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کـری الم، رئیـس دولـت هانگ کانـگ بـرای نخسـتین بـار از احتـال راه حـل چیـن در 

مسـئله هانـگ کانـگ می گویـد: مداخلـه نظامـی. آیـا ایـن تنهـا یـک تهدیـد اسـت یـا 

احتالـی واقع بینانـه    ؟ آیـا رئیـس دولـت هانگ کانـگ هنـوز قدرتـی دارد؟

کـری الم، رئیـس دولـت هانگ کانـگ در کنفرانسـی مطبوعاتـی بـرای نخسـتین بـار بـه 

موضوعـی اشـاره کـرد کـه هفته هاسـت ناگفتـه، خطـر آن احسـاس می شـود. الم گفت، 

در صـورت وخامـت اوضـاع بـه دلیل ادامـه اعرتاضات، منی تـوان احتـال مداخله ارتش 

چیـن در حـل مناقشـه منطقـه خودمختـار را رد کـرد. رئیـس دولـت هانگ کانـگ امـا در 

ادامـه تأکید کـرد: ......
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رئیسدولتهانگکانگعملیاتنظامیچینراممکنمیداند

بلوغپساانتخاباتیدرنظام 
اقتصادسیاسی
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کمیسیونانتخاباتوضرورت
صیانتازآرایشهروندان

قانـوين  مشـاركت  ابـزار  مهمرتیـن  انتخابـات    

مـردم و شـهروندان در نظـام سیاسـی کشـور اسـت. 

برگزارشـدن انتخابـات در افغانسـتان نقـش اساسـی و 

بنیـادی درتأمین حقـوق و آزادی های عمومی افراد در 

جامعـه را بـه همـراه خواهد داشـت. مردم و همـه اقوام 

سـاکن در ایـن رسزمیـن.....

جامعـه سیاسـی – اجتماعـی افغانسـتان در طـول حیاتـش کـم و 

بیـش بـا انتخابـات و اجـرای برنامـه های دموکراسـی، آشـنا شـده اسـت 

گرچـه بـه صـورت محـدود یـا ناقـص اجـرا شـده اسـت و پیشـینه تجربی 

جامعـه مدنـی افغانسـتان کم اسـت، امـا فهـم انتخاباتی مردم ما بسـیار 

بـاال می باشـد. 

 آنچه مهم است این است که خود فعل برگزاری .....

93رقیباسکاردربخشبین
المللی2020معرفیشدند
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انتخاباتوضرورت
بازگشتاعتمادعمومی

2سرمقاله 

 

د افغانسـتان لویـه څارنـوايل وايـي، څېړنـې ښـيي چـې پـه 

جـال ابـاد ښـار کـې د مـي امنیـت د ځانګـړو ځواکونـو پـه 

هغـو عملیاتـو کـې رسغړونـه شـوې چـې څلـور وروڼـه پکـې 

ووژل شـول.

د لویـې څارنوالـۍ ویانـد جمشـېد رسـويل د سه شـنبې پـه 

ورځ )میـزان ۱۶مـه( ازادي راډیـو تـه وویـل، د دې پېښـې 

پـه اړه لومړنـۍ څېړنـې بشـپړې شـوي، خـو د ترالسـه شـویو 

معلوماتـو د ارزونـې لپـاره د مـي امنیـت او لویـې څارنوالـۍ 

یـوه ګـډه کمېټـه ګـارل شـوې ده.

ښـاغي رسـويل وویـل، د څېړنـو پـه لـړ کـې د پېښـې ځینې 

پـټ اړخونه رابرسـېره شـوي او تـر راتلونکې اوونـۍ پورې به د 

دغـو څېړنو پایلـه معلومه يش. 

د مـي امنیـت د "صفـر دوه" قطعـې د سـپټمرب پـه ۴مـه د 

جـال ابـاد ښـار په څلورمـه ناحیه کې د شـپې مهـال پر یوه 

کـور چاپـه ووهلـه او څلـور وروڼه یـې ووژل.

د لویـې څارنوالـۍ ویانـد وویـل، موندنـې ښـيي چـې په دغو 

عملیاتـو کـې ځینـې رسغړونې شـوي دي.

"د ګـارل شـوي پـاوي پـه څېړنـه کـې د رسغړونو یو شـمېر 

ټکـو تـه اشـاره شـوې ده چـې د ال زیاتـې څېړنې لپـاره زمینه 

برخـه  کـې  عملیاتـو  دغـو  پـه  چـې  کسـانو  هغـو  برابـروي. 

درلـوده، څېړنیـز پـان یـې کتـل کېـږي او ارزول کېـږي او 

یـو شـمېر نـورې برخـې چـې د څېړنـو د بشـپړېدو لپـاره ورته 

اړتیـا ده. "

د دولتـي ځواکونـو پـه عملیاتـو کـې ددغـو وروڼـو وژل کېـدو 

پـه ټول افغانسـتان کـې د خلکو پـراخ غربګونونـه راوپارول او 

وروسـته جمهـور ريیـس محمـد ارشف غني یـې د څېړنې امر 

وکـړ. د دې پېښـې پـه غربګون د افغانسـتان د مي امنیت د 

وخـت ريیـس محمد معصـوم سـتانکزي هم له خپلـې دندې 

اسـتعفا وکړه.

لـه دې پېښـې وروسـته، جمهـور ريیـس غنـي وویـل، د صفر 

دوه قطعـي عملیـات یـې ځنـډويل او هغـه کسـان چـې دې 

قضیـه کـې مجـرم وپېژنـدل يش، سـخته سـزا بـه وویني.

خـو د وژل شـویو وروڼـو د کورنۍ غړي او خپلـوان وايي، یاده 

پېښـه دوه ځلـه وڅېـړل شـوه، خـو تر اوسـه یې پایلـه معلومه 

شـوې نه ده.

د وژل شـویو کسـانو مامـا محمد صابـر ازادي راډیو ته وویل: 

"لـه حکومـت زمـوږ غوښـتنه دا ده چـې مجرمـان محاکمـه 

کـړي، تـرې څېړنـه وکړي چې د وژل شـویو ځوانانـو ګناه څه 

وه. نـه طالبـان و، نـه هـم داعشـیان. پـه دې هـم نـه پوهېږو 

چې دا پېښـه شـخيص رنـګ لري او که د حکومـت پان و. "

دا کورنـۍ عدالـت غـواړي او زیاتـوي، باید د پېښـې د څېړنو 

پایلـه وررسه رشیکه يش.

و مـو غوښـتل پـه دې اړه د مـي امنیت عمومي ریاسـت نظر 

هـم واخلو، خـو بریايل نه شـوو.

د رسپـل د سـنچارک ولسـوال وایـي چـې د دولت وسـله والو 

مخالفینـو پـه دغه والیت کـې د ټاکنو خپلواک کمېسـیون د 

والیتـي دفـرت یـو کارکوونکی له تښـتونې وروسـته وژلی دی.

پـژواک  دقیـق  اللـه  نقیـب  ولسـوال  سـنچارک  د  رسپـل  د 

خـربي اژانـس تـه وویل، د عي نقي په نـوم د ټاکنو خپلواک 

کمېسـیون یـو والیتـي کارکوونکـی چـې د دې ولسـوالۍ د 

چـار روح کي اوسـېدونکی دی، د تلـې په یوولسـمه طالبانو 

د دغـه کي لـه نـږدې سـیمې تښـتولی و.

ټاکنـو کېسـیون دغـه  زیاتـه کـړه چـې طالبانـو د  نومـوړي 

کارکوونکـی پـرون )د تلـې ۱۵مـه( پـر ډزو وژلی، مـړی یې د 

سـنچارک د بازاربايش سـیمې په یوه دښـته کې پیدا شـوی 

او امنیتـي ځواکونـو یـې خپلـې کورنـۍ تـه سـپارلی دی.

د یـادې سـیمې یـوه اوسـېدونکي محمـد مبین وویـل: »عي 

نقـي د یـوه شـخيص پوهنتـون د حقوقـو او سـیايس علومـو 

لـه پوهنځـي فارغ شـوی و، اقتصـادي وضعیت یې ښـه نه و، 

لـه همـدې املـه د رایـو ورکونـې پـه ورځ  د هویـت تثبیتولو د 

مامـور پـه توګـه ټاکل شـوی و چې لـه بده مرغـه د طالبانو له 

خـوا پر ډزو ووژل شـو.«

په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویي.

پـه فایـاب والیـت کـې د مـي  د یـوه بـل خـرب لـه مخـې، 

امنیـت یـو کاکوونکـی ټپـي شـوی دی. د فاریـاب د امنیـې 

قوماندانـۍ د مطبوعاتـو مسـوول عبدالکریـم یـورش پـژواک 

خـربي اژانـس تـه وویـل، نـن سـهار شـاوخوا ۸:۴ د میمنـې 

ښـار د لومـړۍ امنیتـي حـوزې اړونـد د ګذر همت په سـیمه 

کـې د یـوه ځـای پـر ځـای شـوي مایـن لـه املـه د فاریـاب د 

مـي امنیـت یـو کارکوونکـی محمـد هاشـم ټپـي شـو.

هغـه وویـل، دا پېښـه هغـه وخـت رامنځتـه شـوه چـې د مي 

امنیـت دغـه کارکوونکـی په موټـر کې د دندې پر لـور روان و 

چـې د سـړک غـاړې پر مایـن ور برابر شـو.

چلوونکـي  موټـر  د  کارکوونکـي  ددغـه  امنیـت  مـي  د  خـو 

سـهراب پـه خـربه، پـه دې پېښـه کـې د هاشـم مېرمـن هـم 

ټپـي شـوې او موټـر یـې ویجـاړ شـوی.

جالل اباد کې د څلورو وروڼو وژل کېدو 

څېړنه؛ "ځینې رسغړونې" موندل شوي

په رسپل کې د ټاکنو یو کارکوونکی 

وژل شوی

  

موالنـا عبداللـه، کمیشـر کمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات اعـام کـرده که به 

دلیـل رونـد کنـد طی مراحـل معلومات دسـتگاه های 

بایومرتیـک، احتـال دارد نتایـج ابتدایـی انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری بـا تأخیـر اعام شـود.

در  میـزان(   16 شـنبه،  )سـه  دیـروز  عبداللـه  آقـای 

گذشـت  "بـا  کـه  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش  صفحـه 

یـازده روز از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری، از 

جملـۀ ۲۶ هـزار و ۵۶۸ محـل رای دهـی، معلومـات 

ابتدایـی ۲۲ هـزار و ۴۰۰ دسـتگاه و معلومات نهایی 

۱۴ هـزار دسـتگاه بایومرتیک به دفـرت مرکزی منتقل 

بایومرتیـک  معلومـات  افزوده"اگـر  او  اسـت."  شـده 

بـه همیـن شـکل طـی مراحـل  انتخابـات ۶ میـزان 

شـود، اعـان نتایـج انتخابـات تـا ۲۷ میـزان ناممکن 

می باشـد." بـر اسـاس تقویـم انتخاباتـی، قـرار بـود 

نتایـج ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهوری بـه تاریخ 

27 میـزان و نتایـج نهایـی ایـن انتخابـات بـه تاریـخ 

16 عقـرب اعـام شـود.

کـرده  اعـام  داخلـه  امـور  وزارت 

اسـت کـه بر اثـر یک انفجـار در یک 

صنـف درسـی در دانشـگاه غزنـی، 23 دانشـجو کـه 

شـد ند. زخمـی  هسـتند،  دخـرتان  اکرثشـان 

روز  داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  رحیمـی  نـرت 

سه شـنبه 16 میـزان در پـی وقـوع ایـن حادثـه اعـام 

کـرد کـه بـر اثـر مایـن جاسـازی شـده گـروه "طالبان 

دانشـگاه  دانشـجویان  از  تـن   23 افگـن"  دهشـت 

غزنـی زخمـی شـدند.

بـه گفتـه او، ایـن رویداد حوالی سـاعت 10 صبح روز 

سه شـنبه در دانشـگاه غزنی به وقوع پیوسـته اسـت و 

اکـرث قربانیـان این رویداد، دخرتان هسـتند. 

محمـد عـارف نـوری سـخنگوی والـی غزنی نیـز گفته 

معلـم  تربیـت  دانشـکده  در  انفجـار  ایـن  کـه  اسـت 

اثـر آن 12  بـر  دانشـگاه غزنـی بـه وقـوع پیوسـته و 

دخـرت و 7 پـر زخمـی شـدند.

هـر چنـد وزارت امـور داخله این رویداد تروریسـتی را 

بـه گـروه طالبـان نسـبت داده اسـت امـا این گـروه با 

انتخابات ریاسـت جمهوری کشـور بـه تاریخ 6 میزان 

مسـتقل  کمیسـیون  اعـام  اسـاس  بـر  شـد.  برگـزار 

میلیـون  دو  از  بیـش  انتخابـات  ایـن  در  انتخابـات، 

شـش صـد هـزار نفـر رشکـت کرده انـد.

برگـزاری  از  پیـش  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

گرفـت  تصمیـم  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

از  انتخابـات،  ایـن  شـفافیت  تضمیـن  بـرای  کـه 

دسـتگاه های بایومرتیـک اسـتفاده کنـد، امـا در روز 

انتخابـات مشـکاتی در قسـمت مطابقـت معلومـات 

فهرسـت  و  دسـتگاه ها  ایـن  در  دهنـدگان  رای 

رای دهنـدگان بـه وجـود آمـد کـه کمیسـیون اعـام 

کـرد در صورتـی کـه نـام یـک شـهروند در دسـتگاه 

بایومرتیـک و یا فهرسـت رای دهندگان ثبت نباشـد و 

بدهـد. رای  می توانـد  باشـد،  ثبـت  دیگـری  در 

امـا در روزهـای گذشـته این کمیسـیون و کمیسـیون 

شـکایات انتخاباتـی در یـک اعامیـه مشـرتک اعـام 

ثبـت  بایومرتیـک  دسـتگاه  در  کـه  آرای  کـه  کردنـد 

اعـام می کننـد. نباشـد را منی پذیرنـد و باطـل 

نـر خربنامـه ای دسـت داشـن در این رویـداد را رد 

کـرده و گفتـه کـه هـدف قـراردادن مراکـز آموزشـی را 

"خـاف اصـول اسـامی و بری" اسـت.

گـروه  کـه  امـا می گوینـد  دولـت  امنیتـی  مقام هـای 

طالبان همیشـه دشـمن مردم افغانسـتان بوده اسـت 

و بـا حمـات انتحـاری خـود؛ سـخن را ثابـت کـرده 

اسـت.این گروه طی 18 سـال گذشـته صدها مکتب 

آتـش  مختلـف کشـور  نقـاط  در  را  آموزشـی  مرکـز  و 

کشـیده و مانـع رفـن دخرتان به مکتب شـده اسـت.

مسـئوالن ریاسـت معـارف شـهر غزنـی سـال گذشـته 

گفتـه بودنـد که شورشـیان گـروه طالبان یـک مکتب 

دخرتانـه را در حومـه شـهر بـا انفجـار مبـی نیرومنـد 

ویـران کـرده اسـت. در آن انفجـار بـه کسـی آسـیبی 

بود. نرسـیده 

زیـان  و  تخریـب   میـزان  از  دقیقـی  آمـاری  تاکنـون 

منتـر  طالبـان  گـروه  توسـط  مکتب هـا  بـه  زدن 

نشـده اسـت امـا همـواره گزارش هایی از آتـش زدن و 

می شـود. منتـر  مکاتـب  کـردن  مسـدود 

درصفحه2

احتمال تأخیر
 در اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری
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امنیت ملی: 
رهبر القاعده برای شبه جزیره هند 

در هلمند کشته شده است
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ریاسـت عمومی امنیت ملی کشـور 

تأییـد کـرده کـه عاصـم عمـر، رهرب 

شـبکه القاعـده بـرای شـبه جزیـره هنـد در عملیـات 

در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  مشـرک 

هلمنـد کشـته شـده اسـت.

شـنبه،  )سـه  دیـروز  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

16 میـزان( بـا نـر اعالمیـه ای نوشـت که ایـن رهرب 

القاعـده در عملیاتـی کـه در اول مـاه میـزان بـر یـک 

ولسـوالی  در  القاعـده  و  طالبـان  مشـرک  قـرارگاه 

موسـی قلعـه والیـت هلمند انجام شـد، کشـته شـده 

اسـت. امنیـت ملـی نوشـته اسـت کـه عاصـم عمـر، 

شـهروند پاکسـتان اسـت. 

ایـن ریاسـت افـزوده کـه در جریـان ایـن علمیـات، 

و  عمـر  عاصـم  بیـن  ارتباطـی  فـرد  ریحـان،  ابـو 

چندیـن  و  القاعـده  شـبکه  رهـرب  ایمن الظواهـری 

تـن از اعضـای رهـربی القاعـده و گـروه طالبـان، نیز 

شـده اند. کشـته 

کـه  اسـت  آمـده  ملـی  امنیـت  ریاسـت  اعالمیـه  در 

از  تازگـی  بـه  کارمندانـش  کـه  آمریـکا  سـفارت 

کمیسـیون انتخابات افغانستان و روند کار کمیسیون 

دیـدار کرده انـد، اعـالم کـرده  کـه "جایـی بـرای تقلب 

نـدارد". وجـود  افغانسـتان  انتخابـات  در 

سـفارت آمریکا در کابل در صفحه رسـمی توییر خود 

نوشـته کـه کارمنـدان ایـن نهـاد بـه مرکـز اطالعـات 

کمیسـیون انتخابات افغانسـتان دسرسـی پیدا کرده 

افغانسـتان  انتخابـات  کارمنـدان  سختکوشـی  از  و 

تقدیـر می کنـد. 

این سـفارت افـزوده که رای دهنـدگان افغان مطمنئ 

باشـند کـه "فقـط رای هـای قانونـی، بـا شـفافیت و 

می شـود." شـمرده  بی طرفـی 

ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود یـک هفته قبـل جان 

بـس سـفیر آمریکا در کابـل گفته بـود، از گزارش های 

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  ایـن  مـورد  در  گوناگـون 

انتخابـات چـه زمـان مرکـز ملی دسـته بنـدی آرا را باز 

خواهـد کـرد، نگـران اسـت.

آقـای بـس در صفحـه رسـمی توییـرش نوشـته بـود 

کـه ایـن کار بـه "ابهـام و رسدر گمی دربـاره انتخابات 

می افزایـد." افغانسـتان 

کمیسـیون انتخابـات نیـز اعالم کـرده که کـرن دیکر، 

معاون سـفارت آمریکا با اعضای کمیسـیون انتخابات 

در مـورد رونـد برگـزاری انتخابـات و جمع بنـدی نتایج 

در مقـر ایـن کمیسـیون دیدار کرده اسـت.

مـردم  از  حامیـت  آمریـکا  کـه  افـزوده  دیکـر  خانـم 

افغانسـتان و ایـن رونـد را مسـئولیت خـود می دانـد و 

در ۲۰ سـال گذشـته برای نهادینه سـازی دموکراسی 

در کشـور رسمایه گذاری کرده اسـت و حارض اسـت تا 

۲۰ سـال دیگـر نیـز در این زمینـه با مردم افغانسـتان 

کار کنـد.

در روزهـای گذشـته شـامری از نامزدهـای انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری اعـراض داشـتند کـه در انتخابات 

ریاسـت جمهـوری امسـال شـامری از نامزدهـا تقلـب 

"حاجـی  کـه  می گویـد  کشـور  ملـی  دفـاع  وزارت 

بـرای  طالبـان  نهـاد  نـام  ولسـوال  اللـه"  صفـت 

ولسـوالی کلفـگان و "مولـوی صابر" مفتـی نام نهاد 

طالبـان برای والیـت تخار، در درگیـری با نیروهای 

امنیتـی کشـته شـده اند. 

روز سه شـنبه  کـه  ملـی  دفـاع  وزارت  در خربنامـه 

دو  ایـن  کـه  آمـده  رسـیده  نـر  بـه  میـزان(   16(

عضو برجسـته طالبـان روز دوشـنبه در والیت تخار 

شـده اند. کشـته 

وزارت دفـاع ملـی همچنـان ویدیوهایـی کوتاهـی 

طالبـان  شـده  کشـته  ولسـوال  بـرادر  و  مـادر  از 

بـرای ولسـوالی  کلفـگان نـر کـرده کـه در ایـن 

ویدیـو آنـان بـه مـردم بـه خصـوص جوانـان توصیـه 

می کننـد کـه فریـب طالبـان را نخورنـد و بـا ایـن 

باشـند. نداشـته  گـروه هیچگونـه همـکاری 

بـرادر صفـت اللـه می گوید کـه طالبـان، جوانان را 

عمران خان؛ نخسـت وزیر پاکسـتان بـر از رسگیری 

مذاکـرات صلـح میان امریکا و طالبـان تاکید کرده 

اسـت. او روز سـه شـنبه، ۱۶ میـزان، پـس از دیدار 

بـا شـامری از قانون گـذاران امریکایـی در صحبـت 

راه حـل معضـل  یگانـه  بـا خربنـگاران گفـت کـه 

افغانسـتان مذاکـرات صلح اسـت. 

رسـانه های پاکسـتانی گـزارش داده انـد که عمران 

خـان بـه قانونگـذاران امریکایـی تعهد کرده اسـت 

که اسـالم آباد »آن گونه که در گذشـته برای تامین 

صلـح در افغانسـتان تـالش کـرده اسـت« در آینـده 

نیز کوشـش خواهـد کرد.

افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

خواسـتار ممنوعیـت آزمایـش پرده بـکارت در طب 

عدلـی شـده اسـت.

طـرح  قوانیـن  کمیتـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

مـورد  در  جـزا  کـد   ۶۴۰ مـاده  دوم  بنـد  تعدیـل 

آزمایـش پـرده بـکارت را بـه کابینـه بـرای تصویـب 

روز  نشسـت  در  کمیتـه  ایـن  اسـت.  فرسـتاده 

یک شـنبه، چهاردهـم میـزان، فیصلـه کرده اسـت 

کـه آزمایـش پـرده بـکارت فقـط بـه حکـم محکمـه 

اسـت.  ممکـن  با صالحیـت 

دیروز)سه شـنبه،  کمیسـیون  ایـن  اعالمیـه ی  در 

کـه  اسـت  آمـده  شـده،  منتـر  میـزان(   ۱۶

هامهنگـی  در  هـدف  ایـن  بـه  دسـت یابی  بـرای 

بـر  حقـوق  مدافعـان  و  مدنـی  نهادهـای  بـا 

می کنـد. دادخواهـی 

اسـت:  آمـده  کمیسـیون   ایـن  اعالمیـه  در 

افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  »کمیسـیون 

رعایـت  و  زن  انسـانی  کرامـت  منظـور حفـظ  بـه 

معیارهـای بین املللـی حقـوق بـر کـه هـر گونـه 

مصادیـق  از  و  ممنـوع  را  اجبـاری  طبـی  معاینـه 

شـکنجه دانسـته اسـت، باورمنـد اسـت کـه ایـن 

علمـی  و  طبـی  اسـاس  عدلـی،   طبـی  معاینـات 

چندیـن عضـو دیگـر شـبکه القاعـده کـه اکـر آنهـا 

شـده اند. بازداشـت  هسـتند،  پاکسـتان  تبعـه 

شـبکه القاعـده از جملـه گرو ه هـای تروریسـتی که با 

گـروه طالبـان فعالیـت مشـرک در افغانسـتان دارد. 

در چنـد سـال اخیـر، چندین رهـرب ارشـد و مهم این 

گـروه در عملیات هـای نظامـی نیروهـای امنیتـی و 

نیروهای بین املللی، در افغانسـتان کشـته شـده اند.

بـر  بارهـا  امنیتـی کشـور  نیروهـای  ایـن،  بـر  عـالوه 

حملـه  افغانسـتان  در  القاعـده  شـبکه  قرارگاهـای 

بیـن  از  و  تخریـب  را  قرارگاه هـا  ایـن  و  کرده انـد 

برده انـد.

مقام هـای امنیتـی کشـور می گوینـد اعضـای شـبکه 

در  هـرگاه  ندارنـد؛  ثابتـی  پایـگاه  عمدتـاً  القاعـده 

آن  بـه  می گیرنـد،  قـرار  فشـار  تحـت  افغانسـتان 

سـوی مـرز، در مناطـق قبائلـی پاکسـتان، می رونـد 

و زمانـی کـه بـا عملیـات نیروهـای پاکسـتانی مواجه 

می شـوند، راه افغانسـتان را در پیـش می گیرند تا در 

مناطـق تحـت کنـرل گـروه طالبـان مسـتقر شـوند.

کرده انـد.

آنـان با اشـاره به آرای بلند والیت هـای قندهار، پکتیا، 

ننگرهـار، هلمنـد، بغـالن و خوسـت مدعـی بودند که 

در ایـن والیت هـا تقلـب شـده و شـامری آرای بـدون 

بایومریـک بـه صندوقهـا انداخته شده اسـت.

ایـن نامزدهـا از کمیسـیون انتخابـات خواسـته بودنـد 

زیـرا  نکنـد،  را شـامرش  بایومریـک  بـدون  آرای  کـه 

آنـان معتقدند که میزان مشـارکت توسـط کمیسـیون 

انتخابـات" بـه گونـه مبالغـه آمیـز" بلنـد اعـالم شـده 

ریاسـت  انتخابـات  در  مشـارکت  میـزان  اسـت. 

جمهـوری توسـط کمیسـیون انتخابات در چهـار هزار 

و۶۸۴ مرکـز بـاز در رسارس کشـور دو میلیـون و ۶۹۵ 

هـزار و ۸۹۰ نفـر اعـالم شـده اسـت.

کمیسـیون انتخابـات گفتـه کـه ممکـن اسـت میـزان 

مشـارکت در نهایت تغییر کند. این کمیسـیون تاکید 

را  تقلبـی  و  بایومریـک  بـدون  رای  هیـج  کـه  کـرده 

شـامرش نخواهـد کـرد.

در عیـن حـال کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرده کـه 

شـامری نامزدهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـر 

کمیسـیون فشـار وارد می کننـد کـه نتایـج انتخابـات 

زود اعـالم شـود. روز دوشـنبه تیـم انتخاباتـی ثبـات 

و همگرایـی بـه رهـربی عبداللـه عبداللـه، از جامعـه 

انتخابـات  بـر کمیسـیون  کـه  بـود  جهانـی خواسـته 

فشـار وارد کنـد تـا نتایج انتخابـات زودتر اعالم شـود.

انتخابـات ریاسـت جمهوری در سـال ۲۰۱۴ به دلیل 

ادعاهـا و رس و صداهـای زیـاد از تقلب هـای گسـرده 

در دور دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری، سـبب شـد 

دو نامـزد ریاسـت جمهـوری افغانسـتان با پـا درمیانی 

جـان کـری وزیـر خارجـه، پیشـین آمریـکا، بـا یکدیگر 

بـر تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی توافـق کننـد، امـا 

اکنـون دو نامـزد پیشـتاز اعـالم کرده انـد کـه ایـن بـار 

یکـی از آنهـا برنـده انتخابـات خواهنـد بـود و چیـزی 

بنـام حکومـت وحـدت ملـی تشـکیل نخواهد شـد.

بـه زور و اجبـار بـه جبهه هـای جنـگ بـا خودشـان 

کـه  کـرده  تاکیـد  ملـی  دفـاع  وزارت  می برنـد. 

نیروهـای ملـی دفاعـی و امنیتـی افغـان در والیـت 

تخـار در حـال پیروی قـرار دارند و بـه زودی تخار 

بـه گونـه کامـل از وجود طالبـان پاکسـازی خواهد 

نیـز  ایـن در حالـی اسـت کـه روز دوشـنبه  شـد. 

وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرد کـه در اثر یـک حمله 

هوایـی در ولسـوالی خواجـه غـار والیـت تخـار، دو 

عضـو برجسـته گـروه طالبـان و 11 محافـظ آنـان 

شـده اند. کشـته 

حملـه  اثـر  در  دفـاع  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـر 

تخـار،  والیـت  غـار  خواجـه  ولسـوالی  در  هوایـی 

ولسـوال نام نهـاد طالبـان بنـام "برهانـی گجـر" و 

قاضـی نام نهـاد طالبـان بـرای ولسـوالی منـک آب 

والیـت تخار با 11 تروریسـت دیگر کشـته شـدند و 

9 تـن زخمـی شـدند.

طالبـان  صلح خواهـی  از  حالـی  در  خـان  آقـای 

حـرف زده کـه دونالد ترامپ، رئیـس جمهور امریکا 

بـه دلیـل ادامـۀ خشـونت ها از سـوی گـروه طالبان 

مذاکـرات امریـکا بـا ایـن گـروه را متوقـف کـرد.

دولت افغانسـتان نیـز بارها گفته اسـت که طالبان 

بـه تقاضاها بـرای آتش بس اعتنایی نکـرده اند.

اظهـارات جدیـد نخسـت وزیر پاکسـتان پـس از آن 

مطـرح می شـود کـه هیـات ۱۲ نفـری طالبـان بـه 

رهـربی مـال عبدالغنـی بـرادر بـه پاکسـتان رفتـه و 

بـه گـزارش برخی رسـانه های پاکسـتانی بـا عمران 

خـان نیـز دیـدار کـرده اند.

نـدارد.« جـرم  اثبـات  بـرای 

دفـر معاونـت دوم ریاسـت جمهوری روز یکشـنبه 

بـا نرخربنامه ای نوشـت که طـرح تعدیل بند دوم 

مـاده ۶۴۰ کـد جـزا از سـوی کمیسـیون حقـوق 

کابینـه  قوانیـن  کمیتـه  بـه  یک شـنبه  روز  بـر 

پیشـنهاد شـده بـود. ایـن کمیتـه پـس از بررسـی  

و بحـث در ایـن مـورد، تصویـب کـرده اسـت: »در 

صورتـی کـه هیـچ گونه سـند و ثبوتی بـرای اثبات 

جـرم وجـود نداشـته باشـد، معاینـه پـرده بـکارت 

فقـط بـه حکم محکمـه ذی صـالح ممکن اسـت.«

آزمایـش بـکارت در افغانسـتان در حالـی صـورت 

می گیـرد کـه سـازمان صحـت جهانی اعـالم کرده 

اسـت کـه ایـن آزمایـش اعتبـار علمـی نـدارد، نـه 

بـکارت را تثبیـت می کند و نه رابطه ی جنسـی را.

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی کلفگان تخار کشته شد

عمران خان خواستار از سرگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان شد

کمیسیون حقوق بشر: آزمایش پرده بکارت در کشور ممنوع شود

امنیت ملی: 

رهبر القاعده برای شبه جزیره هند در هلمند کشته شده است

سفارت آمریکا در کابل:
 تقلب در انتخابات افغانستان جایی ندارد
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در تـازه تریـن واکنـش نسـبت بـه انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری سـفارت آمریـکا در کابـل دیـروز از عـدم امـکان 

تقلـب در پروسـه انتخابات سـخن گفته اسـت. ایـن موضع 

سـفارت ایـاالت زمانـی اعـالن مـی گـردد کـه بسـیاری از 

از  تعـدادی  چنیـن  هـم  و  سیاسـی  احـزاب  و  هـا  جنـاح 

کاندیـدان علـی رغـم توصیـه هـای مکـرر کمیسـیون هـای 

انتخاباتـی و نیـز علـی رغـم معلـوم نبـودن نتایـج انتخابات 

کار  در  مداخلـه  و  تقلـب  از  موثـق  هـای  گـزارش  عـدم  و 

کمیسـیون هـای سـخن گفتـه انـد. طـی چنـد روز پـس از 

انتخابـات وضعیـت بـه گونـه واضـح و بـه صـورت عامدانـه 

ملتهـب  حـال  در  مرتـب  ای  عـده  و  گردیـده  مخـدوش 

سـاخنت فضـای عمومی هسـتند. در حالی کـه در برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال جاری چنان مشـکلی تا 

هنوز گزارش نشـده اسـت که متام پروسـه زیر سـوال برود، 

امـا عـده ای متاسـفانه بـه دالیـل زیـاد در پـی مخـدوش 

سـاخنت ایـن پروسـه ملـی هسـتند و مـی خواهنـد اعتـامد 

عمومـی را نسـبت بـه انتخابـات مانند سـال 2014 آسـیب 

بزننـد. از ایـن جهـت اعالن موضوع رسـمی سـفارت ایاالت 

متحـده بجـا و در زمـان مناسـبی صـورت گرفتـه اسـت. 

هنـوز  افغانسـتان  در  انتخابـات  پروسـه  متاسـفانه 

نهادینـه نشـده اسـت و همـواره آسـیب پذیـر بـوده اسـت. 

ریاسـت  انتخابـات  دور  دومیـن  در  اعتـامدی  بـی  بنـای 

اول  دور  در  شـد.  گذاشـته   1388 سـال  در  جمهـوری 

بـا همـکاری ملـل متحـد  انتخابـات کـه در سـال 1383 

تقلـب  از  سـخن  و  بـود  کمـر  هـا  جنجـال  شـد،  برگـزار 

هـم بسـیار کـم بـه میـان آمـد. امـا در دور دوم کـه بیشـر 

انتخابـات بـه دسـت افغان هـا افتاد و حکومـت آقای کرزی 

مسـوول برگـزاری انتخابـات بـود، جنجـال هـا نیـز رشوع 

گردیـد و ایـن جنجـال هـا اکنـون تبدیـل بـه یـک اصـل و 

عـادت گردیـده اسـت. مسـاله اصلـی نهفتـه در جنجـال 

هـای پسـا انتخاباتـی هـامن امتیازطلبـی و امتیـاز خواهی 

نامـزدان بازنـده از نامزدانـی اسـت کـه بیشـرین احتـامل 

برندگـی را دارنـد. متاسـفانه بایـد اذعـان کنیـم کـه اکنون 

بداخالقـی هـای انتخاباتـی و بـاج گیـری در انتخابـات در 

افغانسـتان تبدیـل بـه یـک فرهنـگ شـده اسـت. در طـی 

روزهای اخیر که انتخابات برگزار شـده اسـت و کمیسـیون 

هـای انتخاباتـی در حـال شـامرش آرای نامـزدان هسـتند، 

برخـی از نامـزدان کـه رای کـم آورده اند در حـال چانه زنی 

بـا تیـم هـای پیشـتاز بـر رس مناصـب دولتـی و امتیـازات 

پسـاانتخاباتی هسـتند. عـالوه بـر ایـن نامـزدان حتـی تیم 

هـای پیشـتاز نیـز در پـی ملتهـب سـاخنت فضـای عمومی 

بـا هـدف بـاج گیـری و امتیازطلبـی هسـتند. 

اکنـون در ایـن دور با محکـم کاری هایی که در بخش 

احتـامل  اسـت،  گرفتـه  صـورت  انتخابـات  قانـون  تعدیـل 

تقلبـات سـازمان یافته و یـا تخلفات گسـرده انتخاباتی که 

بتوانـد متـام پروسـه را زیـر سـوال بـربد، بسـیار کـم اسـت. 

تـا کنـون همـه گزارش هـا از انتخابـات مثبت بوده اسـت و 

هیـچ نقطـه منفـی کـه بتوانـد کل رونـد را بـا چالـش جدی 

مواجـه سـازد، وجـود نـدارد. ایـن دسـتاورد بزرگـی بـرای 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت کـه هنـوز از تقلبـات و 

تخلفـات گسـرده گزارشـی نر نگردیده اسـت. بـه همین 

خاطـر رسـالت کمیسـیون هـای انتخاباتـی و کمیشـرانی 

کـه در ایـن عرصـه کار می کنند، بسـیار سـنگین و در عین 

حـال تاریخـی اسـت. زیرا اگـر در ایـن دور واقعـا انتخابات 

سـامل برگـزار شـده باشـد، اعتـامد عمومـی بـه نهادهـای 

خواهـد  افزایـش  انتخابـات  بـه  مرتبـط  رسـمی  و  دولتـی 

یافـت و بـه نحـوی همـه در ایـن دور مکلـف هسـتند کـه به 

ایـن رونـد کمـک کنـد و فضـا را بـا شـایعات و دروغ هـای 

سـاختگی مغشـوش نسـازند. 

هـم  بـزرگ  هـدف  ایـن  تحصیـل  در  شـک  بـدون 

کاندیـدان و هـواداران آن هـا و هـم نهادهـای انتخاباتـی 

افغانسـتان  بیـن املللـی  ناظـران و رشکای  و هـم چنیـن 

سـهیم هسـتند. کاندیـدان و هـواداران آن هـا بایـد منتظـر 

اعـالن نتیجه از سـوی کمیسـیون هـای انتخاباتی باشـند. 

کمیسـیون هـای انتخاباتی نیز مکلف هسـتند که بدون در 

نظـر گرفـنت هیچ معیـاری تنها بـه دنبال حفظ شـفافیت و 

تامیـن عدالـت در انتخابـات باشـند. اگـر کمیسـیون های 

انتخاباتـی عملکـر درسـت نداشـته باشـند و اعضـای آن ها 

هرکـدام چیـزی را بیـرون دهند، بـار دیگر تجربه تلخ سـال 

2014 تکـرار خواهـد شـد. ناظـران و هـم چنیـن همکاران 

بیـن املللی افغانسـتان نیز مکلف هسـتند کـه از انتخابات 

افغانسـتان حامیـت کننـد و تنهـا بـه دنبـال شـفافیت ایـن 

انتخابـات پرهیـز  امـور  از مداخلـه در  انتخابـات باشـند و 

کننـد. بنابرایـن هرگونـه اظهـار نظـر غیـر مسـوالنه و پیـش 

شـمول  بـه  انتخاباتـی  رشکای  همـه  سـوی  از  وقـت  از 

کاندیـدان، کشـورهای همـکار افغانسـتان و نیـز اعضـای 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی مـی توانـد بـه رونـد انتخابـات 

آسـیب بزنـد و ایـن انتخابـات را نیز بـه رسنوشـت انتخابات 

هـای گذشـته دچـار سـازد.

 

د خوســت هرمنــدان لــه دولــت نــه غوښــتنه لــري چــې 

د دوی د مســلکي کولــو لپــاره دې ورتــه فرصتونــه برابــر 

کــړي.

هغــوی دا څرګندونــې نــن د )تلــې ۱۶مــه( د هــر د 

ــګ  ــو او فرهن ــبت د اطالعات ــه مناس ــې پ ــې ورځ نړيوال

رياســت د احمدشــاه عامــه کتابتــون پــه ودانــۍ کــې د 

ــړې. ــال وک ــون پرمه ــوه نندارت ــارو د ي ــري اث ه

مهــايل  لنــډ  چــې  ويــل  کــې  خــربو  خپلــو  دوی 

کــړې  زده  ســواد  د  او  کورســونه  روزنيــز  ورکشــاپونه، 

ــې  ــټ ي ــر م ــې پ ــه دي، چ ــه څ ــوړول هغ ــو ج پروګرامون

يش.  کيدلــی  مســلکي  هرمنــدان  واليــت  ددغــه 

خوســت کــې د هرمندانــو د ټولنــې مــر ګل رووف 

ــه  ــې ددغ ــل چ ــه ووي ــس ت ــربي اژان ــژواک خ ــوقي پ ش

ــي  ــلکي دي او علم ــر مس ــدان غ ــره هرمن ــت زيات والي

ــه ده. ــې ټيټ ــه ي کچ

د هغــه پــه وينــا، همــدا المــل دی چــې هرمنــدان 

ــه نــه يش  ــه څ ــه هغ ــې ت ــه الرې ټولن ــر ل ــل ه د خپ

وړانــدې کولــی چــې دا مهــال ورتــه اړتيــا ليــدل کيــږي.

نــه  رياســت  فرهنــګ  او  ))اطالعاتــو  زياتــوي:  هغــه 

ــړي  ــوت ک ــدان رادع ــې هرمن ــتنه ده چ ــوه غوښ ــې ي م

ــه  ــالح الرې ت ــوی اص ــو هغ ــړي، څ ــتې وررسه وک او ناس

رايش.((

د همــدې ورځــې پــه مناســبت بيــا يــو شــمېر خلــک لــه 

هرمندانــو غوښــتنه لــري چــې لــه خپــل هــر څخــه پــه 

اســتفادې رسه د ســولې پــه اړه خلکــو تــه د پيغامونــو پــه 

د خوست هرنمندان: دولت دې زموږ د مسلکي کولو لپاره فرصتونه برابر کړي

محمد هدایت  

سرمقاله

انتخابات و ضرورت بازگشت 
اعتماد عمومی

رســولو کــې مهــم رول تــررسه کــړي.

شــمس يــو لــه دغــو هرمندانــو څخــه دی چــې د هــري 

اثــارو پــه دغــه نندارتــون کــې يــې پــه الس رســم کــړي، 

ډول ډول هــري اثــار ننــدارې تــه اېښــي.

ــه  ــر ل ــل ه ــل، د خپ ــه ووي ــس ت ــژواک اژان ــوړي پ نوم

الرې غــواړي چــې ټولنــې تــه د جنــګ پرځــای د ســولې 

ــږدوي. ــام ولې ــن پيغ او ام

ــارو  ــه مناســبت د هــري اث ــې ورځــې پ د هــر د نړيوال

دغــه جــوړ شــوي نندارتــون تــه راغلــو کســانو هــم خپلــو 

خــربو کــې وويــل چــې دا ډول پروګرامونــه د هــر د 

پياوړتيــا ترڅنــګ د خلکــو پــه ذهنونــو هــم مثبــت اغېــز 

ــزي  ــار نيک ــېدونکي غف ــن اوس ــو ت ــت ي ــوي. د خوس ک

ــه  ــه پ ــدان وروڼ ــرې هرمن ــه چې ــل. ))ک ــه ووي ــژواک ت پ

ــه ځــای ورکــړي،  خپــل هــر کــې د ســولې انعــکاس ت

ــو  ــه خپل ــو پ ــار ګــوري ن ــه خلــک چــې د دوی اث ــو هغ ن

ماغــزو کــې بــه د ســولې انځــور اخــي اوټولنــه کــې بــه 

ــي.(( ــوله راځ ــاالله س انش

ــس  ــګ رئي ــو او فرهن ــت د اطالعات ــال د خوس ــه مه ورت

محمدانــور زاهــد پــژواک تــه وويــل چــې د هرمندانــو د 

ســتونزو د هوارولــو او هغــوی تــه د اســانتياوو د برابرولــو 

ــې دوی  ــهولتونه چ ــات او س ــه امکان ــې هغ ــه ک ــه برخ پ

لــري، نــه دریغــوي.

هغــه زياتــه کــړه: ))د هــر پــه برخــه کــې مــو دا لومــړی 

ــو او دوی  ــه اخل ــه قدمون ــه وار ب ــاالله وار پ ــدم و، انش ق

تــه ژمنــه ورکــوو، هغــه امکانــات او فرصتونــه چــې زمــوږ 

ــو رسه  ــه هرمندان ــول ل ــه ټ ــه ب ــې دي، هغ ــه واک ک پ

ــوو.(( رشيک

د تلــې ۱۶مــه چــې د هــر نړيوالــې ورځــې رسه برابــره 

ــو  ــو ډولون ــه بېالبېل ــه ګــوټ ګــوټ کــې پ ده، د هېــواد پ

ــږي. ــل کي رسه منانځ

 



قسمت دوم

در قانـون انتخابـات مشـخص گردیده اسـت همه افراد 

و گـروه هـا بایـد آن را محـرم شـمرده و در مسـیر آن 

حركـت مناینـد. 

نظـارت بـر متـام مراحـل انتخابـات از ابتـدا تـا انتهـی 

و  وظایـف  از  نهایـی  نتیجـه  اعـان  تـا  نـام  ثبـت  از  و 

مسـولیت های مهـم کمسـیون انتخابـات اسـت. طبـق 

قانـون انتخابـات. مراحـل نهايي در برگـزاري انتخابات 

اعراضـات،  بـه  رسـيدگي  نتايـج،  تأييـد  از  عبارتنـد 

و تأييـد نامـزد و کاندیـد پـروز. ايـن تأييـد از طريـق 

گزارشـات انتخابـات، شـارش مجـدد آراء، و بـرريس 

هـاي مسـتقل انجـام گردیـده و پـس از ايـن كـه نتايـج 

نهايـي  نتايـج  ای  ماحظـه  کـدام  بـدون  شـد   تأييـد 

اعـان شـود. توسـط کمیسـیون 

توقعـات شـهروندان  و  موضـوع  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 

انتخاباتـی  کمیسـیون های  از  تلـخ  تجربیـات  و 

قبلـی؛ انتظـار مـی رود کـه اعضـای فعلـی کمیسـیون 

انتخابـات، بـا جدیـت و قاطعیـت مسـؤالنه عمل منوده 

و از اعتـاد حکومـت و مـردم افغانسـتان سـو اسـتفاده 

نـه مناینـد و این مسـولیت خطیـر و سـنگین را آنچنان 

که شایسـته مردم افغانسـتان اسـت به انجام برسـانند.
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  انتخابـات مهمریـن ابـزار مشـاركت قانـوين مـردم و 

شـهروندان در نظام سیاسـی کشور اسـت. برگزارشدن 

بنیـادی  و  اساسـی  نقـش  افغانسـتان  در  انتخابـات 

در  افـراد  عمومـی  هـای  آزادی  و  حقـوق  درتأمیـن 

جامعـه را بـه همـراه خواهد داشـت. مـردم و همه اقوام 

دقیـق  و درک  فهـم  ایـن رسزمیـن ضمـن  در  سـاکن 

پروسـه  ایـن  در  مسـوالنه  موضـوع؛  ایـن  اهمیـت  از 

ملـی رشکـت منـوده انـد و وظیفـه ای ملـی خویـش را 

انجـام دادنـد کـه از ایـن جهت قابـل تقدید و تحسـین 

انـد. از طـرف دیگـر رعایـت و در نظـر داشـن اصـول 

حقـوق  از  صیانـت  و  شـفاف  انتخابـات  ومعیارهـای 

شـهروندان توسـط کمیسـیون مسـتقل انتخابـات الزم 

متـام  در  کـه  چنانچـه  رسـد..  نظرمـی  بـه  رضوری  و 

بهریـن  انتخابـات  نیـز  معـارص  هـای سیاسـی  نظـام 

شـیوه بـرای سـهم گیـری در حکومت هـای تـوده گـرا 

محسـوب گردیـده اسـت.. لـذا بایـد انتخابات بـه گونه 

ای برگـزار شـود کـه مـردم بتواننـد طبـق قوانیـن نافذه 

قانونـی  حـق  ایـن  از  تبعیـض  وبـدون  آزادانـه  کشـو؛ 

شـان برخـوردار گردنـد و بـدون تـرس بـه شـخص مورد 

نظرشـان رأی دهنـد و بـه عبارت دیگـر آرای مردم واقعا 

تعییـن کننـده نتیجـه انتخابـات باشـد. بـدون تردیـد 

برگـزار شـدن انتخابـات فعلـی در افغانسـتان موجـب 

تحکیـم دموکراسـی و مرشوعیت نظـام گردیده وحقوق 

و  کـرد  نهادینـه خواهنـد  و  تثبیـت  را  مـردم  سیاسـی 

مناسـبات مـردم وحكومت را نیز تقويـت خواهند منود. 

مـردم افغانسـتان بـا اعتقاد بـه این که تنهـا نظامی که 

مـی توانـد منافـع متـام مـردم و اقـوام کشـور را تأمیـن 

منایـد، نظـام دموکراسـی و نظـام مبتنی بـر انتخابات، 

جمهوریـت و قانـون اساسـی اسـت. لـذا همـه اقـوام 

بـا شـور و اشـتیاق بـه پـای صنـدوق هـای رای حـارض 

شـدند و بـه نظـام جمهـوری اسـامی مبتنی بـر قانون 

اساسـی فعلـی رای شـان را بـه صنـدوق انداختنـد و 

عمـا تاکیـد بـر حایـت از انتخابـات و دفـاع از نظـام 

از جانـب حکومـت  انتخاباتـی و جمهوریـت منودنـد. 

نیـز جهت برگزارشـدن درسـت انتخابات شـفاف تاش 

در  انتخابـات  قانـون  گرفـت.  صـورت  صادقانـه  هـای 

ارسع وقـت تحـت مدیریت و رهـری جالتاب محرم 

اسـتاد رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت  جمهـوری و 

مدنـی  و  دولتـی  نهادهـای  مناینـدگان  حضـور  بـا 

مرتبـط و در مشـوره نزدیـک بـا آنهـا در طـی چندیـن 

طبـق  گردیـد.  تعدیـل  و  تدویـن  طوالنـی،  جلسـات 

ایـن قانـون حکومـت و کمیسـیون انتخابـات موظـف 

بـه برگـزاری انتخابـات و تطبیـق آن شـدند. میکانیـزم 

هـا و شـا خـص هـای چـون عمومیـت، عادالنـه بـودن، 

آزاد بـودن، رسی بـودن، شـفاف بـودن، نحـوه انتخـاب 

کمیشـران و اعضای کمیسـیون انتخابـات و همچنان 

درج  بیومریـک و تاکیـد بـر آن در قانـون انتخابـات، 

طـول  در  افغانسـتان  اجتاعـی   – سیاسـی  جامعـه   

حیاتـش کـم و بیـش با انتخابـات و اجـرای برنامه های 

دموکراسـی، آشـنا شـده اسـت گرچه به صورت محدود 

یـا ناقـص اجـرا شـده اسـت و پیشـینه تجربـی جامعـه 

مدنـی افغانسـتان کم اسـت، امـا فهـم انتخاباتی مردم 

مـا بسـیار بـاال می باشـد. 

 آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه خـود فعـل برگـزاری 

 ... و  نامزدهـا  مسـائل سیاسـی  از  بـدور   – انتخابـات 

نقـش بسـیار موثـری را در جهـت غنی سـازی فرهنگی 

 ( اجتاعـی  بـردن رسمایـه هـای  بـاال  و  اجتاعـی   –

 human  ( و رسمایـه هـای انسـانی ) social captal

captal ( کـه جـز در بسـر تعامـات و روابط اجتاعی 

درونـی و برونـی پدیـد نیامـده و رشـد منـی کنـد، مـی 

توانـد ایفـا منایـد . یکـی از پیچیـده تریـن روابـط در 

صحنـه انتخابـات تجلـی مـی یابـد. انتخابات سـطحی 

سـاده امـا بـا عمقی بسـیار پیچیـده می باشـد. تحلیل 

ایـن پیچیـده گـی هـا باعث می شـود تـا نظـام اقتصاد 

سیاسـی بـه بلوغ برسـد.

بـه عبارتـی نظـام اقتصـاد سیاسـی یـک جامعـه وقتـی 

بـه بلـوغ مـی رسـد کـه در ایـن دوران گـذر و تحـول 

انتخاباتی، نشـانه هایی از رسمایه انسـانی و بخصوص 

بلـوغ  یعنـی  کنـد.  ظهـور  آن  در  اجتاعـی  رسمایـه 

نظـام اقتصـاد سیاسـی یـک جامعـه از طریـق رسمایـه 

اجتاعـی سـنجیده مـی شـود.

از  اجتاعـی  بلـوغ  بـه  فـردی؛ دسـتیابی  در حالـت 

طریـق کسـب منش هایی صـورت می گیرد که شـامل 

توانایـی ایجـاد ارتبـاط خـوب  و توانایـی ابـراز دوسـتی 

صمیانـه بـا دیگـران اسـت. شـخصی کـه دارای بلوغ 

اجتاعـی اسـت مـی توانـد بـا قوانیـن و ارزش هـای 

اجتاعـی محیطـی کـه در آن زندگـی مـی کنـد خـود 

از نظـرات و خواسـته هـای  و  را سـازگار مـی  منایـد 

گروهـی پیـروی منـوده و در جهـت نیازهـای گروهـی و 

اجتاعـی تـاش  مـی منایـد.

در حالـت اجتامعـی؛ در اجتـاع نیـز همیـن مـاک 

هـا نیـز بـرای کل جامعـه متشـکل از افـراد قابـل تصور 

اسـت. اگـر جامعـه توانسـت از ظرفیـت هـا و موقعیـت 

هـای خـود اسـتفاده منایـد و رفتـاری انعطـاف پذیـری 

را در کسـب منافـع اقتصـادی و اجتاعـی در منطقـه 

و محیـط خـود داشـته باشـد، بـه بلوغ رسـیده اسـت.

انتخابـات  برگـزاری  هـای  معیـار  و  اصـول  عنـوان  بـه 

مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه و رضوری دانسـته شـد. بنا بر 

ایـن اولیـن گام مهـم حکومـت در برگـزاری انتخابـات 

در  دخیـل  جوانـب  همـه  بـا  تفاهـم  ایجـاد  شـفاف؛ 

انتخابـات بـود. قانـون انتخابـات بـه گونـه ای تعدیـل 

گردیـد کـه توافـق و تفاهـم همگـی حاصـل گردیـده و 

بـر  حکومـت  بعـاوه  شـد.  شـهروندان  اعتـاد  باعـث 

اسـتقال و بـی طرفی کمیسـیون ها نیز تأکید داشـته 

نـوع  هیـچ  تـا  دارد  تـاش  دلیـل  همیـن  بـه  دارد.  و 

مداخلـه ای در کار مسـلکی و تخنیکـی آنـان نداشـته 

باشـد. ضمـن اینکـه رفـع مشـکات و ایجاد بسـرهای 

و  وظایـف  از  را  آنـان  هـای  فعالیـت  بـرای  مناسـب 

مکلفیـت هـای خویـش مـی دانـد. همچنـان فرامـوش 

انتخابـات  برگـزاری  نهایـی  تاریـخ  تعییـن  کـه  نکنیـم 

توسـط کمیسـیون انتخابات بـا ارصار حکومت و تأکید 

بـر ایـن کـه ایـن تاریـخ بـه هیـچ صـورت تغییـر نکنـد 

صـورت گرفـت. و بـه تعقیـب آن با متام  بـی باوری ها و 

دسـایس لغـو یا بـه  تعویق اانداخـن انتخابات، فضای 

کشـور را انتخاباتـی سـاخته و پیشـگام شـد.

 حکومـت افغانسـتان واقعـا توانسـت امیـد بـه برگزاری 

حتـی  کـه  منایـد  ایجـاد  رشایطـی  در  را  انتخابـات 

هیـچ یـک از کاندیـدان بـاوری بـه برگـزاری انتخابـات 

مناینـد  مغشـوش  را  اذهـان  اینکـه  بـرای  و  نداشـتند 

حکومـت  ولـی  نورزیدنـد.  دریـغ  تاشـی  هیـچ  از 

افغانسـتان همچنـان بامتـام تـوان تاکیـد داشـت کـه 

حتـی در صـورت عـدم کمـک از جانـب جامعـه جهانی 

و بیـن املللـی  بودجـه انتخابـات را بـه عهـده خواهـد 

گرفت. خوشـبختانه موفق شـد امنیـت انتخابات را نیز 

موفقانـه تأمیـن منایـد کـه به عنـوان یک افتخـار بزرگ 

بـرای نهادهـای امنیتـی و دفاعـی در تاریخ این کشـور 

ثبـت گردیـد.

بـه گفتـه رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری؛ 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1398 دسـتاورد بـزرگ 

حکومـت اسـت و ایـن را آینـده، تاریـخ و نسـل هـای 

بعـدی قضـاوت خواهنـد کرد. بـا توجه بـه مطالب فوق 

و بـا توجـه بـه فضـای مسـموم و  نامطلـوب حاکـم بـر 

جامعـه مـا یادآوری دونکتـه ذیـل الزم و رضوری به نظر 

رسـد: می 

اول: انتظـار مـی رود کـه همـه نامـزدان و کاندیدان به 

جـای وارد منـودن اتهـام تقلـب بـه همدیگر و چالشـی 

گرفـن  پیـش  در  همچنـان  و  انتخابـات  سـاخن 

اسـراتژی تقلـب بـرای امتیـاز گیـری و نفـع شـخصی؛ 

طرفـدار کامـل تأمیـن شـفافیت در برگـزاری انتخابـات 

باشـند و بـر صیانـت از آرای پـاک مـردم تاکیـد مناینـد 

و اجـازه دهنـد کـه  کمیسـیون انتخابـات بـه صـورت 

عمـل  خویـش  قانونـی  هـای  مکلفیـت  بـه  درسـت 

منـوده و شـفافیت کامـل را تأمیـن کننـد. صاحیـت 

افغانسـتان  کـه جامعـه  اسـت  مهـم  ایـن  دیگـر  نکتـه 

آینـده کـم کـم  ایـن انتخابـات و انتخابهـای  در پـس 

بلـوغ  واقـع  در  برسـند.  سیاسـی  اقتصـاد  بلـوغ  بـه 

اقتصـادی جامعـه بـه معنای داشـن برنامـه اقتصادی 

بـرای آینـده، کم شـدن وابسـتگی اقتصـادی جامعه به 

دیگـران، و کسـب درآمـد ملـی حداقلـی اسـت. 

همچنیـن نکتـه دیگر آن اسـت که هر جامعـه ای با هر 

نـوع رشایطـی کـه دارد اگـر بـه بلـوغ اقتصـاد سیاسـی 

رسـید مـی فهمـد کـه بایـد چگونـه چـرخ هـای جامعـه 

خـود را بچرخانـد و معـاش مـردم خـود را اصـاح مناید 

افـراد خـود مهیـا  بـرای زیسـن  را  و بهریـن رشایـط 

ید.  منا

بیشـر  جامعـه  یـک  در  اقتصـادی  نهاد هـای  البتـه 

و چگونگـی  انتخاب هـای سیاسـی هسـتند  نتیجـه ی 

آن هـا بیشـر به نوعیـت نهاد های سیاسـی و تخصیص 

همچـون  نخبـه  گروه هـای  میـان  سیاسـی  قـدرت 

بازی کنـان کلیـدی در یـک جامعـه بسـتگی دارد. بـه 

هـر صـورت، بزرگریـن چالـش کشـور در حـال حـارض 

مشـکات اقتصـادی اسـت و ایـن مشـکات، بـه تبـع 

خـود مشـکات امنیتـی و اجتاعـی را بـه دنبـال دارد 

اقدامـات  بایـد  ایـن مشـکات حکومـت  بـرای رفـع  و 

جـدی را روی دسـت گیرد تا از یک سـو بـه خودکفایی 

اقتصـادی، از سـوی دیگـر بـه خـود کفایـی سیاسـی و 

اسـتقال بـه معنـای کلمـه دسـت یابـد

نکتـه دیگـر آن اسـت کـه؛ دولت مـردان پسـا انتخابات 

مـا بایـد بداننـد کـه نـه جمعیـت زیـاد مانـع اسـت نـه 

تنـوع اقـوام و فرهنـگ هـا زیـرا مـی بینیـم کـه چیـن با 

جمعیـت حـدود 1/4 میلیـاردی دومیـن رتبـه اقتصـاد 

جهـان را در دسـت دارد یـا هند با گسـرده ترین اقوام  

قبایـل و تنـوع فرهنگی کـه دارد پنجمیـن رتبه اقتصاد 

بنابرایـن  اسـت.  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  دنیـا 

مـردم، مسـئولین و متـام ملـت افغانسـتان بایـد بدانند 

کـه افغانسـتان هیچـگاه از دور تسلسـل فقـر رهایـی 

نخواهـد یافـت و بـه قـول هندی ها بـه نیروانـا نخواهد 

رسـید، مگـر آنکـه بلـوغ اقتصـاد سیاسـی را ملـس و 

تجربـه مناینـد.

میـان  مـدت،  کوتـاه  هـای  برنامـه  داشـن  همچنیـن 

مـدت و بلنـد مـدت در اقتصـاد کان کـه توسـط نهـاد 

ریاسـت جمهـوری و مجلـس تصویـب و پـی گیـری می 

     عبدالحمید عارفی  

کامـل کمیسـیون هـا را در اعـام نتایـج بپذیرنـد. هیچ 

بدهـد  بـه خـود  را  ایـن حـق  نبایـد  تیمـی  و  کاندیـد 

کـه بـدون تأییـد کمیسـیون انتخابـات؛ خـود را پیـروز 

نهایـی اعـام کنـد. ایجـاد بحـران و شـایعه پراکنـی و 

مغشـوش سـاخن اذهـان و افکار عمومی بـه نفع هیچ 

کاندیـدی نبـوده و نتیجـه ای در پـی نخواهد داشـت.. 

نحـوه شـارش آرا و اعتبـار دادن و یـا اعتبار نـدادن از 

صاحیـت هـای کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت که 

بایـد در چـوکات قانـون و طرزالعمل هـای مصوب خود 

عمـل منایـد. لـذا پیـش داوری در ارتبـاط بـا نتیجـه 

انتخابـات نقـض رصیـح قانـون بوده و نشـانه احسـاس 

ضعـف و شکسـت یـک تیـم و یـک کاندید خواهـد بود.

دوم: کمیسـیون انتخابـات واعضـای آن، بـا توجـه بـه 

اصـول و سـازکارهای قانونـی کـه در قانـون انتخابـات، 

بـه رسـمیت شـناخته شـده را بـه صـورت جـدی مـورد 

و  تعـدی  آن  از  عنـوان  هیـچ  بـه  و  دهنـد  قـرار  توجـه 

تخطـی نـه منایند. متـام مجموعه عملیاتـی قانونی که 

در برگـزاری انتخابـات جهـت گزینـش فـرد مـورد نظـر 

شـهروندان و رای دهنـدگان، تدبیـر و در نظـر گرفتـه 

آرای زای  از  و  شـده اسـت را محـرم و مهـم دانسـته 

دهنـدگان بـه طـور کامـل صیانـت مناینـد تا به وسـیله 

انتخابـات  برگـزاری  هـدف  مهمریـن  بـه  بتواننـد  آن 

شـکل گیری  در  را  شـهروندان  اراده  و  فتـه  یـا  دسـت 

نهادهـای سیاسـی و تعییـن متصدیـان اعـال اقتـدار 

سیاسـی مداخلـه دهنـد. مـردم بـر اسـاس معیارهـا و 

ضوابـط مشـخص شـده در قوانیـن نافـذه کشـور، در 

صحنـه انتخابـات، حضـور بهـم رسـانده و بهریـن فـرد 

را بـه عنـوان مناینـده خـود در مقـام ریاسـت جمهوری 

اراده خـود را در اداره  انـد. و حـق و  انتخـاب منـوده 

كشـور بـه فـرد كـه او را از هـر جهـت مناسـب و همسـو 

تفویـض  انـد  داده  تشـخیص  بـا خواسـته هـای خـود 

منـوده انـد.. توقـع که از مسـولین، اعضأ و کمیشـران 

محیـط  کـه  اسـت  ایـن  دارنـد  انتخابـات  کمیسـیون 

برگـزاری متامـی مراحـل انتخابـات را از آلودگـی هـای 

نفـرت انگیـز و فسـاد آور پـاك منوده و اجـازه ندهند که 

افـراد و گـروه هـای سـود جـو و فرصـت طلـب بـا ایجاد  

فشـارهای سـیاس، قومـی، حزبـی، سـمتی و مشـوش 

تحـت  را  سـامل  انتخابـات  عمومـی،  اذهـان  سـاخن 

الشـعاع قـرار دهند و آن را از مسـیر اصلـی دور منایند. 

چـون چارچـوب برگـزاری انتخابـات بـه صـورت واضـح 

شـود از مقدمـات بلـوغ اقتصـادی اسـت و مطالبـه و 

پیگـری نتایـج و نحـوه عمـل بـه ایـن برنامـه هـا نیـز از 

وظایـف متـام مـردم افغانسـتان مـی باشـد.

سیاسـی  اقتصـاد  در  قـدرت  چرخـه  در  هرچنـد 

افغانسـتان کشـمکش هـای جـدی و جـود دارد، امـا 

دولـت مـردان آینـده بایـد  توجـه داشـته باشـند امروزه 

چیسـت؟  افغانسـتان  جامعـه  وضعیـت 

رونـد متـداوم نزولی رشـد اقتصادی، کاهش چشـم گیر 

در رسمایه گذاری هـای خصوصـی، تداوم شـکاف مالی 

و افزایـش کـر بودجه، بی ثباتی اقتصـاد، فرار رسمایه 

و نیـروی کار متخصـص، تـداوم وابسـتگی مالـی، فقـر 

فراگیـر،  بیـکاری  گسـرده،  اداری  فسـاد  گسـرده، 

فراگیرتـر شـدن اقتصـاد جنـگ و اقتصـاد غیرقانونـی و 

مهـم تـر از همـه تداوم بـی اعتـادی و ناامیـدی مردم 

بـه دلیـل نگرانی هـا در مـورد آینـده ثبـات سیاسـی و 

امنیتـی و... وجـود دارد. لـذا ایـن نگرانـی وجـود دارد 

کـه اگـر بـرای بهبـود وضعیـت نابـه سـامان اقتصـادی 

و تقویـت بنیادهـای رشـد اقتصـادی پایـدار، به رسعت 

برنامه ریـزی نشـود، افغانسـتان بـا فروپاشـی اقتصادی 

در  فروپاشـی  ایـن  پیامدهـای  و  شـد  خواهـد  مواجـه 

رسخوردگـی  و  خشـونت  گسـرده  موج هـای  قالـب 

بیشـر از حکومـت سیاسـی بازتـاب خواهـد یافـت.

بـه ایـن نکتـه بایـد تأکیـد کـرد کـه عـدم توزیـع قدرت 

بدنـه  در  حداکـری  مشـارکت  عـدم  و  احـزاب  بیـن 

دولـت و قـدرت باعـث می شـود کـه تنها عـده ای خود 

را دولـت مـردان آینـده بداننـد کـه ایـن طرز نگـرش به 

نفـع جامعـه و ملـت افغانسـتان نیسـت. ایـن کـه همـه 

در قـدرت رشیـک نباشـند بـه معنی این اسـت که عده 

ای کـه قدرمتنـد بـا اسـتفاده از قـدرت خـود دسـت به 

رانـت هـای کان اقتصـادی و اسـتفاده هـای کان از 

موقعیـت خـود نسـبت به سـایرین دارند. ایـن به معنی 

توزیـع ثـروت در جامعـه بـر اسـاس قدرت اسـت. ثروت 

و قدرتـی کـه تنهـا در اختیـار عـده ای معـدود اسـت. 

برآینـد ایـن رقابت هـا در رشایـط بن بسـت نهـادی در 

قومی سـازی  سیاسـی،  بی ثباتـی  حـال،  و  گذشـته 

سـازمان ها، تضعیـف روحیـه ی وحـدت ملـی و نقـض 

افغانسـتان  در  مردم سـاالری  ارزش هـای  و  اصـول 

بـوده اسـت. ایـن بن بسـت نهـادی گروه هـای بالقوه ی 

سیاسـی را وا داشـته اسـت کـه هر از گاهـی از هر ابزار 

مـرشوع و غیر مرشوعـی بـرای حفظ و رسـیدن به قدرت 

اسـتفاده کننـد. لـذا دود سـیاه سیاسـت بـازی هـای 

حزبـی و منفعـت طلبانه به چشـم مـردم و عموم جامعه 

مـی رود و باعث می شـود تا معیشـت مـردم تحت تاثیر 

قـرار گیـرد و خرابر نسـبت به گذشـته شـود. سیاسـت 

خـوب اسـت بـه رشطـی کـه باعـث پیرشفـت و ارتقـای 

معیشـت  سـطح  و  فرهنـگ  سـطح  معلومـات،  سـطح 

و اقتصـاد جامعـه شـود. نـه اینکـه تنهـا عامـل نـزاع و 

درگیـری و از بیـن رفـن معـاش مـردم شـود. 

  احمد محمدی

سال چهاردهم  شماره  3851 چهار شنبه   17 میزان  1398 9 اکتبر 2019

 بلوغ پسا انتخاباتی در نظام اقتصاد سیاسی

با توجه به اهمیت موضوع و توقعات شهروندان و تجربیات تلخ از کمیسیون های 
انتخاباتی قبلی؛ انتظار می رود که اعضای فعلی کمیسیون انتخابات، با جدیت و قاطعیت 

مسؤالنه عمل نموده و از اعتماد حکومت و مردم افغانستان سو استفاده نه نمایند

کمیسیون انتخابات و ضرورت صیانت از آرای شهروندان
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رییـس  خاطـرات  مبنـای  بـر  رسیالـی  مینـی  سـاخت 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در  اف بـی آی  سـابق 

ددالیـن،  از  نقـل  بـه  مهـر  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

سـی بی اس اسـتودیوز در حـال سـاخنت مینـی رسیالی 

بـر پایـه کتاب خاطـرات رییـس قبلی سـازمان اف بی آی 

جیمـز کومـی با عنـوان »یک وفـاداری اعظم تر« اسـت و 

حـاال بازیگـران اصلـی انتخـاب شـده اند.

در ایـن رسیـال برنـدن گلیسـون نقـش دونالـد ترامپ را 

ایفـا می کنـد. در کتـاب خاطـرات سـال ۲۰۱۸ کومـی 

صحبت های بسـیاری از ترامپ شـده اسـت. جـف دنیلز 

ایفـا  را  کومـی  نقـش  هـم  تلویزیـون  سـابقه  بـا  بازیگـر 

می کنـد.

فلمنامـه ایـن پـروژه توسـط ریچـارد جـول و بیلـی ری 

نویسـنده فلـم »کاپیتـان فیلیپـس« نوشـته شـده اسـت.

فلمـربداری ایـن مینـی رسیـال چهـار قسـمتی از نوامرب 

آغـاز می شـود و ایـن رسیال از سـی بی اس آل اکسـس یا 

شـوتایم پخش خواهد شـد.

ایـن کتـاب کـه در آوریل ۲۰۱۸ توسـط نـر فلت آیرون 

عنـوان  ایـن  بـا  دلیـل  ایـن  بـه  شـد،  منتـر  بوکـس 

منتـر شـده کـه دونالـد ترامـپ می خواسـت کومـی بـه 

او تعهـد وفـاداری بدهـد. کومـی توسـط بـاراک اوبامـا 

رییس جمهـور سـابق آمریـکا در سـال ۲۰۱۳ بـه عنـوان 

رییـس اف بـی آی انتخـاب شـد و کمرت از یک سـال پس 

از رییس جمهـور شـدن ترامـپ توسـط او از ایـن پسـت 

شـد. اخراج 

بازیگـری  چالـش  یـک  می تـوان  سـخت  گفـت:  ری 

را تصـور  ترامـپ  نقـش دونالـد  ایفـا کـردن  از  بزرگ تـر 

کـرد. آدم بایـد حضـوری خـاص و پویایـی منفـرد داشـته 

باشـد. آدم بایـد شـجاعت و اراده ایفـای روان شناسـی 

ترامـپ را از داخـل داشـته باشـد و آدم بایـد فوق العـاده 

بـا اسـتعداد و جـذاب باشـد. بازیگـران زیـادی نیسـتند 

کـه متـام ایـن چیزهـا را بـا هم داشـته باشـند امـا برندن 

گلیسـون دارد،  بنابرایـن مـن برای این پـروژه هیجان زده 

هسـتم.

از  اول کومـی  کتـاب خاطـرات متـام تجربیـات دسـت  

موقعیت هایـی بسـیار مهـم طـی مسـیر حرفـه ای کاری 

او در ۲ دهـه گذشـته در درون دولـت آمریـکا را تعریـف 

می کنـد و بـه اکتشـاف در ایـن مسـأله می پـردازد کـه 

رهـربی خـوب و اخالق محـور بایـد چطـور باشـد و چطور 

می توانـد تصمیم هـا را تغییـر بدهـد.

سـفر او نگاهـی بی سـابقه بـه درون داالن هـای قـدرت 

اسـتوارت  مارتـا  و  مافیـا  قانونـی  پیگـرد  از  می انـدازد. 

تـا کمـک بـه تغییـر سیاسـت های دولـت بـوش دربـاره 

تحقیقـات  بازبینـی  تـا  الکرتونیـک  نظـارت  و  شـکنجه 

کمپیـن  بیـن  روابـط  و  کلینتـون  هیـالری  ایمیل هـای 

مهم تریـن  از  تعـدادی  در  کومـی  روسـیه،  و  ترامـپ 

نقـش  آمریـکا  اخیـر  تاریـخ  سیاسـت های  و  پرونده هـا 

اسـت. داشـته  مسـتقیم 

 کمیتـه نوبـل ۳ دانشـمند را برای تحقیـق درباره کیهان 

و کشـف یـه سـیاره بـه عنـوان برنـدگان نوبـل فیزیـک 

۲۰۱۹ معرفـی کـرد.  بـه نقـل از نوبـل، نیمـی از جایـزه 

نوبـل فیزیـک بـه جیمـز پیبلـز و نیمـی دیگـر بـه طـور 

مشـرتک بـه مایـکل مایـور و دیدیـه کوئلـوز اختصـاص 

یافت.جیمـز پیبلـز بـرای کشـفیات نظری دربـاره کیهان 

شناسـی فیزیکی و مایور و کولز برای کشـف یک سـیاره 

شـبیه  ای  سـتاره  دور  کـه  شمسـی  منظومـه  از  خـارج 

خورشـید مـدار مـی زنـد برنـده ایـن جایـزه شـده انـد.

فیلیـپ جیمز پیبلز یـک فیزیکدان آمریکایـی- کانادایی 

و نظریـه پـرداز حـوزه کیهان شناسـی اسـت کـه در حال 

حـارض اسـتاد دانشـگاه پرینسـتون اسـت. او در سـال 

۱۹۳۵ متولـد شـده و اکنـون ۸۴ سـاله اسـت.

میکل مایور در سـال ۱۹۴۲ میالدی در سـوئیس متولد 

شـده اسـت. ایـن فیزیـک اخرتشـناس اسـتاد دانشـگاه 

جنوا اسـت. او در سـال ۲۰۰۷ میالدی بازنشسـته شده 

امـا همچنـان بـه عنـوان یک محقـق در رصد خانـه جنوا 

فعالیـت مـی کنـد. او  در سـال ۲۰۱۵ نیـز برنـده جایزه 

کیوتو شـده اسـت

دیدیـه کوئلـوز نیز متولد ۱۹۶۶ در سـوئیس اسـت. این 

سـتاره شـناس ۵۵ سـاله سـابقه درخشـانی در کشـف 

فیزیـک  گـروه  در  منظومـه شمسـی  از  سـیارات خـارج 

اخرتشناسـی آزمایشـگاه کاوندیش، کمربیج و همچنین 

دانشـگاه ژنـو دارد.جیمـز پیبلـز  کیهـان را بـا میلیاردهـا 

کهکشـان و خوشـه های کهکشانی بررسـی کرده است. 

چارچـوب نظریـه هـای او طـی ۲ دهـه شـکل گرفتنـد و 

مبنایـی بـرای درک نویـن انسـان از تاریخچـه جهـان را 

بـه وجـود آوردند. میکل مایـور و دیدیه کوئلوز کهکشـان 

راه شـیری را بـرای رصـد جهـان های ناشـناخته بررسـی 

کردنـد. در سـال ۱۹۹۵ میـالدی آنهـا نخسـتین سـیاره 

خـارج از منظومـه شمسـی را کشـف کردنـد. این سـیاره 

دور سـتاره ای شـبیه خورشـید بـه نـام ۵۱Pegasi  مدار 

بـه  شناسـی  سـتاره  علـم  در  انقالبـی  آنهـا  زنـد.  مـی 

وجـود آوردنـد. از زمـان کشـف آنهـا تاکنـون بیـش از ۴ 

هـزار سـیاره خـارج از منظومـه شمسـی  در کهکشـان 

راه شـیری کشـف شـده انـد. در سـال ۲۰۱۸ میـالدی 

آرتوراشـکین بـرای تحقیقـات دربـاره ابـداع انـربک های 

نوری و کاربردشـان در سیسـتم های بیولوژیک  و جرارد 

مـورو و دنااسـرتکلند بـرای ابـداع روشـی جهـت ایجـاد 

پالـس هـای نـوری بسـیار کوتـاه و مرتاکـم برنـده نوبـل 

فیزیـک شـدند. جایـزه نوبـل فیزیـک نخسـتین بـار در 

سـال ۱۹۰۱ اعطـا شـد.

بیـن ۱۹۰۱ تـا ۲۰۱۸ میـالدی ایـن جایـزه ۱۱۲ بـار به 

۲۱۰ دانشـمند برتـر ایـن حـوزه تعلـق گرفت.

در ایـن حـوزه فقـط جـان باردیـن فیزیکدان بـرای دوبار 

جایـزه نوبـل را دریافـت کرده اسـت. 

 ساخت سریال از خاطرات 
رییس اف بی آی/ برندن 
گلیسون در نقش ترامپ

 ۹۳ رقیب اسکار در بخش بین المللی ۲۰۲۰ معرفی شدند

 نوبل فیزیک به کشف یک سیاره 
و تحقیق درباره کیهان رسید
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برنال و علی سـلیامن

فیلیپین: »حکم دادگاه« ساخته ریموند ریبی گوتیه رز

قرقیزستان: »آرورا« یا »شفق قطبی« ساخته بکزات پیرماتوف

قزاقستان: »خانات قزاق: تخت طال« به کارگردانی رستم عبدراشف

کامبوج: »در زندگی موسیقی« به کارگردانی کایلی سو و سوک ویسال

کانادا: »آنتیگونه« ساخته سوفی دراسپ

 کوریای جنوبی: »انگل« ساخته بونگ جون هو

کلمبیا: »مانوس« ساخته آلخاندرو لنِدس با بازی جولیان نیکولسون

کنیا: »سابیرا« ساخته راونت سیپی چادا

کوزوو: »زانا«   ساخته آنتونتا کاسرتاتی

کاستاریکا: »بیداری مورچه ها« ساخته آنتونال سوداساسی

کرواسی : »مالی« ساخته آنتونیو نوئیک

کوبا: »یک مرتجم« ساخته سباستین و رودریگو باریوسو

گرجستان: »شیندیسی« ساخته دیتو سینتسادزه

لبنان: »۱۹۸۲« به کارگردانی ولید مؤنس

لیتوانی: »پل های زمان« ساخته کریستینه بریدی و اودریوس استونیس

لتونی: »پرتحرک« ساخته دیویس سیامنیس

لوکزامبورگ: »تل آویو در آتش« به کارگردانی سامح زعبی

پولند: »بدن مسیح« ساخته یان کوماسا

مالزی: »م مثل مالزی« ساخته دیان لی و اینزا روسیل

هنگری: »آنها که باقی ماندند« به کارگردانی بارناباس توث

مراکش: »آدم« به کارگردانی مریم توزانی

مرص: »رزهای سمی« ساخته فوزی صالح

مکزیک: »خدمتکار« ساخته لیال آویلِس

مقدونیـه شـاملی: »رسزمیـن عسـل« سـاخته لیوبومیـر اسـتفانوف و تامـارا 

تفسکا کو

مونته نگرو: »گذشته بی پایان« ساخته آندرو مارتینوویچ

نپال: »بلبل« ساخته بینود پادل

ناروی: »اسب های ربوده شده« به کارگردانی هانس پیرت موالند

نیجریه: »شیردل« ساخته گنه وی یه وه ناگی

ونزوئال: »غیرممکن بودن« ساخته پاتریسیا اورتگا

ویتنام: »خشم« به کارگردانی له وان کی یت

هالند: »غریزه« ساخته هالینا راین

هند: »گالی بوی« به کارگردانی زویا اخرت

هانـگ کنـگ: »توفـان سـفید ۲: اربابان مواد مخـدر« بـه کارگردانی هرمن 

و یا

یونان: »وقتی گوجه فرنگی ها با واگرن روبرو شدند« ساخته ماریانو اکونومو

ایتالیا: »خائن« ساخته مارکو بلوکیو

ایرلند: »غزه« به زبان عربی به کارگردانی گری کین و اندرو مک کانل

ایسلند: »یک روز سفید، سفید« به کارگردانی فلیرن پاملاسون

برزیل: »زندگی نامرئی ایوریدیسی گوسامئو« به کارگردانی کریم اینوز

بریتانیا: »پرسی که باد را مهار کرد« ساخته چیویتل اجیوفور

بالروس: مستند »اولین اجرا« به کارگردانی آناستازیا میروشنیچنکو

بلژیک: »مادران ما« ساخته سزار دیاز

بلغارستان: »آگا« ساخته میلکو الزاروف

بنگالدش: »آلفا« به کارگردانی نارصالدین یوسف

بوسنی و هرزگوین: »پرس« ساخته اینس تاوونیچ

بولیوی: »دمل برات تنگ شده« ساخته رودریگو بلوت

پاکستان: »کبوتر قرمز« ساخته کامل خان

پاناما: »همه تغییر می کنند« ساخته آرتورو مونته نگرو

پرتگال: »امالک« ساخته تیگو گوئدیس

پرو: »محراب« ساخته آلوادور دلگادو آپاریسیو

تایلند: »بوسه غیرانسانی« به کارگردانی سیتیسیری مونکولسیری

تایوان: »سابق عزیز« ساخته چی ین هسو

ترکیه: »تعهد اسلی« ساخته سمیح کاپالن اوغلو

تونس: »پرس عزیز« ساخته محمد بن عطیا

دامنارک: »ملکه قلب ها« به کارگردانی می الطوخی

روسیه: »قد بلند« ساخته کلنتمیر باالگوف

رومانی: »سوت زن ها« ساخته کرونلیو پرومبوی

جاپان: »با تو در معرض هوا« ساخته ماکاتو شینکای

جمهوری چک: »پرنده نقاشی شده« ساخته واسالو مارهول

جمهوری دومینیکن: »آپاراتچی« به کارگردانی خوزه ماریا گابرال

چین: »نژا« ساخته یو یانگ

سنگاپور: »یک رسزمین تصورشده« به کارگردانی یئو سو هووا

سنگال: »آتالنتیکس« به کارگردانی ماتی دیوپ

سوییس: »وولکنربوش« ساخته میشاییل اشتایرن

سوئد: »و بعد رقصیدیم« ساخته لوان آکین

شیلی: »عنکبوت« ساخته آندرس وود

رصبستان: »پادشاه پتار اول« ساخته پتار ریستووسکی

عربستان سعودی: »کاندیدای عالی« به کارگردانی هیفاء املنصور

غنا: »ازالی« ساخته کوابنا گیانسا

فرانسه: »بینوایان« ساخته الدج لی

فنالند: »قلب جوان احمق« به کارگردانی سلام ویهونن

فلسـطین: »باید بهشـت باشـد« سـاخته الیا سـلیامن با بازی گائل گارسـیا 

 فهرسـت کامـل رقبـای حارض در بخـش فلم بین املللـی ۲۰۲۰ و با حضور 

چهار کشـور برای نخسـتین بار اعالم شـد.

بـه نقـل از ورایتـی، بـا  معرفـی ۹۳ مناینـده از سـوی کشـورهای مختلـف 

رکـورد جدیـد بـرای حـارضان در بخـش رقابت بین املللی اسـکار گذاشـته 

. شد

آکادمـی اسـکار شـب پیـش فهرسـت کامل رقبـای بخـش فلـم بین املللی 

نـود و دومیـن دوره جوایـز خـود را بـا حضـور ۹۳ رشکـت اعـالم کرد.

ایـن تعـداد رکـورد جدیـدی اسـت کـه فراتـر از رشکـت ۹۲ کشـور در سـال 

۲۰۱۷ رفتـه اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه سـال ۲۰۱۹ تنهـا ۸۷ کشـور 

در ایـن رقابـت رشکـت کردنـد و در نهایـت »رُمـا« سـاخته آلفونسـو کـوارون 

ایـن جایـزه را برد.

»انـگل« از  کوریـا جنوبـی، »درد و افتخـار« پـدرو آملادوار از اسـپانیا، »نفس 

کشـیدن بـا تـو« انیمیشـن ژاپنـی، »آتالنتیکـس« از سـنگال سـاخته متـی 

دیـوپ برنـده جایزه بزرگ جشـنواره کـن، »بینوایان« از فرانسـه، »پرسی که 

بـاد را مهـار کـرد« از بریتانیـا و »اسـب های ربـوده شـده« از نـروژ بیشـرتین 

امیدداران امسـال هسـتند.

هـر یـک از فلم هـای حـارض طبـق قوانیـن آکادمـی بایـد حداقل هفـت روز 

در کشـور خودشـان منایش داده شـده  باشـند.

از ایـن میـان فهرسـت اولیه ای متشـکل از نـام ۱۰ فلم ۱۶ دسـامرب معرفی 

مـی شـود و یـک فهرسـت نهایـی  شـامل ۹ فلـم در مرحلـه بعـد معرفـی 

می شـود. نامزدهـای راه یافتـه بـه اسـکار ۱۳ ژانویـه معرفـی می شـوند.

غنـا، نیجریـه و ازبکسـتان، اوگانـدا کشـورهایی هسـتند که برای نخسـتین 

بـار وارد ایـن بخش شـده اند.

نـود و دومیـن دوره جوایز اسـکار یکشـنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰ )بامداد دوشـنبه 

۲۱ بهمـن به وقـت ایـران( در دالبـی تیه تـر در هالیوود برگزار می شـود. 

ایران: »در جستجوی فریده« ساخته کوروش عطایی و آزاده موسوی

آرجانتاین: »بازنده های حامسی« ساخته سباستین برنزستاین

آفریقای جنوبی: »شهر مشت زنی« ساخته جمیل اکس. تی کبکا

آلبانی: »هیات منایندگی« ساخته بوجار آلیامنی

آملان: »سیستم شکن« ساخته نورا فینگشایت

اتریش: »جوی« ساخته سودابه مرتضایی

اتیوپی: »دویدن در برابر باد« ساخته یان فیلیپ ِویل کارگردان آملانی

ارمنستان: »شب طوالنی« به کارگردانی ادگار باقداساریان

ازبکستان: »نان داغ« به کارگردانی امید خامداموف

اسپانیا: »درد و افتخار« ساخته پدرو آملادوار

اسرتالیا: »رسزندگی« ساخته رود راتین

استونی: »حقیقت و عدالت« ساخته تانل توم

ارسائیل: »تحریک« به کارگردانی یارون زیلربمان

اسلواکی: »بگذار نور باشد« ساخته مارکو اسکوپ

اسلوونی: »تاریخ عشق« ساخته سونیا پروسنک

افغانستان: »حوا، مریم، عایشه« ساخته صحرا کریمی

اکوادور: »بلندترین شب« به کارگردانی گابریله کالواچه

الجزایر: »پاپیچا« به کارگردانی مونیا مدور

اندونزی: »خاطرات بدن من« ساخته گارین نوگروهو

اوروگوئه: »رصاف« ساخته فدریکو ویروج

اوکراین: »به سوی خانه« به کارگردانی نریامن علیاف

اوگاندا: »کنی: نظم از باال« ساخته تی. استیو آینی

سال چهاردهم  شماره  3851  چهار شنبه   17 میزان  1398 9 اکتبر 2019

ثور
  دوستان متوجه می شوند که اکنون زمان مهمی برای شماست و برای این 
که موفق شــوید به شــما کمک می کنند. به حرف های آنها گوش کنید و 
مانند آنها رفتار کنید. اکنون زمانی است که باید با برنامه ریزی گام بردارید.

جوزا
 ستارگان نشان مي دهند که شما خوش اخالق هستید و مصمم هستید تا به 
آینده نگاه کنید. اما خیلي عجله نكنید که شــرایط را تغییر دهید. زیرا حتماً 

ً  متوجه مي شوید که آن شرایط مفید بوده اند. بعدا

سرطان
  خوب اســت بدانید که همسرتان شما را درک میكند. و از این که به خانه 
بروید، بیش از اندازه خوشــحال اید . روابط احساســی و عاطفی بین شــما 

افزایش می یابد.

اسد
 امروز دوباره روحیه شــما تقویت شــده و به دنبال یک تفریح و یا بازي مي 
گردید. اگر به دنبال کســي هســتید که در خوشي وشادي شما را همراهي 
کند، بهترین افراد کســاني هستند که به طور روزمره آنها را مي بینید، مثل 

همسایگان و یا افراد نزدیک فامیل.

سنبله
 امروز دوست دارید پول خرج کنید و به خودتان برسید.شاید هدیه ای دریافت 

کنید که متعجب شوید و یا شخصی در حال حاضر به شما فكر می کند.

حمل
 حق و حقوقي دارید اما امروز در این زمینه با مشــكل رو به رو مي شــوید. 
تنها کاري که باید بكنید این است که به کارهاي روزانه بپردازید و همه چیز 

به خوبي پیش مي رود.

میزان
  راه فرار هیچ گاه خیلی دور از شما نیست،به خصوص اگر در رویارویی با 
موقعیت سخت و یا افراد مهم.گرچه هیچ کس نمی تواند شما را برای فرار 
از چیزهایی که شــما را آزرده و ناراحت می سازد،مقصر بداند،ولی باید با 

واقعیت ها نیز روبرو شوید.

عقرب
  پیشنهادهایی که سبب باال رفتن مقام شغلی تان می شود را قبول کنید 
زیرا اگر هم در آغاز جالب نرسند شما نمی دانید نهایتاً چه اتفاقی می افتد.

یک نفر که دارای جذابیت زیادی هست شما را به خود جذب می کند.اگر 
هم متاهل هستید،این همسرتان هست که شما را به خود جذب می کند.

قوس
 امروز سعي کنید که در مجامع خود رانشان دهید چون آدم ها مثل زنبور 
عســل که بطرف عسل جذب مي شوند، جذب شما خواهند شد. بخصوص 
اگر مجرد هســتید. مورد توجه بودن اعتماد به نفس شما را زیاد مي کند و 
به شــما یادآوري مي کند که با همان دســتي که مي دهي با همان دست 

نیز مي گیري.

جدی
 متاســفانه، یک نفر از اعضاي خانواده، به شدت از شما ناراحت است. آیا 
قول داده بودید که زود به خانه بیایید اما آن قدر سرگرم کار کردن شدید 

که به کلي از یاد برده اید؟ خوب، این کاماًل به خودتان بستگي دارد. 

دلو
 امروز اگر شــخصی را مالقات می کنید که جذب او می شوید در پیشروی 
عجله نكنید.نباید این شــخص را مقصر بدانید اگر در رابطه با احساســتان 
اشتباه کند.شما احساســاتتان را بسیار قوی بیان می کنید. اگر هم اکنون 

همسری دارید شور و هیجانی خود را با نیروی زیادی نشام می دهید.

حوت
 یک حس بزرگ درباره مصمم بودن و نظر وجود دارد.به نظر می رسید که 
بسیاری از ارواح پلید را که شما عقب نگاه داشته اند فتح کرده اید. و حاال 

بدانید که اگر مجبور باشید چند کوهی را می توانید حرکت دهید.
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اسـپانیایی بـه او بگویـد تصمیـم خیلـی بـدی گرفتـه ولـی 

چـون اسـپانیایی منی دانـد داور را بـه اشـتباه انداختـه. 

برزیلـی منچسـریونایتد، معتقـد اسـت کـه  فـرد، هافبـک 

بازیکنـان ایـن تیـم بـرای کسـب نتایـج بهـر بایـد بیشـر 

کننـد. تـاش 

کابـوس  نتایـج  اخیـر  هـای  هفتـه  طـی  یونایتـد  منچسـر 

واری کسـب کـرده اسـت. آن هـا روز یـک شـنبه نیـز مقابـل 

نیوکاسـل قعـر جدولـی شکسـت خوردنـد تا به رتبـه عجیب 

دوازدهـم سـقوط کننـد.

کسـانی  از  یکـی  منچسـریونایتد،  برزیلـی  هافبـک  فـرد، 

اسـت کـه طـی هفتـه هـای اخیـر انتقـادات زیـادی نسـبت 

بـه عملکـردش مطـرح شـده اسـت. او کـه بـا قیمـت 52.5 

میلیـون پونـد بـه منچسـریونایتد پیوسـته بـود، نتوانسـته 

روزهـای خوبی را در جمع شـیاطین رسخ سـپری کند. فرد 

پـس از شکسـت یونایتد مقابل نیوکاسـل در مـورد انتقادات 

مطـرح شـده نسـبت به خـودش گفـت:" بعضـی از منتقدان 

بـه شـکل بـی معنایـی صحبت مـی کنند امـا بسـیاری از آن 

هـا بـه من کمـک می کننـد. مـن همچنین دوسـت دارم که 

چیزهایـی کـه مـردم در مورد مـن می گوینـد را بخوانم  چرا 

کـه بـا خوانـدن آن هـا پیرشفـت مـی کنم."
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هـرکاری بزنـد کـه من، بـا ِخرَد شـگرف و بی ماننـدم، آن را فراتر 

از محدوده هـای ]مجـاز[ بدانـم، اقتصـاد ترکیـه را کامـا ویران 

و نابـود خواهـم کـرد )ایـن کار را قبـا هـم انجـام داده ام!(.«

رئیـس جمهـوری آمریـکا در ادامـه پیـام خـود اضافـه کـرد کـه 

و  جنگجویـان  مراقـب  بایـد  کشـورها  دیگـر  و  اروپـا  و  ترکیـه 

خانـواده هـای داعـش باشـد. او افـزود: »ایـاالت متحده بسـیار 

فراتـر از حـد انتظـار همـگان کار کـرده اسـت کـه تسـخیر صـد 

درصـد خافـت داعش از آن جمله اسـت. حاال زمان آن رسـیده 

رئیـس جمهـوری تاییـد می کنـم کـه دسـتگاه های امنیتـی، بـه 

عنـوان حافـظ حقـوق مـردم و قانـون اساسـی کشـورمان، بایـد 

بـا کسـانی کـه قانـون را شکسـته و قانـون اساسـی را زیـر پـا 

گذاشـته و بـه مـردم حملـه کـرده و باعـث ارعـاب رسـانه های 

همگانـی شـده اند بـه شـدت برخـورد کننـد.”

رئیـس جمهـوری عـراق در مـورد بـرآورده نشـدن خواسـته های 

مـردم ایـن کشـور گفتـه اسـت کـه "درسـت اسـت کـه اقتصـاد 

عـراق بـه خاطـر تهدیدهـای امنیتـی گرفتـار کمبـود اسـت و 

از  سـنگین  بهـای  بـدون  )داعـش(  اسـامی  دولـت  شکسـت 

است. شـده 

یافته هـا  ایـن  کـه  معتقدنـد  ارسائیلـی  باستان شناسـان 

پراهمیت تریـن اکتشـافاتی  اسـت کـه از آن دوره به دسـت آمده 

اسـت. در بخشـی از بیانیـه مدیران عملیات خاکـرداری از این 

شـهر آمـده اسـت:

نیروهـای دموکراتیـک سـوریه قدرت گیری داعش 

را یکـی از پیامدهـای عملیـات نظامـی ترکیـه در 

شـال سـوریه می داننـد. برخـی از تحلیلگران بر 

ایـن باورنـد کـه حملـه ترکیه بـه کردها در شـال 

سـوریه به مبـارزه علیه "دولت اسـامی" )داعش( 

می زند. آسـیب 

مقام هـای کـرد در شـال رشق سـوریه می گوینـد 

تـاش نیروهـای کـرد برای دفـاع از خـود در برابر 

ایـن  بـه  ترکیـه  قریب الوقـوع  و  احتالـی  حملـه 

منطقـه، باعث خواهد شـد که ایـن نیروها نتوانند 

بـه مبـارزه خـود علیـه داعـش ادامـه دهنـد. بـر 

اسـاس ارزیابی هـا صدهـا هسـته  مخفـی داعـش 

در شـال و رشق سـوریه وجـود دارنـد.

میـزان   ۱۶ سه شـنبه  روز  فرانسـه  خرگـزاری 

)هشـتم اکتـر( بـه نقـل از نیروهـای کـرد سـوریه 

و همچنیـن شـاری از تحلیلگـران اعـام کـرده 

 ادامـه از صفحـه 1 ...»اطمینـان کامل دارم که 

مـا بـه تنهایی بایـد به راه حلی برسـیم.«

سـاله   ۶۲ سیاسـتمدار  کـه  حلـی  راه  امـا 

چگونـه  می گویـد،  سـخن  آن  از  هانگ کانـگ 

راه حلـی اسـت، به ویـژه وقتـی کـه الم همزمـان 

در  خشـونت آمیز  اقدامـات  می کنـد  تأکیـد 

عنـوان  بـه  دیگـر  منی تـوان  را  هانگ کانـگ 

کـرد؟ قلمـداد  دموکراسـی خواهی  جنبـش 

بـا  کـه  هنگامـی  گذشـته  روزهـای  در  الم 

از  تظاهـرات  در  چهـره  پوشـاندن  ممنوعیـت 

بـه دورانـی کـه هانگ کانـگ  مقرراتـی مربـوط 

زیـر اسـتعار بریتانیـا بـود، کمـک گرفـت، یـک 

بـار دیگـر ثابـت کرد کـه مهارتـی در تنش زدایی 

نـدارد. راه حـل  ارائـه  و 

ممنـوع  در  هانگ کانـگ  دولـت  رئیـس  اقـدام 

تحریـک  بـه  ماسـک،  از  اسـتفاده  کـردن 

از  پیـش  تـا  کـه  چـرا  شـد.  منجـر  اپوزیسـیون 

اعـام ایـن ممنوعیت، هیـچ گردهایی ای برای 

آخـر هفته گذشـته پیش بینی نشـده بـود. فعال 

کـردن "قانـون رشایـط اضطـراری" و ممنوعیـت 

بـه  منجـر  امـا  تظاهـرات  در  چهـره  پوشـاندن 

هجـوم دوبـاره هـزاران نفـر بـه خیابان هـا شـد؛ 

تظاهرکننـدگان بـا ماسـک چهره خـود را پنهان 

 رسمربـی تیـم ملـی آملـان قصـد دارد فـردا بـرای 

نیکـوالس  بـه  رسـمی  بـازی  یـک  در  بـار  اولیـن 

اسـتارک و لـوکا والدشـمیت میدان بدهـد و هر دو 

اولیـن بـازی ملـی خـود را تجربـه خواهنـد کـرد.

پـارک  ایدونـا  فـردا در زیگنـال  تیـم ملـی آملـان 

مصـاف  بـه  دوسـتانه  بـازی  یـک  در  و  دورمتونـد 

آرژانتیـن خواهـد رفت. ژرمـن ها پـس از این بازی 

مصـاف  بـه  یـورو 2020  مقدماتـی  دور  در  بایـد 

اسـتونی برونـد. بـدون شـک مصـاف دو قهرمـان 

و  فینـال 1986  سـابق جـام جهانـی کـه در دو 

1990 برابـر یکدیگـر بـه میـدان رفتنـد، جـذاب و 

دیدنـی خواهـد بـود.

 تومـاس توخـل، رسمربی آملانی پاری سـن ژرمن، 

در مصاحبـه ای از عاقـه اش بـه مانـدن نیـار در 

ایـن تیـم با وجـود شـایعات جدایی او در تابسـتان 

پرده برداشـت. 

نیـار در تابسـتان تـا آسـتانه جدایی از پاری سـن 

ژرمـن پیش رفت و بسـیاری او را جدا شـده قطعی 

ایـن تیـم تلقـی مـی کردند امـا در نهایـت و پس از 

کـش و قـوس های فـراوان این فوق سـتاره برزیلی 

در پـی اس جـی مانـدگار شـد. نیـار طـی هفتـه 

هـای اخیـر نیـز عملکردی درخشـان بـرای تیمش 

ارائـه داده و نقـش مهمـی در صدرنشـینی پـاری 

سـن ژرمـن در جـدول لوشـامپیونه داشـته اسـت. 

در همیـن رابطـه  تومـاس توخل، رسمربـی آملانی 

بهریـن  عنـوان  بـه  پیکـه  جـرارد  پیـش  سـاعتی   

بهریـن  عنـوان  بـه  گواردیـوال  پـپ  و  فوتبالیسـت 

شـدند. برگزیـده   2019 سـال  کاتـاالن  مربـی 

بـه نقـل از موندودپورتیـوو، جـرارد پیکـه کاپیتـان 

بهریـن  عنـوان  توانسـت  امـروز  بارسـلونا  سـوم 

بازیکـن کاتـاالن سـال 2019 را از آن خـود کنـد. 

آرا  درصـد   67 کسـب  بـا  بارسـا  میانـی  مدافـع 

باالتـر از مـارک روکا سـتاره اسـپانیول ایـن عنـوان 

را از آن خـود کـرد. در ایـن نظرسـنجی همچنیـن 

آیتانـا بومناتـی بهریـن بازیکـن زن کاتـاالن سـال 

انتخـاب شـد و در بیـن بهریـن فوتبالیسـت هـای 

در حـال رشـد مـرد و زن کاتـاالن نیـز بـه ترتیـب 

ریکـی پویـج از تیم دوم بارسـا و الیا الکسـاندری از 

انتخـاب شـدند. اتلتیکـو 

در زمینـه بهریـن مربـی کاتـاالن سـال نیـز طبـق 

انتظـار، پـپ گواردیوال رسمربی منچسرسـیتی بود 

اسـت کـه به رغـم اعـام نظـر رصیـح ترکیـه مبنی 

بـه صحنـه  داعـش  بازگشـت  از  مانـع شـدن  بـر 

شـالی  مناطـق  در  درگیـری  منطقـه،  تحـوالت 

سـازماندهی  بـرای  را  زمینـه  می توانـد  سـوریه 

سـوریه  در  داعـش  پراکنـده  نیروهـای  مجـدد 

کنـد. همـوار 

ترکیـه  رئیـس جمهـوری  اردوغـان،  رجـب طیـب 

ضمـن اعـام ایـن موضـوع کـه همـه چیـز بـرای 

رشوع عملیـات نظامـی در شـال سـوریه آمـاده 

شـده اسـت، تضمین داده اسـت که این عملیات 

باعـث افزایـش خطـر داعـش نخواهـد شـد.

بـه  قـادر  کـه  کرده انـد  تاکیـد  سـوریه  کردهـای 

بـه  ناگزیـر  نبـوده و هـرگاه  مبـارزه در دو جبهـه 

نیروهـای  شـوند،  ترکیـه  تهاجـم  بـا  رویارویـی 

از  برخاسـته  مـرج  و  هـرج  از  می تواننـد  داعـش 

اوضـاع بـه سـود تجدیـد سـازماندهی خـود بهـره 

گیرنـد.

اندیشـکده  کارشناسـان  از  یکـی  هلـر،  سـام 

بحران هـای بین املللـی گفتـه اسـت کـه »داعش 

کـرده  تاکیـد  او  اسـت.«  تهدیـد  یـک  همچنـان 

اسـت کـه اختصـاص نیروهـای کـرد بـه دفـاع در 

مجـدد  قدرت گیـری  باعـث  ترکیـه  حملـه  برابـر 

)داعـش(  اسـامی"  "دولـت  بـه  وابسـته  نیـروی 

می گـردد.

بـرای صاحبـان  معرضـان  پیـام  بودنـد.  کـرده 

را برسـانید. بـود: منی توانیـد مـا  ایـن  قـدرت 

 ۱۹۲۲ سـال  در  اضطـراری  رشایـط  قانـون 

توسـط  اسـتعارگران بریتانیایـی تصویب شـده 

و تاکنـون دوبـار اجـرا شـده اسـت.

نخسـتین بـار در سـال ۱۹۲۲ بـرای شکسـن 

دوم  بـار  بـرای  شـد.  اجـرا  ملوانـان  اعتصـاب 

نیـز ایـن قانـون در سـال ۱۹۶۷ بـرای رسکـوب 

طرفـدار  نیروهـای  اعراض هـای  و  شـورش ها 

اسـتعارگر  حاکمیـت  علیـه  کمونیسـت  حـزب 

بریتانیـا بـه اجـرا درأمـد.

امـا آنچه روشـن اسـت این اسـت کـه تجمع ها و 

تظاهرات هـا در هانگ کانـگ به طـور فزاینده ای 

بـه  وضعیـت  و  می شـوند  همـراه  خشـونت  بـا 

گونه ای اسـت کـه احتال گفت وگـو میان الم و 

مخالفـان بعیـد بـه نظر می رسـد.

امـا در کنـار خواسـته های دموکراسـی خواهانه 

هـم  پرسـش  ایـن  هانگ کانگـی  معرضـان 

رفتـه رفتـه جدی تـر بـه نظـر می رسـد کـه کـری 

یـا دسـتورها  دارد؟  قـدرت  قـدر  الم هنـوز چـه 

ایـن  پاسـخ  می رسـند؟  پکـن  از  مسـتقیا 

پرسـش ها در حـوادث روزهـا و هفته هـای آینـده 

اسـت. نهفتـه 

آملـان بـرای ایـن بازی منـی تواند از تعـداد زیادی 

یـا  بیـاری  بـه دالیلـی چـون  بازیکنـان خـود  از 

مصدومیـت اسـتفاده کنـد. لـو رسمربی آملـان در 

نشسـت خـری بـازی بـا آرژانتیـن تاییـد کـرد کـه 

جاناتـان تـاه، گوندوغـان و تیمـو ورنـر از مهمرین 

غایبان بـازی خواهند بود.رسمربـی آملان در مورد 

اسـتفاده از نیکوالس اسـتارک مدافـع هرتابرلین و 

لـوکا والدشـمیت مهاجـم جـوان فرایبـورگ که هر 

دو در ایـن فصـل خـوش درخشـیده انـد گفـت:» 

وقـت این رسـیده اسـت کـه به آنهـا میـدان بدهم. 

هـر دو برابـر آرژانتیـن اولیـن بـازی ملـی خـود را 

انجـام خواهنـد داد.«

نیـار  مـورد  ای در  ژرمـن، مصاحبـه  پـاری سـن 

انجـام داد.

تغییـر  زیـادی  خیلـی  چیـز  مـا  "بیـن  گفـت:  او   

نکـرده اسـت. مـن از قبـل مـی دانسـتم کـه نیار 

خواهـان جدایـی از پـی اس جـی اسـت و خـود 

او نیـز مـی دانسـت کـه  مـن مخالـف جدایـی اش 

بـه مطالبـات  باشـگاه خواهـان رسـیدن  هسـتم. 

خـود بـود و مـی خواسـت بعـد از تحقـق اهدافـش 

بـا جدایـی نیـار موافقـت کنـد. وقتی کـه ماندن 

او در پـاری سـن ژرمن قطعی شـد، بـه او گفتم که 

حـاال بایـد با من کار کنی و من اجـازه نخواهم داد 

کـه احسـاس آرامـش داشـته باشـی. سـخت ترین 

دوران مترینـی تـو در پیـش اسـت."

کـه بهریـن شـد و ژاویر اسـرادا به عنـوان بهرین 

داور کاتـاالن معرفی شـد.

 la" در  دیگـر  روز  شـش  جوایـز  اهـدای  مراسـم 

Fábrica Estrella Damm" برگـزار خواهـد شـد. 

 رئیــس دولت هانگ کانگ عملیات نظامی چین
 را ممکن می داند

خطر قدرت گیری مجدد داعش
 در اثر حمله ترکیه به سوریه جدی است

 رئیس جمهوری عراق حمله به تظاهرکنندگان و رسانه ها را محکوم کرد

کشف »نیویورک« خاورمیانه در اسرائیل

ورزش

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

 دیزاین: عبداهلل زمانی و مجتبی صالح
 ویب سایت: انصاری

 برهـم صالـح، رئیـس جمهـوری عـراق ضمـن درخواسـت پایـان 

و  تظاهرکننـدگان  علیـه  خشـونت  اخیـر،  اعراضـی  تظاهـرات 

فشـار بـر رسـانه ها را محکـوم کـرده اسـت.

رئیـس جمهـوری عراق در سـخنانی در تلویزیون آن کشـور گفته 

اسـت کـه "دولـت و نیروهـای امنیتـی تاکیـد دارنـد کـه هیـچ 

دسـتوری بـرای تیراندازی به سـوی معرضـان نداده اند و چنین 

دسـتوری هرگـز توسـط دولـت و نهادهـای دولتـی صـادر نشـده 

اسـت.” آقـای صالـح گفتـه اسـت که "کسـانی کـه مرتکـب این 

اقدامـات شـده اند، جنایتـکار و یاغـی هسـتند و مـن در مقـام 

بقایـای یـک شـهر ۵ هـزار سـاله در ارسائیـل پیـدا شـده اسـت. 

ایـن بزرگریـن و قدیمی تریـن شهریسـت کـه تا به حـال در این 

منطقـه کشـف شـده اسـت. در ایـن شـهر کـه دارای خیابـان، 

معبـد و اسـتحکامات اسـت، شـش هزار نفـر زندگـی می کردند. 

در زیـر بقایـای ایـن شـهر یـک متـدن ۷ هـزار سـاله هـم کشـف 

 در پـی انتقـاد برخـی از چهـره هـای جمهوریخـواه از تصمیـم 

پرزیدنـت ترامـپ بـرای خـروج نیروهای آمریکا از شـال سـوریه 

و ابـراز نگرانـی از اقدامات ترکیـه در آن منطقه، رئیس جمهوری 

آمریـکا نسـبت بـه هرگونه اقـدام فراتر از حد مجاز ترکیه هشـدار 

داد.

پیامـی توئیـری  پرزیدنـت ترامـپ روز دوشـنبه ۱۵ میـزان در 

نوشـت: »هان طـور کـه پیشـر ایـن را بـا قـدرت گفتـه ام، ایـن 

جـا نیـز از جهـت تاکید دوبـاره می گویم کـه اگر ترکیه دسـت به 

لحـاظ امکانـات و ذخایر کشـور نبوده، اما فسـاد مالـی و اداری 

ظرفیت هـای  گیـری  کار  بـه  از  و  شـده  موانـع  تشـدید  باعـث 

ملـت بـزرگ مـا کـه می توانـد مـا را بـه سـطوح باالتـری برسـاند 

از  حـال  عیـن  در  صالـح  برهـم  اسـت.”   کـرده  جلوگیـری 

معرضان خواسـته اسـت دسـت از تظاهرات بردارند. وی گفته 

اسـت: "دیگـر کافی اسـت، خونریزی کافی اسـت، بیـوه و یتیم 

برجـا گذاشـن کافـی اسـت، عـراق طعم تلـخ خشـونت، تفرقه، 

گورهـای جمعـی، جنگ هـا، انزوا، حـر و تحریم و تروریسـم را 

بـه انـدازه کافـی چشـیده اسـت."

"ایـن شـهر نیویـورک عـر برنـز منطقه ماسـت، در اینجـا که با 

طراحـی شـهری بنا شـده اسـت هزاران نفـر زندگـی می کردند. 

بـدون شـک ایـن اکتشـاف برداشـت مـا را از ویژگی هـای ایـن 

دوره و پیدایـش زندگـی شـهری در ارسائیـل دگرگـون خواهـد 

ساخت."

کـه دیگـران در منطقـه، که برخی بسـیار ثرومتند هم هسـتند، 

از قلمـروی خودشـان محافظـت کننـد. آمریکا بسـیار باعظمت 

است!«

روز دوشـنبه پـس از آنکـه پرزیدنـت ترامـپ اعـام کرد کـه زمان 

خـروج آمریـکا از جنـگ هایـی نظیـر جنـگ سـوریه فـرا رسـیده 

اسـت، تعـدادی از سـناتورهای جمهوری خـواه و دموکـرات بـه 

ایـن تصمیـم پرزیدنـت ترامـپ اعـراض کردند.

لینـدزی گراهـام، سـناتور جمهوری خـواه در پیامـی توئیـری 

نوشـت: »ایـن تصمیـم در تنهـا گذاشـن هم پیانـان کردمـان 

همـه  ترکیـه،  و  ایـران،  روسـیه،  بـه  سـوریه  دادن  تحویـل  و 

می کنـد.« تقویـت  شـدت  بـه  را  افراطـی  اسـام گرایان 

او سـپس اضافـه کـرد کـه با سـناتور دموکرات کریـس ون هالن 

دربـاره وضعیـت در سـوریه صحبـت کرده اسـت و اگـر ترکیه در 

سـوریه حملـه نظامـی انجـام دهـد،  تحریم هایـی بـا حایت هر 

دو حـزب علیـه ترکیه وضع خواهد شـد. سـناتور روبیو و سـناتور 

تیـم کیـن نیـز بـه ایـن تصمیـم پرزیدنـت ترامـپ انتقـاد کـرده 

اند.

از ایـن رو، پرزیدنـت ترامـپ بـا انتشـار پیـام توئیـری خـود بـه 

ترکیـه هشـدار داد کـه اگـر اقداماتـی فراتـر از حـد انجـام دهد 

بـا برخـورد دولـت آمریـکا و ویرانـی اقتصـاد خود مواجـه خواهد 

. شد

ترکیـه نگرانـی هـای امنیتـی را دلیـل حضـور خـود در شـال 

سـوریه و مرزهای مشـرک خود با آن کشـور اعام کرده اسـت. 

بـه رسکـوب  نسـبت  منطقـه  ایـن  در  ترکیـه  مخالفـان حضـور 

کردهـا توسـط ارتـش ترکیـه و بـاز شـدن دسـت ایـران و روسـیه 

در ایـن مناطـق نگـران هسـتند.

 هشدار ترامپ به ترکیه: 
در سوریه اقدام »غیرمجاز« بکنند، اقتصادشان را نابود می کنم

 جرارد پیکه و گواردیوال بهترین کاتاالن های 2019

 یوآخیم لو و رونمایی از 2 پدیده جدید برابر آرژانتین

 توخل: نمی گذارم نیمار احساس آرامش کند
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شـده بـود امـا در مراحل پایانـی، باشـگاه رئال با ایـن انتقال 

مخالفـت کـرد چـرا کـه گان مـی کـرد از یک باشـگاه چینی 

دیگـر، پیشـنهاد بهـری برای بیل رسـیده اما ایـن خر کذب 

بـود و بیـل هـم بـا ناراحتـی عنـوان کـرد که بـه فوتبـال چین 

نخواهـد رفـت و حتـی بـا وجـود مخالفـت زیـدان قصـد دارد 

بـه قـراردادش پایبنـد مباند. قـراردادی کـه تـا 2022 اعتبار 

دارد ولـی رابطـه بسـیار رسد بـا زیـدان باعث شـده تـا بیل به 

ایـن نتیجـه برسـد کـه دیگر زمـان جدایی فرا رسـیده اسـت. 

لیونـل مسـی اولیـن بارسـایی بـود کـه سـعی داشـت این را 

بـه داور مسـابقه توضیـح دهـد. او در حالـی که توسـط چند 

نفـر از هم تیمی هایـش اسـکورت می شـد خـود را بـه داور 

رسـاند و تـاش زیـادی کـرد تا توضیـح دهد که همـه ماجرا 

عبـارت از یـک سـو تفاهـم بـوده اسـت. مسـی بارهـا و بارها 

بـرای داور توضیـح داد کـه دمبلـه منی تواند منظـورش را به 

زبـان اسـپانیایی بیـان کنـد و او نبایـد از حرف هـای دمبلـه 

بـازی رسـانه های اسـپانیایی  از  امـا بعـد  ناراحـت بشـود.  

تصاویـری منتـرش کردند که نشـان می داد لیونل مسـی هم 

در جریـان مسـابقه چنـد بـار داور را بـا کلمـه "بـد" در زبـان 

اسـپانیایی خطـاب قرار داده اسـت.

بعـد از مسـی نوبـت بـه جـرارد پیکـه رسـید کـه خـود را بـه 

داور رسـانده و بـه او بگویـد دمبلـه تنها سـعی کـرده به زبان 

متایلـش بـرای جدایـی خر داد ولی اسـتعفای زیـدان باعث 

بـا  او در رئـال مانـد.  چرخـش 180 درجـه ای بیـل شـد و 

بازگشـت زیـدان در مـارس 2019 نیـز اوضـاع تغییـری پیـدا 

نکـرد و بیـل در فهرسـت خروجـی ایـن مربـی قـرار گرفـت. 

زیـدان در یـک نشسـت خـری در آمریـکا در مـورد بیل گفت 

کـه اگـر او همیـن فـردا بـرود بهـر اسـت. اظهارنظـری کـه با 

واکنـش بسـیار تنـد مدیـر برنامـه هـای بیـل روبرو شـد.

تابسـتان امسـال کار انتقـال بیل به جیانگ سـو چین نهایی 

بـرای  سـویا  مقابـل  بارسـلونا  دیـدار  در  مسـی  لیونـل   

جلوگیـری از اخـراج عثـان دمبلـه بیشـرین تـاش را کرد 

و حتـی سـعی داشـت داور مسـابقه را قانـع کنـد کـه دمبلـه 

کنـد. صحبـت  اسـپانیایی  درسـت  منی توانـد 

از  پـر  و  پرهیجـان  دیـدار  یـک  در  یکشـنبه  روز  بارسـلونا 

اتفـاق موفـق شـد سـویا را 4-0 در هـم بکوبـد و بـا روحیـه 

بـاال وارد وقفـه بازی هـای ملـی شـود. لیونـل مسـی یکی از 

چهره هـای اصلـی ایـن پیـروزی بارسـلونا بـود. او هـم روی 

یـک رضبـه ایسـتگاهی متاشـایی دروازه حریـف را بـاز کـرد 

و هـم زمانـی کـه عثـان دمبلـه هم تیمـی جنجالـی اش در 

دقیقـه 88 بـازی از سـوی داور بـا کارت قرمـز مواجـه شـد 

بـرای نجـات دادن او بیشـرین تـاش را کـرد. تاشـی کـه 

حتـی بـه انتقـاد از میـزان دانـش سـتاره فرانسـوی از زبـان 

بـازی  از  بعـد  اسـپانیایی  رسـانه های  رسـید.  اسـپانیایی 

ماتئـو  آنتونیـو  میـگل  مسـابقه  داور  بـه  دمبلـه  کـه  گفتنـد 

الهـوز گفتـه:" خیلـی بـد، خیلـی بـد هسـتی". اخـراج یـک 

بازیکـن بـه دلیـل چنیـن حرفـی عجیـب بـه نظـر می رسـد و 

بارسـایی ها معتقدنـد زبـان اسـپانیایی بـد دمبلـه احتـاال 

داور بـازی را بـه اشـتباه انداختـه تـا او گـان کنـد دمبلـه 

قصـد توهیـن بـه او را داشـته.

 گـرت بیـل سـتاره ولـزی رئـال مادریـد از رفتارهای زیـدان به 

سـتوه آمده و به این اطمینان رسـیده اسـت که تابسـتان بعد 

از رئال جدا شـود.

گیِیـم باالگه، خرنگار اسـکای اسـپورتس و نرشیه آاس امروز 

بـا انتشـار یـک گـزارش، خـر از تصمیـم قطعـی گـرت بیـل 

بـرای جدایـی از رئـال در تابسـتان آینـده داد. خـری کـه به 

تیـر یـک شـاره امـروز آاس نیـز بـدل شـده اسـت. نیمکـت 

نشـینی گـرت بیـل در هفتـه دوم لیـگ قهرمانـان برابـر بروژ، 

تیـر خاصـی بـود بـه صبـوری طوالنـی مـدت گـرت بیـل و او 

خشـمگین و حیـران دیگـر قصد ادامـه کار در رئـال را ندارد.

بیـل کـه رشوع خوبـی در این فصل داشـته و یکـی از بهرین 

های تیمش محسـوب می شـود، در میان ناباوری و در حالی 

کـه نـه مصـدوم بود ونـه محـروم، از سـوی زیدان در فهرسـت 

نهایـی بـازی با بـروژ قرار نگرفـت. رئال به زحمـت از آن بازی 

یـک تسـاوی گرفـت و نبـود بیـل را بـه وضـوح احسـاس کرد. 

زیـدان هیـچ توضیحـی بـرای خـارج کـردن بیـل از فهرسـت 

نداشـت و این باعث خشـم بیشـر سـتاره ولزی شـده اسـت. 

بیـل اعتقـاد دارد کـه زیـدان با او رفتـاری کامـا غیرمنصفانه 

دیگـر  فرانسـوی  رسمربـی  حضـور  ادامـه  صـورت  در  و  دارد 

جایـی بـرای او در رئـال نخواهد بود. او در هفتـه های پایانی 

مقطـع اول حضـور زیـدان در رئـال بـه یـک نیمکـت نشـین 

بـدل شـد و پـس از فینـال لیـگ قهرمانـان 2018 رسـا از 

 گرت بیل خشمگین  تصمیم جدایی قطعی شد

: دمبله زبان بلد نیست  حمله مسی به داور
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غصـب  زمین هـای  گیـری  پـس  هـرات  والـی 

شـده را بارهـا از اولویت هـای کاری خود عنوان 

اسـت. کرده 

کـه  کردنـد  اعـام  امنیتـی  نهادهـای  قبـل 

بیشـر مناطـق این ولسـوالی از وجـود افراد 

بـرای  عملیـات  و  شـده  پاکسـازی  داعـش 

وجـود  از  ولسـوالی  ایـن  کامـل  پاکسـازی 

دارد. جریـان  داعـش، 

شـد. منظـور  ملـی  تـدارکات  کمیسـیون 

رئیـس جمهور غنی در جریان بحث پیرامون 

امـور  وزارت  قبلـی  پـروژۀ سـاختامنی   ۳۱۰

داخلـه، به هیـأت مؤظف وظیفه سـپرد تا در 

مـورد پروژه هـای یاد شـده، گـزارش تفصیلی 

را ترتیـب کند و مشـخص سـازد کـه از جمله 

حقیقـی  آن  تعـداد  چـه  قراردادهـا،  ایـن 

و  گرفتـه  ادعـا صـورت  تعـداد  چـه  و  اسـت 

رشکت هـای کـه ادعاهای شـان ثابت نشـود، 

بایـد بـه سـارنوالی معرفـی شـوند. همچنـان 

پیرامـون پـروژه خدمات مشـورتی ریـال تایم 

دیتـا منجمنـت   )RTDMS(مربـوط وزارت 

مخابـرات و تکنالوژی معلوماتی، کمیسـیون 

متامـی  کـه  کـرد  فیصلـه  ملـی  تـدارکات 

اسـناد مربـوط پـروژه بـا اداره تـدارکات ملی 

رشیـک سـاخته شـود.

درهـرات،  دولتـی  زمین هـای  پس گیـری  بـاز 

مواصلـت ورزیـده اسـت کـه در آینـده تطبیـق 

میشـود."

شـد.  بازداشـت  نیـز  میرآغـا" 

والیـت  از  بخش هـای  در  داعـش  گـروه 

دارد.  فعالیـت  کشـور  رشق  در  ننگرهـار 

اصلـی  مرکـز  والیـت  ایـن  اچیـن  ولسـوالی 

ایـن گـروه بـه شـامر می رفـت، امـا چنـدی 

هدایـات  تحقـق  گزارشـات  از  برخـی  روی 

قبلـی خویـش بحـث کـرد کـه  فیصله هـای 

و  گرفـت  قـرار  تأییـد  مـورد  آن  از  شـامری 

شـد. اعـاده  آنهـا  از  بعضـی 

کمیسـیون  جلسـه،  ایـن  دیگـر  بخـش  در 

رسمایـه  گزارش هـای  روی  ملـی  تـداراکات 

گـذاری رشکت سـاختامنی کابل- کاپیسـا و 

رشکـت تجارتـی  نـوی سـمیر بشـیرملتد در 

وزارت هـای امـور داخلـه و دفـاع ملـی بحـث 

کـرد کـه در نتیجـه، کمیسـیون هدایـت داد 

تـا رشکت های یاد شـده، طرح  تـدارکات در 

بـدل رسمایـه گـذاری را عملـی کنـد.

توضیحـی  یادداشـت  ترتیـب،  همیـن  بـه 

پیرامـون پـروژۀ تهیه و تدارک چوب سـوخت 

مالـی  مـورد رضورت سـال  ذغـال سـنگ  و 

توسـط  ملـی  دفـاع  وزارت  مربـوط   ۱۳۹۸

دشـت  سـاحه  در  دولتـی  زمیـن  جریـب  سـه 

خواجـه شـهر هـرات که چندین سـال از سـوی 

زمیـن خـواران غصـب شـده بـود، پـس گرفتـه 

. شد

بادغیـس  والـی  سـخنگوی  فرهـاد،  جیانـی 

دیروز )سـه شـنبه، 16 میزان( بـه جمهور گفته 

کـه: ایـن زمین هـا از چنـد سـال بـه ایـن طرف 

توسـط برخـی افـراد سـودجو غصـب شـده بود 

امـا اکنـون بـه اداره امنیـت ملـی تحویل شـده 

اسـت.  به بیـان وی، ارزش ایـن زمین ها حدود 

50 میلیـون افغانی اسـت.

پرونـده ایـن زمین ها از چندی بـه این طرف در 

اداره هـای عدلی و قضایی بررسـی و بر اسـاس 

فیصلـه ریاسـت قضایـای دولـت وزارت وزارت 

عدلیـه پس گرفته شـد.

هـرات  والیـت  عدلیـه  ریاسـت  مسـئوالن 

می گوینـد: "حـدود چهـل قـرار مشـابه بخاطـر 

نتیجـه  در  می گویـد  داخلـه  امـور  وزارت 

تروریـزم  بـا  مبـارزه  پولیـس  عملیـات 

قوماندانـی امنیـه والیـت ننگرهـار، اعضـای 

یـک گـروه هفـت نفـری تروریسـتان داعـش 

شـد.  بازداشـت 

ایـن وزارت روز سـه شـنبه )16 میـزان(  بـا 

ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه ای  نـر 

افـراد در نقـاط مختلـف والیـت ننگرهـار در 

عملیـات تروریسـتی و تخریبی گـروه داعش 

عملیـات  نتیجـه  در  کـه  داشـتند  دسـت 

پولیـس مبـارزه بـا تروریـزم والیـت ننگرهـار 

شـدند. دسـتگیر 

خربنامـه اش  در  همچنـان  داخلـه  وزارت 

گفتـه اسـت کـه در نتیجه عملیـات جداگانه 

مربوطـات  در  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

یـک  ننگرهـار  والیـت  خوگیانـی  ولسـوالی 

 " بنـام  داعـش  تروریسـتی  گـروه  فرمانـده 

اعـام  جمهـوری  ریاسـت 

پـروژه  کـه  اسـت  کـرده 

مـورد  هفـت  و  هـرات  غـور-  رسک  سـاخت 

میلیـارد   2.5 ارزش  بـا  دیگـر  تدارکاتـی 

تـدارکات  کمیسـیون  تاییـد  مـورد  افغانـی 

کمیسـیون  جلسـه  گرفـت.  قـرار  ملـی 

تـدارکات ملـی روز سه شـنبه 16 میـزان بـا 

ریاسـت محمـد ارشف غنـی در کابـل برگزار 

شـد کـه در آن جلسـه ۱۲ مـورد تدارکاتـی، 

مـورد بحـث قـرار گرفـت کـه در نتیجـه، بـه 

هـرات،  غـور-  رسک  سـاخت  پـروژۀ  شـمول 

هفـت مـورد تدارکاتـی دیگـر بـه ارزش بیش 

شـد. منظـور  افغانـی  میلیـارد   ۲.۵ از 

طـول  بـه  هـرات  غـور-  رسک  اسـت  قـرار 

شـود.  سـاخته  کیلومـر   ۱۱،۷۱۰

کمیسـیون  همچنـان  جلسـه  ایـن  در 

اعضای یک گروه هفت نفری داعش در ننگرهار بازداشت شدسه جریب زمین غصب شده دولتی در هرات پس گرفته شد

پروژه ساخت سرک غور- هرات از تدارکات ملی گذشت

سال چهاردهم  شماره  3851 چهارشنبه   17 میزان  1398 9 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

مجلس سنا: حکومت در مورد رهایی یازده زندانی طالبان وضاحت دهد

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

 

کشـور جاپـان مبلـغ 2.7 میلیـون 

دالـر امریکایـی را بـه برنامه غذایی 

جهـان )WFP( کمـک کـرد تـا به افـرادی کـه بر اثر 

درگیری هـا و یـا آفـات طبیعی بیجا شـده اند، کمک 

شود.

روز  جاپـان  شـارژدافیر  تاکاهاشـی  یوشـیکی 

سه شـنبه 16 میـزان در مراسـمی کـه بـه مناسـبت 

امضـای توافقنامـه برگـزار شـده بـود گفت کـه مردم 

ماننـد  مرقبـه  غیـر  طبیعـی  آفـات  از  افغانسـتان 

در  کـه  شـده اند  متـرر  سـیاب  و  خشکسـالی 

اعضـای مجلـس سـنای کشـور از حکومت خواسـته 

اسـت کـه در مـورد رهایـی یـازده زندانـی طالبـان و 

تبادلـه آنهـا بـا سـه تبعـه هنـدی، وضاحـت دهد.

روز  طالبـان،  گـروه  پیشـین  عضـو  آغـا  اکـرب  سـید 

دوشـنبه )۱۵میـزان( بـه رسـانه هـا گفـت کـه یازده 

تـن از اعضـای طالبان در برابر سـه انجنـر هندی، 

از زنـدان بگـرام، رهـا شـدند.

منابـع نزدیـک بـه طالبـان می گوینـد کـه طالبـان 

رهـا شـده، از اعضـای مهـم ایـن گـروه بودنـد و در 

ایـن میـان شـیخ عبدالرحیـم والـی پیشـین طالبان 

بـرای کـر و مولـوی عبدالرشـید بلوچ والی پیشـین 

طالبـان بـرای نیمـروز نیـز شـامل انـد. 

سـه انجنرهنـدی رها شـده؛ از جمله هفـت انجنیر 

میـادی   ۲۰۱۸ سـال  در  کـه  هسـتند  هنـدی 

هنگامـی کـه بـرای یـک استیشـن بـرق در والیـت 

یکـی  بودنـد.  شـده  ربـوده  می کردنـد،  کار  بغـان 

دیگـر از ایـن انجنـران ، در ماه مارچ رها شـده بود.

بـه گـزارش پـژواک، فضـل هـادی مسـلمیار رئیـس 

مجلس سـنا، در نشسـت روز سـه شـنبه )16 میزان 

بـه کمـک بـر دوسـتانه دارنـد. او تاکیـد کـرد کـه 

می دهـد. ادامـه  خـود  بـه کمک هـای  جاپـان 

کشـور جاپـان پیش از ایـن نیز مبلـغ 1.25 میلیون 

بیجاشـدگان  وضعیـت  بهبـود  منظـور  بـه  را  دالـر 

داخلـی بـه برنامـه غذایـی جهـان کمـک کـرده بود. 

زلتان ملیسـیچ رئیـس عمومی برنامـه غذایی جهان 

در کابـل، ضمـن ابـراز خرسـندی از کمـک کشـور 

جاپـان، گفـت کـه بـا ایـن کمـک 170 هـزار زن و 

نامناسـبی زندگـی می کننـد،  مـرد کـه در رشایـط 

بهبـود خواهـد یافـت.

زندانیـان  ایـن  رهایـی  نـدارد،  یـا  دارد  قـرار  شـده 

بـه  را  افغانسـتان  ملـی  حاکمیـت  و  ملـی  اقتـدار 

صـورت جـدی زیـر تهدیـد قـرار داده اسـت.«

وی افـزود: »بـا نفـس مذاکـرات ]طالبـان و خلیلزاد 

در پاکسـتان[ مخالفـت کردیـم و یـک هیاهـو برپـا 

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  ارگ  حتـی  و  شـد 

را برکنـار کـرد؛ امـا بـر نتیجـه مذاکـرات کـه رهایـی 

زندانیـان بـود، هیـچ کسـی صـدای خـود را منـی 

کشـد، نـه مانـع مـی شـود، نـه مخالفـت مـی کنـد، 

رشایـط نامناسـب زندگـی می کننـد؛ بـه ایـن دلیـل 

دولـت جاپـان تصمیـم گرفـت کـه 2.7 میلیـون دالـر 

آنـان، کمـک کنـد. بهبـود وضعیـت  بـرای 

آقـای تاکاهاشـی افـزود، ایـن کمـک قـرار اسـت از 

طریـق برنامـه غذایـی جهـان، بـه 170 هـزار بیجـا 

شـده داخلـی برسـد کـه وضعیـت زندگـی مناسـبی 

ندارنـد. ایـن کمـک در طـی 12 مـاه آینـده توزیـع 

خواهـد شـد.

شـارژدافیر جاپـان همچنیـن عـاوه کـرد کـه اکنـون 

نیـاز  افغانسـتان  در  داخلـی  بیجاشـده  میلیـون   2

( ایـن مجلـس گفـت کـه ایـن مجلـس شـورای ملـی 

مخالـف بـا تبادلـه زندانیـان منـی باشـد؛ بـه رشطـی 

کـه مطابـق پـان و خـط مشـی حکومـت افغانسـتان 

انجـام شـود و حکومـت در جریـان باشـد.

وی افـزود: »نگرانـی و تشـویش مـا در اینجـا اسـت 

کـه اگـر امریـکا بـه رس خـود ایـن کار را کـرده باشـد 

بـازی  و  پنهـان  معاملـه  نباشـد،  آگاه  حکومـت  و 

حکومـت  بایـد  و  اسـت  افغانسـتان  رسنوشـت  بـر 

افغانسـتان در مـورد، موقـف واضـح خـود را بـا ملـت 

رشیـک سـازد.« بـه گفتـه موصـوف؛ در صورتـی کـه 

باشـد،  داده  انجـام  خودرسانـه  را  کار  ایـن  امریـکا 

بایـد رهـربی حکومـت جـرات بکنـد و  حقیقـت را بـا 

ملـت رشیـک سـازد. او رهایی یـازده زندانـی را بدون 

آگاهـی ملـت و دولـت افغانسـتان خطرنـاک خواند و 

خطـاب بـه امریـکا گفت: »افغـان ها را مجبـور نکنید 

کـه رسکشـی بکننـد.«

محمـد علـم ایزدیـار نایب اول مجلس سـنا نیز گفت: 

»منـی دانـم کـه آیـا حکومـت در جریان رهایـی یازده 

طالـب کـه پـس ازمذاکـرات اسـام آبـاد از بگـرام رها 

یـاری  مـا  بـه  کمـک  ایـن  افـزود،  ملیسـیچ  آقـای 

می رسـاند کـه بـه گروه هـای آسـیب پذیر افغانسـتان 

کـه بـر اثـر آفـات طبیعـی و جنـگ صدمـه دیده انـد، 

کنیـم. کمـک 

طـی سـال گذشـته بـه ایـن سـو، افزایـش ناامنی هـا 

و سـیاب ها، باعـث شـد کـه هـزاران خانـه در نقـاط 

مختلـف کشـور آسـیب ببینـد و صدها هزار تـن دیگر 

بیجـا شـوند. گزارش هـا می رسـاند کـه وضعیـت بیجا 

شـدگان مناسـب نیست.

نجیـب آقـا فهیم وزیـر دولت در امور حـوادث طبیعی 

و  امتنـان کـرد  از کمـک کشـور جاپـان اظهـار  نیـز 

گفـت کـه ایـن کمـک سـخاومتندانه در ایـن رشایـط 

بسـیار ارزشـمند اسـت.

آقـای فهیـم افـزود که در سـال گذشـته 60 هـزار تن 

بـر اثـر خشکسـالی و 150 هـزار تـن دیگـر بـر اثـر 

سـیاب ها متـرر شـدند کـه اگـر کمک هـای برنامه 

غذایـی جهان منی بود، امسـال شـاهد یـک تراژیدی 

بـزرگ می بودیـم.

او عـاوه کـرد، کشـور جاپـان در 18 سـال گذشـته، 

اقتصـاد  کمک هـای خوبـی در عرصه هـای معـارف، 

مثمـر  کـه  اسـت  کـرده  افغانسـتان  بـه  سیاسـت  و 

مثـر واقعـه شـده اسـت. بـه گفتـه او، جاپـان یکـی از 

بزرگریـن کمـک کننده ها بـه افغانسـتان طی یک و 

نیـم دهـه گذشـته بـوده اسـت.

گذشـته  سـال  ده  در  کـه  می گویـد  جاپـان  کشـور 

در  جهـان  غذایـی  برنامـه  بـه  دالـر  میلیـون   200

افغانسـتان کمـک کـرده اسـت. عـاوه بـر ایـن نـوع 

زمینه هـای  سـازی،  ملـت  قسـمت  در  کمک هـا؛ 

روسـتایی،  توسـعه  زراعـت،  زیرسـاخت ها،  امنیـت، 

ارتقـای ظرفیـت انسـانی، معـارف، صحـت و فرهنـگ 

اسـت. کـرده  همـکاری 

 2001 سـال  از  کـه  گفـت  کشـور  ایـن  شـارژدافیر 

میـادی بـه این سـو، تاکنـون بیشـر از 6.6 میلیارد 

دالـر به افغانسـتان کمـک کرده ایم. او گفـت که این 

کمک هـا ادامـه خواهـد داشـت.

نـه واکنـش نشـان مـی دهـد، متاسـفانه کـه سـاکت 

مـی باشـند.«

ایزدیـار گفـت کـه به هـر دو نهـاد )ریاسـت جمهوری 

و ریاسـت اجرایـی افغانسـتان( ماحظـه دارد؛ زیـرا 

هیـچ کـدام از ایـن دو نهـاد در مـورد واکنـش نشـان 

نـداده اسـت. وی اظهـار امیـدواری کـرد تـا حکومت 

در ایـن راسـتا بـی تفـاوت نباشـد و هـر تصمیمی که 

در پیونـد بـه رسنوشـت افغان هـا و افغانسـتان گرفته 

مـی شـود، دولـت و ملـت در جریـان باشـد .

جاپان 2.7 میلیون دالـر به بیجا شدگان داخلی کمک کرد

ابراهیـم الکـوزی نامـزد سـابق ریاسـت جمهـوری، پیشـداوری در 

مـورد نتیجـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری را رسپیچـی از قانـون 

عنـوان کـرده و از نامـزدان خواسـت کـه منتظـر فيصلۀ کميسـيون 

باشند.

گذشـته  هفتـه  کـه  شـود  مـی  مطـرح  حالـی  در  اظهـارات  ایـن 

عبداللـه عبداللـه رئیـس اجرائیـه حکومـت وحـدت ملـی و یکی از 

نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری ادعـا کـرد کـه در انتخابـات 

ششـم میـزان آرای بلنـد دارد و نیـاز نیسـت انتخابـات بـه دور دوم 

برود. 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، بـه تاریـخ ششـم میزان برگزار شـد و 

شـهروندان بـه ۱۳ نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری رای دادند. 

محمـد ابراهیـم الکـوزی کـه از نامـزدى اش  بـه نفـع ارشف غنـی، 

یـک  در  میـزان(   16 شـنبه،  )سـه  دیـروز  اسـت،  شـده  منـرف 

نشسـت خـربی در کابـل گفـت کـه نامـزدان ریاسـت جمهـوری، 

کامـل  اسـتقالیت  بـا  انتخابـات،  کمیسـیون  کـه  بدهنـد  اجـازه 

برنـده انتخابـات را اعـام کنـد.

وی، پیـش داوری در مـورد نتیجـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری را 

رسپیچـی از قانـون عنـوان کرده، گفت کـه اعام نتیجـه انتخابات 

مطابـق بـه قانون، مربوط به کمیسـیون انتخابات اسـت و نامزدان 

حـق ندارنـد کـه خـود شـان را برنـده اعـام کننـد و پروسـه ملی را 

زیـر سـوال بربند.

موصـوف، بـا اشـاره بـه چگونگـی پیوسـن اش بـا تیم دولت سـاز، 

افـزود: »بـه خاطـر نابـود  نشـدن نظـام و عملـی نشـدن تصامیـم 

بیگانـگان، از نامـزدی خـود گذشـتم و بـا تیـم ارشف غنـی یکجـا 

شـدم؛ امـا اگـر بـاز هـم بـه رضر مـردم باشـد موقـف گیـری مـی 

کنیـم.«

الکـوزی، با اشـاره به شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 

گفـت کـه برخـی از نامزدان ریاسـت جمهوری، مـی خواهند که از 

شـوراى متذکره به نفع شـخصی شـان اسـتفاده کنند.

وى بـدون ارائـه جزئيات گفت: »برخی نامزدان ریاسـت جمهوری، 

بـه خواسـت بیگانه ها از اين شـورا اسـتفاده می کنند.«

وی، از اعضـای شـورای نامـزدان ریاسـت جمهـوری، خواسـت کـه 

اذهـان عامـه را مغشـوش نکـرده و باعـث فـرار رسمایـه و رسمایـه 

گـذاران از کشـور نشـوند.

الکـوزی، همچنـان بـه برخـى زمزمـه هـای ایجـاد حکومـت موقت 

اشـاره منـوده و گفـت کـه انتخابـات شـفاف برگـزار شـده اسـت و 

در چنیـن وضعیـت، ایجـاد حکومـت موقـت به نفع کشـور نیسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه در نشسـت خـربی روز دوشـنبه شـورای 

ریاسـت  نامـزد  نبیـل  اللـه  رحمـت  جمهـوری،  ریاسـت  نامـزدان 

جمهـوری گفتـه بود کـه تقلبات وسـیع در انتخابات صـورت گرفته 

اسـت و تیـم »دولـت سـاز« بـه رهـربی محمـد ارشف غنـی، تـاش 

مـی کنـد تـا آرايـی را کـه بایومریک نشـده هم مروعيـت بدهد .

نبیـل عـاوه کـرد: »مـا اسـنادى بـه دسـت آوردیـم کـه نامـزدان 

کمپایـن هـای خـود را از مال بیـت املال متویل مـی کردند، آرای 

سـیاه را جمـع آوری کـرده انـد، در حـال حـارض تـاش مـی کننـد 

کـه از پـول بیـت املـال بـه تظاهـراىت مـرف برسـد که بـه هدف 

شـمردن آرای بـدون بایومریـک انجـام مـی شـود.«

نـور  انتخاباتـی  دسـته  اول  معـاون  ویـاړ  یحيـی  دیگـر،  سـوی  از 

رحـامن لیـوال کـه در نشسـت دیروز صحبـت می کـرد، از نامزدان 

ریاسـت جمهوری خواسـت که بـه آرای پاک مردم احـرام بگذارند 

هـای  کمیسـیون  سـوی  از  انتخابـات  نتیجـه  اعـان  منتظـر  و 

انتخاباتـی باشـند.

افـزود:  جمهـوری  ریاسـت  نامـزدان  شـورای  از  انتقـاد  بـا  ویـاړ، 

مـردم  بـرای  ملـی  برنامـه  جمهـوری،  ریاسـت  نامـزدان  »شـورای 

نداشـتند؛ بـه همیـن دلیـل مـا از آنـان جدا شـده و به تیـم »دولت 

پیوسـتیم.« سـاز« 

ايـن درحـايل اسـت کـه قبـل ازايـن، کمیسـیون هـاى انتخاباتـی 

ریاسـت  نامـزدان  از  شـامری  پیـروزی  ادعاهـای  بـه  واکنـش  در 

جمهـوری، از آنـان خواسـته بود کـه از اعام پیروزی پیـش از وقت 

خـودداری کننـد .

 

الکوزی:
 نامزدان ریاست جمهوری از پیش داوری 

در انتخابات خود داری کنند

 


