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 وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده در رابطـه با مـوج دوم اعرتاضـات در عراق گفت کـه آمریکا 

از نزدیـک وضعیـت عراق را زیـر نظر دارد.

مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه ایاالت متحـده آمریکا، شـامگاه یکشـنبه ۵ عقـرب در صفحه 

توئیـرت خـود نوشـت کـه »ما همچنـان از نزدیک وضعیت عـراق را زیرنظر داریـم و از همه 

طرف هـا مـی خواهیـم چرخه خشـونت را قطـع کنند.«

او در ادامه افزود: »ما برای از دسـت دادن زندگی افراد سـوگوار هسـتیم و عمیقاً نگران 

سانسـور رسـانه ها هسـتیم. آزادی مطبوعات باید تأیید شود.«

اعرتاضات اخیر عراق در ابتدا علیه فساد، بیکاری و مسائل اقتصادی ...
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 مایک پمپئو: آمریکا وضعیت عراق را از نزدیک زیرنظر دارد

پالیسی های اقتصاد پنهان  
افغانستان

33

مفیدیت نقشه راه در پروسه صلح

اقتصـاد کشـور بـه حیث سـکه ای اسـت کـه دو روی کامـاً متفاوت  

دارد؛ بخشـی از آن در معـرض دیـد اسـت بـه عنـوان »بخـش رسـمی 

اقتصـاد« یـاد مـی شـود و بخشـی دیگـر هـم اگـر چـه علی الظاهـر دیده 

می شـود، امـا از دیـد دولـت و قوانیـن مربـوط بـه مالیـات و نظـارت دور 

می مانـد کـه از آن بـا عنـوان »اقتصاد پنهان« یـا »اقتصـاد زیرزمینی« یاد 

می شـود. ایـن بخـش نانوشـته اقتصـاد...

 اسکار افتخاری ۲۰۲۰ به برندگان 
اهدا شد ؛اولین سرخپوست اسکاری
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افغانستان به صلح واقعی نیاز دارد

2سرمقاله 

جنگ تاریخ همزاد با تاریخ انسـان دارد در حالی 

کـه صلـح و حل منازعه از طریـق مذاکره محصول فکر 

انسـان مدرن اسـت. اقوام، فرهنگ ها و ادیان، تجربه، 

تخصـص و توان منـدی زیـادی را بـرای جنگ سـازی 

دارنـد. در حالـی کـه بـرای صلح سـازی، بـر تجربـه، 

تخصـص و توان منـدی الزم را نـدارد. رونـد صلـح بـر 

اصل هایـی قانع کننـده...

 

بیـا  خـرو  سـولې  د  اوسـېدونکې  شـمېر  یـو  هـرات  د 

وایـي چـې د سـولې  تـه خوشـحاله دي؛ خـو  پیلېـدو 

خـرو د بیـا رشوع کېـدو پـه صـورت کې دې د ښـځو پر 

حقونـو معاملـه نـه کېـږي.

پـه وروسـتیو څـو ورځـو کـې افغانسـتان تـه د نړیوالـې 

د  وروسـته  سـفرونو  لـه  چارواکـو  لوړپـوړو  د  ټولنـې 

طالبانـو، امریـکا او افغـان دولـت ترمنـځ د سـولې خرو 

د بیـا پیلېـدو لپـاره هڅـې تـر لـه بـل هـر وخـت ډېـرې 

یـو شـمېر  پـه ورتـه وخـت کـې د هـرات  شـوې دي.  

مېرمنـې اندېښـنه لـري چـې لـه طالبانـو رسه د سـولې 

پـه خـرو کـې د دوی پـر حقونـو معاملـه ونـه يش.

پـه هـرات کـې د ښـځو د حقونـو څـو مدافـع وکیـان 

ټینـګار کـوي چـې کـه د سـولې پـه خـرو کـې د ښـځو 

پـر حقونـو معاملـه ويش، نـو پـر دوی بـه یـو ځـل بیـا د 

طالبانـو تـوره دوره رايش.

پـه دې واليـت کـې د ښـځو د حقونـو فعالـې عزیـزې 

خیراندېـش پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل:  »پـه دې 

ورځـو کـې د سـولې خـرې ګرمـې شـوې دي، د بري 

حقونـو وضعیـت د اندېښـنې وړ دی، پـه ټولـه کـې د 

افغانسـتان خلـک، پـه ځانګـړې توګـه ښـځې لـه خطـر 

رسه مخامـخ وینـم او لـه دې املـه ډېـره اندېښـنه لـرم.«

پـه هـرات کـې د ښـځو د حقونو یـوې بلې فعالـې الهې 

سـاحل وویـل: »خلـک غـواړي پـوه يش چې کـه چېرته 

د سـولې هوکـړه ويش، د خلکـو پـه ژونـد بـه اغېـز ولري 

کـه نـه؟ دا ټولـې هغـه سـتونزې دي چـې خلـک یـې 

اندېښـمن کـړي چـې نـه دولـت سـم ځـواب لـري او نه 

هـم د هغـوی ماتـړي هېوادونـه.«

چـې  وایـي  اوسـېدنکي  یوشـمېر  هـرات  د  همدارنګـه 

پـه ارامـۍ کـې ژونـد کـول یـې حـق دی، بایـد ښـکېل 

لـوري د ښـځو حقونو ته احـرتام ولري. هغـوی په جګړه 

کـې لـه ښـکېلو خـواوو غـواړي چـې د ښـځو او ځوانانـو 

خپلـې  مېـز  پـر  مذاکـرې  د  دې  سـاتلو  پـه  حقونـو  د 

سـتونزې حـل کـړي. د هـرات یـوه اوسـېدونکي تـواب 

مبـارز پـژواک تـه وویـل: »مـوږ د سـولې پـه مـن کې د 

قـوي ځـواک او جګـړې د اصـي قربانیانـو پـه حیـث د 

ځوانانـو او ښـځو د پـراخ ګـډون غوښـتونکي یـو.«

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې د افغانسـتان د بري 

پـه  لـه طالبانـو رسه د سـولې  حقونـو کمېسـیون هـم 

خـرو کـې د ښـځو د حقونـو او السـته راوړنـو په سـاتنه 

رییسـې  کمېسـیون  د  حقونـو  بـري  د  وکـړ.  ټینـګار 

شـهزاد اکـر ویـي، د سـولې پـه خـرو کـې به د ښـځو 

پـر حقونـو او السـته راوړنـو معاملـه ونـه يش.

نومـوړي ښـځې پـه افغانسـتان کـې د جګـړې اصـي 

قربانیانـې وبللـې او وویل: »د ښـځو حقونه او ۱۸ کلنې 

السـته راوړنـې بایـد د سـولې د خـرو پـه لـړ کـې رسې 

کرښـې وي.«

بلخـوا د هېـواد سـیايس څېـرې اسـاعیل خـان، لـه 

پـژواک رسه پـه ځانګـړې مرکـه کـې وویـل: »طالبـان به 

د هغـه حکومـت یـوه برخـه وي چـې د سـولې لـه خرو 

وروسـته جوړېـږي.«

بـه د حکومـت  زیاتـه کـړه: »طالبـان  اسـاعیل خـان 

یـوه برخـه وي، خـو کومـه قـوي برخه نـه، نو ځکـه اداره 

بـه د هغـو طالبانـو پـه الس کـې وي چـې خپلـه نظريـه 

پـر خلکـو ونـه تپـي؛ لـه همـدې املـه مـوږ هېـڅ وخـت 

دې  لـه  چـې  خلکـو  ګرځـو،  نـه  تـه  دورې  طالبانـو  د 

مخکېـې لـه طالبانـو اندېښـنې درلودې، هغـه دورې ته 

نـه ورګرځـو.«

پـه همـدې حـال کـې د هـرات د وايل مرسـتیال غـام 

داوود هاشـمي، لـه پـژواک رسه پـه خرو کـې وویل: »د 

ځوانانـو او ښـځو رول مهـم او لـه پامـه نـه غورځېدونکی 

دی، زمـوږ ځوانـان او ښـځې هغـه کچـې تـه رسـېديل 

چـې پـه سـیايس بهیر کـې برخه واخي او لـه خپل حق 

او حقونـو دفـاع وکړي.«

د  کـې  پیکېنـګ  پـه  وزارت  چـارو  بهرنیـو  د  امریـکا  د 

بین االفغـاين خـرو د جوړېـدو لپـاره د چیـن د طرحـې 

هرکلـی کـړی دی. پـه دې اړه د امریـکا د بهرنیـو چـارو 

د وزارت بیـان، د امریـکا، روسـیې، چیـن او پاکسـتان 

پـه هغـه ګـډه اعامیـه کـې راغلـی چـې پـه مسـکو کې 

د تېـرې اوونـۍ لـه غونـډې وروسـته پـرون خپـره شـوه. 

د افغانسـتان د سـولې لپـاره د امریـکا د بهرنیـو چـارو 

وزارت ځانګـړي اسـتازي زملـي خلیل زاد پـه دې غونډه 

کـې د واشـنګټن پـه اسـتازیتوب ګـډون کـړی و.

د چیـن ناسـتې تررسه کېـدو نېټه ال څرګنـده نه ده، خو 

د افغانسـتان حکومـت هـم ویـي چـې خپـل اسـتازي 

بـه ورولېږي.

د هرات اوسېدونکې: د سولې خربو د 

بیا پیلېدو پر مهال دې د ښځو پر 

حقونو معامله نه کېږي

امریکا چین کې د بین االفغاين 

ناستې د جوړولو هرکلی کوي

خبرونه

  

انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

نامـزدان  مالـی  مصـارف  گـزارش 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری را در جریـان کارزارهای 

کـرد. اعـام  انتخاباتـی 

بر اسـاس گزارشـی کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

دیـروز )سـه شـنبه، 7 عقـرب( منتـر کـرده، از جمله 

18 نامزد انتخابات ریاسـت جمهـوری، تنها 10 نامزد 

گـزارش مصـارف مالـی شـان را در جریـان کارزارهای 

انتخاباتـی، بـه کمیسـیون انتخابـات ارائـه کرده اند. 

آمـده کـه  انتخابـات  در گـزارش کمیسـیون مسـتقل 

ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان   ۱۰ مجموعـی  مـرف 

جمهـوری در جریـان کارزارهـای انتخاباتـی بـه 241 

میلیـون و 655 هـزار و 290 افغانـی رسـیده اسـت.

بر اسـاس گزارش کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، تیم 

انتخاباتـی دولـت سـاز بـه رهری محمـد ارشف غنی، 

بـا مـرف 201 میلیـون افغانـی، بیشـرتین مرف را 

در جریـان کارزارهـای انتخاباتی داشـته اسـت. 

در گـزارش کمیسـیون انتخابـات آمـده کـه عبداللـه 

عبداللـه، ۲۰ میلیـون و ۹۹۷ هـزار و ۶۴۵ افغانـی، 

و  هـزار   ۲۸۳ و  میلیـون  سـه  تورسـن،  محمدحکیـم 

عمران خان، نخسـت وزیر پاکسـتان گفته مهم اسـت 

گام هـای  افغانسـتان  در  درگیـر  تـا متـام طرف هـای 

عملـی بـرای کاهـش میـزان خشـونت بردارند.

دفـرت نخسـت وزیـری پاکسـتان بـا نـر خرنامـه ای 

افـزوده کـه عمـران خـان در دیـدار بـا زملـی خلیلزاد، 

مناینـده ویـژه آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان گفته 

کـه پاکسـتان مجـددا حایـت "دوامـدار و صمیانـه" 

خـود را از رونـد صلـح افغانسـتان اعـام می کنـد.

آقـای خلیلـزاد در روزهـای گذشـته از کابل دیـدار و با 

مقام هـای ارشـد دولـت افغانسـتان و رهران سیاسـی 

کشـور گفتگـو کـرد و بعـد از آن به اسـام آبـاد رفت. 

نخسـت وزیـر پاکسـتان همچنیـن خاطرنشـان کـرده 

کـه بایـد از روایت هـای منفـی و انجـام تاش هـا برای 

۳۳۹ افغانـی، عبداللطیـف پـدرام، یـک میلیون ۲۳۸ 

هـزار و ۹۶۸ افغانـی و نورالحـق علومـی دو میلیـون 

کارزارهـای  جریـان  در  را  افغانـی   ۸۱۰ و   ۹۷۳ و 

کرده انـد. مـرف  انتخاباتـی 

بـه همیـن ترتیـب، غام فـاروق نجرابـی، ۱۸۶ هـزار و 

۵۰۰ افغانـی، عنایت اللـه حفیـظ سـه میلیـون ۸۹۵ 

هـزار و ۳۷۵ افغانـی و سـیدنورالله جلیلـی ۶ میلیـون 

و ۷۸۴ هـزار افغانـی، نوالرحـان لیـوال ۴۶۸ هـزار 

و  هـزار   ۷۱۲ حکیمـی  محمدشـهاب  و  افغانـی   ۹ و 

۱۳۱ افغانـی را دو مـاه کارزارهـای انتخاباتـی هزینـه 

کرده انـد.

کـه  اسـت  گفتـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

رحمت اللـه نبیـل، فرامـرز متنـا، شـیدامحمد ابدالی، 

احمدولـی مسـعود، گلبدین حکمتیـار، محمدابراهیم 

الکـوزی، محمدحنیـف امتـر و زملـی رسـول گـزارش 

مالی شـان را بـه ایـن کمیسـیون ارائـه نکـرده انـد.

مالـی  امـور  تنظیـم  داخلـی  کارشـیوه  بر اسـاس 

جمهـوری،  ریاسـت  نامـزدان  انتخاباتـی  مبـارزات 

نامـزدان مکلف انـد کـه از مصـارف مالـی کمپین های 

2- ص  در  ادامـه   ... انتخاباتی شـان 

تضعیـف پیرفت هـای انجـام شـده، خـوداری شـود.

او افـزوده که پاکسـتان بـه عنوان "دوسـت صمیمی"، 

درحـد  را  الزم  اقدام هـای  متـام  کـه  اسـت  حـارض 

و  افغانسـتان  در  ثبـات  زیـرا  دهـد،  انجـام  توانـش 

اسـت. پاکسـتان  خواسـت  منطقـه 

در یـک مـاه گذشـته ایـن دومیـن بـار اسـت کـه آقای 

مـاه  اوایـل  می کنـد،  دیـدار  پاکسـتان  از  خلیلـزاد 

جـاری نیـز آقـای خلیلـزاد از اسـام آباد دیـدار کـرد و 

همزمـان هیأتـی از دفرت سیاسـی طالبـان در قطر نیز 

بـه پاکسـتان سـفر کـرده بـود.

براسـاس گزارش ها در این سـفر آقای خلیلزاد بیشـرت 

بـرای رهایی اسـتادان دانشـگاه آمریکایی تاش کرده 

بـود که چند سـال قبل توسـط طالبان ربوده شـدند.

عمران خان: طرف های درگیر در افغانستان گام های عملی برای 
کاهش خشونت بردارند

کمیسیون انتخابات گزارش مصارف 
کارزارهای انتخاباتی نامزدان را منتشر کرد

درصفحه2

مشاور امنیت ملی: 
گروه طالبان کنترل جنگ را

از دست داده است



 

کارتون روز

 

 

 

حمـد الله محب مشـاور امنیت ملی 

مـا  بررسـی های  می گویـد،  کشـور 

نشـان می دهـد که شورشـیان گروه طالبـان دیگر یک 

دسـت نیسـتند و کنـرل جنـگ را از دسـت داده اند. 

آقـای محـب روز سه شـنبه )7 عقـرب( در یک نشسـت 

خـری در کابـل گفـت کـه اطالعاتـی بـه مـا رسـیده 

گـروه  برجسـته  قوماندانـان  از  شـاری  کـه  اسـت 

پیوسـته اند. تروریسـتی داعـش  بـه گـروه  طالبـان 

او افـزود، در زمـان انجـام مذاکـرات طالبـان و آمریـکا 

کـه بـرای ۹ ماه در قطر ادامه داشـت، مـال عبدالقیوم 

ذاکـر، از فرماندهـان ارشـد نظامـی گـروه طالبـان بـه 

گـروه ترویسـتی داعش پیوسـت.

ایـن قومانـدان گـروه طالبـان در زمـان مالعمـر، رهر 

پیشـین ایـن گـروه بـه عنـوان معـاون او انتخاب شـده 

بـود و در زمـان امـارت طالبان نیـز از قوماندان نظامی 

ایـن گـروه به شـار می رفت و پـس از سـقوط طالبان 

بـاز داشـت و بـه گوانتانامو منتقل شـد.

بـا  میـالدی  در سـال ۲۰۰۷  او  کـه  گفتـه می شـود 

توسـط  از شـهروندان کوریـای جنوبـی کـه  گروهـی 

افـراد طالبـان بـه گـروگان گرفته شـده بودنـد، مبادله 

. شد

حمداللـه محب همچنیـن گفت که اکنون شورشـیان 

سـنگینی  شکسـت  بخـش  چهـار  در  طالبـان  گـروه 

خورده انـد و در وضعیـت خوبـی قـرار ندارنـد.

او عـالوه کـرد کـه طالبان از نظر امنیتی ضعیف شـده 

اسـت و بایـد صلـح کننـد و اینکـه می گوینـد کـه مـا 

صلـح منی کنیـم "گـپ بـاداران آنهاسـت".

مشـاوره امنیـت ملـی کشـور همچنیـن در قسـمتی 

دیگـر از سـخنان خود گفـت که جنـگ طالبان جنگ 

"عقیـده ای" نیسـت و بیشـر بـه خاطر قاچـاق، قدرت 

دیگـر(  کشـورهای  بـرای  )جنـگ  مـزدوری  و  طلبـی 

است.

آقـای محـب بـا اشـاره بـه جنـگ در والیت هـای تخـار 

و بدخشـان، افـزود، وقتـی بـه جنـگ در ایـن والیت ها 

نظـری بیاندازیـم، می بینیـم که متام ایـن جنگ ها به 

خاطـر معـادن و قاچـاق بوده اسـت.

و  دفاعـی  ملـی  نريوهـای  کـه  کـرد  تاکیـد  امـا  او 

نـوع  هـر  از  جلوگـريی  توانايـی  افغانسـتان  امنیتـی 

فعاليـت دشـمن را دارنـد. شورشـیان طالبـان امسـال 

مراکـز  کننـد،  تـرف  را  واليـت  چنـد  مي خواسـتند 

قدرت شـان را بـه ميـان بياورنـد، نـه تنهـا کـه کامياب 

نشـدند بلکـه مناطـق زيـادی را نیـز از دسـت دادنـد.

طرح هفت ماده ای برای صلح

حکومـت بـه منظور ختم جنـگ و پیشـرد روند صلح، 

برنامـه هفـت مـاده ای را طـرح کـرده اسـت که در سـه 

بخـش: مذاکره بـا امریکا، پاکسـتان و طالبان؛ اجاع 

مسـئول  کـه  می گویـد  کشـور  ملـی  دفـاع  وزارت 

نظامـی گـروه طالبـان برای ولسـوالی شـینکی و 31 

عضـو دیگـر این گـروه در یک حملـه هوایی در والیت 

زابـل کشـته شـده اند. 

 7( سه شـنبه  روز  ظهـر  از  بعـد  ملـی،  دفـاع  وزارت 

عقـرب( بـا نـر خرنامـه ای گفتـه:"در نتیجـه حمله 

طالبـان  نظامـی  مسـئول  بریالـی  مولـوی  هوایـی، 

برای ولسـوالی شـینکی والیت زابل با 31 تروریسـت 

دیگـر کشـته شـدند".

در خرنامـه آمده:"نیروهـای ملـی دفاعـی و امنیتـی 

ادامـه از ص 1- را در جریـان دو مـاه کارزارهـای 

مسـتقل  کمیسـیون  بـه  نوبـت  دو  در  انتخاباتـی 

انتخابـات گـزارش دهنـد. طبـق مـاده هفتـم ایـن 

بایـد گـزارش نخسـت مصـارف  نامـزدان  گـزارش 

در چهـارم  را  انتخاباتی شـان  کمپین هـای  مالـی 

تـا هشـتم سـنبله سـال و گـزارش دور دوم را در 

چهـارم تـا پنجـم میـزان گـزارش می دادنـد.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، سـقف هزینـه دو 

مـاه کمپایـن انتخاباتـی را بـرای هر نامـزد، حدود 

۴۴۲ میلیـون افغانـی تعییـن کـرده بـود.

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری کشـور در ششـم 

میـزان برگـزار شـد، 18 نفـر خـود را نامـزد کـرده 

امتـر  حنیـف  محمـد  جملـه  آن  از  کـه  بودنـد 

نامـزد  چهـار  و  نشـد  انتخاباتـی  کارزارهـای  وارد 

دیگـر نیـز از نامـزدی شـان در جریـان مبـارزات 

داده انـد. انـراف  انتخاباتـی 

سـازی  فراهـم  مسـئولیت  کـه  درملـوگ  رشکـت 

کمیسـیون  بـه  را  بایومریـک  دسـتگاه های 

انتخابـات افغانسـتان دارد، در یـک نامـه بـه ایـن 

کمیسـیون تأییـد می کند که بیـش از یک میلیون 

و ۹۰۰ هـزار رأی در بانک اطالعات دسـتگاه های 

شـناخت بایومریـک ثبـت شـده اسـت.

بـه  عقـرب(   5( یکشـنبه  روز  کـه  نامـه  ایـن  در 

کمیسـیون مسـتقل انتخابات فرسـتاده شده، این 

رشکـت گفته اسـت کـه در حـدود ۱۳۷ هـزار رأی 

اختـالف برانگیـز را از دسـتگاه های احتیاطـی در 

روز انتخابـات قرنطیـن کـرده اسـت.

ایـن نامـه در پاسـخ بـه نامـه کمیسـیون انتخابات 

فرسـتاده شده اسـت. این کمیسـیون در نامه اش 

کـه روز چهـارم مـاه عقـرب فرسـتاده شـده اسـت، 

از رشکـت درملـوک پرسـیده اسـت کـه چـرا آرای 

بایومریـک در سیسـتم کمیسـیون انتخـاب )یک 

میلیـون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳( رأی نشـان داده می 

شـود؛ امـا اطالعاتی کـه نامزدان دیده مـی توانند 

)یـک میلیـون و ۷۹۱ هـزار و ۷۰۳( رای را نشـان 

مـی دهد.

مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  عبداللـه،  محمـد 

انتخابـات، در بـاره ایـن نامـه بـه طلوع نیـوز گفته 

بـا  کـه  هایـی  ایمیـل  یـا  مکاتـب  »مبادلـه  کـه: 

درملـوک داریـم، بـاالی تأییـد و تشـخیص همیـن 

دو عـدد اسـت کـه عدد یـک میلیـون و ۷۹۱ هزار 

درسـت اسـت یـا یـک میلیـون و ۹۲۹ هـزار و ایـن 

تفـاوت از روی چـی اسـت.« 

منطقـه ای و اجـاع داخلی می شـود.

مشـاور امنیـت ملی کشـور گفـت که ایـن برنامه هفت 

صحبت هـای  و  برنامه هـا  چکیـده  صلـح،  مـاده ای 

پنـج سـال اخیـر دربـاره صلـح اسـت و اصولـی کـه در 

برنامه هـای قبلـی صلـح در لویه جرگه مشـورتی صلح 

و مجالـس مربوطـه بـا مردم گرفته شـده، در آن رعایت 

است. شـده 

حمداللـه محـب تأکیـد کـرد بـر اسـاس پـالن صلـح 

افغانسـتان  حکومـت  آنکـه  از  پیـش  حکومـت، 

بـا طالبـان آغـاز کنـد، نیـاز اسـت تـا  مذاکراتـش را 

نوعیـت رشاکـت یـا همکاری های آینـده امریـکا و ناتو 

بـا افغانسـتان واضـح شـود و روی اینکـه آنهـا نیـز از 

گیـرد. صـورت  بحـث  می خواهنـد،  چـه  افغانسـتان 

آقـای محـب افـزود، در بحـث مذاکـره صلـح حکومـت 

ایـن اسـت  پاکسـتان، رشط اساسـی  بـا  افغانسـتان 

کـه پاکسـتان تضمیـن بدهـد کـه از طالبـان حایـت 

منی کنـد و بـه این گـروه و دیگر گروه های تروریسـتی 

منی دهـد. جا/مـکان 

او تاکیـد کـرد که تا زمانی که پاکسـتان به افغانسـتان 

گروه هـای  و  طالبـان  بـه  دیگـر  کـه  ندهـد  تضمیـن 

دیگـر جـا فراهـم منی کنـد و از ایـن گروه هـا حایـت 

منی کنـد هیـچ مذاکـره صلـح، نتیجـه نخواهـد داد.

بـه  تنهـا  نـه  کـه  گفـت  ملـی کشـور  امنیـت  مشـاور 

افغانسـتان بلکـه به متـام دنیا به اثبات رسـیده اسـت 

کـه طالبان غالم پاکسـتان اسـت و بـدون حایت این 

کشـور منی توانـد بـه جنـگ ادامـه بدهـد.

آقـای محـب اضافه کـرد، این گـروه پیـش از مذاکرات 

صلـح بـا حکومـت افغانسـتان باید وضاحـت بدهد که 

چگونـه خـود را از پاکسـتان جـدا می کنـد و پیـش از 

نشسـن پشـت میز مذاکره باید از افغان کشـی دست 

بـردارد. او افـزود، بـر بنیـاد برنامـه صلـح، پیشـنهاد 

حکومـت اعـالم آتش بس یـک ماهه و پـس از آن رفن 

پشـت میـز مذاکره اسـت.

مـا خواهـان  کـه  ملـی کشـور گفـت  امنیـت  مشـاور 

قطـع رابطـه شورشـیان طالبـان بـا کشـورهای ديگر و 

شـبکه های اسـتخبارايت هسـتيم. آنان بايد اين رابطه 

را واضـح کننـد و يـک آتش بس يکاهـه را بپذيرند که 

فهميده شـود از خونريزی دسـت کشـيده اند و کشتار 

مـردم بـی دفـاع را متوقـف می کنند.

در همیـن حال، عمران خان، نخسـت وزیر پاکسـتان 

وزارت  ویـژه  مناینـده  خلیلـزاد،  زملـی  بـا  دیـدار  در 

خارجـه آمریـکا بـرای صلح افغانسـتان گفته اسـت که 

متـام طرف هـای درگیـر در افغانسـتان بایـد گام هـای 

عملـی بـرای کاهش میزان خشـونت بردارنـد. او گفته 

اسـت پاکسـتان مجددا حایت "دوامدار و صمیانه" 

خـود را از رونـد صلـح افغانسـتان اعـالم می کند.

بخش هـای  در  طالبـان  بـاالی  را  عملیات شـان 

ناامـن کشـور شـدت بخشـیده اند کـه در نتیجـه ی 

ایـن عملیـات ده هـا تـن از طالبـان بـه شـمول افـراد 

کلیـدی و مهـم شـان تنهـا در روزهـای اخیـر کشـته 

شـدند".

وزارت دفـاع ملـی تاکیـد کـرده کـه نیروهـای ملـی 

دفاعـی و امنیتـی بـرای پاسـداری از مـردم و مبـارزه 

بـا تروریسـت ها از هیـچ نوع تـالش دریـغ نخواهند و 

در ایـن راسـتا تـا آخریـن رمق حیـات مبـارزه خواهند 

کرد.

کـه  اسـت  گفتـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

از  انـراف خـود  بـه صـورت رسـمی  آقـای امتـر 

کمیسـیون  ایـن  بـه  را  انتخاباتـی  کارزارهـای 

مالـی  مصـارف  بایـد  بنابرایـن  و  نـداده  گـزارش 

خـود را گـزارش دهـد. همچنیـن نامزدانـی که در 

جریـان کارزارهـای انتخاباتـی انـراف داده انـد، 

بایـد مصـارف مالـی خـود را در مدتی کـه کمپاین 

کرده انـد بـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ارائـه 

کننـد.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد نامزدانی 

کـه گزارش مالی شـان را بـه موقع ارائـه نکرده اند، 

ایـن  نام هـای  و  می شـوند  محسـوب  متخلـف 

نامـزدان در هنـگام اعالم نتایـج ابتدایی انتخابات 

بـه  و  اعـالم  عقـرب   ۲۳ در  جمهـوری  ریاسـت 

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی معرفـی خواهنـد 

. شد

کمیسـیون  نامـه  بـه  پاسـخ  در  درملـوک  رشکـت 

انتخابـات نوشـته اسـت کـه حسـاب نامـزدان در 

محـل  هـر  نتایـج  هـای  برگـه  اطالعاتـی،  بانـک 

آرای  متامـی  کـه  هنگامـی  و  می دهـد  نشـان  را 

بایومریـک شـده ایـن محـل ها گـردآوری شـدند، 

)یـک میلیـون و ۷۹۱ هـزار و ۷۰۳( ر أی ثبت این 

بانـک شـدند. 

در کنـار آن، ۱۳۷ هـزار و ۶۳۰ رأی بایومریـک 

شـده دیگـر در قرنطیـن اسـت.

رشکـت درملـوک می گویـد کـه بربنیـاد اطالعـات 

کارمنـدان  مـورد،  چندیـن  در  اطالعـات،  مرکـز 

وقـت،  را صبـح  رأی دهـی  برگه هـای  انتخابـات، 

پیـش از پایـان روز رأی دهـی ثبـت کـرده انـد و 

سـپس دسـتگاه بایومریـک آن محل هـا غیرفعال 

شـده انـد. امـا بـرای ادامـه ثبـت بایومریـک رأی 

محل هـا،  ایـن  در  انتخابـات  روز  در  دهنـدگان 

فعـال  را  احتیاطـی  دسـتگاه های  کارمنـدان، 

سـاخته انـد و رأی دهنـدگان را ثبـت کـرده انـد. 

در نامـه رشکـت درملـوک آمـده اسـت که مـواردی 

بـی هیـچ  برگه هـای رأی دهـی  دارنـد کـه  وجـود 

رایـی در رسور ثبت شـده اند. اما پـس از آن، برگه 

دوم نتایـج بـا چنـد رای از هـان مرکـز ثبت شـده 

اسـت، امـا ایـن بـار از دسـتگاه هـای احتیاطـی 

بـوده اسـت ایـن برگه هـای دوم بررسـی شـده اند 

و بـر بنیـاد رونـد رای دهی اسـت؛ امـا در قرنطین 

قـرار دارنـد؛ زیـرا از یک مرکـز دو برگـه نتایج آمده 

است.

کمیسیون انتخابات گزارش 
مصارف کارزارهای انتخاباتی نامزدان را منتشر کرد

شرکت درملوک
 ۱.۹میلیون رای بایومتریک شده را تأیید می کند

مشاور امنیت ملی: 
گروه طالبان کنترل جنگ را از دست داده است
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ایـاالت  میـان  صلـح  مذاکـرات  کـه  اسـت  سـال  یـک 

متحـده امریـکا و طالبـان جریـان دارد. در این مـدت نُه دور 

مذاکـره میـان هیـأت هـای دو طـرف در قطـر صـورت گرفت 

و تـا تدویـن موافقتنامـه و امضـای آن نیـز پیـش رفـت؛ امـا 

در دقیقـه نـود ترامـپ رییـس جمهـور امریکا رونـد مذاکرات 

را متوقـف سـاخت و از امضـای توافقنامـه بـا طالبـان نیـز ابا 

ورزیـد. اگرچـه دلیـل ایـن کار رییـس جمهـور امریکا کشـته 

شـدن یک شـهروند امریکایـی در جریان حملـه انتحاری در 

کابـل خوانـده شـد؛ اما بدون شـک عالوه بر حملـه انتحاری 

مسـایل دیگـری نیـز در رد توافقنامـه با طالبـان دخیل بوده 

است. 

بـا  از محتـوای موافقتنامـه  بـه مطالبـی کـه  بـا توجـه 

طالبان به بیرون درز کرده بود، بسـیاری از مقامات بلندپایه 

امریـکا و کارشناسـان معتـر بیـن املللـی، ایـن توافقنامـه 

را یکجانبـه و بـه نفـع طالبـان دانسـتند و دولـت امریـکا را 

مسـؤل هرگونه عواقـب و پیامدهای منفی آن دانسـتند. آنها 

معتقـد بودنـد که توافقنامـه امریکا با طالبـان جز مروعیت 

دادن بـه طالبـان و چشـم پوشـی کـردن از متامـی جنایـات 

بـه سـه دهـه گذشـته، دیگـر هیـچ  ایـن گـروه در نزدیـک 

دسـتاوردی در راسـتای صلـح و امنیـت افغانسـتان نخواهـد 

داشـت. بـه ایـن دلیـل آنهـا خـروج نیروهـای امریکایـی از 

افغانسـتان را فاجعـه بـار توصیـف کردنـد.

منایندگـی  بـه  زاد  خلیـل  توسـط  کـه  صلحـی  رونـد 

قابـل  هـای  پیرفـت  بـا  افتـاد، هرچنـد  راه  بـه  امریـکا  از 

مالحظـه ای همـراه بـود، امـا ایـن پیرفـت هـا در راسـتای 

صلـح واقعـی و دایمـی و همسـو بـا منافع مـردم افغانسـتان 

بـه وجـود نیامـده بـود. ایـن پیرفـت ظاهـری در واقـع یک 

پس رفـت وحشـتناک بـه دهـه نـود و غلبـه تفکـر امارتـی بـر 

تفکـر جمهوری و سـپردن رسنوشـت یک ملت به دسـت یک 

تعـداد تروریسـت جنایت کار و حامیان منطقه ای شـان بود. 

ایـن پیرفت ممکن اسـت برای امریکا یـک راه فرار و بیرون 

رفـت از بحـران افغانسـتان را فراهـم می کرد، امـا برای مردم 

افغانسـتان و آینـده ایـن کشـور فاجعـه ای بیـش نبـود.

موضوعـی کـه در ایـن روند بـه کلی نادیده گرفته شـده 

بـود، حکومـت و مـردم افغانسـتان بـود. درحالـی کـه آینـده 

پیامدهـای  و  اسـت  افغانسـتان  مـردم  مربـوط  ایـن کشـور 

مثبـت و منفـی آن رسنوشـت همین مردم را متأثر می سـازد؛ 

امـا وقتـی ایـن مردم از رونـدی که در آن در رابطـه به زندگی 

شـان تصمیم گرفته می شـود و رسنوشـت آینده خودشـان و 

کشورشـان تعییـن مـی گـردد، چگونه می تـوان اذعـان کرد 

کـه منافـع و خواسـت های اساسـی ایـن مـردم در چارچوب 

موافقنامـه هـای کذایـی در نظـر گرفته می شـود؟!

بـه همیـن دلیـل بـود کـه حکومـت افغانسـتان نسـبت 

بـه رونـد مذاکـرات صلـح امریـکا و طالبـان بـا بـی میلـی و 

حتـا بـا شـک و تردیـد مـی نگرسـت و بـار بـار موضـع خـود 

را بـه صـورت واضـح در ارتبـاط بـا پروسـه صلـح اعـالم کـرد. 

حکومـت افغانسـتان تنهـا بـه تـالش هـای ارج مـی نهـد که 

در آن هـدف، صلـح واقعـی تحـت رهـری و مدیریـت دولـت 

افغانسـتان باشـد. از ایـرو هرنـوع تالشـی کـه موجـب دور 

و  اهـداف  راسـتای  در  و  گـردد  افغانسـتان  حکومـت  زدن 

منافـع بیگانـگان بچرخد، بـرای حکومت و مردم افغانسـتان 

قابـل پذیـرش نخواهـد بـود.

حکومـت افغانسـتان مـوازی بـا مذاکـرات قطر، پروسـه 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری را مطابـق قانـون بـه پیـش برد 

تأکیـد منـود.  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  برگـزاری  بـر  و 

حکومـت اسـتدالل مـی کـرد کـه پروسـه صلـح تنهـا تحـت 

رهـری یـک حکومـت مـروع و برخواسـته از آرای واقعـی 

مـردم افغانسـتان مـی تواند بـه نتیجه برسـد و حکومت های 

ضعیـف و مؤقـت منـی توانـد از منافـع مـروع و اساسـی 

مـردم دفـاع کنـد.  

حـاال کـه انتخابـات برگـزار شـده و بـه تاریـخ 23 عقرب 

نتایـج ابتدایـی آراء اعـالم مـی شـود و پـس از اعـالم نتایـج 

نهایـی انتخابـات، حکومـت آینـده با قـدرت و اقتـدار قانونی 

مـی توانـد رونـد صلح را بهر از گذشـته به پیـش برد. صلح 

یـک بـازی نیسـت کـه رسنوشـت مـردم را در گـرو آن قـرار 

داده و پیامدهـای زیانبـار آن را بـه دوش یـک ملـت تحمیـل 

مناییـم.  صلـح یـک خواسـت و نیاز عمومی اسـت کـه در آن 

بایـد متامـی ابعـاد و جوانـب مسـأله بـا دقـت مـورد بررسـی 

قـرار گرفتـه و پیامدهـای مثبـت و منفـی صلـح بـا توجـه بـه 

خواسـت هـا و منافـع مردم سـنجش شـود.

پیچیدگـی صلـح در رشایـط فعلـی در ایـن اسـت که نه 

طالبـان در ارتبـاط بـا چگونگـی صلـح همنظـر و همفکر اند 

و نـه کشـورهای همسـایه و منطقـه در ایـن رابطـه بـه توافـق 

نسـبی دسـت یافتـه انـد. از آنجایـی کـه مسـأله افغانسـتان 

بـه نظـر متامـی  بایـد  بیـن املللـی دارد،  و  ابعـاد داخلـی 

جوانـب در پروسـه صلـح اهمیـت داده شـود؛ وگرنـه هرگونـه 

توافـق در راسـتای صلـح ناقـص، شـکننده و بحـران آفریـن 

بود. خواهـد 

 

د پکتيــا واليتــي شــورا د ولســمرۍ ټاکنــو پايلــو ځنــډ 

اندېښــمنه کــړې او ژر تــر ژره د دې پايلــو د اعــالن 

ــوي. ــتنه ک غوښ

ــر  ــپږمه ت ــه ش ــتې پ ــې مياش ــې د تل ــمرۍ ټاکن د ولس

رسه شــوې. ټــاکل شــوې وه چــې لومړنــۍ پايلــې یــې د 

ــه شــو او د  ــه اعــالن يش، خــو دا کار ون ــه ۲۷ م ــې پ تل

ټاکنــو کمېســیون ویــي چــې دغــه پایلــې پــه د لــړم پــه 

۲۳مــه اعــالن کــړي.

د پکتیــکا د والیتــی شــورا غــړو نــن پــه يــوه خــري 

ــه ګڼــې  ــو ځنــډ خلکــو ت ناســته کــې وويــل چــې د پايل

ــر  ــږي پ ــم وځنډي ــورې ه ــه ن ــړې او ک ــدا ک ــتنې پي پوښ

ټاکنيــزو کمېســيونونو او دغــه راز د ټاکنــو پــر پايلــو بــه د 

ــه والړ يش. ــه منځ ــم ل ــاور ه ــې ب ــو پات خلک

ــي  ــک ځاځ ــر عبداملال ــورا م ــي ش ــکا د واليت د پکتی

وویــل چــې خلــک د رايــو روڼ شــمېر او د ســمو رايــو پــر 

اســاس عادالنــه پرېکــړې تــه پــه متــه دي او تــر دې ډېــر 

انتظــار نــه يش کولــی. 

ــس او  ــه يش، ول ــالن ن ــې ژر اع ــه پايل ــي وويل:»ک ځاځ

ټــول هغــه خلــک چــې پــه ســختو رشايطــو کــې يــې د 

ــي  ــړه، ناهي ــاين ورک ــه او قرب ــاره راي ــي لپ ــه راتلونک ښ

ــيون  ــواک کمېس ــو خپل ــووليت د ټاکن ــږي او دا مس کي

ــږي.« ــه راجــع کي ت

د يــادې شــورا غــړي تــاج محمــد منــګل وویــل، د پايلــو 

لــه ځنــډ رسه دا اندېښــنه زياتــه شــوې چــې ګواکــې د 

د پکتيا واليتي شورا: د ولسمرشۍ ټاکنو پايلې دې ژر اعالن يش

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

افغانستان
 به صلح واقعی نیاز دارد

خلکــو پــه رايــه ســودا او د جوړجــاړي پــه پايلــه کــې بيــا 

پــه برخــو وېشــل شــوی حکومــت رامنځتــه نــه يش.

پــه  او  اعــالن  پايلــو  د  ټاکنــو  منــګل د ولســمريزو 

قانــوين ډول د نــوي حکومــت د کار پيــل د ســولې د 

خــرو لپــاره هــم حيــايت بــويل او وايــي چــې ســيايس 

ــد نــوي قانــوين حکومــت  ــه ټولنــه باي ــه او نړيوال ګوندون

ــړي. ــکاري وک ــې هم ــږد ک ــه لې ــه د واک پ ت

ده زياتــه کــړه:»د انتخاباتــو د پايلــو ځنډېــدل او ور 

رسه جوخــت د ســولې د خــرو رشوع کېــدو، خلکــو تــه 

ــه  اندېښــنه پيــدا کــړې چــې خــدای مــه کــړه نتيجــه ب

ــوږ  ــر رسه يش. زم ــه ت ــه ب ــه پروس ــه يش او بل ــالن ن اع

غوښــتنه همــدا ده چــې د انتخاباتــو پايلــه بايــد اعــالن 

ــرې  ــولې خ ــدې د س ــر واک الن ــت ت ــوي حکوم او د ن

مخکــې الړې يش.«

د واليتــي شــورا بــل غــړی جنــت خــان څمکنــی هــم د 

ــو  ــوي او د ټاکن ــګا ک ــالن ټین ــر ژر اع ــو پ ــو د پایل ټاکن

پــه اړه د ځينــو ټاکنيــزو ډلــو وار لــه مخکــې څرګندونــې 

ــوي  ــګار ک ــادوي او ټين ــل ي ــو الم ــا د خرابول ــاور فض د ب

چــې هېــڅ داخــي او بهرنــی بنســټ بايــد د ټاکنــو پــه 

ــه کــړي. ــې ون اړه ناســمې څرګندون

مسئول نظامی طالبان و 3۱ عضو دیگر این گروه
 در حمله هوایی در زابل کشته شدند



مـواردی  شـامل  پنهـان  اقتصـاد 
زیرزمینـی،  فعالیت  هـای  چـون 
می شـود.  قاچـاق  و  غیرقانونـی 
شـامل  زیرزمینـی  فعالیت  هـای 
فعالیت  هایـی اسـت کـه ماهیـت 
قانونـی داشـته و از نظـر اقتصادی 
یـک فعالیـت تولیـدی محسـوب 
می شـوند ولـی بـه دالیلـی از دید 
نـگاه  پنهـان  ذی ربـط  مسـئوالن 

داشـته می شـود.
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جنـگ تاریـخ همزاد بـا تاریخ انسـان دارد در حالی که 

صلـح و حـل منازعـه از طریـق مذاکـره محصـول فکـر 

انسـان مدرن اسـت. اقوام، فرهنگ ها و ادیان، تجربه، 

جنگ سـازی  بـرای  را  زیـادی  توان منـدی  و  تخصـص 

دارنـد. در حالـی کـه بـرای صلح سـازی، بـر تجربـه، 

تخصـص و توان منـدی الزم را نـدارد. رونـد صلـح بـر 

اصل هایـی قانع کننـده متکـی اسـت. مذاکـرات بـرای 

رسـیدن بـه صلح و پایـان دادن به جنگ انکارناشـدنی 

پایـه ی  بـر  مذاکـرات،  حاصـل  صلـِح  چـون  انـد؛ 

اسـتدالل و توافـق دوجانبـه اسـتوار اسـت کـه لزومـاً 

کـه  می دهـد  ارایـه  مؤثـر  و  بلند  مـدت  قطع نامه هـای 

ایجـاب یـک نقشـه راه را دارد کـه بر اسـاس آن طرفین 

بتواننـد بـه توافـق برسـند.

تـا کنـون مـوارد بسـیاری بـرای پیشـرد رونـد صلـح و 

ثبـات در افغانسـتان روی دسـت گرفتـه شـده انـد، اما 

بـرای تحقـق ایـن آرمـان بـزرگ، نیـاز اسـت کارهـای 

نیـز صـورت گیرنـد. در مـاه فـروری  زیـادی دیگـری 

سـال 2018، حکومـت افغانسـتان، طالبـان را دعـوت 

کـرد تـا وارد گفتگوهـای صلـح بـی قیـد و رشط شـوند. 

جریـان  در  روزه  سـه  بـس  آتـش  یـک  جـون،  مـاه  در 

ایـام عیـد عملـی گردیـد. در جـون ۲۰۱۸ آتش بـس 

سـه روزه ای اعالن شـده توسـط طالبان، برای نیروهای 

اولیـن  بین املللـی  نیروهـای  و  غیر نظامیـان  دولتـی، 

مکـث رسـمی در جنـگ ۱۸ سـاله بـود. ایـن رویـداد 

یکـی  از رویدادهـای قابـل توجـه بـود کـه کم تـر کسـی 

از  تصاویـری  کنـد.  پیش بینـی  را  آن  می توانسـت 

طالبـان، نیروهـای دولتـی و غیر نظامیـان کـه جشـن 

شـبکه های  در  گذشـتاندند،  هـم  کنـار  در  را  عیـد 

اجتامعـی نـر شـد. افغان هـا آهسـته آهسـته بـه ایـن 

فکـر افتادنـد کـه بـرای رسـیدن به صلـح اقـدام کنند. 

مـردم  کم کـم از امنیت کوتاه مدت آن روزها خوشـحالی 

می کردنـد. در مـاه اپریـل، حکومـت افغانسـتان جرگـه 

را  مـردم  برگـزار کـرد کـه خواسـت  را  مشـورتی صلـح 

بـرای توافـق صلح مطـرح میکرد. الکـن مذاکرات صلح 

امریـکا بـا طالبـان برای افغانسـتان نتیجه بخـش نبوده 

اسـت چـون بـدون نقشـه راه و طرح بـود، و بـرای مردم 

افغانسـتان مثـر نداشـت.

چـه  صلـح  بـرای  کـه  می داننـد  افغانسـتان  مـردم 

خم وپیچ هایـی را بایـد پشـت رس بگذراننـد. امـا ایـن 

 اقتصـاد کشـور به حیث سـکه ای اسـت کـه دو روی 
کامـًا متفـاوت دارد؛ بخشـی از آن در معـرض دیـد 
اسـت بـه عنـوان »بخـش رسـمی اقتصـاد« یـاد می 
شـود و بخشـی دیگـر هـم اگر چـه علی الظاهـر دیده 
می شـود، امـا از دید دولت و قوانیـن مربوط به مالیات 
و نظـارت دور می مانـد کـه از آن بـا عنـوان »اقتصـاد 
پنهـان« یـا »اقتصـاد زیرزمینـی« یـاد می شـود. این 
بخش نانوشـته اقتصاد را شـاید اینگونـه بتوان تعریف 
کـرد: اقتصـادی اسـت کـه به طـور عمـده در حـوزه 
غیرقانونـی،  فعالیت  هـای  زیرزمینـی،  فعالیت  هـای 
بخـش غیررسـمی، تولید خانـوار برای مصـرف نهایی 
خـود و مـوارد از قلـم افتـاده در فراینـد جمـع آوری 

آمار قـرار دارد. 
زیرزمینـی،  اقتصـاد  سـاده تر  و  دیگـر  به عبـارت 
اقتصـادی اسـت کـه در محاسـبات مالـی دولت  هـا 

نمی گیـرد.  قـرار 
خـود ایـن موضوع باعـث بروز اختـال در تحلیل  های 
اقتصـادی می شـود و طبیعـی اسـت کـه ایـن رونـد 

منجـر بـه بـروز بیمـاری در اقتصاد می شـود.
اقتصـاد زیرزمینـی شـامل آن دسـته از فعالیت هایـی 
اسـت کـه به طـور قانونی یـا غیرقانونی انجام شـده و 

در جایی ثبت نشـده اسـت. 
فعالیت هـای خـارج از حیطه اقتصاد رسـمی در چهار 
بخـش خانوار، غیررسـمی، نامنظـم و غیرقانونی قابل 
تفکیـک اسـت. طبیعـت پنهانـی اقتصـاد زیرزمینی، 
اندازه گیـری و مطالعـه مسـتقیم آن را بـا مشـکل رو 
بـه رو می سـازد و بـه همیـن دلیل بیشـتر روش های 
اندازه گیـری رایـج، روش هـای تخمیـن غیرمسـتقیم 
ایـن فعالیت هاسـت که بـا فرضیه هـای محدود کننده 

بسـیاری همراه اسـت. 
اقتصـاد  حجـم  اندازه گیـری  اخیـر،  دهـه  دو  در 
زیرزمینـی و بررسـی علـل و آثار آن بیش از گذشـته 
توجـه اقتصاددانـان را بـه خـود جلـب کـرده و بخش 
از ادبیـات اقتصـادی، بـه نتایـج مطالعـات  وسـیعی 

موجـود در ایـن بـاره اختصـاص یافتـه اسـت. 
بانـک جهانـی، اقتصـاد زیرزمینـی را شـامل تمامـی 
فعالیت هـای تولیـدی )کاال و خدمات( تعریف می کند 
کـه ممکن اسـت هم از جنبـه اقتصادی مولـد بوده و 
هـم کامـًا قانونی باشـند، اما به دالیلی ماننـد فرار از 
مالیـات، اجتنـاب از مواجهـه با اسـتانداردهای خاص 
بـازار کار )ماننـد حداقـل دسـتمزد یا اسـتانداردهای 
ایمنـی( و یـا اجتنـاب از درگیر شـدن با بوروکراسـی 

اداری، عمـداً از مقامـات عمومـی پنهان می شـوند.
اقتصـاد پنهـان شـامل مـواردی چـون فعالیت  هـای 

زیرزمینـی، غیرقانونـی و قاچـاق می شـود. 
فعالیت  هـای زیرزمینی شـامل فعالیت  هایی اسـت که 
ماهیت قانونی داشـته و از نظـر اقتصادی یک فعالیت 

پرسـش هـا  کـه آیـا مذاکـرات بـرای همیشـه بی نتیجه 

خواهـد مانـد یـا صلحی  که دیرزمانی چشـم بـه راهش 

هسـتند، بـه حقیقـت مبـدل خواهـد گردید؟ همـه روزه 

در اذهـان شـهروندان کشـور خطـور می کنـد . امـا بـه 

نظـر مـی رسـد، صلـح دسـت یافتنی خواهـد بـود، در 

صورتـی کـه مـا بـا یک طـرح و یـک نقشـه راه بـه پیش 

برویم.

داکـر حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی قبـل از 

در  مطبوعاتـی  کنفرانـس  یـک  در  گذشـته  روز  ظهـر 

رابطـه بـه صلـح، طـرح و نقشـه راه جدیـد حکومـت را 

معرفـی کـرد. 

ایـن طـرح سـه بخـش را دربـر دارد و بـرای رسـیدن بـه 

صلـح راه  حـل هـای مـد نظـر گرفتـه شـده اسـت که ما 

را میتوانـد بـه صلـح و ختـم جنـگ نزدیـک کند. 

مطبوعاتـی  کنفرانـس  در  گذشـته  روز  محـب  داکـر 

گفـت: "پـالن ترتیـب شـده هفـت ماده یـی صلـح روی 

ایـن تاکیـد دارد کـه روابط آینـده با امریـکا و هم کاران 

بین املللـی و بـه همیـن ترتیـب بـا پاکسـتان و کشـور 

هـای منطقـه چگونـه باشـد."

 ایـن طـرح هفـت مـاده ای بـه ترسـیم راه حـل هـای 

بـرای رسـیدن بـه صلـح بـا ثبـات پرداختـه اسـت، در 

ایـن طـرح راه هـای مذاکـره با ایـاالت متحـده امریکا و 

ناتـو، مذاکـره با طالبـان، مذاکـره با پاکسـتان، منطقه 

و جهـان اسـالم، سـازمان هـای بیـن املللـی و غـرب، 

بحـث بـا همسـایه هـا، رسـیدگی بـه شـکایت هـا در 

سـطح ملـی و تقویـت نهادهـای ملـی آمـده اسـت.

مشـاور امنیـت ملـی می گویـد، در نظـر اسـت کـه در 

سـطح کشـور در رابطـه بـه صلـح یـک جرگـه کوچـک 

برگـزار گریـده و در کنـار آن، در سـطح جهـان و منطقه 

اجـامع بـه میان آیـد، کـه در آن بحـث و گفت گوهـای 

کـه  تصامیمـی  پایـان  در  و  گیـرد  صـورت  هامهنـگ 

وجـود  آن  شـدن  عملـی  ضامنـت  می شـود،  گرفتـه 

داشـته باشـد. 

رسـیدن بـه صلـح پایـدار و باعـزت بـه ظرفیت سـازی، 

اعتامدسـازی و انسـجام ملـی، و طـرح و نقشـه راه نیـاز 

دارد کـه در ایـن راسـتا هـر نهـاد و هـر شـخص بایـد 

رسـالت خـود را به گونه ای درسـت و دقیـق انجام دهد.

افغانسـتان  حکومـت  کـه،  اسـت  ایـن  مـن  پیشـنهاد 

وظایـف  کـه  صلـح  امـور  در  دولـت  وزارت  مخصوصـاً 

تولیـدی محسـوب می شـوند ولـی بـه دالیلـی از دید 
مسـئوالن ذی ربـط پنهـان نگاه داشـته می شـود. این 
دالیـل عبارتنـد از امتنـاع از پرداخت مالیات و سـهم 
تأمین اجتماعـی، خودداری از پذیـرش ضوابطی نظیر 
حداقـل دسـتمزد یـا مقـررات مربـوط بـه ایمنـی و 
سـامت کار و همچنیـن امتناع از پذیـرش رویه  های 

اداری.
از  بخشـی  یـا  تمـام  پنهـان کـردن  نظیـر  مـواردی 
درآمد شـرکت  ها با هـدف امتنـاع از پرداخت مالیات، 
کم اظهـاری در ارزش واردات، اسـتخدام نیـروی کار 
تولیـدی  فعالیت  هـای  بـه  مبـادرت  و  غیررسـمی 
و  طوالنـی  رویه  هـای  از  اجتنـاب  هـدف  بـا  پنهـان 
پرهزینـه اداری، در گروه فعالیت  هـای زیرزمینی قرار 
می گیرنـد. در کنـار چنیـن فعالیت هایـی، رفتار هـای 
نظـام  در  کـه  دارد  وجـود  قاچـاق  و  غیرقانونـی 
حسـاب  های ملـی بـه فعالیت  هایـی اطـاق می شـود 
کـه طبـق مقـررات جـاری کشـور، ممنـوع هسـتند؛ 
ماننـد تولیـد و تجـارت مـواد مخدر. براسـاس تعریف 
به علـت  خارجـی،  ارز  و  کاال  قاچـاق  هرنـوع  فـوق، 
غیرقانونـی بـودن آن، در همیـن گروه قـرار می گیرد. 
همپنیـن فعالیت هـای زیرزمینـی بـه 3 گـروه زیـر 

می شـود: دسـته بندی 
۱-اقتصـاد غیرقانونـی: شـامل درآمدهـای ناشـی 
از فعالیت هـای ناقـض قوانیـن مرتبـط بـا برخـی از 
احـکام حقـوق تجـارت؛ مانند تجـارت مـواد مخدر و 

یـا پول شـویی.
از  دسـته  آن  شـامل  نشـده:  ثبـت  اقتصـاد   -۲
فعالیت هـای اقتصـادی کـه ضوابط و مقـررات مرتبط 

  محمد ظهیر شعبان

پالیسی های اقتصاد پنهان افغانستان

مفیدیت نقشه راه در پروسه صـلح

پروسـه صلـح را بـه عهـده دارد بایـد مسـوولیت جامـع 

بـر عهـده بگیـرد و  اقـدام حکومـت در رونـد صلـح را 

هم چنـان بـر هم آهنگـی و هم سوسـازی متامـی جنـاح 

هـا بـه منظـور تالش هـای صلح سـازی اقـدام منایـد.

اعضای مجلسـین شـورای ملـی، منحیـث مناینده گان 

بـرای  را  کمیسـیون های  و  کمیته هـا  بایـد  مـردم، 

و  کـرده  ایجـاد  صلـح  تعمیـم  و  خشـونت  تشـخیص 

حکومـت افغانسـتان را بـرای رسـیدن بـه صلـح یـاری 

برسـانند.

میـان  مـرز  بایـد  سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب 

سـاله   ۱۸ ارزش هـای  حفـظ  و  سیاسـی  رقابت هـای 

مبتنـی  روایـت  سـاخنت  بـرای  و  دهنـد  تشـخیص  را 

شـهروند-محوری  و  جمهـوری  نظـام  دموکراسـی،  بـر 

بین شـان مخـرج مشـرکی پیـدا کننـد و در گفت وگـو، 

و  واضـح  صـورت  بـه  طالبـان  بـا  موافقـت  و  مذاکـره 

مناینـد. کمـک  را  افغانسـتان  دولـت  نظام منـد 

مجمع هـا،  اکادمیـک؛  مراکـز  و  مدنـی  جامعـه 

اتحادیه هـا، بنیادهـا، انجمن هـا، شـوراها و مؤسسـات 

و  صلح سـازی  موضـوع  بایـد  اجتامعـی   – انتفاعـی 

اضافـه  تشکیالت شـان  اهـداف  بـه  را  صلح پـروری 

منـوده و نقش مؤثرشـان را در ارتقـای ظرفیت و آگاهی 

کننـد. ایفـا  پیرامـون صلـح  مـردم 

روحانیـون، نقـش علامی دیـن و خطیبان منابر بسـیار 

مهـم و ارزنـده اسـت، ایـن قـر روحانی می بایسـت  با 

توجـه بـه تأکیـد اسـالم بـر صلـح و هم چنـان مذمـت 

ریختـه شـدن خـون مسـلامن در اسـالم، دیدگاه هـای 

خشـونت زا و صلح جویانـه را در مـدارس و منابـر تبلیـغ 

منـوده و آن را ترویـج دهنـد.

بـا ارائـه گـزارش بـه مراکـز آمـار دولتـی را رعایـت 
نمی کننـد. اقتصـاد ثبـت نشـده معادل همـان درآمد 
ثبـت نشـده اسـت؛ یعنی درآمـدی که می بایسـت در 
نظام هـای حسـابداری ملـی ثبـت شـود، امـا معموالً 
تولیـدی  اتفـاق نمی افتـد؛ ماننـد فعالیت هـای  ایـن 

ر. خانوا
۳- اقتصـاد گـزارش نشـده: شـامل آن دسـته از 
فعالیت هـای اقتصـادی کـه طبـق قانـون می بایسـت 
امـور مالیاتـی گـزارش شـود و نشـده  بـه سـازمان 

اسـت؛ ماننـد فرارهـای مالیاتـی.
آمار هـای رسـمی و غیررسـمی از اقتصـاد افغانسـتان 
نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه اقتصـاد زیرزمینـی و 
پنهان بیش از اقتصاد رسـمی افغانسـتان فعال اسـت. 
شـاید بتـوان اقتصـاد افغانسـتان را بـه درختی بزرگ 
و بلنـد قامتـی تشـبیه کرد کـه اقتصاد رسـمی همان 
قسـمت بیرون از خاک که شـامل تنه و شـاخ و برگ 
درخـت اسـت و اقتصـاد زیر زمینـی نیز ریشـه هایی 
اسـت کـه تـا چندیـن متـر زیـر خـاک از هـر طـرف 

ریشـه دوانده اسـت. 
در ایـن مثـال بخوبـی مشـخص اسـت کـه بـه هیـچ 
وجـه نمی تـوان درخـت اقتصـاد افغانسـتان را بدون 
ریشـه پنهانـش در نظـر گرفـت. همچنیـن شـرایط 
اقتصـاد  کـه  اسـت  نحـوی  بـه  افغانسـتان  اقتصـاد 
رسـمی جامعـه بـر پایـه و ریشـه اقتصاد غیر رسـمی 
بنـا شـده اسـت کـه ایـن از ویژگـی هـای اختصاصی 
و  فورمـول  اسـت کـه در هیـچ  افغانسـتان  اقتصـاد 

معـادالت اقتصـادی نمـی گنجـد.
متأسـفانه تاریـخ اقتصـادی جامعـه افغانسـتان تاریخ 

اقتصـاد غـارت، اقتصـاد مـواد مخـدر، اقتصـاد رانـت 
هـای دولتی و اربیتراژهـای اقتصادی، اقتصـاد قاچاقا 
بـوده اسـت و حاکمـان  و....  انسـان  قاچـاق  دالـر و 
دولتـی افغـان کم تـر بـه بنیان گـذاری یـک اقتصـاد 

رسـمی و  بومـی پرداخته انـد. 
ایـن تاریـخ اقتصـادی راه را بـرای یـک اقتصـاد غیـر 
رسـمی سـیاه بـاز نمـوده کـه شـبکه های سیاسـی 
امنیتـی و قومـی از دیر زمانی منفعت گیـر و بازیگران 

می باشـند.  آن 
ایـن شـبکه های مخـوف ریشـه ها و شـاخه های آن 
در تمـام نظـام، جامعـه و بافـت اجتماعـی مـا تنیـده 
اسـت بـه نحـوی کـه اقتصـاد پنهـان مافیایـی چهار 
طـرف افغانسـتان را گرفتـه اسـت؛ امـا آنچـه باعـث 
شـده کـه ریشـه اقتصـاد پنهـان در افغانسـتان بیش 
از گذشـته بیشـتر و بزرگتـر شـود، منافعی اسـت که 
سـایر کشـورها در حیـاط خلـوت اقتصـاد افغانسـتان 

به دنبـال آن هسـتند. 
منافعـی که عرضه و تقاضای خواسـته های نامشـروع 
آنـان را تنهـا در اقتصـاد افغانسـتان بـه تعـادل مـی 
رسـاند و اکـو سیسـتم اقتصادی پنهانـی را در متطقه 

ایجـاد کـرده اند. 
همسـایه های افغانسـتان، کشـور های خلیـج نشـین 
را  اساسـی  نقـش  اروپایـی  کشـورهای  از  برخـی  و 
در افزایـش و کاهـش نـرخ و حجـم اقتصـاد پنهـان 

می کننـد.  بـازی  افغانسـتان 
عمدتاً از افغانسـتان مـواد مخدر، سـنگ های قیمتی، 
مـواد معدنـی، پول سـیاه و آثـار عتیقه به کشـور های 
همسـایه سـرازیر می شـود و از ایـن کشـور های بـه 

افغانسـتان اسـعار خارجـی، مـواد تعمیراتـی و سـاح 
وارد می شـود. 

کشـور های همسـایه افغانسـتان مـکان انتقـاالت مواد 
مخـدر، قاچاق انسـان، آثـار عتیقه و پول سـیاه بوده و 
کشـور های خلیـج دفـن گاه پول سـیاه و سـرمایه های 
نامشـروع بازیگران اقتصاد پنهان افغانسـتان می باشـد.

جنـگ افغانسـتان جنـگ اقتصـاد مـواد مخدر اسـت، 
افغانسـتان بخـش زیـادی از تریـاک جهـان را فراهـم 
می کنـد، افغان هـا سـاالنه بیـش از نیمـی ازعایدشـان 
را بـه خاطـر دسترسـی بـه خدمـات اساسـی رشـوت 
می دهنـد، حکومـت افغانسـتان تنهـا فی صـدی کمی 
از عوایـد گمرک هایش را به دسـت مـی آورد، از میدان 
هوایـی کابـل، بلـخ و هـرات سـاالنه میلیون هـا دالر به 
صورت نقد پول شـویی و از افغانسـتان قاچاق می شـود 
و یـا هـم یکـی از منابع مهـم تمویل داعـش و طالبان 
اسـتخراج غیرقانونـی و قاچـاق معـادن افغانسـتان بـه 

بیرون از کشـور اسـت. 
این هـا تنهـا گوشـه هایی از اقتصـاد پنهان افغانسـتان 
کمتـر  امـا  بینیـم  مـی  و  مـا می شـنویم  کـه  اسـت 
بـه شـبکه و افـرادی کـه پشـت پـرده ایـن مافیایـی 
بـزرگ اقتصـاد و حکومـت افغانسـتان و منطقه اسـت 

می پردازیـم.
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 محمدداودمحمدی

 ایـن طـرح هفـت مـاده ای بـه ترسـیم راه حل 

هـای بـرای رسـیدن بـه صلـح بـا ثبـات پرداخته 

اسـت، در ایـن طـرح راه هـای مذاکـره بـا ایاالت 

متحـده امریـکا و ناتو، مذاکـره با طالبـان، مذاکره 

اسـام، سـازمان  پاکسـتان، منطقـه و جهـان  بـا 

هـای بیـن المللـی و غـرب، بحـث با همسـایه 

هـا، رسـیدگی بـه شـکایت هـا در سـطح ملی و 

تقویـت نهادهـای ملـی آمده اسـت.



یـا  نویسـنده  دیگـر  وایـس  دی بـی  و  بنیـوف  دیویـد   

تهیه کننـده یـک فلـم  سـه گانه جدیـد »جنـگ سـتارگان« 

پروژه هـای  خاطـر  بـه  گفته انـد  آن هـا  بـود،  نخواهنـد 

جـدا  مجموعـه  ایـن  از  نت فلیکـس  در  آینده شـان 

. ند می شـو

بـه نقـل از روایتـی، دیوید بنیوف و دی بـی وایس خالقان 

»مـا  گفتنـد:  بیانیـه ای  در  تاج وتخـت«  »بـازی  رسیـال 

عشـق جنـگ سـتارگان هسـتیم. وقتـی جـورج لـوکاس 

توانسـتیم  اینکـه  سـاخت.  هـم  را  مـا  سـاخت،  را  آن هـا 

دربـاره آن بـا او و تیـم فعلـی صحبـت کنیـم هیجـان یـک 

عمـر بـود و همیشـه مدیـون مجموعـه ای خواهیـم بود که 

همـه چیـز را تغییـر داد.« 

آن هـا اضافـه کردنـد: »امـا در یـک روز سـاعات محدودی 

جنـگ  بـه  هـم  منی توانیـم  کردیـم  حـس  و  دارد  وجـود 

سـتارگان و هـم بـه پروژه هـای نت فلیکس مـان رسـیدگی 

پروژه هـا  ایـن  از  افسـوس  بـا  بنابرایـن  بکنیـم.  درسـتی 

می کنیـم.« کناره گیـری 

لوکاس فلـم   اسـتودیوی  رییـس  کنـدی  کتلیـن 

داسـتان رسایان  وایـس  دن  و  بنیـوف  دیویـد  گفـت: 

از  بتواننـد  وقتـی  امیدواریـم  هسـتند.  خارق العـاده ای 

برنامـه کاری بسـیار مشغول شـان فاصلـه بگیرنـد و روی 

»جنـگ سـتارگان« مترکـز کنند بـا آن ها همـکاری کنیم.

ایـن قـرارداد در فوریـه ۲۰۱۸ اعـام شـده بـود. مجموعه 

جدیـد قـرار بـود از مجموعـه اپیـزودی لـوک اسـکای واکر 

کـه بـا »جنـگ سـتارگان: امیـدی جدیـد« آغـاز شـده بود 

و قـرار اسـت بـا »جنـگ سـتارگان: ظهـور اسـکای واکر« 

مجموعـه  ایـن  باشـد.  جـدا  برسـد،  پایـان  بـه   ۲۰۱۹

همچنیـن قـرار بـود جـدا از مجموعـه ای باشـد کـه سـال 

گذشـته اعـام شـده بـود بـه کارگردانـی رایـان جانسـون 

می شـود. سـاخته 

دسـامرب  شـانزدهم  بـود  قـرار  مجموعـه  فلـم   نخسـتین 

۲۰۲۲ اکـران بشـود. دو فلـم  دیگر هم قـرار بود ۲۰۲۴ و 

۲۰۲۶ منترش بشـوند. مشـخص نیسـت که ایـن تاریخ ها 

تغییـر می کننـد یـا خیـر.

از طـرف دیگـری قـرارداد وایـس و بنیـوف بـا نت فلیکـس 

بعـد از یـک نـربد شـدید مزایـده ای بیـن ایـن اسـریمر و 

آمـازون و دیزنـی بسـته شـد. جزییاتی از پـروژه این دو در 

نت فلیکـس منتـرش نشـده اسـت.

وایـس و بنیـوف ۲ روز پیـش در فسـتیوال فلـم  آسـتین 

در تگـزاس حـارض شـدند تـا دربـاره اسـراتژی خاقانـه 

خـود در سـاخت »بـازی تاج وتخـت« صحبـت کننـد امـا 

توییـت  زنـده  را  بحث هـا  از حضـار  یکـی  اینکـه  از  بعـد 

کـرد، انتقادهـای بسـیاری توسـط کاربـران توییر شـکل 

بـه شـش  تاج وتخـت« کـه  »بـازی  نهایـی  گرفـت. فصـل 

اپیـزود محـدود شـده بـود نسـبت بـه فصل هـای قبلـی با 

انتقادهـای فراوانـی بـه خاطر نویسـندگی بسـیار ضعیف 

مواجـه شـده بـود.

تاج وتختی ها به خاطر 
نت فلیکس »جنگ ستارگان« را 

رها کردند

هـدف

 آنـدری کونچالوفسـکی کارگـردان رسشـناس روسـی از 

مـردم خواسـته اسـت تـا فلـم  جدیـدش را در سـکوت و با 

توجـه ویـژه متاشـا کنند.

کونچالوفسـکی  آنـدری  ریپورتـر،  هالیـوود  از  نقـل  بـه 

اکـران  اولیـن  کـه  »گنـاه«  فلـم   روسـی  کارگـردان 

جهانـی اش را شـنبه در رویـداد اختتامیـه جشـنواره فلـم  

رم ۲۰۱۹ تجربـه کـرد، از مخاطبـان ایـن فلـم  خواسـت 

تـا بـدون خـوردن پـاپ کـورن، بـه متاشـای فلم  بنشـینند 

تـا بتواننـد بشـنوند کـه چـه دیالوگ هایـی روی صحنه رد 

و بـدل می شـود. کونچالوفسـکی ۸۲ سـاله افـزود: مـن 

واقعـا بـرای متاشـاگران پاپ کـورن خور باک باسـرهای 

را  دیگـر  لذت هـای  زیـرا  می خـورم  غـم  هالیـوودی 

منی شناسـند امـا از مردمـی کـه بـرای متاشـای ایـن فلم  

می آینـد درخواسـت می کنـم بـدون پـاپ کـورن بیاینـد. 

ایـن یـک فلـم  بسـیار آرام اسـت.

را  »فندق شـکن«  فلـم    ۲۰۱۰ سـال  وقتـی  افـزود:  وی 

می سـاختم، تهیـه کننـده آمریکایی من تاکید داشـت که 

صـدای زمینـه فلـم  بلندتـر باشـد و می گفـت مـردم قـادر 

نیسـتند دیالوگ هـا را بشـنوند زیـرا پاپ کـورن می جوند.

»گنـاه« بـا مترکـز بـر زندگـی میکل آنجلـو بوناروتـی نقاش 

و مجسمه سـاز مشـهور ایتالیایـی قـرن شـانزدهم سـاخته 

شـده اسـت امـا یک فلـم  زندگینامـه ای معمولی و سـنتی 

فلم  هـای »شـب های  بـرای  نیسـت. کونچالوفسـکی کـه 

بهریـن  نقـره ای  شـیر  »بهشـت«  و  پسـتچی«  سـفید 

دریافـت  را  ونیـز  فلـم   بین املللـی  جشـنواره  کارگـردان 

کـرده، تاکیـد کـرد که تهیه بودجـه ۱۸.۸ میلیـون دالر ی 

بـرای سـاخت ایـن پـروژه کـه در دوره رنسـانس می گذرد، 

خیلـی سـخت بـود.

مثـل  درسـت  بـودم.  خوش شـانس  خیلـی  گفـت:  وی 

مالـی  حامـی  کـه  داشـت  را  لورنـزو  کـه  میکل آنجلـو 

وی باشـد و مـن هـم بـا حامیـت بنیـاد آلیـرش عثامنـوف 

)رسمایـه دار روسـی( که از هـر و ورزش حامیت می کند، 

توانسـتم ۷۰ درصـد بودجـه سـاخت ایـن فلـم  را تامیـن 

کنـم.

بقیه بودجه سـاخت فلم  از سـوی وزارت فرهنگ روسـیه و 

تهیه کننـدگان ایتالیایی فلم  تامین شـد.

کـس  »هـر  چـون  فلم  هایـی  سـازنده  کونچالوفسـکی 

سـینامی خـودش«، »خانـه احمق هـا«، »لومیـر و رشکا«، 

»تانگـو و کـش« و »قطـار فـرار« اسـت.

بدون پاپ کورن »گناه« را ببینید
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حمل
 ممکـن اسـت پـروژه هـای مهـم کاری تـان را کـه در حـال حاضـر بـه آن فکـر مـی 
کنیـد را بـه اتمـام برسـانید و پـروژه کاری جدیـدی را شـروع کنیـد. از سـرعت خود 
بکاهیـد و اسـتراحت کنیـد. احتمـاالً بخواهید که بیشـتر بـه شـریک عاطفیتان توجه 

نشـان دهید. 

ثور
 امـروز بـه سـرعت عصبانـی مـی شـوید مخصوصـاً در ارتبـاط بـا معامالتی کـه انجام 
مـی دهیـد.  ایـن موضـوع را وارد محیـط خانوادگـی تـان نکنیـد. بهتـر اسـت کـه از 
خودتـان بپرسـید کجـای کار مشـکل دارد. توصیـه هـای شـریک عاطفیتـان را جویا 

. شوید 

جوزا
شـریک عاطفـی تـان به دلیـل اینکه زمان زیـادی را صرف پـروژه کاریتـان می کنید 
شـما را سـرزنش خواهـد کـرد.  تـالش هـای شـما منجـر بدسـت  آوردن سـود مالی 

زیـاد خواهدشـد  نبایـد بـه ایـن دلیل زندگـی خانوادگی تـان را نادیـده بگیرید.   

سرطان
 سـوء تفاهـم بـا یکـی از شـرکای کاری تـان منجـر به بحث و دعوا می شـود.  سـعی 
کنیـد آرامـش خـود را حفـظ کنیـد  و از ایجـاد بحـث در روابط تـان اجتنـاب کنید.  
یکـی از دوسـتان نزدیکتـان را امـروز بعـد از ظهـر مالقـات مـی کنیـد کـه بـه شـما 

کمـک مـی کنـد تـا مشـکالت تـان را راحت تر حـل کنید.

اسد
 بـرای امـروز بـه صـورت فشـرده برنامـه ریـزی نکنید! حـوادث غیـر منتظـره ای رخ 
مـی دهـد. ممکن اسـت که یکی از بسـتگان تان دچار مشـکل سـالمتی شـده باشـد. 
مجبـور هسـتید کـه مبلـغ عمـده ای پـول حتی بیشـتر از درآمدتـان خرج کنیـد.  از 

دوسـتی درخواسـت کمـک کنید.

سنبله
 بحـث جزئـی بـا شـریک عاطفیتـان منجر بـه دعـوای شـدیدی خواهد شـد. آرامش 

خـود را حفـظ کنیـد! امشـب دوسـتانتان شـما را دعوت خواهنـد کرد.

میزان
 زندگـی عاطفـی و اجتماعی تـان به دلیل نداشـتن مهارت های برقـراری ارتباطی 
دچـار شکسـت خواهد شـد. حس و حـال خوبی برای دیـدن اطرافیان تـان ندارید.  

اماسـعی کنیـد کـه توصیه های شـریک عاطفی تان را در نظـر بگیرید .

عقرب
 بـرای یـک سـفر و یـا مسـافرت کوتـاه مـدت برنامـه ریـزی خواهید کـرد. یکی از 
اعضـای سـالمند خانـواده سـعی دارد کـه بـه شـما توصیـه هـای بـا ارزشـی کند. 
امشـب بـه یـک مهمانـی دعـوت می شـوید سـعی کنیـد ایـن دعـوت را بپذیرید.

قوس
 در انجـام کارهـای خانگـی موفق خواهید شـد اگر به یک مسـافرت دعوت شـدید 
ایـن پیشـنهاد را رد کنیـد. بـه نظـر مـی رسـد کـه در خطـر اتفاقـات ناخوشـایند 
هسـتید. بـه حـس درونـی تـان اطمینان کنیـد حتی اگر دوسـتانتان بیـش از حد 

به شـما اصـرار کردند.

جدی
 شرایط مالی تان به نظر می رسد که بهبود پیدا خواهد کرد. بهترین کار این است 
که با بســتگانتان برای پیدا کردن بهترین راه حل مشورت کنید. امروز بعد از ظهر 

مشکالت سالمتی را تجربه خواهید کرد.

دلو
تـا قبـل از ظهـر بسـیار مشـغول هسـتید و با مشـکالت زیـادی باید دسـت و پنجه 
نـرم کنیـد. خانـواده تان از شـما درخواسـت کمـک می کننـد. زمان زیـادی ندارید 
امـا  بایـد بـه آنهـا کمـک کنید. فضـای خانه کمـی تنش زاسـت. امشـب همه چیز 

بـه حالـت نرمال بـاز خواهد گشـت.  

حوت
تـا قبـل از ظهـر نمـی توانیـد بـه خوبـی برنامـه هایتـان را اجـرا کنید. بیشـترین 
چیـزی کـه شـما را اذیـت می کنـد ایـن اسـت کـه نمـی توانید بـه مالقـات یکی 

از دوسـتان تـان بروید. 
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 فرانسـیس فـورد کاپـوال بـا سـخنانی پـر از احسـاس از رابـرت اوانـز مدیـر تازه 

درگذشـته کمپانـی پارامونـت که نقش مهمی در سـاخته شـدن »پدرخوانده« 

داشـت، یـاد کرد.

بـه نقـل از روایتـی،  فرانسـیس فورد کاپـوال یـاد همکاری هایش با رابـرت اوانز 

تهیه کننـده پارامونـت را گرامـی داشـت. اوانـز کـه به عنـوان تهیه کننـده ای 

افسـانه ای از او یـاد می شـود و رییـس پیشـین پارامونـت پیکچـرز بـود، شـنبه 

شـب در ۸۹ سـالگی درگذشـت. او نقش مهمی در خلق فلم  های کاسـیکی 

چـون »بچـه رزمـری«، »محلـه چینی هـا« و »ماراتـون من« داشـت.  

وی بـه عنـوان تهیه کننـده از کاپـوال کـه آن زمـان بـه عنـوان فلم سـازی جـوان 

شـناخته می شـد، حامیـت و بـه او اعتـامد کـرد تـا بتوند رمـان پرفـروش ماریو 

پـوزو یعنـی »پدرخوانـده« را روی پـرده بـربد. ایـن دو با هم مقابله هـای زیادی 

هـم کردنـد تـا فلـم  شـکل بگیـرد، امـا در نهایـت فلمـی خلـق شـد که هـم در 

باکس آفیـس موفـق بـود و هـم اسـکار را برد.

کاپـوال بـا انتشـار خـرب درگذشـت اوانـز گفت: مـن جذابیت بـاب اوانـز، ظاهر 

خـوب، شـور و شـوق، سـبک و حـس شـوخ طبعی او را بـه یـاد مـی آورم. او 

غریـزه ای قـوی داشـت کـه ایـن را می تـوان در لیسـت بلنـد فلم  هـای بزرگـی 

کـه در طـول دوران کاری اش سـاخت مشـاهده کـرد. وقتـی مـن بـا بـاب کار 

کـردم، برخـی از ایده هـای مفیـد او از جملـه پیشـنهاد بـه کار گرفـن جـان 

مارلـی بـه عنـوان ولتس و اسـرلینگ هیـدن در نقـش کاپیتـان پلیس خیلی 

دریافت اسـکار بهرین کارگردانی شـدند، صحبت کردند و آن را تاریخچه ای 

کوتـاه و کوتاه تـر از یـک هایکـو نامیدند.

کمپیـون گفـت در حالـی کـه بیـش از ۳۵۰ مـرد نامـزد بخـش کارگردانـی 

اسـکار بوده انـد تنها ۵ زن شـامل خـودش، گرویگ و ورت  مولـر در این بخش 

تاکنـون نامزد اسـکار شـده اند.

لینـا ورت مولـر در دهـه ۱۹۷۰ بـا فلم  هایـش در دنیـا شـناخته شـد. ایـن 

 آکادمـی اسـکار، جوایـز اسـکار افتخـاری امسـال را بـه چهار دریافـت کننده 

سـال ۲۰۲۰ اهـدا کـرد. به نقـل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسـکار یکشـنبه 

شـب ۲۷ اکتـرب جوایـز اسـکار افتخـاری را بـه لینـا ورت مولـر، وس اسـتودی، 

جینـا دیویـس و دیویـد لینـچ اهـدا کـرد. برای اهـدای جایـزه لینـا ورت مولر، 

ایزابـا روسـلینی روی صحنـه رفـت. در ایـن مراسـم جیـن کمپیـون و گرتـا 

گرویـگ ۲ کارگـردان زن موفـق نیـز درباره تاریخ اسـکار برای زنانـی که نامزد 

» ادای احترام پراحساس کاپوال به مدیر فقید کمپانی خالق »

فلم نامه نویـس و کارگـردان ایتالیایـی ۹۱ سـاله و اولیـن زنـی اسـت کـه بـه اسکار افتخاری ۲۰۲۰ به برندگان اهدا شد؛

عنـوان کارگـردان نامزدی اسـکار را در سـال ۱۹۷۷ کسـب کرد. وی سـازنده 

بیـش از ۴۰ فلـم  در ژانرهـای مختلـف بـوده اسـت کـه فلم  هـای موزیـکال، 

درام  حتـی  و  تاریخـی  رمانـس،  زن،  اصلـی  نقـش  بـا  اسـپاگتی  وسـرن 

مدرسـه ای از جملـه آنهـا بـوده اسـت.

بـرای اهـدای جایـزه وس اسـتودی که به عنـوان اولین رسخپوسـت آمریکایی 

بـا دریافـت ایـن جایزه تجلیل  شـد، کریسـتین بیـل روی صحنه رفت.

و  »هوانـورد«  می رقصـد«،  گرگ هـا  »بـا  چـون  فلم  هایـی  بازیگـر  اسـتودی 

»آخریـن موهیـکان« بـوده اسـت. او بیـش از ۲ دهـه اسـت کـه در پروژه هـای 

سـینامیی و تلویزیونـی نقش آفرینی کرده اسـت. از جدیدتریـن فلم  های وی 

می تـوان بـه »راه خانـه یـک سـگ« و »اگـر از آسـامن سـنگ ببـارد« یـاد کـرد. 

وی همچنیـن بـه عنـوان نویسـنده، تهیـه کننـده و کارگـردان و مشـاور بـرای 

زبـان فعالیـت می کنـد.

دیویـد لینـچ یکـی از مشـهورترین هرمنـدان صنعـت فلـم  آمریـکا نیـز بـرای 

اولیـن بـار بـا دریافـت اسـکار افتخاری تجلیل شـد. ایـن کارگردان  با سـابقه 

بیـش از نیـم قـرن فعالیـت هـری چهـره ای اسـت کـه هرگـز اسـکار دریافـت 

اسـت. نکرده 

جینـا دیویـس بازیگـر برنـده اسـکار نیـز امسـال بـا جایـزه برشدوسـتی جیـن 

هرشـولت تجلیـل  شـد. این جایزه بـرای تجلیل از بازیگـری زن و فعالیت های 

فلـم   در  بـازی  بـرای  دیویـس  جینـا  می شـود.   اهـدا  انسان دوسـتانه اش 

»جهانگـرد اتفاقـی« برنـده جایـزه اسـکار بهریـن بازیگـر زن نقـش مکمل در 

سـال ۱۹۸۸ شـد و سـال ۲۰۰۵ جایـزه گلـدن گلـوب بهریـن بازیگـر زن 

مجموعـه تلویزیونـی درام بـرای بـازی در مجموعـه »فرمانـده ویـژه« را به خانه 

بـرد. وی بـرای فلـم  »تلـام و لوییـز« کاندیدای دریافـت بفتای بهریـن بازیگر 

نقـش اول زن شـد . »اسـتوارت کوچولـو«، »مگـس«، »بیتل جـوس«، »تلـام و 

لوییـز«، »لیـگ خودشـان«، »دخـران زمیـن آسـان انـد«، »توتسـی«، »بوسـه 

طوالنـی شـب بخیر« و »قهرمـان« از جملـه فلم  های وی هسـتند که در بیشـر 

آنهـا وی در نقـش زنـی پرقـدرت دیـده  شـده اسـت.

کمـک کـرد. همچنیـن درک بی پایـان او از ایـن کـه »پدرخوانـده« می تواند تا 

۲ سـاعت و ۴۵ دقیقـه هـم سـاخته شـود.  بـا ایـن حـال رابطـه اوانـز و کاپوال 

دربـاره »پدرخوانـده« مبهـم بود. 

بـه کار گرفـن آل پاچینـو  بـرای  بـا تصمیـم کاپـوال  پارامونـت  تهیه کننـده 

در نقـش کلیـدی مایـکل کورلئونـه موافـق نبـود و گفتـه شـده فکـر می کـرد 

نورپـردازی گـوردون ویلیـس بـه عنـوان فلم بـردار زیـادی تیـره اسـت. بـا ایـن 

حـال او بـود کـه کاپوال را تشـویق کـرد که اگر الزم اسـت نیم سـاعت دیگر به 

فلـم  اضافـه کنـد و بـر ایـن بـاور بـود کـه نسـخه کوتاه تـر فلـم  فاقد بافـت الزم 

اسـت. البتـه کاپـوال بعـدا گفـت کـه وی ابتـدا دسـتور داده بـود فلـم  کوتاه تر 

باشـد امـا بـا دیـدن تدویـن کوتاه تـر، خواسـت تـا صحنه هـای حـذف شـده 

دوبـاره وارد فلـم  شـود.

کاپـوال در یـاد اوانـز افـزود: فرانسـیس و من یک رکـورد عالی داریـم و این بود 

کـه از هـر نظر با هـم اختاف نظر داشـتیم!

اوانـز بعدهـا در خاطراتـش کـه بـا عنـوان »بچـه در تصویـر می مانـد« منتـرش 

شـد، از همـه این هـا یـاد کـرده بـود.

در یادبـود ایـن تهیه کننـده الی مک گـرا بازیگـر مشـهور که همرس سـابق وی 

بـود و ۵۰ سـال پیـش بـا وی ازدواج کـرده بـود، رارت تـاون فلم نامـه نویـس 

برنـده اسـکار کـه فلم نامـه »محلـه چینی ها« را نوشـته بـود، بـروس درن که با 

اوانـز در فلـم  »یکشـنبه سـیاه« همـکاری کـرده بـود، مایکـی مک کیـن بازیگر 

فلـم  »بهـر اسـت سـال بنامـی« و نیز خـود کمپانـی پارامونـت، سـخنانی ادا 

کردند.
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 ادامـه از صفحـه 1... آغـاز شـد. همچنیـن مـوج 

دوم اعرتاضـات علیـه دولـت عـادل عبداملهدی، 

ادامـه دارد کـه  نخسـت وزیـر عـراق، در حالـی 

بـه  اعرتاضـات  ایـن  کشـته شـدگان  تعـداد کل 

۲۲۴ نفـر رسـیده اسـت.

بنابـر گزارش هـا در اعرتاضات روز جمعه و شـنبه 

حـدود ۷۰ نفـر و صدها نفر زخمی شـدند.

همچنیـن شـبکه فاکـس نیـوز بـه تازگـی گزارش 

 سـکه هایی کـه بـه مناسـبت خـروج بریتانیـا از اتحادیـه اروپـا 

رضب شـده بودنـد بـه دلیـل بـه تعویـق افتـادن سـه ماهـه ایـن 

می شـوند. ذوب  خـروج 

قـرار بـود بریتانیا ۳۱ اکترب امسـال از اتحادیه اروپا خارج شـود 

و بـه همین مناسـبت سـکه های ۵۰ پنسـی بـرای یادبود چنین 

روزی رضب شـده بودند.

امـا بـا متدیـد مهلت برگزیـت از سـوی اتحادیه اروپا، قرار شـده 

این سـکه ها ذوب شـوند.

قرار است پس از برگزیت این سکه ها مجددا رضب شوند.

نیـکل  و  اسـت  گرانبهـا  فلـزی  کـه  مـس  از  پنسـی  سـکه ۵۰ 

می شـود. سـاخته 

مهلـت جدیـد اتحادیـه اروپـا بـرای برگزیت ۳۱ جنـوری ۲۰۲۰ 

است.

 رافائـل گروسـی بـا کسـب دو سـوم آرای شـورای حـکام آژانـس 

بین املللـی انـرژی امتـی بـه عنـوان مدیـر کل جدید ایـن نهاد 

برگزیـده شـد. مـرگ غیرمنتظـره یوکیـا آمانـو در مـاه جـوالی، 

انتخـاب یـک مدیـر کل جدید برای ایـن آژانـس را الزامی کرده 

بـود. رافائـل گروسـی بـا کسـب ۲۴ رای مثبـت از مجمـوع ۳۵ 

کشـور عضـو شـورای حـکام آژانـس بین املللـی انـرژی امتی به 

ریاسـت ایـن آژانـس وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد انتخـاب 

پشـتیبانی  از  و  اسـت  آرجانتاینـی  دیپلامتـی  گروسـی  شـد. 

کشـورهایی همچـون آمریـکا و برازیـل برخـوردار بـوده اسـت.

انتخـاب مدیـرکل جدیـد بـرای آژانـس بین املللی انـرژی امتی 

می بایسـت سـال آینـده صـورت می گرفـت. امـا مـرگ ناگهانـی 

یوکیـا آمانـو، مدیـرکل ایـن آژانس، در مـاه جـوالی انتخاب یک 

مسـئول جدیـد بـرای ایـن نهـاد را الزامـی کـرد. چنـد کاندیـد 

بـرای احـراز پسـت مدیرکلـی آژانـس بین املللـی انـرژی امتـی 

مطـرح بودنـد. پـس از حذف یکـی از کاندیداهای ایـن مقام به 

علـت فقـدان حامیـت الزم از سـوی اعضای شـورای حـکام، دو 

 کریسـتیانو رونالـدو بـا ارسـال هدایایـی بـرای تیـم ملـی زیـر 

بـه  خطـاب  دلگرم کننـده  پیامـی  و  پرتـگال   زنـان  17سـال 

بازیکنـان ایـن تیـم سـعی کـرد پشـتیبانی خـود را از آنها نشـان 

دهـد.

کریسـتیانو رونالـدو، سـتاره بـزرگ فوتبـال پرتـگال  برای نشـان 

دادن حامیـت و پشـتیبانی خـود از نسـل جـوان فوتبـال ایـن 

کشـور، بـرای فوتبالیسـت های تیم ملـی زیر 17سـال زنان این 

کشـور هدیـه ای کـه شـامل یک جفـت کفش بـرای هـر بازیکن 

بـود ارسـال کـرد و پیامـی انگیزشـی و حامیت آمیـز هـم خطاب 

بـه آنها فرسـتاد.

تیم ملی زیر 17سـال زنان پرتگال  در تالش اسـت به رقابتهای 

اروپایـی ایـن رده سـنی کـه در سـال 2020 در اسـتونی برگزار 

می شـود صعـود کنـد و رونالـدو بـه همیـن علـت سـعی دارد بـه 

بازیکنـان ایـن تیـم روحیـه بدهـد. کریسـتیانو بـرای هـر یک از 

بازیکنـان ایـن تیـم یـک جفـت کفـش مـدل مرکوریـال دریـم 

کمپانـی نایـک فرسـتاده و در آسـتانه سـه دیـدار مهـم آنهـا در 

عبـارت  بـا  ویـژه  سـکه های  تولیـد  بـرای  طرح هایـی  دولـت 

کاندیـد اصلی پیشـنهاد شـدند: کورنل فروتا و رافائل گروسـی.

رقابت شدید بر رس پست مدیرکلی آژانس

کورنـل فروتـا کـه دیپلامتی رومانیایی اسـت، پس از درگذشـت 

آمانـو بـه طـور موقـت ریاسـت آژانـس را برعهـده داشـت. فروتـا 

یکـی از دو نامـزد اصلـی ایـن مقام بـود. رافائل گروسـی نیز در 

دور پیشـین انتخابات که روز ۱۹ اکترب برگزار شـده بود، موفق 

بـه کسـب حامیـت شـامر زیـادی از کشـورهای عضـو شـورای 

حـکام شـد. الزم بـه یادآوری اسـت کـه انتخاب مدیـرکل آژانس 

بین املللـی انـرژی امتـی منـوط بـه کسـب دو سـوم آرای ۳۵ 

کشـور عضـو شـورای حـکام آژانـس اسـت. در دور دوم، رافائـل 

گروسـی بـا کسـب ۲۴ رای بـه عنـوان مدیـرکل جدیـد آژانـس 

انتخاب شـد. او از پشـتیبانی کشـورهایی مانند آمریکا و برزیل 

نیـز برخـوردار بـود.  کورنـل فروتـا تنهـا موفق به کسـب ۱۰ رای 

شـد. یـک کشـور نیـز رای ممتنع داده اسـت. 

برنامه و سیاست رافائل گورسی

رافائـل گروسـی ۵۸ سـال سـن دارد و پیـش از ایـن از جمله به 

مـاه نوامـرب پیامی روحیه بخش در اختیارشـان قرار داده اسـت.

بازیکنـان تیـم ملـی پرتـگال  درحالیکـه عکس هایـی از خـود را 

در صفحـه اینسـتاگرام تیـم ملـی این رده سـنی پرتـگال  منترش 

می کردنـد بـا شـادی در حـال خوانـدن پیـام رونالـدو بودنـد و 

کفش هـای نـوی خـود را بـه پـا کـرده بودنـد.

رونالـدو در پیـام خود نوشـت:" ایـن کفش هـای مرکوریال دریم 

را برایتـان می فرسـتم بـه ایـن امیـد کـه بتوانیـد بـه رویایتـان 

برسـید. مـن وقتـی بچه بـودم یـک رویای سـاده ولـی دیوانه وار 

داشـتم. از ایـن رویاهـا نبـود کـه در خـواب و خیـال می بینیـد، 

نـه از آن رویاهـا بـود کـه آنقـدر می خواهیـد بـه آن برسـید کـه 

شـب تـا صبـح بیدارتـان نگه مـی دارد".

رونالدو در ادامه نوشـت:" من می خواسـتم بهرتین فوتبالیسـت 

کـه  کـردم. هامنقـدر  رویایـم  وقـف  را  زندگـی ام  و  شـوم  دنیـا 

داشـن رویا مهم اسـت تالش و سخت کوشـی برای رسـیدن به 

آن هـم اهمیـت دارد. من به رویایم رسـیدم و امیدوارم شـام هم 

بـه رویایتـان برسـید. موفـق باشـید و از کفش هـا لـذت بربید".

 سـتاره ولـزی رئـال مادریـد قصـد دارد در فصل زمسـتان از این 

تیم جدا شـود.

بعـد از اینکـه انتقـال گرت بیل در تابسـتان به سـوپرلیگ چین 

منتفـی شـد و ایـن بازیکـن در نهایـت در برنابئـو باقـی مانـد، 

اخبـار حاکـی از اعتـامد دوباره زیـن الدین زیدان بـه گرت بیل 

بـود. بـا رشوع فصـل، به نظر می رسـید رابطه بـد طرفین بهبود 

یافتـه و رسمربـی فرانسـوی نیـز روی گرت بیل حسـاب ویژه ای 

باز کـرده بود.

 جوزپـه ماروتـا، مدیـر اجرایـی باشـگاه اینـرت، عنـوان کـرد کـه 

ایـن باشـگاه در زمسـتان پیـش رو در راسـتای تقویـت تیـم و 

خریـد بازیکنـان مـورد نظـر آنتونیـو کونتـه اقـدام خواهـد کـرد.

اینـرت در فصـل جدیـد بـا آنتونیـو کونتـه نتایـج فـوق العـاده ای 

کسـب کـرده اسـت. آنهـا در حـال حـارض در رتبـه دوم جـدول 

رسی آ قـرار دارنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه شـاگردان آنتونیـو 

کونتـه مـی توانسـتند با پیـروزی در دیـدار ابتدای هفتـه مقابل 

پارمـا خـود را بـه صـدر جـدول نیـز برسـانند. بـا وجـود نتایـج 

خـوب اینـرت امـا بـه نظـر مـی رسـد آنهـا در مناطقـی از زمیـن 

دچـار کمبـود بازیکـن هسـتند؛ موضوعـی کـه به نظر می رسـد 

باعـث فعالیـت گسـرتده آنهـا در بازار نقـل و انتقاالت زمسـتانی 

دربـاره  اینـرت  باشـگاه  اجرایـی  مدیـر  مارواتـا  جوزوپـه  شـود. 

فعالیـت ایـن تیـم در نقـل و انتقـاالت زمسـتانی صحبـت کـرده 

اسـت. او گفـت: " هـدف اصلـی اینـرت از ابتدای فصل تشـکیل 

یـک تیـم برنـده بـوده اسـت؛ تیمی کـه بتوانـد اینرت را به مسـیر 

خـوب گذشـته بـاز گردانـد. کونتـه عاشـق کار کـردن اسـت اما 

از ابتـدای فصـل چنـد بازیکـن کلیـدی خـود را از دسـت داده 

اسـت. بـا ایـن وجود ما کامـالً در کنـار او هسـتیم. همچنین ما 

بایـد مسـائل مالـی را نیـز در نظر داشـته باشـیم اما قطعـاً ایده 

و اهـداف خـود را بـرای تقویـت تیـم در ژانویـه در نظـر خواهیم 

گرفـت تـا موفـق شـویم تیمـی شایسـته را در ادامـه راه روانـه 

مسـابقات کنیـم. داشـن یـک رسمربـی به نـام آنتونیـو کونته و 

ذهنیـت برنـده او و همچنیـن بازیکنـان بـا کیفیـت بـه ما کمک 

می کنـد کـه در راه رسـیدن بـه اهـداف خـود امیـدوار باشـیم. 

بـا خـوش بینـی در انتظـار ژانویـه هسـتیم و مـی خواهیـم بـه 

بهرتیـن نحـو تیـم خـود را تقویـت کنیـم." 

امـا غیبـت گـرت بیـل در دیـدار مقابـل کلـوب بـروژ در لیـگ 

از فهرسـت رئـال مادریـد خـط خـورد و زیـزو هیـچ  قهرمانـان 

توضیحـی بـه ایـن بازیکـن در مـورد غیبـت در ایـن دیـدار منی 

دهـد. بـه همیـن دلیـل گـرت بیـل دوبـاره از رشایـط خـود در 

برنابئـو خسـته شـده و بـه جاناتـان بارنـت، مدیـر برنامـه خـود 

ماموریـت داده رشایـط را بـرای جدایـی وی در مـاه ژانویـه مهیا 

کنـد. اگرچـه زیـدان مدعـی شـد غیبـت گـرت بیـل در دیـدار 

مقابـل کلـوب بـروژ بـه دلیـل عـدم ریسـک روی ایـن بازیکـن و 

احتـامل مصدومیـت وی بـوده، اما خود گرت بیـل حس میکند 

از سـوی رسمربـی رئـال مادریـد مـورد تنبیـه قـرار گرفتـه و بـه 

همیـن دلیـل عصبانـی شـده اسـت.

البتـه در هفتـه هـای اخیـر اخبـاری در مـورد متایـل تیـم هایی 

چـون منچسـرتیونایتد، آرسـنال و تاتنهام بـرای خرید گرت بیل 

مطـرح شـده، امـا نرشیـه مـارکا مدعی شـد احتـامل انتقـال او 

در فصـل زمسـتان به لیگ چین بیشـرت از دیگر گزینه هاسـت.

باشـگاه چینـی شـانگهای شـنهوا در مـاه ژوئـن نزدیک بـه عقد 

قـرارداد بـا گـرت بیـل بود، امـا این باشـگاه متایلی بـه پرداخت 

پونـد  تـا 34 میلیـون  بیـن 25  رقـم مـورد نظـر رئـال مادریـد 

نداشـت. گرت بیل در سـال هـای اخیر بارها دچـار مصدومیت 

هـای فراوانـی شـده و تنهـا 53 درصد از مسـابقات رئال مادرید 

را در طـول شـش فصـل گذشـته بـه میـدان رفته اسـت. این در 

حالیسـت کـه در ابتـدای فصـل و بعـد از سـپری شـدن فصـل 

تابسـتان، بـه نظـر می رسـید متامی مشـکالت بین گـرت بیل و 

زیـدان حـل شـده، امـا یک سـکو نشـینی دوباره جرقـه اختالف 

بیـن ایـن دو گردیـد و حـاال بـه نظر می رسـد جدایی گـرت بیل 

نزدیک اسـت.

 صدهـا نفـر در بغـداد، پایتخـت عـراق مقـررات منع آمـد و رفت 

در ایـن شـهر را نادیـده گرفتـه و در خیابان هـا حضـور یافتند.

معرتضـان پـس از مهلـت نیمـه شـب نیروهـای امنیتـی بـرای 

متفـرق شـدن، در چنـد منطقـه پایتخـت حضـور یافتنـد و بـا 

ماندنـد. بـوق خودروهـا در خیابان هـا  و  بلنـد  موسـیقی 

امنیتـی  نیروهـای  و  معرتضـان  میـان  درگیری هـا  تازه تریـن 

اسـت. گذاشـته  جـای  بـر  کشـته  چندیـن 

معرتضـان خواهـان کناره گیـری دولت هسـتند اما نخسـت وزیر 

عـراق گفتـه اسـت کناره گیـری منی کنـد. بیشـرت معرتضـان بـه 

فسـاد، بیکاری و کیفیت پایین خدمات دولتی معرتض هسـتند 

و خواهـان بهبـود وضعیـت هسـتند. از زمان آغـاز تظاهرات ضد 

نفـر کشـته شـده اند. روز  از دویسـت  بیـش  دولتـی در عـراق 

دوشـنبه هـزاران دانشـجو و دانش آموز به تظاهـرات علیه دولت 

پیوسـتند و بـا نیروهـای امنیتی درگیر شـدند.

نیروهـای امنیتـی بـرای متفـرق کـردن معرتضـان از گاز اشـک 

آور اسـتفاده کردنـد کـه قوطـی گاز اشـک آور حداقـل منجـر به 

مـرگ سـه تظاهرکننـده شـد. دولـت دسـتور داده بـود مـدارس 

از  دانش آمـوزان  و  دانشـجویان  امـا  بـاز مباننـد  دانشـگاه ها  و 

حضـور رس کالس هـا خـودداری کردنـد.

بـه دنبـال تشـدید درگیری هـا، دولـت مقـررات منع آمـد و رفت 

را از نیمـه شـب تـا سـاعت ۶ صبـح در بغـداد و چند شـهر دیگر 

بـه اجـرا گذاشـت اما صدهـا معـرتض آن را نادیـده گرفتند.

"دوسـتی میـان همـه ملـل" را دارد امـا تاریـخ هـر وقـت زمـان 

آن اضافـه خواهـد شـد. بـه  خـروج مشـخص شـد 

اگرچـه پارملـان بریتانیـا خروج بـدون توافـق از اتحادیه ممنوع 

بارهـا  بریتانیـا  نخسـت وزیر  جانسـون  بوریـس  امـا  بـود  کـرده 

تاکیـد کـرده بـود کشـورش "بـا توافـق یـا بی توافـق" در پایـان 

اکتـرب از اتحادیـه اروپـا خـارج خواهـد شـد.

آقـای جانسـون بـا شـعار "برگزیـت در تاریـخ ۳۱ اکتـرب تحـت 

هـر رشایطـی" بـه رهـربی حـزب محافظـه کار و نخسـت وزیری 

بریتانیـا رسـید.

آماده سـازی  بـه  مربـوط  طرح هـای  همچنیـن  بریتانیـا  دولـت 

بـرای خـروج بـدون توافـق از برگزیـت را کنـار گذاشـته اسـت. 

شـهروندان  بـرای  دالـری  میلیـون   چنـد  تبلیغـات  همچنیـن 

بریتانیـا در زمینـه آمادگـی بـرای خـروج هـم متوقـف شـده اند.

عنوان سـفیر آرژانتین در اتریش فعالیت داشـته اسـت. او پس 

از آن، مناینـده آرجانتیـن در آژانـس بـوده اسـت. او همچنیـن 

مسـئولیت نظـارت بـر امـور سیاسـی و ممنوعیـت اسـتفاده از 

سـالح های شـیمیایی در آژانـس را برعهـده داشـت. 

انـرژی  بین املللـی  آژانـس  مدیـرکل  اصلـی  وظایـف  از  یکـی 

ایـران  اسـالمی  فعالیت هـای هسـته ای جمهـوری  بـر  نظـارت 

در  گزارشـی  انتشـار  بـا  ارسائیـل"  آف  "تایمـز  روزنامـه  اسـت. 

فعالیت هـای  بـر  دقیق تـر  نظـارت  مسـئله  از  رابطـه  همیـن 

اسـت.  گفتـه  سـخن  ایـران  هسـته ای 

کاهـش الزام هـای برجامـی جمهـوری اسـالمی کـه در واکنـش 

بـه تحریم هـای اقتصـادی ایـن کشـور از سـوی آمریـکا صـورت 

گرفتـه، کنرتل و نظارت بیشـرت بـر فعالیت های هسـته ای ایران 

را رضوری سـاخته اسـت. 

رافائـل گروسـی اعـالم کـرده اسـت کـه در دوره زمامـداری خود 

بـه مسـائل ایمنـی فعالیت هـای هسـته ای کشـورهای مختلـف 

توجـه ویـژه ای خواهد داشـت.

 در حالـی کـه دولـت آمریـکا غـرق در سـتایش از 

بغـدادی  ابوبکـر  مخفـی گاه  بـه  موفقیـت حملـه 

در  نفـوذ  بـا  می گوینـد  کردهـای سـوریه  اسـت، 

را  زیرشـلواریش  داعـش،  رهـرب  اطرافیـان  حلقـه 

بـرای منونـه  دی ان ای بـه دسـت آورده بودنـد.

پـوالت جـان مشـاور ارشـد نیروهـای دموکراتیـک 

سـوریه در توییـرت نوشـت آنهـا از پانزدهـم ماه می 

آمریـکا  مرکـزی  اطالعـات  سـازمان  همـکاری  بـا 

)سـیا( رد ابوبکـر بغـدادی را دنبـال مـی کردنـد:

"یکـی از منابـع مـا توانسـت خـود را بـه خانـه ای 

کـه بغـدادی در آن مخفـی بـود برسـاند. بغدادی 

اقامتـگاه خـود را مرتـب عـوض می کـرد." "منبـع 

برسـاند،  بغـدادی  بـه  را  خـود  توانسـت  کـه  مـا 

شـورت او را بـرای مـا آورد تـا آزمایـش دی ان ای 

انجـام دهیـم و صـد در صـد مطمنئ شـویم که او 

 جرمـی کوربیـن، رهـرب حزب کارگـر، حزب اصلی 

مخالـف دولـت در بریتانیـا، اعـالم کـرد کـه ایـن 

حـزب بـا برگـزاری انتخابـات زودهنـگام موافقـت 

می کنـد.

متدیـد  بـا  اروپـا  اتحادیـه  موافقـت  بـا  هم زمـان 

اتحادیـه  ایـن  از  خـروج  بـرای  بریتانیـا  مهلـت 

وزیـر  نخسـت  جانسـون،  بوریـس  )برگزیـت(، 

بریتانیـا تـالش می کنـد کـه انتخابـات زودهنگام 

را در اواسـط مـاه دسـامرب و پیـش از تعطیـالت 

کنـد. برکـزار  کریسـمس 

آخریـن تـالش آقـای جانسـون بـرای گرفـن رای 

پارملـان، روز دوشـنبه با عدم حضـور حزب کارگر 

در رای گیـری شکسـت خـورد و او روز سه شـنبه 

۲۹ اکتـرب او بـرای بـار چهـارم برگـزاری انتخابات 

زودهنـگام را بـه رای می گـذارد.

از  حامیـت  در  کوربیـن  آقـای  اعـالم  وجـود  بـا 

برگـزاری چنیـن انتخاباتـی او بـه رصاحـت نگفته 

اسـت کـه از طرح دولت بـرای برگـزاری انتخابات 

در روز ۱۲ دسـامرب حامیـت خواهـد کـرد.

حـزب لیـربال دموکـرات و حـزب ملـی اسـکاتلند 

) SNP( بـا اتنخابـات زودرس موافقنـد امـا تاریـخ 

نهـم دسـمرب را برای برگـزاری انتخابات پیشـنهاد 

کرده انـد.

آقـای کوربیـن گفتـه اسـت کـه بـا متدیـد مهلـت 

بریتانیـا بـرای خـروج از اتحادیه اروپـا خطر فوری 

همیـن  بـه  و  رفتـه  بیـن  از  توافـق  بـدون  خـروج 

اتلتیکـو  آرجانتاینـی  رسمربـی  سـیمئونه،  دیگـو   

مادریـد، مدعـی شـد کـه یـک رقابـت سـامل بیـن 

دیگو کاسـتا و آلـوارو موراتـا، دو مهاجـم ایـن تیـم، 

یکدیگـر  موفقیـت  از  نفـر  دو  ایـن  و  دارد  وجـود 

ابتـدای  اتلتیکومادریـد در  خوشـحال می شـوند. 

هفتـه موفـق شـد در یـک بـازی بسـیار حسـاس با 

نتیجـه ۲-۰ از سـد اتلتیـک بیلبائـو عبـور کنـد و 

بـه نوعـی خـود را در کـورس قهرمانـی رقابت هـای 

رسمربـی  سـیمئونه  دیگـو  دارد.   نگـه  اللیـگا 

مقابـل  بـازی  در  مادریـد  اتلتیکـو  آرجانتاینـی 

دیگـو  به جـای  موراتـا  آلـوارو  از  بیلبائـو  اتلتیکـو 

کاسـتا در خـط حملـه خـود اسـتفاده کـرد. موراتـا 

نیـز اعتـامد سـیمئونه را بـی پاسـخ نگذاشـت و در 

داده بـود کـه فعـاالن عراقـی مـی گوینـد ایـران 

کاری کـرده کـه در کشـور خودشـان با آنهـا مانند 

عراقـی  می شـود.معرتضان  رفتـار  »بیگانـگان« 

سـعی  اسـالمی  جمهـوری  می گوینـد  همچنیـن 

دارد مشـابه تجربـه تضعیـف ارتش خـود و تقویت 

سـپاه را در عـراق بـا تضعیـف ارتـش رسـمی آن 

کشـور و تقویت حشـد الشـعبی، یا بسـیج مردمی 

عـراق، انجـام دهـد.

خـود بغدادی اسـت."کردها که رهـربی نیروهای 

دموکراتیـک سـوریه را بـه عهـده دارنـد، یکـی از 

یافـن و  آمریـکا در  مهمرتیـن منابـع اطالعاتـی 

کشـن ابوبکـر بغـدادی بودنـد و پنـج سـال او را 

عـراق و سـوریه دنبـال کـرده بودنـد. 

"متـام  گفـت  آمریـکا  دفـاع  وزیـر  اسـپر  مـارک 

جنبه هـای ایـن عملیـات" کـه نزدیک صـد نیروی 

شـده  اجـرا  "عالـی  بودنـد  دخیـل  آن  در  ویـژه 

اسـت." 

او همچنین هشـدار داد که مـرگ ابوبکر بغدادی 

دنیـا را از رش "تروریسـم" نجـات نخواهـد داد و 

بحـران سـوریه را حـل نخواهـد کرد. 

آقـای اسـپر گفـت رشایـط سـوریه پیچیـده اسـت 

امـا "ماموریـت ما این نیسـت که مثـل پولیس هر 

دعوایـی را حـل و فصـل کنیم."

 

دلیـل حـزب او بـا برگـزاری انتخابـات زود هنـگام 

می کنـد. موافقـت 

چرا انتخابات زودهنگام؟

بریتانیـا قـرار بـود تـا روز پنج شـنبه ۳۱ اکتـرب بـا 

توافـق یـا بـدون آن از اتحادیـه اروپـا خـارج شـود 

امـا ایـن اتحادیـه اعـالم کـرد کـه ۲۷ عضـو آن بـا 

متدیـد مهلـت بریتانیـا بـه مـدت سـه ماه )تـا آخر 

جنـوری( موافقـت کرده انـد.

تقریبـا متـام تالش هـای بوریـس جانسـون بـرای 

جلـب رای پارملـان در زمینـه برگزیـت و توافـق 

بـا  بـا اتحادیـه شکسـت خـورده و او می خواهـد 

برگـزاری انتخابـات وضعیـت برگزیـت در پارملـان 

را از بن بسـت خـارج کنـد.

پـی  در  و  عمومـی  انتخابـات  بـدون  کـه  او 

بـه  قبلـی،  تـرزا مـی ، نخسـت وزیـر  کناره گیـری 

دنبـال  بـه  انتخابـات  برگـزاری  بـا  رسـید  قـدرت 

جلـب حامیـت عمومـی از خـود و سیاسـت هایش 

اسـت. برگزیـت  بـا  ارتبـاط  در 

آقـای جانسـون بـا ایـن وعـده بـه رهـربی حـزب 

محافظـه کار و نخسـت وزیـری بریتانیـا رسـید کـه 

"بـدون امـا و اگـر" این کشـور را در مهلـت تعیین 

شـده قبلـی )۳۱ اکتـرب( از اتحادیـه خـارج کنـد.

حامیـت  جلـب  در  او  پیاپـی  شکسـت های  امـا 

پارملـان باعـث شـد او نتوانـد بـه این وعـده عمل 

مهلـت  متدیـد  بـا  مخالفتـش  وجـود  بـا  و  کنـد 

برگزیـت، تـن بـه خواسـته اکرثیت پارملـان دهد.

بـازی مقابـل بیلبائو زننده یکـی از گل های تیمش 

بود.

اتلتیکـو مادریـد امشـب در یـک دیدار بسـیار مهم 

بـه مصـاف آالوس خواهـد رفـت. دیگـو سـیمئونه، 

رسمربـی اتلتیکـو مادریـد، پیـش از بازی حسـاس 

امشـب تیمش درباره رقابت سـامل بیـن دو مهاجم 

اسـپانیایی خـود یعنی آلـوارو موراتا و دیگو کاسـتا 

صحبـت کـرد. او گفـت: " دیگـو کاسـتا از گلزنـی 

و موفقیت هـای آلـوارو موراتـا خوشـحال می شـود. 

ایـن دو نفـر بـا یکدیگـر دوسـت هسـتند و متـام 

تـالش خـود را بـرای پیـروزی اتلتیکـو مادریـد کـه 

مهمرتیـن هـدف مـا نیز به حسـاب می آیـد، انجام 

مـی دهنـد." آنخل کوریـا آرجانتاینی نیـز در بازی 

مقابـل اتلتیـک بیلبائـو در ترکیـب اصلـی اتلتیکـو 

ایـن  دربـاره  بـود. سـیمئونه  قـرار گرفتـه  مادریـد 

بازیکـن گفـت: " کوریـا بـه عنـوان بازیکـن اصلـی 

یـا تعویضـی بـرای مـا مهـم بـوده اسـت. او دامئـاً 

در حـال پیرشفـت اسـت و مـن از ایـن بابـت کامال 

دربـاره  پایـان  در  سـیمئونه  هسـتم."  خوشـحال 

بـازی  در  او   " گفـت:  نیـز  موراتـا  آلـوارو  عملکـرد 

مقابـل بیلبائـو نقـش آزاد تـری را ایفـا کـرد ولی ما 

فـردا بایـد بـه مصـاف آالوس برویـم کـه در بـازی 

هـای خانگـی بسـیار خطرنـاک ظاهـر مـی شـود. 

آنهـا تیـم قدرمتنـدی هسـتند و ما در ایـن بازی به 

درخشـش آلـوارو موراتـا نیـاز مربمـی داریـم."

مایک پمپئو: آمریکا وضعیت عراق را از نزدیک زیرنظر دارد

مرگ بغدادی؛ کردهای سوریه می گویند

 برای احراز هویت شورت او را به دست آورده بودند

حزب کارگر از برگزاری انتخابات زودهنگام در بریتانیا حمایت می کند

سیمئونه: کاستا به خاطر موفقیت موراتا خوشحال است

سکه های ضرب شده برای برگزیت ذوب می شوند

مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد

تصمیـم فکـر می کنـم. در نهایـت بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدم کـه اگـر از پسـت مربی گـری کنـار بـروم 

بـه نفـع باشـگاه، بازیکنـان و خودم خواهـد بود".

اسـتام پیـش از ایـن هدایـت باشـگاه انگلیسـی 

اولیـن فصـل  در  و  داشـته  عهـده  بـه  را  ردینـگ 

خـود در ایـن تیم توانسـت ردینگ را بـه رقابتهای 

برسـاند. پلـی آف چمپیونشـیپ 

 باشـگاه فاینـورد اعـالم کـرد یاپ اسـتام رسمربی 

ایـن تیـم بعـد از شکسـت 4-0 مقابـل آژاکـس از 

سـمت خـود اسـتعفا داده و فاینورد را تـرک کرده 

است.

و  هلنـد  ملـی  تیـم  سـابق  سـتاره  اسـتام  یـاپ 

فاینـورد  باشـگاه  هدایـت  از  منچسـرتیونایتد 

سـوی  از  کـه  اسـتام  اسـتعفای  داد.  اسـتعفا 

شکسـت  از  بعـد  شـده  تاییـد  فاینـورد  باشـگاه 

سـنگین 4-0 ایـن تیـم مقابـل آژاکـس در لیـگ 

شـد. انجـام  هلنـد 

اسـتام کـه در مـاه ژوئـن هدایـت فاینـورد را در 

دسـت گرفـت بـا این تیـم نتایـج ضعیفی بدسـت 

بـازی  یـازده  از  جـاری  فصـل  در  فاینـورد  آورد. 

خـود در لیـگ اردیویـزی هلنـد تنهـا سـه پیروزی 

بدسـت آورد و در حـال حـارض در رتبـه دوازدهـم 

جـدول ایـن لیـگ بـه رس می بـرد.

یکشـنبه  روز  از شکسـت 0-4  بعـد  اسـتام  یـاپ 

باشـگاه  وبسـایت  بـه  آژاکـس  مقابـل  تیمـش 

مـن  بـرای  اسـتعفا  بـه  فاینـورد گفـت:" تصمیـم 

تصمیـم سـاده ای نبـود. مـن مدتها اسـت بـه این 

استعفای یاپ استام بعد از شکست سنگین مقابل آژاکس

کرددرگیری دوباره در رئال مادرید؛ جدایی در راه است خواهیم  اینتر را تقویت  جنوری  در 

ورزش
هدیه رونالدو برای دختران ملی پوش پرتگال

معترضان عراقی مقررات منع آمد و رفت را نادیده گرفتند
سال چهاردهم  شماره  3869  چهارشنبه   8 عقرب  1398 30 اکتبر 2019
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گفـت کـه شـاهراه کابـل - مـزار در منطقـه 

دندغـوری والیـت بغـان، از هـر زمـان دیگر 

نـا امن شـده اسـت کـه زیـاد وقت می شـود 

او از طرف شـام به این راه سـفر کرده اسـت.

او افـزود کـه در پوسـته هـای سـوخته شـده 

دندغـوری  در  طالبـان  طـرف  از  امنیتـی، 

کـه تعـداد آن از ده زیـاد مـی شـود، جابجـا 

کـردن رسبـازان امنیتی دیگِر؛ مشـکل های 

راننـدگان و مسـافرین را حـل خواهنـد کرد.

کـه  گفتـه  تیـل  تانکـر  راننـده  عبدالسـتار 

شـاهراه کابـل - مزار از هر وقـت دیگر، برای 

مسـافرین نـا امـن شـده اسـت و عـاوه کـرد 

کـه از طرف طالبـان در دندغوری در رویداد 

هـای سـوخت تانکرهـا بـه آنهـا خسـاره زیـاد 

رسـیده اسـت.

تامیـن  راه  ایـن  امنیـت  اگـر  کـه  افـزوده  او 

نشـود؛ تجـاران تیل منی توانند بـه کار خود 

درایـن راه ادامـه دهنـد.

در  شـال  راه  بـه  امنیتـی  جدیـد  پوسـته 

کـه  شـود  مـی  سـاخته  حالـی  در  بغـان 

شـاهراه هـا درایـن والیـت  بیـش از هر وقت 

نـا امـن شـده اسـت. دیگـر 

هـم آغـاز کـرده اسـت. 

امنیـت خوبـر  بـرای  کـه  افـزوده  صمیمـی 

شـاهراه کابـل _ مـزار در بغان؛ کار سـاخت 

نـا  مناطـق  در  امنیتـی  هـای کان  پوسـته 

امـن دندغـوری و کیله گـی را آغاز کـرده، که 

بـا جابجـا کـردن رسبـازان تـازه نفـس دراین 

پوسـته هـا، امنیـت ایـن شـاهراه اطمینانـی 

شـود.  می 

صمیمـی تعـداد پوسـته هايی کـه اعار می 

شـود را مشـخص نکـرد؛ امـا عـاوه کـرد کـه 

در مناطقـى کـه تهدیـد امنیتی زیاد باشـد، 

پوسـته هـای جدیـد مـی سـازد و رسبـازان 

تـازه نفـس را درآن جابجـا مـی کننـد.

بشـیر یـک راننـده موتر لیـن پلخمـری -مزار 

پوسـته های جدیـد امنیتی در بغـان، برای 

تامیـن امنیـت شـاهراه کابل- بغان سـاخته 

می شـود.

والیـت  امنیـه  قومانـدان  صمیمـی  ویـس 

بـه  میـزان(   7 شـنبه،  )سـه  دیـروز  بغـان، 

پـژواک گفتـه کـه بـرای نگهـداری شـاهراه 

کابـل _ بغـان، مـی خواهد در برخـی نقاط 

از والیـت بغـان، چنـد پوسـته امنیتـی کـه 

در جنـگ بـا طالبـان تخریـب شـده اسـت را 

کننـد. بازسـازی 

او عـاوه کـرده کـه پولیـس در بغـان، عاوه 

بـر کار بازسـازی پوسـته هـای تخریب شـده 

کـردن  جابجـا  کار  طالبـان؛  بـا  جنـگ  در 

رسبـازان تازه نفس در پوسـته هـای جدیدرا 

پوسته های جدید امنیتی در شاهراه کابل - مزار ساخته می شود

سال چهاردهم  شماره  3869 چهارشنبه   8 عقرب  1398 30 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

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

امنیـت  مشـاور  محـب  حمداللـه 

زملـی  سـفر  پـی  در  کشـور  ملـی 

خلیـل زاد بـه کابـل گفـت کـه سـفر زملـی خليلـزاد 

در مـورد صلـح نبوده، بلکـه رایزنی برای آزاد سـازی 

بـود. آمریکایـی  دانشـگاه  اسـتادان 

یـک  در  عقـرب(   7( سه شـنبه  روز  محـب  آقـای 

نشسـت خـری گفـت کـه ايـن اسـتادان بر مـا حق 

دارنـد، چـون جوانان مـا را آموزش مي دادنـد. ما در 

ايـن مـورد آمـاده همـکاری هسـتيم. آنـان بايـد رهـا 

شـوند و در ايـن مـورد کار جريـان دارد.

زملـی خلیل زاد، مناینـده ویژه امریـکا در امور صلح 

افغانسـتان، روز شـنبه وارد کابـل شـد و بـا رئیـس 

و  حکومـت  مقامـات  از  دیگـر  شـاری  و  جمهـور 

دو روز پیـش از ایـن اعـام کـرده بـود کـه رهایـی 

انـس حقانـی از زنـدان، خـط رسخ دولـت و مـردم 

اسـت.  افغانسـتان 

رسـانه های  و  اطاعـات  مرکـز  توییـر  صفحـه  در 

قبـال  "مـا در  کـه  قـول شـده  نقـل  او  از  حکومـت 

رهایـی زندانیـان سیاسـت های خـود را داریـم و این 

صاحیـت مـردم افغانسـتان اسـت کـه بـا زندانی ها 

چگونـه برخـورد شـود."

حدود سـه سـال پیـش )2016 میادی( دو اسـتاد 

ریـوده  کابـل  از  افغانسـتان  امریکایـی  دانشـگاه 

نگهـداری  نامعلومـی  مـکان  در  تاکنـون  و  شـدند 

می شـوند.

کینـگ  کویـن  کـه  معتقدنـد  آمریکایـی  منابـع 

سیاسـت مـداران کشـور، دیـدار کـرد. ارگ ریاسـت 

جمهـوری گفتـه اسـت کـه او در ایـن دیـدار در مـورد 

فعالیت هـای اخیـر خـود بـه رئیـس جمهـور گـزارش 

داد.

در پـی سـفر زملـی خلیل زاد بـه کابـل، گزارش هایی 

رهایـی  بـدل  در  طالبـان  گـروه  کـه  شـد  منتـر 

اسـتادان دانشـگاه امریکایـی، خواسـتار آزادی انس 

حقانـی شـده اسـت.

مشـاور امنیـت ملـی کشـور امـا گفـت که تاکنـون در 

مـورد تبـادل اسـتادان دانشـگاه امریکایـی بـا انـس 

حقانـی وارد جزییـات نشـده ایم و در حـال بررسـی 

هسـتیم.

صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری امـا 

اسـرالیایی و تیموتـی ویکـس آمریکایـی، اسـتادان 

دانشـگاه آمریکایـی افغانسـتان بـه صـورت گـروگان 

می شـوند. نگهـداری  حقانـی  شـبکه  نـزد 

انـس حقانـی، فرزنـد جـال الدیـن حقانـی، بنیـان 

الدیـن  رساج  ناتنـی  بـرادر  و  حقانـی  شـبکه  گـذار 

حقانـی، رهـر کنونی این شـبکه اسـت. رساج الدین 

حقانـی در حالـی کـه رهر این شـبکه اسـت، معاون 

هبت اللـه آخنـدزاده، رهـر طالبـان نیـز اسـت.

از  برخـی  و  شـهروندان  از  بسـیاری  اسـت  گفتنـی 

از جملـه رحمت اللـه  بلنـد رتبـه دولتـی،  مقام هـای 

نبیـل رئیـس پیشـین امنیـت ملـی، خواسـتار اعـدام 

مـورد  ایـن  در  تاکنـون  امـا  بوده انـد.  حقانـی  انـس 

اسـت. نشـده  گرفتـه  تصمیمـی جـدی 

خلیل زاد برای رایزنی در مورد آزادی استادان دانشگاه امریکایی به کابل آمده بود
کار پـروژه انتقـال بـرق تقویتـی 220 کیلـو ولـت ترکمنسـتان بـه 

هـرات کـه از چنـدی پیـش آغـاز شـده پیرفـت داشـته اسـت.

ایـن خـط انتقـال بـرق قـرار اسـت مشـکل کمبـود انـرژی والیـت 

هـرات را برطـرف کنـد. 

چنـدی  از  شـده  نوشـته  برشـنا  هـرات  بـرق  اداره  خرنامـه  در 

پیـش کار خـط انتقـال بـرق تقویتـی 220 کیلـو ولـت وارداتـی از 

ترکمنسـتان آغـاز شـده و در قسـمتی از آن فعالیـت جریـان دارد.

انـرژی را تقویـت بـرق  اداره برشـنا هـدف از واردات ایـن میـزان 

هـرات و برطـرف کـردن مشـکل کمبـود آن در فصـل زمسـتان و 

بـوده اسـت. تابسـتان 

 102 ترکمنسـتان  تقویتـی  ولـت  کیلـو   220 بـرق  انتقـال  خـط 

آغـاز شـده. آن  کیلومـر  کار 22  کـه  دارد  کیلومـر طـول 

رسپرسـت اداره بـرق هـرات برشـنا دسـتور داده تـا کارکنـان ایـن 

نهـاد بایـد تـاش کننـد تـا از امکانـات دسـت داشـته خـود تـا کار 

ایـن خـط انتقـال بـرق را بـا جدیـت پیـش برنـد.

در اوج رسمـا و گرمـای هـوا در هـرات، کمبـود بـرق در ایـن والیـت 

مشـکات زیـادی را بـرای مـردم بـه وجود مـی آورد.

میلیـون   ۴۰ از  بیـش  ارزش  بـه  تفاهمنامـه   ۱۰ معـارف،  وزارت 

دالـر امریکایـی را بـه منظـور همـکاری در عرصـۀ معارف کشـور، با 

مؤسسـه های داخلـی و خارجـی بـه امضـا رسـاند.

ایـن تفاهمنامـه هـا دیـروز )سه شـنبه، 7 عقـرب( توسـط محمـد 

 ۱۰ گان  مناینـده  و  معـارف  وزارت  رسپرسـت  بلخـی،  میرویـس 

مؤسسـه  داخلـی و خارجـی بـه امضـا رسـید. 

امضـای  حیـن  معـارف،  وزارت  رسپرسـت  بلخـی  محمدمیرویـس 

ایـن تفاهمنامـه هـا گفـت کـه ایـن تفاهمنامـه  هـا در بخش هـای 

برگـزاری صنـف هـاى محلـی بـرای کـودکان بازمانـده از مکتـب، 

ارتقـای  برنامه هـای  برگـزاری  و  ترسیعـی  تعلیـات  صنف هـای 

ظرفیـت صـورت مـى گـرد.

زمینـه  فراهم سـازی  مکاتـب،  سـاخت  کـه  افـزود  وی  همچنـان 

آمـوزش و پـرورش بـرای کـودکان دارای معلولیـت و آگاهی دهـی 

دربـاره کنوانسـیون جهانـی کـودک و حایـت مکاتـب دولتـی از 

طریـق تهیـه خیمـه و بسـته های قرطاسـیه نیـز شـامل مفـاد ایـن 

تفاهمنامـه هـا مـی باشـد.

بلخـی، هـدف از امضـای تفاهمنامـه  های یاد شـده را دسـت یابی 

بـه اهـداف "پان اسـراتژیک سـوم ملی معـارف"  عنـوان کرد.

بـه گفتـه وی، سـاحه تطبیـق ایـن تفاهمنامـه  هـا مرکـز والیـات 

کشـور مـی باشـد.

ایـن  تطبیـق  بـا  کشـور،  معـارف  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـر 

تفاهمنامـه هـا، ۲۶ هـزار و ۹۷۵ کـودک محـروم از مکاتـب، ۲۱۵ 

مکتب هـای  دانش آمـوز   ۱۷ و  هـزار   ۴۴ شـدید،  معلـول  طفـل 

دولتـی و سـه هـزار و ۴۴۰ معلـم و کارمنـدان مکتـب، بهره منـد 

شـد. خواهنـد 

کار خط انتقال برق 220 کیلو ولت 
ترکمنستان به هرات آغاز شد

ده تفاهمنامه همکاری در عرصه معارف 
به امضا رسید

 

بـرای  ناتـو  غیرنظامـی  مناینـدۀ  بـاور  بـه  امـا 

افغانسـتان، هیـچ نشـانی وجـود نـدارد که این 

بـا گـروه هـای دهشـت  را  روابـط خـود  گـروه 

افگـن از جملـه القاعـده، قطـع کـرده باشـد.

آقـای کـی افـزوده: "تـا حـال شـواهدی وجـود 

نـدارد کـه )طالبـان رابطـه شـان را بـا شـبکۀ 

القاعـده( قطـع کـرده باشـد. مـی دانیـم )قطع 

رابطـه بـا القاعـده( بخشـی از مذاکـرات میـان 

ایـاالت متحـده و طالبـان در دوحـه بـود. آنـان 

)طالبـان( در مـورد ایـن موضـوع اطمینان می 

دادنـد. امـا فقـط اطمینان کافی نیسـت، بلکه 

قطـع رابطـه )بـا القاعـده( بایـد بـه طـور واضح 

قابـل تاییـد باشـد. امـا رونـد مذاکـرات قطـع 

شـد و تـا جاییکه اطـاع دارم، روابـط طالبان با 

القاعـده هنـوز هـم پـا بر جاسـت."

سـال  از  افغانسـتان  مـردم  کـه  اسـت  گفتـه 

۲۰۰۱ بـه ایـن سـو، باوجـود رشایـط دشـوار و 

تهدیـد دهشـت افگنـی، در انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری و پارملانـی سـهم گرفتنـد و رهـران 

شـان را انتخابات کردند، اما به گفتۀ او، نشـانه 

ای وجـود نـدارد کـه طالبـان بـه ایـن خواسـت 

مـردم احـرام بگذارنـد.

قطـع رابطـۀ طالبـان بـا گروه هـای دهشـت 

فگنی ا

قبـل از توقف گفتگوهای صلح از سـوی دونالد 

ترامـپ، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده، قطـع 

رابطـه طالبـان بـا سـازمان هـای کـه از سـوی 

امریـکا دهشـت افگـن تلقـی مـی شـود، یکـی 

از رشایـط عمـدۀ توافـق صلح میان مقـام های 

واشـنگنت و ایـن گـروه بود.

یک مقام ارشـد ناتو در افغانسـتان گفته اسـت 

کـه گروه طالبـان تاکنون ارتباط خود با شـبکه 

و  دموکراسـی  بـه  و  نکـرده  قطـع  را  القاعـده 

روندهـای دموکراتیـک نیـز باورمنـد نیسـت.

نیکـوالس کـی، مناینـدۀ غیرنظامـی ناتـو برای 

افغانسـتان، در مصاحبـۀ اختصاصـی بـا رادیـو 

آزادی گفتـه اسـت کـه گـروه طالبان بـر خاف 

و  دموکراسـی  بـه  افغانسـتان،  مـردم  ارادۀ 

انتخابـات بـاور ندارنـد.

آقـای کـی گفتـه اسـت: "طالبـان نشـان داده 

دموکراسـی  دشـمن  تنهـا  نـه  آنـان  کـه  انـد 

هسـتند، بلکـه دشـمن مـردم افغانسـتان نیـز 

هسـتند، مردمـی کـه از سـال هـا بـه ایـن سـو 

بـه وضاحـت نشـان داده انـد کـه دموکراسـی 

مـی خواهنـد." ایـن مقام ارشـد ناتـو همچنین 

ناتو: طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکرده است

 سفارت جمهوری اسالیم پاکستان

 کارته پروان-کابل

 عالن داوطلب  ا

کت های مخابراتی دعوت یم نماید   ، لکابدر   پاکستان سفارت  (Telephone Exchangeتلفونخانه )تا در داوطلبی نصب  از تمام شر
اک نمایند:   با مشخصات آتی اشتی

 
پورته قابل افزایش  8همراه با اکستشن، ترانک کارت  32و پورت اکستنشن دیجیتایل درگاه یا پورت  32( دارای PABX)الف. 

 پورت.  128تا 
 ثبت شده توسط سفارت ارائه یم شود( پیام صوتی یل صوتی همراه با قالب بندی )سیستم ایمب. 
 ، سیم رابطEJ57کیبل    رد یاتی خط تلفون موجود، شماره گذاری پانچج. 
 (TVM50و  PABXدو سال ورنبی برای ) PABXبرای  22uقفسه نوع ایستاده د. 

 مراقبت در دوره زماتی ورنبی برای دو ساله. خدمات رایگان 
 

کت های عالقمند باید  یک شنبه تا پنج نرخنامه خود را در پاکت رسیم مهر شده شخصا به سفارت پاکستان در ساعات کاری ) شر
 مقیم کابل ارسال نمایند. پاکستان  پاکت مهر شده عنواتی معاون سفت  شنبه( یا از طریق 
بعد از  1:30یم باشد و آفر گشاتی در همان روز در ساعت  2019تی ظهر روز بیستم نوم 12یم داوطلبی تا ساعت لآخرین مهلت تس

د. ظهر  کت های داوطلب صورت یم گت   در دفتی معاون سفت  پاکستان در کابل در حضور نمایندگان شر
 ظهر 12ایل ساعت  2019ماه نومتی  20تا 


