـد علـم 

مرانوجرگـه گفـت تخطی هايـی کـه در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری صـورت گرفتـه اسـت، بایـد بـه 

شـکل دقیـق بررسـی شـود تـا آرای پـاک از ناپـاک 

جـدا گـردد.

موالنـا عبدالله معاون کمیسـیون انتخابـات، دیروز 

بـه سـخنان  در یـک نشسـت خـری در واکنـش 

آقـای مسـلمیار گفـت کـه: "فکـر منـی کنـم کـه 

یـک مقـام بلندپایـه دولتـی چنیـن سـخنی گفتـه 

باشـد و اگر گفته هم باشـد، مسـئولیت کمیسیون 

شـکایات انتخاباتـی بـوده و بایـد ایـن موضـوع را 

بررسـی کنـد."

انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  کـه  افـزود  وی 

اسـتقالیت خـود را حفـظ کـرده و تـا حـاال هیـچ 

کسـی در کارهای کمیسـیون مداخله نکرده است.

اگـر کسـی در کارهـای کمیسـیون  او،  بـه گفتـه 

مداخلـه کند، کمیسـیون بـرای حفظ اسـتقالیت 

خـود در مقابـل او ایسـتادگی خواهـد کـرد.

حملـه،  ایـن  در  کـه  کرده انـد  ادعـا  طالبـان 

جنگجویـان ایـن گـروه توانسـته انـد کـه کنـرول 

ایـن ولسـوالی را در اختیـار گیرند؛ امـا مقام های 

ایـن  در  کـه  می گوینـد  بلـخ  والیـت  امنیتـی 

افغـان در  تنهـا دو پوسـته نظامیـان  درگیری هـا 

ولسـوالی شـورتپه ایـن والیـت بـه طالبان سـقوط 

اسـت. کـرده 

نیـز  بلـخ  پولیـس  سـخنگوی  عـادل،  عادل شـاه 

گفتـه کـه تـا اکنـون جزئیـات بیشـر از ولسـوالی 

شـورتپه ایـن والیـت در اختیـار ندارنـد.

بلـخ  والیـت  ناامـن  ولسـوالی های  از  شـورتپه 

اسـت کـه در جـوار دریـای آمـو و بنـدر تجارتـی 

حیرتـان موقعیـت دارد و در برخـی سـاحات ایـن 

پررنـگ  حضـور  طالبـان  جنگجویـان  ولسـوالی، 

نظامیـان  بـا  درگیـری  بـه  هرازگاهـی  و  دارنـد 

می پردازنـد. افغـان 

هشدار مشاور امنیت ملی کشور به طالبان:
 صلح کنید، وگرنه در جنگ شکست می خورید 

مسلمیار: آرای بدون بایومتریک را 
با زور باالی کمیسیون انتخابات حساب می کنیم

حمله گروهی طالبان برای تصرف ولسوالی شورتپه بلخ 
شکست خورد

تازه ترین آمار:
 بیش از دو و نیم میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند

مشاور سیاسی ریاست اجرائیه: 
 اظهارات عبداهلل عجوالنه بود
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دموکراسـی و مراجعـه بـه آرای مـردم تنهـا راه رسـیدن 

بـه قـدرت و بـه معنـای دفـن گـردن کشـی و دسـت یافـن به 

قدرت از طریق زور و غلبه اسـت. افغانسـتان کمر از دو دهه 

اسـت کـه بـه این قاعـده تـن داده و هر چند به صـورت ناقص 

در سـه دور گذشـته انتخابـات ریاسـت جمهـوری، قـدرت از 

همین طریق انتقال یافته اسـت. در سـه دور گذشـته چالش 

هایـی فـراروی انتخابـات وجـود داشـت ولـی در نهایـت مورد 

پذیـرش همـه گـروه هـای سیاسـی قـرار گرفـت و مـا از گردنه 

هـای مهمـی عبـور کردیـم. بـه خصـوص در دور دوم آقـای 

کـرزی و نیـز در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 2014 

احتـامل فروپاشـی نظـم موجـود وجود داشـت ولی هـر بار به 

گونـه ای حـل گردیـد. جالـب ایـن اسـت کـه در هـر دو دور 

داکـر عبداللـه طـرف اصلـی جـدال انتخاباتـی بـود. در دور 

دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـر اسـاس گـزارش هـای 

غیـر رسـمی وی بـه مبلغـی پـول در بـدل گذشـت از مدعـای 

خویـش رضایـت داد و در  سـال 2014 بـه ریاسـت اجراییه با 

پـا در میانـی وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده قانـع شـد و نتیجه 

انتخابـات را پذیرفـت. 

در انتخابـات کنونـی ریاسـت جمهوری نیـز طرف اصلی 

داکـر عبداللـه اسـت. او دو بـار از انتخابـات اگرچـه ریاسـت 

جمهـوری را بـه دسـت نیاورده اسـت ولی چیزهایـی آموخته و 

چیزهایی نیز به دسـت آورده اسـت. آن چه وی آموخته اسـت 

ایـن اسـت کـه حداقل در رشایـط کنونی تکیه زدن بر کرسـی 

ریاسـت جمهـوری به دالیـل زیاد برای او امکان پذیر نیسـت. 

ولـی آن چـه ممکـن اسـت امتیازطلبـی و بـه دسـت آوردن 

منافعـی از ایـن طریـق اسـت. با تکیه بـر همین اسـراتژی او 

دیـروز زودهنـگام و بـه صـورت غیر قانونی پیـروزی تیم خود را 

در انتخابـات ریاسـت جمهوری اعام کرد. امـری که برخاف 

قواعـد حقوقـی و قانونـی و برخـاف قاعده بـازی دموکراتیک 

بـود. اگرچـه کسـانی دیگـری از کاندیدان از جملـه حکمتیار 

و تورسـن نیـز چنیـن سـخنانی را بـر زبـان آورده انـد. ولـی از 

سـوی افـکار عمومـی هرگز جدی گرفته نشـده اسـت. 

مجلـس  رییـس  از  ویدیویـی  دیـروز  حـال  همیـن  در 

سـنا منتـر گردیـد کـه در آن بـه گونـه غیـر متعـارف در بـاره 

نظـر  اظهـار  انتخاباتـی  هـای  کمیسـیون  هـای  صاحیـت 

صـورت گرفتـه بـود و مداخلـه آشـکار در صاحیـت نهادهـای 

قانونـی بـه شـامر مـی رفـت. بـدون شـک اگـر محتـوای آن 

ویدیـو صحـت داشـته باشـد و از سـوی رییـس مجلـس سـنا 

چنـان اظهاراتـی صورت گرفته باشـد برخاف قانـون و قاعده 

بـازی بـوده اسـت. چـون تشـخیص آرای معتـر و غیـر معتـر 

تنهـا در صاحیـت کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت و هیچ 

شـخص حقوقـی و حقیقـی دیگر حـق مداخله در امـور کاری 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی را نـدارد. 

بـا توجـه بـه اظهارات صـورت گرفتـه از سـوی رییس تیم 

ثبـات و همگرایـی و نیـز رییـس مجلـس سـنا باید یادآور شـد 

کـه افغانسـتان دیگـر تـوان تحمـل بحـران را نـدارد و امـکان 

چنیـن بحرانـی نیـز فعـا خـوش بختانـه منتفـی اسـت. زیـرا 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

کـه روز شـنبه صـورت گرفـت تـا کنـون در حـد قابـل قبـول 

رونـد انتخابـات را مدیریـت و رهـری کرده اسـت. بـا توجه به 

مشـکاتی که در انتخابـات پارملانی به وجود آمد، مشـکات 

در ایـن دور بسـیار کـم و ناچیـز بـوده اسـت. تنهـا در برخـی 

سـایت هـا دسـتگاه هـای بایومریک حـاوی اسـامی تعدادی 

از رای دهنـدگان نبـوده اسـت و یـا دچـار مشـکات جزیـی 

شـده اسـت. امـا در مجمـوع پروسـه بـه گونه بسـیار شـفاف و 

قابـل قبـول صـورت گرفته اسـت و مشـکات تخنیکی بسـیار 

کـم بـوده اسـت. هـم چنین تـا کنـون از هیچ والیتـی تقلبات 

گسـرده و سـازمان یافته گزارش نشده اسـت. تنها در فضای 

مجـازی ویدیوهایـی به نر رسـیده اسـت کـه به گونـه واضح 

و روشـن سـاختگی بـه نظـر می رسـد. 

از سـوی دیگـر حکومـت و در مجمـوع نهادهـای مسـول 

نیز به اندازه کافی مسـلط بر اوضاع هسـتند و به کسـی اجازه 

نخواهنـد داد کـه ذهنیـت عامـه را مغشـوش سـاخته و از آب 

گل الـود ماهـی مقصود بگیرند. در این زمینـه انتظار می رود 

کـه نهادهـای انتخاباتـی با کمـک نهادهـای امنیتـی با متام 

کسـانی کـه به نحوی در پی آشـفته سـاخن افـکار عمومی و 

خلـق زمینـه بحران هسـتند به گونه جـدی و قانومنند برخورد 

کننـد. هـم چنین در ایـن دور اگرچه تعـدادی از افراد زورمند 

بـا هدف امتیازگیری هر کدام پشـت رس تیـم های انتخاباتی 

قـرار گرفتـه انـد؛ ولـی دیگـر تـوان بسـیج عمومـی را ندارند و 

مـردم بـدون شـک به خواسـت هـای تنظیمی و جناحـی آنان 

لبیـک نخواهنـد گفت. بـه همین خاطر زمینه خلـق بحران از 

ایـن طریق نیز بسـیار کم اسـت. 

بـا توجـه بـه آن چه گفته شـد اکنـون تنهـا راه ممکن دل 

سـپردن بـه قاعده بـازی و گردن نهـادن به تصامیـم نهادهای 

قانونـی و انتخاباتـی اسـت. همه تیـم هـای انتخاباتی مکلف 

هسـتند کـه به قواعـد حقوقـی و قانونی احـرام بگذارنـد و از 

گـردن فـرازی در برابـر قانـون و اراده مـردم افغانسـتان پرهیـز 

کننـد. افغانسـتان دیگـر تـوان تحمـل یـک بحـران دیگـر را 

ندارد و همه کسـانی که با شـعارهای جذاب وارد کاروزارهای 

انتخاباتی شـده اند باید به این شـعارها التزام داشـته باشـند 

و مصالـح کان مـردم را قربانـی منافـع شـخصی و جناحـی 

نسازند. 

 

مــايل کال د لومــړۍ نیامیــي پــه پرتلــه دغــه کمېســیون 

لــه ۷۰ میلیــارد څخــه د زیاتــو افغانیــو پــه ارزښــت ۳۳۴ 

ــه  ــه ډاګ ــر پ ــت توپی ــې مثب ــوارد ارزويل چ ــدارکايت م ت

ــوي. ک

وروســته د اجنــډا مطابــق ۱۸ تــدارکايت مــورده وارزول 

شــول چــې پــه پایلــه کــې مــي تدارکاتــو کمېســیون لــه 

ــت ۱۶  ــه ارزښ ــو پ ــو افغانی ــه د زیات ــون څخ ۸۳۵ میلی

مــورده منظــور کــړل. 

دغــه راز کابــل ښــاروالۍ د چوکاټــي قــرارداد پــر بنســټ 

پــه درې الټونــو کــې د ســاختامين مــوادو د تــدارک 

ــو  ــه بندرون ــواد پ ــټنډرډ ادارې د هی ــي س ــروژې او م پ

کــې د نفتــي مــوادو او مایــع ګازو د کیفیــت او کمیــت د 

ارزولــو لپــاره د طرزالعمــل پــه اړه غوښــتنې وکــړې چــې 

د مــي تدارکاتــو کمېســیون لــه ۸۳۵ میلیــون څخــه د 

زیاتــو افغانیــو پــه ارزښــت ۱۶ مــورده منظــور کــړي دي.

ــږل  ــه رالې ــه پ ــس ت ــري اژان ــژواک خ ــه پ ــه ارګ څخ ل

ــد  ــمر محم ــې د ولس ــي چ ــې راغ ــه ک ــوې خرپاڼ ش

ــیون  ــو کمېس ــي تدارکات ــرۍ د م ــه م ــي پ ارشف غن

ــوه. ــوړه ش ــې ج ــه ارګ ک ــام پ ــرون ماښ ــډه پ غون

ــو ادارې  ــي تدارکات ــې د م ــل ک ــه پی ــه کاږي، پ رسچين

تدارکاتــو  مــي  هوتکــي  عمــر  الهــام  رئیــس  لــوی 

کمېســیون تــه د ۱۳۹۸مــايل کال د لومړیــو شــپږو 

میاشــتو د کړنــو او الســته راوړنــو راپــور وړانــدې کــړ 

او ويــې ویــل، پــه دغــې مــوده کــې مــي تدارکاتــو 

ــه  ــو پ ــو افغانی ــه د زیات ــارد څخ ــه ۸۶ میلی ــیون ل کمېس

ارزښــت ۴۱۳ تــدارکايت مــوارد ارزويل چــې د ۱۳۹۷ 

د جالل اباد ښار د داخيل سړکونو د جوړولو په ګډون ۱۶ تدارکايت موارد منظور شول
ــګ  ــه پرمخت ــارو د ال ښ ــیون د چ ــو کمېس ــي تدارکات م

لپــاره یــادو بنســټونو تــه الزمــې الرښــوونې وکــړې.

ــران  ــه ګل ــت ل ــرات والی ــیون د ه ــو کمېس ــي تدارکات م

ــو  ــورې د ۱۰ کیل ــنګي پ ــاط س ــر رب ــه ت ــوالۍ څخ ولس

مــر اوږد ســړک پــروژې پــه اړه د ترانســپورټ وزارت 

غوښــتنه لــه هراړخیــزې ارزونــې وروســته هغــه داوطلــب 

تــه چــې وړ بیــه یــې وړانــدې کــړې وه، دغــه پــروژه 

ــړه. ــور ک منظ

رسبېــره پــر دې دغــه وزارت لــه ګــردن دېــوال څخــه تــر 

چغچــران پــورې د پاتــې ۴۰ کیلــو مــره ســړک د جوړولو 

چــارو پــروژې پــه اړه خپلــه غوښــتنه کمېســیون تــه 

وړانــدې کــړه چــې مــي تدارکاتــو کمېســیون لــه بحــث 

ــو ادارې  ــي تدارکات ــې وزارت او م ــته مالی ــور وروس او غ

تــه دنــده وســپارله چــې یــاده پــروژه وارزوي او راپــور یــې 

کمېســیون تــه وړانــدې کــړي.

لــه  اړونــد  پــه همــدې حــال کــې د غزنــې والیــت 

جاغــوري څخــه تــر قــره بــاغ پــورې د ســړک د دویمــې 

ــتنه  ــپورټ وزارت غوښ ــه اړه د ترانس ــو پ ــې د جوړول برخ

ــوه. ــول ش ــه وروګرځ ــه بېرت ــه موخ ــې پ ــې ارزون د الزیات

د غونــډې پــه بلــه برخــه کــې کورنیــو چــارو وزارت د 

افغانســتان د تجــارت پېشــه ښــځو د فدراســیون پــه اړه 

د الرښــوونې غوښــتنه کمېســیون تــه وکــړه چــې پــه اړه 

ــوې. ــوونې وش ــزې الرښ ــې هراړخی ی

د  کمېســیون  د  کــې  غونــډه  دغــه  پــه  همدارنګــه 

ــور بحــث  ــر راپ ــو پرېکــړو د الرښــونو د تحقــق پ مخکېنی

وشــو چــې د تائیــد وړ وګرځېــد.

محمد هدایت  

سرمقاله

ضرورت التزام به قاعده بازی 
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کشـوری  هـر  در  انتخابـات  کـه  زمانـی  دوره 

برگـزار مـی گردد، دقیقاً زمانی اسـت کـه به لحاظ 

سـاختارها و تحـوالت اقتصـادی ملـت نقطه عطف 

بـه شـار مـی رود. نقطـه عطفـی کـه بـا بحـران 

اقتصـادی همـراه اسـت. از یـک طرف کسـانی که 

خواهـان جـذب آرای مـردم هسـتند بـه شـدت بـه 

طـرح ریـزی برنامـه هـای خـرد و کالن اقتصـادی 

در جهـت توسـعه و رونـق و افزایـش معـاش مـردم 

اقـدام می کنند و شـعارهای بسـیار رنگی و جالب 

رس مـی دهنـد. از طرف دیگر کسـانی کـه در دوره 

انتخابـات بـه حیـث دولت وقـت برقـدرت تکیه زده 

انـد نیـز درصـدد خوشـنود سـاخنت مـردم از خـود 

افزایـش پـالن هـای توسـعه ای، افزایـش حقوق و 

دسـتمزدها و وعـده و وعیـد بسـیار بـه مـردم مـی 

دهنـد تـا در دوره بعـد نیزچوکـی قـدرت و ریاسـت 

دولـت خـود را از دسـت ندهنـد.

دانـان  اقــتصاد  مــعموال  کالن  سـطح  در 

سیاسـی، عامـل وقـوع بـی ثباتـی هـای اقتصادی 

بگوئیـم  بهـر  یـا  اقتصـادی  غیـر  عوامـل  بـه  را 

عوامل سیاسـی نسـبت مـی دهند. اقتصـاد دانان 

سیاسـی تـالش کردند با ارائـه نظریه هایـی مانند 

سـیکل تــجاری سیاسـی عوامل غیر اقتصـادی یا 

بـه عبارتـی عوامـل سیاسـی را شناسـایی کنندکه 

عامـل بـی ثباتـی در اقتصـاد کالن بودند. اسـاس 

بـود  ایـن  تجـاری سیاسـی  اسـتدالل در سـیکل 

کـه سیاسـتمداران حاکـم در زمـان هـای نزدیـک 

بــه انــتخابات سیاسـت هـای اقتصـادی را بر می 

گزیننـد کـه بـا ایجـاد رونـق اقتصادی شـانس آنها 

داد.  مـی  افزایـش  مجددشـان  انتخـاب  بـرای  را 

سـیکل تجـاری سیاسـی دو بخـش عمـده دارد: 

بخـش اول رفتـار مقامـات سیاسـی حاکـم وبخش 

دوم رفــتار رأی دهنـدگان.

سـوء اسـتفاده اقتصـادی از کاهـش نظارت 

دولـت در زمـان انتخابات

هنگامـی کـه دوران رقابـت سیاسـی فـرا مـی 

انسـان  یـک  ماننـد  نیـز  نظارتـی  رسـد، سیسـتم 

بیـار و مریـض بـه کمریـن حالـت کارایـی خـود 

بحـث خـال قدرت بر اثر پیاده سـازی اجرائات 

الزم مطابـق بـه میکانیسـم انتقـال مسـاملت آمیز 

قـدرت،  از زمـان تصویب قانون اساسـی جدید در 

سـال 1382 محـل بحـث و تکـرار بـوده اسـت، به 

گونـه ای کـه رفتـه رفته بـرای پر کـردن خال قدرت 

سـازی  مسـئله  حکومتهـا،  کاری  دوره  دو  میـان 

هـای حقوقـی و جنجـال های سیاسـی زیـادی را 

ایجـاد کـرده اسـت. از زمـان تصویـب ایـن قانـون 

اساسـی تـا اکنـون اگـر چـه در مقاطعـی انگیزه و 

اراده متکیـن از آن وجـود نداشـته، با آنهم در دوره 

هایـی مشـکالت و بـن بسـت هایـی وجود داشـته 

که متکین از قانون را ناممکن می سـاخته اسـت. 

مشـکالتی کـه برخواسـته از بسـرهای امنیتـی، 

سیاسـی و فرهنگـی بـوده و از چشـم قانـون گذار 

پنهـان مانـده اسـت. اینکه قانـون گـذاران هنگام 

تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی، بحـث احتال 

بـه تاخیـر افتـادن انتخابـات و  پیش افتـادن خال 

قـدرت را از نظـر انداختـه انـد، گویـای همین امر 

اسـت کـه شـکنندگی رشایـط امنیتی، سیاسـی و 

فرهنگـی کشـور را بـه صـورت واقعـی و وسـیع در 

نظـر نگرفتـه انـد. ورنه بایـد برای چنیـن رشایطی 

نیـز یـک راه حـل پیـش بینـی مـی کردنـد تـا خال 

محـل  بـروز،  صـورت  در  و  نیایـد  پیـش  قـدرت 

مناقشـه و جنجـال نگـردد و سـنگ راه بـه پـای 

دموکراسـی نوپای نشـود.

کـه  بـود  جهـت  آن  از  موضـوع  ایـن  طـرح 

کشـورهای  همـه  در  دموکراسـی  کـه  هانگونـه 

در  نیامـده،  دسـت  بـه  شـبه  یـک  دموکراتیـک 

افغانسـتان نیـز نیـاز بـه مارسـت دارد و در یـک 

دوره یـا دو دوره به شـکل کامـل و بدون کمبودات 

بـه دسـت منـی آیـد. 

و  متریـن  و  مارسـت  بـه  نیـاز  نظـام،  ایـن 

شـکیبایی دارد. بایـد نقـاط قـوت آن را برجسـته 

کـرد، حایـت منـود و بـرای اعتـال و تسـلط کامل 

نقـاط  امـا  کوشـید  گفتـان  یـک  عنـوان  بـه  آن 

ضعـف آن را در نظـر آورد، بسـرهای دیکتاتـوری 

را در همـه  برچیـد، خشـونت  را  تـک سـاالری  و 

ابعـاد آن زدود و بـه متکیـن قانـون و حاکمیـت آن 

کمـر حایـت و همـت بسـت.  بـه تعبیـر دیگـر، 

دموکراسـی بـه حیـث یـک روش مطلـوب و کمـر 

آسـیب رسـان در جوامـع مختلف به تجربـه گرفته 

شـده اسـت و نفـس آن را یـک فرآینـد سـاخت و 

سـاز مـی تـوان در نظـر گرفـت. جوامعـی کـه از 

تنـوع دیـدگاه بـا بـن مایـه هـای قومـی، سـمتی، 

مـی رسـد. ضعف دسـتگاههای نظارتـی بخصوص 

زمانیکـه منافع آنها نیز در میان باشـد، باعث سـوء 

اسـتفاده افـراد مختلـف از چنیـن رشایطـی مـی 

شـود. فضـای رقابتـی و کشـمکش هـای سیاسـی 

مجـال را بـرای افراد، احـزاب و باندهای اقتصادی 

و مافیایـی بـاز مـی کند.

انتخابـات؛  ایـام  نظارتـی  بحـران  دوره  در   

انسـان مــحاسبه گر و عــقالنی می کوشـد هزینه 

هـا را بـه حّداقـل و منافـع را بـه حّداکـر برسـاند 

و در سیسـتم سیاسـی بگونـه ای عمـل مـی کنـد 

که در آن احــزاب بــرای کسـب رای بیشرفّعالیت 

مـی کننـد. انگیـزه احزاب رصفا رسـیدن بـه قدرت 

اسـت و بــدین عــلت با تغییر در خط مشـی های 

سیاسـی خـود برای بـه دسـت آوردن رای به رقابت 

مـی پردازنـد. درچنیـن فضایـی اسـت کـه احـزاب 

را  شـان  اقتصـادی  منافـع  رصفـا  انتخابـات  در 

لحـاظ مـی کنند.

زبانـی و مذهبـی برخوردارنـد، تنهـا یـک حکومت 

دموکراتیـک مـی توانـد مدیریـت چرخـش قـدرت 

در میـان آنهـا را بـه شـکل معقـول برعهـده بگیرد. 

برخـی  خاطـر  بـه  دموکراسـی  از  نظـر  رصف 

کمبـودات پیـش آمـده، نـه تنهـا راه حـل نیسـت، 

بلکـه آغـازگاه یـک وضعیـت آنارشـیک  و طبیعـی 

اسـت کـه در عرص مـا قابل پذیـرش نخواهـد بود.

لحـاظ  از  کـه  افغانسـتان  چـون  کشـوری 

عدیـده  مشـکالت  دچـار  اجتاعـی  بسـرهای 

ایسـت، بـرای حرکت به سـوی یک نظام سیاسـی 

مـردم سـاالر بایـد از خـود شـکیبایی و انعطـاف 

زیـادی نشـان دهـد. انباشـت هزاران سـال فشـار 

از جانـب حاکـان سیاسـی بر مـردم در چارچوب 

حکومت های سـلطنتی و چهل سـال جنگ، فقر 

و ویرانـی فرصـت حرکـت بـه سـوی مردم سـاالری 

را از ملت افغانسـتان گرفته اسـت. این محرومیت 

باعث شـده اسـت که بسـرهای فرهنگی از غنای 

فرهنـگ سیاسـی تهـی باشـد و تهدیـدات زیـادی 

یابـد  بـروز  آن  در  آمیـز  رویکردهـای خشـونت  بـا 

بـی  ایـن روی، هـر گونـه  از  و فرصـت بسـوزاند. 

فقـر  از  ناشـی  کـه  ورزی  خشـونت  و  حوصلگـی 

فرهنگـی اسـت، مـی توانـد تـداوم فرصت سـوزی 

در حیـات اجتاعـی و فرآیند دولت – ملت سـازی 

بـه شـار آید. 

متأسـفانه امـروزه گفتارهـای نامزدان ریاسـت 

اغلـب  دولتـی  پایـه  بلنـد  مسـؤالن  و  جمهـوری 

دارای سـاختاری خشـونت ورزانـه اسـت. آنهـا بـا 

بـه کار بـردن خشـونت گفتـاری، روان مخاطبیـن 

معـرض  در  و  مخـدوش  را  کشـور  شـهروندان  و 

انـواع نگرانـی هـا قـرار مـی دهـد. شـهروندان در 

نخسـتین مواجهـه بـا چنین کلاتی دچـار رس در 

گمـی مـی گردنـد. عرصه سیاسـت کشـور در دید 

آنهـا بـه یـک میـدان بزکشـی تبدیـل مـی شـود و 

فضـا را انارشـیک و آماده کشـمکش های ظاملانه 

بـر رس قـدرت مـی بیننـد. چنیـن حالـت روانـی 

بـرای شـهروندان، قـدرت انتخـاب را دشـوار و در 

برخـی رشایـط حتـی از آنـان سـلب مـی کنـد. بـه 

بیانـی واضـح تـر اینکـه خشـونت گفتـاری، مـی 

توانـد ایـن بـاور را در شـهروندان تزریـق کنـد کـه 

مـردم سـاالری بـه بـن بسـت تبدیـل شـده، کنش 

گران سیاسـت از کسـب قدرت و دسـت به دسـت 

شـدن بـه شـکل مدنـی آن ناامیدنـد و تکـت های 

انتخاباتـی بـرای کسـب قـدرت و چرخـش آن می 

خواهنـد بـه وضعیـت پیشـامدرن و غیرمدنـی بـاز 

آنــتونی داونــز)1957( درکتـاب خـود تحـت 

نظریـه   » دموکراسـی  اقتصـادی  عنوان»نظریـه 

ارائـه مــی کــند  از مشـارکت  ای فایـده گرایانـه 

کـه محـدود بـه رفتـار رأی دادن اسـت کـه در آن 

فــرد پـس از مــحاسبه اقتصـادی و منافـع فـردی 

خـود تصمیـم مـی گــیرد، رأی بــدهد یـا نـه. او 

یـک فـرد محاسـبه گـر اقتصـادی را مطـرح مـی 

کنـد کـه می خــواهد، هــزینه هـا را کاهـش داده 

و به حــداقل بــرساند و منافع را بــه حــد اکــر و 

در سیسـتمی عمـل مـی کنـد کـه بـه قــول خــود 

او احـزاب بـرای بـه حداکـر رسـاندن رأی فعالیت 

می کنند و شهروندان به طور عــقالنی رفــتار می 

کننـد. داونز اسـتدالل می کــند در انتخاباتی که 

حـوزه انــتخابی آن بــزرگ اسـت و فرد بایـد تعداد 

تعـداد  کنـد،  انتخـاب  را  کــاندیداها  از  زیــادی 

رشکـت کننـدگان معموال کمـر از وقتی اسـت که 

او فقـط بایـد یــک فــرد را انتخـاب کنـد، دلیلـش 

گردنـد. اسـتفاده از کلـات خشـن و تهدیـد آمیز 

و  کنـد  مـی  تصویرسـازی  آمـاده حملـه،  را  فضـا 

امنیـت روانـی را از مـردم سـلب مـی منایـد.

سیاسـی  ملتهـب  فضـای  اینکـه  کنـار  در   

بـر جامعـه سـایه مـی افکنـد و بـر زندگـی مـردم 

تاثیـر منفـی مـی گـذارد، ایـن امـکان وجـود دارد 

روانـی  ناامنـی  از  نیـز  افغانسـتان  دشـمنان  کـه 

هـای  برنامـه  و  اهـداف  راسـتای  در  شـهروندان 

خـود اسـتفاده کننـد. کاندیداها بایـد درک کنند 

کـه بحـث امنیـت روانـی شـهروندان که در سـطح 

در  شـود،   مـی  منجـر  ملـی  امنیـت  بـه   کالن 

اولویـت همـه قرار دارد و هیچ توجیـه برای مقدمه 

ایـن اســت کــه در چــنین مواقعـی درک منافـع 

بــرای او دشـوار مـی شـود؛ زیـرا پیــش  واقــعی 

بــینی نتیجه دشـوارتر اسـت. در انتخابات مهمی 

بـه  مسـائل  و  اسـت  شـدید  مبـارزات  آن  در  کـه 

روشـنی تعریـف شــده انــد، معموال تعـداد رشکت 

کننـدگان بیشراسـت. امـا آنچه مهم اسـت منافع 

اقتصـادی اسـت کـه ایـن انتخـاب برای فـرد دارد.

در ایـن نظریه »تبلیغات انتخاباتی« نقشـی بسـیار 

تــعیین کننـده، حــساس و مؤثـر در جـذب آرای 

مـردم بـازی مـی کند؛ چــراکه افــراد بــه صــورت 

مــستقل بوده و گرایش آنــان از قــبل تعیین شده 

نیسـت. رأی دهنـدگان سـعی مـی کننـد از میـان 

تبلیغـات نامزدهـا، به نامزد و برنامـه ای رأی دهند 

کـه منافـع آنــان را بــه خــوبی تامیـن مـی کند.

کشـمکش اقتصـادی بـر رس حفـظ چوکـی 

سیاسـی قدرت 

ایـام  اقتصـاد  بحـران  بـه  کـه  دیگـر  نکتـه 

رس  بـر  کشـمکش  گـذارد؛  مـی  تاثیـر  انتخابـات 

حفـظ چوکی قـدرت احزابـی که در دولـت کنونی 

فعالیـت مـی کننـد، اسـت. عالوه بـر این فــرضیه 

اصــلی نوردهـاوس ایـن بـود کـه طـی یـک دوره 

ریاسـت جمهـوری بـه طـول چــهار ســال، نــرخ 

تـورم  نـرخ  و  افزایـش  اول  سـال  دو  در  بیـکاری 

کاهـش و در دو سـال آخـر نـرخ بیـکاری کاهـش 

و نـرخ تـورم افزایـش مــی یــابد. فــرضیه لیچـر بر 

عکـس نوردهـاوس بـر ایـن اصـل اسـتوار بـود کـه 

طـی یــک دوره ریــاست جمهـوری به مـدت چهار 

سـال، نـرخ تـورم در دو سـال اول افزایـش و نـرخ 

تــورم  نـرخ  دوم  سـال  دو  در  و  کاهـش  بیـکاری 

کــاهش و نـرخ بیـکاری افزایـش مـی یابـد. 

در حــالی کــه گونـه هـای اولیـه کشـمکش 

مـی  تاکیـد  دولـت  پولـی  هـای  بـر سیاسـت  هـا 

کــردند مــطالعات بعدی سیاسـتهای مالی دولت 

هــا نــظیر پرداخــت یارانه، کاهش مــالیات هــا، 

هــای  کــاال  پرداخـت  و  دولـت،  بودجـه  کـری 

بــار  اولیـن  دادنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  را  نقـدی 

تــوسط هــیبس در سـال 1977 مدلـی را از ایـن 

فـرض  آن  در  کـه  کـرد  ارائـه  دولتـی  کشـمکش 

دو  از  کشـور  سیاسـی  سیسـتم  کـه  اسـت  شـده 

حـزب تشـکیل شـده کـه هـر کـدام بــرنامه هــای 

خـاص خـود را دارنـد. ایـن مـدل کــه بــه مــدل 

حــزبی یـا پارتیزانی معروف اســت، تـالش دارد با 

تفکیـک دولتمـردان بـه دو حـزب راسـت و چپ به 

بررسـی رفتـار آنهـا بـرای انتخـاب مجـدد بپـردازد. 

سـازی در جهت برهم زدن آن قابل قبول نیسـت. 

همـه قبـل از تقسـیم بنـدی بـه اقشـار مختلـف 

اجتاعـی، شـهروندیم و در مقـام یـک شـهروند 

مسـئول همـکاری بـرای حفـظ امنیـت ملـی در 

کشـوریم و نبایـد بـر اثر رفتـار اشـتباه امنیت ملی 

را بـه خطـر بیندازیـم. 

در اخیـر یکبـار دیگـر بایـد یـادآوری کـرد کـه 

در جامعـه ای کـه کنـش گـران سیاسـی در آن 

مـی خواهنـد تـا بـا ابزارهـای مدنـی و محاسـبات 

نایـل  آن  چرخـش  و  قـدرت  توزیـع  بـه  عقالنـی 

شـوند، باید بپذیرند کـه در قدم اول چنین جامعه 

ای نیازمنـد امنیـت روانـی اسـت تـا سـاکنان آن 

هــیبس، تافـت، و داگالس اسـتدالل کردنـد کـه 

احزاب چــپ، در صــورت پیــروزی در انــتخابات، 

بــیشر ســیاست هـای کاهـش بیـکاری و احزاب 

راسـت در صـورت پیروزی، سیاسـت هـای کاهش 

تـورم را در پیـش مـی گیرنـد کـه در هـر حـال این 

جابجایـی موجـد بـی ثباتـی در اقتصـاد کالن می 

شـود. فـرض اساسـی این مـدل این اسـت که رأی 

دهنـدگان در خصـوص تـورم و بیـکاری ترجیحات 

متفـاوت دارنـد و هـر کـدام از جناح های سیاسـی 

کـه بـه ترجیحـات آن ها نزدیـک باشـند را انتخاب 

مـی کننـد. حـال نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه؛ 

یکسـان  روحیـه  دارای  سیاسـتمداران   -1

مـی باشـند و ترجیـح مــی دهنـد در قــدرت باقی 

مباننـد.

کـه  آن  دارنـد.  وجـود  کاندیـدا  گـروه  دو   -2

بـر رس قـدرت اسـت و آن کـه تــالش مــی کنـد به 

قـدرت برسـد و وابسـتگی هـای حــزبی در ایــن 

حالـت نــادیده انــگاشته مــی شـود.

3- رأی دهنـدگان بیـکاری و تـورم را دوسـت 

دولـت  اقتصـادی  عملکـرد  بــه  ایــشان  ندارنـد. 

مـردان توجـه مـی کننـد. آن هـا رونـد گذشـته را 

بیشـر  نــزدیک  گــذشته  بـه  و  کننـد  مـی  مـرور 

اهمیـت مـی دهنـد و ترجیحـات یکسـان دارنــد.

4- سیاسـتگذاران ابزارهـای سیاسـت مالـی-

پولـی را تــحت کنـرل خـود دارنـد و از این طریق 

و  پرداختـه  انتخاباتـی  ایـام  در  نفـوذ  اعـال  بـه 

زمینـه سـوء اسـتفاده مالـی را بـه وجـود مـی آورد.

در جامعـه عزیزمـان افغانسـتان نیـز در ایـام 

انتخابـات بـه دلیل کاهش سیسـتم هـای نظارتی 

و نبـود توجـه کافـی، بسـیاری از احـزاب و افـراد 

بـه صـورت دو بعـدی هـم در پـی حفـظ و افزایـش 

قـدرت سیاسـی هسـتند و هـم در ایـن حـال بـا 

زد و بندهـای سیاسـی، منابـع اقتصـادی زیـادی 

اطالعاتـی- هـای  رانـت  صـورت  بـه  را  جامعـه  از 

کننـد.  مـی  تصاحـب   ... و  مجـوزات  اقتصـادی، 

همـگان بایـد بـه این مطلـب توجه داشـته باشـند 

کـه ایـام انتخابـات، دوران چپـاول امـوال جامعه و 

تـاراج منافـع عمـوم جامعه منـی باشـد. همچنین 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه حساسـیت بـاالی مـردم 

جامعـه مـا در امـر سیاسـی، تـالش دولـت و اینکه 

اسـت،  شـده  تشـکیل  مختلـف  قبایـل  از  دولـت 

اقتصـادی  و  مدنـی  تـا جامعـه  مـی شـود  باعـث 

مرحلـه  وارد  بیشـری  هوشـیاری  بـا  افغانسـتان 

انتخابـات شـود.

بتواننـد میـان گزینـه هـای مدنـی، ظرفیـت های 

سیاسـی، ابتـکارات مفیـد و رهایـی از تهدیـدات، 

شـده  محاسـبه  و  آگاهانـه  انتخـاب  بـه  دسـت 

بزننـد. در ایـن جامعـه نباید خشـونت را دامن زد، 

چـون هیـچ نـوع خشـونتی در دموکراسـی جـای 

نـدارد، چـه گفتـاری و چـه رفتـاری. فلهـذا نبایـد 

برهـم  یـا  تضعیـف  را  شـهروندان  روانـی  امنیـت 

زد. دموکراسـی یـک فرآینـد سـاخت و سـاز اسـت 

و زمـان مـی بـرد تـا بـه عنـوان یـک گفتـان ملی 

و سـازنده در سـطح جامعـه مسـلط شـود و نقـش 

هسـته ای و مرکـزی را ایفـا کنـد و بایـد رویکـرد 

انتظـار و حوصلـه منـدی را اختیـار کـرد.

  محمدداودمحمدی  

   سید مصطفی حسینی  

اقتصاد افغانستان؛
بات نتخا   آبستن  بحران  ا

دموکراسی، ممارست و خشونت    

سال چهاردهم  شماره  3845 چهارشنبه   10 میزان  1398 2 اکتبر 2019

متأسفانه امروزه گفتارهای نامزدان ریاست جمهوری و مسؤالن بلند پایه دولتی اغلب 
دارای ساختاری خشونت ورزانه است. آنها با به کار بردن خشونت گفتاری، روان مخاطبین و 

شهروندان کشور را مخدوش و در معرض انواع نگرانی ها قرار می دهد.
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هنرو4
کارگـردان و بازیگـر نامـدار سـینامی اسـپانیا کـه با فلم  

مشـرک خـود امسـال به عنـوان مناینـده کشورشـان به 

اسـکار می رونـد در جشـنواره فلـم  نیویـورک از مسـایل 

مختلفـی سـخن گفتند.

بـه نقـل از ورایتـی، در حالـی کـه پـدرو آملـادوار همیـن 

هفتـه ۷۰ سـاله می شـود، در جشـنواره فلـم  نیویـورک با 

منایـش جدیدتریـن فلـم ش »درد و افتخار« بـا مخاطبان 

صحبـت کرد.

وی در عیـن حـال در گفـت و گـو بـا ورایتـی پیـش از 

امـروز،  بـه  تـا  فلـم ش  شـخصی ترین  منایـش  رشوع 

یـادآوری کـرد: اینجـا حـس می کنـم در خانـه هسـتم. 

ایـن  آمـده ام.  دنیـا  بـه  فلـم   جشـنواره های  در  انـگار 

اسـت. مـن  وجـود  از  بخشـی 

ایـن کارگـردان کـه دوازدهمیـن فلـم ش را در جشـنواره 

فلـم  نیویـورک روی صحنـه می بـرد از لـذت کار کـردن با 

آنتونیـو بانـدراس صحبـت کـرد و گفت این یـک موهبت 

تاکیـد کـرد کـه رابطـه  و  او کار می کنـد  بـا  اسـت کـه 

بسـیار نزدیکـی بـا هـم دارند.

ایـن ۲ کـه بـه عنـوان فلم سـاز و بازیگـر تـا کنـون بـا هم 

در هشـت فلـم  همراهـی کرده انـد، پـس از سـکته قلبـی 

بانـدارس در سـال ۲۰۱۷ قوی تـر از همیشـه در کنـار 

هسـتند. هم 

سـامت  افتـادن  خطـر  بـه  کـه  داد  توضیـح  بانـدراس 

جسـمی اش برایـش نقطـه عطفـی بـود و موجـب شـد تا 

زندگـی هـر دوی آنهـا بـه نوعی مـورد رحمت واقع شـود.

و  بـود  از وقتـی گفـت کـه در بیامرسـتان بسـری  وی 

افـزود: وقتـی پـدرو بـه مـن زنـگ زد، می دانسـت کـه در 

مـن تغییـری بـه وجـود آمـده و گفـت خیلـی خوشـحال 

دادن  نشـان  بـرای  را  تغییـر  همیـن  اگـر  می شـود 

شـخصیت فلـم  هـم بـه کار بگیـرم. او گفـت: پنهانـش 

نکـن و مـن دقیقـا می دانسـتم او دارد دربـاره چه چیزی 

حـرف می زنـد. او دری را بـرای مـن بـاز کـرد کـه بتوانـم 

خـودم را کامـا بـه روشـی دیگـر روی پرده بـزرگ ببینم.

بانـدراس افـزود: بـه شـیوه ای اسـتعاری من ایـن فرصت 

را یافتـم تـا با این فلـم  آنتونیو باندراس را بکشـم، آنتونیو 

باندراسـی کـه همه او را می شـناختند.

بانـدراس کـه بـا ایـن فلـم  برنـده جایـزه بهریـن بازیگـر 

مـرد جشـنواره فلـم  کـن شـد انتظـار مـی رود در فصـل 

جوایـز سـینامیی ایـن موفقیـت را بیشـر هـم بکنـد.

»درد و افتخـار« بـه عنـوان مناینـده اسـپانیا برای اسـکار 

۲۰۲۰ معرفی شـده اسـت.

آملـادوار در ایـن بـاره گفـت از ایـن کـه مناینـده اسـکار 

اسـت بسـیار خوشـحال اسـت زیـرا فقط معـرف خودش 

و حرفـه اش نیسـت، بلکـه معـرف کشـورش هـم هسـت.

وی گفـت: مـن همه کشـورم را در این فلم  نشـان داده ام 

و ایـن یـک مسـئولیت بـزرگ اسـت. من هر چـه در قلبم 

داشـتم را عیـان کـردم تا در میـان نامزدها جـای بگیرم. 

امـا هیچوقـت منی دانـی چـه پیـش می آیـد. ایـن یـک 

معامسـت امـا من سـعی می کنـم به آن برسـم.

 ۱۳ تـا  نیویـورک  فلـم   جشـنواره  هفتمیـن  و  پنجـاه 

دارد. ادامـه  میـزان(  اکتـر)۲۱ 

ترنـس هـاوارد بازیگـر ۵۰ سـاله در پیـاده روی مشـاهیر 

هالیـوود صاحـب سـتاره شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، ترنس هـاوارد بازیگر، سـتاره شـامره 

۲۶۷۴ را در پیـاده روی مشـاهیر هالیـوود دریافـت کرد.

ایـن بازیگـر کـه سـال ۲۰۰۵ نامـزدی بهریـن بازیگـر 

رسیـال  بازیگـر  اکنـون  کـرد،  دریافـت  را  اسـکار 

»امپراتـوری« شـبکه فاکـس اسـت. در ایـن رسیـال کـه 

توسـط لـی دانیلـز تهیـه شـده وی در نقـش لوسـیوس 

اسـت. کـرده  بـازی  لیـون 

وی در ایـن مراسـم گفـت: چند سـال پیش هالیـوود مرا 

کنـار گذاشـت و گفـت دیگـر هرگـز منی توانـم رس کارم 

برگـردم، امـا بعد یـک زن جوان بـه نام دانا والـدن اجازه 

داد تـا در شـوی او حضـور یابم.

ایـن بازیگـر سـتاره دار شـدنش را به نوعی تشـکر از همه 

افـرادی خوانـد کـه در این راه به وی کمـک کرده بودند.

وی چنـدی پیـش گفته بود با پایان رسیـال »امپراتوری« 

از بازیگـری کناره گیری می کند.

 ۱۹۹۹ سـال  در  بازیگـری اش  دهـه  اولیـن  در  هـاوارد 

کـه ۳۴  بـود  مـرد«  »بهریـن  رمانتیـک  بازیگـر کمـدی 

میلیـون دالـر فـروش کـرد و در ادامـه آن هـم بـا عنـوان 

فروشـی ۷۱  کـه  کـرد  بـازی  مـرد«  بهریـن  »تعطیـات 

ایـن فلم  هـا را  میلیـون دالـری را ثبـت کـرد. هـر دوی 

بـود. لـی کارگردانـی کـرده  مالکـومل دی 

امـا او در سـال ۲۰۰۴ بـا بـازی در »تصـادف« باالتریـن 

اسـکار  نامـزدی  و  کـرد  کسـب  را  کاری اش  موفقیـت 

بـه  درامـی  طغیـان«  و  »شـتاب  بـرای   ۲۰۰۵ سـال  را 

کـرد. کسـب  بـرو  کریـگ  کارگردانـی 

آهنـی«،  »مـرد  بـه  می تـوان  وی  فلم  هـای  دیگـر  از 

کـرد. اشـاره  »غـرور«  و  جـاده«  »در  »پیشـخدمت«، 

وی ۲۷ سـال اسـت کـه بـه عنـوان بازیگـر فعالیـت دارد 

و بازیگـری را رسنوشـت خـودش می خوانـد. سـه نسـل 

و  بوده انـد  فعـال  بازیگـری  عرصـه  در  وی  خانـواده  از 

مادربزرگـش بازیگـر بـرادوی بـود.

بـه  هالیـوود  در  شـدنش  سـتاره دار  مراسـم  در  هـاوارد 

اتفـاق همـر و ۲ فرزنـدش رشکـت کـرد. مالکـومل دی 

لـی و دیتـو مونتیـل کارگـردان  نیز در این مراسـم حضور 

داشـتند.

رد پای سکته قلبی در فلم  جدید 
پدرو آلمادورا و آنتونیو باندراس

ترنس هاوارد ستاره دار شد
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نخواهـد مانـد. فلـم  فاکتورهایـی دارد کـه ظاهـرا می خواهـد روی آن هـا 

تاکیـد و در پیـروی داسـتان از آن هـا اسـتفاده کنـد، اما نـه فاکتورهایش 

جان دارنـد و نـه اسـتفاده  از آن هـا می توانـد کمکـی بـه فلـم  کنـد.

نخسـت تصویـری اسـت کـه در ابتـدای فلـم  بیننده بـا آن مواجه می شـود، 

زنـی چـادری در حـال فرار از دسـت شـوهر چاقو بـه دسـت اش در میدانی 

خاکـی اسـت)اینکه چـرا زن بـه سـمت دیگـری منـی رود و خـود را نجـات 

منی دهـد جـای بسـی سـوال اسـت(. سکانسـی کـه بـا مـرگ هـر دو ایـن 

شـخصیت ها متـام می شـود و بعـدا بیننـده متوجه می شـود که ایـن تکه ای 

از یـک مسـتند سـاخته شـخصیت اصلـی فلم )علـی مصفـا( بـوده اسـت. 

مسـتندی کـه البتـه جلوتـر نیـز منایـان می شـود که اصا مسـتند نبـوده و 

بازیگرانـش، بازیگـر بوده انـد و نـه شـخصیت های واقعـی، در پـس منایـش 

ایـن مسـتند سـه گاف بـزرگ در فلم  به وجـود می آید: نخسـت اینکه وقتی 

ایـن مسـتند سـاختگی بـوده، چرا بـرادر دخری کـه ظاهرا مسـتند از روی 

زندگـی او سـاخته شـده تـا ایـن حـد نراحت اسـت و کارگـردان مسـتند را 

تهدیـد بـه مـرگ می کند؟دیگران و حتی خـود او چگونـه می خواهند ثابت 

کننـد کـه ایـن مسـتند )مسـتند؟؟؟!!!!( از روی اتفاقـی کـه بـرای خواهـر 

او رخ داده سـاخته شـده اسـت؟ چـرا ایـن موضـوع کارگـردان را ناراحـت و 

سـازمان او را جریمـه می کند)بیننـده بـه سـینام مـی رود تـا چیزهایـی کـه 

می بینـد را بـاور و یـا بـرای خـود تجزیـه و تحلیـل کنـد، بی آنکـه بخواهـد 

چیـز بیشـری بدانـد و یـا سـواالت بیشـری برایـش بـه وجـود آیـد(. دوم 

نقد و بررسی

کارگردان: علیرضا رئیسیان
نویسنده: علیرضا رئیسیان,

قد و بررسی فلم  به قلم عباس نصراللهی

حضـور دخـری کـه در مسـتند بـازی کـرده، در جشـن فامیـل کارگـردان/

تهیـه کننـده مسـتند، کـه بیننـده قطعـا متوجـه خواهـد شـد کـه او هـامن 

دخـری اسـت که در مسـتند بـازی کرده، امـا خود شـخصیت اصلی فلم  و 

کارگـردان مسـتند ایـن را متوجـه منی شـود)در صحنه ای با بازی به شـدت 

بـد و سـطحی علـی مصفـا، بیننـده متوجـه خواهد شـد کـه این هـا یکدیگر 

را نشـناخته و حضـور دخـر در فلـم  تنهـا بـرای منایـش بحـث اخاقی فلم  

اسـت، اینکـه کارگـردان بـا سـاخت مسـتندی زندیگـی یک دخـر را تحت 

تاثیـر قـرار داده و حـاال خـودش درگیـر تاطـم از هـم پاشـیدگی زندیـگ 

شـده اسـت، موضـوع نخ منـا بـا بیانی نخ منا تـراز علیرضا رییسـیان(. سـوم 

کـه دو موضـوع قبلـی را در بر می گیرد، صحبت از اخاق در سـطحی ترین 

حالـت ممکـن اسـت، یانکـه اگـر تو با زندگی کسـی بـازی کنی، بـا زندگی 

تـو بـازی خواهنـد کـرد، و یـا اینکـه اگـر تـو پیـش از محکوم کـردن قصاص 

کنـی، پیـش از محکـوم شـدن قصـاص می شـوی)البته که این برداشـت ها 

بسـیار زیـاد و بـزرگ هسـتند بـرای این فلـم  کوچک و سـطحی(.

دوم وجـود رشکـت، حضـور لیـا حامتی در آن و سـفرش به خـارج به همراه 

همکارانـش. فصلـی از فلم  که به شـدت رسد، بـی روح و در اجرا در بدترین 

حالـت ممکـن اسـت. در شـبی از سـفر ایـن گروه بـه اسـپانیا، مدیر رشکت 

در حـال گرفـن فلـم ی از جشـن اسـت کـه لیـا حامتـی را می بینـد و از 

او فلـم  می گیـرد، ایـن فلـم  بعدهـا دسیسـه ای می شـود تـا علـی مصفـا بـه 

همـرش شـک کنـد، تـا اینجـا بـا همـه اشـکاالت، می تـوان پذیرفـت کـه 

کسـی شـیطنت کـرده، امـا همیـن فلم  وقتـی به دسـت پلیس می رسـد، از 

سـه زاویـه مختلـف و از نزدیکریـن فاصله هـا از شـخصیت ها گرفتـه شـده، 

سـوالی کـه اینجا مطرح می شـود این اسـت کـه چگونه از چنیـن فاصله ای 

بـا موبایـل از آن هـا فلـم  گرفته شـده و آن ها متوجه نشـدند؟ و بـر فرض اگر 

غـرض ورزی شـخصی بـوده، چرا تا انتهـای فلم  هیچ نشـانه ای از این غرض 

نشـان داده منی شـود و ایـن همـه تقـا در فصـل میانـی فلـم  را می تـوان 

بـدون هیـچ اشـکالی از آن حـذف کـرد بی آنکـه لطمه ای بـه اثر وارد شـود.

سـوم فصـل پایانـی فلـم  و بازگشـت مسـافران از اسپانیاسـت، جایـی کـه 

علـی مصفـا بـه فـرودگاه مـی رود تـا همـرش را بـه خانـه بـرد، در جایـی 

مشـخص می شـود کـه ایـن دو بـا هـم هامهنـگ بوده انـد و قـرار بـوده تـا 

ایـن اتفـاق بیفتـد، امـا بی آنکـه متاسـی بـا هـم برقـرار کننـد، هـر یـک بـه 

دنبـال کار خـود مـی  رونـد، تـا فلم سـاز فکـر کنـد کـه زمینـه ای را فراهـم 

کـرده کـه می توانـد دعـوای زن و شـوهری خوبـی بـه راه بینـدازد، امـا گویا 

منی دانسـته کـه منطـق فلـم ش بـه شـدت در هـوا معلـق اسـت و بـاران و 

خـون و عصبانیـت نیـز بـه کارش نخواهنـد آمـد. بـه نـاگاه لیـا حامتـی 

فلم سـاز(  خیـال  در  کند)البتـه  پیـدا  معنـا  فلـم   نـام  تـا  می زنـد،  غیبـش 

را  تاریـخ  بـزرگ  کارگردانـان  حـس  رییسـیان  علیرضـا  کـه  اینجاسـت  از 

می گیـرد و بـه نـاگاه روایـت فلـم ش از سـوم شـخص بـه اول شـخص تغییـر 

می کنـد، بـا علـی مصفـا بـه طـور کامـل همـراه شـده و حتـی وارد ذهـن او 

می شـود، بـدون آنکـه لحظـه ای تـاش کنـد تا پاسـخ سـوال های بی شـامر 

فلم نامـه بی منطقـش را بدهـد، بی آنکـه تـاش کنـد بگویـد فلم ی کـه مادر 

شـخصیت زن بـرای پلیـس فرسـتاده از کجـا، چـه زمانـی و بـه چـه شـکلی 

ارسـال شـده و چـرا پلیـس در پیگیـری او ناتـوان اسـت، چرا بـرادر دخری 

کـه مسـتند را از او سـاخته بودنـد همچنـان پیگیـر کارگردان اسـت؟ و چرا 

فلم سـاز فکـر کـرده کـه پـس از بیسـت و چنـد سـال فلم سـازی)البته بـه 

قـول خـودش( می توانـد این چنیـن زننده، زشـت و در سـطحی ترین حالت 

ممکـن پیام هـای اخاقـی بدهـد و شـخصیت هایش را با بدتریـن اجراهای 

ممکـن روی هـوا بـه حـال خـود رهـا کند.

»مـردی بـدون سـایه« در فلم نامـه، )کـه البتـه اگـر وجـود داشـته باشـد(، 

آن قـدر دچـار مشـکل اسـت که مسـائل فنی)کـه باز هـم اگر وجود داشـته 

باشـند( یـا بـه چشـم نیاینـد و یـا مهـم نباشـند. و در نهایت بیننـده با اثری 

پاسـخ سـوال های  و شـعارزده مواجـه شـود کـه حتـی منی توانـد  ناقـص 

سـاده درون خـود را نیـز بدهـد.

مشـکل اساسـی فلم  هـای علیرضا رییسـیان در همـه این چند سـال اخیر، 

ایـن اسـت کـه او منی دانـد بناسـت تـا از کجـا بـه کجـا برسـد، اصـا حرف 

اصلـی او چیسـت و قطعـا بـاز هـم منی دانـد کـه سـینام در دوره جدیـد 

لحـن و دغدغه هایـش تغییـر کرده و پرداخـن به موضوعاتی که دم دسـتی 

هسـتند، بـدون آنکـه کوچکریـن پیچـش و چالش درسـتی بتوان بـه آن ها 

اضافـه کـرد، دیگـر در سـینام جایـی ندارنـد. اینکـه تنهـا آغـاز فلم  هـای 

او)مثـل فلـم  دوران عاشـقی کـه تـا رسـیدن بـه نقطـه عطـف، قابـل تحمل 

و حتـی می تـوان گفـت دیدنـی بـود، و پـس از آن بـه ناکجاآبـادی رفـت که 

هیچ کـس فکـرش را منی کـرد( کمـی گیـرا هسـتند و پـس از آن با اسـتثنا 

فلم  هـا بـه بیراهـه می رونـد، تنهـا از یک چیـز نشـات می گیـرد، آن هـم عدم 

وجـود فلم نامـه ای منسـجم و درسـت اسـت کـه بتـوان بـه نقـاط، نـکات و 

نادیـده  را  اثـر  و کارگردانـی ضعیـف و سـطحی  اتـکا کـرد  ویژگی هایـش 

گرفـت، امـا زمانـی کـه نـه فلم نامـه درسـتی موجـود اسـت و نـه کارگـردان 

می دانـد کـه چگونـه از ابـزارش اسـتفاده کنـد، گرچـه کـه بـا هـامن ضعف 

اول کار فلـم  متـام اسـت، امـا دومـی دیگـر جایـی بـرای بحث منی گـذارد.

»مـردی بـدون سـایه« ظاهـرا قـرار بـوده کـه مناینـده ی فلـم ی از سـینامی 

باشـد)حداقل  مـا  سـینامی  در  فینچـر  دیویـد  حتـی  یـا  و  لینـچ  دیویـد 

کارگـردان اینگونـه فکـر کـرده( و بیننـده بـا تریلـری روانشناسـانه مواجـه 

شـود، امـا اینکـه توهـم کارگـردان هیـچ کمکـی بـه فلـم ش نکـرده و آن را 

در بدتریـن حالـت ممکـن قـرار داده، قطعـا از چشـم هیـچ بیننـده ای دور 
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ثور
 این ماه ممكن اســت مجبور شــوی خود را با شرایط سخت مالی هماهنگ 
کنی. انتخاب یك برنامه یا کار جدید می تواند عواقب و مسئولیت هایی داشته 
باشــد که نمی تــوان از آنها گریخت. اما این راه با همه ســختی هایش پایان 

خوبی دارد.

جوزا
ورزش کردن هر چقدر سبك و کم در روز، هم باعت سالمتی جسمت می شود 
و هم روحت را شــاداب تر می کند. ورزشهایی مثل پیاده روی، حرکات موزون، 

دوچرخه سواری و یا حمل وزنه به اندازه توان بدن

سرطان
مراقب ســالمتی خود باش و دست به کاری نزن که عواقب جسمی و روحی 
نامطلوبی در پی داشــته باشــد. هیچ کس مثل خودت نمی تواند پرستار تو 

باشد. بنابراین کمتر از دیگران باید توقع داشت.

اسد
اگر به استرس و اضطراب بیش از حد داری با دراز کشیدن در آب وان حمام 
به طور روزانه می توانی شــدت آنرا کم کرده و کم کم به آرامش برسی. شاید 
قدم زدن زیر نور مهتاب با کسی که به تو آرامش می دهد، احساس شادی و 

سرزندگی به تو بدهد. امتحان کن!!

سنبله
کسی هست که تو را دقیق می شناسد و همیشه در سختی ها در کنار تو بوده 
است اما تو بی اعتنا از کنارش می گذری. باید قدر او را بدانی و دوباره آبها را به 

جوی باز گردانی تا امید تازه ای در زندگی پیدا کنی.

حمل
 در مقابل بعضی حرفهای منفی و یا نیش زبان زدنهای دیگران صبور و بردبار 
باشید. مراقب سالمتی ات باش. دور شدن از محیط های شلوغ و پر سر و صدا 

میتواند روحیه ات را بهتر کند.

میزان
 به زودی با لجبازی و بی منطقی ات، دوســت یا همسرت را کالفه می کنی. 
بهتر است کمی با خودت خلوت کنی و در رفتارت تجدید نظر کنی چون 

در نهایت خودت متضرر خواهی شد.

عقرب
ممكن اســت روزهای آینده دچار مشــكالت مالی شــوی. چیزی را که 
انتظارش نمی رفت اتفــاق خواهد افتاد و همین برای تو حیرت آور خواهد 

بود. خود را برای روزهای آینده از هم اکنون آماده کن.

قوس
نامه یا خبری می رســد که جالب و شــنیدنی خواهد بود. گرچه این خبر، 
همان چیزی نیســت که تو انتظارش را داشــتی و برای آن لحظه شماری 

می کردی، اما در مجموع دل تو را راضی خواهد کرد و نوید خوبی است.

جدی
به خاطر ندانم کاری دچار ضرر و خسارت می شوی. به جای اینكه دیگران 
را مقصر بدانی باید بدانی کجای کارت ایراد داشته و آن را برطرف سازی. 
بعضــی فرصتهای به اصطالح باد آورده را دســت کم نگیر و قبل از اینكه 

آنها را از دست بدهی قدرشان را بدان. هنوز وقت برای جبران داری.

دلو
تا زمانی که برای رســیدن به آرزوهایت تالش نكنی، هیچ چیز به دســت 
نمی آوری. فقط نشســتن و در تخیل خود یك زندگــی رویایی و کامل را 
تجسم کردن کافی نیست. باید تالش کنی با حداقل به قسمتی از آرزوهایت 

برسی.

حوت
احساس عاطفی تازه پیدا می کنی که تا حدودی ناشناخته است. باید مثل 
جســم از روح خود نیز مراقبت کرد و آن را در مسیری انداخت که موجب 

رشد و کمال آن باشد.
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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
 22  کلمه: عالی 

ا
بک

ر
ل

س ی

پندـ  پــدرـ  پرـ  پرندهـ  
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ 
پهنـ  پناهـ  پناهیـ  پارهـ  
پاـ  پیادهـ  پدرانـ  پیرانـ  

پایهـ  پاینده.

آزادگی ـ اتومبیــل ـ بهاگیر ـ پهلوان ـ تقویت ـ ثواب ـ جناغ ـ چنین ـ 
حقانیتـ  خنجرـ  دیانتـ  ذریهـ  رموزـ  زعیمـ  ژالهـ  سفارتـ  شقایقـ  
صانعـ  ضمانتـ  طریقتـ  ظنـ  عاقلـ  غایلهـ  فروزانـ  قطعنامهـ  کمین 

ـ گنج ـ لوحه ـ مصروف ـ نیکبین ـ واعظ ـ همگام ـ یورش.
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مائـو تسـه تونگ در روز اول اکتـر ۱۹۴۹ پـس از پیـروزی 

تاسـیس  داخلـی  خونیـن  جنـگ  یـک  در  هـا  کمونیسـت 

جمهـوری خلـق چیـن را اعـام کـرد.

چیـن در مراسـم بزرگداشـت هفتادمیـن سـالگرد تاسـیس 

جمهـوری خلـق چیـن، سـاح های پیرشفتـه ای منایش داد 

کـه برخـی از آنهـا بـرای اولیـن بار رومنایی شـده اسـت.

بنـا بـه گزارش ها، یکی از این سـاح ها، موشـک بالسـتیک 

قاره پیـای DF-41 اسـت کـه قابلیـت حمـل در جـاده را 

دارد.

تحلیل گـران چینـی می گوینـد ایـن موشـک می توانـد هـر 

نقطـه ای در جهـان را هـدف بگیـرد.

 ۱۰ حمـل  قابلیـت  جدیـد  سـاح  ایـن  می شـود  گفتـه 

حـال  عیـن  در  می توانـد  کـه  دارد  را  هسـته ای  کاهـک 

کـه هـدف خاصـی را نشـانه بگیـرد امـا همزمـان ۱۰ نقطـه 

بزنـد. را  پهنـاور  ناحیـه  یـک  در  مختلـف 

مراسـم این روز از جمله شـامل یک رژه بزرگ نظامی و یک 

رژه غیرنظامـی در پکـن اسـت و شـی جین پینـگ، رئیـس 

جمهـور چیـن، سـخرنانی کرده اسـت. آقـای جین پینگ در 

ایـن سـخرنانی گفـت هیـچ قدرتـی منی تواند حرکـت رو به 

جلـوی چین را متوقـف کند.

بـه جـز شـی جین پینـگ، هـو جین تائـو و جیانـگ زمیـن، 

رهـران سـابق چیـن هـم در مراسـم حضـور داشـتند.

یـک کـودک جـان خـود را از دسـت داده انـد.

دارد  قصـد  میتسـوتاکیس  کیریاکـوس  محافظـه کار  دولـت 

ترکیـه  بـه  را  پناهجـو  تقریبـا ۱۰ هـزار  آینـده  پایـان سـال  تـا 

بـرای  اردوگاهـی  کـه  اسـت  قـرار  ایـن  بـر  افـزون  بازگردانـد. 

آنهـا رد  تقاضـای  پناهجویانـی کـه  یـا  پناهجویـان غیرقانونـی 

شـده اسـت، تشـکیل شـود. تقویت گشـت های مرزی در ناحیه 

اژه، از دیگـر تصمیـات دولـت یونان اسـت که پـس از برگزاری 

نشسـت اضطـراری کابینـه در برخـورد بـا مسـئله پناهجویـان، 

اعـام شـده اسـت.

دولـت یونـان می گویـد، این تصمیـات به معنای دور شـدن از 

برنامه هـا و رویه دولت چپگرای پیشـین در موضـوع پناهجویان 

اسـت. مقامـات دولتـی ایـن کشـور اعـام کرده انـد، در دوران 

برنامـه  گذاشـن  کنـار  بـرای  قصـدی  هیـچ  کوریـای شـالی 

نـدارد. خـود  هسـته ای  سـاح های 

آقـای بولتـون کـه اخیـرا از سـوی دونالـد ترامـپ اخـراج شـد، 

در سـخنانی کـه روز دوشـنبه در واشـنگن بیـان کـرد، کوریای 

شـالی را "تهدیـدی بـزرگ" خوانـد و گفـت ایـن کشـور "هیـچ 

تصمیمـی بـرای واگـذاری سـاح های امتـی خـود نـدارد."

آقـای بولتـون گفـت کیـم جونـگ اون، رهـر کوریـای شـالی 

پولیـس  هانگ کانـگ  از  گزارش هـا  بـه  بنـا 

معرتضـان  از  یکـی  سـینه  بـه  می گویـد 

اسـت.  کـرده  برخـورد  مرمـی  هانگ کانگـی 

اعـرتاض  در  هانگ کانـگ  در  نفـر  هـزاران 

روز  در  تظاهـرات  برگـزاری  ممنوعیـت  بـه 

حکومـت  تاسـیس  سـالگرد  هفتادمیـن 

آمدنـد. خیابـان  بـه  چیـن  در  کمونیسـتی 

طـی  فـردی  کـه  اسـت  بـار  نخسـتین  ایـن 

اصابـت  مـورد  هانگ کانـگ  در  تظاهـرات 

می گیـرد. قـرار  مرمـی 

حامیـان دموکراسـی پیـش از برگـزاری ایـن 

مراسـم، از مقامـات هانگ کانگی درخواسـت 

مجـوز تظاهـرات در ایـن روز کـه روز "ملـی 

چیـن" اسـت، کـرده بودنـد.

درخواسـت  ایـن  هانگ کانگـی  مقامـات 

فعـاالن  کردنـد.  رد  را  دموکراسـی  حامیـان 

از  مانعـت  گفتنـد  دموکراسـی  حامـی 

تظاهـرات صلح آمیـز، خطـر خشـونت بیشـرت 

در  بسـیاری  زیـرا  می دهـد،  افزایـش  را 

ملـی  روز  کـه  دارنـد  نظـر  در  هانگ کانـگ 

بگیرنـد. نادیـده  را  چیـن 

بـه این ترتیب، معرتضـان در "روز ملی" چین 

بـه خیابـان آمدنـد و با تبـادل گاز اشـک آور و 

 ۱۵ معرتضـان،  و  پولیـس  بیـن  مبب  آتـش زا 

نفـر راهی بیارسـتان شـدند.

جنگـی"  "مرمـی  از  پولیـس  می شـود  گفتـه 

اسـتفاده کـرده اسـت و بنـا بـه گزارش هـای 

تاییـد نشـده مرمی ای به سـینه یـک معرتض 

اصابـت کـرده اسـت.

در  اعرتاضـات  از  مـاه  چهـار  حـدود 

هانگ کانـگ می گـذرد ایـن در حالیسـت که 

بـا به خیابـان آمدن معرتضـان ادعای وحدت 

ملـی شـی جین پینـگ، رئیـس جمهـور چین 

زیـر سـوال رفتـه اسـت.

در  ویـژه  مراسـمی  در  چیـن  پرچـم  پیشـرت 

بـود. شـده  افراشـته  هانگ کانـگ 

ادامه از صفحه 1-

ایـن متاس قـرار بوده از محـل اقامت روحانی 

اثـر  در  امـا  شـود  برقـرار  هیلتـون  هتـل  در 

بـه گـزارش "ورزش سـه"، رئـال در فصـل جـاری 

هفـت بـازی در همـه رقابت هـا انجـام داده و ادن 

هـازارد خریـد کهکشـانی جدیـد ایـن تیـم در 4 

بـازی بـه میـدان رفتـه اسـت. سـتاره بلژیکـی بـر 

خـاف انتظارات ندرخشـیده و هنـوز نه گل زده و 

نـه پـاس گل داده اسـت. 

دلیـل  همیـن  بـه  و  باالسـت  او  از  انتظـارات 

اسـت.  شـده  او  متوجـه  زیـادی  انتقادهـای 

اخیـر  نشسـت خـری  دو  در  زیـدان  زین الدیـن 

و  داشـته  هـازارد  از  محافظـت  در  سـعی  خـود 

دارد. نیـاز  زمـان  بـه  او  اسـت  معتقـد 

سـیمون مینیولـه گلـر بـروژ کـه امشـب بایـد برابر 

»او  گفـت:  هـازارد  مـورد  در  بگیـرد،  قـرار  رئـال 

یـک سـتاره جهانـی و یک سوپراسـتار اسـت. من 

خیلـی خـوب می دانـم کـه ادن چه کیفیتـی دارد 

و چطـور می توانـد در باالترین سـطح بـازی کند. 

او وارد تیمـی جدیـد شـده و نیـاز بـه زمـان دارد 

بـه گـزارش "ورزش سـه"، آنتـوان گریزمـان کـه در 

تابسـتان از اتلتیکـو مادریـد به بارسـلونا پیوسـت، 

از ابتـدای حضـورش در ایـن تیـم کار سـاده ایی را 

نداشـته اسـت. او هرچنـد طـی هفته هـای اخیـر 

نشـانه هایی از هاهنگـی بـا لوئیـس سـوارز را از 

خـود منایـان کـرده اسـت امـا هنـوز بـا دوران اوج 

خـود در رئـال سوسـیداد و اتلتیکـو مادریـد فاصله 

فراوانـی دارد.

باشـگاه  بـرای  گریزمـان  کیفیـت  وجـود  ایـن  بـا 

بـرای  کـه  چیـزی  و  اسـت  شـده  ثابـت  بارسـلونا 

بـرای  او  بـه  زمـان  دادن  اسـت،  مطـرح  باشـگاه 

ایجاد هاهنگی بیشـرت اسـت. هواداران بارسـلونا 

معتقـد هسـتند کـه با تثبیت مثلث مسـی، سـوارز 

و گریزمـان در ترکیـب آبـی اناری هـا، ایـن سـتاره 

هـم  پیـش  از  بیـش  را  خـود  می توانـد  فرانسـوی 

نشـان دهـد. هر چند کـه او در عدم حضور مسـی 

و سـوارز هـم موفـق بـه زدن دو گل در بازی مقابل 

بتیـس شـده بـود.

اروپـا  بهرتیـن  بـا رشوع لیـگ قهرمانـان  حـاال و 

موقعیـت بـرای گریزمـان پیـش آمـده تـا بـا لبـاس 

بارسـلونا بدرخشـد. جایی که بارسـا عاقـه زیادی 

بـه سـلطنت دوبـاره در ایـن جـام پـس از سـال ها 

دارد.

موفقیـت  اخیـر  سـال  یـک  طـی  امـا  گریزمـان   

اروپـا  قهرمانـان  لیـگ  رقابت هـای  در  آنچنانـی 

نداشـته اسـت. او سـال گذشـته بـا لبـاس قرمـز 

امنیتـی  شـدید  تدابیـر  تحـت  هانگ کانـگ 

اسـت و ۱۲ هـزار مهـان برای دیدن مراسـم 

سـالن  در  را  آن  تـا  شـدند  دعـوت  سـالگرد 

کنفرانسـی از طریـق تلویزیـون به طـور زنـده 

ببیننـد.

معرتضان، این روز با "روز سـوگواری"نامیدند 

و دسـت کـم در شـش ناحیه بـه خیابان های 

برخـی  و  آمدنـد  هانگ کانـگ  مرکـزی 

کردنـد. مسـدود  را  خیابان هـا 

از  معرتضـان،  پراکنـدن  بـرای  پولیـس 

ماشـین  و  مشـقی  مرمـی  و  اشـک آور  گاز 

آب پـاش  اسـتفاده کـرد. معرتضـان بـه چرت و 

بودنـد. مجهـز  مبب آتـش زا 

بیـن  نفـر  مسـئوالن بیارسـتان گفتنـد ۱۵ 

۱۸ تـا ۵۲ سـال مجروح شـدند و یـک نفر در 

رشایـط بحرانـی قـرار دارد.

دسـت کم ۱۵ ایسـتگاه مرتو و شـاری مراکز 

مسـتقر  نیـرو  هـزار   ۶ و  شـند  بسـت  خریـد 

. ند شد

شـاهد  امسـال،  ژوئـن  مـاه  از  هانگ کانـگ 

زمانـی  ماجـرا  اسـت.  بـوده  ناآرامی هایـی 

آغـاز شـد کـه هانگ کانـگ الیحـه اسـرتداد 

کـرد سـپس  تصویـب  را  بـه چیـن  مجرمیـن 

در اعـرتاض بـه ایـن الیحـه تظاهراتی شـکل 

گرفـت. هـر چنـد کـه ایـن الیحـه بعـدا پـس 

طرفـداران  خواسـته های  امـا  شـد  گرفتـه 

دموکراسـی افزایـش یافتـه و آنهـا همچنـان 

بـه اعرتاضـات خـود ادامـه می دهنـد. اکنون 

خواسـته آنها اسـتقال بیشـرت از چین است.

از سـال ۱۹۹۷ و هنگامـی کـه بریتانیـا پـس 

هنـگ  حمکرانـی  سـال   ۱۵۰ از  بیـش  از 

کنـگ را بـه چیـن واگـذار کـرد، هنـگ کنگ 

براسـاس سیاسـت "یک کشـور، دو سیسـتم" 

آن  براسـاس  کـه  اداره می شـود؛ سیسـتمی 

چیـن موافقـت کـرد تا ایـن منطقه بـه صورت 

نیمـه خودمختـار اداره گـردد.

مخالفـت روحانـی عملی نشـده و تحریم های 

بیشـرت ایران از سـوی آمریکا را در پی داشـته 

است.

ولـی اطمینـان دارم کـه بـرای رئال می درخشـد و 

بـه سـتاره ایی بـزرگ تبدیـل می شـود.«

مینیولـه در مـورد تیبـو کورتـوا گلـر بلژیکـی رئـال 

از  رئـال  شکسـت  از  پـس  »کورتـوا  گفـت:  نیـز 

در  امـا  داشـت  سـختی  رشایـط  جـی  اس  پـی 

برگشـته  خوبـش  روزهـای  بـه  اخیـر  هفته هـای 

اسـت. او یـک دروازه بـان در کاس جهانی اسـت 

می کنـد.« ثابـت  همیشـه  را  ارزش هایـش  و 

ایـن اسـت کـه هیـچ  بـا رئـال:» واقعیـت  بـازی   

زمانـی بـرای رویارویـی با رئـال خوب نیسـت. آنها 

باکیفیتـی هسـتند. تیـم فوق العـاده 

 می دانیـم کـه بـازی دشـواری خواهـد شـد و بـه 

خصـوص کـه بـازی هـم در برنابئـو خواهـد بـود. 

آنهـا بهـرت شـده اند و مـا ایـن را می دانیـم ولـی ما 

هـم تیـم خوبی داریـم و از پیـش بازنده نیسـتیم. 

رضبـه  رئـال  بـه  بتواننـد  کـه  داریـم  بازیکنانـی 

بزننـد.«

چندانـی  درخشـش  نتوانسـت  اتلتیکـو  سـفید  و 

بـازی در دور حذفـی مقابـل  باشـد و در  داشـته 

یوونتـوس کـه بـا شکسـت یـاران سـیمئونه همـراه 

بـود عملکـردی خنثی داشـت تـا انتقـادات زیادی 

بـه سـمتش روانـه شـود.

لبـاس  بـا  خـود  قبلـی  بـازی  سـه  در  گریزمـان 

بارسـلونا  لبـاس  بـا  بـازی  تـک  و  اتلتیکومادریـد 

مقابـل دورمتونـد موفـق بـه گلزنـی نشـده اسـت.

 در همیـن راسـتا و بـا توجـه بـه غیبـت احتالـی 

کنـار  در  گریزمـان  اینـرت،  مقابـل  مسـی  لیونـل 

سـوارز، امیدهای اول هواداران بارسـا برای گلزنی 

در بـازی فـردا خواهنـد بـود.

تالش نافرجام مکرون برای برقراری تماس تلفنی روحانی و ترامپ

اعتراضات هانگ کانگ؛
 یک نفر مورد اصابت مرمی قرار گرفت

یونان قصد دارد پناهجویان را با سرعت بیشتری بازگرداند

جان بولتون: 
کوریای شمالی سالح های اتمی خود را کنار نخواهد گذاشت

ورزش

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

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

سـخت تر می شـود. در پـی اس جـی انسـجام و اتحاد 

بیشـرتی نسـبت بـه قبـل دیـده می شـود و ایـن یکـی 

دو روز پس از آتش سـوزی در اردوگاه موریا، اردوگاه پناهجویان 

جزیـره لسـبوس یونـان، دولـت این کشـور می گویـد، قصد دارد 

بیـش از ۲۰۰ پناهجـو را از ایـن جزیـره بـه بخـش رسزمینی ای 

یونـان منتقل کند.

بـه گـزارش تلویزیـون یونـان، خانواده هـای بچـه دار و بیـاران 

بـرای ایـن انتقـال در اولویـت هسـتند. در روزهـای آینـده نیـز 

دیگـر  و  لسـبوس  از جزیـره  بیشـرتی  پناهجویـان  اسـت  قـرار 

جزایـر یونـان بـه شـهر بنـدری پیرئـاس منتقـل شـوند.

یکشـنبه گذشـته )۲۹  روز  لسـبوس  در جزیـره  موریـا  اردوگاه 

میـان  درگیـری  آن  پـی  در  و  آتش سـوزی  شـاهد  سـپتمر(، 

پولیـس و پناهجویـان بـود. بـه گفتـه مناینـده سـازمان ملـل در 

امـور پناهجویـان، در جریـان آتش سـوزی و درگیـری، یک زن و 

می گویـد  آمریـکا  سـابق  ملـی  امنیـت  مشـاور  بولتـون،  جـان 

آلکسـیس  رهـری  )بـه  سـیریزا  چپگـرای  حـزب  زمامـداری 

سـیپراس، نخسـت وزیر پیشـین یونان(، در مدت چهار سـال و 

نیـم تنهـا ۱۸۰۶ پناهجـو بـه ترکیـه بازگردانـده شـده اند.

سـاح های  قابلیـت  تـا  می دهـد  انجـام  بتوانـد  کاری  "هـر 

هسـته ای کوریـای شـالی را نگـه دارد و آن را توسـعه دهـد و 

کنـد." تقویـت 

کوریـای شـالی اخیـرا چندیـن آزمایـش موشـکی انجـام داده 

امـا دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریـکا ایـن آزمایش هـا را 

فاقـد اهمیـت دانسـته و گفتـه اسـت روابـط "خوبـی" بـا کیـم 

جونـگ اون، رهـر کوریـای شـالی دارد.

ژرمـن  سـن  پـاری  سـه"،  "ورزش  گـزارش  بـه 

نهایـی  نیمـه  بـه  تـا  اسـت  تـاش  در  سال هاسـت 

لیـگ قهرمانـان برسـد امـا هـر بـار در رسـیدن بـه این 

مهـم نـاکام می مانـد. در سـه فصـل گذشـته پـی اس 

جـی نتوانسـته از یـک هشـتم نهایـی فراتـر بـرود و بـا 

شکسـت از بارسـا، رئـال و یونایتد وداعـی تلخ از لیگ 

قهرمانـان داشـته اسـت ولـی امسـال شـاید سـال پی 

اس جـی باشـد؛ بـه خصـوص بـا ماندنی شـدن نیار 

و حضـور ادریسـا گییـه در خـط میانـی. نیـار پـس 

از ماندنـی شـدن در پـی اس جـی، در 4 بـازی اخیـر 

بـا زدن سـه گل توانسـته بـه تنهایـی 9 امتیـاز بـرای 

تیمـش کسـب کنـد.

لیلیـان تـورام سـتاره سـابق تیم ملـی فرانسـه در مورد 

قهرمانـان  لیـگ  پـی اس جـی در  شـانس قهرمانـی 

بـه رادیـو مونتـه کارلـو گفـت: »ایـن حـس را دارم کـه 

پـی اس جـی امسـال تیمـی مجهزتر از همیشـه برای 

لیـگ قهرمانـان در اختیـار دارد ولـی خـب، می دانید 

و  سـخت  قهرمانـان  لیـگ  فتـح  سـال  بـه  سـال  کـه 

رونمایی از سالح های پیشرفته
 درمراسم هفتادمین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست

از فاکتورهـای مهـم بـرای قهرمانـی در ایـن تورمننـت 

است.«

هازارد سوپراستار است؛ به او زمان بدهید

 

رئال مادرید بر علیه یک کابوس 38 ساله
 بـه گـزارش "ورزش سـه"، بـه نقـل از آاس، رئـال مادریـد فصـل گذشـته روزهـای کابوس واری را سـپری کرد. آنهـا عاوه بر اللیـگا در لیـگ قهرمانان نیز نـاکام بودند 

و پـس از سـه قهرمانـی پیاپـی در ایـن رقابت هـا، سـال گذشـته در یـک هشـتم نهایی مقابـل آژاکس 1-4 شکسـت خـورده و حذف شـدند. رئال طی یک سـال اخیر 

آمـار بـدی در بازی هـای خانگـی خود در لیگ قهرمانان داشـته اسـت. 

کهکشـانی ها آخریـن بـار در دور گروهـی فصـل قبـل لیـگ قهرمانـان اروپـا در تاریـخ 23 فروری در ورزشـگاه سـانتیاگو برنابئـو مقابـل ویکتوریا پلژن بـا نتیجه دو بر 

یـک و بـا گل هـای کریـم بنزمـا و مارسـلو به پیروزی رسـیدند. اتفاقـی که حاال 344 روز از آن گذشـته اسـت.

آخریـن بـازی رئـال در لیـگ قهرمانـان و در سـانتیاگو برنابئـو به جدال با آژاکس در بازی برگشـت دور یک هشـتم نهایـی فصل قبل بر می گردد. جایی که شـاگردان 

سـوالری بـا نتیجـه چهـار بـر یـک از حریف خود شکسـت خوردند. رئال فصـل قبل در دور گروهی بـازی خانگی خود برابر زسـکا را نیز با سـه گل واگذار کرد.

21 آوریـل 2018 نیـز رئـال مادریـد در برنابئـو 1-3 مغلوب یوونتوس شـد بـا این حال 

توانسـت راهـی نیمـه نهایـی شـود. جالـب اینکـه رئـال بیـن سـال های 2011 تـا روز 

بـازی بـا یوونتـوس تنها در یک بـازی خانگی لیگ قهرمانان)برابر شـالکه 3-4( مغلوب 

شـده بـود امـا در یـک سـال و نیـم اخیر سـه بـار در بازی های خانگـی لیـگ قهرمانان 

شکسـت را تجربـه کـرده اسـت تـا آن ترس معـروف از رئـال در برنابئو کمرنگ شـود.

رئـال همچنیـن از سـال 1981 یعنـی 38 سـال پیـش تـا بـه امـروز هرگز در سـه بازی 

متوالـی لیـگ قهرمانـان شکسـت نخـورده اسـت. پـس از باخـت بـه آژاکـس و پـی اس 

جـی، امشـب بـروژ بلژیـک قصـد سـورپرایز کـردن کهکشـانی ها را دارد. اتفاقـی کـه 

دشـوار بتـوان تصـورش را کـرد.

پی اس جی با نیمار قهرمان اروپا خواهد شد

گریزمان به دنبال 
پایان رکورد منفی یک ساله

سال چهاردهم  شماره  3845  چهارشنبه  10 میزان  1398 2 اکتبر 2019

چیـن مـدرن از آن زمـان بـا گام هـای فوق العـاده رسیعـی 

رشـد کـرده اسـت، امـا همزمـان یکـی از محدودکننده ترین 

حکومـت هـای جهـان باقـی مانده اسـت.
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جهـت متويـل ايـن صنـدوق پرداخـت شـود.

همچنـان در راسـتای تقویـت ایـن صنـدوق و 

جهـت انگیـزه و روحیـه کمـک بـه آمـوزگاران، 

درصـد   )۲۰( معـارف  وزارت  رهـری  اعضـای 

معـاش یـک ماهـۀ خویـش را که مبلـغ پنجصد 

صنـدوق  ایـن  بـه  می شـود،  افغانـی  هـزار 

پرداخته انـد.

گفتنـی اسـت کـه در حـال حـارض نزدیـک بـه 

240 هـزار معلـم در کشـور مشـغول تدریـس 

هسـتند که مسـئولیت آموزش حدود 9 میلیون 

ایـن  درصـد  دارنـد. 35  را  کشـور  در  شـاگرد 

آمـوزگاران خانم هـا هسـتند.

نیروهـای  طالبـان،  بـر  عـاوه  کـه  گفـت  او 

مسـلح حامـی دولت نیز بـا اسـتفاده بی رویه 

از جرناتورهـا و سـایر وسـایل از جملـه آننت ها 

مانـع فعالیت رشکت های مخابراتی هسـتند.

دو  بـه  حملـه  بـا  قبـل  مـاه  چنـد  طالبـان 

تلفـن  امـواج  گیرنـده  و  فرسـتنده  ایسـتگاه 

متامـی  کشـور،  شـال  در  بلـخ  والیـت  در 

رشکت هـای خصوصـی ارائه دهنـده خدمـات 

خدمـات  قطـع  بـه  وادار  را  موبایـل  تلفـن 

شـبانه در مزاررشیـف و شـرغان کردنـد. بـه 

گفتـه مسـئوالن، طالبـان از متام شـبکه های 

خدمـات  شـب ها  بـود  خواسـته  مخابراتـی 

صـورت  ایـن  غیـر  در  کننـد  قطـع  را  خـود 

آننت هایشـان را آتـش خواهنـد زد. مسـئوالن 

محلـی بلـخ بـا این اقـدام رشکت هـا مخالفت 

آنهـا را مسـدود  و دوازده روز متـام خدمـات 

تنهـا شـبکه دولتـی  ایـن مـدت  کردنـد. در 

"سـام" فعـال بـود. در دوسـال گذشـته در 

تـا  فاریـاب  از  شـال،  قسـمت های  اغلـب 

بدخشـان، خدمـات مخابراتـی شـب ها قطـع 

بـوده اسـت. شـهرهای شـرغان و مزاررشیف 

آخریـن شـهرهای شـال افغانسـتان بـود که 

طالبان خواسـتار قطع خدمـات مخابراتی در 

آنهـا شـدند.

می شـود. وضـع  معلـان 

معلـم  بـرای  گفتنی سـت کـه صنـدوق قرضـه 

درسـال 1339 خورشـیدی ایجـاد شـد و پـس 

اوسـط  حـد  صنـدوق  ایـن  الیحـه  تجدیـد  از 

قرضـه دهی بـرای معلـان 80 درصـد افزایش 

یافتـه اسـت. کابينـه در حمـل سـال گذشـته 

)97( طـرح ايجـاد صنـدوق قرضـه دهـى براى 

آمـوزگاران را مـورد تصويـب قـرار داد و برعـاوه 

اينکـه رئيـس جمهـور مبلـغ دو ميليـون افغاىن 

از پـول شـخىص خويش با ايـن صندوق کمک 

کـرد، اعضـاى کابينـه توافـق کردنـد تا بيسـت 

معينـان  و  آنـان  ماهـۀ  يـک  معـاش  از  فيصـد 

بیشـرین رسمایه گذاری بخش خصوصی در 

افغانسـتان در عرصـه مخابـرات بـوده کـه بـه 

حـدود دو و نیـم میلیـارد دالـر می رسـد و دو 

صـد هـزار نفـر در ایـن بخـش کار می کننـد.

کارمنـدان یکـی از رشکت هـای مخابراتی که 

خواسـت نامـش ذکـر نشـود، بـه بی بی سـی 

گفتـه کـه بعـد از برگـزاری انتخابات ریاسـت 

تاکنـون  میـزان،  ششـم  در  جمهـوری 

شورشـیان ۳۰ آنـنت مخابراتـی را بیشـر در 

کرده انـد. منهـدم  افغانسـتان  شـال 

او افـزوده طالبـان بـه رشکت هـای مخابراتـی 

برگـزاری  زمـان  در  کـه  بودنـد  داده  هشـدار 

انتخابـات شـبکه های مخابراتـی را غیرفعـال 

 کننـد. دولـت نیـز تهدیـد کـرده بـود کـه اگـر 

جـواز  کننـد  چنیـن  مخابراتـی  رشکت هـای 

فعالیـت آنهـا را لغـو خواهـد کـرد.

بـه  رشکت هـا  این کـه  از  بعـد  او  گفتـه  بـه 

تهدیدهـای طالبـان توجه نکردنـد، این گروه 

۳۰ آنـنت را در سـه روز گذشـته تخریب کرده 

کـه شـاری از آنهـا آنـنت مرکزی و با پوشـش 

آننت هـا  جایگزینـی،  بـرای  بودنـد.  وسـیع 

بایـد مطابـق مشـخصات فنـی بـه خـارج از 

افغانسـتان سـفارش داده و سـاخته شـوند و 

ایـن کار بیشـر از یـک مـاه زمـان می بـرد.

کـه  می گویـد  معـارف  وزارت 

1650 آمـوزگار در شـهر کابل 

خورشـیدی  جـاری  سـال  در  ولسـوالی ها؛  و 

 200 همچنیـن  انـد.  کـرده  دریافـت  قرضـه 

آمـوزگار دیگر در والیت هـرات مطابق به الیحه 

جدیـد صنـدوق قرضـه، فورم هـای قرضه دهـی 

کرده انـد. دریافـت 

نـر  بـا  میـزان   9 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نظـر  در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  خرنامـه ای 

دارد تـا در سـال 1399 خورشـیدی صنـدوق 

قرضـه برای آمـوزگاران در والیت های خوسـت، 

کندهـار و بدخشـان نیـز افتتـاح شـود.

وجـوه مالـی صندوق قرضه برای معلم در سـال 

روان خورشـیدی به 85 میلیون افغانی رسـیده 

اسـت و ایـن پـول بـر اسـاس میعـاد خدمـت 

معلـان متقاضـی سـاالنه در اقسـاط طوالنـی 

مـدت، توزیـع می شـود. 

وزارت معـارف می گویـد کـه قرضـه توزیع شـده 

بیـن آمـوزگاران در جریـان سـال بـدون گرفنت 

معـاش  ماهـواراز  طـور  بـه  بانکـی  کمیشـن 

اداره تنظیـم خدمـات مخابراتی)اتـرا( اعـام 

کـرده کـه تخریـب پانـزده ایسـتگاه فرسـتنده 

و گیرنـده امـواج تلفـن در والیت های شـال 

رشقـی کشـور، ارتبـاط چهـار والیـت را قطـع 

اسـت. کرده 

بـه  اتـرا  فنـی  معـاون  سـیاب،  نقیب اللـه 

بی بی سـی گفته کـه نیروهـای مخالف دولت 

و  بدخشـان  تخـار،  قنـدوز،  والیت هـای  در 

قطـع  باعـث  آننت هـا  تخریـب  بـا  سـمنگان 

ارتبـاط مخابراتـی در ایـن والیت ها شـده اند.

او گفتـه از پانـزده آنتنـی کـه تخریـب شـده، 

پنج آننت مهمر و دارای پوشـش وسـیع بوده 

اسـت و تخریـب آنهـا مشـکات زیـادی را در 

رشق  شـال  در  مخابراتـی  خدمـات  زمینـه 

افغانسـتان ایجـاد کـرده اسـت. 

آقـای سـیاب تایید کرده که هزینه بازسـازی 

هـزار  آننت هـا حـدود ۲۵۰  ایـن  از  شـاری 

بـرای  فنـی  تیم هـای  گفـت  او  اسـت.  دالـر 

تعمیـر بـه محل رفته انـد و ابرازامیـدواری کرد 

بـزودی مشـکل رفـع شـود. 

آقـای سـیاب گفتـه کـه خدمـات مخابراتـی 

و متـام  اسـت  عمومـی  از خدمـات  بخشـی 

طرف هـای درگیـر از آن اسـتفاده می کننـد و 

نبایـد هـدف حملـه قـرار گیرنـد.

تخریب 15 آنتن شبکه های مخابراتیوزارت معارف: 1650 آموزگار در کابل قرضه دریافت کرده است
 توسط طالبان و قطع ارتباط در والیات شمالی کشور

سال چهاردهم  شماره  3845 چهارشنبه   10 میزان  1398 2 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

شفاخانه نسایی والدی مخصوص خانواده منسوبان اردوی ملی افتتاح شد

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

 

مسـئوالن وزارت زراعـت و مالـداری 

می گوینـد کـه بـه دلیـل مراقب های 

دایکنـدی، 40  در  بـادام  محصـوالت  میـزان  ویـژه، 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

زراعـت گفـت کـه  وزارت  اکـر رسـتمی سـخنگوی 

دایکنـدی  مالـداری  و  زراعـت  ریاسـت  ارزیابی هـا 

نشـان می دهـد که میـزان تولیـد بـادام در دایکندی 

در سـال جـاری ۲۵هـزار تـن خواهـد رسـید. 

آقـای رسـتمی افـزود، علـت افزایـش بـادام در ایـن 

والیـت، در کنـار بارندگی هـای بـه موقـع، کنـرول 

امـراض، توزیـع نهال هـای اصـاح شـده و  آفـات و 

زراعـت  وزارت  توسـط  از  معیـاری  باغ هـای  ایجـاد 

نقـش مهمـی داشـته اسـت. 

همچنیـن ریاسـت زراعـت دایکنـدی گفته اسـت که 

بـادام از محصـوالت عمده  و مازاد این والیت اسـت و 

اکرثیـت زمین هـای زراعتـی دایکندی تحت پوشـش 

درختـان بادام قـرار دارد. 

به گفته  مسـئوالن این ریاسـت، قباً سـاالنه بین ۱۵ 

تـا ۲۰ هـزار مریـک تـن بـادام در دایکنـدی تولیـد 

می شـد امـا امسـال ایـن رقم بـه ۲۵هزار تـن خواهد 

رسید.

سـخنگوی وزارت زراعـت و مالـداری همچنیـن گفت 

کـه در حـال حـارض حدود 15 هـزار هکتـار زمین در 

دایکنـدی 24 نـوع بادام غرس شـده اسـت.

آقـای رسـتمی افـزود، سـاالنه وزارت زراعـت صدهـا 

جریـب بـاغ بادام ایجـا می کند؛ امسـال 540 جریب 

آن صدهـا  کنـار  در  و  ایجـاد شـده  والیـت  ایـن  در 

جریـب دیگـر توسـط دهقانـان و سـکتور خصوصـی 

می شـود. سـاخته 

او همچنـان عـاوه کـرد کـه وزارت در نظـر دارد کـه 

سـاحات باغ دایکندی افزایش دهـد و در کنار وزارت 

وزارت دفـاع و صحـت در همـکاری 

والدی  نسـایی  شـفاخانه  هـم،  بـا 

در  دفـاع  وزارت  منسـوبان  مخصـوص خانواده هـای 

محدود شـفاخانه رسدار محمد داود سـاختند. هدف 

از سـاخت ایـن شـفاخانه، ارائـه خدمـات مطمـن به 

خانواده هـای منسـوبان اردوی ملـی خوانـده شـده 

اسـت. محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور کشـور روز 

میـزان محصـول بـادام در ایـن والیـت تـا 50 درصـد 

کاهـش یافـت کـه بـه باغـداران زیان هـای هنگفتـی 

وارد شـد.

اکنـون ریاسـت زراعـت دایکنـدی می گویـد کـه در 

گذشـته، موقـع گل بـادام رسمـای شـدید و ژالـه نیـز 

ایـن دو  امـا امسـال  باغ هـا را خسـاره مند می کـرد، 

مشـکل در موقـع گل بـادام وجـود نداشـته اسـت.

در والیت دایکندی 24 نوع بادام برداشـت می شـود 

بـه نقـل از خرنامـه ارگ؛ سـپس آقـای غنـی گفـت 

کـه دو و نیم سـال قبـل در خصوص ایجاد شـفاخانۀ 

امـروز  و  کردیـم  صحبـت  متذکـره  والدی  نسـایی 

ایتالیـا،  دوسـت  کشـور  همـکاری  بـا  خوشـبختانه 

بـه پایـه اکـال رسـید. رئیـس جمهـوری همچنیـن 

خاطرنشـان کـرد کـه کار بـر روی تاسـیس شـفاخانۀ 

بـزرگ دیگـر بـه منظـور رسـیدگی بـه مجروحانی که 

زیـاد می بیننـد، جریـان دارد. صدمـات 

او در قسـمتی دیگـر از سـخنان خـود از فعالیت های 

کـرد  قدردانـی  دفاعـی کشـور  و  امنیتـی  نیروهـای 

و گفـت کـه قـوای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـا قـوت 

کامل از نظام و مردم افغانسـتان پاسـبانی می کنند.

آقـای غنـی افزود: به نیروهـای امنیتی و دفاعی دلیر 

خویـش افتخـار می کنم که در یک سـال، چهار موج 

حمـات بـزرگ دشـمن را کوبیدنـد و ناکام سـاختند 

و شـا منسـوبان قـوای مسـلح، افتخـار و حاسـه 

آوردیـد و فرزنـدان رضـاکار این وطن هسـتید.

ریاسـت  انتخابـات  گفـت:  کشـور  جمهـور  رئیـس 

موسسـه خصوصـی نیـز در تـاش اسـت کـه سـاحه 

غـرس نهـال بـادام را افزایـش دهـد.

سـخنگوی وزارت زراعـت خاطرنشـان کـرد کـه بـادام 

دایکنـدی بـه دلیـل اینکـه از کیفیت خوبـی برخوردار 

اسـت، بازار خوبی نیز در جهان دارد و سـاالنه هزاران 

تـن بـه بیـرون از کشـور صادر می شـود.

صـورت  حالـی  در  افزایـش  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

خشکسـالی  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال  کـه  می گیـرد 

سه شـنبه 9 میـزان در حضـور بانـوی اول، مسـئوالن 

وزارت صحـت و دفـاع، ایـن شـفاخانه را افتتـاح کـرد. 

شـهید  شـفاخانه  قومانـدان  سـیاووش،  عبدالـرزاق 

ایـن  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  داوودخـان  محمـد 

شـفاخانه بـا هزینـۀ چهـار و نیم میلیون دالـر از کمک 

دولـت ایتالیـا سـاخته شـده و دارای تجهیـزات مـدرن 

تشـخیصی و معالجـوی اسـت.

از  نـوع  مرغوبریـن  از  یکـی  "سـتاربایی"  بـادام  کـه 

محصـوالت بـادام دایکندی اسـت که یک سـیر آن در 

بازارهـای داخلـی تا بیـش از 8 هزار افغانـی به فروش 

می رسـد.

ریاسـت زراعـت والیـت دایکنـدی همچنیـن می گوید 

هـوای  و  آب  بـاغ داری  بـرای  دایکنـدی  والیـت  کـه 

مناسـب دارد و متـام درختـان میـوه در ایـن والیـت به 

خوبـی رشـد می کنـد.

نیـروی  هـزار   ۷۵ کـه  بـود  حاسـه  یـک  جمهـوری 

تامیـن  را  انتخابـات  امنیـت  مـا،  دفاعـی  و  امنیتـی 

کردنـد و حتـی یـک شـکایت هـم در انتخابات ولسـی 

جرگـه و هـم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری از آنـان 

ثبـت نشـده اسـت.

قانـون  پاسـداران  را  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  او 

اساسـی، ارزش هـای ملـی و اسـتقال کشـور خواند و 

گفـت کـه ایـن نیروها بـا بی طرفی کامل، پروسـۀ ملی 

انتخابـات را تامیـن امنیـت کردنـد.

انتخابـات  بـه  اشـاره  بـا  رئیـس جمهـوری همچنیـن 

ریاسـت جمهـوری، گفـت: “بـه ملـت افغانسـتان این 

انتخابـات را تریـک می گویـم. حـاال وقـت حوصلـه 

و  صاحیـت  کمیسـیون ها  قانـون،  طبـق  و  اسـت 

مسـئولیت قانونـی دارنـد کـه نتایـج را بشـارند و بـه 

اطـاع دهنـد." مـردم 

اقـای غنـی یـک بـار دیگـر تاکید کـرد کـه جمهوریت 

اسـامی  جمهـوری  نظـام  و  نیسـت  سـؤال  زیـر 

می یابـد. ادامـه  مـردم  ارادۀ  اسـاس  بـر  افغانسـتان 

وزارت زراعت: 
محصوالت بادام دایکندی 40 درصد افزایش یافته است

داکـر حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملی، در حاشـیه نشسـت 

سـاالنۀ سـازمان ملـل متحـد، بـا رسمنشـی ایـن سـازمان ماقات 

اسـت. کرده 

در خرنامـه اى کـه دیـروز )سـه شـنبه، 9 میـزان( از سـوی دفـر 

نوشـته شـده  آمـده،  نیویـارک  افغانسـتان در  دایمـی  ماموریـت 

اسـت کـه داکر محب بـا آنتونیو گوترش رسمنشـی سـازمان ملل 

متحـد ماقـات کرد.

منبـع افزوده اسـت که در جریان این ماقـات، عادله راز منایندۀ 

دامئی افغانسـتان و مقامات دیگر نیز حضور داشـته اند.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن ماقـات، پیرامـون انتخابات 

ریاسـت جمهـوری، وضعیـت امنیتـی و رونـد صلح در افغانسـتان 

بحـث تفصیلـی صـورت گرفت. 

رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد، ابـراز امیـدواری کـرده اسـت که 

در افغانسـتان، صلـح و ثبـات پایـدار تامیـن شـود.

از سـوی دیگـر، رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد طـی یـک بیانیه 

از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در افغانسـتان اسـتقبال 

کرده اسـت.

نامـرده از متـام افغـان هـا توصیـف کـرده کـه در رشایـط دشـوار 

امنیتـی، بـه تحکیـم دموکراسـی رای داده انـد.

بـر اسـاس یـک خـر دیگـر، مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان، بـا 

راسـتی میدریـدوف وزیـر خارجـۀ ترکمنسـتان در شـهر نیویارک، 

پیرامـون روابـط دوجانبـه گفتگـو کرده اسـت.

شـوراى امنیـت ملـی افغانسـتان میگویـد کـه جانبیـن، در مـورد 

همـکاری هـای اقتصـادی و اتصال منطقوی نیز بحـث کرده اند.

بانـک مرکـزی افغانسـتان می گویـد که بـر بنیاد یافته هـای بانک 

جهانـی، ۳۶ در صـد افغان هـا بـه دلیـل سـودی کـه از آنهـا در 

معامـات بانکـی گرفتـه می شـود، عاقـه بـه بانکـداری ندارند.

 ۹( شـنبه  سـه  روز  بانـک،  ایـن  اول  معـاون  نوشـیر،  واحداللـه 

میـزان( بـه خرنـگاران گفـت کـه بانـک مرکـزی تـاش دارد تـا با 

روش هـای گوناگـون مـردم را معامـات بانکـی تشـویق کنـد.

بـه گفتـۀ آقای نوشـیر، بانک مرکزی بـه منظور واداشـنت مردم به 

معامـات بانکـداری، یـک شـعبۀ مشـخص بانکـداری اسـامی را 

ایجـاد کـرده و جـواز بانکـداری اسـامی را نیز صادر کرده اسـت. 

او افـزود: "بـر اسـاس گـزارش بانـک جهانـی، ۳۶ در صـد مـردم 

بـه بانکـداری بـه خاطـری منی آیـد کـه در ایـن سـود اسـت. در 

سـطح جهـان افغانسـتان در راس قـرار دارد. ۷۰ در صد بانک ها 

صیانـت دارنـد یعنـی ۷۰ در صـد پـول در نـزد بانک وجـود دارد؛ 

امـا هیـچ اسـتفاده منی شـود".

معـاون اول بانـک مرکـزی افغانسـتان تاکیـد کـرد کـه اگـر ۳۶ 

افغان هـا در معامـات بانکـی دخیـل شـوند، دوران پـول نیـز در 

ایـن کشـور بهبـود خواهـد یافـت.

ایـن بانـک در نظـر دارد کـه بـرای دخیل شـدن متـام افغان هـا 

وزارت  و  جهانـی  بانـک  بـا  همـکاری  در  بانکـی،  معامـات  بـه 

شهرسـازی، بـه مـردم از طریق بانکداری اسـامی قرضـه بدهند.

آقـای نوشـیر افـزود: "مسـاله دوم این اسـت که با بانک آسـیایی، 

بانـک جهانـی، آی.اِم.اف و وزارت مالیـه یکجـا رس صکـوک کار 

می کنیـم. از ایـن راه مـا می خواهیـم از مـردم پول هـا را جمـع 

کنیـم، وزارت مالیـه رس پروژه هـا رسمایه گـذاری می کنـد به مردم 

از ایـن طریـق یـک عایـد بـه وجـود می آید".

بـر بنیـاد آمـار بانـک مرکـزی، در حال حـارض بانکداری اسـامی 

در کشـور ۳۱ میلیـارد افغانـی رسمایـه دارد و بـه گفتـۀ مقام هـا 

بـا تطبیـق راهکارهـای جدیـد میـزان آن افزایـش خواهـد یافـت.

مشاور امنیت ملی با سرمنشی سازمان 
ملل متحد مالقات کرد

بانک مرکزی: ۳6 در صد افغان ها 
معامالت بانکی انجام نمی دهند


