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 مقامـات رسـمی اعـام کردنـد کـه بیـش از صـد نفر در اثر سـیلی کـه پـس از باران های 

شـدید در دو ایالـت  شـالی بیهـار و اوتارپرادش بارید، کشـته شـده اند.

در فضـای مجـازی تصاویـر دلخراشـی از ورود سـیاب بـه مناطـق شـهری و حومه هـا در 

حال انتشـار اسـت.

مراکـز  و خودروهـا،  قطارهـا  در حرکـت  اختـال شـدیدی  مقامـات محلـی  گفتـه  بـه 

مراقبت هـای بهداشـتی و درمانـی، مکتب هـا و منابـع تولید بـرق در هـر دو ایالت بوجود 

اسـت. آمده 

به گفته مقامات ایالت اوتار پرادش تا روز پنجشنبه حداقل ۹۳ نفر کشته  شده اند....
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کشته شدن صدها نفر در سیل سهمگین دو ایالت شمالی هند 

 ارزیابی نقش صندوق های سهامی  
خاص در رشد سرمایه گذاری

33

 نظریات مهم 
در مورد خشونت

 خشـونت از دیر زمان به عنوان مسـاله اجتاعی 

توجـه دانشـمندان علـوم اجتاعی را به خود مشـغول 

داشـته اسـت. دانشـمندان علـوم اجتاعی با بررسـی 

همـه جانبه تاش کردند خشـونت را به عنـوان یکی از 

مهمرتین مسـائل اجتاعی بررسـی کنند. 

رابـرت بنـدورا از روانشناسـان معـروف اسـت کـه 

نظریـه "یادگیـری خشـونت" را ارائـه داده اسـت...

 راه انـدازی و ایجـاد یـک کسـب و کار موفـق آرزوی تعـداد زیـادی 

از اروپایـی هـا اسـت و همچنیـن منشـاء اصلـی ایجـاد شـغل در اروپـا 

ایـن ظرفیـت  از  اروپـا در اسـتفاده  اتحادیـه  امـا  محسـوب مـی شـود. 

کارآفرینانـه بـه بـاور برخـی از متخصصیـن امور مالـی ناکام بوده اسـت. 

گرچـه 29٪ شـرکت هـای کوچـک و متوسـط اروپایی هـدف اصلی خود 

را رشـد مـی داننـد ولـی فقـط عـده کمـی از ظرفیـت مدیریتـی الزم بـه 

منظـور تحقـق و دسـتیابی بـه آن برخوردارانـد. راه انـدازی و...

 انیمیشن نفرت انگیز به صدر 
جدول اکران رسید
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به وظایف کمیسیون های انتخاباتی 
دخالت نکنیم 

2سرمقاله 

 کمیسیون انتخابات: 

ادعای پیروزی پیش از موعد در 
انتخابات غیرقانونی  است

  

 اسـکات میلـر؛ فرمانـده کل نیروهای امریکا و ناتو در کشـور 

می گویـد کـه هاهنگی رمـز موفقیت نیروهـای افغان در روز 

برگـزاری انتخابـات بـوده و ایـن هاهنگـی نسـبت بـه چهـار 

انتخابات گذشـته بی پیشـینه بوده اسـت.

مشـاهده  را   ۲۰۰۹ درسـال  را  انتخابـات  »مـن  گفـت:  او  

کـردم، مـن انتخابـات ۲۰۱۴ وانتخابات پارملانـی ۲۰۱۸ را 

نیـز دیـدم. ازلحـاظ آماده گی ها برخـی از مشـابهت ها دراین 

انتخابـات بودنـد، امـا آن چـه در انتخابـات ریاسـت جمهوری 

بـود.  امنیتـی  رهـری  پارچه گـی  یـک  دیـدم،  کنونـی 

رساج،  ضیـا  ملـی  امنیـت  ورئیـس  وزیراندرابـی  وزیرخالـد، 

باهـم کار کردنـد. آنـان منابـع را دررسارس کشـور بـه سـطح 

سـاختند."  باهـم رشیـک  محل هـا  وسـطح  والیت هـا 

روز شـنبه ششـم مـاه میـزان، انتخابات ریاسـت جمهوری در 

کشـور برگزار شد.

تاکنـون  کـه  گفـت  میـزان   ۸ شـنبه،  سـه  روز  میلـر  آقـای 

هیـچ دسـتوری مبنـی بـرای کاهـش نیروهـای خارجـی در 

اسـت. نکـرده  دریافـت  افغانسـتان 

او  گفـت: »مـا همیشـه بـه دنبـال ارزیابـی وضـع نیروهـای 

بـه  تهدیدهـا و خواسـت  مـان هسـتم وحضـور مـا وابسـته 

مـردم افغانسـتان اسـت. پـس مـا  ایـن اصـول را ادامـه مـی 

دهیـم. مـن پیشـنهادها را بـه ناتـو وایـاالت متحـده هنوزهـم 

بـا درنظرداشـت تهدیدهایـی کـه اکنـون درافغانسـتان وجود 

ارایـه می کنـم.« دارنـد، 

برمرکـز شـاری  امریکایـی گفـت کـه  حملـه  ایـن جـرال 

درشـهرهای  پیچیـده  حمله هـای  انـدازی  راه  و  ازوالیت هـا 

بـزرگ هـدف طالبـان بـود، امـا نیروهـای امنیتی نگذاشـتند 

تـا ایـن گـروه بـه ایـن هـدف برسـد.

اسـکات میلـر بـر تامیـن صلـح در افغانسـتان تاکیـد کـرده 

اسـت. او گفـت کـه راه حل سیاسـی یـک نیاز در این کشـور 

است.

کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  مـردم  بـه  مـن  »پیـام  او گفـت: 

ادامـه دارد. ایـن سـو  بـه  از چهـل سـال  خشـونت کنونـی 

اسـتند.  خشـونت  ایـن  توقـف  مسـتحق  افغانسـتان  مـردم 

جناح هـای گوناگـون بـا یـک دیگـر گفتگـو مناینـد. مـن باور 

دارم کـه یـک راه حـل سیاسـی نـه تنهـا ایـن کـه یـک نیـاز 

اسـت بـل از دیـدگاه مـن صلـح اراده مـردم نیـز اسـت.اما بـا 

ایـن هـم نیروهـای امنیتی افغانسـتان بـرای دفـاع از مردم و 

راه انـدازی عملیـات آمـاده خواهنـد بـود.«

او افـزود کـه نیروهـای امریکایـی و افغـان بایـد در راسـتای 

حفاظـت از جـان غیرنظامیـان تـاش کننـد.

بررسی جدول نتایج آرا؛ مرکز 
دیجتیالی در کمیسیون انتخابات شد

خاطـر  بـه  کـه  کـرد  اعـام  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  آرای  نتایـج  جـدول  بررسـی 

اسـت.  شـده  ایجـاد  کمیسـیون  ایـن  در  دیجتیالـی  مرکـز 

بـر اسـاس اعامیـه این کمیسـیون که دوشـنبه، ۸ میـزان به 

نـر رسـید، آمده اسـت که هـدف از ایجـاد این مرکـز تامین 

شـفافیت در رونـد انتقـال جدول نتایـج آرای رای دهندگان و 

جمع بنـدی نتایـج انتخابات اسـت.

در ایـن اعامیـه آمـده اسـت: »تصویـر جـدول نتایـج محات 

موجـود در وسـایل بایومرتیـک به این مرکز ارسـال می گردد. 

بـا  بایومرتیـک  وسـایل  در  ثبت شـده  نتایـج  جـدول  ارقـام 

جـدول نتایجـی کـه به شـکل فزیکی بـه کمیسـیون مواصلت 

صحـت  تـا  می شـود؛  داده  مطابقـت  و  مقایسـه  می منایـد، 

بـودن جـدول نتایـج تضمیـن شـده بتوانـد.«

آرا  نتایـج  جـدول  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  پیشـرت 

از والیـت را بـه شـکل فزیکـی دریافـت می کـرد و در مرکـز 

می کـرد. سیسـتم  داخـل  و  بررسـی  نتایـج  جمع بنـدی 

مرکـز  فعال شـدن  بـا  کـه  گفـت  انتخابـات  کمیسـیون 

دیجتیالـی می توانـد تصویر جـدول نتایج مراکـز رای دهی را 

کنـد. دریافـت  نیـز  بیومرتیـک  وسـایل  از  اسـتفاده  بـا 

 فرمانده نیروهای حمایت قاطع: 
هماهنگی رمز موفقیت نیروهای افغان 

در انتخابات بود
 د جمعيـت اسـامي ګونـد اجراييـوي مـر عطامحمـد 

وروسـتيو  عبداللـه  ډاکټـر  کانديـد  ولسـمرۍ  د  نـور 

څرګندونـو تـه پـه اشـارې رسه ويـي چـې نومـوړى دې 

بيـا د ولسـمرۍ لپـاره  يـو ځـل  پنځـه کالـه وروسـته 

خپـل بخـت و ازمايـي.

دوه ورځـې مخکـې )د تلـې ٦مـه( د ولسـمرۍ ټاکنې 

تـررسه شـوې چـې د ولسـمر ارشف غنـي او اجرائيـه 

رئيـس ډاکټـر عبداللـه پـه ګـډون پـه کـې ١٣ تنـو له يو 

بـل رسه سـيالۍ وکـړې او ټـاکل شـوې چـې لومړنـۍ 

پايلـې يـې د تلـې مياشـتې پـه 2٧مـه اعـان يش.

خـو عبدالله نن تر ماسپښـن وروسـته په خري ناسـته 

کـې وويـل: "کـوم معلومـات چـې مـوږ تـه لـه والیتونو را 

رسـېديل، د ثبـات او همپالنـې ټاکنیـز ټيـم رایې لوړې 

دي. ټاکنـې دوهـم پـړاو تـه نه ځـي، زموږ ټیـم ګټونکی 

اسـامي  جمعيـت  د  مهـال  مازيګـر  نـن  همـدا  دی." 

اجراييـوي رئيـس عطامحمـد نور بيا په خپلې فېسـبوک 

پاڼـه کـې ليـکي: "پوهېـږم، د ماتـې زغمل ډېر سـخت 

دى، پـه تېـره څلوېښـت کلنـه مبـارزه کـې زه هـم څـو 

ځلـه لـه ماتـې رسه مخامـخ شـوى يـم. لـه ډېـره غمـه د 

رنـګ او څېـرې پـه بدلېـدو رسه وايـي: مـوږ بريـايل يـو. 

عجـب!"  ده زياتـه کـړې: "لطفـاً، د څلـورم ځـل لپـاره 

پنځـه کاله وروسـته ټاکنو تـه چمتوواىل ونيسـه او خپل 

بخـت وازمايـه. د اجرائيـه رياسـت د نيولـو لپـاره، نـور 

ملـت واټونـو تـه د راوتلـو حوصلـه نـه لري."

ډاکټـر عبداللـه په داسـې حال کې پورتنـۍ څرګندونې 

نومانـد  د  ټاکنـو  ولسـمرۍ  د  ورځ  تېـره  چـې  کـړي 

صالـح  امراللـه  مرسـتیال  لومـړي  غنـي  ارشف  محمـد 

بيـا ادعـا کـړې وه چـې پـه دې ټاکنـو کـې د دوی ټیـم 

"دولـت جوړونکـي" لـه ۶۰ تـر ۷۰ سـلنه رایـې ګټلـې 

دي.

بايـد وويـل يش چـې دوه ورځـې مخکې هـم عطامحمد 

نـور ويـي و: "لومړنـۍ پایلـې پـه لومـړي پړاو کـې د یوه 

نومانـد بریـا ښـیي او دويـم پړاو تـه د تلو اړتیا بـه نه وي. 

هغـه کسـان چـې د بحـران پـه لټـه لـه پیلـه د پایلـو نـه 

منلـو او څلـور الرو تـه د خلکـو را ايسـتلو نظـر لـه ځـان 

رسه لـري څـو اجرائیـه ریاسـت تـه ورسـیږي، لطفـاً دا 

نظریـه مـو لـه رس څخـه لـرې کـړئ. دا ځـل بـه اجرائیه 

ریاسـت نـه وي. افغانسـتان پـه یـوه ځانګـړي پـړاو کـې 

قـرار لـري، هېـواد او خلـک د ناوریـن زغـم نـه لري."

خوست کې د ۱۲ ښوونځيو لپاره 

د ودانيو جوړولو چارې

 پيل شوې
خوسـت کـې د  ٨2،٥ میلیونـه افغانيو په لګښـت د ۱۲ 

ښـوونځيو لپـاره د ودانيـو جوړولو چارې پيل شـوې.

د ښـوونځيو دغـه ودانـۍ د خوسـت پـه څلـورو بېابېلـو 

ولسـواليو دومنـده، تڼـي، ځاځـي ميـدان او سـپېره کې 

جوړيـږي. واليتـي چارواکـو په همـدې تـړاو د دوه منده 

پـه ولسـوالۍ کـې جـوړو شـويو مراسـمو ته وويـل چې د 

يـادو ۱۲ ودانيـو ترڅنـګ د شـپږو نـورو  د ترميـم چارې 

هـم پيل شـوې دي. 

د  ودانيـو  ددغـو  فدايـي  محمدحليـم  وايل  خوسـت  د 

بنسـټ ډبـرې اېښـودو پرمهال پـژواک خـري اژانس ته 

وويـل چـې ددغـې پـروژې پـه تکميـل رسه بـه پـه يـادو 

سـيمو کـې تـر ډېـره د زده کونکـو د رسپنـا سـتونزه حل 

يش. نومـوړي وويـل چـې ددغـو ودانيو او ترميـم چارې 

او ګټـې  راتلونکـو شـپږو مياشـتو کـې بشـپړې  پـه  بـه 

اخيسـتنې تـه وسـپارل يش.

د  اډول  همـد  کـې  خـرو  خپلـو  فدايـي  حليـم  وايل 

سـيمې لـه خلکو هم غوښـتنه وکـړه، چې لـه کارونو يې 

نظـارت او څارنـه وکـړي.

د هغـه پـه خـره چـې د بيارغونـې دغـه پـروژه د کليـو 

پراختيـا او بيارغونـې وزارت د اقـرا ء برنامـې پـه چـوکاټ 

کـې جوړيـږي. ورتـه مهال د خوسـت د کليـو پراختيا او 

بيارغونـې رييس عاشـق اللـه اخاص يار پـژواک خري 

اژانـس تـه وويـل چـې اړتيـا تـه پـه کتو بـه د خوسـت په 

نـورو سـيمو کـې هـم د زده کوونکـو د رسپنـا لپـاره د 

ودانيـو جوړولـو کارونـه پيـل يش.

نومـوړي لـه خلکـو هـم غوښـتنه وکـړه او ويـې ويـل، د 

مرکـز ترڅنـګ پـه هغـو لـرې پرتـو سـيمو کـې چـې د 

د  وي،  برخـې  بـې  لـه رسپنـا  کوونکـي  زده  ښـوونځيو 

پوهنـې رياسـت لـه الرې دې دوی تـه مراجعـه وکـړي.

د خوسـت د پوهنـې رياسـت د معلوماتـو لـه مخـې، دا 

مهـال ددغـه واليـت پـه مرکـز او ولسـواليو کـې د ۱۱۰ 

ښـوونځيو د ودانيـو جوړولـو چـارې روانـې دي، چـې په 

نـږدې راتلونکـي کـې بـه بشـپړې او ګټـې اخيسـتنې 

تـه وسـپارل يش. هغـوی وايـي چـې ددغـو ودانيـو پـه 

بـه پـه دغـه واليـت کـې تـر ډېـره د زده  جوړېـدو رسه 

کونکـو د رسپنـا سـتونزه حـل يش.

 عطامحمد نور:

 د اجرائيه رياست د نيولو لپاره 

ملت واټونو ته د راوتلو زغم نه لري

خبرونه

 

تیـم انتخاباتـی دولـت سـاز به رهـری محمـد ارشف غنی،  

رئیـس جمهـور، و معاونـت امراللـه صالـح و رسور دانـش 

می گویـد کـه هیچ کسـی حـق نـدارد قضـاوت نهایـی انتخابـات را خیابانـی 

بسـازد. امراللـه صالـح، معـاون اول تیم دولت سـاز شـام دیروز )دوشـنبه، ٨ 

میـزان( در یـک کنفرانـس خـری گفت که قضـاوت نهایی را در مـورد نتایج 

آرا کمیسـیون های انتخاباتـی بـه عهده دارند و نامزدان بـه صاحیت قانونی 

کمیسـیون های انتخاباتـی احـرتام بگذارنـد، از قضاوت هـای خیابانی پرهیز 

کننـد و اذهان عامه را مغشـوش نسـازند.

آقـای صالـح گفـت که تیـم دولت سـاز منتظر اعـام نتایج رسـمی انتخابات 

بـه  و  انتخابـات می مانـد  از طـرف کمیسـیون مسـتقل  ریاسـت جمهـوری 

صاحیـت قانونـی ایـن کمیسـیون انتخابـات احـرتام می گـذارد.

او افـزود کـه بـر اسـاس آمـاری که ناظـران تیم دولت سـاز در اختیـارش قرار 

داده اسـت، انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه دور دوم منـی رود و تیـم دولـت 

سـاز رای چشـم گیر از بخش هـای مختلف کشـور بدسـت آورده اسـت.

کنفرانـس خـری معـاون اول تیـم دولـت سـاز سـاعاتی پـس از کنفرانـس 

ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  نامـزدان  از  یکـی  خـری عبداللـه عبداللـه، 

برگـزار شـد. آقـای عبداللـه در ایـن کنفرانـس خـری گفـت کـه او برنـده 

انتخابـات اسـت و حکومـت آینـده را تشـکیل خواهـد داد.

از  قبـل  پیـروزی  اعـام  کـه  کـرده  اعـام  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

وقـت غیرقانونـی اسـت و ایـن کمیسـیون بـا همـکاری کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی، بعـد از بررسـی همـه جانبـه آرا، نتایـج نهایـی را اعـام خواهـد 

. کرد

جلوگیری از کودتای سفید علیه قانون اساسی

معـاون اول تیـم دولـت سـاز در کنفرانـس خـری خـود گفـت که تیـم دولت 

سـاز در ماه های گذشـته، از کودتای سـفید علیه قانون اساسـی افغانسـتان 

جلوگیـری کـرد و بخشـی از وقـت خـود را به دفاع از قانون اساسـی کشـور و 

برگزار شـدن انتخابـات، اختصاص داد.

آقـای صالـح گفـت، کسـانی کـه اکنون و بعـد از برگـزاری انتخابات ریاسـت 

هان هایـی  می زننـد،  حـرف  انتخابـات  مروعیـت  بحـران  از  جمهـوری، 

هسـتند کـه قبـل از برگـزاری انتخابـات می خواسـتند علیـه قانـون اساسـی 

کودتـای سـفید کننـد و مانـع برگـزاری انتخابـات شـوند.

او برگـزاری انتخابـات را یک دسـتاور بزرگ برای مردم افغانسـتان دانسـت و 

گفـت که پیروز اصلی انتخابات ریاسـت جمهوری، مـردم و نیروهای امنیتی 

افغانسـتان هسـتند که توطئه های دشـمنان کشـور را خنثی کردند.

درصفحه2

تیم دولت ساز:

 هیچ کسی حق ندارد قضاوت نهایی انتخابات را 
خیابانی بسازد



 

  

کارتون روز

 

 

 

مسـتقل   کمیسـیون  مسـئوالن 

انتخابـات در پی ادعاهای شـاری 

از نامـزدان ریاسـت جمهـوری مبنـی بر پیروزی شـان 

پیـروزی  ادعـای  کـه  می گوینـد  انتخابـات،  در 

پیش از موعد در انتخابات، غیرقانونی  است.

در  میـزان   8 دوشـنبه  روز  واکنـش کمیسـیون  ایـن 

نامـزد  عبداللـه،  عبداللـه  کـه  شـد  مطـرح  حالـی 

رای  کـه  کـرد  اعـام  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

تیـم "ثبـات و همگرایـی" باال اسـت و حکومـت آینده 

او  داد.  خواهـد  تشـکیل  تیـم  ایـن  را  افغانسـتان 

همچنیـن گفت کـه انتخابات به مرحلـه دوم نخواهد 

رفـت. 

گلبدیـن حکمتیـار یکـی دیگـر از نامـزدان ریاسـت 

گفتـه  بی بی سـی  بـه  ایـن  از  پیـش  نیـز  جمهـوری 

بـود کـه "صددرصـد در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون  اسـت."  برنـده 

کـه تاکنـون میـزان آرای ریخته شـده بـه صندوق هـا 

در سـه هـزار و۷۳۶ مرکـز از چهـار هـزار و ۹۰۵ مرکز 

رای گیـری فعال در رسارس کشـور مشـخص شـده که 

بـر اسـاس آن دو میلیـون و ۱۹۶هـزار و ۴۶۳ نفـر در 

مجلـس   اعضـاى  از  تعـدادى 

ریاسـت  انتخابـات  مناینـدگان، 

جمهوری را شـفاف عنوان کردند و از کمیسـیون های 

انتخاباتی خواسـتار بررسـی جدی تخلفات، تقلبات و 

جرایم انتخاباتی  شـدند. انتخابات ریاست جمهوری، 

روز ششـم میزان برگزار شـد و مردم در این انتخابات، 

بـه ۱۳ نامزد رای دادند.

در  خوسـت  مـردم  مناینـده  اصولـی  نـارص  کـال 

مجلـس مناینـدگان، دیـروز )دوشـنبه، 8 میـزان( در 

جلسـه عمومـى اين مجلس گفـت که مشـارکت مردم 

در انتخابـات ریاسـت جمهـوری پائیـن بـود؛ اما بگونه 

شـفاف برگـزار گردیـد. 

وی، از نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری خواسـت 

کـه بـدون جنجـال، نتایـج را بپذیرنـد و هرکسـی کـه 

برنـده اعـام شـد، بایـد بـه آن تربیـک گفتـه و از آن 

حایـت کننـد؛ در غیـر آن قانـون شـکن خواهند بود.

غـام فـاروق مجروح، مناینـده مردم هـرات در مجلس 

انتخابـات  در  مـردم  مشـارکت  سـطح  مناینـدگان، 

افـزود:  کـرده  عنـوان  کمرنـگ  را  جمهـوری  ریاسـت 

»انتخابـات مشـکات خـود را داشـت؛ امـا نسـبت بـه 

بـود.« بهـر  گذشـته  انتخابات هـای 

وی، بـا اشـاره بـه ادعاهـای تقلـب، از کمیسـیون های 

انتخاباتـی خواسـت کـه آرای سـفید را از سـیاه جـدا 

کـرده و آرای ناپـاک را باطـل اعـان کننـد و بـا حفـظ 

اسـتقالیت، حـق را بـه حقـدار برسـانند.

غـام حسـین نـارصی مناینده مـردم کابـل در مجلس 

باخـت،  صـورت  در  تیم هـا  کـه  گفـت  مناینـدگان، 

شکسـت را بپذیرنـد و از رفـن کشـور بـه طـرف بحران 

کمیسـیون های  اگـر  گفـت  وی  کننـد.  جلوگیـری 

انتخاباتی، نتوانند شـفافیت را تامین و آرای پاک را از 

ناپـاک جـدا کنند وضعیـت نگران کننـده خواهد بود.

مجلـس  در  فـراه  مـردم  مناینـده  روشـن  بلقیـس 

 وزارت معـادن و پرولیـم مـی گویـد کـه کمیتـه 

سـال  دو  حـدود  از  معـادن  محافظـت  مشـرک 

در  معـادن  غريقانـوىن  اسـتخراج  جلـو  بدینسـو، 

اسـت. گرفتـه  را  سـاحه   ٢٢٠٠

از  متشـکل  معـادن؛  محافظـت  مشـرک  کمیتـه 

مناینـدگان وزارت هـای معـادن و پرولیـم، امـور 

داخلـه، دفـاع ملـی، ریاسـت امنیت ملـی، مجلس 

منابـع  و  زیسـت  محیـط  کمیتـه  مناینـدگان، 

طبیعـی، اداره ملـی حفاظـت از محیـط زیسـت و 

شـورای امنیت ملی کشـور می باشـد. ایـن کمیته 

حـدود دو سـال قبـل بـه منظـور چگونگـی تأمیـن 

امنیـت معـادن کشـور ایجـاد شـده اسـت .

و  معـادن  وزارت  سـخنگوی  مطفـی  عبدالقدیـر 

پرولیـم، بـه پـژواک گفته که این کمیتـه به منظور 

جلوگیـری از اسـتخراج غیرقانونی معـادن و کاوش 

هـای خودرسانـه در محاتـی کـه معـادن و احجار 

مفیده وجود دارد، مسـدود سـازی راه های قاچاق 

مـواد مرنالـی، شناسـایی و دسـتگیری قاچاقـربان 

مـواد معـدىن ایجاد شـده اسـت.

وی افـزود کـه ايـن کميته، تا حال جلـو کندنکاری 

هـاى غیرقانونـی در ۲۲۳۰ سـاحه در نُـه والیت را 

گرفته اسـت.

بـه اسـاس معلومـات منبـع، ايـن کميتـه در ۵۸۴ 

پنجشـیر، ۷۰  سـاحه در کابـل، ۲۳۰ سـاحه در 

سـاحه در کـرن، ۱۰۹ سـاحه در پروان، ۷۵ سـاحه 

در لغـان، ۳۷ سـاحه در والیـت کاپیسـا، ۲۲۶ 

سـاحه در والیـت ننگرهـار، ۲۸ سـاحه در والیـت 

هـرات و ۸۷۱ سـاحه زغـال سـنگ در دره صـوف 

از کندنـکارى هـاى غريقانـوىن  واليـت سـمنگان 

جلوگـريى کـرده اسـت.

وزارت معـادن و پروليـم مـى گويـد کـه در بخـش 

هـاى ديگرى کـه ناامن بوده و کارمنـدان وزارت به 

آن محـات دسـرىس ندارند، نيـز کندنکارى هاى 

کـه  گوينـد  مـى  غـور  واليـت  محلـی  مسـئوالن   

دو  انتخاباتـی  مـواد  انتقـال  مانـع  طالبـان، 

انـد. شـده  والیـت  ایـن  مرکـز  بـه  ولسـوالی 

عبدالحـی خطیبـی سـخنگوی والـی غـور، دیروز 

)دوشـنبه، 8 میـزان( بـه پـژواک گفـت کـه صبـح 

دیـروز، زمانیکـه نیروهـای امنیتـی می خواسـتند 

مـواد انتخاباتـی ولسـوالی های لعـل و رسجنگل 

و دولتیـار ایـن والیـت را از مسـیر شـاهراه غـور- 

در  طالبـان  کمیـن  بـا  بدهنـد،  انتقـال  کابـل 

دولتیـار  ولسـوالی  مربـوط  کـورک  روسـتایی 

برخوردنـد. 

رئیس مجلس منایندگان، از رسـیدن بیش از ۱۰۰ 

سـند تقنینـی بـه منظـور تصويب ایـن مجلس خرب 

داده و می گویـد کـه کمیسـیون ها بـه خاطـر طـی 

مراحـل اسـناد تقنینی تاش کننـد؛ تا مجلس وارد 

ایـن مراکـز بـه پـای صندوق هـای رای رفته انـد. 

امـا ایـن کمیسـیون مشـخص نکـرده کـه نامزدها هر 

کـدام چـه تعـداد رای گرفته انـد.

در پـی ادعاهـای نامـزدان ریاسـت جمهـوری، وزارت 

نامزدهـای  از  بیانیـه ای  طـی  نیـز  امریـکا  خارجـه 

تـا  خواسـته  کشـور  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

رسـمی  نتایـج  اعـام  از  پیـش  پیـروزی  ادعـای  از 

کننـد. خـودداری  انتخابـات 

مسـتقل  کمیسـیون  انتخابـات  تقویـم  براسـاس 

انتخابـات، نتایـج اولیـه، ٢8 میـزان و نتایـج نهایـی 

کمیسـیون  ایـن  شـد.  خواهـد  اعـام  عقـرب   16

همچنیـن گفتـه اسـت کـه اگـر نامـزدی 5٠+1 را به 

دسـت نیـاورد، دور دوم انتخابـات را برگـزار می کنـد.

مطابـق بـه قانـون و تقویم انتخابـات، نتایـج اولیه در 

مراکـز اعـان شـده و قـرار اسـت نتایـج ابتدایـی در 

۲۷ میـزان و نهایـی در ۱۶ عقـرب اعـان شـود.

کمیسـیون انتخابـات گفتـه کـه در روز انتخابـات بـه 

چهـار هـزار و ۹۰۵ مرکـز رای گیـری مـواد انتخاباتی 

مرکـز   ۳۷۳۶ در  مشـارکت  کـه  بـود  شـده  ارسـال 

مشـخص شـده اسـت.

مناینـدگان، یکـی از عوامـل حضـور کمرنـگ مـردم را 

در انتخابات ریاسـت جمهـوری، موجودیت کاندیدان 

مسـخره، جـاد، جنـگ سـاالر و خایـن عنوان کـرده و 

گفـت کـه بـه همین دلیـل، مـردم کمریـن اهمیت را 

بـه انتخابـات دادنـد.

مناینـدگان،  مجلـس  رئیـس  رحانـی  رحـان  میـر 

در اخیـر جلسـه گفـت کـه انتخابـات منحیـث یـک 

رویـداد بـزرگ ملـی سـپری شـد، مـردم افغانسـتان با 

وجـود تهدیـدات  جـدی امنیتـی، بـا حضور جسـورانه 

و بـا شـجاعت بـه خاطـر تعییـن زعیـم کشـور، بـه پای 

مـردم  بـه  دیگـر  یکبـار  و  رفتنـد  رای  هـای  صنـدوق 

سـاالری و دموکراسـی مهـر تائیـد گذاشـتند.

وی، با اشـاره به اینکه شـهروندان مکلفیت های شـان 

کمیسـیون های  اکنـون  کـه  گفـت  دادنـد،  انجـام  را 

انتخاباتـی در برابر یک مسـئولیت تاریخی قـرار دارند 

و در برابـر مـردم جوابگـو اند.

موصـوف از کمیسـیون های انتخاباتی خواسـت که با 

تامیـن شـفافیت انتخابـات، اعان نتایج پـاک و بدون 

تقلـب، اعتـاد مـردم را بـه پروسـه ملـی انتخابـات، 

دموکراسـی و جمهوریـت تضمیـن منايند.

بـه گفته وی، هرگونه تخلـف، تخطی و جرم انتخاباتی 

مـی توانـد عواقـب بسـیار خطرنـاک را بـه بـار آورد و 

بحـران سیاسـی وحشـت انگيـز را ايجـاد منايد.

افغانسـتان،  مناینـدگان  »مجلـس  کـرد:  ترصیـح  او 

را  انتخاباتـی  بسـیار هوشـیارانه کار کمیسـیون های 

تعقیـب منـوده و از هرگونـه کوتاهـی، تخلـف و تقلـب 

هشـدار می دهـد، امیـد کـه بـا اعـان نتایـج شـفاف 

جدیـد  مرحلـه  وارد  کشـور  و  حاصـل  مـردم  قناعـت 

حیـات سیاسـی خـود شـود.« ایـن درحالـی اسـت که 

کميسـیون مسـتقل انتخابات می گوید که در ۳۷۳۶ 

دو  از  بیـش  کشـور،  والیـت  در ۲۹  رای دهـی  مرکـز 

میلیـون رای اسـتعال شـده اسـت.

غريقانوىن وجـود دارد. 

مطفـى همچنـان گفتـه کـه یـک قطعـه سـه هـزار 

نفـری، بـرای تامیـن امنیـت معادن تشـکیل شـده 

اسـت و ایـن نیروهـا بـرای تامیـن امنیـت معـدن 

مسـک عینـک، حـوزه نفتـی آمودریـا، پايـپ الیـن 

مـزار- شـربغان و معـدن الجـورد کـران و منجـان 

والیـت بدخشـان گاشـته شـده انـد.

از  محافظـت  مشـرک  کمیتـۀ  او،  گفتـه  بـه 

معـادن، در کنـار اقدامـات الزم بـراى جلوگريى از 

کندنـکارى هـاى غريقانوىن برای کاهش سـاحات 

پـان  دارد،  قـرار  خطـر  معـرض  در  کـه  معـدىن 

گـذاری مـى کنـد.

او گفتـه که: "وزارت معادن و پرولیم، در همکاری 

بـا ایـن کمیتـه فهرسـتى از سـاحاىت کـه در آن بـه 

شـکل غريقانـوىن اسـتخراج صـورت مى گـريد و يا 

در حالـت خطر قـرار دارند، ترتيب منوده و آن را به 

شـورای امنیـت مـى فرسـتاده اسـت تـا بـا تطبیق 

آن، جلـو اسـتخراج غريقانوىن گرفته شـود."

مـورد  در  جزئيـات  ارايـه  بـدون  وى  همچنـان 

را  افـرادى  فهرسـت  کميتـه،  کـه  گفتـه  فهرسـت 

کـه در اسـتخراج غريقانـوىن دسـت دارنـد نيـز بـه 

اسـت. سـپرده  مـى  امنيـت  شـوراى 

پـروژه  یـک  کـه  هنگامـی  مطفـی،  گفتـه  بـه 

ایـن  رود،  مـی  اسـتخراج  سـوی  بـه  معدنـکاری 

کمیتـه مسـئولیت دارد تـا اقدامـاىت بـراى تامـن 

امنيـت  و  باشـد  داشـته  را  سـاحه  آن  در  امنيـت 

کارمنـدان وزارت معـادن را کـه رسوى هـا را انجـام 

سـازد. مسـاعد  نيـز  دهنـد،  مـى 

پرولیـم،  و  معـادن  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـر 

معـادن مختلـف در 1٤٠٠ محـل در سـطح کشـور 

شناسـايى شـده اسـت.

ايـن وزارت، ارزش معـادن در کشـور را حـدود سـه 

تریلیـون دالـر امريکايـى تخمیـن زده اسـت.

بـه گفتـه خطیبـی؛ تـا اکنـون نیروهـای امنیتـی 

نتوانسـته انـد کـه ایـن مـواد را انتقـال بدهنـد.

وى از تلفـات در ایـن درگیـری چیـزی نگفت؛ اما 

دولتیـار می گوینـد  ولسـوالی  در  مردمـی  منابـع 

کـه در نتیجـه ایـن درگیـری، دو تـن از طالبـان 

کشـته شـده و سـه تـن آنان زخمـی گردیـده اند.

مسـئولین  دیـروز  صبـح  کـه  درحاليسـت  ايـن 

کمیسـیون انتخابـات والیـت غور گفتـه بودند که 

تـا هنوز مـواد انتخاباتی ولسـوالی های شـهرک، 

لعـل و رسجنـگل و دولتیـار ایـن والیـت، بـه مرکز 

غـور انتقـال نگردیـده اسـت.

کارعملـی قانون گذاری شـود.

میـر رحـان رحانـی رئیـس مجلـس مناینـدگان، 

در جلسـه دیـروز مجلـس گفـت کـه ده هـا سـند 

تقنینـی روی میـز ايـن مجلـس قـرار دارد و ایجـاب 

مـی کنـد تـا کار روی آن آغاز و 

بـه مرحلـۀ تصويب برسـد.  وی 

گفـت کـه ایـن اسـناد؛ شـامل 

۱۳ موافقتنامه، ۲ اساسـنامه، 

۷۱ فرمـان تقنینی و ۱۹ طرح 

قانـون مى باشـد. موصوف، به 

کمیسـیون های ولـى جرگه 

هدایـت داد کـه بـا هاهنگی 

اداری، هرچـه عاجـل  هیئـت 

اسـناد  مراحـل  طـی  جهـت 

تـا  مناینـد؛  تـاش  تقنینـی 

مجلـس وارد کار عملـی قانون 

گـذاری گـردد.

کميتۀ محافظت معادن از استخراج غيرقانونى معادن در 
٢٢٠٠ ساحه جلوگيرى کرده است 

 طالبان مانع انتقال مواد انتخاباتى دو ولسوالى به مرکز 
غور شده اند

رحمانى: بيش از يکصد سند تقنينى منتظر تصويب 
مجلس نمايندگان است

کميسيون انتخابات: 
ادعاى پيروزى پيش از موعد در انتخابات غيرقانونى  است 

 اعضاى مجلس نمایندگان:
 انتخابات رياست جمهـورى به گونه شفاف برگزار شد
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 انتخابات یک پروسـه دموکراتیک ملی اسـت که به منظور 

گـردش نخبـگان، انتقـال مسـاملت آمیـز قـدرت، تفکیـک قـوا و 

توزیـع عادالنـه امکانـات و فرصـت هـای دولتـی در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت. برگـزاری انتخابـات در کشـورهای پسـا منازعـه و 

کشـورهای بـی ثبات از اهمیـت حیاتی برخوردار می باشـد. چرا 

که این کشـورها به لحاظ سیاسـی و اجتاعی آسـیب پذیر بوده 

و فضـا و زمینـه بـرای برگشـت دوبـاره به خشـونت و جنـگ آماده 

می باشـد. چنانچه انتخابات در این کشـورها با مانع روبرو شـود 

و یـا شـفافیت انتخابـات زیـر سـؤال بـرود و یـا انتخابـات با تقلب 

و تخلـف گسـرده همـراه باشـد، احتـال تقابـل فیزیکـی میان 

هـواداران نامزدهای انتخابات بسـیار باال مـی رود؛ زیرا میکانیزم 

های قانونی در این کشـورها یا در نظر گرفته نشـده و یا پذیرش 

آنهـا بـرای مردم دشـوار می باشـد.

سـطح بـی اعتـادی در ایـن کشـورها چنـان باال اسـت که 

افـراد حتـا به قانون و نهادهای مجـری قوانین نیز اعتاد ندارند. 

بـه ایـن دلیـل برگـزاری انتخابـات سـامل، رسارسی و شـفاف یک 

اصـل مهـم در کشـورهای توسـعه نیافته خصوصا کشـورهای بی 

ثبـات به حسـاب مـی آید.

انتخابات امسـال به چند دلیل برای مردم افغانسـتان مهم 

باشد: می 

1- انتخابـات ریاسـت جمهوری امسـال در رشایطـی برگزار 

مـی شـود کـه بحـث لغـو انتخابـات، روی کار آمـدن حکومـت 

مؤقـت و برگشـت امـارت بـه یـک گفتـان جـدی تبدیـل شـده 

بـود. بنابراین برگزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری در واقع دفاع 

از نظـام سیاسـی مـروع و منتخـب مـردم و نفـی نظـام هـای 

خودخوانـده و نامـروع تحت عناوین موقت، رسپرسـت و امارت 

می باشـد.

٢- انتخابـات امسـال در رشایطـی برگزار شـد که نـا امنی و 

جنگ رسارس کشـور را تحت تأثیر قرار داده بود و دشـمنان مردم 

افغانسـتان متـام مراکـز انتخاباتـی، کارمنـدان کمیسـیون های 

انتخاباتـی و همـه کسـانی را کـه بـه گونـه ای در کمپایـن هـای 

انتخاباتی سـهم مـی گیرنـد، تهدید کـرده بودند.

کـه  شـود  مـی  برگـزار  آن  از  پـس  امسـال  انتخابـات   -3

انتخابـات های گذشـته با جنجـال و ادعاهای تقلب همـراه بود. 

از ایـرنو انگیـزه مردم برای رشکت در انتخابات بسـیار پایین بود. 

مـردم بـاور داشـتند کـه رأی آنهـا در تعییـن افـراد بـی تأثیـر مـی 

باشـد و تقلـب در انتخابـات چـه توسـط هـواداران نامزدهـا و چه 

توسـط کارمنـدان کمیسـیون هـای انتخاباتـی در پیـروزی افراد 

نقـش تعییـن کننـده دارد.

٤- هانطـوری کـه گفته شـد ایـن انتخابات بـا تهدید های 

بلنـد امنیتـی مواجـه بـود. حـوادث و رویدادهای ناگـوار امنیتی 

در انتخابـات قابـل پیـش بینی بـود. امـا نیروهای شـجاع و دلیر 

امنیتـی بـا هاهنگی و تدابیـری که به وجـود آورده بودند، زمینه 

را برای تحرکات دشـمن تنگ کرده بود و بسـیاری از دسیسـه ها 

و توطیـه های دشـمنان را برای برهـم زدن انتخابات خنثا کردند 

و امنیـت انتخابـات را بـه صورت درسـت تأمین کردند.

5- بـا ایـن ویژگـی ها که انتخابات امسـال از آنهـا برخوردار 

بـود، حضـور مردم در پای صندوق های رأی شـجاعانه، قهرمانانه 

و فداکارانـه محسـوب می شـود. پیـروز اصلی این انتخابـات اول 

حکومـت اسـت کـه از جمهوریـت و انتخابـات دفـاع کردنـد؛ دوم 

نیروهـای امنیتـی اسـت که به صورت شـبانه روزی تـاش کردند 

تا امنیت این پروسـه ملی را تأمین کنند؛ سـوم مردم افغانسـتان 

اسـت کـه علیرغم تهدیدهای بلند امنیتی، جان هـای خود را به 

خطـر انداختنـد و این پروسـه را حایت کردند.

6- یکی از مشـکاتی که در انتخابات قبلی وجود داشـت، 

کارکرد ضعیف کمیسـیون های انتخاباتی بود. کمیسـیون های 

انتخاباتـی منـی توانسـتند رونـد برگـزاری انتخابـات را درسـت 

مدیریـت کننـد و به شـبهات و ابهامـات انتخابات پاسـخ قناعت 

بخـش بدهنـد. یکـی از دالیل عمده ای که انتخابـات به جنجال 

و بحـران کشـیده مـی شـد، کارکـرد کمیسـیون هـای انتخاباتی 

بـود. اما این بار کارکرد کمیسـیون هـای انتخاباتی تا هنوز قابل 

قبـول بـوده و توانسـته ایـن پروسـه را در موعـد مقـرر بـه خوبی و 

بـدون مشـکل به پیـش بربند. 

بنابرایـن مـی طلبد که تیم های انتخاباتی نیـز به فداکاری 

هـا و خودگذشـتگی هـای مـردم و نیروهـای امنیتـی ارج نهاده و 

از ذهنیـت سـازی های منفی و زیر سـوال بـردن انتخابات دوری 

کننـد. وقتـی یک پروسـه مهم ملـی در چنین رشایطی حسـاس 

و پـر خطـر بـدون کدام مشـکل برگـزار می شـود، نباید با شـایعه 

سـازی ها و غوغا سـاالری ها، مغشـوش جلوه داده شـود.

مطابـق قانـون دو نهـاد مسـتقل انتخاباتی وظیفـه دارند تا 

بـر متامـی این روند نظارت و کنرل داشـته باشـند و انتخابات را 

به گونه شـفاف و درسـت مدیریت کنند. تعیین برنده انتخابات، 

رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی از جمله مسـایل تخلف و تقلب 

وظیفه اساسـی کمیسیون های انتخاباتی را تشکیل می دهند. 

پـس پیـش از آن کـه تیـم های انتخاباتـی بخواهند مسـایل را به 

گونه ای سـطحی در فیسـبوک و یا در اجتاعات مطرح سـازند، 

خوب اسـت که متام نقص ها و کاسـتی ها را با کمیسـیون های 

انتخاباتـی رشیـک سـازند و بـه آنهـا فرصت دهند که به شـکایت 

هـا و کاسـتی ها رسـیدگی کنند. از تیم هایی کـه ادعای گرفن 

مدیریت کان کشـور را دارند، انتظار می رود که شـأن خودشـان 

را در نظـر گرفتـه و بـر مبنـای قانـون و برپایـه منطق و اسـتدالل 

نظریات شـان را مطرح سـازند.

 

د ننګرهــار وايل شــاه محمــود میاخېــل وویــل، د کرنــې 

او مالــدارۍ رياســت او د کامــې، بهســودو او  کــوز کونــړ 

ولســوالیو اړونــد ۱۱ شــوراګانو ترمنــځ یــې د نــږدې لــس 

ــه  ــروژو تړونون ــو پ ــت د ديرش ــه ارزښ ــو پ ــه افغانی میلیون

الســليک کــړل.

ــس او  ــاره د ل ــو لپ ــې د مېرمن ــروژو ک ــو پ ــي، دغ دی واي

ســوداګریزو  چــارو لپــاره د اوو شــنو خونــو د جوړولــو او 

ــړه  ــو هوک ــو د جوړول ــو او پولګوټ ــو، رسبندون ۱۳ کانالون

ــامل دي .  ــه ش لیکون

 د ننګرهــار درېيــو ولســواليو کــې د نــږدې لــس ميليونــو 

ــګونه  ــې لس ــه ک ــه برخ ــې پ ــت د کرن ــه لګښ ــو پ افغاني

ــږي. ــروژې پيلې کوچنــۍ پ

د دغــو پــروژو تړونونــه د تلــې پــه ۸مــه د ننګرهــار رســنيو 

ــړ او  ــې رياســت او د کامــې، کــوز کون ــر کــې د کرن دف

بهســودو ولســواليو کروندګــرو ترمنــځ الســليک شــول.

د چارواکــو پــه وينــا، يــادې پــروژې بــه د کروندګــرو پــه 

خوښــه، د هغــوی د اړتيــا مطابــق او خپلــه د کروندګــرو 

لــه لــوري عمــي کېــږي.

د ننګرهار درې ولسواليو کې لسګونه کرنيزې پروژې پلې کېږي 
هغــه د دغــو پــروژو د پــي کېــدو پــر وخــت پــر شــفافیت 

چــې  کــړه  یــې  زیاتــه  او  وکــړ  ټینــګار  کیفیــت  او 

شــوراګانې او ولــي خلــک دې پــه ټولــو  برخــو کــې لــه 

حکومــت رسه مرســته وکــړي .

ــه  ــور فصل ــم څل ــار موس ــا، د ننګره ــه وین ــل پ د میاخې

ــه  ــوا ل ــو او ه ــې د اوب ــه ک ــه برخ ــدارۍ پ ــې او مال کرن

ــه هڅــه کــوي چــې  ــه همــدې امل ــو دی او ل ــوه چمت پل

برخــو کــې ډېــر کار  باغــدارۍ  او  د کرنې،مالــدارۍ 

وکړي،ترڅــو لــه خپلــو تولیداتــو څخــه نــورو والیتونــو او 

ــړي . ــدې ک ــادارات وړان ــه ص ــو ت هېوادون

دغــه راز د ننګرهــار د کرنــې او مالــدارۍ رييــس ســمیع 

اللــه نــرصت وویــل، یــادې پــروژې د اقلیمــي تغیراتــو لــه 

ــروژې  ــو د کمــوايل پ ــه کېدونکــو خطرون ــه د رامنځت امل

لــه لــوري پــي کیــږي.

ــه  ــه عمــي کېــدو رسه ب ــروژو پ ــل چــې د دغــو پ ده ووي

ــه ورســیږي او  ــه مســتقیمه توګــه ګټ ــه پ ۵۵۰ کســانو ت

ــه يش. ــم خړوب ــه ه ــه ب ــه ځمک دوه زره جریب

اللــه  عبیــد  مرســتیال  شــورا  والیتــي  د  ننګرهــار  د 

شــینواري د یــادو پــروژو پــه پــي کېــدو خوښــي وښــوده 

ــروژو د پلــې کېــدو غوښــتنې ترڅنــګ  ــورو پ ــه ن او د ورت

یــې خلکــو تــه پــه معیــاري ډول د قراردادونــو لــه مخــې 

ــړه . ــتنه وک ــو سپارښ ــررسه کول ــارو ت د چ

ــل، د  ــم محمــد اکــرب ووي ــه اســتازۍ معل د کروندګــرو پ

نــورو پــه څېــر مېرمنــو تــه هــم پــه اســامي او کلتــوري 

ــه  ــو پ ــوره کول ــو د پ ــو رضورتون ــر د ورځنی ــتونو براب ارزښ

موخــه چانــس ورکــړل شــو او پــروژې ورتــه پيــل شــوې.

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

 به وظایف کمیسیون های انتخاباتی
 دخالت نکنیم
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راه انـدازی و ایجـاد یـک کسـب و کار موفـق آرزوی 

تعـداد زیـادی از اروپایـی هـا اسـت و همچنیـن منشـاء 

اصلـی ایجـاد شـغل در اروپـا محسـوب مـی شـود. امـا 

اتحادیـه اروپـا در اسـتفاده از ایـن ظرفیـت کارآفرینانـه 

بـه بـاور برخـی از متخصصیـن امـور مالـی نـاکام بـوده 

متوسـط  و  کوچـک  هـای  رشکـت   ٪29 گرچـه  اسـت. 

اروپایـی هـدف اصلـی خود را رشـد مـی داننـد ولی فقط 

عـده کمـی از ظرفیـت مدیریتـی الزم بـه منظـور تحقـق 

و دسـتیابی بـه آن برخوردارانـد. راه انـدازی و گسـرش 

یـک رشکـت نیازمند رسمایه اسـت و انتخاب مناسـبرین 

شـیوه تامیـن مالی هنـوز هم یکی از چالـش های اصلی 

نبـود  اسـت.  اروپـا  در  متوسـط  و  هـای کوچـک  بنـگاه 

رسمایـه الزم یکـی از موانـع رشـد اسـت و بـه نـدرت مـی 

توان با مراجعه به خانواده، دوسـتان، فرشـتگان کسـب و 

کار و بانـک هـا بـر ایـن مشـکل چیـره شـد. 

روی هـم رفتـه، 75٪ اروپایـی هـا راه اندازی کسـب 

و کار را بـه دلیـل عـدم دسرسـی بـه حامیت هـای مالی 

الزم مشـکل ارزیابـی مـی کننـد. از ایـن حیـث در دولت 

هـای عضـو اتحادیـه اروپا وضعیت بـه طور قابـل توجهی 

از 84٪ در سـال 2004 بـه 77٪ در سـال 2007 بهبـود 

یافـت. صندوق سـهامی خاص و صنـدوق رسمایه گذاری 

خطرپذیـر بـه عنوان منابع مهم تامیـن مالی رشکت های 

بـا ظرفیـت رشـد رسیـع در اروپا به طـور فزاینـده ای مورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت. هدف صنـدوق سـهامی خاص 

و رسمایـه گـذاری خطرپذیـر ایـن اسـت که رشکـت های 

بیشـری را با تامین رسمایه، مشـاوره های اسـراتژیک و 

اطالعـات الزم در مراحـل مختلف توسـعه کمـک کنند تا 

به اهدافشـان در راسـتای دسـتیابی به رشـد نائل شوند. 

هرچند آگاهی عمومی نسـبت به سـهام اختصاصی 

در  اخیـر  هـای  سـال  در  خطرپذیـر  گـذاری  رسمایـه  و 

نسـبت  روشـن  درک  ولـی  اسـت  یافتـه  افزایـش  اروپـا 

بـه نحـوه عملکـرد آن هـا تـالش بیشـری را مـی طلبـد. 

ایـن مسـاله در مـورد رشکـت هـای کوچـک و کسـب و 

کارهـای خانوادگی بیشـر صادق اسـت. نبـود اطالعات 

بـه همـراه بیـم از دسـت دادن کنـرل رشکـت بـه سـبب 

واگـذاری سـهام بـرای گـردش وجـوه، مانع رفـن رشکت 

هـا بـه سـمت سـهامی خـاص شـدن و رسمایـه گـذاری 

خطرپذیـر شـده اسـت. یـک مطالعه انجام شـده بـر روی 

2500 کارآفریـن در رستـارس 15 کشـور اروپایـی نشـان 

داد کـه هـراس از دسـت دادن کنـرل )24٪( از عوامـل 

مهـم تصمیـم گیـری کارآفرینـان دربـاره نرفن به سـمت 

خشـونت از دیـر زمان بـه عنوان مسـاله اجتامعی 

توجـه دانشـمندان علـوم اجتامعـی را به خود مشـغول 

داشـته اسـت. دانشـمندان علـوم اجتامعـی با بررسـی 

همـه جانبـه تالش کردند خشـونت را به عنـوان یکی از 

مهمریـن مسـائل اجتامعی بررسـی کنند. 

رابـرت بنـدورا از روانشناسـان معـروف اسـت کـه 

نظریـه "یادگیـری خشـونت" را ارائـه داده اسـت. وی 

معتقد اسـت خشـونت مانند سـایر رفتارهای اجتامعی 

یادگرفته می شـود. انسـان فطرتا خشـن نیسـت، بلکه 

خشـونت در جامعـه یادگرفتـه مـی شـود. بنابراین ما از 

جامعـه، خانـواده، مکتـب، رسـانه و محیـط اجتامعـی 

هـامن گونـه کـه سـایر رفتارهـای اجتامعـی را یـاد می 

گیریـم خشـونت را نیـز یـاد مـی گیریم.

نظریـه یادگیـری اجتامعـی بنـدورا تاثیرگذارترین 

نظریـه یادگیـری بوده اسـت. با وجودی کـه این نظریه 

ریشـه در بسـیاری از مفاهیـم نظریـه سـنتی یادگیـری 

دارد، اّمـا بنـدورا اعتقاد دارد که آموزش مسـتقیم، تنها 

وسـیله بـرای یادگیری نیسـت بلکه انسـان بسـیاری از 

چیزهـا را بصورت غیر مسـتقیم از محیـط پیرامون خود 

یـاد مـی گیـرد. از بـاب منونـه وقتـی کـودک در درون 

خانـواده رفتـار خشـن کالمی و یـا فیزیکی پـدر را علیه 

مـادر مشـاهده مـی کند بـه احتـامل زیاد هـامن رفتار 

را یادگرفتـه و بـه کارگیرد.

نظریـه بنـدورا، مشـاهده را بـه عنـوان یـک عنـر 

مهـم یادگیـری در نظـر می گیـرد و می گویـد کـه مـردم 

از طریـق  را  رفتارهـای جدیـد  و  اطالعـات  می تواننـد 

مشـاهده مردمـان دیگـر یادبگیرنـد. این نـوع یادگیری 

مشـاهده ای  مدل سـازی(  )یـا  یادگیـری  بـه  کـه  را 

معـروف اسـت می توان بـرای توضیح انواع گسـرده ای 

از رفتارهـا بـه کار بـرد. 

از  از طریـق مشـاهده بسـیاری  مـردم می تواننـد 

بنـدورا در  بگیرنـد.  یـاد  را  از جملـه خشـونت  چیزهـا 

آزمایـش معـروف خـود بـه نـام »عروسـک بوبـو« نشـان 

داد کـه کـودکان رفتارهایـی را که در دیگران مشـاهده 

می کننـد، یـاد گرفتـه و تقلیـد می کننـد. کودکانـی که 

در آزمایـش بنـدورا رشکـت کـرده بودنـد، آدم بالغـی را 

مشـاهده کردنـد کـه رفتـار خشـنی بـا عروسـک بوبـو 

بـه کـودکان اجـازه داده  بعـداً  داشـت. هنگامـی کـه 

شـد تـا در یـک اتـاق دیگـر بـه بـازی بـا عروسـک بوبـو 

رفتارهـای  تکـرار  و  تقلیـد  بـه  رشوع  آنهـا  بپردازنـد، 

خشـنی کـه قبـالً مشـاهده کـرده بودنـد منودنـد. 

از  زنـده  یـک منونـه  بـا مشـاهده  کـودک گاهـی 

خشـونت، خشـونت را یـاد می گیـرد و آن را مترین می 

سـهامی خاص شـدن و رسمایه گذاری خطرپذیر اسـت، 

در کنـار عـدم آشـنایی الزم درباره نحـوه عملکرد صندوق 

سـهامی خـاص و رسمایـه گـذاری خطرپذیـر )23٪(. هر 

چنـد 83٪ کارآفرینانـی کـه بـه صندوق سـهامی خاص و 

رسمایـه گـذاری خطرپذیـر مراجعه کـرده انـد از پیرشفت 

هـای حاصـل شـده در فعالیـت هـای کسـب و کارشـان، 

امـورات مربـوط بـه بودجه و نظـارت های مالی اسـتقبال 

کـرده انـد. بـه طـرز مشـابه، تجـارب رسمایـه گـذاران و 

بـه عنـوان عوامـل مثبـت و  ارتباطـی مشـریان  شـبکه 

موثـر ارزیابـی گردیده اسـت. این مسـاله در مورد کسـب 

و کارهـای نوپـا که عمـده دارایی هایشـان را دارایی های 

نامحسـوس شـکل مـی دهـد و مجبورانـد تا بـرای جذب 

بیشـر  کننـد،  ارائـه  متعـددی  هـای  ضامنـت  رسمایـه 

اسـت.  صادق 

صنـدوق هـای سـهامی خـاص و رسمایـه گـذاری 

افزایـش  و  رشـد  ترسیـع  در  مهمـی  نقـش  خطرپذیـر 

از سـال 2000 متخصصیـن  دارنـد.  اروپـا  اشـتغال در 

از  بیـش  گـذاری خطرپذیـر  و رسمایـه  خـاص  سـهامی 

270 میلیـارد یـورو در بیـش از 56000 رشکـت اروپایـی 

رسمایـه گـذاری کـرده انـد. سـال 2006، 71 میلیـارد 

یـورو در بیـش از 2500 رشکـت اروپایـی از نـوع رسمایـه 

گـذاری سـهام را بـه ثبـت رسـاند.  از این طریـق عملکرد 

هـزاران رشکـت ارتقـا یافتـه و توسـعه و کاربـرد تکنولوژی 

جدیـد نیـز تسـهیل مـی شـود. مترکـز ایـن صنعـت بـر 

بهبـود عملکـرد بنیادیـن کسـب و کار بدیـن معنـا اسـت 

کـه سـهامی خـاص و رسمایه گذاری خطرپذیـر می تواند 

یکـی از عنـارص نیرومند پیشـرنده توسـعه اقتصـادی در 

عرصـه بهـره وری رشکتـی محسـوب شـود. 

در میانـه سـال هـای 2000 و 2004 رشکـت هایی 

کـه در اروپـا توسـط سـهامی خـاص و رسمایـه گـذاری 

خطرپذیـر حامیـت مالـی شـده انـد توانسـته انـد یـک 

میلیـون شـغل جدیـد ایجـاد کننـد و متعاقبـا نـرخ رشـد 

انباشـت شـده سـالیانه  5.4٪ در سـال را رقـم بزننـد کـه 

هشـت برابر نرخ رشـد اشـتغال 0.7٪ مجموع 25 کشـور 

اروپایـی اسـت. 

رشکت های اروپایی نظیر اسـکایپ، موبیسـر و تام 

تـام بـرای اینکـه بـه موقعیـت فعلـی پیشـتازی در سـطح 

بهـره  مزایـای صنـدوق سـهامی خـاص  از  برسـند  دنیـا 

بـرده انـد. ذی نفعـان اصلـی در سـودهای خلـق شـده 

توسـط صنـدوق هـای سـهامی خـاص و رسمایـه گـذاری 

خطرپذیـر، رسمایـه گـذاران نهـادی انـد؛ یعنـی صندوق 

کنـد و گاهـی کـودک بـا خوانـدن داسـتان سـاختگی 

خشـن از صحنـه هـای خشـونت آمیـز، از آن متاثـر می 

شـود و گاهـی هـم مشـاهده ی فیلم هـا و برنامه هـای 

بـه رفتـار  را  یـا رسـانه های خشـن کـودک  تلویزیونـی 

خشـونت آمیـز سـوق مـی دهـد. 

دارد.  اهمیـت  یادگیـری  بـرای  ذهنـی  وضعیـت 

و  خارجـی  عوامـل  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  بنـدورا 

محیطـی، تنهـا عامل موثـر بر یادگیری و رفتار نیسـت. 

او عامـل درونـی را نیـز بـه شـکل غرور، ارضاء شـخصی 

یـا حـس موفقیـت، موثـر می دانسـت. چنیـن تاکیـدی 

بخشـیدن  ارتبـاط  بـه  درونـی  شـناخت  و  افـکار  بـر 

رشـدی- نظریه هـای  و  یادگیـری  نظریه هـای  بیـن 

شـناختی کمـک می کند.بـا وجودی که در بسـیاری از 

کتاب هـای درسـی،نظریه یادگیـری اجتامعی را همراه 

بنـدورا  می دهند،خـود  قـرار  رفتـاری  نظریه هـای  بـا 

رهیافتـش را بـه عنـوان »نظریـه اجتامعی-شـناختی« 

می کنـد.   ترشیـح 

یادگیـری لزومـاً بـه تغییـر رفتـار منجـر منی شـود. 

بـا وجـودی کـه رفتارگراهـا معتقدنـد کـه یادگیـری بـه 

یادگیـری  امـا  می انجامـد  رفتـار  در  ثابتـی  تغییـرات 

می تواننـد  مـردم  کـه  می دهـد  نشـان  مشـاهده ای 

اطالعـات جدیـدی را یـاد بگیرنـد بـدون آن کـه رفتـار 

جدیـدی بـروز دهنـد. 

متـام رفتارهـای مشـاهده شـده بـه طـور موثـری 

یادگرفتـه منی شـوند. عواملـی هـم در مـدل و هـم در 

موفقیـت  عـدم  یـا  موفقیـت  در  می تواننـد  یادگیرنـده 

یادگیـری اجتامعـی نقـش داشـته باشـند. همچنیـن 

بایـد مراحـل و نیازهای خاصی بر آورده شـوند. مراحل 

مدل سـازی  فراینـد  و  مشـاهده ای  یادگیـری  در  زیـر 

دخالـت دارنـد: 

کـه  چیـزی  هـر  اسـت.  یادگیـری  الزمـه  توجـه 

توجـه شـام را بـر هـم زنـد، اثـری منفـی بـر یادگیـری 

داشـت.  خواهـد  مشـاهده ای 

اطالعـات  نگهـداری  و  سـازی  ذخیـره  قابلیـت 

نیـز بخـش مهمـی در فراینـد یادگیـری اسـت. عوامـل 

متعـددی می تواننـد بـر یادگیـری انسـان تاثیـر گـذار 

باشـند، اّمـا قابلیـت بازیابـی بعـدی اطالعـات و عمـل 

کـردن براسـاس آن در یادگیـری مشـاهده ای رضورت 

دارد.  حیاتـی 

بـه محض آن کـه به مدل توجه کردیـد و اطالعات 

را بـه حافظـه خود سـپردید، زمان انجـام واقعی رفتاری 

بیشـرِ  متریـن  می رسـد.  فـرا  کرده ایـد  مشـاهده  کـه 

رفتـار یـاد گرفتـه شـده بـه یافـن مهـارت بیشـر منجر 

هـای بازنشسـتگی، کـه در سـال 2006 همچنـان تنهـا 

بزرگریـن منبـع تامیـن رسمایـه ایـن صنعـت بوده اسـت 

و 27٪ مجمـوع مبالـغ جمـع آوری شـده توسـط صندوق 

هـا مربـوط به همین بخش اسـت. که در نتیجه توانسـته 

اسـت عوائـد مالـی را بـه میلیـون هـا مسـتمری بگیـر و 

صاحبـان حسـاب هـای پـس انـداز برگردانـد.

صنـدوق هـای سـهام اختصاصـی بـه لحـاظ حـوزه 

تخصـص و مهـارت، نوع سـهامداران و سـاختار مدیریتی 

شـان بـا هم فـرق دارنـد. این کـه منابـع صنـدوق از کجا 

تامیـن شـود می تواند سـاختار معامالت پیشـنهاد شـده 

از سـوی صنـدوق را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و بیـان مـی 

کنـد کـه آیـا مدیران صندوق مـی توانند راجـع به رسمایه 

خواهد شـد. 

بـرای موفقیـت یادگیـری مشـاهده ای  رسانجـام، 

کـه  رفتـاری  از  تقلیـد  بـرای  کافـی  انگیـزه  بایـد 

تنبیـه،  و  تشـویق  داشـت.  اسـت  شـده  مدل سـازی 

نقـش مهمـی در انگیـزش ایفـاء می کننـد. هامن طـور 

کـه روبروشـدن بـا ایـن محرک هـا می تواند بسـیار موثر 

باشـد، مشـاهده تشـویق یـا تنبیـه دیگـران نیـز موثـر 

اسـت. مثـالً اگـر شـام ببینیـد کـه شـخصی بـا ارتکاب 

رفتـار خشـونت آمیز مـورد تنبیه قرار گرفته اسـت شـام 

تـالش مـی کنیـد کـه آن را انجـام ندهیـد. 

گـود  ویلیـام  جنسـیتی  پذیـری  جامعـه  نظریـه 

نظریـه دیگـری اسـت کـه بـه تحلیـل رفتارهـای خشـن 

انسـان را کمـک می کنـد. ویلیام گود معتقد اسـت که 

فراینـد جامعـه پذیـری گرایـش هـا و هویـت جنسـیتی 

بـه فرزنـدان  را در خانـواده درونـی مـی کنـد و آن را 

انتقـال مـی دهـد و باعـث دامئی شـدن سـلطه ی مرد 

گـذاری بـه رسعـت تصمیـم بگیرنـد یـا خیـر و حتـی می 

توانـد بـر نحـوه ارتبـاط بـا افـراد مـورد معاملـه و شـیوه 

مدیریتـی پـس از ایـن کـه رسمایـه گـذاری انجـام گرفت 

اثرگـذار باشـد. صنـدوق هـای سـهامی خـاص رشکتـی 

توسـط رشکـت هایـی راه اندازی می شـوند که بـه دنبال 

رسمایـه گـذاری در حـوزه هـای مرتبـط بـا فعالیـت هـای 

شناسـایی  آن  از  هـدف  و  انـد  شـان  اصلـی  و  مرکـزی 

تکنولـوژی هـای جدیـد اسـت. ایـن مسـاله مـی توانـد 

در مـورد بانـک هـا صـادق باشـد وقتـی کـه مـی خواهند 

نقششـان بـه عنـوان بانـک هـای تجـاری از نقششـان به 

عنـوان رسمایـه گـذار تفکیـک شـود.

خالصـه آن کـه نقش واسـطه های مالـی غیر بانکی 

و مطیـع بـودن زن مـی شـود. ایـن امر باعث می شـود 

کـه مردان همیشـه اعـامل قدرت و خشـونت علیه زنان 

باشد. داشـته 

نظریه ناسـازگاری پایگاهی ابراین سـومین دسـته 

از نظریـات در بـاب خشـونت اسـت. ابرایـن و گلـس 

معتقدنـد کـه اگـر شـوهر مهـارت هـا و منابـع کمـری 

نسـبت بـه همـرس شـان داشـته باشـد بـه طـوری کـه 

همـرس شـان پایـگاه انتسـابی وی را تهدیـد کنـد در 

ایـن صـورت شـوهر از خشـونت همچـون ابـزاری بـرای 

حفـظ پایـگاه انتسـابی خـود اسـتفاده مـی کننـد. در 

و  مهـارت  تحصیـالت،  از  شـوهران  اغلـب  افغانسـتان 

ثروت بیشـر نسـبت بـه زنان برخـوردار اسـت و مطابق 

ایـن نظریـه مـردان خشـونت بیشـری نسـبت بـه زنان 

اعـامل مـی کنـد.

نظریه فمینسـتی دسـته دیگری از نظریات اسـت 

کـه بـا بقیـه متفاوت اسـت. این نظریه معتقد اسـت که 

و صنـدوق هایـی که در فرابورس فعـال اند نظیر صندوق 

هـای سـهامی خـاص و رسمایه گـذاری خطرپذیـر روز به 

روز در تجهیـز منابـع مالـی و تامیـن منابـع مـورد نیـاز 

رشکـت هـای نوپـا در حـوزه یورو بـه خصـوص آن عده که 

از رشـد باالیـی برخـوردار اند برجسـته تر می شـود. برای 

آن که این صندوق ها در مسـیر درسـت خود قرار بگیرند 

و منافـع رسمایـه گـذاران آن هـا تامیـن شـود بایـد دولت 

هـا یـک سیسـتم نظارتـی را به وجـود آورده و از شـفافیت 

عملکـرد آن هـا اطمینـان حاصـل کنـد، تـا زمینـه هـای 

فسـاد مالـی از بیـن بـرود و هـر دو گـروه رسمایـه گـذار و 

رسمایـه پذیـر بقای خـود را در حفظ کارایی سـاختارهای 

موجـود ببینند. 

روابـط دو جنـس اساسـا رابطه ی قدرت اسـت و مرد با 

بـه کارگیری خشـونت قدرت و سـلطه ی خـود را تداوم 

می بخشـد. برای حل آن الزم اسـت سـاختار قدرت در 

خانـه و جامعه عـوض گردد.

هـای  زمینـه  بـه  بیشـر  گلـز  و  ولفنـه  نظریـه 

دارد.  تاکیـد  آمیـز  خشـونت  هـای  صحنـه  اجتامعـی 

ولفنـه و گلـز در سـال 1993 تحقیقـی را انجـام دادند 

کـه کاربـردی تر از سـایر نظریات اسـت. آنهـا معتقدند 

بـر اسـاس تحقیقـات کمی و پیامیشـی خـود دریافتند 

کـه عوامـل چون فقر، بیـکاری، ضعف فرهنگی، رسـانه 

ها، کسـانی که خشـونت را در خانواده و جامعه تجربه 

کـرده انـد  و رفتـار تبعیـض آمیـز والدین علیـه فرزندان 

باعـث بـه وجـود آمـدن خشـونت در جامعـه مـی شـود. 

را  عوامـل خشـونت  بایـد  درمـان خشـونت  بـرای  لـذا 

دقیقـا شناسـائی منـوده و اقـدام بـه درمـان و ایجـاد 

تغییـرات در آن مناینـد.

  عبداهلل غفاری

   جواد برهانی 

نظریات مهم در مورد خشونت 

ارزیابی نقش صندوق های سهامی خاص در رشد سرمایه گذاری
مطالعه موردی؛ کشورهای حوزه یورو
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هنرو4
مراسـم فـرش قرمـز »جوکـر« و اولین پیـش منایش آن در 

هالیـوود بـدون حضـور خربنگارهـا برگـزار شـد و در ایـن 

مراسـم کارگـردان خواسـت تـا اجـازه داده شـود »جوکر« 

خـودش حـرف بزند.

بـه نقـل از هالیـوود ریپورتـر، اولیـن پیـش منایـش فلـم  

اجـازه  خربنـگاران  کـه  شـد  برگـزار  حالـی  در  »جوکـر« 

حضـور در آن و تهیـه گـزارش و مصاحبـه نداشـتند.

در ایـن مراسـم هرچنـد تدابیـر امنیتـی محسـوس تر از 

مراسـم دیگـر نبـود امـا برخالف دیگـر مراسـم افتتاحیه، 

نیروهـای امنیتـی در متامـی طبقـات پارکینـگ هالیوود 

و هایلنـد مسـتقر شـده بودنـد.

در هـر حال »جوکر« شـنبه شـب برای نخسـتین بار وارد 

لس آنجلـس شـد و در مراسـم افتتاحیـه بازیگـران فلم  از 

جملـه خواکیـن فینیکـس و زازی بیتس روی فرش سـبز 

در برابـر هواداران و عکاسـان ظاهر شـدند.

بـه  فلـم    کارگـردان  فیلیپـس  تـاد  مراسـم  ایـن  در 

هـواداران گفـت: از فلـم  لذت بربیـد. به دوسـتانتان هم 

بگوییـد چـون فکـر می کنـم بـه انـدازه  کافـی کنفرانـس 

نکردیـم. برگـزار  فلـم   بـرای معرفـی  مطبوعاتـی 

وی سـپس از کار خواکیـن فینیکـس در درآوردن نقـش 

شـخصیت رشور دنیـای سـی دی کامیکـز متجیـد کـرد 

تنهـا  مـن  و  کـرد  بـازی  بـا همـه وجـودش  او  و گفـت: 

می توانـم یـک بـار دیگـر از او تشـکر کنـم.

فیلیـپ سـخنانش را با یـادآوری تصمیـم روز جمعه برای 

ممنـوع اعـالم شـدن حضور خربنـگاران روی فـرش قرمز 

»جوکـر« توسـط بـرادران وارنر بـه پایان بـرد و گفت: فکر 

می کنـم وقـت آن شـده کـه اجـازه دهیـم فلـم  خـودش 

بـرای خـودش حـرف بزنـد، بنابرایـن لطفـا از آن لـذت 

بربید.

»جوکـر« کـه قرار اسـت از ۴ اکتـرب )۱۲ مهـر( در آمریکا 

از منایـش در ۲  پـس  نقـره ای شـود،  پرده هـای  راهـی 

جشـنواره فلـم  ونیـز و تورنتـو بـا متجیـد منتقدهـا روبـرو 

شـده و بـه عنـوان یکـی از مدعیان اسـکار مطرح اسـت. 

امـا پـس از نامـه ای کـه توسـط پنـج خانـواده  قربانیـان 

بـه  خطـاب   ۲۰۱۲ سـال  در  آرورا  تیرانـدازی  حادثـه  

اسـتودیو بـرادران وارنـر منتـر شـد بـا تدابیـر امنیتـی 

شـدید روبـرو شـد. ایـن خانواده هـا سـه شـنبه پیـش از 

کمپانـی وارنـر خواسـتند از قربانیـان تیراندازی هـا و نیز 

لغـو قانـون حمـل اسـلحه حامیـت کنـد.

ایـن کمپانـی تاکیـد کـرد نـه شـخصیت داسـتانی جوکر 

و نـه فلـم  و کمپانی در صدد تشـویق خشـونت نیسـتند.

بسـیار  متاشـاگران  تشـویق  فلـم   افتتاحیـه  مراسـم  در 

زیـاد بـود و وقتـی نـام فینیکـس روی پـرده آمد، تشـویق 

بسـیاری را موجـب شـد.

در ایـن مراسـم فینیکـس بـا نامـزدش رونـی مـارا حضور 

یافتـه بـود. الکیـث اسـتنفیلد بازیگـر  رسیـال »آتالنتـا« 

نیـز بـا گریم صورت »جوکـر« روی فرش قرمز ظاهر شـد. 

جیسـون مومـوآ بازیگـر آکوامـن و همـرش، مایلـز تلـر، 

انـدی موشـتی کارگـردان فلـم  پرفـروش »آن« و امیلـی 

هـرش دیگـر حـارضان در مراسـم فـرش قرمـز بودنـد.

بـا  و  آینـده  از هفتـه  اسـت  پولیـس لس آنجلـس گفتـه 

در  پولیـس  نیروهـای  شـامر  »جوکـر«  منایـش  رشوع 

اطـراف مراکـز منایـش فلـم  افزایـش می یابـد. در همین 

حـال سـینامهای متعلـق به زنجیـره لندمـارک نیز آمدن 

بـا لبـاس و ماسـک »جوکـر« را منـع کـرده اسـت.

جـان واتـس بـه تازگی برای کارگردانی سـومین قسـمت 

»مرد عنکبوتی: بازگشـت به خانه« انتخاب شـده اسـت.

از توافـق کمپانـی مـارول و  از ددالیـن، پـس  بـه نقـل 

سـونی برای همکاری در سـاخت سـومین فلم  سینامیی 

»مـرد عنکبوتـی: بازگشـت بـه خانـه«، اعـالم شـد جـان 

بـاز  فلـم   ایـن  سـوم  قسـمت  کارگردانـی  بـرای  واتـس 

خواهـد گشـت.

منابـع خـربی اعـالم کردنـد بـرای سـاخت ایـن فلـم ، به 

بسـته  بـا کارگـردان  دالـری  میلیـارد  قـرارداد دو  زودی 

می شـود. زمانـی کـه مذاکـرات قبلـی سـونی و دیزنی با 

شکسـت مواجـه شـد، صحبتـی بـا واتس نشـد و شـانس 

او بـرای کارگردانـی ایـن پـروژه خیلـی کـم بـود.

کننـده  تهیـه  و  مـارول  کمپانـی  رئیـس  فایگـی  کویـن 

نقـش  فلم  هـا  عوامـل  انتخـاب  در  عنکبوتـی«  »مـرد 

مسـتقیم دارد. واتـس در سـال ۲۰۱۵ بـا فلـم  »ماشـین 

پولیـس« کـه در جشـنواره سـاندنس به منایش گذاشـته 

شـد، توسـط فایگـی بـرای کارگردانـی »مـرد عنکبوتـی« 

انتخـاب شـد.

فلـم  »مـرد عنکبوتـی: بازگشـت بـه خانـه«، ۸۸۰ میلیون 

دالـر بـرای سـونی درآمدزایـی داشـت و فـروش نسـخه 

جدیـد آن بـا نام »مـرد عنکبوتی: دور از خانه« امسـال از 

مـرز یـک میلیـارد دالـر عبور کـرد و بـه پرفروش ترین فلم  

تاریـخ سـونی تبدیل شـد.

و  مـارول  سـونی،  جدیـد  توافـق  طـی  اسـت،  گفتنـی 

فلـم   بودجـه سـاخت  از  دیزنـی، دیزنـی در ۲۵ درصـد 

رسمایـه گـذاری می کند و سـونی نیـز هزینه انتشـار این 

فلـم  را بـر عهده خواهد گرفت. شـخصیت مـرد عنکبوتی 

بـا بـازی تـام هالنـد در فلـم  آتـی مـارول و دیزنـی نیـز 

حضـور خواهـد داشـت.

پیش نمایش »جوکر« در هالیوود  
فرش قرمزی که سبز شد

جان واتس کارگردان »مرد عنکبوتی« 
می شود
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 بازی با اعداد              3363
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3262    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 شطرنج                                       3093

 سرباز  .  H4 جواب شطرنج   3092

3563

جواب هدف         3011
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پـدرش رازهایـی را کشـف می کنـد کـه ماهیـت انسـان در کهکشـان را بـه 

چالـش می کشـد.

»بـه سـوی سـتارگان« ایـن هفته نیـز ۱۰ میلیـون دالر فروخـت و رتبه پنجم 

رسـید، فـروش ایـن فلـم  در گیشـه آمریـکای شـاملی در مجمـوع بـه ۳۵ 

میلیـون دالر رسـیده اسـت. 

****

»۲ IT: Chapte« ۴( آن:قسمت دوم

تازه تریـن آمـار فـروش فلم  هـا در گیشـه جهـان/ انیمیشـن »نفـرت انگیـز« 

صدر نشـین شـدفلم ی در ژانر فراطبیعی ترسـناک اسـت که کارگردانی آن 

را انـدی موشـیاتی انجـام داده اسـت. این فلم  که توسـط کمپانـی نیوالین 

سـاخته شـده و بـرادران وارنـر نیـز انتشـار آن را بـر عهـده دارد، دنبالـه بـر 

نسـخه ۲۰۱۷ ایـن فلـم  اسـت. جیمـز مـک اووی، جسـیکا چسـتین، بیـل 

هیـدر، عیسـی مصطفـی، جیمـز رانسـون و جـی رایـان بازیگـران ایـن فلم  

هستند. سـینامیی 

خالصـه داسـتان ایـن فلـم  ایـن چنیـن عنوان شـده اسـت کـه ۲۷ سـال از 

اتفاقـات ترسـناک سـال ۱۹۸۹ می گذرد. اعضای باشـگاه بازنـدگان بزرگ 

شـده اند و زندگـی شـخصی و مشـکالت خـود را دارنـد. یـک متـاس تلفنِی 

مرمـوز دوبـاره آن ها را به زادگاه و محل زندگی سابقشـان، یعنی شـهر ِدری 

بازمی گردانـد؛ جایـی کـه باشـگاه بازنـدگان دوبـاره بـا ترس هـای قدیمـِی 

خـود مواجـه می شـوند و تصمیـم می گیرنـد بـرای نـربد نهایـی بـا دشـمن 

دیرینـٔه خـود، یعنـی پنی وایـز، آماده شـوند.

»آن:بخـش دوم« ۱۰ میلیـون فـروش داشـت و بـا اختـالف کمی نسـبت به 

فلـم  بـه سـوی سـتارگان توانسـت رتبـه چهارم کـه جایـگاه هفته پیـش این 

 انیمیشن »نفرت انگیز«
فلـم  بـود را دوبـاره تکـرار کند. به صدر جدول اکران رسید

****

»۲۰۱۹ Hustlers« ۳( شیادان

تازه تریـن آمـار فـروش فلم  هـا در گیشـه جهـان/ انیمیشـن »نفـرت انگیـز« 

صدر نشـین شـد

فلم  سـینامیی شـیادان یک درام کمدی و جنایی اسـت که لورن اسـکارفیا 

تهیـه کنندپـی و کارگردانـی آن را انجـام داده اسـت. ایـن فلـم  بـا الهـام 

گرفـن از یکـی مقاله هـای مجلـه نیویـورک سـاخته شـده و بازیگرانـی از 

جملـه جنیفـر لوپز، کانسـتنس وو، جولیـا اتیلز، کِِکه پاملـر، لیلی رینهارت 

و کاردی بـی در آن نقـش آفرینـی می کننـد.

ایـن فلـم  داسـتان گروهـی از زنـان به رهربی جنیفـر لوپـز را روایت می کند 

کـه تصمیـم می گیرنـد از مشـری هایشـان دزدی کنند. لوپـر در کنار ویل 

فـرل تهیـه کننـده این فلم  نیز هسـت.

»شـایادان« تنهـا فلـم  صعـود کـرده گیشـه ایـن هفتـه اسـت و خـود را از 

جایـگاه پنجـم بـه رتبـه سـوم رسـانده اسـت. ایـن فلـم  ۱۱ میلیـون دالر در 

ایـن هفتـه فروخـت تـا مجموع فـروش آن مـرز ۸۰ میلیـون دالـر را رد کند.

**** 

»Downton Abbey« ۲( دانتون اَبی

تازه تریـن آمـار فـروش فلم  هـا در گیشـه جهـان/ انیمیشـن »نفـرت انگیـز« 

صـدر نشـین شـددانتون ابـی یک فلـم  در ژانـر درام تاریخی بـه کارگردانی 

مایـکل انگلـر اسـت کـه از سـوی کمپانـی فوکـس پیکچـرز منتـر شـد. 

ایـن فلـم  ادامـه مجموعـه ای تلویزیونـی بـه همیـن نام اسـت کـه در فاصله 

سـال های ۲۰۱۰ تـا ۲۰۱۵ پخش می شـد. هیـو بونه ویل، لـورا کارمایکل، 

میشـل داکـری، جـوآن فـروگات از جملـه بازیگـران ایـن فلم  هسـتند.

آن،  در  و  می دهـد  رخ  یـورک رش  در  بـزرگ  قـر  یـک  در  فلـم   داسـتان 

داسـتان زندگـی یـک خانـواده ی ارشافـی به نـام خانـدان کرالی بـه همراه 

خدمتـکاران شـان، در دوران پـس از سـلطنت ادوارد هفتـم و در خـالل 

سـلطنت جـرج پنجـم و پـس از آن، روایـت می شـود.

ایـن فلـم  بـا ۱۴ میلیـون دالـر فـروش در هفتـه دوم منایـش خـود بـه ۵۸ 

میلیـون دالـر رسـید و تنهـا پـس از یک هفته صدر نشـینی، رتبه خـود را به 

انیمیشـن »نفـرت انگیـز« واگـذار کرد.

****

»Abominable« ۱( نفرت انگیز

تازه تریـن آمـار فـروش فلم  هـا در گیشـه جهـان/ انیمیشـن »نفـرت انگیـز« 

صـدر نشـین شدانیمیشـن جدیـد رشکـت دریـم ورکـز اسـت پرل اسـتودیو 

در ژانـر ماجراجویـی اسـت. جیـل کالتـون بـه طـور مشـرک در کنـار تـاد 

ویلدرمـن کارگردانـی ایـن فلـم  را انجـام داده انـد. جیـل نویسـندگی ایـن 

پـروژه را نیـز انجـام داده اسـت و کلویـی بنـت، آلـربت تسـای، تنزینـگ 

نـورگای، ادی ایـزارد و تسـای چیـن صـدا پیشـگان آن هسـتند.

ایـن قـرار اسـت کـه شـخصیت »یـی« یـک موتـود  از  انیمیشـن  داسـتان 

افسـانه ای بـه نـام »یتـی« را در پشـت بـام خانـه خـود پیـدا می کنـد کـه 

دارنـد  قصـد  آن هـا  می گذارنـد.  اورسـت  اورا  نـام  دوسـتانش  همـراه  بـه 

ایـن موجـود را بـه خانـه خـودش در باالتریـن نقطـه زمیـن برسـانند. ایـن 

انیمیشـن کـه هفتـه اول اکـران خـود را پشـت رس می گـذارد، ۲۰ میلیـون 

دالـر فـروش کـرده و خـود را بـه صـدر پرفروش هـا رسـانده اسـت.

در هفتـه آینـده سـینامی جهان شـاهد سـه فلم  جدیـد خواهیم بـود، »درد 

و افتخـار« فلـم  تحسـین شـده جشـنواره کـن بـه کارگردانـی پـدرو آملودوار 

بـه صـورت محـدود اکـران خواهـد شـد و فلـم  سـینامیی »جوکر« نیـز طبق 

پیـش بینی هـا هفتـه آینـده افتتاحیـه ۸۰ میلیـون دالـری خواهد داشـت.

آخریـن وضعیـت فـروش و خالصـه داسـتان فلم  های اکران شـده طی هفته 

جـاری در سـطح جهـان را در این گـزارش دنبال کنید.

هـر هفتـه گزارشـی از پرفروش ترین هـای فلم  هـای اکـران شـده در سـطح 

جهـان منتـر می شـود کـه از فروش اکـران فلم  هـا و انیمیشـن های بزرگ 

در سـطح جهـان خـرب می دهد.

در ایـن هفتـه نیـز سـینامی جهـان شـاهد اکـران فلم  هـای جدیـدی بـود 

که انیمیشـن سـینامیی »نفرت انگیز« توانسـت با پشـت رس گذاشـن فلم  

هـای معـروف و محبـوب در رتبـه اول قـرار بگیـرد. دیگـر فلـم  جدید گیشـه 

فلـم ی بـه نـام »جـودی« اسـت. ایـن فلـم  به صـورت محـدود تنهـا در ۴۶۱ 

سـینام بـه منایـش درآمـده، امـا توانسـت بـا ۶هـزار و ۷۰۰ دالـر بیشـر از 

فلم  هـای برتـر هفتـه، بهریـن میانگیـن فـروش از هـر سـینام را رقـم بزنـد. 

»جـودی« از نامزدهـای اصلـی اسـکار نیـز محسـوب می شـود. در زیـر بـه 

آخریـن وضعیـت فـروش فلم  هـا اشـاره شـده اسـت:

»Ad Astra« ۵( به سوی ستارگان

تازه تریـن آمـار فـروش فلم  هـا در گیشـه جهـان/ انیمیشـن »نفـرت انگیـز« 

بـه  تخیلـی  علمـی  و  حامسـی  ژانـر  در  سـینامیی  شـدفلم   نشـین  صـدر 

کارگردانـی جیمـز گـری اسـت و برد پیت نیـز در نقـش اول آن ایفای نقش 

می کنـد. ایـن فلـم  محصـول جدیـد کمپانـی فاکس اسـت که پیـش از این 

بـا فلـم  »مریخـی« به موفقیت هـای بزرگی رسـیده بـود. دده گاردنر، جرمی 

کالیـر، جیمـز گـری، رودریگو تیشـیرا دیگـران بازیگران این فلم  هسـتند.

ایـن فلـم  داسـتان فضانـوردی به نـام روی مکربیـد را روایت می کنـد که در 

جسـت و جـوی پدر گمشـده خـود به لبـه بیرونی منظومه شمسـی می رود. 

پـدر او ۲۸ سـال پیـش بـه نپتـون سـفر کـرده و مکربیـد عـالوه بـر یافـن 
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وجود داشته باشد.
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پندـ  پــدرـ  پرـ  پرندهـ  
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ 
پهنـ  پناهـ  پناهیـ  پارهـ  
پاـ  پیادهـ  پدرانـ  پیرانـ  

پایهـ  پاینده.

آتشــگاهـ  ادیانـ  برخوردـ  پوشندهـ  تحدیثـ  ثنویتـ  جادهـ  چکیدهـ  
حمیدـ  خزانهـ  دلخوشـ  ذلتـ  رسالتـ  زرگرـ  ژولیدهـ  سیاحـ  شکارچی 
ـ صنویرـ  ضیافتـ  طوطیـ  ظریفـ  عصمتـ  غفلتـ  فرهمندـ  قلمکاری 

ـ کنجکاوـ  گریهـ  لطیفهـ  میراثـ  نمناکـ  وقفهـ  هواخواهـ  یک سخن.

ثور
باید به این مســائل حاشیه ای پایان بدهید. بیشتر وقت تو و او صرف مسائل 
جزئی و حاشــیه ای می شود و همین موضوع شما را از هم و هدفهایتان دور 
می کند. بهتر اســت هیچكدام کاری نكنید که به جای خوشــحالی در کنار 

هم، از هم سر مسائل کوچك کینه به دل بگیرید و روزتان را خراب کنید.

جوزا
اگر خود را دســت کم نگیری می توانی از موقعیت های پیش آمده به بیشترین 
ســود برسی. باید بعضی از رفتارهای خود را تصحیح کرده و سعی کنی به جز 

منافع خودت به منافع دیگران هم فكر کنی.

سرطان
با شــوخ طبعی خود باید تلخی های این زندگــی را از بین برد و کام خود را 
شیرین کرد. هر چه روزگار به تو سخت می گیرد، تو آسان بگیر و با آن لبخند 

و روحیه شاد خود به استقبال آن برو.

اسد
اختالفات کوچكی با دوســت و یا همســر پیش آمده که به زودی به خیر و 
خوشــی تمام می شود. به جای تحریك او، سعی کن او را آرام کنی و دوباره 
دلش را بدســت آوری. پس از یك عارضه جســمی، دوباره سالمتی خود را 

بازخواهی یافت.

سنبله
 از کســی بدت می آید، این سوء تفاهمی است که باید به سرعت برطرف شود 
چون او نقش مهمی در سرنوشت عاطفی تو خواهد داشت. پس با هشیاری از 

وقوع یك اشتباه جلوگیری کن، زیرا این وضعیت به ضرر تو خواهد بود.

حمل
برخوردهای احساسی پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت. به جای 
آن شــور و هیجان باید از عقل ســرد و برنده خود استفاده کرد تا واقعیت ها 

را بخوبی شناخت.

میزان
 اگر ارزیابی درســتی از شــرایط اقتصادیت داشته باشی می توانی بهترین 
تصمیم را بگیری و در کارها موفق شــوی. باید از ابتدا با خودت عهد کنی 

که دست از خیال پردازی برداری و واقع بین باشی.

عقرب
دوست داری روابط عاطفی تازه ای داشته باشی. می خواهی زیر این آسمان 
کبود کسی را پیدا کنی که با تو همدل و همراز باشد. باید به این جستجو 

ادامه داد تا به هدف خود رسید.

قوس
به زودی خبر خوشــحال کننده ای می رســد که در زندگــی تو اثر مهمی 
خواهد گذاشت. پس از یك دوره سختی و شكست، دوباره شانس به تو روی 

می آورد و باید سپاسگزار آن بود.

جدی
دلهره یا نگرانی مبهمی مدتیســت گرفتارت کرده ولی خوشبختانه رو به 
انتهاســت و به زودی علتش روشن خواهد شد. این روزها باید قبل از هر 
چیز به فكر سالمتی ات باشــی و بعضی کسالتهای کوچك را کم اهمیت 

نگیری.

دلو
 بهتر است بعضی از خاطرات خوب گذشته را بخاطر آسایش و آینده خودت 
فراموش کنی. هر چه در رویا و خاطرات گذشــته سیر کنی برای تو سودی 
نخواهد داشــت. باید بــه فكر حال و آینده بود. یك پیشــنهاد غیرمترقبه 

روحیه ات را عوض خواهد کرد و اعتماد به نفس تو را زیاد می کند.

حوت
 کسی که درپی تخیالت راه می افتد، بدون اینكه بداند، فرصت های مهمی 
را از دســت می دهد. بایــد این تخیالت را از خــودت دور کنی و تنها در 

چارچوب واقعیت ها به آنها نگاه کنی. 
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گفتـه  بـه  نیـز  بیهـار  ایالـت  در   -1 از ص  ادامـه 

مقامـات رسـمی بخـش کنـرل حـوادث تاکنـون 

شـهر  در  سـیل  شـدت  و  شـده   کشـته  نفـر   ۲۹

مرکـزی ایـن ایالـت بـا نـام پتنه مـورد توجـه مراکز 

خـری قـرار گرفتـه اسـت.

باران هـای  معـرض  در  جمعـه  روز  از  پتنـه  شـهر 

از  زیـادی  بخش هـای  و  گرفتـه  قـرار  آسـا  سـیل 

مناطق مسـکونی در اثر آن به زیر آب رفته اسـت.

ماجـرای متـاس تلفنـی روز ۲۵ جـوالی دونالـد ترامپ بـا همتای 

یافتـه  گسـرده تری  ابعـاد  زلنسـکی  ولودیمیـر  خـود،  اوکراینـی 

بـا  سـپتمر(   ۲۹( میـزان  هفتـم  یکشـنبه  روز  ترامـپ  اسـت. 

انتشـار چنـد پسـت توییری نسـبت بـه اظهـارات مامور سـازمان 

از  پـرده  کـه  مامـوری شـده  بـا  دیـدار  ترامـپ خواسـتار  دونالـد 

اسـت.  برداشـته  اوکرایـن  رئیـس جمهـور  بـا  او  تلفنـی  مکاملـه 

کرده انـد.  اعـام  سـیا  سـازمان  مامـور  را  او  آمریـکا  رسـانه های 

ترامـپ ایـن فـرد را جاسـوس خوانـده و او را تهدیـد کـرده اسـت.

اشـاره کرده اسـت.

محمـد بـن سـلامن در ایـن گفت وگـو از همه کشـورهای جهان 

خواسـته اسـت تـا بـه گونـه ای قاطـع بـا ایـران برخـورد کـرده و 

مانـع از افزایـش تنـش در منطقـه شـوند. نارسـایی در تولیـد و 

عرضـه نفـت و افزایـش بهـای ایـن فـرآورده در بازارهـای جهانی 

بـه بـاور شـاهزاده عربسـتان از جملـه پیامدهـای برخاسـته از 

افزایـش تنـش بـا ایـران اعام شـده اسـت.

محمـد بـن سـلامن در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه مسـئولیت 

حملـه بـه پاالیشـگاه نفتـی بقیـق و میـدان نفتـی خریـص در 

عربسـتان برعهـده جمهـوری اسـامی ایـران اسـت.

نیـز  فرانسـه  و  آملـان  بریتانیـا،  اروپایـی  و سـه کشـور  آمریـکا 

جمهـوری اسـامی ایـران را مسـئول حمـات روز ۱۴ سـپتمر 

سـعودی فراهـم سـازد.

خر آزادی ۲۹۰ زندانی از سـوی شورشـیان حوثی روز دوشـنبه 

هشـتم میزان )۳۰ سـپتمر( از سـوی خرگزاری رویرز منترش 

شـد. گـزارش کوتـاه ایـن خرگـزاری متکـی به اطاعاتی اسـت 

کـه از سـوی کمیتـه بین املللـی صلیـب رسخ در ژنـو در اختیار 

رسـانه ها قرار گرفته اسـت.

در اخبـاری کـه پیـش از آن توسـط خرگزاری هـا منتـرش شـده 

بـود، از آزادی ۳۵۰ زندانـی سـخن رفتـه بود. شورشـیان حوثی 

از دولـت یمـن و نیروهـای تحـت فرماندهی عربسـتان سـعودی 

خواسـته اسـت تـا در اقدامی متقابل زمینه آزادسـازی شـامری 

اطاعـات پیرامـون مضمـون متـاس تلفنی او با زلنسـکی واکنش 

نشـان داده اسـت.

ترامـپ در یکـی از ایـن پسـت های توییـری خواسـتار ماقـات 

آمریـکا شـده اسـت. روزنامـه  ایـن مامـور سـازمان اطاعـات  بـا 

نیویـورک تایمـز بـا انتشـار گزارشـی در همیـن رابطه اعـام کرده 

اسـت کـه ایـن فـرد یکـی از مامـوران سـازمان سـیا بـوده اسـت.

هویـت ایـن مامـور سـازمان اطاعاتـی اعـام نشـده اسـت. آدام 

در  آمریـکا  اطاعاتـی  سـازمان های  کارگـروه  مسـئول  شـیف، 

کنگـره ایـن کشـور بـه خرنـگاران گفتـه اسـت کـه بـه زودی ایـن 

پاسـخ خواهـد داد. بـه پرسـش های مناینـدگان کنگـره  فـرد 

دونالـد ترامـپ در پسـت های توییری خود تاکید کرده اسـت که 

اظهـارات ایـن مامـور سـازمان سـیا "کامـا غلـط" و "فریبکارانـه" 

است.

هـر  نیـز همچـون  او  کـه  اسـت  آمریـکا گفتـه  رئیـس جمهـوری 

آمریکایـی دیگـر حـق دارد بـا "شـاکی" خود دیـدار کنـد. این در 

حالـی اسـت کـه وکای ایـن مامـور نسـبت بـه امنیـت جانـی او 

ابـراز نگرانـی کرده انـد. آن هـا با ارسـال نامه ای خطـاب به جوزف 

مگوایـر، مدیـر سـازمان های اطاعاتـی آمریـکا اعـام کرده اند که 

وضعیـت بـرای مـوکل آن هـا "وخیم تـر و خطرناک تـر می شـود". 

تـا  آمریـکا خواسـته اند  اطاعاتـی  نهادهـای  از مسـئوالن  آن هـا 

اقدامـات الزم بـرای تامیـن امنیـت ایـن مامـور را انجـام دهنـد.

یـک  بـه  سـومالیا  در  الشـباب  مسـلح  گـروه 

پایـگاه نظامـی حملـه کـرده  کـه در آن نیروهـای 

آمـوزش  را  سـومالیایی  کوماندوهـای  آمریکایـی، 

. هنـد می د

جـا  بـه  تلفاتـی  حملـه  ایـن  گزارش هـا  بـر  بنـا 

می گوینـد  محلـی  سـاکنان  اسـت.  گذاشـته 

میـدان  از  تیرانـدازی  و  شـدید  انفجـار  صـدای 

منطقـه  جنـوب  در  "بالدوگلـه"  نظامـی  هوایـی 

شـنیده اند. سـفلی"  "شـبیلی 

ورود  بـا  را  حملـه  ایـن  می گویـد  الشـباب  گـروه 

موتـر مبب گـذاری شـده  بـه پایگاهـی کـه در این 

میـدان هوایـی واقـع شـده آغاز کـرده و بعـد از آن 

نفـرات ایـن گـروه وارد پایـگاه شـده اند.

مقام هـای نظامـی سـومالیا می گوینـد نیروهـای 

الشـباب را از پایـگاه عقـب رانده انـد.

کـه  اسـت  نوشـته  خـود  بیانیـه   در  الشـباب 

آمریکایی هـا"  پایـگاه  بـه  شـجاعانه  "حملـه ای 

پایـگاه  محوطـه  بـه  نفـوذ  از  "بعـد  اسـت:  کـرده 

عـراق،  وزیـر  نخسـت  عبداملهـدی،  عـادل 

بـه  اخیـر  حمـات  دربـاره  تحقیقـات  می گویـد 

مواضع گروه شـبه نظامی حشـد شـعبی در عراق 

کار ارسائیـل  ایـن حمـات  کـه  نشـان می دهـد 

اسـت. بـوده 

در  خـر  ایـن  اعـام  بـا  عبداملهـدی  آقـای 

مصاحبـه ای بـا تلویزیون الجزیـره عربی همچنین 

گفـت: "نشـانه های زیـادی حاکی از آن اسـت که 

هیچ کـس در منطقـه بـه جـز ارسائیـل بـه دنبـال 

جنـگ نیسـت."

حشـد شـعبی یـا نیروهای "بسـیج مردمـی عراق" 

بـه عنـوان مهم تریـن گروه شـبه نظامـی نزدیک و 

وابسـته بـه ایران در عراق شـناخته می شـود. این 

گـروه نقشـی اساسـی در شکسـت گـروه موسـوم 

بـه دولـت اسـامی )داعـش( در عراق ایفـا کرد.

قـرار  آمریـکا  تحریم هـای  هـدف  کـه  گـروه  ایـن 

گرفتـه، پیشـر ارسائیل را متهم بـه انجام چندین 

حملـه بـه مواضـع خـود در خاک عراق کـرده بود.

ارسائیـل ماننـد بسـیاری از حمـات برون مـرزی 

دیگـر خـود واکنشـی بـه ایـن اتهـام نشـان نـداد، 

وزیـر  نخسـت  نتانیاهـو،  بنیامیـن  کـه  هـر چنـد 

یورگـن کلـوپ، رسمربـی لیورپـول می گویـد بعید 

اسـت تیمـش بتوانـد رکورد تعـداد پیـروزی پیاپی 

در لیـگ برتر را بشـکند. کلـوپ می گوید لیورپول 

بـه فکـر پیـروزی در بـازی بعـدی خـود اسـت و نه 

رکوردشکنی.

یورگـن کلـوپ، رسمربـی لیورپـول می گویـد بعید 

تعـداد  بیشـرین  رکـورد  بتوانـد  تیمـش  اسـت 

پیـروزی پیاپـی در لیـگ برتـر کـه بـا 18 پیـروزی 

پیاپی در اختیار منچسرسـیتی اسـت را بشکند. 

بـه  او  کـه  گفـت  صحبتهایـش  ادامـه  در  کلـوپ 

ایـن رکـورد اهمیتـی منی دهـد و بـرای لیورپـول 

نـه  و  اسـت  مهـم  بعـدی اش  بـازی  در  پیـروزی 

رکوردشـکنی.

لیورپـول تـا ایـن لحظـه شـانزده پیـروزی پیاپـی 

بدسـت آورده و بـرای شکسـن رکورد سـیتی باید 

لسرسـیتی،  مقابـل  خـود  آینـده  بـازی  سـه  در 

برسـد.  پیـروزی  بـه  تاتنهـام  و  منچسـریونایتد 

لیورپولی هـا در ایـن مـدت یـک بـازی دشـوار در 

باشـگاه آرسـنال اخیـرا بـه فـروش مسـوت اوزیـل 

سـتاره آملانـی خـود، عاقـه نشـان داده اسـت.

مسـوت اوزیـل که در سـال 2013 از رئـال مادرید 

ابتدایـی  سـال های  در  پیوسـت،  آرسـنال  بـه 

حضـورش در ایـن تیـم لندنی خوش درخشـید اما 

نتوانسـت ایـن عملکـرد خـوب خـود را ادامـه دهد 

و طـی دو فصـل گذشـته بـه یـک نیمکت نشـین 

محـض تبدیـل شـده اسـت.

رسـانه های  حـاال  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه  بـا 

انگلیسـی مدعی شـدند که رسان آرسـنال در فکر 

هسـتند. خـود  آملانـی  سـتاره  ایـن  فـروش 

باشـگاه آرسـنال تصمیم گرفتـه اوزیـل را در ژانویه 

بـه فـروش برسـاند چـرا کـه ایـن بازیکـن دسـتمزد 

نجومـی هفتگـی چهارصـد هـزار یورویـی دریافـت 

می کنـد و بـه همیـن دلیـل آرسـنال قصـد دارد از 

پرداخـت ایـن هزینـه هنگفـت رهایـی یابد.

بـرای  حلـی  راه  یافـن  پـی  در  آرسـنال  رسان 

و  هسـتند  آملانـی  بازیکـن  ایـن  قـرارداد  فسـخ 

حتـی حارضنـد بـرای ایـن موضـوع هـر خسـارتی 

ترجیـح می دهنـد  آن هـا  کننـد.  پرداخـت  نیـز  را 

نیمکـت  روی  دامئـا  اوزیـل  کـه  ایـن  جـای  بـه 

تیمشـان بنشـیند بخشـی از حقـوق او را بپردازنـد 

کننـد. فسـخ  را  قـراردادش  و 

همچنیـن طـی هفته هـای اخیـر مشـکاتی بیـن 

اوزیـل و اونـای امـری، رسمربـی توپچی هـا، نیز به 

وجـود آمـده اسـت. اوزیـل تـا بـه ایـن جـای فصـل 

یـک رسـانه محلـی از قول یـک مقام شـهری گفته 

اسـت کـه "بـه هیـچ عنـوان انتظـار چنیـن بارانـی 

نداشـته اند." را 

مقامـات ایالتـی از نیروهـای هوایـی ارتـش هنـد 

خواسـته اند کـه بـا هلیکوپـر و ماشـین های پمپاژ 

آب بـه کمـک مـردم ایـن مناطـق بیایند.

وضعیـت در ایالـت اوتـار پـرادش نیز مشـابه ایالت 

همجوارش گزارش شـده اسـت.

بـه شـدت حفاظت شـده، مجاهدیـن بـه مجتمـع 

نظامـی یـورش بردنـد و وارد درگیـری سـنگینی با 

شـدند." صلیبی هـا 

ایـن پایـگاه در ۱۰۰ کیلومـری غرب موگادیشـو، 

گفتـه می شـود  و  واقـع شـده  پایتخـت سـومالیا 

نیروهـای ویژه آمرکایـی، نیروهای ویژه  سـومالیا و 

صلحابانـان اوگاندایـی در آن حضـور دارنـد.

در رخـدادی جداگانـه وزیـر دفـاع ایتالیا خر داد 

کـه یک کاروان نظامی این کشـور در موگادیشـو، 

پایتخـت سـومالیا، هـدف حمله ای انفجـاری قرار 

گرفته اسـت. گزارشـی از تلفـات احتاملی در این 

حمله منترش نشـده اسـت.

از زمـان ریاسـت جمهـوری دونالد ترامـپ، آمریکا 

حمـات هوایـی خـود بـه الشـباب را بـه شـدت 

افزایـش داده اسـت.

مقام هـای سـومالیا می گوینـد که الشـباب هم به 

تافـی حمات هوایـی آمریکایی هـا حمات خود 

در موگادیشـو را تشـدید کرده است.

ارسائیـل بعـد از یکـی از ایـن حمـات تلویحـا بـه 

"ایـران  و گفـت کـه  اشـاره کـرد  نقـش ارسائیـل 

هیـچ جـا مصـون نیسـت."

آقـای نتانیاهـو در آن زمـان گفـت: "مـا هرکجا که 

الزم باشـد علیـه آنهـا وارد عمـل خواهیـم شـد، و 

وارد عمـل هـم شـده ایم."

در  "مشـکوکی"  انفجارهـای  اخیـر  ماه هـای  در 

شـیعه  عمدتـا  شـبه نظامیان  پایگاه هـای  بعضـی 

حشـد شـعبی در عـراق هـم گـزارش شـد.

حمـات  ایـن  مسـئول  را  ارسائیـل  بسـیاری 

می دانسـتند کـه هدف از آن را رضبه و هشـداری 

منطقـه ای  فعالیت هـای  دلیـل  بـه  ایـران  بـه 

اسـت. اسـامی  جمهـوری 

بعـد از یکی ازاین حمات در اوایل سـنبله حشـد 

شـعبی در بیانیـه ای اعـام کـرد کـه در عملیـات 

پهپادهـای ارسائیـل در نزدیکی مرز سـوریه-عراق 

دسـت کـم یکـی از نیروهـای ایـن گـروه کشـته و 

یـک نفـر دیگر زخمی شـده اسـت.

از  یکـی  در  بزرگـی  انفجـار  هـم  آن  از  پیـش 

انبارهـای مهـامت حشـد شـعبی در شـامل عراق 

بـود. داده  رخ 

لیـگ قهرمانـان اروپا در مقابل سـالزبورگ هم در 

پیـش خواهنـد داشـت.

کلـوپ در ایـن بـاره گفـت:" مـا بازی هـای جالبی 

در پیـش داریـم. بعیـد بـه نظر می رسـد شکسـن 

ولـی  بیفتـد.  اتفـاق  پیاپـی  پیروزی هـای  رکـورد 

مـا تـاش خودمـان را خواهیـم کـرد. اول برایامن 

هـم  بعـد  و  اسـت  مهـم  سـالزبورگ  بـا  بـازی 

بـا لسـر فکـر کنیـم. بعـد وقفـه  بـازی  بـه  بایـد 

بازی هـای ملـی فـرا می رسـد و مـا امیدواریم همه 

بازیکنان مـان سـامل برگردنـد. ایـن برای مـا از هر 

چیـز دیگـری مهمـر اسـت".

سـادیو  گفـت:"  ادامـه  در  لیورپـول  رسمربـی 

مانـه و محمـد صـاح در سـنگاپور بـا هـم بـازی 

خواهنـد کـرد. ایـن بـازی خیلـی جالبـی خواهـد 

بـود. خاصـه اینکـه امیـدوارم همـه بازیکنـان مـا 

آن  از  بعـد  و  برگردنـد  سـامل  ملـی  بازی هـای  از 

آمـاده  منچسـریونایتد  بـا  بـازی  بـرای  بتوانیـم 

شـویم".

تنهـا در دو بـازی حـارض بـوده اسـت بـا ایـن وجود 

او بیشـرین حقـوق یعنـی چهارصـد هزار یـورو در 

هفتـه را هـم دریافـت می کنـد.

خـود اوزیـل امـا هیـچ عاقه ایـی بـه تـرک آرسـنال 

ندارد. مسـئوالن این تیم در تابسـتان قصد فروش 

او را داشـتند امـا ایـن اتفـاق به نتیجه نرسـید. هر 

بـار کـه از اوزیـل دربـاره جداییش سـوال می شـد، 

بـه مانـدن در این تیم ابراز عاقـه می کرد و معتقد 

بـود تـا پایان قراردادش یعنی ژوئـن 2021 در این 

تیم خواهـد ماند.

فرنباغچـه تنها مشـری اوزیل در تابسـتان بود که 

ایـن انتقال رنـگ واقعیت به خـود نگرفت.

کشته شدن صدها نفر در سیل سهمگین دو ایالت شمالی هند

حمله الشباب به پایگاه آموزش نظامی آمریکایی ها در سومالیا

نخست وزیر عراق: حمالت به حشد شعبی کار اسرائیل بود

محمد بن سلمان بر راه حل سیاسی در مناقشه با ایران تاکید کرد

شورشیان حوثی ۲۹۰ زندانی را به طور یکجانبه آزاد کردند

ورزش

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

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

خواسـتیم درایـن بـاره نظـر کمیتـۀ بانوان فدراسـیون 

فوتبـال را نیـز داشـته باشـیم، اما با متاس هـای مکرر 

ولیعهـد عربسـتان از جامعـه جهانـی خواسـت تـا بـا برخـوردی 

قاطـع بـا ایـران، مانـع افزایـش تنـش در منطقـه شـوند. محمد 

بـن سـلامن ضمـن تاکیـد بـر راه حـل سیاسـی تاکیـد کـرد کـه 

احتـامل وقـوع یـک رویارویـی نظامـی با ایـران منتفی نیسـت.

محمـد بـن سـلامن، ولیعهد عربسـتان در گفت وگویی با شـبکه 

آمریکایـی "سی بی سـی" اعـام کـرد کـه اولویـت این کشـور در 

مقابلـه بـا حمات روز ۱۴ سـپتمر به تاسیسـات نفتـی آرامکو، 

ماهیتی سیاسـی دارد.

مصاحبـه شـاهزاده عربسـتان بـا فرسـتنده یـاد شـده بازتابـی 

وسـیع در خرگزاری هـای بین املللی داشـته اسـت. خرگزاری 

آملـان ضمـن انتشـار بخش هایـی از ایـن گفت وگـو بـه تاکیـد 

محمـد بـن سـلامن بـر راه حـل سیاسـی برای مناقشـه بـا ایران 

کمیتـه بین املللـی صلیـب رسخ خـر از آزادی ۲۹۰ زندانـی و 

از جملـه سـه زندانـی عربسـتان توسـط شورشـیان حوثـی داده 

اسـت. پیـش از آن خرگزاری هـا خـر از آزادی ۳۵۰ زندانـی 

داده بودنـد. حوثی هـا از عربسـتان خواسـته اند دسـت به اقدام 

از سـوی شورشـیان  زندانـی  آزادی ۲۹۰  بزنـد. خـر  متقابـل 

حوثـی بازتابـی وسـیع در رسـانه های بین امللـل داشـته اسـت. 

مارتیـن گریفیتـس، فرسـتاده ویـژه سـازمان ملل در امـور یمن، 

از ایـن اقـدام حوثـی اسـتقبال کـرده اسـت. او ابـراز امیـدواری 

کـرده اسـت کـه ایـن اقـدام زمینـه را بـرای تبـادل ارسا بیـن 

عربسـتان  فرماندهـی  تحـت  نیروهـای  و  حوثـی  شورشـیان 

بـه تاسیسـات نفتـی عربسـتان دانسـته اند. در اثـر حمـات یاد 

شـده، تولید روزانه نفت عربسـتان سـعودی حـدود پنج میلیون 

و ۷۰۰ هـزار بشـکه کاهـش یافـت.

از اسـیران حوثـی را فراهـم کند.

شورشـیان حوثـی اعـام کرده انـد که این اقـدام خـود را به طور 

یکجانبـه انجـام می دهنـد. افـزون بـر آن گفتـه شـده اسـت کـه 

سـه زندانـی عربسـتانی نیـز در بین کسـانی اسـت که از سـوی 

شورشـیان آزاد شـده اند. ۴۲ نفـر دیگـر نیـز از جملـه زندانیانی 

هسـتند کـه از حمله اخیـر نیروهای تحت فرماندهی عربسـتان 

بـه زندانـی در ذمـار جان سـامل بـه در برده اند.

در اوایل ماه سـپتمر، شورشـیان حوثی مدعی شـده بودند که 

در اثـر حملـه نیروهـای تحـت فرماندهـی عربسـتان بـه زندانـی 

در شـهر ذمـار ده ها نفر کشـته شـده اند.

ملـی  تیم هـای  جهانـی،  بنـدی  رده  تریـن  تـازه  در 

فوتبـال زنـان جهـان کـه از سـوی فیفـا اعـام شـده 

بـه علـت  اسـت تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان 

نداشـن فعالیـت از رده بنـدی جهانـی، توسـط فیفـا 

حـذف شـده اسـت.

در ایـن رده بنـدی تیم های ملی فوتبـال زنان امریکا، 

جرمنـی و هالنـد در مکان هـای اول تـا سـوم جهـان 

قـرار گرفتند.

جاپـان  و  جنوبـی  کوریایـی  آسـرالیا،  نیـز  آسـیا  در 

رده هـای اول تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد، 

امـا اسـم افغانسـتان در میـان ۱۶۱کشـور حـارض در 

ایـن رده بنـدی بـه چشـم منی خـورد.

درازای  در  کـه  تیم هـای  فیفـا  قوانیـن  اسـاس  بـر 

۱۸مـاه پنـج بازی رسـمی انجـام ندهنـد از رده بندی 

می شـوند. حـذف  فیفـا 

زنـان  فوتبـال  ملـی  تیـم  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

افغانسـتان در سـال ۲۰۱۳جایـگاه ۱۰۸جهـان را در 

داشـت. اختیـار 

ترامپ: جاسوسی علیه رئیس جمهوری پیامدهای سنگینی دارد

گفتگـو  بـه  حـارض  اداره  ایـن  طلوع نیـوز،  خرنـگار 

. نشد

شکستن رکورد سیتی توسط لیورپول بعید است

 

احتمال دعوت از آنسو فاتی به تیم ملی بزرگسال اسپانیا
درحالیکـه لیسـت نهایـی تیـم ملـی اسـپانیا بـرای بـازی بـا نروژ و سـوئد روز جمعه اعام می شـود، رسـانه های اسـپانیایی می گوینـد نام آنسـو فاتی، پدیده 16سـاله بارسـلونا در این 

فهرسـت وجود خواهد داشـت.

رادیـوی اسـپانیایی SER مدعـی شـد در حالیکـه فهرسـت 40 نفـره تیـم ملـی اسـپانیا روز جمعـه پیـش رو توسـط روبـرت مورنـو رسمربـی الروخـا اعـام خواهـد شـد، نام آنسـو فاتی، 

پدیـده 16سـاله بارسـلونا در ایـن فهرسـت وجـود خواهد داشـت.

اسـپانیا بـرای دیـدار بـا نـروژ و سـوئد در رقابتهـای انتخابـی یـورو2020 آمـاده می شـود و فهرسـت 40 نفـره تیم ملی این کشـور توسـط رسمربـی الروخا روبـرت مورنـو روز جمعه این 

هفتـه اعـام خواهـد شـد. امـا بـه گـزارش رادیـو SER نکتـه جالـب توجـه ایـن فهرسـت وجود نـام آنسـو فاتـی در آن خواهد بـود. پدیده 16سـاله بارسـا که در فصـل جـاری نگاه ها را 

بـه خـود معطـوف کـرده و اخیرا تابعیـت اسـپانیا را هـم بدسـت آورده و می تواند برای 

الروخا بـازی کند.

فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا در آغـاز قصـد داشـت از فاتـی در تیـم ملـی زیر 17سـال 

ایـن کشـور اسـتفاده کنـد امـا بـر اسـاس گزارش هـا بارسـا کـه می دانسـت در صورت 

حضـور در تیـم ملـی زیـر 17سـال و رشکـت در جـام جهانـی ایـن رده سـنی، فاتی را 

یـک مـاه و نیـم در اختیـار نخواهـد داشـت بـا ایـن تصمیـم مخالفت کرده اسـت.

بـه ایـن ترتیـب راه بـرای بـازی کـردن آنسـو فاتـی در تیـم ملـی امید اسـپانیا باز شـد 

ولـی رادیـو SER می گویـد ایـن گزینـه هـم فعـا از برنامـه فدراسـیون کنـار رفتـه و 

انتظـار مـی رود زمانـی کـه روبـرت مورنـو لیسـت بازیکنـان تیـم ملـی بزرگسـاالن این 

کشـور را اعـام کنـد نـام آنسـو فاتـی در ایـن فهرسـت وجود داشـته باشـد. بر اسـاس 

ایـن گـزارش، مورنـو بـرای متاشـای دیـدار بارسـلونا و اینر بـه نوکمپ خواهـد رفت و 

اگـر آنسـو فاتـی مصدومیـت خـود از ناحیـه زانـو را پشـت رس گذاشـته و در ایـن بازی 

بـه میـدان بـرود، مورنـو عملکـرد او را بـه دقـت زیـر نظـر خواهـد گرفت.  

حذف شدن تیم ملی فوتبال زنان افغان
 از رده بندی جهانی تازه فیفا

اوزیل در فهرست فروش زمستانی آرسنال

سال چهاردهم  شماره  3844  سه شنبه   9 میزان  1398 1 اکتبر 2019
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مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

 علی رضا احمدی              

 وزارت دفـاع ملـی کشـور می گویـد کـه گزارش هـا 

دربـاره سـقوط ولسـوالی های بهـارک و خواجه غار 

والیـت تخار، نادرسـت اسـت.

وزارت دفـاع ملـی، بعـد از ظهـر روز دوشـنبه )8 

بـا نـر خربنامـه ای گفتـه کـه درگیـری  میـزان( 

میـان نیروهـای دفاعـی و امنیتی افغـان و طالبان 

تروریسـت در ولسـوالی های بهـارک و خواجه غـار 

والیـت تخـار ادامـه دارد.

در خربنامـه آمده:"نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بـه 

ایـن  در  طالبـان  منبـع؛  معلومـات  اسـاس  بـر 

ولسـوالی ها خانه هـای افـراد ملکـی و غیرنظامیان 

حکومـت  و  مـردم  علیـه  و  داده  قـرار  سـپر  را 

. می جنگنـد

وزارت دفـاع ملـی تاکید کرده کـه نیروهای دفاعی 

و امنیتـی، بـرای پاسـداری از جـان و مـال مـردم و 

نابـودی دشـمنان صلـح و ثبات از هیچ نوع سـعی 

و تـاش دریـغ نخواهنـد ورزیـد و تـا آخریـن رمـق 

حیـات در خـط دفـاع از مـردم خواهنـد ماند.

عملیات هـای شـان شـدت بخشـیدند و تـا اکنـون 

توانسـتند کـه تلفـات سـنگین را بـه تروریسـت ها 

وارد کننـد کـه در تازه تریـن مـورد، دیشـب در یـک 

حملـه هوایی در ولسـوالی بهارک 11 تروریسـت به 

هاکـت رسـیدند."

خربنامـه افـزوده:"در حال حـارض، نیروهای دفاعی 

و امنیتـی در حـال پیـروی قـرار دارنـد و بـه زودی 

ایـن ولسـوالی ها از وجـود تروریسـت ها پاکسـازی 

خواهند شـد."

سال چهاردهم  شماره  3844                                   سه شنبه   9 میزان  1398 1 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

وزارت دفاع گزارش ها درباره سقوط ولسوالی های بهارک و خواجه غار تخار را رد کرد

 

 

 رسـانه ها با شکسـت گـروه طالبـان در سـال 2001 

و  کردنـد  چشـمگیری  رشـد  یکبـاره  بـه  میـادی، 

در مـدت کمـر از دو دهـه بیـش از دو هـزار رسـانه 

کشـور  رسارس  در  تلویزیـون(  و  رادیـو  )روزنامـه، 

ایـن رشـد یکبـاره، همـواره دچـار  امـا  ثبـت شـدند 

مشـکل هایی بـوده اسـت. یکـی از ایـن مشـکات، 

تعبیـر و تفسـیر سـوء از آزادی بیـان اسـت.

مفاهیـم  داشـت  نظـر  در  بـدون  رسـانه ها  اکـر 

حقوقـی، بـا سوءاسـتفاده از آزادی بیـان، اقـدام بـه 

نـر مطالـب و تصاویـری می کننـد کـه باعـث ایجاد 

عمومـی می شـود. نظـم  و  در جامعـه  اخـال 

در پـی ایـن چالش ها، شـاری از رسـانه های کشـور 

تصاویـر تاییـد نشـده ای را از جریـان انتخابـات، نر 

می کننـد و مدعی هسـتند کـه تقلب گسـرده ای در 

جریـان انتخابـات صـورت گرفتـه اسـت. افـرادی کـه 

تقلب می کنند نیز چهره هایشـان مشـخص نیستند.

مجیـب خلوتگـر رئیـس اجرایـی دفـر نـی، حایـت 

روزنامـه  بـه  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های  کننـده 

"افغانسـتان ما" گفـت کـه بـا اسـتفاده از آزادی بیـان 

حقیقـی  یـا  حقوقـی  شـخص  یـک  بـه  منی توانیـم 

بزنیـم. صدمـه 

بـه  تـازه  مـا کـه  او توصیـه می کنـد کـه در جامعـه 

سـمت مردم سـاالری می رویم، وظیفـه جامعه مدنی 

و رسـانه های ایـن اسـت کـه بـرای مـردم کار کننـد و 

از نـر وقایعـی کـه صحـت آن تاییـد نشـده و باعـث 

صدمـه زدن بـه سـامت روانـی خـودداری کننـد.

آقـای خلوتگـر خاطرنشـان کـرد، یکی از مـواردی که 

در قانـون رسـانه ها آمـده ایـن اسـت کـه رسـانه نباید 

ویدیوهـا  ایـن  نزنـد.  بهـم  را  روانـی جامعـه  امنیـت 

متاسـفانه ایـن کار را مـی کنـد. خربنـگار اگـر بر این 

باور باشـد که ویدیو درسـت اسـت، باید گزارش خود 

را از تیمـی کـه مورد اتهام قرار گرفتـه آغاز و مصاحبه 

کنـد و حتـی در گـزارش ویدیـو را نیـز نـر نکند.

او عـاوه کـرد کـه در قانون  هـا، آزادی هـا را چارچوب 

بـه  آزادی اسـت کـه  آزادی وقتـی  بنـدی کرده انـد. 

کسـی دیگـر صدمـه نزنـد. در آزادی بیـان نیـز نبایـد 

حق دیگران نسـبت به سـامت روانی شـان، محدوده 

جغرافیایی شـان و حاکمیتـی کـه از دیـد فرهنگی به 

آن افتخـار می کننـد، صدمـه ببینـد؛ اگـر شـود، این 

نـوع آزادی بیـان نیسـت بلکه سوءاسـتفاده اسـت.

آقـای خلوتگـر بـه رسـانه های امریکایـی اشـاره کـرد 

را  بـن الدن  ندارنـد صـدای  آنـان حـق  کـه  و گفـت 

آقـای خلوتگـر افـزود، قاعده نر در رسـانه این اسـت 

کـه اگـر نوشـتاری باشـد و یـک مفهـوم را افـاده کنـد 

بایـد از طـرف یـک منبـع از نظـر مفهومی تایید شـده 

باشـد و اگـر کارهـای ویدیویـی می کنیـم بایـد یـک 

منبـع مسـتقل تایید کند که این ویدیو درسـت اسـت 

یـا خیر. 

نرم افزارهایـی  مـا  حـارض  حـال  در  کـرد،  عـاوه  او 

داریـم کـه می توانـد ویدیـوی واقعـی خلـق کنـد؛ کـه 

یـک مشـکل جـدی فـراروی کار خربنـگاری محسـوب 

می شـود.

بـه گفتـه او، از سـوی دیگـر، برخـی بـه دلیـل صدمـه 

زدن بـه یـک طـرف، ویدیـوی هـای "تقلبـی" را نـر 

می کننـد کـه گویـا تقلبی صـورت گرفته باشـد، "حاال 

بـه بـاور مـن ایـن ویدیوهـا اگـر از طـرف کسـی تاییـد 

نشـود، نـر آن مجـاز نیسـت."

آقـای خلوتگـر همچنین گفت که نـر چنین ویدیوها 

بـه رسـانه نیـز صدمه مـی زد چـون یکـی از مولفه های 

رسـانه ایـن اسـت کـه صحـت خـرب را تضمیـن کنـد. 

او ادامـه داد، اگـر مـورد صحـت خـرب در نظـر گرفتـه 

نشـود، در مـوارد ملی باعث از بیـن رفنت اعتاد میان 

حکومـت و ملـت می شـود. 

در ایـاالت متحـده نـر کننـد بـه دلیـل اینکـه فکـر 

ملـی کشورشـان هسـتند. امنیـت  می کنـد مخالـف 

ویدیوهـا  ایـن  نـر  جـای  کـه  گفـت  همچنیـن  او 

بایـد  و  اسـت  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 

کمیسـیون ایـن ویدیوهـا را مـورد بررسـی قـرار دهـد، 

اگـر مـورد قبول قرار گرفـت، آن وقت رسـانه می توانند 

کنـد. منتـر  را  ویدیوهـا  ایـن 

کمیسـیون  سـخنگوی  و  منشـی  الیاسـی  قاسـم 

شـکایات انتخاباتـی بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت 

کـه مـا قبـا از رسـانه ها خواسـته بودیـم کـه بـه نـر 

حقایـق بپردازنـد تـا نر وقایع؛ در کشـور مـا به دلیل 

اینکه رسـانه های همگانی در دسـت هر کسـی است، 

می توانـد برخـی تصویرهـا را تهیـه کننـد و نـر کنند 

کـه زیـاد درسـت نباشـد.

آقـای الیاسـی افـزود کـه کمیسـیون اسـناد و مـدارک 

را بـه صـورت جـدی بررسـی می کنـد و می تواند سـند 

جعلـی و واقعـی را از هـم تفکیـک کند.

او اضافـه کـرد کـه حتـی اگـر ویدئوهـای پخش شـده 

در شـبکه های اجتاعـی صحـت داشـته باشـد به "به 

جدیـت اطمینـان می دهیـم کـه ایـن گونـه آراء وارد 

رونـد شـارش نخواهـد شـد."

شـکایات  "کمیسـیون  می گویـد:  الیاسـی  آقـای 

انتخاباتـی یـک محکمـه انتخاباتـی اسـت" و وظیفـه 

قانـون  بـه  بنـا  را  انتخاباتـی  شـکایات  بـه  رسـیدگی 

دارد. برعهـده  را  طرزالعمل هـا  و  انتخابـات 

ثبـت  روز  پایـان  بـا  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 

مـورد   2565 کـه  کـرد  اعـام  انتخاباتـی؛  شـکایات 

شـکایت در ایـن مرکـز ثبـت شـده کـه 954 مـورد در 

کابـل و 402 مـورد در هـرات ثبـت شـده اسـت.

اکـر  کـه  بـود  گفتـه  گذشـته  روز  کمیسـیون  ایـن 

شـکایت هایی که در این کمیسـیون ثبت شـده است، 

مبنـی بـر نبـود فهرسـت رای دهنـدگان در مراکز رای 

دهـی اسـت.

زیـر  میـزان  شـش  روز  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

تهدیدات شـدید گروه طالبان در رسارس کشـور برگزار 

شـد و بیش از 2.2 میلیون تن آرای شـان را اسـتعال 

کردند.

شـهروندان کشـور، این انتخابـات را بهرین انتخابات 

طـی 18 سـال گذشـته می داننـد و بـر ایـن باورند که 

کمریـن تخطـی و تقلـب را مشـاهده  کرده اند.

 غربت آزادی بیان؛
رسانههاازآزادیبیانسوءاستفادهمیکنند

 لـوی سـارنوالی کشـور اعـام کـرده کـه رونـد تجدیدنظـر پرونده 

محمدزمـان احمـدی کـه بـه جـرم نوشـنت مقالـه کفرآمیـز به ۲۰ 

بـه سـره  را تکمیـل و دیـروز  بـود،  سـال زنـدان محکـوم شـده 

محکمـه ارسـال کـرده اسـت.

آقـای احمـدی در سـال ۱۳۹۱ به اتهام "ارتـداد، اهانت و توهین 

به مقدسـات دین اسـام" از طرف دادگاه اولیه حوزه سـوم شـهر 

کابـل بـه بیسـت سـال زنـدان محکـوم شـده بـود. از آن زمـان 

تاکنـون آقـای احمدی حدود ٧ سـال را در زنـدان پلچرخی کابل 

سـپری کرده اسـت. 

اعـراض  بـا  اخیـر  روزهـای  در  احمـدی  زمـان  محمـد  پرونـده 

بـود. شـده  خربسـاز  اجتاعـی  شـبکه های  کاربـران 

نیـز  افغانسـتان  رئیـس کمیسـیون حقـوق بـر  اکـرب،  شـهرزاد 

وعـده داد کـه ایـن کمیسـیون پرونـده آقـای احمـدی را دنبـال 

می کنـد.

در خربنامه لوی سـارنوالی  آمده که روز دوشـنبه )هشـتم میزان( 

بررسـی مجـدد پرونـده آقـای احمدی تکمیـل و به سـره محکمه 

سـپرده است.

درایـن خربنامـه آمـده کـه محمـد زمـان احمـدی "بیـش از شـش 

سـال و ده مـاه از محکومیـت ۲۰ سـاله خـود را در زنـدان سـپری 

کـرده و بـه مـدت پنج سـال و شـش ماه دیگـر را نیز بنا بـه فرمان 

افغانسـتان  جمهـوری  رئیـس  توسـط  مجـازات  تخفیـف  و  عفـو 

مسـتفید شـده است."

اتهام آقای احمدی چه بوده؟

و  "ارتـداد  بـه  احمـدی  آقـای  سـارنوالی  لـوی  اعـام  براسـاس 

اهانـت بـه مقدسـات دیـن اسـام" بـه ۲۰ سـال زنـدان محکـوم 

اسـت. شـده 

محمـد زمـان احمـدی )بـودا( حـدود چهـل سـال دارد و نزدیـک 

بـه هفـت سـال را در زنـدان پلچرخـی کابـل سـپری کرده اسـت.

براسـاس گزارش هـا او در سـال ۱۳۹۱ مقالـه ای دربـاره "عوامـل 

تخریـب مجسـمه های بـودای بامیـان" نوشـته کـه قبـل از این که 

نـر شـود، پولیـس حـوزه سـیزده کابـل او را بازداشـت مـی کند 

و محتـوای نوشـته منتـر نشـده او بـه صـورت دعوای سـارنوال و 

حکـم قضـات محکمـه بدل می شـود.

براسـاس اظهـارات آقـای احمـدی او ایـن نوشـته را بـرای یکی از 

نریه هـای محلـی درغرب کابـل فرسـتاده و روزی از دفر نریه 

بـه او زنـگ می زنـد، وقتـی بـه دفـر نریـه مـی رود بـا نیروهـای 

پولیـس مواجـه و بازداشـت می شـود.

محمـد علـی فرهنـگ وکیـل مدافـع کـه پرونـده آقای احمـدی را 

خوانـده در صفحـه فیسـبوک خـود نوشـته کـه او مقالـه تحلیلـی 

تحـت عنـوان اسـام و بودیسـم نوشـته کـه در هیج جایـی چاپ و 

نـر نگردیـده اسـت. امـا پولیس و سـارنوالی آقای احمـدی را به 

ارتـداد و کفرگویـی متهـم و محاکمه شـده اسـت.

او افـزوده کـه دادگاه ابتدایـی و تجدیـد نظـر شـهر کابـل او را بـه 

دلیـل نوشـنت ایـن یاداشـت دو نـوع مجـازات کـرده اسـت. ۲۰ 

اتهـام اهانـت و تحقیـر  بـه  ارتـداد و ۲۰ سـال  اتهـام  بـه  سـال 

مجـازات  بـه  محکـوم  سـال   ۴۰ مجموعـا  اسـام  مقدسـات  بـه 

شده اسـت.

آقـای فرهنـگ افـزوده کـه در مـنت اسـتدالل و حکـم محکمـه، 

قاضـی دالیـل بی گناهـی آقـای احمـدی را نوشـته اسـت "زمـان 

احمـدی در محکمـه چندیـن  بـار کلمـه 'شـهادتین ' را بـه زبـان 

جـاری سـاخته و بـه رصاحـت بیـان داشـته کـه "الحمداللـه مـن 

مسـلان هسـتم، آنچـه کـه سـارنوالی نوشـته اسـت حـرف مـن و 

از زبـان مـن نیسـت." امـا بـا ایـن وجـود آقـای احمـدی از سـوی 

محکمـه و قاضـی مرتد خوانده شـده و حکم مجازات صادر شـده 

است.

 پرونده استیناف خواهی زمان احمدی 
به ستره محکمه فرستاده شد


