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یـک مقـام ارشـد نظامی کُرد سـوریه گفـت که نیروهای کرد سـوریه قرار اسـت از مناطق 
مـرزی بـا ترکیـه تا عمق ۳۰ کیلومری خاک سـوریه خارج شـوند.

بـه گـزارش آسوشـیتدپرس، یـک مقام ارشـد نظامی کُـرد سـوریه روز یکشـنبه ۲۸ میزان 
گفـت کـه پـس از توافق ترکیـه و آمریکا، نیروهـای کُرد نیز از منطقه مرزی عقب نشـینی 

مـی کنند.
ردور خلیـل ، یـک مقـام ارشـد نیروهـای دموکراتیـک سـوریه گفـت کـه نیروهـای کـرد 
عقب نشـینی از رأس العیـن را از روز شـنبه ۲۷ میـزان آغـاز کـرده  و روز دوشـنبه از رأس 

العیـن خـارج شـده اند.
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نیروهایُکردسوریهتا۳۰کیلومتریازمرزترکیه»عقبنشینی«میکنند

شکستنتلهفقردرافغانستان 
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تأخیردرنتایجانتخابات؛نبض
دموکراسیدردستکمیسیونانتخابات

 

از آنجایی که افغانسـتان از جمله کشـورهای فقیر جهان محسـوب 
میشـود، لـذا توجـه بـه پدیده تله فقر بسـیار مهـم و حیاتی میباشـد. تله 
فقـر باعث می شـود که اقتصـاد در دور باطل و سلسـله طوانی فقر قرار 
گیـرد. کمـک مؤثـر بـه فقـرا در افغانسـتان پیش از هـر برنامـه حمایتی، 
نیازمند سـاختن مفهومی وطنی و بومی از مسـاله فقر و دسـت یافتن به 
درکـی عمیق و اینجایی از رفتار آنها اسـت و بیـش از طراحی برنامه های 

تازه برای کاسـتن از درد...

روایتیاز»چهلدختران«؛
زنمهاجرافغانبرندهجایزهشعر

فورواردبریتانیاشد
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نقشکمیسیونهایانتخاباتیدر
پیشگیریازجنجال

2سرمقاله 

انتخابـات در هـر جامعـه دموکراتیـک به عنـوان 
مهم ترین مکانیسـم گـردش قـدرت در آن جامعه عمل 
می مایـد. افغانسـتان پس از سـقوط رژیم تروریسـتی 
طالبـان دارای قانـون اساسـی دموکراتیک بوده اسـت 
کـه در آن حاکمیـت به مردم تعلق دارد و این حاکمیت 

از طریـق انتخاب...

 

د ارزګان وایـت پولیـس دوشـنبې)د تلـې پـه ۲۹مـه 
نېټـه( تاییـدوي چې پـه دې وایت کې لـه طالبانو ره 
نښـته کـې ۲۰ افغان رتېرو ژوند له اسـه ورکړی دی. 
دغـه چارواکـي زیاتـوي چې نښـته کـې ۱۸ تنـه طالب 

وسـله وال ټپيـان شـوي دي.
خطـاب  ویانـد،  قومندانـۍ  امنیـه  د  وایـت  ارزګان  د 
خنجـري څرګنـدوي چـې پـه د یـاد وایـت پـه ګېـزاب 
ولسـوالۍ کې نښـتې ۱۸ ورځې مخکې پیل شـوې وې 
او تېـره شـپه سـیمې تـه مرسـتندویه ځـواک رسـېدلی 

دی.
ښـاغلی خنجـري څرګنـدوي چـې تېـره شـپه د افغـان 
ځواکونـو د مرسـتې پـه موخـه کانـډو ځواکونـه د هـوا 

لـه ارې ورغـي دي.
اووه  کـې  سـاعتونو   ۴۸ وايي:»تېـرو  وړانـدې  هغـه 
کانـډو، اتـه تنـه د پوځـي رتېـري او پنځـو پولیسـو 
ژونـد لـه اسـه ورکـړی دی. ۱۸ طالـب وسـله وال هـم 

دي.« ټپيـان  نـور   ۲۲ او  شـوي  وژل 
د ارزګان امنیـه قومنـدان وايـي چـې افغـان ځواکونـو 
تېـرو ۱۵ورځوکـې مـرګ ژوبلـه نـه درلـوده، خـو طالبانو 

تـه درنـه مـرګ ژوبلـه اوښـتې ده.
یـادې  د  مهـال  اوس  چـې  وايـي  چارواکـي  امنیتـي 
نښـتې  کـې  کیلومټـرۍ  پنځـه  پـه  ودانـۍ  ولسـوالۍ 

دي. روانـې 
چارواکو د نښتو په تړاو جزئیات نه دي ورکړي.

طالبانـو پـه ګېـزاب ولسـوالۍ کـې نښـتې تاییـد کـړي 
دي.

د ننګرهـار وايـت پوليسـو تېـره يـوه مياشـت د نشـه يي 
توکـو د مخنيـوي ۴۳ عمليـات تـرره کړي چـې په کې 
يـې ۱۲۲۰ کيلوګرامـه نشـه يـي توکي تراسـه او ورره 

پـه تـړاو یې ۴۵ کسـان هم نيـوي دي.
د نيـول شـوو کسـانو لـه ډلـې يو شـمېر کسـان او نشـه 
يـي توکـي د تلـې پـه ۲۹مـه د قوماندانـۍ پـه مقـر کې 
اړه  پـه  يـې  ترڅنـګ  او  شـول  وښـودل  تـه  خرياانـو 

مسـوولینو معلومـات هـم ورکـړل. 
د ننګرهـار امنيـه قومانـدان مـل پاسـوال عبدالرقيـب 
مبـارز پـه دې اړه جوړ شـوي خري کنفرانـس ته وويل، 
تېـره يـوه مياشـت د دې قوماندانـۍ لـه نشـه يـي توکـو 
ره د مبـارزې مديريـت پوليسـو ۴۳ ګـډ او ځانګـړي 

عمليـات تـرره کـړي دي.
هغـه زياتـه کـړه، په دغـو عملياتو کې ۲۵ يې د پوليسـو 
لـه لـوري ځانګـړي او دغـه راز ۱۸ لـه مـي اردو، مـي 
امنيـت او نـور امنيتـي ارګانونو ره په ګـډه ترره کړي 

دي.
د نومـوړي پـه وينا، د نشـه يـي توکو د مخنيـوي په دغو 
عملياتـو کـې ۱۲۲۰ کيلوګرامـه نشـه يي توکي تراسـه 
شـوي او ورره پـه تـړاو ۴۵ مشـکوک کسـان هـم نیول 

دي. شوي 
مبـارز وايـي، پـه يـادو عملياتـو کـې ۱۵ موټـر او ۳ ميله 

وسـلې هـم لـه یادو کسـانو تراسـه شـوي دي.
د هغـه پـه خـره، د نيول شـوو کسـانو له ډلې يو شـمېر 
یـې تـر څېړنـو انـدې دي او د ځينـو دوسـيې د نـورو 

څېړنـو پـه موخـه څارنوالـۍ تـه لېږل شـوې دي.
قومانـدان دا هـم وويـل چـې دغـه عمليـات پـه جـال 
ابـاد ښـار، خوږياڼـو، ره رود، بهسـودو، روداتـو او يـو 

شـمېر نـورو ولسـواليو کـې تـرره شـوي دي.
دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې پـه دې وروسـتيو کـې 
جـال اباد ښـار کې د روږدو کسـانو شـمېر ورځ تر بلې 
ډيرېـږي چـې لـوی علـت يـې هـم په اسـانۍ ره نشـه 

يـي توکـو ته ارسـی دی.

 

ارزګان کې۲۰ تنو افغان رتېرو 
ژوند له اسه ورکړ

ننګرهار کې ۱۲۰۰ کيلوګرامه نشه 
يي توکي او ورره په تړاو ۴۵ 

کسان نيول شوي

 

خبرونه

 

امریـکا  ماینـدگان  مجلـس  رئیـس  پلوسـی،  نانسـی 
در  مشـرک  دسـتاوردهای  از  حفاظـت  کـه  می گویـد 

اسـت. مـا  همـه  اولویـت  افغانسـتان، 
خانم پلوسـی در رأس هیأتی از مجلس مایندگان امریکا روز یکشـنبه )28 
میـزان( وارد کابـل شـد و بـا رئیـس جمهـور غنـی و سـایر مقامـات حکومـت 

افغانسـتان دیـدار کرد. 
خانـم پلوسـی در دیـدار بـا رئیـس جمهـور گفتـه اسـت کـه "دلیـل حضـور 
مـا در افغانسـتان ایـن اسـت کـه یـک زمانـی طالبـان در این کشـور میزبان 
تروریسـتان بودنـد کـه بـاای مـا حملـه کردنـد و مـا هرگـز می خواهیـم که 

افغانسـتان دوبـاره بـه انـۀ تروریـزم مبـدل گـردد."
بـر اسـاس اعامیـه ارگ ریاسـت جمهـوری، رئیـس جمهـور غنـی در ایـن 
دیـدار از همـکاری و حایـت مالـی و سیاسـی امریـکا بـا افغانسـتان در 18 

سـال اخیـر، تشـکر و قدردانـی کـرده اسـت.
آقـای غنـی در ایـن دیدار گفته اسـت که "مشـارکت ما با امریـکا پایدار بوده 
و پایـدار خواهـد مانـد." او افـزوده کـه "تراژیـدی یازده سـپتامر کشـورهای 
مـا را بـا هـم متحد سـاخت و مـا خواهـان حایت هـای امریکا از افغانسـتان 
و گسـرش روابـط میـان دو کشـور در عرصه هـای مختلـف به ویـژه در بخش 

می باشـیم." امنیتی 
رئیـس جمهـور همچنیـن در مـورد رونـد صلح گفته اسـت که "صلـح برای ما 
اولویـت دارد، صلحـی کـه به رهـری و مالکیـت افغان ها باشـد و ارزش های 

قانـون اساسـی و حقوق زنـان در آن حفظ گردد."
آقـای غنـی بـه حضـور نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان نیـز اشـاره کـرده 

در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاات  نوعیـت حضـور  "چگونگـی  کـه  اسـت  گفتـه  و 
افغانسـتان بـر اسـاس پیان هـای می باشـد کـه بیـن دو کشـور بـه امضـا 
رسـیده اسـت و درمـورد هـر تصمیـم مبنـی بـر چگونگـی حضـور نیروهـای 

امریـکا در افغانسـتان، در آینـده میـان دو کشـور بحـث خواهـد شـد."
ایـن در حالـی اسـت کـه نیوریـارک تایمـز گـزارش داده کـه امریـکا هـزاران 
ربـاز خـود را بـه صـورت مخفیانه از افغانسـتان خـارج می کند و ایـن کار با 

موافقـت حکومـت افغانسـتان صـورت می گیرد.
رئیـس جمهـور کشـور در دیـدار بـا رئیـس مجلـس ماینـدگان امریـکا گفته 
کـه "القاعـده و داعـش هنـوز هـم بـه عنـوان تهدیـد جـدی بـرای امنیـت 
افغانسـتان و ایـاات متحـدۀ امریـکا مطـرح انـد و طالبـان زمینـۀ فعالیت هـا 
را بـرای گـروه هـای تروریسـتی فراهـم می کند و افـراد ملکی را عمـداً هدف 
قـرار می دهنـد و هـدف شـان ایـن اسـت کـه بـه نظـام آسـیب برسـانند کـه 
خوشـبختانه به هدف شـان نرسـیدند." رئیس مجلس ماینـدگان امریکا در 
ایـن دیـدار گفته اسـت کـه "ما به دسـتاوردها، تعهـدات و اولویت های شـا 
و همچنـان بـه منافـع ملـی و تاش هـای تـان بخاطـر دوسـتی دوامـدار بـا 
ایـاات متحـدۀ امریـکا، احـرام قایل هسـتیم و حفاظـت این دسـتآوردهای 

مشـرک، بـرای همه مـا اولویـت دارد."
خانـم پلوسـی همچنیـن بـا عبداللـه عبداللـه، رئیـس اجرائیـه کشـور دیدار 
کـرده اسـت. در ایـن دیـدار آقـای عبداللـه در مـورد رونـد صلـح گفته اسـت 
"بـرای صلـح واقعـی و قطعـی آماده هرنوع قربانی اسـت. او افـزوده که مردم 
اخیـر و حقـوق  از دسـتاوردهای سـالیان  و  افغانسـتان خواهـان صلح انـد 

خویـش پاسـداری می کننـد."

رئیس مجلس نمایندگان امریکا: 
حفاظت از دستاوردهای مشترک در افغانستان، اولویت همه ما است

درصفحه2

 

روزنامـه نیویـارک تایمـز در گزارشـی نوشـت کـرد کـه امریکا 
به صـورت مخفیانـه در حـال کاهـش هـزاران نیـروی نظامـی 

خـود از افغانسـتان اسـت.
مقام هـای امریـکا اعـام کردنـد کـه ایـن کشـور بـه صـورت 
از  خـود  نظامـی  هـزاران  کـردن  خـارج  حـال  در  تدریجـی 
بـا  افغانسـتان بـوده و و ایـن موضـوع بـدون انجـام توافـق 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  طالبـان 
ایـن در حالـی اسـت کـه امریـکا پیـش از ایـن نیـز بـدون 
توافـق بـا طالبـان و در حالـی کـه ترامـپ بارهـا مایـل خـود 
را بـه پایـان دادن بـه جنگ هـای طوانـی مدت اعـام کرده، 

صـورت گرفتـه اسـت.
بـه نوشـته نیویـارک تایمـز، اسـکات میلـر؛ فرمانـده نیروهای 
ناتـو در افغانسـتان در کنفرانـس خـری روز دوشـنبه تاییـد 
کـرد کـه امریـکا بـه صـورت مخفیانـه ۲ هـزار نظامی خـود را 
از افغانسـتان خـارج کـرده و در حـال حار تعـداد نیروهای 
یافتـه  کاهـش  نفـر  هـزار  بـه ۱۲  افغانسـتان  در  امریکایـی 

است.
برخـی دیگـر از مقام هـای افغـان و امریکایـی که نخواسـتند 
نام شـان فـاش شـوند، اعـام کردنـد که امریـکا در نظـر دارد 
تعـداد نظامیـان خـود را بـه ۸۶۰۰ نفـر کاهـش دهـد؛ ایـن 
تعـداد دقیقـا بـه هان اندازه ای اسـت که قرار بـود در توافق 

بـا طالبـان ایـن نیروها خارج شـوند.
نیویـارک تایمـز افـزود ایـن عقب نشـینی بـه جـای آنکـه بـر 
اسـاس یک دسـتور رسـمی صورت گیرد، به صورت تدریجی 
و براسـاس برنامـه چرخشـی خارج و ربازانـی جایگزین آنها 

نشـده است.
بـر طبـق ایـن گـزارش، یک مقام ارشـد افغـان نیز اعـام کرد 
کـه دولـت افغانسـتان ایـن کاهـش را پذیرفتـه امـا در مـورد 
چگونگـی و زمان بنـدی ایـن خـروج اطاعاتـی ارائـه نکـرده 

است.
افغانسـتان در حالـی  از  امریکایـی  نیروهـای  خـر کاهـش 
رسـانه ای شـده کـه مایـک اسـپر؛ وزیر دفـاع افغانسـتان بعد 
از ماه هـا گفتگـو در دولـت ترامـپ بـرای پایـان جنگ هـای 

نامـام بـه ایـن کشـور سـفر کـرده اسـت.
اسـپر پیـش از سـفر بـه افغانسـتان اعـام کـرده کـه بـود کـه 
کاهـش نیروهـای نظامـی امریـکا در افغانسـتان بـه ۸۶۰۰ 
نفـر تاثیـری بر عملیات ضد تروریسـم در افغانسـتان نخواهد 

داشت.
عصبانیـت  حالـی  در  امریکایـی،  روزنامـه  ایـن  نوشـته  بـه 
ترامـپ در طـول سـال گذشـته افزایش یافته کـه دیپلات ها 
تـاش داشـتند بـرای امتیـاز گرفـن از طالبـان آن را بـه در 

توافـق بگنجاننـد.
خـر کاهـش خـروج نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان بـرگ 
برنـده این کشـور در مذاکـرات بعدی با طالبـان را در موضع 

ضعـف قـرار خواهد داد.
خـروج نظامیـان همیشـه یـک مزیت بـرای دیپلات هـا برای 
مذاکـره بـا طالبـان بـوده؛ موضوعـی کـه بـا مایـل ترامـپ 
بـرای خـروج کامـل از افغانسـتان در حال حـار ارزش خود 

را از دسـت داده اسـت.
از سـوی دیگـر مقام هـای امریکایـی تـاش کردند کـه توافق 
میـان امریـکا و طالبـان را زنـده نگـه دارنـد، ایـن در حالـی 
اسـت کـه در اوایـل ماه جـاری خلیلـزاد به هیـات طالبان در 
پاکسـتان مذاکـره و تـاش کـرده اسـت کـه آنها را بـه مذاکره 

بـا طالبـان ترغیـب کند.
هم چنیـن وزیـر دفـاع امریـکا در سـفر بـه افغانسـتان تاکیـد 
کـرد کـه توافـق صلـح در افغانسـتان بهریـن راه بـرای پایان 

اسـت. بحران 
آمـوزش  بـار  امریکایـی  نیروهـای  کاهـش  دیگـر  سـوی  از 
نیروهـای افغـان را بـر دوش ۸ هـزار نظامـی امریکایـی در 
انداخـت. هنـوز مشـخص نیسـت کـه  افغانسـتان خواهنـد 
ماموریـت  در  بازنگـری  باعـث  امریکایـی  نظامیـان  کاهـش 
نیـز در مصاحبـه  ناتـو  یـا خیـر. دبیـرکل  بـود  ناتـو خواهـد 
اخیـر بـا نیویـارک تایمـز تایید کـرد که ناتـو به تعهـد خود به 

داد. خواهـد  ادامـه  افغانسـتان 

نیویارک تایمز:
 هزاراننیرویامریکاییافغانستانرا

مخفیانهترکمیکنند

کمیسیون انتخابات: 
خبرشکستنقفلسرورمرکزینتایجانتخابات،

شایعـه است



 

 

کارتون روز

 

 

 

کمیسشیون مسشتقل انتخابشات نشر 
خشری در فضشای مجشازی مبنشی بر 
شکسشن قفشل دروازه رور مرکشزی ایشن کمیسشیون 
رسشانه های  "ششایعات  را  امنیتشی  نیروهشای  توسشط 

خوانشد. اجتاعشی" 
نشر  بشا  میشزان   29 دوششنبه  روز  کمیسشیون  ایشن 
آن  در  کشه  "مرکشزی  کشه  اسشت  نوششته  اطاعیشه ای 
کار  تحشت  ششده  قرنطیشن  بایومریشک  ماششین های 
تخنیکی/فنشی قشرار دارد، مام روند کاری  آن با حضور 
ناظشران و مششاهدان پیش مشی رود و در ختم هر نوبت 
کاری، دروازه آن در حضشور ناظشران و مششاهدان مهشر 
و اک می ششود. کلیشد قفشل دروازه ایشن مرکشز در نشزد 
ناظشران تیم هشای مختلف انتخاباتی موجود اسشت و با 

حضشور آنشان بشاز و بسشته می ششود."
کمیسشیون مسشتقل انتخابات در اطاعیه خود نوشته 
ریاسشت  انتخابشات  نامشزدان  مامشی  بشه  کشه  اسشت 
کشه  ششده  داده  خشاص  کاربشری  حسشاب  جمهشوری، 
می تواننشد توسشط آن هشر گونشه تغییشر در رور مرکزی 

را مششاهد کننشد.
از سشوی دیگشر، وزارت امشور داخله نیشز در پی نر این 
خشر گفته اسشت کشه خر مداخلشه پولیشس در امورات 

داخلی کمیسشیون کاما "بی اسشاس" اسشت.
در  داخلشه  امشور  وزارت  سشخنگوی  رحیمشی  نشرت 
صفحشه فیسشبوک خشود نوششته اسشت کشه "خرهشای 
نشر ششده مبنی بشر اینکشه گویشا نیروهشای امنیتی در 
امشورات داخلی کمسشیون مسشتقل انتخابشات مداخله 

کشرده باششد، کامشا بی اسشاس اسشت."
آقشای رحیمشی گفته که قسشمی که قبا هشم نیروهای 
حفشظ  را  خویشش  بی طرفشی  مشورد  ایشن  در  امنیتشی 
کشرده، من بعشد هشم مطابشق مشام قوانین نافذه کششور 

وظایشف خویشش را انجشام می دهشد.
کشه  گفتشه  داخلشه همچنیشن  امشور  وزارت  سشخنگوی 
مسشتقل  کمسشیون  بعیشد  و  قریشب  امنیشت  تامیشن 
انتخابشات بشر اسشاس تهدیشدات بلنشد امنیتشی توسشط 
پولیشس و نیروهشای امنیتشی ملی اتخاذ ششده و آنها در 
هیشچ یکشی از بخش هشای مشواد حسشاس قشرار ندارند.

یکششنبه ششب ششاری از اعضای برجسشته تیشم ثبات 
گویشا  کشه  ایشن  بشر  مبنشی  را  خرهایشی  همگرایشی  و 
نیروهشای امنیتی قفل دروازه رور مرکزی کمیسشیون 

را شکسشته اند؛ منتشر کردنشد.
هشر چنشد کمیسشیون مسشتقل انتخابشات و وزارت امور 
داخلشه ایشن خشر را "بی اسشاس و ششایعه" خواندند اما 
تیشم ثبشات و همگرایشی روز دوششنبه 29 میشزان یشک 
نشسشت خشری در کابشل برگشزار کردنشد و خواسشتار 
علی احمشد  ششدند.  موضشوع  ایشن  جشدی  بررسشی 
ثبات وهم گرایشی  انتخاباتشی  سشتاد  رئیشس  عثانشی، 
امنیتشی  نیروهشای  ورود  کشه  گفشت  نشسشت  ایشن  در 
بشه بهانشۀ ردی هشوا بشه مرکشز جمع بنشدی و بررسشی 
قضیشه  ایشن  و  نیسشت  منطقشی  دیجیتالشی  نتایشج 
بایشد جشداً پی گیشری ششود. آقشای عثانشی گفشت کشه 

وزارت دفشاع ملشی کششور می گویشد کشه معشاون والشی 
ولسشوال  و  بغشان  وایشت  بشرای  طالبشان  نام نهشاد 
وایشت  آب"  دو  "روی  ولسشوالی  طالبشان  نام نهشاد 
کششته  امنیتشی  نیروهشای  عملیشات  در  سشمنگان، 
 29( دوششنبه  روز  ملشی،  دفشاع  وزارت  ششده اند.  
میشزان( بشا نشر خرنامشه ای گفتشه کشه ایشن دو عضشو 
برجسشته طالبشان در عملیشات نیروهشای امنیتشی در 

ششده اند. کششته  بغشان  وایشت  غشوری  دنشد 
در خرنامشه آمده:"نیروهشای دفاعشی و امنیتشی ششب 
گذششته عملیشات مششرک تصفيشوى را در دند غوری 
وايشت بغشان اجشراء مودنشد کشه در نتيجه به ششمول 
قشاری بختیشار معشاون والشی طالبشان بشرای بغشان و 
بشرای  طالبشان  نام نهشاد  ولسشوال  شمششاد  مولشوی 
ده هشا  سشمنگان،  وایشت  آب”  دو  “روی  ولسشوالی 

روز  متحشده  ایشاات  دفشاع  وزیشر  اسشپر،  مشارک 
تشا  گفشت  خرنشگاران  بشه  میشزان(  دوششنبه)۲۹ 
تامیشن  نششود،  افغانسشتان  در  صلشح  کشه  زمانشی 
مبشارزه قشوی نظامشی علیشه طالبشان و سشایر گشروه 

داششت. خواهشد  ادامشه  افگشن  دهششت  هشای 
در  متحشده  ایشاات  کشه  کشرد  عشاوه  اسشپر  آقشای 
کمشک بشرای ایجشاد یشک افغانسشتان صلشح آمیشز، 
هشای  تشاش  از  کمشک  در  و  کامشگار  و  ثبشات  بشا 
بشرای  افغانسشتان  حکومشت  رهشری  بشه  افغان هشا 

می مانشد.  باقشی  متعهشد  صلشح،  تامیشن 
او افزود: "یک توافق سیاسشی از مجرای مذاکرات 
در میشان افغان هشا بهریشن مسشیر به دسشت آوردن 
ایشن نتیجشه اسشت. تشا زمانی بشه دسشت آوردن این 
نتیجشه، مشا بشه مبشارزه قشوی نظامشی علیشه طالبان 
و سشایر گشروه هشای دهششت افگشن ادامشه خواهیم 
داد کشه در مقابشل مشردم افغانسشتان بشه خششونت 

مشی پردازند."
نتیجشۀ  از  نظشر  رف  کشه  افشزود  اسشپر  آقشای 
انتخابشات، مششارکت امنیتی امریکا با افغانسشتان 
قشوی باقشی خواهشد مانشد. او گفشت کشه ماموریشت 
امریشکا در افغانسشتان تغییشر نکشرده و مبشارزه علیه 

می گویشد  داخلشه  امشور  وزارت 
پولیشس قومندانشی امنیشه وایشت 
خوسشت، از انفجشار یشک موترسشایکل مب گذاری 

ششده در ایشن وایشت جلوگیشری کشرد.
نشر  بشا  میشزان(   29( دوششبنه  روز  وزارت  ایشن 
خرنامشه ای نوششته کشه تروریسشتان قصد داششتند 
را  ششده  مب گشذاری  موترسشایکل  ایشن  کشه 
منفجشر  خوسشت،  ششهر  دوم  حشوزه  درمربوطشات 
ماینشد کشه قبل ازانفجار توسشط نیروهشای پولیس 
کششف و خنثی ششد. وزارت داخله با نر خرنامه 
امنیشه  قوماندانشی  پولیشس  کشه  گفتشه  جداگانشه 
مربوطشات  از  را  مایشن  حلقشه  دو  فاریشاب  وایشت 

می گویشد  داخلشه  امشور  وزارت 
ویشژه  عملیشات  یشک  نتیجشه  در 
مربوطشات  در  پولیشس  خشاص  قطعشات  نیروهشای 
ولسشوالی " محمدآغشه" وایشت لوگشر یشک فرمانشده 

ششد. کششته  طالبشان  گشروه 
نشر  بشا  میشزان(   29  ( دوششنبه  روز  وزارت  ایشن 
در  عملیشات  ایشن  کشه  اسشت  گفتشه  خرنامشه ای 
محمشد  ولسشوالی  ابشازک"   " روسشتای  مربوطشات 
آغشه، راه انشدازی ششده بشود کشه در نتیجشه آن یشک 
تشن از فرماند هشان گشروه طالبشان بنشام " رحمشت 

اللشه" کششته ششده اسشت.
خرنامشه افشزوده، از نزد این فرمانشده طالبان، یک 
عشراده موترسشایکل، یشک میشل سشاح، یشک پایشه 
مخابشره و برخشی مهات و تجهیشزات نظامی دیگر 

بشه دسشت نیروهشای امنیتشی افتاده اسشت.
در هفته هشای اخیشر نیروهشای امنیتشی و دفاعشی 
عملیشات تهاجمشی گسشرده را علیشه گشروه طالبان 

افشرادی کشه در شکسشتاندن ُمهشر و اک دروازۀ ورودی 
مرکشز جمع بنشدی و بررسشی نتایشج دیجیتالشی نقشش 
داششته اند، بایشد وظایف ششان بشه تعلیشق درآیشد و بشه 

نهادهشای عدلشی و قضایشی معرفشی ششوند.
بشه گفتشۀ آقشای عثانشی، عبدالرحشان ننشگ، رئیشس 
شکسشتاندن  در  انتخابشات  کمیسشیون  داراانششای 
ُمهشرواک دروازۀ مرکشز جمع بنشدی نتایشج دیجیتالشی 

نقشش داششته و بایشد وظیفشه اش بشه تعلیشق درآیشد.
جامعشۀ  انتخاباتشی،  ناظشر  نهادهشای  از  عثانشی 
بین امللشی و سشایر نهادهشا می خواهشد تشا منانشع این 
ایشن  بشه  اگشر  می دهشد،  هششدار  او  ششوند.  حمشات 
تصمیمشی  ثبات وهم گرایشی  نششود،  توجشه  قضیه هشا 

کشرد. اتخشاذ خواهشد  جشدی 
ادعا هشای  انتخاباتشی  ناظشر  نهاد هشای  امشا مسشووان 
می کننشد  تاییشد  نشه  و  کشرده  رد  نشه  را  ششده  مطشرح 
امشا تاکیشد دارنشد کشه اگشر چنیشن مشوارد باششد جشرم 
انتخاباتشی بوده و کمیسشیون ششکایات انتخاباتی باید 

ایشن مشوارد را بشه ششکل جشدی بررسشی کنشد.
محمد نعیم اصغشری، مدیر برنامه های بنیاد انتخابات 
آزاد وعادانشه افغانسشتان )فیفا( به خرگشزاری جمهور 
گفتشه کشه: "مشا هشم چنیشن ادعا هشای را ششنیدیم ولی 
آن را بشه ششکل رسشمی تاییشد می توانیم؛ گزارششگران 
دنبشال  را  ادعا هشا  ایشن  انتخابشات  کمیسشیون  در  مشا 
می کننشد تشا حقیقشت و نادرسشتی آن بشرای مشا ثابشت 

شود".
در  چیشز  چنیشن  "اگشر  کشه:  گفتشه  اصغشری  آقشای 
کمیسشیون انتخابشات صشورت بگیشرد جشرم انتخاباتشی 
انتخابشات  بشردن  بحشران  بشه  تشاش  در  تیمشی  بشوده 
ریاسشت جمهشوری اسشت و می خواهشد کشه از طریشق 

برسشند". قشدرت  بشه  پشاک  آرای 
وی بشا بیشان اینکشه امیدواریشم ایشن یشک بحشث جشدی 
نباششد گفشت:" مشا از کمیسشیون ششکایات انتخاباتشی 
می خواهیشم کشه ایشن ادعا هشا را بشه ششکل جشدی مورد 

بررسشی قشرار دهد".
بنیاد انتخابات ششفاف افغانسشتان تیفا دربشاره ادعای 
نیروهشای  توسشط  مرکشزی  رور  قفشل  شکسشتاندن 
امنیتشی نیشز می گویشد که ما ناظر ششب در کمیسشیون 
انتخابشات نداریشم می توانیشم چنیشن ادعایشی را تایید 
یشا رد کنیشم. ایشن نهشاد نیشز گفته اسشت که اگشر چنین 
چیشزی اتفشاق افتاده باششد، جرم انتخاباتی اسشت و ما 
از کمیسشیون ششکایات انتخاباتشی می خواهیشم که آن 

را بشه ششکل جشدی بررسشی کند.
انتخاباتشی  ششکایات  کمیسشیون  کشه  اسشت  گفتنشی 
کشه مسشئول رسشیدگی ایشن موضشوع اسشت، تاکنشون 
واکنششی نششان نداده اسشت. این کمیسشیون پیش از 
ایشن گفتشه بشود که مطابشق به قوانیشن نافذه کششور، به 
منظور تامین عدالت و ششفافیت در جریان انتخابات، 
دفشاع از حقشوق کاندیشدان و رأی دهنشدگان از طریشق 
رسشیدگی بشه اعراضشات و ششکایات ناششی از تخطشی 

هشا، تخلفشات و جرایشم انتخاباتشی فعالیشت می کنشد.

تشن از طالبشان تروریسشت کششته ششدند و 8 قریشه در 
مربوطشات دنشد غوری از وجود تروريسشتان پاکسشازی 

گردیشد".
بشر اسشاس معلومشات منبشع؛ در ایشن عملیشات، یشک 
ورکششاپ موتشر، یشک مرکشز مایشن سشازی، یشک موتشر 
نشوع هایلکشس طالبشان تخریشب و 30 حلقشه مایشن 

کششف و خنثشی گردیشد.
وزارت دفشاع ملشی تاکیشد کشرده کشه نیروهشای دفاعی 
و امنیتشی افغشان چنشد روز پیشش عملیشات وسشیع را 
بخاطشر پاکسشازی وایشت بغشان از وجود تروریسشتان 
در ایشن وایشت آغشاز کردنشد کشه تشا اکنشون سشاحات 
زیشادی از وجشود دششمن پاکسشازی ششده و نیرو های 
امنیتشی در تشاش پاکسشازی سشاحات باقشی مانده از 

وجشود تروریسشتان هسشتند.

دهششت افگنشی ادامشه خواهشد داششت.
میلشر،  آسشن  جشرال  کشه  اسشت  حالشی  در  ایشن 
قومانشدان نیروهای امریکایی در افغانسشتان امروز 
در جریشان یشک کنفرانشس خشری در کابشل گفشت 
امریکایشی  نیروهشای  ششاری  گذششته  سشال  کشه 
 ۱۲۰۰۰ بشه   ۱۴۰۰۰ از  افغانسشتان  در  مسشتقر 

کاهشش داده ششده اسشت.
افغشان  و  امریکایشی  مقامشات  از  تایمشز،  نیویشارک 
کشه نخواسشته اند نشام ششان ذکشر ششود، نقشل کرده 
اسشت کشه گفته انشد کشه در نهایت ششار نیروهای 
امریکایشی در افغانسشتان بشه ۸۶۰۰ نفشر کاهشش 

یافت. خواهشد 
نیویشارک تایمشز گفتشه اسشت کشه ایشن رقشم تقریبشاً 
مششابه بشه رقمشی اسشت کشه در مسشوده توافقنامشه 

میشان طالبشان و امریشکا بازتشاب یافتشه اسشت.
نیشز  متحشده  ایشاات  دفشاع  وزیشر  یکششنبه،  روز 
گفتشه بشود کشه در صشورت نیشاز امریشکا می توانشد 
نیروهایش را در افغانسشتان از ۱۴۰۰۰ به ۸۶۰۰ 
هشای  عملیشات  کشه  ایشن  بشدون  بدهشد؛  کاهشش 
مبشارزه با دهششت افگنشی را متاثر سشازد. اما او در 

ایشن مشورد معلومشات بیششر ارائشه نکشرد.

ولسشوالی قیصشار ایشن وایت کششف و از انفجار آن 
جلوگیشری کردنشد. خرنامشه افزوده، گشروه طالبان 
مشردم  بشه هشدف کششتار  را  مایشن  ایشن دو حلقشه 
قیصشار  ولسشوالی  نشودری"   " روسشتای  در  ملکشی 
وایشت فاریشاب جاسشازی کشرده بودنشد، کشه یشک 
حلقشه آن باای مواششی انفجار کشرده و دیگر آن از 

پولیشس کششف و خنثشی ششده اند. سشوی 
گروه هشای تروریسشتی کشه در افغانسشتان فعالیشت 
در  ماین هشا  جاسشازی  از  همشواره  می کننشد 
مکان هشای مختلف کششور در عملیات تروریسشتی 
ششان اسشتفاده می کننشد که ایشن عمل آنهشا باعث 
کششتار صدهشا تشن از ششهروندان کششور ششده اند.

کشه  انداختنشد  راه  بشه  مسشلح  مخالفشان  سشایر  و 
در نتیجشه آن ده هشا تشن از اعضشای برجسشته  ایشن 
از  ولسشوالی  چندیشن  و  ششدند  کششته  گروه هشا 
کنشرول آنشان خارج ششدند و به تشروف نیروهای 

امنیتشی و دفاعشی کششور آمشده اسشت.
وزارت داخلشه بشا نشر خرنامه جداگانه نوششته که 
نیروهشای قطعشات  نتیجشه عملیاتشی هدفمنشد  در 
ولسشوالی  مربوطشات  در  ملشی،  پولیشس  خشاص 
محمشد آغشه وایشت لوگشر چهشار تشن در پیونشد بشه 

همشکاری بشا گشروه طالبشان بازداششت ششدند.
بشه نقشل از خرنامه ازنزد افراد بازاششت ششده، یک 

عشراده موتر نیز بدسشت پولیس آمده اسشت.
نیروهشای  کشه  گفتشه  همچنشان  داخلشه  وزارت 
را  عملیاتشی  پولیشس،  خشاص  قطعشات  عملیاتشی 
در مربوطشات ولسشوالی "خشروار" وایشت لوگشر راه 
انشدازی کردنشد کشه در نتیجشه آن 6 عضشو گشروه 

ششدند. کششته  طالبشان 

وزیر دفاع امریکا: مبارزه قوی نظامی علیه طالبان ادامه خواهد داشت

وزارت داخله: پولیس از انفجار یک موترسایکل بمب گذاری شده در 
خوست جلوگیری کرد

وزارت داخله: یک فرمانده گروه طالبان در لوگر کشته شد

کمیسیون انتخابات: خبر شکستن قفل سرور مرکزی نتایج انتخابات، 
شایـعه است

معاون والی طالبان برای بغان کشته شد
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در روزهشای اخیشر بشازار ششایعات و دروغ پراکنشی در باره 
انتخابشات و مسشایل مرتبشط بشا آن داغ ششده اسشت. از جملشه 
دیشروز یشک ششایعه در ششبکه هشای اجتاعشی منتشر گردید 
کشه بشر مبنشای آن گویشا نیروهشای امنیتشی بشر دیتشا سشنر یشا 
رور مرکشزی کمیسشیون انتخابشات حملشه کشرده و قفل های 
آن را شکسشته و بشه دسشتگاه هایشی کشه در ایشن مرکشز قشرار 
دارد، آسشیب زده اسشت. حتشی یکشی از تیشم هشای انتخاباتشی 
بشه همیشن مناسشبت کنفرانشس خشری برگشزار کشرد و خواهان 

وضاحشت در مشورد ایشن قضیشه ششد. 
در ایشن کشه تیم هشای انتخاباتشی پس از احتشال بازنده 
بشودن خشود دسشت بشه چنیشن ششایعاتی بزننشد تشا حشدودی 
طبیعشی اسشت. به خصشوص در دوره هشای گذششته انتخابات 
ریاسشت جمهشوری مشا از ایشن گونشه رفتارها و اخشال گری ها 
را زیشاد ششاهد بودیشم. از سشوی دیگشر تیشم هشای انتخاباتشی 
حشق دارنشد کشه نگران حفشظ امنیشت اطاعشات و امانت داری 
کمیسشیون هشای انتخاباتشی باششند و ابشراز نگرانشی کنند. در 
همشه جشای دنیشا معمشول اسشت کشه تیشم هشای انتخاباتشی بشه 
عملکشرد و کوتاهشی های نهادهای مسشول ششکایت می کنند 

و از ارای خویشش محافظشت مشی کننشد. 
امشا در برابشر چنیشن ششایعه بزرگشی تشا کنون کمیسشیون 
انتخابشات تشا مدت ها سشاکت مانشد و به صورت رسشمی کدام 
واکنشش نششان نشداد. بشا آن کشه از ایشن ششایعه از دیششب در 
ششبکه های اجتاعی دامن زده می ششود و دسشت به دسشت 
مشی گشردد، امشا سشکوت کمیسشیون انتخابشات سشوال برانگیز 
ششد. اگرچشه یشک اعامیشه مطبوعاتشی از سشوی کمیسشیون 
در ششبکه هشای اجتاعشی نشر گردیشد؛ ولشی در هیشچ یشک 
از صفحشات و سشایت هشای رسشمی کمیسشیون یشا از سشوی 
اعضشای بلنشد پایه ایشن نهاد منعکشس نگردید. چشون در هیچ 
منبشع رسشمی کمیسشیون انعشکاس نیافشت مشا بسشیار تشاش 
کردیشم تشا بشا مشاس بشا سشخنگویان و مسشؤان کمیسشیون 
صحشت و سشقم ایشن اعامیشه را بشه دسشت بیاوریشم، امشا مؤفق 

نشدیم. 
در روزهشای گذششته برخشی ششایعات دیگشر نیشز منتشر 
گردیشد کشه متاسشفانه بشا سشکوت کمیسشیون هشای انتخاباتی 
مواجشه گردیشد و یشا بسشیار دیشر واکنشش نششان داده ششد. در 
این قسشمت تنها کمیسشیون هشای انتخاباتی نیسشتند که بی 
مبااتشی مشی کننشد، بلکشه بسشیاری از نهادهشای دیگشر نیز از 
رعت عمل کافی برخوردار نیسشتند و برخی ششایعات بسیار 
زود رسشانه هشا و فضشای مجشازی را در مشی نشوردد و همگانشی 
مشی ششود امشا کسشی در بشاره آن هشا وضاحشت مشی دهنشد. 
بشه عنشوان مثشال طلشوع نیشوز بشه عنشوان یشک رسشانه معتر در 
روزهشای اخیشر از یشک قضیشه بسشیار عشادی که میشان ماینده 
کمیسشیون  کارمنشدان  برخشی  و  سیاسشی  احشزاب  از  یکشی 
تبلیغاتشی علیشه  بشود، یشک قضیشه کان  انتخابشات رخ داده 
یکشی از تیشم های انتخاباتی سشاخت و به قول معشروف از کاه 
کشوه سشاخت. در برابشر چنیشن ششایعه ای بشاز هشم کمیسشیون 
هشای انتخاباتشی تقریبا سشکوت کرد و پاسشخ روششن بشه افکار 

ندادند.  عمومشی 
واقعیشت ایشن اسشت کشه مشا در رایشط بسشیار حساسشی 
قشرار داریشم. وظیفشه کمیسشیون های انتخاباتشی ایشن نیسشت 
کشه فقشط مواظشف آرای بایومریشک ششده و غیشر بایومریشک 
درسشت  مدیریشت  کمیسشیون  وظیفشه  بلکشه  باششند؛  ششده 
رایشط بحرانشی اسشت کشه هشر لحظشه ممکشن اسشت دامنگیر 
کششور مشا ششود. ایشن روزها بشدون ششک نقطه مرکشزی بحران 
هشای احتالشی در نشزد کمیسشیون هشای انتخاباتشی اسشت. 
درسشت اسشت کشه کششور مشا در حالشت یشک جنشگ نابرابشر و 
تحمیلشی قشرار دارد و هشر لحظشه ممکشن اسشت یشک حادثشه 
غشم انگیشز رخ دهشد. چنشان کشه در روزهشای اخیشر در ننگرهار 
صشورت گرفشت. امشا مرکشز اصلشی بحشران و بحشران سشازی در 

کمیسشیون هشای انتخاباتشی اسشت. 
بسشیار  انتخاباتشی  هشای  کمیسشیون  وظیفشه  بنابرایشن 
سشنگین و تاریخشی اسشت. بشه یشک معنشا مشی تشوان گفشت که 
مدیریشت بحشران و پیششگیری از جنجشال هشای احتالشی و 
یشا بحشران هشای احتالشی تنهشا در دسشتان کمیسشیون هشای 
انتخاباتشی اسشت. اگشر اعضشای کمیسشیون هشای انتخاباتشی 
آرای  و  نگیرنشد  نظشر  در  را  کششور  کان  مصالشح  و  منافشع 
حزبشی،  سشایق  تاثیشر  تحشت  و  نکننشد  محافظشت  را  مشردم 
قومشی، منطقشه ای، سشمتی و جناحشی قشرار گیرنشد، مشا بشار 
خواهیشم   2014 سشال  ششبیه  هشای  جنجشال  ششاهد  دیگشر 
بشود. بشا ایشن کشه وضعیشت انتخابشات علشی رغشم اششراک کم 
مشردم در ایشن پروسشه، تشا کنشون رضایشت بخشش بوده اسشت و 
کمیسشیون هشای انتخاباتشی توانسشته انشد اعتشاد عمومشی را 
جلشب کننشد. ولشی آن هشا مشی توانند تشا آخر همشگان را قانع 
نگشه دارنشد. بااخشره آن ها یک تیشم را باید پیشروز رقابت های 
فعلشی اعشان کننشد. بشه همیشن خاطشر تیشم هشای شکسشت 
خشورده و حامیشان منطقشه ای آن هشا ایشن آرامشش را به رعت 
وظیفشه  ایشن  کشرد.  خواهنشد  تبدیشل  بحشران  و  جنجشال  بشه 
کمیسشیون هشای انتخاباتشی اسشت کشه از هشم اکنون بشه گونه 
ای برخشورد کننشد کشه بهانه ای به دسشت کسشی ندهند و کار 
خشود را بشه صشورت عادانشه، ششفاف و درسشت بشه پیشش برند. 

 

د امریششکا د دفششاع وزیششر مششارک اسششپیر وایششي چششې د 
سششولې د روانششو هڅششو ترڅنششګ بششه د وسششله والششو طالبانششو 
او نششورو ترهګششرو ډلششو پششر ضششد قششوي پوځششي مبششارزه روانششه 

وي.
اسششپیر چششې پششرون پششه یششوه ناڅاپششي سششفر افغانسششتان 
تششه راغلششی و،  نششن د تلششې پششه ۲۹مششه، د افغانسششتان 

د امریکا دفاع وزیر:
 د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد به پوځي مبارزه روانه وي

محمد هدایت  

سرمقاله

نقش کمیسیون های انتخاباتی 
در پیشگیری از جنجال

د مششي دفششاع وزیششر اسششدالله خالششد، د کورنیششو چششارو 
وزیششر مسششعود انششدراي او پششه افغانسششتان کششې د ناټششو 
قومانششدان جششرال سششکاټ مېلششر ره یششې پششه یششوه ګششډه 

خششري غونششډه کششې یششادې څرګندونششې وکششړې. 
هغششه زیاتششه کششړه چششې امریششکا بششه د یششو سششوله ییششز، 
باثباتششه او سششوکاله افغانسششتان د جوړېششدو او د سششولې 

لپششاره د افغانسششتان د حکومششت پششه مششرۍ د هلششو ځلششو 
ماتششړ کششوي او پششه دې برخششه کششې بششه خپلششو مرسششتو تششه 

ژمنششه وي.
د امریششکا د دفششاع وزیششر وایششي: "د مذاکراتششو لششه ارې د 
یششوې سششیاي موافقششې تراسششه کششول د دې نتیجششې د 

تراسششه کولششو تششر ټولششو ښششه ار ده."
خششو نومششوړي پششه ډاګششه کششړه چششې د دغششې نتیجششې د 
تراسششه کولششو پششورې بششه د طالبانششو او نششورو ترهګششرو 
ډلششو پششر ضششد چششې د افغانانششو پششر وړانششدې تاوتریخوالششی 

کششوي، قششوي پوځششي مبششارزې تششه دوام ورکششوي.
مششارک اسششپیر ویششي چششې د ټاکنششو پایلششې پششه پششام کششې 
نیولششو پرتششه افغانسششتان ره د امریششکا امنیتششي مشششارکت 

بششه پششه خپششل ځششای پاتششې وي.
د هغششه پششه وینششا، پششه افغانسششتان کششې د امریششکا ماموریششت 
نششه دی بششدل شششوی او د ترهګششرۍ پششر ضششد مبششارزه بششه 

دوام وکششړي.
ناټششو ځواکونششو  او  امریکایششي  د  کششې  افغانسششتان  پششه 
عمومششي قومانششدان جششرال سششکاټ میلششر یششادې خششري 
غونششډې تششه وویششل  چششې تېششرکال پششه افغانسششتان کششې د 
مېشششتو امریکایششي ځواکونششو شششمېره  لششه ۱۴۰۰۰ څخششه 

۱۲۰۰۰ تششه راټیټششه شششوې ده.
د امریششکا د دفششاع وزیششر چششې پششرون کابششل تششه راغلششی و، 
ولسششمر محمششد ارف غنششي اواجراییششه رییششس ډاکټششر 

عبداللششه ره تفصیششي خششرې اتششرې کششړې دي.



شکستن تله فقر در افغانستان 

خشـونت ها  تـا  ماینـد  کشـور  قانونـی  نظـام  وارد  را 
در کشـور بـه پایـان برسـد. واقعیـت امـر تاییـد چنیـن 
نتوانـد  انتخابـات  کمیسـیون  هـرگاه  نیسـت.  چیـزی 
نتیجـه عادانـه و درسـت را اعـان ماید و یـا بازیگران 
انتخابـات  نتیجـه  بـه  نسـبت  بین امللـی  و  داخلـی 
معـرض باشـند و نتیجـه را نپذیرنـد، در بدترین حالت 
شـکل گیری نظـم جدید کـه احتـااً غیـر دموکراتیک 
بـودن آن بیشـر اسـت، شـکل خواهـد گرفـت. اگرچـه 
تـاش هـای در ایـن زمینـه قبـل از انتخابـات صـورت 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  برگـزاری  امـا  گرفـت؛ 
دو  کشـور،  عمومـی  رایـط  بـه  توجـه  نیـز  و  امسـال 

گزینـه اخیـر چنـدان محتمـل بـه نظـر مـی رسـد.
باتوجـه بـه دایلی کـه در فوق بیان گردید، شـهروندان 
افغانسـتان منتظـر اعـان نتیجـه انتخابـات از سـوی 
کمیسـیون  ایـن  هـرگاه  و  اسـت  مربوطـه  کمیسـیون 
نتوانـد در انجـام ایـن مهـم شایسـتگی از خـود نشـان 
و  مردم سـااری  تـداوم  بـرای  امیـدی  دیگـر  دهـد، 
ازیک طـرف  زیـرا  بـود  نخواهـد  دموکراسـی در کشـور 
ناامیـد  به کلـی  انتخابـات  در  رکـت  از  دیگـر  مـردم 
رونـد  نـدادن  جـواب  دیگـر  طـرف  از  و  می شـوند 
دموکراتیـک، اقـدام غیـر دموکراتیک و خشـونت آمیز را 
در پـی دارد و جامعـه ای کـه بـرای گـردش قـدرت وارد 
نـرد و جنـگ داخلـی شـود، دهه ها زمان ازم اسـت تا 
بـه نقطه صفری و سـپس توسـعه سیاسـی دموکراتیک 

دسـت یابـد.

3

به عنـوان  دموکراتیـک  جامعـه  هـر  در  انتخابـات   
جامعـه  آن  در  قـدرت  گـردش  مکانیسـم  مهم تریـن 
رژیـم  سـقوط  از  پـس  افغانسـتان  می مایـد.  عمـل 
تروریسـتی طالبـان دارای قانـون اساسـی دموکراتیک 
بـوده اسـت کـه در آن حاکمیـت بـه مـردم تعلـق دارد 
و ایـن حاکمیـت از طریـق انتخـاب رئیس جمهـوری و 
اعضـای ولسـی جرگـه اعـال می شـود. بـا توجـه بـه 
سـاختار سیاسـی پیش بینی شـده در قانـون اساسـی، 
می شـود  انتخـاب  جمهـوری  ریاسـت  بـه  کـه  فـردی 
هم زمـان هـم رئیـس حکومت اسـت و هم رئیـس دولت 
و بـا توجـه بـه اهمیت فوق العـاده ریاسـت جمهوری در 
مدیریـت کان سیاسـی و اقتصـادی کشـور، انتخـاب 
امـا  بـا  گذشـته  انتخابـات  چهـار  طـی  رئیس جمهـور 
انتخابـات  بـار  آخریـن  اسـت.  بـوده  روبـرو  واگرهـای 
برگـزار   1398 میـزان  ششـم  در  جمهـوری  ریاسـت 
شـد که بـر اسـاس اطاعات کمیسـیون انتخابـات، در 
حـدود بیش از دو میلیون نفـر در این انتخابات رکت 
کـرده بودنـد. در ابتـدا قـرار بـر ایـن بـود کـه نتیجـه 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در بیسـت و هفتـم میزان 
سـال جـاری اعـام شـود، امـا کمیسـیون انتخابـات با 
توجـه بـه مشـکاتی کـه در رونـد کار ایـن نهـاد وجـود 
داشـته اسـت، نتوانسـت در روز معیـن نتیجـه ابتدایـی 
را اعـام مایـد و بابـت ایـن کار از مـردم افغانسـتان 
گـردش  این کـه  بـه  توجـه  بـا  مـود.  معذرت خواهـی 
قـدرت سیاسـی در افغانسـتان همـواره خونیـن بـوده 
اسـت، اهمیـت انتخابـات ازایـن رو برجسـتگی خـاص 
خـود را دارد. در صورتـی کـه کمیسـیون انتخابـات بـه 
را مدیریـت مایـد،  و عادانـه وضعیـت  گونـه شـفاف 
سیاسـی  قـدرت  مسـامت آمیز  انتقـال  شـاهد  کشـور 
خواهـد بـود. هرچنـد انتخابات به عنوان یک مکانیسـم 
دارد  متعـددی  چالش هـای  مختلـف  کشـورهای  در 
بیشـر  چالش هـای  بـا  مـورد  ایـن  در  افغانسـتان  و 
روبـرو اسـت کـه فسـاد اداری، نبـود امنیـت ، دخالـت 
بودجـه  نبـود  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  کارکـرد  در 
ازم و وابسـتگی بـه کشـورها و نهادهـای بین امللـی، 
نـگاه قـوم سـاارانه بـه مدیریـت سیاسـی و اقتصـادی 
کشـور ازجملـه مشـکات اساسـی اسـت کـه بـر رونـد 
کار کمیسـیون انتخابـات سـایه انداختـه اسـت؛ البتـه 
در کنـار ایـن مسـائل چالش هـای فنی ازجمله درسـت  
عـدم  بایومریـک،  از دسـتگاه های  برخـی  کارنکـردن 
آشـنایی کارکنـان محلـی انتخابـات با ایـن تکنولوژی، 
روز  از  پـس  دسـتگاه ها  ایـن  برخـی  شـدن  مفقـود 
انتخابـات ازجملـه مسـائلی هسـتند کـه روند شـارش 

 از آنجایـی کـه افغانسـتان از جملـه کشـورهای فقیـر 
جهـان محسـوب میشـود، لذا توجـه به پدیـده تله فقر 
بسـیار مهـم و حیاتـی میباشـد. تلـه فقـر باعـث مـی 
شـود که اقتصـاد در دور باطـل و سلسـله طوانی فقر 
قـرار گیـرد. کمک مؤثر بـه فقرا در افغانسـتان پیش از 
هـر برنامـه حمایتـی، نیازمند سـاختن مفهومی وطنی 
و بومـی از مسـاله فقر و دسـت یافتن بـه درکی عمیق 
و اینجایـی از رفتـار آنهـا اسـت و بیـش از طراحـی 
آنهـا  رنـج  و  درد  از  کاسـتن  بـرای  تـازه  برنامه هـای 
نیازمنـد اندیشـیدن به سـازکاری برای ارزیابـی اثرات 

اسـت.  برنامه ها  ایـن 
نکتـه جالـب آن اسـت کـه ایده هـای انحصار شـکنی 
در تلـه فقر می تواند بسـیار سـاده باشـد، امـا اغلب به 
آن توجـه نمیشـود. کمک مؤثـر به فقرا در افغانسـتان 
برسـاختن  نیازمنـد  حمایتـی،  برنامـه  هـر  از  پیـش 

روبـرو  بـا مشـکل  را  نتیجـه کلـی  تجزیه وتحلیـل  و  آرا 
مـوده اسـت. انتخابـات و در کل دموکراسـی به لحاظ 
امـا  دارد؛  را  فلسـفه سیاسـی مشـکات خـاص خـود 
از  دموکراتیـک  غیـر  نظام هـای  سـایر  بـا  مقایسـه  در 
توتالیـر  نظام هـای  اسـت.  برخـوردار  کمـر  معایـب 
یـا  بگـذارد  خـود  بـر  دینـی  اسـم  ولـو  اسـتبدادی  و 
سوسیالیسـتی، نظامـی گـرا و یـا هـر نوع دیگر باشـد، 
بـدون  زیـرا  نیسـتند  مناسـب  کشـور  مدیریـت  بـرای 
رضایـت مـردم بـه اعـال حاکمیـت می پردازنـد و رفاً 
بـه قـوه قاهره متوسـل می شـوند کـه این امر بـه قیمت 
از دسـت رفـن آزادی هـای اساسـی شـهروندان ختـم 
می شـود و مـردم اربـاب خـود نیسـتند؛ بلکـه به مثابـه 
زیردسـتان حکومـت حالـت شـئ وارگـی پیـدا می کند 
فرمانروایـی  آن هـا  بـر  هـرم  رأس  دیکتاتـور  رفـاً  کـه 
نـژادی،  لحـاظ  بـه  ناهمگـون  کشـورهای  می کننـد. 
قومـی، زبانـی، مذهبـی و جغرافیایی مشـکات خاص 
خـود را دارنـد کـه ایـن چالش هـا در نظـام مردم سـاار 
مضاعـف  دموکراتیـک  غیـر  نظام هـای  در  امـا  کمـر، 
خواهـد بود. افغانسـتان یکی از این کشـورهایی اسـت 
کـه بـه لحـاظ هویتـی فوق العـاده ناهمگـون اسـت و 
ایـن امـر مدیریـت سیاسـی کشـور را مشـکل می ماید 
و تنهـا دموکراسـی باثبات می تواند از میزان مشـکات 
مدیریتـی کشـور بکاهد. از آنجایی که غیـر از انتخابات 
و نظـم مردم سـاار، مکانیسـم دیگـری بـرای مدیریـت 
همچـون جوامـع وجـود نـدارد، پـس راه اصلـی بـرای 
انتخابـات  کـه  اسـت  ایـن  کشـوری  کان  مدیریـت 
قـدرت  گـردش  بـرای  معیـار  اصلی تریـن  را  شـفاف 
بدانیـم. در افغانسـتان کمیسـیون های انتخاباتـی این 
می توانـد  آن هـا  عملکـرد  کـه  عهده دارنـد  بـه  را  مهـم 
کشـور را در مسـیر ثبـات سیاسـی و آینـده روشـن قرار 
دهـد یـا با تصمیم نادرسـت کشـور را به سـوی بحران و 
جنـگ داخلی سـوق دهـد. حال بـا توجه بـه انتخابات 
ششـم میـزان و مشـکاتی کـه دررونـد شـارش آرا و 
اعـام نتیجـه انتخابـات وجـود دارد، در رایـط فعلـی 
ذیـل  قـرار  افغانسـتان  در  سـناریوها  محتمل تریـن 

؛ ست ا
حکومـت  شـکل گیری  حالـت-  بهریـن  در  الـف- 
جدیـد بر اسـاس اراده مـردم: هرگاه کمیسـیون های 
انتخاباتـی بتواننـد بـا توجه به مشـکات موجـود، آرای 
پـاک را از ناپـاک تشـخیص دهنـد و نتیجـه انتخابـات 
هرچـه باشـد یعنـی هـر کاندیـدی کـه پنجـاه به عـاوه 
یـک را بـه دسـت آورده باشـد به عنـوان رئیس جمهـور 
کاندیـدان  از  هیچ یـک  درصورتی کـه  و  شـود  اعـان 

روایتـی بومـی از مسـاله فقر و دسـت یافتـن به درکی 
از  بیـش  و  اسـت  آنهـا  رفتـار  از  اینجایـی  و  عمیـق 
طراحـی برنامه هـای تـازه بـرای کاسـتن از درد و رنـج 
آنهـا نیازمنـد اندیشـیدین به سـازکاری بـرای ارزیابی 
اثـرات ایـن برنامه هـا اسـت. برنامـه هایـی کـه باعـث 
باطـل شـدن دور باطل فقر و شکسـتن انحصـار آن در 

جامعـه می شـود.
تسلسـل  دام  از  رهایـی  معنـای  بـه  انحصـار شـکنی 
فقـر اسـت. ایـده اصلـی شکسـتن انحصـار و رهایـی 
از تلـه فقـر ایـن اسـت کـه هـر کشـور بـرای توسـعه 
پایـدار در قـرن جدیـد بیسـت و یکـم نیازمنـد بعضی 
از زیرسـاختهای اساسـی میباشـد تـا از ایـن طریـق 
بتوانـد به رشـد و توسـعه پایـدار اقتصادی دسـت پیدا 
کنـد. بـه عنـوان مثـال یـک کشـور نیازمنـد سـرک 
هـای اصلـی و محورهـای کان جهت ترانزیـت کاا و 
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تأخیر در نتایج انتخابات؛

 نبض دموکراسی در دست کمیسیون انتخابات

موفـق بـه چنیـن کاری نشـده باشـد، انتخابـات را بـه 
دور دوم بـرد، آنـگاه امیـد بـرای احیـای دموکراسـی 
زنـده می شـود. هـرگاه  افغانسـتان  در جامعـه متنـوع 
قضیـه عکـس موضـوع باشـد و انتخابات بـدون در نظر 
درون حکومتـی  بـا دخالت هـای  مـردم،  آرای  داشـت 
یـا کشـورهای بیرونـی اعـام شـود آنـگاه دیگـر بـرای 
باقـی  چنـدان  امیـد  کشـور  در  دموکراسـی  برقـراری 
را  زیـرا چنیـن تصمیمـی می توانـد کشـور  می مانـد، 
به سـوی جنـگ داخلـی سـوق دهـد و یـا مکانیسـم ها 
دیگری که درگذشـته وجود داشـته اسـت به کار گرفته 
شـود کـه هرکـدام از آن هـا ابـزار غیرعادانـه محسـوب 
می شـود و می توانـد پاسـخ مناسـب بـرای مطالبـات 
شـهروندی مـردم افغانسـتان داشـته باشـد کـه در آن 
صـورت مجبـور می شـود به ابزار رکوب متوسـل شـود 
و یـا بـا اربابـان محلـی نظـام سیاسـی را شـکل دهـد 
کـه بـه گونه سـهامی اداره شـود کـه در آن صـورت تنها 
افـراد رأس هـرم سـود می برنـد و مـردم قربانیـان اصلی 

چنیـن نظـام خواهـد بـود.
ب- در حالـت میانـه- تـداوم حکومـت وحدت ملی: 
حکومـت وحـدت ملـی و یا ائتافی در بسـیاری کشـور 
هایـی کـه یـک جنـاح سیاسـی نتوانـد به تنهایـی بیش 
از نصـف آرا را کسـب مایـد، شـکل می گیـرد امـا عمـر 
ایـن نـوع حکومت هـا در نظـام پارمانـی معمـواً کوتاه 
اسـت زیـرا اختـاف جناحـی در چنیـن کشـورها باعث 
برگـزاری  تنهـا  و  شـود  مـی   حکومـت  زودرس  پایـان 

انتخابـات زودرس می توانـد اوضـاع را بـه حالـت عادی 
برگردانـد؛ امـا در نظام های ریاسـتی مانند افغانسـتان 
حکومـت وحـدت ملـی یـا ائتافـی می توانـد یـک دوره 
کارنامـه  امـا  بیـاورد  دوام  )پنـج سـال(  قانونـی  کاری 
مـردم  چنان کـه  باشـد؛  داشـته  می توانـد  درخشـان 
افغانسـتان در پنـج سـال گذشـته شـاهد ایـن موضوع 
چنیـن  رأس  در  کسـی  چـه  فرقـی می کنـد  و  اسـت 
حکومتـی قـرار می گیـرد زیـرا نفس شـکل گیری چنین 
اختافـات  و  اسـت  مجبـوری  روی  از  حکومت هایـی 
اعضـای حکومـت وحـدت ملـی خـود تبدیـل بـه بخش 
از مشـکل می شـود و کارهـای معمولـی حکومـت را بـا 
چالـش روبـرو می مایـد. هـرگاه کمیسـیون انتخابـات 
نتوانـد بـه گونه شـفاف تصمیم بگیرد و تـداوم حکومت 
و حـدت ملـی یـا هر نـام دیگر بـرای حکومـت ائتافی، 
نتیجـه انتخابات باشـد، آنـگاه امید چنـدان برای ثبات 
سیاسـی و توسـعه اقتصادی در کشـور دیده می شود.

حکومـت  شـکل گیری  حالـت-  بدتریـن  در  ج- 
ازآنجایی کـه  مجـدد:  سـازی  دولت-ملـت  و  موقـت 
افغانسـتان در مبـارزه بـا تروریسـم به ر می بـرد و این 
تروریسـم نه تنهـا بـرای افغانسـتان بلکـه بـرای امنیـت 
منطقـه و جهـان خطرنـاک اسـت، جامعـه بین امللـی 
می آیـد  بدشـان  زیـاد  افغانسـتان  حامیـان  برخـی  و 
افغانسـتان دوبـاره وارد مرحلـه جدیـد و تشـکیل  کـه 
حکومـت موقـت شـود زیـرا آن هـا بـاور دارند که بـا این 
رونـد می تواننـد گروه هـای معـارض و حتی تروریسـتی 

جابـه جایـی افـراد، بنـادر در جهت تبـادل کاا از یک 
کشـور با سـایر کشـورها از طریق دریا، میـدان هوایی، 
بـرق، آب و بهداشـت و دسترسـی به خدمات اساسـی 
سـامت میباشـد. زیـرا اگـر بهداشـت اولیه در کشـور 
وجـود نداشـته باشـد جمعیت مـردم مرتب بـا انواع و 
اقسـام بیماریهـا روبرو خواهد شـد و هزینههای زیادی 
از مـردم در جهـت خدمـات بهداشـت و درمـان صرف 
خواهـد شـد. مـواردی کـه گفته شـد حداقل مـواردی 
اسـت که بسـیاری از کشـورها آن را دارا میباشـد ولی 
کشـورهای فقیـر از جملـه افغانسـتان از آن محـروم 
میباشـد؛ زیـرا مقدار پولـی که برای فراهـم کردن این 
خدمات)سـرک، میـدان هوایـی، سـامت و بهداشـت( 

نیـاز اسـت خـارج از تـوان دولت اسـت.
آنچـه مـا در اینجا مهم اسـت اسـن اسـت کـه چگونه 
از ایـن تسلسـل فقـر رهایـی پیـدا کنیـم. بـا توجه به 

تحقیقـات و نگـرش هـای اقتصـادی دو راهـکار ذیـل 
وجـود دارد کـه بـه تبییـن هر یـک مـی پردازیم.

الف: راهکارهای کان: 
پالیسـی هـای کان اقتصـاد بـا هـدف از بیـن بـردن 
دور باطـل فقـر ماننـد: توجه بـه نهاد هـای اجتماعی-

هـای  مقولـه  در  دولـت  دخالـت  جامعـه،  اقتصـادی 
شکسـت بـازار، مبـارزه بـا بیـکاری و... . اجـرای ایـن 
راهکارهـای کان نیازمنـد برنامه ریـزی کان و صرف 
بودجـه هـا و هزینـه هـای زیـادی مـی باشـد. تامیـن 
ایـن هزینـه های کان ممکن اسـت بـرای همه دولت 
هـا، بخصـوص دولت افغانسـتان بـا اقتصـاد فقیر خود، 

نباشـد. ممکن 
ب؛ راهکارهای خرد:

 پرداختـن بـه شـیوه هـای بسـیار جزئـی امـا موثر در 
کاهـش فقـر در سـطح جامعـه. مثـا چـرا کـودکان 
بـدون انگیـزه بـه مکتـب مـی رونـد؟ چـرا فقـرا وام 
جامعـه  مـردم  چـرا  کننـد؟  مـی  دریافـت  کمتـری 

هسـتند؟ افسـرده 
در واقـع پاسـخ بـه این سـواات مـی تواند سـطح رفاه 
مـردم را افزایـش دهـد. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه 
اجـرای این راهکارهـا هزینه های کمـی را برای دولت 
در پـی دارد. شـاید سـوال شـود کـه ایـن راهکارهـای 
خـرد و کوچـک توانایـی کامـل بـرای برطـرف کـردن 

فقـر را در جامعـه دارنـد؟ 
در پاسـخ بایـد بـه ایـن مهـم بایـد اشـاره کـرد که هر 
چنـد ایـن راهکارهـا بـه تنهایی نمـی تواننـد کل فقر 
جامعـه را از بیـن ببرنـد امـا مـی توانند باعـث افزایش 
سـطح رفـاه جامعـه و کاهـش فقـر شـوند. افزایـش 
سـطح کیفیـت زندگـی مردم همـراه با کاهـش هزینه 
هـای زندگـی بـه نوعـی از بیـن بـردن فقـر در جامعه 

باشـد.  می 
در ایـن حالـت همـه مسـائل فقـر راه حل هـای فنـی 
مااریـا  از  می توانـد  پشـه بند  دارنـد:  جداگانـه ای 
پیشـگیری کنـد، بیمارسـتان ها می تواننـد بیماری هـا 
را درمـان کننـد، کـود می توانـد برداشـت محصـول را 
افزایـش دهـد. بنابراین پایان دادن بـه فقر در حقیقت 
تنهـا چیـزی جـز توجـه بـه حـل درسـت مسـأله از 
طریـق کمتریـن هزینـه ممکـن بـا ترکیـب درسـتی 
از راه حل هـای فنـی شناخته شـده بـرای حـل مسـائل 

نیسـت. فقرا 
عـاوه بـر ایـن مطلـب؛ کـم بـودن هزینه هـای تامین 
پانهـای خرد خـود مزیت دیگـری در ایـن زمینه می 

باشد.
بـه عبارتـی شـاید بهتریـن گزینه بـرای پالیسـی های 
کاربـردی در کاهـش فقر با تجه به شـرایط افغانسـتان 
همیـن پالیسـی های خرد باشـد کـه هـم هزینه های 
کـم دارد و هـم نظـارت کـم و هـم کاربـردی و اثـر 

گـذار مـی باشـد.هرچند بررسـی کامـل ایـن پانهـای 
انکشـافی در ایـن مجـال نمـی گنجـد امـا در ذیـل بـه 
تحلیـل نمونـه هایی از ایـن پانهای خرد اثـر گذار می 
پردازیـم. مثًا دولـت میتواند در جهـت ثبتنام فرزندان 
در مکاتـب و حضـور مسـتمر آنهـا در صنـف هـر مـاه 
مقـدار مشـخصی هزینـه بـه خانوادههـای دانشـآموزان 
بدهنـد. این دسـته از برنامهها چندین فایـده دارد. اول 
اینکـه باعـث تشـویق خانوادهها بـه فرسـتادن فرزندان 
بـه مکاتـب میشـود که منجر به افزایش سـطح سـواد و 
از بیـن بردن بیسـوادی در کشـور میشـود و دوم اینکه 
سیاسـتگذار نیـز از ایـن طریـق میتوانـد از افـراد فقیـر 
حمایـت کنـد. ایـن دسـته از حمایتهـا از نوع مشـروط 
حمایتهـای  مشـروط،  حمایتهـای  برابـر  در  میباشـد. 
هیـچ  بـدون  فقـرا،  بـه  کـه  دارد  وجـود  غیرمشـروط 
شـرطی، امتیازهـای خاصـی داده شـود. مثـًا دولـت، 
فقـرا را شناسـایی کـرده و اظهـار کنـد کـه خدمـات 

درمانـی بـرای فقـرا رایگان اسـت.
نتیجه گیری:

همـه کشـورهای جهـان با معضـل فقر روبه رو هسـتند. 
حتـی در ثروتمندترین کشـورهای جهـان هم درصدی 
از مـردم در فقـر زندگـی می کننـد. میزان ابتـا به فقر 
امـا در کشـورهای مختلـف متفاوت اسـت. در این میان 
برخـی کشـورهایی کـه فقـر در آنهـا نهادینه شـده بود 
توانسـتند بـا در پیـش گرفتـن راهکارهایـی موثـر بـه 
درسـتی بـا آن مقابلـه کنند و سـفره خانوارهایشـان را 
غنی تـر سـازند. برخـی دیگـر امـا هنـوز در ایـن راه به 
موفقیـت محسوسـی دسـت نیافته انـد و میـزان فقر در 
بیـن خانوارهایشـان تفاوتـی نکـرده اسـت. البته ممکن 
اسـت دلیـل شکسـت بسـیاری از سیاسـت های مبارزه 
بـا فقـر در سـال های گذشـته، در واقـع فهـم نادرسـت 
مسـأله بـر پایـه شـواهد نامعتبـر و غیـر اسـتوار بـوده 

است.
مسـأله توسـعه  نیافتگـی و فقـر در واقع حاصـل هزاران 
احتمالـی  راه حل هـای  کـه  اسـت  کوچک تـر  مسـأله 
بجـای  لـذا  نیسـتند.  راسـتا  یـک  در  ضرورتـاً  آنهـا 
بـازی بـا احساسـات و برانگیختـن همدلـی و پیـش از 
کلی گویی هـا و اشـارات بدیهـی بایـد بـه میـدان عمـل 
رفـت و فروتنانـه پیچیدگی هـای زندگی طبقـات پایین 
از درک ظرافت هـای  تـا شـاید  جامعـه را درک کـرد 
رفتـاری و بـاوری آنهـا بتـوان سـازکاری اندیشـید کـه 

کمـی، و تنهـا کمـی، روزگار آنهـا بهتـر شـود.
بـر ایـن اسـاس در پایـان بایـد تاکید کنیم کـه کیفیت 
و وضعیـت زندگـی مـردم در افغانسـتان بسـیار با بحث 
فقـر پیچیـده شـده اسـت. لـذا مـا بایـد بـا پذیـرش 
وضعیـت فعلـی دولت و مـردم، اقـوام و... از طریق طرح 
پـان های انکشـافی خـرد و کاربردی بـرای رفع فقر و 

افزایـش کیفیـت سـطح زندگی تـاش نماییم.
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 محمدداودمحمدی



تعلـق  سـالگادو  بـه  آمـان  کتابفروشـان  صلـح  جایـزه   
جایـزه  ایـن  کـه  حرفه ایسـت  عـکاس  اولیـن  او  گرفـت. 
پراهمیـت را دریافـت می کنـد. اما او تنها عکاس نیسـت، 
وجدانـی بیـدار و آزاد اسـت که بـا دوربیـن اش همواره در 

کنـار فرودسـتان و سـتمزدگان قـرار دارد.
بنیـاد کتابفروشـان آمـان اعـام کـرد کـه جایـزه امسـال 
خـود را بـه سباسـتیائو سـالگادو، عـکاس نامـدار برزیلی، 
مایشـگاه  روز  آخریـن  در  جایـزه  ایـن  می کنـد.  تقدیـم 
کتـاب فرانکفـورت در کلیسـای پـاول بـه نقاش ۷۵ سـاله 
تعلـق گرفـت. بنیـاد کتابفروشـان در بیانیـه اعطـای ایـن 
جایـزه گفتـه اسـت: »سباسـتیائو سـالگادو بـا عکس های 
خـود از سـویی به عدالت اجتاعی و صلـح نظر دارد و از 
سـوی دیگـر بـه فاجعـه رایـط اقلیمـی و تخریـب محیط 
زیسـت.« بـا بـاا گرفـن بحران هـای اقلیمی سباسـتیائو 
سـالگادو در سـال های اخیـر بیـش از پیـش بـه معضات 
زیسـت بومی روی آورده، زیـرا معتقـد اسـت کـه از ویرانـی 
طبیعـت بیـش از همـه مـردم ضعیـف و فرودسـت آسـیب 
خـود  سپاسـگزاری  سـخرانی  در  سـالگادو  می بیننـد. 
یـادآور شـد: »عکاسـی هسـتم کـه بیشـر زندگـی ام را بـه 
ارائـه شـواهدی رف کـرده ام که نابسـامانی های زمین و 

تیـره روزی بیشـر سـاکنان آن را نشـان می دهنـد.«
ایـن عـکاس بـرای عکس هـای فـراوان خـود بـه بیـش از 
۱۲۰ کشـور جهـان سـفر کـرده اسـت. جامعـه انسـانی 
بـا غم هـا و شـادی های آن در کانـون هـر او قـرار گرفتـه 
از  را  بیـدار  بـا عکس هـای خـود وجدان هـای  او  اسـت. 
رایط وحشـتناک کار و مشـقت در معادن طا، جنایات 
هولنـاک در روانـدا یـا وضعیـت وخیـم پناهجویـان آگاه 
کرده اسـت.  سباسـتیائو سـالگادو از مایش زیبایی های 
جادویـی و خیره کننـده کـره زمیـن غافـل نبـوده اسـت، 
امـا نسـبت بـه خطراتـی هشـدار می دهـد کـه زمیـن ما را 
تهدیـد می کننـد. او بـه اتفـاق همـرش لیـا در برزیـل 
نهـادی بـه نـام "بنیـاد زمیـن" پایه گـذاری کرده انـد کـه 
هـدف آن احیـای جنگل هـای بارانـی اسـت کـه آسـیب 
زیـادی بـه آنهـا وارد آمـده اسـت. در چارچـوب ایـن پروژه 
آنهـا حـدود دو میلیـون و ۷۰۰ هـزار درخـت کاشـته اند.

در مراسـم اعطـای ایـن جایـزه، ویـم ونـدرس، فلـم سـاز 
نامـی آمـان حضـور داشـت. او فلـم "مـک زمیـن" را در 
کارگردانـی  برازیلـی  عـکاس  کار  و  زندگـی  از  سـتایش 
گفـت:  خـود  سـخرانی  در  ونـدرس  ویـم  اسـت.  کـرده 
نشـان می دهـد  بـا عکس هایـش  »سباسـتیائو سـالگادو 
نیسـت،  خـری  صلـح  از  اجتاعـی  عدالـت  بـدون  کـه 
بـدون احـرام بـه حیثیـت انسـان و بـدون پایـان دادن 
بـه رایـط وحشـتناک فقـر و گرسـنگی صلـح نخواهیـم 
داشـت و اگـر بـه زیبایـی و واایـی زمین مان توجـه نکنیم 
روی آرامـش نخواهیـم دیـد.« ایـن جایـزه نقدی بـه بهای 
۲۵ هـزار یـورو از سـال ۱۹۵۰ تاکنـون بـه هرمنـدان، 
نویسـندگان و پژوهشـگرانی تقدیـم می شـود کـه بـا آثـار 
علمـی و هـری خـود کاری مایـان در خدمـت بـه صلـح 

انجـام داده باشـند.

 جایزه صلح کتاب فروشان 
آلمان برای عکاس نامدار؛ 
سباستیائو سالگادو

هـدف

مارتین، خالق »گیم آو ترونز«،
به شکل علنی تری مخالفت اش با

مسیر سریال را نشان داد
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حمل
 امـروز صبـح ممکـن اسـت مود خوبی نداشـته باشـید و هیچ چیز شـما را خوشـحال 
نکنـد. خانـواده تـان بـا لغو سـفری که انجـام داده اید خوشـحال نیسـتند. باید گوش 
کنیـد کـه دیگـران چـه چیـزی بـرای گفتـن دارند و به سـازش برسـید. سـعی کنید 

باشید. ریلکس  بیشـتر 

ثور
 مشـکات سـامتی را تجربـه خواهیـد کـرد اگر بـه انـدازه کافی به اسـتراحت کردن 
توجـه نشـان ندهیـد. بحثـی بـا یکـی از اعضای سـالمند خانـواده خواهید داشـت که 
تمـام فکـر شـما را به خـود مشـغول خواهد کـرد. باید آرامـش خود را حفـظ کنید و 

احتیـاط کنید تـا از ایجـاد دعوا جلوگیری شـود.
 

جوزا
 بیـش از انـدازه از درآمـد تـان اسـتفاده مـی کنیـد.  لجاجـت را کنـار بگذاریـد و بـر 
چیـزی اصـرار نورزیـد. اگر غرور خـود را حفظ نکنید با دوسـتان و شـریک عاطفیتان 

دعـوا خواهیـد کرد.  بـه اسـتراحت کردن توجـه کنید

سرطان
 امـروز صبـح مبلـغ عمده ای پـول دریافت خواهید کرد کـه برنامه های تان را شـروع 
مـی کنیـد. عجلـه نکنیـد!  با شـریک عاطفـی تان مـی توانیـد بهترین راه حـل ها را 

پیـدا کنیـد. احتمـااً بخواهیـد که از زیـاده روی کردن نیـز اجتناب کنید

اسد
 امـروز صبـح عصبـی هسـتید و نمـی توانیـد تمرکز کنید. از شـانس خـود در محیط 
کاری و تجـاری اسـتفاده نکنیـد. اگـر بـه جای دعوت شـدید بـدون تأمـل آن دعوت 

بپذیرید. را 

سنبله
 شـرایط سـردرگمی کـه داریـد می توانـد بـر تمـام روابـط اجتماعـی و فرصـت هـای 
کسـب درآمـد تاثیـر بسـزایی بگـذارد. بهتر اسـت کـه درگیر کارهـای تجـاری امروز 
نشـوید. امـروز بعـد از ظهـر مـود بهتریـن خواهیـد داشـت و برقـراری ارتباطـی تـان 

بهبـود پیـدا خواهـد کرد.

میزان
 یـک شـخص سـالمند بـه شـما فرصتـی بـرای پیوسـتن به یـک مشـارکت را می 
دهـد.  در تصمیـم گیـری عجلـه نکنید.  بهتر اسـت که نظرات و ایده های شـریک 
عاطفـی تـان را اول از هـر چیـزی جویـا شـوید.  شـرایط مالیات تان نگـران کننده 

اسـت.  بـا ایـن حـال روابـط با شـریک عاطفـی تان خیلـی خوب پیش مـی رود.

عقرب
 امـروز از نظـر فکـری و فیزیکـی  در بهترین حالت نمیباشـید.  سـردرگم هسـتید 
و مـود خوبـی نداریـد.  باید از ماقـات تجاری یا دیـدن دوسـتانتان اجتناب کنید. 
وگرنـه مبلـغ عمـده ای پولـی را از دسـت خواهیـد داد و یـا بـا یـک دوسـت دعـوا 
خواهیـد کـرد. احتمـااً بخواهیـم کـه بیشـتر به بچـه ها و بـرادر های جـوان خود 

توجه داشـته باشـید.
قوس

تمایـل داریـد کـه در ابرها سـیر کنید.  سـعی کنید ماقات هـای کاری را به زمان 
دیگـری موکـول کنیـد.  حتی اگـر روی مود صحبت کردن با کسـی نباشـید نباید 
از برقـراری ارتبـاط اجتنـاب کنید.  زمان آن اسـت که بیشـتر به نیازهای شـریک 

عاطفیتان توجه نشـان دهید. 

جدی
 امروز صبح روحیه شــما کامًا پایین است  و با مشکاتی مواجه می شوید زمانی 
که می خواهید تمرکز کنید.  از درگیر شدن با کارهایی که مطمئن نیستید که می 
توانید آن ها را با موفقیت به پایان برسانید اجتناب کنید.  یک فرد نزدیک به شما 

امشب شما را ماقات خواهد کرد

دلو
 امـروز صبـح در رویـا ها هسـتید و برقراری ارتباط برای شـما سـخت اسـت.  حس 
درونـی شـما امـروز قابـل اعتماد نیسـت.  کمک دوسـتان و خانـواده تـان را در نظر 
بگیریـد.  بایـد کارهـای روزانـه خـود را انجـام دهید و اگـر می خواهیـد کار دیگری 

انجـام دهید نبایـد چالش برانگیز باشـد.

حوت
 زندگـی عاطفـی تـان امـروز خیلـی خوب پیـش مـی رود.  حتی مـی خواهید که 
بـه شـریک عاطفیتـان ابـراز احساسـات کنیـد.  از انجـام کارهـای تجـاری امـروز 
اجتنـاب کنیـد.  شـانس بـا شـما یار نیسـت.  بایـد محتـاط باشـید و در انجام هر 

کاری تمـام جزئیـات را در نظـر بگیرید
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اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 
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D5        فیل سفید 

مجموعـه  از  جلـد  دو  هنـوز  تاج وتخـت«  »بـازی  خالـق   
رمان هـای »نغمـه ی یـخ و آتـش« را منتـر نکـرده اسـت. 
 Game of( تاج وتخـت«  »بـازی  پربیننـده ی  ریـال 
hrones( چنـد مـاه قبـل با فصل هشـتم به پایان رسـید 
و جوایـز امـی متعـددی را بـه تصاحـب کـرد، امـا »جـورج 
آر.آر. مارتیـن« بـر ایـن بـاور اسـت کـه ریـال در صورتی 
کـه می خواسـت کامـاً بـه کتاب هـا وفـادار مانـد بایـد 
پنـج فصـل دیگـر ادامـه پیدا می کـرد و به فصل سـیزدهم 
می رسـید. او در مصاحبـه بـا »فسـت کمپانـی« می گویـد 
اقتبـاس از رمانـی غنـی همچـون »نغمـه ی یـخ و آتـش« 

بـرای یـک مدیـوم تصویـری می توانـد فاجعه بـار شـود.
مارتیـن می گویـد: »نیروهایـی از بیـرون ماننـد اسـتودیو 
چیزهایـی  و  می شـوند  وارد  پخش کننـده  شـبکه ی  یـا 
بـه قصـه نـدارد،  درخواسـت می کننـد کـه هیـچ ربطـی 
امـا ]می گوینـد:[ »حـاا کـه فـان شـخصیت برجسـته تر 
و محبوب تـر اسـت بیاییـد او را در امـور بسـیار بیشـری 
»ریـال  می کنـد:  اضافـه  مارتیـن  دهیـم.«  دخالـت 
چنـدان بـه کتاب هـا وفـادار مانـد. در غیـر ایـن صـورت 

بایـد تـا پنـج فصـل دیگـر ادامـه پیـدا می کـرد.«
بـا بسـته شـدن پرونـده ی ریـال در مـاه مـی گذشـته، 
مارتیـن بـا انتشـار متنـی در وبـاگ خـود بـه هـواداران 
اطمینـان داده بـود کـه پایـان کتاب ها با ریـال متفاوت 
خواهـد بـود. او نوشـته بـود: »می شـنوم کـه می پرسـند 
آیـا پایـان کتاب هـا متفـاوت اسـت؟ آیـا با ریال یکسـان 
اسـت؟ هـم بلـه. هم نـه. هم بلـه. هم نـه. هرگـز فراموش 
نکنیـد کـه مـن در مدیـوم هـری بسـیار متفاوتی نسـبت 
بـه دن و دیوید ]نویسـندگان ریـال [ کار می کنم. آن ها 
متعهد شـده بودند که فصل پایانی را با شـش سـاعت به 
پایـان برسـانند. در حالـی کـه مـن انتظـار دارم دو کتـاب 
باقی مانـده ام نزدیـک بـه ۳۰۰۰ صفحه شـود و درصورتی 
آن  بـه  باشـد  ازم  دیگـری  صحنه هـای  و  بخش هـا  کـه 

اضافـه خواهـم کرد.«
 

 

کابل شـنیده بود با این شـعر خواسـته، داسـتان "چهل دخران" را باز-روایت 
کنـد و در آن بـه گفتـه خـودش نـام، چـراغ و شـال گردن های ایـن دخـران را 

به آنهـا برگرداند.
پروانه شـعر "چهل نام" را در شـب اعطای جایزه در مرکز فرهنگی سـوت بنگ 

بـه خوانش گرفت.
جایزه شعر "فوروارد" یکی از مهم ترین جوایز شعر در بریتانیا است.

ایـن جایـزه توسـط ویلیـام سـایگارت بنیانگذاری شـد و برای نخسـتین بار در 
۱۹۹۲ اعطـا شـد. هـدف اصلـی ایجاد ایـن جایـزه افزایش مخاطبان شـعر و 
تشـویق شـاعران انگلیسـی زبـان که تـازه پا بـه عرصه شـعر گذاشـته اند بوده 
اسـت. هـر سـال سـه برنـده در بخش هـای بهریـن مجموعـه شـعر، بهریـن 

تک شـعر و بهریـن مجموعـه اول شـعر دارد.
در گفت وگویـی کـه به زبان فارسـی با پروانـه داشـتم، از مهاجرت های پی در 
پـی خـود و خانـواده اش گفـت و این که با تـرک وطن و زادگاهـش، مجبور به 
عـادت کـردن در کشـوری دیگـری و فرهنگـی دیگر شـد. زبان اول او فارسـی 
اسـت و می گویـد وقتـی تخیـل می کنـد و فکـر می کنـد و بـه خاطراتـش ر 
می زنـد، همـه بـا زبـان فارسـی پیوند دارنـد، اما بـا یادگرفن زبان انگلیسـی، 
توانسـته زبانـی بـرای ابـراز خـودش را پیـدا کند. زبانی کـه به گفتـه او دارای 
سـادگی و شـفافیت اسـت و امـکان دسرسـی بـه کار او را بـرای مخاطبـان 
بیشـری در جهـان فراهـم می کنـد. می گویـد بـه شـکلی کـه برایـش زمینـه 
یادگیـری انگلیسـی مهیـا شـد، زمینـه آمـوزش فارسـی و زبـان دیگـری مهیـا 

نبود.
بنـا بـر خرنامـه بنیـاد هـری فـوروارد، داوران امسـال ایـن جایزه، تـارا برگن، 

انـدرو مک میـان، کارول رومنـز و جیمـی انـدروز بودنـد.

 پروانـه فیـاض کـه ۲۹ سـال دارد، از سـال ۲۰۱۰ بـه یادگیـری انگلیسـی 
بـه عنـوان زبـان دوم و همزمـان نوشـن شـعر بـه ایـن زبـان پرداخـت. او تنها 
نـه سـال پـس از آن، اکنـون برنـده بهریـن تک شـعر امسـال جایـزه فـوروارد 

بریتانیـا شـده اسـت.
پروانـه در گفت وگویـی اختصاصـی بـا بی بی سـی فارسـی گفـت خوشـحال 
اسـت کـه شـعرش توجه هـا را جلـب کـرده و برنـده ایـن جایـزه معتـر شـده 
اسـت. او می گویـد شـعری کـه یـک زن مهاجـر افغان می نویسـد بـه مراتب با 

شـعر یـک زن غربـی فـرق دارد.
او بـا زبـان شـاعرانه ای در ایـن مـورد گفت:"مـن برنـده نشـده ام، شـعری کـه 
نوشـته ام برنده شـده و کلات و کوه ها و افسـانه این شـعر برنده شـده اسـت 
و افسـانه ای کـه از پـدر و مـادرم شـنیده بـودم، آنها برنده شـده انـد. من فقط 

آن را نوشـته ام."
او در کابـل بـه دنیـا آمد، سـپس سـال هایی را بـا خانـواده اش در مهاجرت در 
پاکسـتان و بنـگادش بـه ر بـرد و بااخـره بـا بورسـیه ای کـه بـه دسـت آورد 
بـه آمریـکا رفت و در دانشـگاه اسـتانفورد در مقطع کارشناسـی و کارشناسـی 

ارشـد رشـته های ادبیـات تطبیقـی و مطالعـات دینـی خواند.
در سـال ۲۰۱۶ بورسـیه دکـرا از دانشـگاه کمریج بریتانیا گرفـت و در حال 
حـار در ترنیتـی کالـج ایـن دانشـگاه روی جلوه هـای شـعر عبدالرحـان 

جامـی تحقیـق می کنـد.
عنـوان شـعری کـه پروانـه را برنـده امسـال تک شـعر فـوروارد کرد "چهـل نام" 
اسـت کـه روایـت و آهنـگ آن بـا تاثیرپذیـری از شعرکاسـیک فارسـی شـکل 

گرفته اسـت.
او کـه در کودکـی او قصه هایـی از پـدر و مـادر در مـورد "کـوه چهـل دخران" 

روایتی از »چهل دختران«؛ زن مهاجر افغان برنده جایزه شعر فوروارد بریتانیا شد 

در ایـن دور ایـن جایـزه ۲۰۴ مجموعه شـعر و ۱۸۳ تک شـعر رکت داشـتند 
که در نهایت یکشنه شـب )۲۰ اکتر( سـه شـاعر در سـه بخش طی مراسمی 

در تـاار ملکـه الیزابـت مرکز فرهنگی سـوت بنک لندن برنده اعام شـدند.
پانزده شاعر در سه بخش نامزد جایزه فوروارد شده بودند

امسـال در کنـار پروانـه فیـاض،  لیـز بـری، بـا شـعر "پـارک هایـری"، مـاری 
جیـن چـان، بـا "پنجـره"، جاناتـان ادواردز، بـا "پـل" و هولـی پسـر بـا شـعر 

"زمان بنـدی مضحـک" نیـز نامـزد بخـش تک شـعر ایـن جایـزه بودنـد.
در گذشـته تدهیـوز و کارول ان دافـی، از جملـه چهره هـای مطرحی هسـتند 

کـه برنده ایـن جایزه شـده بودند.
پروانـه می گویـد در کودکـی شـعرهای موانـا جـال الدیـن محمـد بلخـی را 

می خوانـده اسـت.
بـه نظـر او شـعر معنـی بخشـیدن بـه چیزهایی اسـت که بـدون شـعر معنایی 

ندارنـد و زندگـی روزمـره او بـا شـعر معنـی پیـدا می کند.
پروانه نخستین شعرش را در سال ۲۰۱۰ نوشته است.

می گویـد بـا شـعر در حالـی کـه از نوسـتالژی فـرار می کنـد، می خواهـد در 
زمـان حـال باقـی مانـد. یکـی از سـوژه های اصلی شـعر پروانه مادر اوسـت.

پروانه به این باور اسـت که او همیشـه یک شـاعر بوده اسـت ولی فقط اخیرا 
توانسته بنویسد.

شـعری کـه پروانـه را برنـده جایـزه هـزار پونـدی فـوروارد کـرد، روایـت چهـل 
زنـی اسـت کـه بـه خاطر حفـظ حیثیـت و آبـروی شـان از صخـره ای می پرند. 
ایـن شـعر زبانـی سـاده دارد و دارای ایـاژ و اسـتعاره هایی هم هسـت. پروانه 

می گویـد در ایـن شـعر زنـان بـه کوه هـا بیشـر از آدم هـا اعتـاد کرده انـد.
پروانه امیدوار اسـت پس از امام دوره دکرا مجموعه شـعرش چاپ شـود. او 
روی ایـن مجموعـه از ۲۰۱۲ بـه ایـن طـرف کار می کنـد. تم اصلی شـعرهای 
او زنـان، جنـگ و حضـور خـود شـاعر در میـان این دوتا اسـت. ایـن مجموعه 

شـعرش را بـه مـادرش به نادیـا انجمن تقدیـم خواهد کرد.
نادیـا انجمـن، شـاعر هراتـی کـه چنـد سـال پیش بـه طـور مرمـوزی در غرب 

افغانسـتان درگذشـت، از شـاعران محبـوب اوسـت.
او کـه در سـال ۲۰۰۵ بـه افغانسـتان سـفر کـرده بـود، خـر "کشـته شـدن" 
نادیـا انجمـن را شـنید و به شـدت تحت تاثیر آن قـرار گرفـت. او می گوید:"از 
ایـن رویـداد به شـدت ترسـیدم. چرا که کسـی به خاطر نوشـن شـعر کشـته 
شـده بود. در آن زمان شـعر می نوشـتم ولی این رویداد تا همیشـه در ذهنم 
ماند." کمی بعدتر او باشـعرهای نادیا انجمن آشـنا شـد ولی همیشه داستان 
زندگـی او برایـش مهم بـود. پروانه حاا مجموعه ای از شـعرهای خانم انجمن 

را بـه انگلیسـی برگردانـده اسـت و قرار اسـت منتر کند.
برندگان دیگر فوروارد ۲۰۱۹

جایـزه ۱۰ هـزار پونـدی بهریـن مجموعـه شـعر امسـال فـوروارد بـه "فیونـا 
بنسـون" و مجموعـه شـعرش "رگیجـه و شـبح" شـعر رسـید. ایـن ششـمین 

مجموعـه شـعر ایـن شـاعر اسـت.
ایلیـا  " شـبانه"  ،  مجموعـه  بـا  کمپبـل"  "نائـل  بخـش  ایـن  دیگـر  نامـزدان 
کامینسـکی " جمهوری ناشـنوا"،  "هلن توکی"  با "شـهر رهگذران"   و "ویدیان 

راوینتیـران" بـا "یـک میلیـون گلـرگ" بودنـد.
برنـده جایـزه پنج هـزار پوندی شـعر که به بهرین مجموعه شـعر نخسـت یک 
شـاعر تعلـق می گیریـد، "اسـتفن سکسـتون" اعـام شـد، بـا مجموعـه "اگـر 

مـام جهـان و عشـق جـوان بودند".
نامـزدان دیگـر ایـن بخـش "ریمونـد آنروبـاس" با مجموعه شـعر " پایـداری"، 
جـی برنـارد  بـا "مـوج خروشـان"،  دیویـد کین بـا " خیابـان حقیقـت" و "ایزابل 

گالریمـور" بـا "مورد مهـم دیگـر" بودند.
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 ادامـه از صفحـه 1... او افـزود: نیروهـای کـرد از 
منطقـه مـرزی به طـول ۱۲۰ کیلومـر و عمق ۳۰ 
کیلومـر میـان شـهرهای رأس العیـن و تـل ابیض 

خـارج شـده و عقـب نشـینی می کننـد.
ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه نیروهـای کـرد بـه 
مـرز خـارج  از  کـه  انـد  کـرده  تاییـد  علنـی  طـور 
می شـوند. آن هـا مـی گویند که این عقب نشـینی 

بـا آمریکایـی هـا هاهنـگ شـده اسـت.
بـا  اسـت  قـرار  ترکیـه  و  آمریـکا  توافـق  براسـاس 
عقـب نشـینی کرد هـا، »منطقـه امـن« در امتـداد 
مـرز سـوریه ایجـاد شـود. ارتـش ترکیـه در حالـی 
کـرده  حملـه  سـوریه  شـال  در  کرد هـا  علیـه 
کارگـران  حـزب  نیروهـای  بـا  آنهـا  می گویـد  کـه 
کردسـتان )پ ک ک( همـکاری می کننـد. ترکیـه 
اعضـای پ ک ک را یـک گروه تروریسـتی می داند 

 هکرهـای روس بـرای گم کـردن ردپـای خـود از 
کرده انـد.  اسـتفاده  ایـران  هکرهـای  امکانـات 
بـه  توانسـته اند  طریـق  ایـن  از  روس  هکرهـای 
۲۰ کشـور جهـان حمله سـایری کننـد. مقامات 
اتهـام  ایـن  برابـر  در  کنـون  تـا  ایـران  و  روسـیه 
سـکوت کرده اند.خرگـزاری رویـرز روز دوشـنبه 
از  گزارشـی  انتشـار  بـا  اکتـر(   ۲۱( میـزان   ۲۹
لندن خر از اسـتفاده هکرهـای روس از امکانات 
حمـات  پوشـش  عنـوان  بـه  ایـران  هکرهـای 
کـه  نیسـت  روشـن  اسـت.  داده  خـود  سـایری 
هکرهـای  کامـل  اطـاع  بـا  روس  هکرهـای  آیـا 
ایـران از ایـن امکانـات اسـتفاده کرده انـد، یـا بـه 
ایـن حمـات سـایری  بـه  اقـدام  طـور مسـتقل 

موده انـد. 
حمـات  ایـن  خـر  آمریـکا  و  بریتانیـا  مسـئوان 
تاییـد کرده انـد. گفتـه می شـود کـه  را  سـایری 
هکرهـای روس بـا بهره گرفـن از امکانـات ایـران 
بـه مراکـز دولتـی و موسسـات صنعتـی دسـت کم 
اکنـون  کرده انـد.  حملـه  جهـان  کشـور   ۲۰
مشـخص شده اسـت که حمات سـایری صورت 
گرفتـه از سـوی مراکـز هکـری ایران عما توسـط 

داده بـود کـه بـا اتحادیـه اروپـا بـرر برگزیـت جدیـد بـه توافـق 
رسـیده اسـت. بخش عمـده توافق تـازه بریتانیـا و اتحادیه اروپا 
بـر ر برگزیـت هـان مواردی اسـت که تـرزا می، نخسـت وزیر 
پیشـین بریتانیـا، سـال گذشـته بـا اتحادیـه اروپـا بـر ر آنها به 

توافـق رسـیده بود.

واگذاری واحدهـای دولتـی بـه بخـش خصوصـی تاکیـد شـده 
اسـت. جزئیـات مربـوط بـه برنامه اصاحات سـعد حریـری، روز 
یکشـنبه ۲۰ اکتـر، توسـط یکـی از مایندگان دولت رسـانه ای 
شـده بـود. نخسـت وزیر لبنـان بـه احـزاب اصلـی ایـن کشـور تا 
روز دوشـنبه فرصـت داده بـود دربـاره حایت و پشـتیبانی خود 

از برنامـه اصاحـات تصمیـم بگیرنـد.
افزایش فشار بر دولت حریری

خرگـزاری فرانسـه خر از رکت صدها هـزار نفر در اعراضات 
روز یکشـنبه ۲۱ اکتر در بیروت و جنوب لبنان داده اسـت.

اعراضـات مـردم روز پنجشـنبه ۱۷ اکتـر در رابطـه بـا وضـع 
عـوارض مربـوط به ماس هـای تلفنی از طریق شـبکه واتس اپ 
آغـاز شـده بـود. گرچـه دولـت خیلـی ریـع در تصمیـم مربوط 
بـه وضـع ایـن مالیـات تجدیـد نظـر کـرد، امـا اعراضـات بـه 
پایـان نرسـید. معرضـان در ادامـه تظاهـرات خـود به سیاسـت 
اقتصـادی دولـت و از جملـه به پدیده فسـاد مالـی و هدر دادن 
امـوال عمومـی از سـوی موسسـات دولتـی اعـراض کرده انـد. 
معرضـان حتـی خواسـتار کناره گیـری دولـت حریـری و تجدید 
انتخابـات در ایـن کشـور شـده اند. دولـت وحـدت ملـی لبنـان 
پشـتیبانی  و  حایـت  از  گرچـه  حریـری  سـعد  رهـری  تحـت 
وسـیع احـزاب بـزرگ ایـن کشـور، حزب اللـه و حـزب »نیروهـای 
لبنانـی« به رهری سـمیر جعجع برخوردار اسـت، اما نتوانسـته 
چـاره ای بـرای بدهی هـای سـنگین دولتـی بیابد. دولـت لبنان 
بـا ۸۶ میلیـارد دالـر بدهـی، در شـار مقروض ترین کشـورهای 
جهـان اسـت. میـزان بدهی هـای دولتـی لبنـان ۱۵۰ درصـد 
تولیـد ناخالـص ملـی ایـن کشـور اسـت. موسسـات بین امللی 
پرداخـت ۱۱ میلیـارد دالـر کمـک بـه لبنـان را منوط بـه اجرای 

اصاحـات اقتصـادی کرده انـد.

ایـن کـه نامـه بوریـس جانسـون را دریافـت کـرده اسـت در یک 
توئیـت نوشـت کـه بـا رهـران اروپایـی در ایـن بـاره گفت وگـو 
خواهـد کـرد. بوریس جانسـون از زمـان روی کارآمـدن گفته بود 
برگزیـت را تـا ۳۱ اکتـر )۹ عقـرب( بـا توافـق یـا بـدون توافـق 
اجـرا می کنـد. نخسـت وزیـر بریتانیـا همچنیـن اخیـرا گـزارش 

شـد. خرگـزاری فرانسـه بـا انتشـار گزارشـی از بیـروت خـر از 
پشـتیبانی احـزاب اصلـی این کشـور از برنامـه اصاحات دولت 
سـعد حریـری داده اسـت. گفتـه شـده کـه مهم تریـن احـزاب 
ایـن کشـور اعـام کرده انـد در اجـرای ایـن برنامـه اصاحـات از 
دولـت وحـدت ملـی این کشـور پشـتیبانی خواهند کـرد. برنامه 
اکتـر  اصاحـات پیشـنهادی سـعد حریـری روز دوشـنبه ۲۱ 
بـرای بررسـی و تصویـب در دسـتور کار کابینـه قـرار دارد. در 
برنامـه اصاحـات اقتصـادی کـه سـعد حریـری پیشـنهاد داده، 
بـر  حـال  عیـن  در  و  شـده  رف نظـر  مالیات هـا  افزایـش  از 

 اتحادیـه اروپـا اعام کرد که نامه درخواسـت بوریس جانسـون، 
نخسـت وزیـر بریتانیـا بـرای تاخیر در خـروج از »اتحادیـه اروپا« 

موسـوم بـه برگزیـت را بدون امضـاء دریافت کرده اسـت.
بـه گـزارش رویرز، بوریس جانسـون نخسـت وزیـر بریتانیا نامه 
ای امضا نشـده به اتحادیه اروپا ارسـال کرده و خواسـتار تأخیر 

در خروج این کشـور از اتحادیه اروپا شـده اسـت.
بنابرایـن گـزارش جانسـون سـه نامـه بـه دونالـد توسـک، رئیس 
شـورای اروپـا ارسـال کـرده کـه یکـی از ایـن نامه ها یادداشـتی 
مختـر بـه معنـی اطاعـت از قانونـی اسـت کـه مـورد توافـق 
پارمـان قـرار گرفتـه اسـت. قانـون موسـوم بـه »بـن« کـه مـاه 
پیـش در پارمـان تصویب شـد، نخسـت وزیر بریتانیـا را موظف 

بـه ایـن کار کـرده اسـت.
نامـه دوم کپـی نامـه بـدون امضای جانسـون اسـت و نامه سـوم 
نامـه ای اسـت کـه از طـرف جانسـون امضـا شـده و در آن آمـده 

اسـت کـه تعویـق بیشـر برگزیـت را مـی خواهد.
در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه تعویـق بیشـر برگزیـت بـه منافـع 
بریتانیـا و رکای اتحادیـه اروپـا و روابـط فـی مابین آسـیب می 

زند.
بنابـر ایـن گـزارش نخسـت وزیـر بریتانیـا همچنیـن گفـت کـه 
درخواسـت  اروپـا  اتحادیـه  در  مـا  دوسـتان  کـه  اسـت  ممکـن 

پارمـان بریتانیـا بـرای تأخیـر بیشـر را رد کننـد.
اعـام  بـا  اروپایـی  شـورای  رئیـس  توسـک  دونالـد  همچنیـن 

 سـعد حریـری، نخسـت وزیر لبنـان بـه احـزاب این کشـور برای 
حایـت از برنامـه اصاحـات اقتصادی خود تا روز دوشـنبه ۲۱ 
اکتـر فرصـت داده اسـت. ایـن برنامـه اصاحات قرار اسـت در 

کابینـه دولـت این کشـور، پـس از بررسـی به تصویب برسـد.
بیروت و برخی دیگر از نقاط لبنان روز یکشـنبه ۲۸ میزان )۲۰ 
اکتـر( نیـز شـاهد تظاهـرات گسـرده مـردم بـود؛ اعراضاتـی 
کـه از روز پنجشـنبه ۱۷ اکتـر آغـاز شـده و پـس از آن بی وقفـه 
ادامـه یافتـه اسـت. سـعد حریـری، نخسـت وزیر دولـت وحـدت 
لبنـان زیـر فشـار اعراضـات گسـرده، ناگزیـر بـه عقب نشـینی 

مقابلـه  هـدف  بـا  عملیـات  ایـن  کـه  می گویـد  و 
بـا تروریسـم و ایجـاد یـک منطقـه حائـل امـن در 
انجـام  دو کشـور  مرزهـای مشـرک  امتدادهـای 
از  را  مهاجـر  سـوری  میلیـون  چنـد  تـا  می شـود 

ترکیـه بـه ایـن منطقـه منتقـل کنـد.
امـا مایـک پنـس، معـاون رئیـس جمهـوری ایاات 
متحـده، بعـد از مذاکـره بـا رئیس جمهـوری ترکیه 
روز ۲۵ میزان خر داد که این کشـور با پیشـنهاد 
آمریـکا بـرای آتش بـس در شـال سـوریه موافقت 
کـرده است.براسـاس این آتش بـس، ترکیه متعهد 
شـد تـا عملیـات چشـمه صلـح را متوقـف کنـد تـا 
نیروهـای کـرد ظرف ۱۲۰ سـاعت از منطقه خارج 
شـوند. ایـاات متحـده از آغـاز با عملیـات نظامی 
ترکیـه مخالفت کرد و نسـبت بـه پیامدهای وخیم 

انسـانی و امنیتی آن هشـدار داد.

هکرهـای روس صـورت گرفتـه اسـت. 
جاسوسی در ۲۰ کشور جهان

نـام  »تـورا«  کـه  روس  هکرهـای  از  گـروه  ایـن 
فعالیـت  سـایری  جاسوسـی  حـوزه  در  دارد، 
می کنـد. مسـئوان کشـورهای چـک و اسـتونی 
ایـن گـروه را متهـم بـه جاسوسـی کـرده و اعـام 
کرده انـد کـه این گـروه تحـت فرماندهی رویس 
امنیـت فـدرال روسـیه )FSB( فعالیـت می کنـد. 
خرگـزاری رویـرز در ادامـه گـزارش خود نوشـته 
اسـت کـه این گـروه با بهـره گرفـن از کامپیوترها 
مـدت  بـه  ایـران  هکرهـای  ابزارهـای  دیگـر  و 
فعالیت هـای مخـرب در ۲۰ کشـور  بـه  مـاه   ۱۸

اسـت.  پرداختـه 
خـر فعالیـت هکرهـای گـروه »تـورا« و همـکاری 
آن هـا بـا هکرهـای ایـران توسـط مقامـات امنیتی 
بریتانیا رسـانه ای شـده اسـت. گفته می شـود که 
دامنـه فعالیـت ایـن گـروه از هکرهـای مشـرک 
کشـورهای  متوجـه  عمدتـا  ایـران  و  روسـیه 
سـازمان های  از  شـاری  امـا  بـوده،  خاورمیانـه 
آن هـا  سـایری  حمـات  هـدف  نیـز  بریتانیایـی 

بوده انـد. 
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نیروهای ُکرد سوریه تا۳۰ کیلومتری
 از مرز ترکیه »عقب  نشینی« می کنند

در کـال تعجـب این خطـا از چشـم داور و حتی 
وی ای آر دور مانـد. دلیخـت همچنین در جریان 
ایـن بـازی چنـد اشـتباه مهلـک انجـام داد، امـا 
بـا توجـه بـه درخشـش بونوچـی و بوفـون، دروازه 

یوونتـوس بیشـر از یـک بـار باز نشـد.
از  نیـز  ایتالیایـی  ایـن دیـدار مطبوعـات  از  بعـد 
توتـو  نریـه  کردنـد.  انتقـاد  دلیخـت  عملکـرد 
اسـپورت از دلیخـت بـه عنـوان یک مدافـع ناقص 
یـاد کـرد و گاتزتا دلو اسـپورت نیز عملکـرد او را نا 
منظـم خوانده اسـت.خود دلیخـت نیز کاما آگاه 
اسـت که نتوانسـته عملکـرد خود در آژاکـس را با 
یـووه نیـز تکـرار کند و قطعـا در هفته هـای آینده 
بـه دنبـال جـران اشـتباهات خـود خواهـد بود. 

تاثیرگـذاری زیـدان در رئال مادریـد کاهش یافته 
اسـت.

تلویزیونـی  برنامـه  ایـن  خرنـگار  آگیـره،  ادو 
پربیننـده، مدعـی شـده کـه زیـن الدیـن زیـدان 

پـس از شکسـت روز شـنبه تیمش مقابـل مایورکا 
بازیکنانـش  بـا  صحبتـی  هیـچ  کـه  ایـن  بـدون 
داشـته باشـد، رختکـن ایـن تیـم را تـرک کـرده 
اسـت. معموا رسـم بر ایـن بود که زیـدان پس از 
شکسـت حداکـر در اولیـن جلسـه مرینـی یـک 
ربـع تـا نیـم سـاعت بـا بازیکنانـش حـرف مـی زد 
امـا ایـن بـار او آنقـدر ناراحـت بود کـه ترجیح داد 
هیـچ صحبتـی با بازیکنان نداشـته باشـد. زیدان 
بـه خوبـی آگاه شـده اسـت کـه یکـی دو ناکامـی 
دیگـر، حکـم اخراجـش را صـادر خواهـد کـرد و 

روزهـای پرتنشـی را پشـت ر مـی گـذارد.

 طـی هفتـه هـای اخیـر انتقـادات زیادی نسـبت 
بـه عملکـرد ماتیـاس دلیخت مطرح شـده اسـت. 
ماتیـاس دلیخت، سـتاره جوان و هلندی باشـگاه 
ایـن تیـم  بـه  از آژاکـس  یوونتـوس، در تابسـتان 
منتقـل شـد. دلیخـت امـا نتوانسـته در یوونتوس 
نیـز عملکـرد درخشـان خـود در آژاکـس را تکـرار 
کنـد. او بـا وجـود ایـن کـه در اکـر دیـدار هـای 
ایـن فصـل در ترکیـب اصلـی بیانکونـری حضـور 
از  خوبـی  عملکـرد  نتوانسـته  امـا  اسـت  داشـته 
شـده  باعـث  کـه  موضوعـی  دهـد؛  ارائـه  خـود 

انتقـادات زیـادی نسـبت بـه او مطـرح شـود. 
در بـازی روز شـنبه یـووه مقابـل بولونیـا، دلیخـت 
در اواخـر بـازی مرتکـب یـک خطای هند شـد که 

چیرینگیتـو  ال  برنامـه  خرنـگار  آگیـره،  ادو   
رئـال  رختکـن  در  داده  رخ  اتفاقـات  از  اسـپانیا، 
مادریـد پس از شکسـت ایـن تیم مقابـل مایورکا، 
پـرده برداشـت. رئـال مادریـد روز شـنبه مهـان 

مایـورکا قعرنشـین بـود؛ دیـداری کـه در نهایـت 
رسـید.  پایـان  بـه  هـا  کهکشـانی  شکسـت  بـا 
شکسـت مقابـل مایـورکا وضعیـت را بـرای زیدان 
و تیمـش پیچیـده تـر از قبـل کـرده اسـت. آنهـا 
حـاا صـدر جـدول الیـگا را تقدیم رقیب سـنتی 
خـود یعنـی بارسـلونا کـرده اند. زیدان شـخصیت 
همیـن  بـا  توانسـته  او  دارد.  فوق العـاده ای 
رئـال مادریـد  و قـدرت رهـری خـود  شـخصیت 
را بـرای سـه بـار پیاپـی بـه مقـام قهرمانـی لیـگ 
قهرمانـان اروپـا برسـاند؛ اما با توجه بـه ادعای ال 
چیرینگیتـو بـه نظر می رسـد کـه قـدرت رهری و 

انتقادات از خرید گرانقیمت یووه به اوج رسید

آنچه پس از بازی با مایورکا در رختکن رئال رخ داد

عذرخواهی باشگاه رممیان 2 - 2 لچه؛ پیروزی دقیقه 92 از دست رفت
 از هافبک سمپدوریا

اتحادیه اروپا: نامه درخواست نخست وزیر بریتانیا برای تعویق خروج از اتحادیه اروپا را دریافت کردیم

کامپیوترها و ابزارهای هکرهای ایران
 در خدمت حمات سایبری روسیه

حمایت احزاب لبنان از برنامه اصاحات اقتصادی سعد حریری

و عاقـه زیـادی بـه بازگشـت ایـن رمربـی مـورد عاقه خـود به 
نیمکـت رئـال مادریـد دارد. ایـن شـبکه تلویزیونـی در گـزارش 
خـود در ایـن بـاره عنـوان کـرده کـه پـرز طـی هفتـه هـای اخیر 

زیـدان را تحـت فشـار قرار داده اسـت.
رئـال مادریـد در بـازی هـای پیـش فصـل عملکـردی فاجعـه بار 
داشـت؛ تـا جایـی کـه حتـی در یـک بـازی 7 گل از اتلتیکـو 
مادریـد دریافـت کـرد. بـا روع رسـمی فصـل امـا رئـال مادرید 
توانسـت نتایـج خوبی کسـب کنـد و در صدر جـدول الیگا قرار 
گیـرد. امـا آن هـا پـس از گذشـت چنـد هفتـه دوبـاره به فـرم بد 

ابتدایـی بـه گل اول دسـت یابـد، امـا ربـه هـاکان چالهـان 
بـا اختـاف کمـی از کنـار دروازه بـه بیـرون رفـت. امـا  اوغلـو 
بااخـره در دقیقـه 20 میـان بـه گل رسـید. روی پـاس لوکاس 
بیلیـا، ایـن بـار ربه چالهـان اوغلو دقیـق بود و وی موفق شـد 
بـا یـک چرخـش زیبـا و ربـه ای ماشـایی گل اول میـان را 
وارد دروازه لچـه کنـد و نیمـه نخسـت بـا برتـری 0-1 شـاگردان 

اسـتفانو پیولـی بـه امـام رسـید.
در هـان اوایـل نیمـه دوم و روی پـاس چالهـان اوغلـو، میـان 
مـی توانسـت برتـری خـود را دو برابـر کنـد امـا ربـه لیائـو در 

مقابـل شـلوغی دروازه بـه مدافعـان لچـه برخـورد کـرد.
امـا در ادامـه لچـه حمـات خـود را آغـاز کـرد و بـه گل رسـید. 
بـا برخـورد تـوپ بـه دسـت کونتـی و بازبینـی صحنـه با اسـتناد 
بـه VAR، لچـه صاحـب یـک ربـه پنالتی شـد که ابتـدا ربه 
بابـاکار را دونارومـا مهـار کـرد امـا در ریبانـد خـود وی موفـق به 
گلزنـی شـد. در دقیقـه 67 میـان فرصت خوبی بـرای زدن گل 
برتـری داشـت امـا ارسـال کرنـر سوسـو به دیـرک برخـورد کرد و 

ایـن موقعیـت از دسـت رفت.
امـا  رسـید.  دوم  گل  بـه  بااخـره  میـان   80 دقیقـه  در  امـا 
در دقیقـه 92 کالدرونـی بـا یـک ربـه فـوق العـاده از پشـت 
محوطـه موفـق بـه گلزنـی برای لچه شـد تا بازی با تسـاوی 2-2 

بـه پایـان برسـد.

 برنامـه تلوزیونـی ال چیرینگیتـو اسـپانیا مدعـی شـد کـه زیـن 
الدیـن زیـدان آخریـن لحظـات حضـورش را روی نیمکـت رئـال 
مادریـد سـپری مـی کند و این باشـگاه در حـال مذاکـره با ژوزه 

اسـت.  مورینیو 
بـا شکسـت ابتـدای هفتـه  رئـال مادریـد مقابـل مایـورکا حـاا 
وضعیـت بـرای زیـدان بسـیار پیچیده شـده اسـت. در حالی که 
هنـوز هیـچ اظهـار نظـری به شـکل رسـمی منتر نشـده اسـت 
امـا بـا ایـن وجود شـبکه ال چیرینگیتو اسـپانیا مدعی شـده که 
فلورنتینـو پـرز در حـال حـار بـا ژوزه مورینیـو در ماس اسـت 

فصـل گذشـته خـود بازگشـتند و بـا شکسـت روز شـنبه مقابـل 
مایـورکا قعرنشـین، صـدر جـدول را بـه بارسـلونا هدیـه دادنـد.

در لیـگ قهرمانـان نیـز تـا بـه اینجـا اوضاع بـرای کهکشـانی ها 
خیلـی خـوب پیش نرفته اسـت. آن هـا در هفتـه اول این رقابت 
هـا بـا نتیجـه 3-0 مغلـوب پـاری سـن ژرمـن شـدند و در هفتـه 
بعـد از آن و در حالـی کـه تـا دقایـق پایانی از حریـف نه چندان 
قدرمنـد خـود یعنـی کلـوب بـروژ عقـب بودنـد، در نهایـت بـه 
تسـاوی در سـانتیاگو برنابئـو رضایـت دادنـد تـا بـه قعـر جـدول 

گـروه خـود سـقوط کنند.
مورینیـو از مـاه دسـامر و پس از تـرک منچسـریونایتد هدایت 
هیـچ تیمـی را بـر عهـده نگرفته اسـت. او کـه بـرای بازگرداندن 
بـود  شـده  اولدترافـورد  راهـی  اوج  دوران  بـه  رخ  شـیاطین 
نتوانسـت نتایـج خوبـی بـا یونایتـد کسـب کنـد و درنهایـت پس 
از دو فصـل از ایـن تیـم انگلیسـی کنـار گذاشـته شـد؛ بـا وجود 
همـه ایـن هـا پـرز عاقـه زیـادی بـه ایـن پرتگالـی دارد و اصـا 
بعیـد نیسـت کـه در صـورت ادامـه نتایج ضعیـف رئـال، مورینیو 

را جایگزیـن زیـدان کنـد.
ال  شـبکه  کارشناسـان  تریـن  مهـم  از  تـن  دو  نظـر  پایـان  در 

خوانیـم: مـی  بـاره  ایـن  در  را  چیرینگیتـو 
جـوزپ پدرول:« وضعیت زیدان در رئال مادرید بسـیار حسـاس 
شـده اسـت. او دیگـر مـورد حایـت مدیـران رئـال نیسـت و اگر 
نتوانـد گااتـارای را شکسـت دهـد، وضعیتش پیچیـده تر نیز 

خواهـد شـد. مورینیو می تواند جانشـین او شـود.«
ایـدو آگیـره:« زیـدان بعـد از بـازی بـا مایـورکا بـا هیـچ کـدام از 
پیچیـده شـده  او بسـیار  نکـرد. وضعیـت  بازیکنانـش صحبـت 

اسـت.«

 میان در خانه خود با نتیجه 2-2 مقابل لچه متوقف شد.
شـاگردان اسـتفانو پیولـی، رمربـی جدیـد میـان تـا دقیقـه 
92 در آسـتانه کسـب پیـروزی بودنـد، امـا لچـه موفـق شـد بـا 
ربـه ماشـایی کالدرونـی کار را به تسـاوی کشـاند و میان با 

رمربـی جدیـد نیـز متوقـف شـود.
میـان بـازی را بهـر آغـاز کـرد و مـی توانسـت در هـان دقایق 

هافبـک  ویـرا،  رونالـدو  از  ای  بیانیـه  انتشـار  بـا  رم  باشـگاه   
هـواداران  نژادپرسـتانه  هـای  توهیـن  دلیـل  بـه  سـمپدوریا، 
تیـم عذرخواهـی کـرد. روز گذشـته دو  دیـدار  جالوروسـی در 

لوئیجـی  ورزشـگاه  در  تیـم  دو  گذشـته  روز   0-0 تسـاوی  در 
فراریـس، گروهـی از هـواداران رم شـعارهای نژادپرسـتانه علیـه 
هافبـک انگلیسـی سـمپدوریا ر دادنـد؛ اتفاقـی کـه واکنـش 

باشـگاه رم را همـراه داشـت.
توئیـر رسـمی ایـن باشـگاه نوشـت:« باشـگاه رم مایـل اسـت از 
رونالـدو ویـرا بـه دلیل توهین هـای نژادپرسـتانه ای که متحمل 

شـد، عذرخواهـی کند.
باشـگاه رم نژادپرسـتی را بـه هیـچ شـکلی تحمـل مـی کنـد 
و باشـگاه از مقامـات بـرای شناسـایی و سـپس محـروم کـردن 
افـرادی کـه بـه ایـن بازیکـن توهین کردنـد، حایت مـی کند.«

باشـگاه سـمپدوریا هـم در حایـت از بازیکنـش نوشـت:« همـه 
مـا در نـه گفـن بـه نژادپرسـتی، متحد هسـتیم.«

ایـن چندمیـن مـورد نژادپرسـتی در فوتبال ایتالیـا در این فصل 
است. 

در ایـن بیـن، توهیـن نژادپرسـتانه بـه روملـو لوکاکـو، مهاجـم 
واکنـش هـای  بـا  مقابـل کالیـاری،  اینـر، در دیـدار  بلژیکـی 

زیـادی همـراه شـده بـود.

پایان زیدان نزدیک است؛ پرز در حال مذاکره با مورینیو

سال چهاردهم  شماره  3862 سه شنبه  30 میزان  1398 22اکتبر 2019
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مزارشریف جال آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار سال چهاردهم  شماره  3862 سه شنبه   30 میزان  1398 22 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

در  زنـان  نفـری  گـروه ۵۸  یـک  نخسـتین بار  بـرای 
بامیـان پـس از فراگیری یک دورۀ آموزشـی دو ماهه 

جـواز رانندگـی گرفتنـد.
بانوانـی کـه جـواز رانندگـی گرفته اند، داشـن این 
جـواز را یکـی از رورت هـای زندگـی عـر کنونـی 

می پندارنـد.
آرزو رضایـی کـه بـه تازگـی جـواز رانندگـی گرفتـه 

کـال نـار اصولـی که قبـاً هیـات اداری مجلس 
را بـه دسـت داشـن در قراردادهـای معافیـت نفتی 
نیروهـای خارجـی متهـم کـرده بـود، از موضع قبلی 

خود عقـب نشـینی کرد.
آقـای اصولـی پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه برخـی 
قراردادهـای  در  مجلـس  اداری  هیـات  اعضـای 
از  معافیـت نفتـی دسـت دارنـد و میلیون هـا دالـر 
ملـی  بودجـه  بـه  مسـتقیم  کـه  عوایـد  بخـش  ایـن 

می زننـد.  جیـب  بـه  را  می شـود  مربـوط 
بـه گـزارش جمهـور؛ او امـا در نشسـت روز دوشـنبه 
)29 میـزان( مجلس ماینـدگان گفت که منظورش 

مسـاله فسـاد در قراردادهـای معافیتـی نفـت و گاز 
نیروهـای خارجـی اسـت کـه بایـد بررسـی شـود نـه 
اینکـه هیـات اداری در ایـن قراردادهـا دسـت دارد.

گفـت  هـم  خـود  سـخنان  از  بخشـی  در  اصولـی 
بحـث  خارجـی  نیروهـای  تیـل  معافیـت  کـه 
شـخصی میـان او و هیـات اداری مجلـس نیسـت 
و سوء اسـتفاده های کـه در ایـن قراردادهـا صـورت 

شـود. جلوگیـری  بایـد  می گیـرد 
هیـات  در  اشـخاص  "برخـی  گفـت:  دیگـر  بـار  او 
اداری مجلـس وجـود دارند کـه مهانی های بزرگی 

 . ند ا
ابراهیـم خلیلـی، یکـی از علـای بامیـان دراین باره 
می گویـد:" بـا حفـظ حجـاب اسـامی و اجـازه پـدر 
و یـا شـوهر زن، هیـچ مانـع بـرای زنـان نیسـت کـه 

کنند". رانندگـی 
براسـاس آمارهـا، تا کنون صـد زن در بامیان پس از 

گرفـن جـواز، رانندگی می کنند.

کـه در مـورد اتهام بـه اعضای هیـات اداری یک روز 
یـک چیز گفته می شـود و روز دیگـر چیزی دیگری.

آرای  بـا  اداری  هیـات  کـه  افـزود  قاسـمی  آقـای 
ماینـدگان مجلـس انتخـاب می شـوند و آنـان نباید 
او  کننـد.  اسـتفاده  سـوء  شـان  صاحیت هـای  از 

زیـاد  بسـیار  کـه":  گفتـه  امریـکا  صـدای  بـه  اسـت 
خوشـحال هسـتم. رانندگی مهم اسـت. هرشهروند و 
هـر زن بایـد ایـن مهـارت را داشـته باشـد و به صورت 

قانونـی از ایـن حـق شـان مسـتفید شـوند".
آواز  مخالـف  بامیـان  در  علـا  از  شـاری  هرچنـد 
خوانـی و حضـور زنـان در جشـنواره ها انـد، امـا ایـن 
گـروه تـا کنـون بـا رانندگـی زنـان مخالفتـی نکـرده 

در خانـه خـود برگـزار می کننـد و بـا دعـوت تاجـران 
یـک میلیـون دالر بـه آنان توزیـع می کنند؛ این سـوء 
اسـتفاده از صاحیـت نیسـت، زیـرا ایـن مهانی هـا 

در خانه هـای شـخصی برگـزار می شـوند."
امـا؛ علـی اکـر قاسـمی دیگـر عضـو مجلـس گفـت 

برخـی از ایـن بانـوان می گوینـد کـه در اوایـل بـا آزار 
و اذیـت اجتـاع بـه خصـوص راننـدگان مـرد مواجـه 
بودنـد امـا حـاا ایـن مشـکات کاهـش یافته اسـت.

حکیمـه اکـری، راننـدۀ زن در بامیان گفـت:" وقتی 
رجلـو موتـر می نشـینم بـه عنوان یـک خانم بسـیار 
احسـاس غـرور می کنـم و خوشـحام که ایـن فرصت 
را دریافتـم کـه بـه عنوان راننـده زن جای خـود را در 

رک هـا و کوچـه پیـدا کنم".
شـهروندان بامیـان و شـاری از رانندگان مـرد نیز از 
اینکـه گروهـی از زنـان در آن وایـت جـواز رانندگـی 

گرفتـه انـد، اسـتقبال می کنند.
بامیـان  در  تاکسـی  راننـدۀ  واحـدی،  عبدالرئـوف 
بسـیار  می کننـد  رانندگـی  کـه  زنانـی  کـه:"  گفتـه 
خـوب اسـت. ایـن پیرفـت و ترقـی جامعـه را نشـان 
می دهـد. در دیگـر کشـورها زنـان پیلـوت هسـتند ما 

هسـتیم". خوشـحال  بسـیار 
بـا فراهـم  آنـان  بامیـان می گویـد،  پولیـس ترافیـک 
سـاخن سـهولت های بیشـر بـرای زنـان در تـاش 
افزایـش شـار راننـده هـای زن درایـن وایـت انـد.

پولیـس  ایسـنس  آمـر  چمـران،  شیرحسـین  سـید 
ترافیـک بامیـان گفتـه کـه:" زنـان بسـیار بـا مهـارت 
مکاتـب  و  پوهنتون هـا  کورس هـا،  در  مـن  هسـتند. 
زنـان  می کنـم  تدریـس  را  ترافیکـی  قانـون  وقتـی 
نشـان  خـود  از  بیشـری  عاقه منـدی  و  احتیـاط 

می دهنـد".
بامیـان دارای شـهر کوچک و ترافیک مزدحم اسـت. 
حضـور زنـان در ایـن وایـت در بخش هـای مختلـف 
اجتاعـی، فرهنگـی و اقتصـادی در سـال های اخیر 

پر رنگ شـده اسـت.

تاکیـد کـرد کـه ایـن مسـاله بایـد بـه صـورت جـدی 
بررسـی شـود وگرنـه طـرح چنیـن اتهام های بـه هیچ 

وجـه پذیرفتنـی نیسـت.
میررحـان رحانـی رییـس مجلـس ماینـدگان نیـز 
در ایـن مـورد گفـت کـه فکـر می کنـد آقـای اصولی 
تخریشـی  صحبـت  چنیـن  اداری  هیـات  آدرس  بـه 
کـرده باشـد؛ بـاز هـم ایـن مسـاله بررسـی می شـود.

بـا ایـن وجـود، آقـای اصولـی بحث سـوء اسـتفاده از 
قراردادهـای معافیـت نفتـی نیروهـای خارجـی را بـه 
نشسـت امـروز مجلـس پیشـنهاد کـرد تـا بـه شـکل 
فـوری وارد آجنـدا شـود؛ امـا میر رحـان رحانی که 

ایـن پیشـنهاد فوریت نـدارد.
عضـو  دیگـر  سـالنگی  عبدالظاهـر  هـم،  سـوی  از 
بیـرون  از  ماینـدگان  برخـی  کـه  گفـت  مجلـس 
مجلـس وظیفـه گرفتـه انـد کـه بـا طـرح اتهام هـای 
واهـی عملکـرد مجلـس را سـبوتاژ موده و ایـن خانه 

کننـد. بدنـام  را 
او تاکیـد کـرد، اگـر اتهام هـای مطـرح شـده درسـت 
باشـد بایـد بـه کمیسـیون اختصاصی مجلـس ارجاع 
شـود تـا بررسـی گـردد؛ در غیـر ایـن صورت طـرح آن 

جـز ر و صـدای رسـانه هدفـی دیگـری نـدارد.

ده ها زن در بامیان جـواز رانندگی گرفتند

اتهام فساد بر هیات اداری مجلس؛ اصولی از موضع قبلی خود عقب نشینی کرد

دولـت چیـن آمادگـی اش را بـرای برگـزاری نشسـت صلـح میـان 
طالبـان، حکومـت و سیاسـیون اعـام کـرده اسـت.

سـازی  زمینـه  تـاش  در  بیجنـگ  کـه  گفته انـد  مطلـع  منابـع 
اسـت. افغـان  سیاسـیون  و  طالبـان  میـان  مسـتقیم  مذاکـرات 

بـه گـزارش خرگـزاری افـق، یـک منبـع حکومتـی بـه رط افشـا 
نشـدن نامـش گفـت کـه دولـت چیـن بـه حکومـت پیشـنهاد داده 
اسـت تـا در ایـن مذاکـرات میـان افغان هـا ماینـده تعییـن کنـد. 
ایـن منبـع افـزود کـه حکومت در خواسـت چین را تا پـس از اعام 

نتایـج انتخابات معطل کرده اسـت.
محمـد اسـاعیل خـان؛ یک تـن از فرماندهان پیشـین جهادی به 
نشسـت چیـن دعـوت شـده اسـت. او گفـت ۳۰ نفـر از سیاسـیون 
افغـان بـه شـمول ماینـد گان حکومـت بـرای مذاکـره بـا هیـآت  
ایـن  رهـری  و  شـده اند  دعـوت  چیـن  کشـور  سـوی  از  طالبـان 
نشسـت را حامـد کـرزی رییـس جمهـور پیشـین بـه عهـده خواهد 
داشـت. او افـزود: » مجلسـی در چیـن در حـدود ۱۰ یـا ۱۲ روز 
دیگـر برگـزار مـی شـود کـه یک تعـداد از داخـل افغانسـتان و یـک 

تعـداد از طالبـان رکـت خواهنـد کـرد.«
بـه گفتـه او، نشسـت بیجنـگ در راسـتای آغـاز مذاکرات مسـتقیم 

صلـح میـان افغان هـا موثـر واقع می شـود.
او بیـان داشـت: » یـک گفتگـوی مشـابه بـه نشسـت مسـکو اسـت 
کـه منجـر بـه یـک تفاهـم بیـن طرفیـن خواهـد شـد کـه زمینـه را 

بـرای گفتگـو هـای بعـدی مسـاعد مـی سـازد.«
اما تاکنون حکومت در این مورد ابراز نظری نکرده است.

مقام هـای حکومتـی تاکیـد دارنـد کـه باید مـام تاش هـای صلح 
بـه رهـری و مالکیـت  افغان هـا انجام شـود.

در  طالبـان  و  سیاسـیون  از  برخـی  میـان  نشسـت  سـه  تاکنـون 
ماینـدگان  امـا  اسـت،  شـده  برگـزار  قطـر  و  روسـیه  کشـورهای 

نداشـته اند. حضـور  نشسـت ها  ایـن  در  حکومـت 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر بـا نـر گـزارش شـش مـاه ایـن 
نهـاد از تلفـات غیرنظامیـان در کشـور می گویـد کـه نزدیـک بـه 
6500 غیرنظامـی در شـش مـاه نخسـت امسـال در افغانسـتان 

و زخمـی شـده اند. کشـته 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان گـزارش شـش ماهـه 
ایـن کمیسـیون از تلفـات غیرنظامیـان را روز دوشـنبه )29 میزان( 
در یـک نشسـت خـری در کابـل بـا رسـانه ها ریـک کـرد. نعیـم 
نظـری معـاون کمیسـیون گفت کـه این گـزارش به دلیـل برگزاری 

انتخابـات بـا تاخیـر نر شـد. 
بـر اسـاس گـزارش یـاد شـده در شـش مـاه نخسـت سـال جـاری 
قربانـی  افغانسـتان  در  غیرنظامـی   487 و  هـزار   6 خورشـیدی 
شـده اند کـه ایـن تعـداد، یـک هـزار و 611 کشـته و چهـار هـزار 
و 876 زخمـی را شـامل می شـود. ایـن رقـم در مقایسـه بـا مـدت 
مشـابه در سـال قبـل، هشـت درصـد افزایـش را نشـان می دهـد.

کـودکان  و  زنـان  تلفـات  افزایـش  از  گـزارش  ایـن  در  همچنـان 
در جریـان ایـن شـش مـاه سـخن گفتـه شـده اسـت. بـر اسـاس 
یافته هـای کمیسـیون، 576 زن و یک هـزار و 634 کودک در این 
شـش مـاه کشـته و زخمـی شـده اند کـه افزایـش 16 درصـدی در 
تلفـات زنـان  و افزایـش 26 درصـدی در تلفـات کودکان را نسـبت 

بـه مـدت مشـابه در سـال قبـل را نشـان می دهـد.
در بخشـی از گـزارش بـه عوامـل تلفـات افـراد ملکـی در جریـان 
شـش مـاه گذشـته پرداختـه شـده اسـت؛ بـر اسـاس یافته هـای 
گـزارش گـروه طالبـان در 75 درصـد تلفات، داعـش در 3 درصد و 
نیروهـای حامـی دولـت در 11 درصد تلفات دخیل دانسـته شـده 
و 10 درصـد دیگـر نیـز بـه افـراد نامعلـوم و فیرراکت هـا از خـاک 

پاکسـتان نسـبت داده شـده اسـت.
گـزارش افـزوده کـه در تلفـات افـراد ملکـی توسـط گـروه طالبـان 
53 درصـد افزایـش و در تلفـات ایـن افـراد توسـط نیروهای حامی 
دولـت 54 درصـد افزایـش در جریـان ایـن شـش مـاه رومـا شـده 

است.
معـاون کمیسـیون حقوق بـر از طرف های درگیر جنگ خواسـت 
کـه قوانیـن بـر دوسـتانه بین امللـی کـه در جریـان شـش مـاه 
گذشـته رعایـت نشـده را در زمان جنگ در نظر گرفتـه و از قربانی 

شـدن غیرنظامیان جلوگیـری کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه بر اسـاس گزارش یونامـا نیز تلفـات افراد 
ملکـی در جریـان سـه مـاه گذشـته میـادی رو بـه افزایـش بـوده 

است.

چین از نشست طالبان و سیاسیون 
میزبانی می کند

کمیسیون حقوق بشر: 
نزدیک به 6500 غیرنظامی در شش ماه 
گذشته در افغانستان کشته و زخمی شده اند


