
 

سـازمان  سـوی  از  پاکسـتان  در  افغانسـتان  سـفیر  احضـار  سـنا،  مجلـس 

اسـتخبارات آن کشـور و توهیـن او از سـوی نظامیـان پاکسـتان را، محکـوم 

کـرد و خواسـتار اقدامـات الزم حکومـت افغانسـتان در قبال این عمل شـد. 

بـه اسـاس گـزارش هـا، روز دوشـنبه، سـازمان اطالعاتـی نظامـی پاکسـتان 

)آی اس آی( عاطـف مشـعل سـفیر افغانسـتان در اسـالم آبـاد را احضـار و با 

او رفتـار نادرسـت داشـته اند. 

ایـن عمـل اسـتخبارات پاکسـتان، خشـم مناینـدگان مـردم در مجلس سـنا 

را برانگیختـه اسـت.

محـی الدیـن منصـف مناینـده مـردم کاپیسـا در مجلـس سـنا، در نشسـت 
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انتشـار مـن مربـوط بـه اسـتامع شـاهدان در ارتبـاط بـا پرونـده اوکرایـن، بخشـی از 

سیاسـت خارجـی پنهـان دولـت ترامـپ را آشـکار کـرده اسـت. مـاری یووانوویـچ، سـفیر 

پیشـین آمریـکا در اوکرایـن از تبلیغـات مخـرب طرفـداران ترامپ علیه خود سـخن گفته 

است.

به دنبال رای گیری بر رس تحقیقات اسـتیضاح در مجلس منایندگان، اکنون منایندگان 

صورت جلسـات  مـن  جمهوریخـواه،  مناینـدگان  توصیـه  به رغـم  می تواننـد  دموکـرات 

پرسـش و پاسـخ از شـاهدان در پرونـده اوکرایـن را منتـر کنند.

تا کنون من دو صورت جلسه استامع ...

5
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ايـران وايـي چـې د افغان سـولې په تـړاو په هغـو غونډو 

کـې ګـډون نـه کـوي چـې پـه کـې د افغـان حکومـت 

اسـتازي ګـډون ونـه لري.

د ايـراين رسـنيو د راپورونـو لـه مخـې، دغـه څرګندونې 

د ايـران د بهرنيـو چـارو وزارت ځانګـړى اسـتازى او د 

سـوييل اسـيا د څانګې مر سـيد رسـول موسوي پرون 

د بهرنيـو اړيکـو سـراتيژيکې شـورا تـه کـړې دي. 

پـه دې ناسـته کـې د يو شـمېر نـورو ديپلوماتـو ترڅنګ 

پـه ايـران کې د افغانسـتان سـفري عبدالغفـور لېوال هم 

ګـډون کړى و.

موسـوي زياته کړه، په مسـکو کې د افغانسـتان سـولې 

پـه تـړاو تـررسه شـوې غونـډه کـې ايـران تـه هـم بلنـه 

ورکـړل شـوې وه، خـو رد یـې کـړه.

د مسـکو پـه يـاده ناسـته کـې چې د چـن، پاکسـتان، 

روسـيې او امريـکا ځانګـړو اسـتازو برخـه اخيسـتې وه، 

ژر  االفغـاين مذاکراتـو د  بـن  او  او طالبانـو  امريـکا  د 

پيلېـدو غوښـتنه يـې کـړې وه.

موسـوي زياتـه کـړه، تهـران تـه د افغـان سـولې پـه تړاو 

پـه دوو ناسـتو کـې چې په مسـکو او بجینګ کې شـوې 

وه، د ګـډون بلنـه ورکـړل شـوې وه، خـو دوى رد کړه.

پـه  سـولې  افغـان  د  حکومـت  ايـران  ))د  وايـي:  دى 

تـړاو پـه هغـو ناسـتو کـې ګـډون نـه کـوي چـې افغـان 

وي.(( نـه  کـې  پـه  اسـتازي  حکومـت 

د ايـران د بهرنيـو چـارو وزارت دغـه چارواکـي د افغـان 

او  پـالن رد کـړ  امريـکا د حکومـت  تـړاو د  پـه  سـولې 

ادعـا يـې وکـړه چـې د امريـکا ځانګـړى اسـتازى زملى 

خليلـزاد لـه طالبانـو رسه د امريکا د سـولې لپـاره د يوه 

)خطرنـاک نوښـت( پـه لټـه کـې و، خـو د ټرمـپ لپـاره 

وځنـډول شـو.

نومـوړي د امريـکا او طالبانـو ترمنـځ د سـولې لپـاره د 

خليلـزاد د تـازه هڅو او يو شـمېر هېوادونو ته د سـفرونو 

لـه  اروپايـي هېوادونـو  نـورو  او  ناټـو  لـه  ويـيل،  اړه  پـه 

ځانګـړو اسـتازو رسه لـه ليدنـو کتنـو وروسـته دوى د 

افغـان سـولې لپـاره ١٧ مـاده ييـزه پرېکـړه ليـک خپـور 

کـړ، خـو دا د خليلـزاد لـه طرحـې رسه توپـري لـري.

خـو هغـه پـه ډاګـه کـړه، اوس چـې د افغـان سـولې پـه 

محتوياتـو کـې بدلونونـه راغـيل، ايـران چمتـو دى، پـه 

دې برخـه کـې پـه راتلونکـي کـې لـه پاکسـتان، چن، 

روسـيې او امريـکا رسه په ګډو غونـډو کې برخه واخيل.

ايران: د افغان حکومت له استازو 

پرته د سولې په هېڅ ناسته کې 

ګډون نه کوو

خبرونه

دیـروز )سـه شـنبه، ١4 عقـرب( ایـن مجلس احضـار سـفیر افغانسـتان را به 

سـازمان اسـتخباراتی و رفتـار زشـت بـا او را محکـوم کـرده و ایـن عمـل را 

خـالف عـرف دیپلامتیـک خوانـد.

او گفـت کـه احضـار یـک دیپلامت به سـازمان اطالعاتی یک کشـور، توهین 

و تحقیـر او اسـت و در تضـاد بـا قوانین و اصول بین املللی اسـت.

فیصـل سـمیع نایـب منشـی مجلـس سـنا، از وزارت امور خارجه خواسـت تا 

ایـن قضیـه را به شـکل جدی بررسـی کنـد؛ زیرا سـازمان های اسـتخباراتی 

حق احضـار سـفرا را ندارند.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، ... ادامه در ص -2

اعتراض مجلس سنا 
به بدرفتاری سازمان استخبارات پاکستان با سفیر افغانستان در اسالم آباد

درصفحه2

 

نیروهـای  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت 

عملیـات  یـک  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

انـدازی  تصفیـوی را در ولسـوالی پغـامن والیـت کابـل راه 

کردنـد کـه در نتیجـه آن سـه عضـوی گـروه طالبـان کشـته 

ند. شـده ا

ایـن وزارت روز سـه شـنبه ) ١4، عقـرب( بـا نـر خربنامه ای 

گفتـه کـه در ایـن عملیـات، دو عضو گروه طالبـان در منطقه 

"ده گانـان ارغنـدی" و یـک تـن دیگـر در منطقه "بـادام قل" 

این ولسـوالی کشـته شـده اند. 

وزارت دفـاع افـزوده: "همچنـان در ایـن عملیـات یک دیپوی 

سـالح و مهـامت تروریسـتان در ارتفاعـات کـوه "علـی شـیر" 

در سـاحه ارغنـدی تخریـب گردیده و ۸ فیـر میزایل که آماده 

شـلیک بودنـد، از بین برده شـد."

وزارت دفاع در خربنامه اش به گروه های تروریسـتی هشـدار 

داده کـه در هیـچ جـای از کشـور در امـان نخواهنـد بـود و 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور دیگر اجـازه نخواهند داد 

کـه در بیـن مردم وحشـت ایجـاد کنند.

همچنـان وزارت امـور داخلـه بـا نـر یـک خربنامـه جداگانه 

گفتـه اسـت کـه نیروهـای قطعـات خـاص پولیـس عملیاتـی 

را در مربوطـات ولسـوالی پغـامن والیـت کابـل راه انـدازی 

طالبـان  گـروه  کلیـدی  دو عضـو  آن  نتیجـه  در  کـه  کردنـد 

شـده اند. کشـته 

خربنامـه افـزوده، در ایـن عملیـات یـک تـن دیگـر بـه ظـن 

همـکاری بـا گروه هـای هراس افگـن بازداشـت شـده اسـت.

پغـامن از مرکز شـهر کابل حـدود 25 کیلومـر فاصله دارد و 

از جملـه ولسـوالی های نسـبتا ناامـن  کابل اسـت. بـه دلیل 

حضـور گـروه طالبـان و افـراد مسـلح غیـر مسـئول در ایـن 

ولسـوالی هـر ازگاهـی رویدادهـای امنیتی در این ولسـوالی 

اتقـاق می افتـد.

نیروهایامنیتیودفاعییک
عملیاتتصفیویرادرولسوالی
پغمانکابلراهاندازیکردند

کمیسیون انتخابات بار دیگر
 موفق به آغاز روند بازشماری آرا نشد



کارتون روز 

 

 

 

 

انتخابـات  آرای  بازشـاری  رونـد 

بـود  قـرار  کـه  جمهـوری  ریاسـت 

روز سه شـنبه )14 عقـرب( آغـاز شـود، بـار دیگـر بـه 

دلیـل آنچـه کـه کمیسـیون مشـکالت فنـی می گوید، 

بـه تعویـق افتاد. کمیسـیون مسـتقل انتخابـات پیش 

از ایـن اعـالم کـرده بـود کـه رونـد بازشـاری آرا را روز 

دوشـنبه )13 عقـرب( آغاز می کند اما در روز دوشـنبه 

گفـت کـه ایـن رونـد فـردا )سه شـنبه 14 عقـرب( آغاز 

می شـود کـه ایـن اقـدام صـورت نگرفـت.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، علـت تاخیـر در رونـد 

را،  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  آرای  بازشـاری 

اسـت. کـرده  عنـوان  تخنیکـی  فنـی/  مشـکالت 

ابراهیمـی معـاون سـخنگوی کمیسـیون  عبدالعزیـز 

بـه  عقـرب   14 سه شـنبه  روز  انتخابـات،  مسـتقل 

رونـد  مشـکالتی،  دلیـل  بـه  کـه  گفـت  رسـانه ها 

آن  دقیـق  زمـان  و  افتـاده  تاخیـر  بـه  آرا  بازشـاری 

نیسـت. مشـخص 

رحیمـه ظریفـی عضـو ایـن کمیسـیون نیـز می گوید، 

بنابـر دالیلـی از جملـه نرفـن هیئـت کمیسـیون بـه 

والیت هـا رونـد بازشـاری آغـاز نشـد و ممکـن اسـت 

کـه روز  چهارشـنبه )15 عقـرب( آغـاز شـود.

خانـم ظریفـی گفتـه کـه " احتـال ۹۵ درصـد وجـود 

دارد کـه شـارش مجـدد روز چهارشـنبه آغـاز شـود، 

بعضـی فیصله هـا بـه خاطـر دقت بازشـاری نیـاز بود 

کـه در حـدود ده مـورد را مـا فیصلـه کردیـم، متباقـی 

دو یـا سـه مـورد مانـده کـه امـروز )سه شـنبه( فیصلـه 

می کنیـم و بعـداً بازشـاری آغـاز می شـود."

قرار اسـت نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری 

23 عقرب اعالم شـود و قبل از آن باید بخشـی از آراء، 

بازشـاری شـود. امـا این کمیسـیون تاکنون قـادر به 

آغاز این روند نشـده اسـت.

رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانسـتان )فیفا( 

می گویـد کـه وضیعتـی کـه در کمیسـیون انتخابـات 

جریـان دارد، نشـان می دهـد کـه مسـئوالن آن قـادر 

انتخابـات ششـم  ابتدایـی  نتایـج  بـود کـه  نخواهنـد 

میـزان را در روز 23 عقـرب اعـالم کنـد.

)سـه  دیـروز  تخـار،  والیـت  والـی  عبدالحـق شـفق، 

شـنبه، ۱۴ عقـرب( در یـک نشسـت خـری در کابل 

گفـت کـه در زمـان ماموریـت او گـروه طالبـان دو بار 

عملیـات گسـرده ای را در تخار بـه راه انداختند؛ اما 

در هـر دو بـار شکسـت خوردنـد.

او افـزود کـه پیـش از ماموریـت او بـه عنـوان والـی 

تحـت  آن هـا  مراکـز  جـز  بـه  ولسـوالی  هفـت  تخـار 

کنـرل طالبـان بـود و ایـن گـروه بـا انجـام عملیـات 

الفتـح تـالش داشـتند که بقیـه ولسـوالی ها را ترصف 

کنـد. 

آقـای شـفق همچنین گفت کـه طالبـان در حالی که 

بـه اهـداف خود نرسـیدند؛ امـا برای جران خسـارت 

ادامـه از صفحـه 1- ایـن عمـل را محکـوم کـرد و 

گفـت کـه سـازمان اسـتخباراتی حـق اسـتجواب، 

توهیـن و تحقیـر یـک دیپلـات را نـدارد.

او ایـن کار اسـتخبارات پاکسـتان را "بـی حیایی" 

بـه  و  خوانـد  افغانسـتان  دیپلـات  مقابـل  در 

کمیسـیون امـور بیـن املللـی مجلس سـنا وظیفه 

سـپرد تـا ایـن قضیـه را بررسـی کنـد.

وزارت امـور خارجـه کشـور نیز روز دوشـنبه مراتب 

شـدید اعـراض و نگرانـی خویـش را در پیونـد بـه 

احضـار سـفیر افغانسـتان در اسـالم آبـاد توسـط 

اس  )آی  پاکسـتان  نظامـی  اطالعاتـی  سـازمان 

سـازمان،  ایـن  نظامیـان  نادرسـت  رفتـار  و  آی( 

امـور  وزارت  مردمـی  پولیـس 

نـام  زیـر  را  نشسـتی  داخلـه، 

در  پولیـس"  و  مـردم  میـان  همـکاری  و  "تفاهـم 

والیـت بامیـان برگـزار کـرد و در ایـن نشسـت از 

اعضـای  و  متنفذیـن  مدنـی،  فعـاالن  همـکاری 

شـوراهای مشـورتی بامیـان بـا نیروهـای امنیتـی 

تقدیرکـرد.

در ایـن نشسـت کـه دیروز)دوشـنبه، 13، عقـرب( 

مسـئولین  شـمول  بـه  شـد،  برگـزار  بامیـان  در 

پولیـس مردمـی وزارت امـور داخلـه و فرماندهـی 

اعضـای  متنفذیـن،  علـا،  والیـت،  آن  پولیـس 

مشـورتی،  شـوراهای  اعضـای  و  مدنـی  جامعـه 

کردنـد. اشـراک 

بـه  ایـن نشسـت، دسـت یابی  از برگـزاری  هـدف 

راه هـای کـه منجـر بـه جلـب و افزایـش همـکاری 

مـردم بـا پولیـس شـود، خوانـد.

کردنـد  تأکیـد  نشسـت  ایـن  کننـد گان  اشـراک 

کـه همـکاری مـردم بـا پولیـس در کاهـش سـطح 

همچنـان  و  بـوده  مؤثـر  والیـت  ایـن  در  جرایـم 

تعهـد سـپردند کـه از طریـق مجراهـای ارتباطـی، 

مـردم را بـه همـکاری بی وقفـه بـا پولیـس تشـویق 

. می کننـد

کمیسـیون  کـه:"  گفتـه  فیفـا  رییـس  رشـید  یوسـف 

انتخابـات تـا هنـوز در مـورد 137 هـزار آرای کـه قبـال 

قرنطیـن اعـالم شـده بـود و حـاال بخـش آن معتـر و 

بخشـی دیگـر آن غیـر معتـر شـناخته شـده اسـت 

بـرای تکت هـای انتخاباتـی ، نهاد هـای ناظـر و مـردم 

نـداده اسـت". افغانسـتان وضاحـت 

آرای  اسـت  قـرار  "حـاال  کـه:  افـزوده  رشـید  آقـای 

کـه  غیربایومریـک  و  بایومریـک  غیرمعتـر، 

حسـاب شـده، آرای کـه رشکـت درملـوگ بـه اسـاس 

مشـابهت های عکـس و اثـر انگشـت غیر معتـر اعالم 

کـرده و همچنـان آرای 2 هـزار محـل کـه بـه اسـاس 

تصمیم کمیسـیون باید به بازشـاری رود، بازشـاری 

شـود امـا ایـن رونـد تـا هنـوز آغـاز نشـده اسـت."

تیـم دولـت سـاز بـه رهری محمـد ارشف غنـی رئیس 

جمهـوری کنونـی، نیـز تاکیـد دارد که تاخیـر در روند 

بازشـاری آرا بـرای آنـان قابل قبول نیسـت.

عبدالقـادر هوتخیـل، ناظر تیـم انتخاباتی دولت سـاز 

در کمیسـیون گفتـه کـه تاخیـر در رونـد بازشـاری 

افغانسـتان  مـردم  و  انتخاباتـی  تیم هـای  بـرای  آرا 

نیسـت. پذیرفتنـی 

تیـم انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی به رهـری عبدالله 

عبداللـه رئیـس اجراییـه حکومـت امـا تاکید بـر تاخیر 

در رونـد تـا تصفیـه کامـل آرای قرنطین شـده دارد.

نـور رحـان اخالقـی از اعضـای ایـن تیـم گفتـه کـه 

قبـل از آغـاز بازشـاری باید میـزان آرای معتـر دقیقا 

آنچـه  از  آنهـا  بـه اسـاس محاسـبه  و  مشـخص شـود 

کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرده حـدود ۳۰۰ هـزار 

رای بایـد باطـل و از رونـد شـارش آرا خـارج شـود.

قرار اسـت پس از بازشـاری بخشـی از آرای انتخابات 

ریاسـت جمهـوری، نتیجه ابتدایی انتخابـات به تاریخ 

۲۳ عقـرب اعـالم شـود. نتایجـی کـه به اسـاس تقویم 

انتخاباتـی بایـد به تاریـخ ۲۷ میزان اعالم می شـد اما 

به تاخیـر افتاد.

بـه  رسـیدگی  از  بعـد  بـود  قـرار  نیـز  نهایـی  نتیجـه 

بـه  شـکایات در ۱۶ عقـرب اعـالم شـود کـه اکنـون 

تاخیـر افتـاده امـا تاریخ جدید آن اعالم نشـده اسـت.

خـود کارهـای ناروایـی را نسـبت بـه غیـر نظامیـان 

انجـام دادنـد و بـا تجـاوز بـر خانه هـای غیرنظامیان، 

امـوال شـاری از مـردم را چپـاول کردند.

او در ایـن نشسـت افـزود بیشـر نیروهـای امنیتـی 

مـرصوف تامیـن امنیـت در روسـتاها اسـت؛ امـا پس 

آنجـا  بـه  دوبـاره  طالبـان  گـروه  مناطـق،  تصفیـه  از 

می شـود. ور  حملـه 

والیـت تخار یکی از والیت های ناامن در شـال رشق 

کشـور اسـت. در این والیـت، از یک سـو، جنگجویان 

سـوی  از  و  می زننـد  تحرکاتـی  بـه  دسـت  طالبـان 

دیگـر، گروه هـای مسـلح غیرمسـئول، جلـو حاکمیت 

قانـون را می گیـرد.

ابـراز داشـته و ایـن عمـل را خالف موازیـن و عرف 

دیپلاتیـک پنداشـته اسـت. مسـلمیار همچنـان 

در اشـاره بـه متوقـف شـدن دادن ویـزۀ پاکسـتان 

بـرای افغـان ها در کابـل، گفت کـه وزارت خارجه 

بایـد سـفیر پاکسـتان را احضـار کنـد.

سـفارت پاکسـتان در کابـل، روز دوشـنبه اعـالم 

کـرد کـه بنـا بـر مشـکالت امنیتـی، صدور ویـزه به 

افغـان هـا در کابـل را متوقـف کـرده اسـت.

مسـلمیار، به کمیسـیون امور بیـن املللی مجلس 

سـنا هدایـت داد تـا ایـن موضـوع را نیـز بررسـی 

کنـد؛ تـا بـه اسـاس یافتـه هـای آنهـا مجلس سـنا 

موقفـش را اتخـاذ کند.

متنفذیـن  مدنـی،  فعـاالن  نشسـت،  ایـن  در 

دلیـل  بـه  مشـورتی  شـوراهای  اعضـای  و 

همکاری هـای بـی وقفه شـان با پولیس، از سـوی 

ریاسـت پولیـس مردمـی وزارت امـور داخلـه مـورد 

گرفتنـد. قـرار  تقدیـر 

نـر  بـا  داخلـه  امـور  وزارت  حـال  همیـن  در 

پولیـس  نیروهـای  کـه  اسـت  گفتـه  خرنامـه ای 

نتیجـه  در  بامیـان  والیـت  امنیـه  قوماندانـی 

عملیاتـی شـش تـن را در پیونـد بـه همـکاری بـا 

کردنـد. بازداشـت  تروریسـتی  گروه هـای 

وزارت داخلـه افـزوده، ایـن عملیـات در مربوطـات 

والیـت  شـیر  ولسـوالی  چقـورک"  "ده  روسـتای 

بـود کـه در نتیجـه آن  انـدازی شـده  بامیـان راه 

را دسـتگیر کرده انـد. تـن  شـش 

بـه نقـل از خرنامـه از نـزد افـراد بازداشـت شـده 

مقـداری سـالح و مهـات سـبک و سـنگین نیز به 

دسـت پولیـس افتاده اسـت.

بامیـان در مرکز کشـور از جمله والیات امن اسـت 

کـه فعالیـت گروه هـای تروریسـتی در ایـن والیت 

همـواره  بامیـان  باشـندگان  اسـت.  کـم  بسـیار 

همـکاری  کشـور  ودفاعـی  امنیتـی  نیروهـای  بـا 

داشـته اند.

اعتراض مجلس سنا به بدرفتاری
 سازمان استخبارات پاکستان با سفیر افغانستان در اسالم آباد

نشست تفاهم و همکاری میان مردم و پولیس در بامیان برگزار شد

کمیسیون انتخابات 
بار دیگر موفق به آغاز روند بازشماری آرا نشد
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کمیسـیون های انتخاباتی در انتخابات ریاسـت جمهوری 

سـال 1398 بـرای اولیـن بـار خـوش بینی هایـی را در زمینـه 

سـالمت انتخابـات و شـفافیت آن بـه وجـود آورد. همـه ناظـران 

ملـی و بیـن املللـی و هم چنیـن منایندگی هـای خارجی مقیم 

تیم هـای  حتـی  کردنـد.  تحسـین  را  کمیسـیون ها  کار  کابـل 

کمیسـیون های  کار  رونـد  از  حـدودی  تـا  نیـز  انتخاباتـی 

کمیسـیون های  عملکـرد  داشـتند.  رضایـت  انتخاباتـی 

انتخاباتـی در روز انتخابـات و جریـان برگـزاری آن، اسـتفاده 

مسـلکی از دسـتگاه های بایومریـک و جداسـازی آرای معتـر 

از غیـر معتـر در رونـد شـارش آرا، فاکتورهایـی بـود کـه در 

ایـن خـوش بینی هـا نقـش مهـم داشـت. امـا در روزهـای اخیر 

و بـا تاخیـر غیـر متعـارف در اعـالن نتیجـه ابتدایـی، مداخالت 

بـی مـورد تیم هـای انتخابـات در کار آن هـا و افزایـش ابهـام در 

رسنوشـت انتخابـات ریاسـت جمهـوری، کم کم نشـانه هایی از 

ضعـف و کم کاری در کمیسـیون های انتخاباتـی رو منا گردیده 

است. 

بزرگ تریـن نشـانه ایـن ضعـف، تاخیـر در اعـالن نتایـج 

ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت. متاسـفانه رهری 

انتخابـات  تجربـه  تکـرار  در حـال  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

انتخابـات  نتایـج  اعـالن  کـه  هان گونـه  اسـت.  پارملانـی 

پارملانـی ماه هـا طـول کشـید و پـس از هـر دور بازشـاری آرا، 

تغییـرات غیـر قابـل پیـش بینـی در نتایـج آرا پیش آمـد، اینک 

عیـن قضیـه در انتخابات فعلی نیز در حال تکرار شـدن اسـت. 

اعضـای کمیسـیون های انتخاباتـی بایـد مطابـق جـدول زمان 

بنـدی شـده کـه از قبـل تهیـه کـرده بودنـد، کار خـود را انجـام 

می دادنـد. درسـت اسـت کـه مشـکالت تخنیکـی و سـاختاری 

در کشـور مـا زیـاد اسـت. ولـی حداقـل می توانسـتند نتایـج 

قسـمی انتخابـات را کـه بـه دسـت آورده بودند در زمـان تعیین 

شـده اعـالن می کردنـد و در بـاره آرای مشـکوک و غیـر معتـر 

بـر اسـاس شـکایات تیم هـای انتخاباتـی و ناظریـن انتخابـات 

بعـدا تصمیـم می گرفتنـد. در هیچ جـای دنیا نتیجـه انتخابات 

بـه یـک بـاره و بـه طـور نهایـی اعـالن منی شـود. بلکـه چندین 

مرحلـه دارد. 

در  متعـارف  غیـر  تاخیـر  بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

اعـالن نتایـج انتخابـات مرتکـب بزرگ ترین اشـتباه شـده اند. 

زیـرا آن هـا خـود زمینـه سـوء تفاهم هـا و ابهامـات را بـه وجـود 

آورده انـد. اکنـون بـا گذشـت هـر روز از زمـان اعـالن نتایج، بر 

ناکارایـی و ضعـف عملکـرد کمیسـیون های انتخاباتـی افـزوده 

می گـردد. ایـن تنهـا تاخیـر در کار کمیسـیون ها نیسـت، بلکه 

عقـب ماندن از جدولی اسـت که خود اعضای کمیسـیون های 

انتخاباتـی قبـال تهیـه کـرده انـد و بـه مـردم وعـده سـپرده اند. 

اکنـون هـر چـه زمـان می گـذرد از یکسـو بـی اعتـادی و بـی 

ابهام هـای  دیگـر  سـوی  از  و  می شـود  زیادتـر  مـردم  بـاوری 

تـازه در کار کمیسـیون ها بـه وجـود می آیـد و ایـن ابهام هـا و 

تردیدهـا توجیه ناپذیرتـر می گـردد. کمیسـیون های انتخاباتـی 

قـراردادن  بهانـه  بـا  را  خـود  ضعـف  و  کاری  کـم  منی تواننـد 

مشـکالت تخنیکـی و یـا سـاختاری توجیـه کننـد. 

مداخلـه  دیگـر  جـران  قابـل  غیـر  و  بزرگ تـر  ضعـف 

تیم هـای انتخاباتـی در کار کمیسـیون ها و بی تدبیـری اعضای 

کـه  ایـن  در  اسـت.  مداخـالت  ایـن  برابـر  در  کمیسـیون ها 

کمیسـیون های انتخاباتی پـس از انتخابات ضعیف عمل کرده 

انـد و در برابـر تقاضاهـای غیـر قانونـی و مداخـالت تیم هـای 

انتخاباتـی کـم آورده اند شـکی نیسـت. تیم هـای انتخاباتی به 

گونـه جانبدارانـه و مطابـق منافـع خـود هر روز حرفـی جدید و 

مشـکلی تـازه بـه وجـود می آورنـد. کمیسـیون های انتخاباتـی 

هـم هنـوز نشـان داده انـد کـه نـه تنهـا توانایـی ایسـتادگی در 

انتخاباتـی را ندارنـد؛  برابـر مداخـالت غیـر قانونـی تیم هـای 

بـه گونـه  انتخاباتـی  از اعضـای کمیسـیون های  بلکـه برخـی 

واضـح نقـش سـخنگو و مناینـده تیم هـای انتخاباتـی را ایفـا 

می کننـد. بر اسـاس قوانیـن و طرزالعمل های کمیسـیون های 

انتخاباتـی بایـد بـی طرفانـه و عادالنـه کار خود را انجـام دهند 

و حـق جانـب داری از هیـچ کاندیـدا و یـا تیمـی را ندارنـد. در 

حالـی کـه ایـن روزهـا به طـور روشـن اعضـای کمیسـیون های 

تیم هـای خـاص عمـل می کننـد و هنـوز  نفـع  بـه  انتخاباتـی 

اعضـای  آشـکار  تخلفـات  از  جلوگیـری  بـرای  تدبیـری  هیـچ 

کمیسـیون های انتخاباتـی گرفته نشـده و هیچ برخـورد قانونی 

بـا آنـان صـورت نگرفته اسـت. 

واقعیـت این اسـت که متاسـفانه مـا در حال تکـرار تجربه 

انتخابـات  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های  قبلـی  اعضـای  کار 

پارملانی سـال گذشـته هسـتیم. کسـانی کـه اکنون بـه خاطر 

کـم کاری و جانبداری هـای غیـر قانونـی از کاندیـدان و تاخیـر 

بیـش از حـد در اعـالن نتایـج انتخابـات پارملانـی در زنـدان 

هسـتند، هـان کارهایـی را کردنـد کـه اکنـون شـاهد هـان 

کارهـا در کمیسـیون های انتخاباتی هسـتیم. بـرای مردمی که 

در روز انتخابـات بـا هـزاران خطـر بـه پـای صندوق هـای رای 

رفتنـد تا رسنوشـت کشـور را تعییـن کنند و بسـتگان خویش را 

در همیـن راه از دسـت دادنـد، بـه هیچوجه قابل قبول نیسـت 

کـه آرا و رسنوشـت شـان قربانـی بازی های سیاسـی و کم کاری 

اعضای کمیسـیون های انتخاباتی شـود. مـردم خواهان اعالن 

نتایـج انتخابـات هسـتند و بـرای آن لحظـه شـاری می کننـد. 

مـا در وضعیـت حساسـی قـرار داریم و آینده کشـور بسـتگی به 

تعییـن رسنوشـت انتخابـات ریاسـت جمهـوری دارد. هـر گونـه 

ضعـف و کم کاری از سـوی کمیسـیون های انتخاباتـی به منزله 

بـازی بـا رسنوشـت سیاسـی و آینده کشـور اسـت. 

د کونــړ نــاړۍ ولســوالۍ کــې افغــان رسحــدي ځواکونــو 

ــر وړانــدې د احتــايل جکــړې  ــو پ د پاکســتاين پوځیان

چمتوالــی نیولــی دی.

ترمنځــه  د ځواکونــو  هېوادونــو  دواړو  د  اوونــۍ  تېــره 

ــړه  ــې جګ ــر رس دوه ورځ ــدو پ ــتې د جوړې ــوې پوس د ی

رامینځتــه شــوه .

ــوا  ــړی ل ــځ کــې د رسحــدي لوم ــه ختی ــواد پ اوس د هې

قومنــدان وايــي پاکســتاين پوځیانــو د بریدونــو د ځــواب 

ورکولــو پــه موخــه د کونــړ او نورســتان د غرونــو پــه 

ــر  ــه ځــای پ ــې رسحــدي ځواکون حاکمــو ســیمو کــې ی

ــړي دي. ــای ک ځ

همــداراز  خېــل  حســین  ایــوب  محمــد  بریدجــرال 

وايي:»پــه اووم تاریــخ بانــدې زمــوږ او د دوی ترمنــځ ډز 

ــه دی شــوی،  ــا جنــګ ن ــورې بی ــر اوســه پ ــد وشــو، ت بن

رسحــدي ځواکونــه پــه عــايل مــورال رسه الس پــه ماشــه 

دي، هغــو ســیمو کــې چــې دوی تحــرکات کــول، اوس 

ــه ســیمې څــاري.«  ــوږ نښــه ویشــتونکي هغ نشــته، زم

لــوا  لومــړی  رسحــدي  د  کــې  ختیــځ  پــه  هېــواد  د 

قومنــدان وايــي یــوه اوونــۍ وړانــدې پاکســتاين ځواکونو 

د کونــړ نــاړۍ ولســوالۍ د دوکالم کيل د تورکمــر پــه 

ــړی و  ــل ک ــو کار پی ــتې جوړول ــې د پوس ــه ک ــوړه څوک ل

ــه اړ  ــون ت ــدې غرګ ــر وړان ــې پ ــو ی ــان ځواکون ــې افغ چ

ــړل. ک

ــې  ــیمه ک ــوالۍ دوکالم س ــدي ولس ــاړۍ رسح ــړ ن د کون

چــې د ډیورنــډ فــريض ګرښــې تــه څېرمــه پروتــه ده، کــه 

کونړ کې د پاکستاين پوځيانو د احتاميل جګړې پر وړاندې چمتووالی

سرمقاله

ضعف در کار کمیسیون های 
انتخاباتی

محمد هدایت 

ــتان  ــتان او افغانس ــته د پاکس ــړې وروس ــم د جګ ــه ه څ

رسحــدي ځواکونــو ترمنــځ ډز بنــدي اعــالن شــوې، خــو 

ــه  ــه ماش ــه پ ــم کوت ــه اوس ه ــدي ځواکون ــان رسح افغ

دي.

د دوکالم کيل اول رسحــدي ټــويل قومنــدان، دوهــم 

زیاتوي:»پاکســتانیانو  حیــدري  عبدالصابــر  بریدمــل 

غوښــتل چــې د تــور کمــر پــه ســیمه کــې چــې صفــري 

نقطــه ده، زمــوږ پــه خــاوره کــې پوســتې جــوړې کــړي، 

مــوږ لومــړۍ غوښــتل چــې د مذاکراتــو لــه الرې دا خره 

حــل کــړو دا چــې پــه دې ســیمه کــې د تاسیســاتو رسه 

زمــوږ پوځیــان او خلــک حساســیت لــري، خــو بیــا هــم 

طالبان در تخار اموال غیر نظامیان را غارت کرده اند

ــې  ــو ی ــان ځواکون ــر افغ ــړ، او پ ــه دوام ورک ــل کار ت خپ

دزې وکــړې او جګــړه پیــل شــوه.«

مــر، عبدالنــارص  قومــي  ولســوالۍ  نــاړۍ  د کونــړ 

زیاتوي:»زمــوږ د رسحــدي ځواکونــو پــه مــټ پاکســتاين 

پوځيانــو تــه غــاښ ماتوونکــی ځــواب ورکــړ، هــر ورځ پــه 

ــوو.« ــې مخالــف ی مــوږ تېــری کېــږي او مــوږ ی

وايــي  اوســېدوونکي  ولســوالۍ  رسحــدي  نــاړۍ  د 

پاکســتان غــواړي د افغانســتان پــه خــاوره کــې دننــه پــه 

ــړي . ــوړې ک ــتې ج ــې پوس ــو ک ــو نقط حاکم

قومــي مــر، کفایــت اللــه وايي:»دلتــه لــس کالــه 

پوځيــان  پاکســتاين  اوس  ده،  پوســته  چــې  کېــږي 

غــواړي شــا تــه یــې پوســته واچــوي، خــو مــوږ حکومــت 

تــه دا وايــي چــې وررسه والړ یــوو، حکومــت دې مخکــې 

وي، مــوږ ورپســې والړ یــوو.«

اوســنۍ  څرګنــدوي:»دا  غوث الدیــن  مــر،  قومــي 

خــره نــه ده، لــه دې ځایــه درې او څلــور ځلــې جګــړه 

ــم د  ــس س ــوې دي، ول ــړې ش ــې جګ ــه چ ــړې ده، کل ک

ــړی دی.« ــړ ک ــو مالت ــل پوځیان خپ

د کونــړ نــاړۍ ولســوالۍ دوکالم کلــی د ډیورنــډ فــريض 

ګرښــې د پاکســتان چــرال رسه پولــه لــري چــې د 

تېــرې اوونــۍ د دوه ورځــو جګــړو پــر مهــال د دې کيل 

دوه مېرمنــې وژل شــوي او د ښــځو او ماشــومانو پــه 

کــډون پنځــه تنــه نــور ټپیــان دي. خــو افغــان امنیتــي 

چارواکــي بیــا ادعــا کــوي چــې دوه ورځنــۍ جکــړه کــې 

ــه اوښــتې ده. ــه هــم مــرګ ژوبل ــو ت پاکســتاين پوځیان

 

در  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوالن 

زون رشق اعـالم کرده انـد کـه از آغـاز سـال جاری 

در  خشـونت  قضیـه   ۲۲۰ تاکنـون،  خورشـیدی 

بـه ثبـت رسیده اسـت.  ایـن زون  علیـه زنـان در 

سـاحوی  دفـر  رئیـس  حمیـدی،  صرینـه 

کمیسـیون حقـوق بـر در زون رشق در مراسـمی 

از خشـونت  روز جهانـی جلوگیـری  بـه مناسـبت 

برابـر  در  خشـونت  آمـار  گفته اسـت،  زنـان  علیـه 

نورسـتان  لغـان،  کـر،  والیت هـای  در  زنـان 

بـه  نسـبت  و  رسیده اسـت  ثبـت  بـه  ننگرهـار  و 

سـال های گذشـته مقـداری افزایـش یافته اسـت.

دفـر والـی ننگرهـار گفته اسـت کـه ایـن مراسـم 

روز سـه شـنبه )۱۴ عقرب( از سـوی ریاسـت امور 

زنـان ایـن والیـت برگـزار شده اسـت.

بـه گـزارش افـق، فتانـه عزیـز، رئیـس امـور زنـان 

گفته اسـت  مراسـم  ایـن  در  ننگرهـار،  والیـت 

قضیـه   ۹۱ گذشـته،  مـاه  هفـت  جریـان  در  کـه 

خشـونت در برابـر زنـان در ایـن والیـت بـه ثبـت 

رسـیده کـه شـامل فـرار از منـزل، ازدواج اجباری، 

می شـود. روانـی  و  فزیکـی  خشـونت های 

رشقـی  والیت هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

امنیـت  تروریسـتی  گروه هـای  حضـور  به دلیـل 

ندارنـد. مناسـبی 

ثبت ۲۲۰ قضیه خشونت علیه زنان در زون شرق کشور در ۷ ماه



همچنیـن کاالهایـی کـه در داخـل ایـران ارزان تـر از 

بیـرون از مرزهـا هسـتند کـه امـکان صـادرات رسـمی 

آن وجـود نـدارد، مانند سـوخت، به صـورت غیر قانونی 

قاچـاق مـی شـود. شـکل گیـری محموله هـای قاچاق 

سـوخت در مرزهای مشـرک کشـور از دیگر مشـکالت 

تحریـم هـای علیـه ایـران و نابرابـری نرخ ارز در کشـور 

باشـد. می 

کاهـش دالر در افغانسـتان باعـث افزایـش تقاضا برای 

آن مـی شـود و ایـن افزایـش کوتـاه مـدت باعـث باالتر 

رفـن نـرخ دالر نسـبت بـه افغانـی می شـود کـه معنی 

قیمـت  شـدن  تـر  گـران  و  افغانـی  ارزش  کاهـش  آن 

کاالهـای داخلـی نسـبت بـه قبـل مـی باشـد. امـا این 

یـک طرف سـکه اسـت. 

طـرف دیگـر ایـن اسـت کـه نشـان مـی دهـد اقتصـاد 

افغانسـتان تـا چـه انـدازه بـا پشـتوانه دالر حرکـت می 

کنـد. بـه عبارتـی وابسـتگی اقتصـاد افغانسـتان را بـه 

اقتصـاد کشـورهای منطقـه بـه صورت بسـیار شـدیدی 

نشـان مـی دهـد. بـه عبارتـی تهدیدهـا و تحریـم های 

اثـر پذیـری بسـیار زیـادی  موجـود در سـطح منطقـه 

دارد.

3

 بـا خـروج آمریـکا از برجـام، دونالـد ترامـپ تحریم های 

سیاسـت های  تغییـر  خواهـان  و  برگردانـده  را  ایـران 

ایـران شـده اسـت، امـا مقام هـای ایرانـی همچنـان بـر 

درحالـی  ایـن  دارنـد.  ارصار  خـود  قبلـی  موضع هـای 

اسـت که چنـدی پیش دوره شـش ماهـه معافیت چند 

کشـور خریـدار نفـت از ایـران متـام شـد. 

در چنیـن رشایطـی اسـت کـه اقتصـاد ایـران در حدود 

یـک سـال اخیـر بـا بحـران ارزی درگیـر بـوده اسـت 

و  تقاضـا و عرضـه دالر از تعـادل خـارج شـده اسـت و 

نسـبت ارزهای خارجـی بخصـوص دالر در ایران باعث 

شـده تـا تقاضـای مـازاد زیـادی در بازارهـای داخلی و 

بـرون مـرزی بـرای خـود ایجـاد مناید.

بـر  امللـل  بیـن  جامعـه  مختلـف  تحریمهـای  اعـال 

رفـاه  و  تولیـد  بـر  نامطلوبـی  اثـرات  ایـران  اقتصـاد 

اجتاعـی بهجـای گذاشـته اند. تحریـم هـای نفتـی، 

تحریـم هـای معامـالت مالی بین املللـی، تحریم های 

تجـاری و... باعـث شـده تـا اقتصـاد ایـران در روزهـای 

سـخت خـود قـرار گیـرد. امـا آنچه بیـش از همـه باعث 

نوسـانات اقتصـادی در بـازار ایـران شـده اسـت، بـی 

ثباتـی نـرخ ارز بخصـوص دالر مـی باشـد. 

تغییـر نسـبت دالر بـه ریـال در روزهایـی کـه اقتصـاد 

رو  روبـه  املللـی  بیـن  هـای  تحریـم  انـواع  بـا  ایـران 

اسـت باعـث شـده تـا اثـرات نگـران کننـده ای بـر پایه 

هـای اقتصـاد جامعـه و سـطح قـدرت خریـد مـردم در 

بازارهـای داخلـی داشـته کـه بـه تغییـر در سـطح رفـاه 

عمـوم جامعـه منجـر خواهـد شـد.

تغییـر شـاخص هـای اقتصـادی در ایـران باعـث عـدم 

تعـادل اقتصـاد شـده اسـت. بـی تعادلـی نیـز اولیـن 

ثباتـی در معـاش اعضـای جامعـه اسـت.  بـی  اثـرش 

تـرس و نگرانـی  از آینـده اقتصـاد ایـران باعث شـده تا 

مـردم بـه تبدیـل دارایـی نقـدی خـود بـه کاالهایی که 

باعـث حفـظ ارزش دارای شـان در آینـده مـی کننـد. 

یکـی از ایـن کاالهـا دالر و ارزهـای خارجـی بـه حیـث 

یـک کاالی اقتصـادی سـودآور مـی باشـد.

و  طبیعـی  غیـر  صـورت  بـه  مـردم  دالر  تقاضـای  لـذا 

کاذب زیـاد مـی شـود. بـه قـول اقتصاددانـان تقاضای 

کاذب و مـازاد باعـث ایجـاد قاچـاق کاال مـی شـود. 

در ایـن رشایـط دالر بـه حیث یـک کاال مـورد معامالت 

قاچـاق قـرار مـی گیـرد و توسـط قاچـاق بـران ارزی از 

مرزهـای مشـرک افغانسـتان و ایـران حمـل و نقل می 

شود.

در رشایطـی کـه در ایـران دالر کـم اسـت و ایـران بـه 

سـبب افزایـش تقاضـای غیـر حقیقـی دالر بـا کـری 

مواجه شـده اسـت، بـازار قاچاق ارز به خوبی قسـمتی 

 مقدمه
تعریـف نظـام هـای سیاسـی و تقسـیم بنـدی هـای 
مربـوط بـه آن یکـی ازموضوعـات اساسـی وحیاتـی 
درهرکشـورومردم متعلـق بـه آن است.تقسـیم بندی 
و بررسـی انـواع نظـام سیاسـی یکـی از بحـث هـای 
اسـت کـه در گذشـته هـای دور مـورد توجـه علمـا 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  فیلسـوفان  و  اندیشـمندان  و 
افالطـون، ارسـطو در یونان باسـتان تقسـیم بندی از 
نظام سیاسـی ارائه نمود. در دوره رنسـانس منتسکیو 
و امـروزه نظریـه هـای جدیـد در ایـن مـورد شـکل 
گرفته اسـت. تقسـیم بنـدی که امـروز اندیشـمندان 
و نظریـه پـردازان از انـواع نظـام سیاسـی ارائـه مـی 
کنـد با تقسـیم بنـدی گذشـتگان تفاوت هـای دارد. 
بررسـی موضـوع نظـام سیاسـی از بحـث های اسـت 
افغانسـتان  مـردم  و  افغانسـتان  سیاسـی  نخبـگان 
نیازمنـد آن اسـت. زیـرا یکـی از بحـث هـای جـدی 
در افغانسـتان میـان نخبـگان درون حکومتی و برون 
حکومتـی همین مسـئله می باشـد. از طرفـی مردم و 
شـهروندان افغانسـتان خیلـی از نظام و سـازگار های 
آن اطـالع نـدارد بنابراین ضروری اسـت کـه در مورد 

انـواع نظـام سیاسـی توضیحـات چنـد ارائـه نمایم.
الف - تظام ریاستی :

در ایـن نـوع حکومـت اداره کشـور بـه عهـده رئیـس 
جمهـوری اسـت و قوه مجریـه از قوه مقننـه تفکیک 
ایـن حکومـت  نمونـه  آمریـکا  اسـت.حکومت  شـده 
اسـت.با توجـه بـه انـواع تفکیـک قـوا مـی تـوان بـه 
چنـد نـوع نظـام سیاسـی رسـید. تفکیک مطلـق قوا 

اقتصـاد  داد  بـه  و  مـی منایـد  تامیـن  را  نیـاز  ایـن  از 

ایـران میرسـد. حـال سـوال این اسـت که آیـا کمک به 

اقتصـاد ایـران باعـث رضر بـه اقتصـاد اقغانسـتان مـی 

شود. 

بـه  هرچنـد  ارز  نـرخ  سـتد  و  داد  ایـن  حـال  هـر  بـه 

صـورت قاچـاق اسـت امـا در نهایـت یک معاملـه کالن 

اقتصـادی بیـن دو ملـت اسـت و معاملـه ای از جنـس 

تبـادل کاالیـی بـه نـام دالر. 

در اقتصـاد زمانـی معاملـه مقبـول طرفیـن اسـت و هـر 

ایـن معاملـه هسـتند کـه  تـداوم  بـه  دو طـرف حاظـر 

دو طـرف معاملـه بـازی برد-بـرد داشـته باشـند. یعنـی 

دو طـرف از معاملـه سـود بربنـد. تنهـا در ایـن صـورت 

اسـت کـه معاملـه ادامه مـی یابـد و بارها و بارهـا تکرار 

شـد. خواهد 

چنـد سـال قبـل بانـک مرکـزی افغانسـتان اعـالم کـرد 

کـه یـک نفـر می توانـد تـا ۲۰ هـزار دالر از فـرودگاه و 

دیگـر مرزهـا بـه صـورت نقـد از این کشـور خـارج کند، 

بانک هـا  طریـق  از  بایـد  را  مقـدار  آن  از  بیشـر  امـا 

انتقـال دهـد. در آن صـورت بانـک مطلـع خواهـد بـود 

کـه پـول از چـه کسـی و بـه کجـا منتقـل شـده اسـت. 

بـه این معنی که سـه قـوه کامال از همدیگر مسـتقل 
اسـت و هیـچ گونـه مشـارکت، سـهم گیـری و تاثیـر 
گـذاری بـر همدیگر نـدارد. نوع تقسـیم قوا به شـکل 
عمـودی می باشـد. مثـل تفکیک قـوا در آمریـکا. اما 
نـوع دیگـر تفکیـک قوا نسـبی می باشـد کـه باوجود 
مسـتقل بـودن امـا سـه قـوه در در اعمـال وظایـف و 
صالحیـت هـای قـوای دیگر مشـارکت، سـهم گیری 
و تاثیـر گـذاری دارد. مثـل تفکیک قوا در انگلسـتان.

از تفکیـک مطلـق قـوا نظـام ریاسـتی شـکل میگیرد 
کـه در آن رئیـس جمهور در رأس دولت قرار داشـته 
و قـوه مجریـه در چنیـن نظامـی یـک رکنـی اسـت. 
انتخـاب مـی شـود  مـردم  رأی  بـا  رئیـس جمهـور 
دارای  و  بـوده  مردمـی  مشـروعیت  دارای  بنابرایـن 
صالحیـت وسـیع بـوده و از قـدرت زیـادی برخوردار 
مـی باشـد. قـوه مجریـه از قـوه مقننه کامال مسـتقل 
اسـت بـه همین خاطـر قوه مقننـه نه در ایجـاد آن و 
در نـه در انتحـالل آن نقش نـدارد. قوه مقننـه نیز از 
طـرف مـردم انتخاب مـی شـود بنابراین قـوه مجریه 

نمـی توانـد پارلمـان را منحـل نماید.
ب - نظام پارلمانی:

شـیوه ای از حکومـت اسـت کـه در آن یـک دولـت 
ایـن  در  می کنـد.  اداره  را  کشـور  امـور  پارلمانـی 
سیسـتم تفکیک روشـنی بیـن قوای مجریـه و مقننه 
وجـود نـدارد، امـا »رئیـس دولـت« و »شـخص اول 
کشـور« دو نفـر هسـتند. شـخص اول کشـور معموال 
در ایـن نظام هـا اختیاراتـی محـدود دارد و سـمتش 
عمدتـا تشـریفاتی اسـت. از تفکیک نسـبی قـوا نظام 

 محمدداودمحمدی   

انواع نظام های سیاسی   بررسی 
افغانستان  در ضرورت بقای نظام موجود 

در اقتصاد افغانستان پس لرزه هایی 

لـذا براسـاس ایـن قانـون و مجـوز بانـک افغانسـتان، 

انتقـال تـا بیسـت هـزار دالر به بیـرون از این کشـور در 

مرزهـا نیـازی به ثبـت ندارد و بـرای انتقال بیـش از آن 

بایـد مـدرک بازرگانـی موجـود باشـد.

بـا ایـن وجود مرزهـای غربی افغانسـتان معموالً مسـیر 

ترانزیـت مـواد مخـدر و قاچـاق انسـان بـه ایـران بوده، 

ولـی اکنـون قاچـاق دالر نیـز بـه آن اضافه شده اسـت. 

ارزش کل ارز قاچاق شـده از افغانسـتان بسـیار بیشر 

از خـروج قانونـی ارز اسـت. بـر اسـاس صـورت خریـد 

افغانسـتان، در سـال 2018، حـدود 3  هـای دولـت 

میلیـارد دالر ارز از ایـن کشـور خـارج شـده اسـت. این 

بانـک  مقامـات  بنابـر گزارشـات  کـه  اسـت  در حالـی 

مرکـزی ، در ایـن مـدت اخیـر )در سـال 2019( بیـش 

از 5 میلیـارد دالر تراکنـش غیرقانونـی از جملـه قاچاق 

ارز در افغانسـتان رخ داده اسـت.

اینکـه چـرا این مشـکل ایجاد شـده خود بحـث دیگری 

اسـت و اینکـه دارو و درمـان این مشـکل چیسـت خود 

بحـث دیگـری را مـی طلبـد کـه در مجـال دیگـری در 

همیـن روزنامـه مطرح خواهـم کرد. 

امـا بـه حیث یـک اقتصـاد دان این نکته مهـم را مطرح 

مـی کنـم کـه امـروز مشـکل اقتصـاد افغانسـتان عـدم 

دسـت  رسمایـه  ایـن  و  اسـت  رسمایـه  جـذب  امـکان 

دالالنـی مـی چرخـد کـه هـرکاری انجـام مـی دهنـد 

جـز وارد شـدن در فضـای کسـب و کار و اشـتغال زایی 

حقیقـی جوانـان پرتـوان و پر اسـتعداد کشـور عزیزمان 

افغانسـتان. 

رونـق  شـود  جـذب  بتواننـد  هـا  رسمایـه  ایـن  اگـر 

از  بسـیاری  و  منـود  خواهـد  فراهـم  را  اقتصـادی 

یافـت. خواهـد  بهبـود  نیـز  مـردم  معـاش  مشـکالت 

لـذا بـه تعبیـر اقتصاددنـان جامعـه باید بتوانـد ارزهای 

خارجـی را در خـود جـذب و مـرف مناید. 

اینکـه ارزهـا و دالرهـا در جیـب مـردم و دالالن نرخ ارز 

بـه صـورت نقدینگـی باشـد یا در فـالن بانک سـوییس 

خـوب اسـت امـا عالـی نیسـت و گـره ای از مشـکالت 

بیـکاری و تـورم جامعـه کـم منـی کند. 

مهـم ایـن اسـت کـه پـول های رسگـردان جـذب بخش 

حقیقـی اقتصـاد شـود کـه منجـر بـه تولیـد گـردد نـه 

جـذب بخش سـفته بـازی و داللـی گری بخـش کاذب 

و غیـر حقیقـی اقتصـاد کـه منجـر بـه بیـکاری، تـورم و 

در نهایـت رکـود شـاخص هـای اقتصـادی مـی گـردد.

پارلمانـی شـکل مـی گیرد که قـوه مجریـه دو رکنی 
اسـت کـه یک رکـن آن رئیـس جمهور و رکـن دیگر 
آن صـدر اعظـم مـی باشـد که صـدر اعظـم و کابینه 
آن در برابـر پارلمان پاسـخگو خواهد بـود. قوه مقننه 
هـم در بـه وجـود آوردن و هـم در از بیـن بـردن آن 
نقـش دارد. پارلمـان به اعضا کابینـه رأی اعتماد داده 
و آن را اسـتیضاح مـی نمایـد. بنابراین قـوه مقننه در 
رأس قـوا قـرار دارد. در نظـام پارلمانـی قـوه مجریـه 
حـق انحـالل پارلمـان را دارد زیـرا این مسـئله باعث 
مـی شـود که یـک توازن قـوا میان این دو قوه شـکل 

 . د بگیر
طرفـداران نظـام پارلمانـی دیـگاه هـا وتحلیـل هـای 
قـدرت  سـازی  متمرکـز  غیـر  بـرای  دارد:  را  خـود 
ریاسـتی  نظـام  تـا  نیازاسـت  کنونـی  درافغانسـتان 
فـرد محـور بیـک نظـام غیرمتمرکزفـدرال پارلمانـی 
تغییـر یابـد و همـراه بـا ان درسـاختار واحـد هـای 
اداری کشـورکه دوراز واقعیتهـای قومـی و اجتماعـی 
افغانسـتان اسـت بایـد تجدیـد نظـر اساسـی صورت 
گیـرد و هـر واحد اداره ی دولتی درمحالت متناسـب 
بـا شـعاع وجـودی وتکثـر نفـوس وتناسـب فزیکـی 
اقـوام اولسـوالیها و والیـات ؛ایـاالت جدیـد تشـکیل 
شـوند وصالحیـت بیشـتربرای نماینـدگان منتخـب 
مـردم درهرمحـل سـپرده شـده و والیهـا و ولسـوالها 
و شـاروال هـا  ازطـرف مـردم انتخـاب و دربرابرمردم 
تا،هریـک  باشـند  جوابـده  و  مسـول  محـل  هـر 
ازاقـوام هـم سرنوشـت، بتواننـد درتعیـن سرنوشـت 
واختیـارات  خـود،رأی  واجتماعـی  اداری  موسسـات 

خـودرا، درچـوکات والیـا ت و ایـاالت جدیـدا ایجـاد 
شـده متناسـب باتعدادنفـوس وحضورفزیکی وشـعاع 
وجـودی اقـوام واهمیـت جغرافیائی سـاحات متذکره 
غیـر  نظـام  درسیسـتم  چنـان  برخوردارگردندوهـم 
و  حقوقـی  شـخصیت  پارلمانـی  متمرکزفـدرال 
سیاسـی،  حاکمیـت  وعنصـر  تابعیـت  و  بین المللـی 
دارای وحـدت ویگانگـی کامـل می باشـد لـذا واحـد 
پولـی، پرچـم و نشـان کشـور، شناسـنامه و اسـناد 
حقوقـی بین المللـی درهمـۀ ایـاالت و بخش هـا و در 
داخـل و خـارج کشـور یکسـان و یک شـکل اسـت و 
سیاسـت خارجـی، سیاسـت دفاعـی وسیاسـت مالی 
کشـور نیـز تنهـا در مرکز و به وسـیلۀ دولـت مرکزی 
امـور  تنهـا در  ایـاالت  تعییـن می گـردد درحالیکـه 
داخلـی خود دارای صالحیت سیاسـی و حقوقی بوده 
و برخوردارازحـق اجـرای تصمیم گیـری می باشـند و 
ازخـود قانونگـذاری و مجالـس مقننـه و قـوۀ قضائیه 
و قـوۀ منتخـب مجریـه دارنـد، امـا ایـن قـوا موظـف 
هسـتند کـه درچارچـوب قانـون اساسـی عمومـی و 
قوانیـن مصـوب شـورای ملی کشـورعمل کننـد. بادر 
نظر داشـت پیشـینه ی تاریخـی سـاختاراداره دولتی 
افغانسـتان  - ترکیـب قومـی وموقعیـت جغرافیائـی 
مطابـق  گوناگـون  والیـات  و  ایالتهـا  بـه  میتـوان  را 
بـه حضـور فزیکـی و شـعاع و جـودی نفـوس اقـوام 
باشـنده ی هرمحـل تقسـیم ونامگذاری نمـود تاهیچ 
یـک ازاقـوام بـه بهانه تعلـق قومـی- زبانـی ومذهبی 
مـورد تبعیـض وبی عدالتـی های هویتـی قرارنگیرند.

ج - نظام نیمه ریاستی:
امـا نـوع سـوم نظـام سیاسـی نیـز وجـود دارد کـه 
آن را مـی تـوان نیمـه ریاسـتی ) نیمـه پارلمانـی یـا 
شـبه ریاسـتی( نامیـد. نمونـه بسـیار خـوب آن نظام 
سیاسـی فرانسـه می باشد. در فرانسـه رئیس جمهور 
از طـرف مـردم انتخـاب مـی شـود امـا پارلمـان در 
شـکل گیـری کابینـه نقـش دارد و مـی توانـد وزرا را 
اسـتیضاح نمایـد. نخسـت نیـز وجـود دارد کـه قـوه 
مجریـه را از حالـت یـک رکنی خـارج می کنـد. این 
نظـام هـم ویژگـی نظـام ریاسـتی و ویژگـی نظـام 
پارلمانـی را دارد .نظـام سیاسـی افغانسـتان نیز نیمه 
ریاسـتی مـی باشـد. رئیـس جمهـور از طـرف مـردم 
انتخـاب میشـود و پارلمـان در شـکل گیـری کابینـه 
نقـش دارد و پارلمـان مـی توانـد اعضـای کابینـه را 
اسـتیضاح نماید.اگـر چـه قانـون اساسـی افغانسـتان 
رئیـس جمهـور را در رأس دولـت جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان قـرار داده و بـه رئیـس جمهـور صالحیت 
هـای اجرائیـه، تقنینیـه و قضائیـه داده اسـت ام از 
آنجایـی کـه پارلمان در شـکل گیـری و از بین بردن 

کابینه نقش دارد بنابراین نظام سیاسـی افغانسـتان را 
مـی تـوان نظـام نیمـه ریاسـتی خوانـد. بنابراین بیش 
از آنکـه تـالش شـود کـه نظـام را از نـوع ریاسـتی به 
پارلمانـی تبدیـل کرد)چـون ریاسـتی نیسـت( بایـد 
تـالش کـرد که قـوه مقننـه را کارآمدتر کـرد تا قدرت 

قـوه مجریـه را بتوانـد مهـار نماید.
د - ضرورت بقای نظام موجود :

بنـا بـه دالیـل و ضـرورت های مشـخص بحـث تغییر 
نظـام بـا هربهانـه وتحلیلی غیـر منطقـی وغیرعقالنی 
خواهدبود.ازآخریـن فراینـد پروسـه ای صلـح کـه بـا 
طـرح سیسـتیم امارتـی نظـام موجـود راتهدیـد مـی 
کـرد و طرفـداران نظام ومـردم را به تشـویش انداخته 
بـود ؛بـا ناکامـی آن پروسـه مردم بـه انتخابـات رفتند 
و بـه اصـل نظـام مـردم سـاالرونظام موجـود باهمـه 
درنـوع  انتخابـات  دادنـد.  رای  اش  ونقایـص  معایـب 
خـودش و بـا همـه چالـش هایـش نوعـی ریفرانـدوم 
بـرای تایـد اصـل نظـام بـود. ازجانـب دیگربـا توجـه 
بـه تفکیـک قـوا و سـاختاراجتماعی و وضعیـت مدنی 
افغانسـتان تنهـا نظـام مناسـب وممکن تا زمـان حال 

نظـام نیمـه ریاسـتی مـی تواند باشـد. 
وحتـی  سیاسـی  وران  اندیشـه  همـه  دیگراینکـه 
طرفـداران  سسسـتیم پارلمانـی باید بداننـد که هنوز 
ازلحـاظ تاریخـی ونظـام سـازی دردوره ملـت سـازی 
قرارداریـم بـراي ایـن کـه فراینـد ملت سـازي در یک 
جامعـه بـه خوبـي و موفقانـه پیـش بـرود، مـردم باید 
از هویـت هـاي سـنتي قومي، نـژادي و مذهبـي عبور 
کننـد و بـه یـک احسـاس جمعي دسـت یابنـد. عبور 
از هویـت هـاي سـنتي امـا سـاده و آسـان نیسـت و 
نیازمنـد بـه وجـود آمـدن یـک خودآگاهـي جمعـي 
اسـت. در جوامـع توسـعه یافتـه ملـت سـازي مقـدم 
بـر دولـت سـازي اسـت. آنهـا بـر اسـاس تجربـه هاي 
تاریخـي بـه یـک خودآگاهـي جمعـي رسـیده انـد و 
ضـرورت همبسـتگي جمعـي در قالـب یـک ملـت را 
درک کـرده انـد، پـس از آن تالش کـرده اند که دولت 
را بـه مفهـوم مـدرن آن بسـازند. پـس تازمانـی که به 
هویـت و ارزشـهای ملی مشـترک دسـت نیابیـم هنوز 
درمرحلـه ای ملـت سـازی قراداریـم. درصـورت رفتن 
بـه نظـام غیرمتمرکز درواقـع بـه شـعله هـای نیرومند 
وخفتـه ای قـوم گرایـی، نـژاد گرایـی وزبـان گرایـی 
دامـن زده و کشورآسـیب دیـده وچنـد پارچـه را بـه 
تکـه هـای بـی شـماری تبدیـل مـی کنیـم. امنیـت 
نسـبی اسـتقالل نیـم بنـد و ارزشـهای ملـی وتاریخی 
خـودرا به دسـت خـود به دشـمنان می سـپاریم. پس 
با دالیل اشـاره شـده و حفظ دسـت آوردهـای دودهه 

ای اخیرچـاره ای جزحفـظ نظـام موجـود نداریـم . 
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 جان محمد عسکری

و



 ۵ نوامرب ۱۹۱۳؛ ۱۰۶ سال پیش در چنین روزی ویوین 

لـی در دارجیلینـگ هنـد زاده شـد. او را بـرای مهمرتیـن 

نقـش زندگـی اش از میان ۳ هزار نفـر برگزیدند.

توانگـران  از   Vivien Leigh لـی  ویویـن  مـادر  و  پـدر 

بریتانیایـی سـاکن هنـد اسـتعامری بودنـد. از کودکـی با 

ادبیـات و آثـار منایشـی آشـنا بود. شـش سـاله بـود که به 

انگلیـس رفـت و او را هشـت سـال بـرای تحصیـل بـه یک 

شـبانه روزی سـختگیر کاتولیـک سـپردند.

خـودش می نویسـد: "در آنجـا درس پیانـو میگرفتـم، در 

ارکسـرت دبسـتان ویولونِسـل میـزدم و در تئاتـر هـم بـازی 

میکردم".

دوره دبیرسـتان را در فرانسـه و آملـان گذرانـد ولـی آنقدر 

بـه بازیگـری تئاتـر و سـینام عالقـه داشـت کـه همـر و 

خانه را رها کرد و و در ۲۱ سـالگی برای نخسـتین بار در 

فلـم  کمـدی "اوضـاع روبراه میشـه" بـازی کرد.

اولیویـه  لورِنـس  بـه دنبـال عشـقش  بـود کـه  25 سـاله 

رفـت. آمریـکا  بـه  وقـت  نامـدار  کارگـردان  و  هرنپیشـه 

در آن هنـگام میلیون هـا خواننـده آمریکایی رمـان "بر باد 

رفتـه" اثـر مارگریـت میِچـل در انتظـار فلم  کتـاب بودند و 

بـه ِدیویـد ِسـلزنیک تهیه کننـده فلـم  ۱۴۰۰ درخواسـت 

نقـش  آرزو داشـتند  بـود کـه  از دخـرتان جـوان رسـیده 

شـخصیت رمـان اسـکارلِت اوهـارا را بـازی کننـد.

ِسـلزنیک پس از دو سـال جسـتجو هرنپیشـه دلخواهش 

را پیـدا کـرد و در یادداشـت های روزانـه اش نوشـت: «نـور 

معرفـی اش  واِرن  بـرادرم  کـه  بـود  افتـاده  روی صورتـش 

کـرد. در هـامن اول دیـدم او درسـت هـامن تصـور من از 

اسـکارلِت اوهـارا اسـت«.

ویویـن لـی برای اجـرای نقش در فلـم  در ۲۲ هفته بازی، 

تنهـا چهـار روز اسـرتاحت کـرد و گاه روزی ۱۸ سـاعت 

جلـوی دوربیـن بـود و بـه گفتـه گواهـان عینـی پـس از 

پایـان کارش چنـد سـال پیرتـر بـه نظـر می رسـید.

دخـرت  یـک  نقـش  توانسـت  خاطـر  همیـن  بـه  شـاید 

عاشق پیشـه را بـازی کنـد که با گذشـت زمان بـه یک زن 

تبدیـل شـد. دلسـنگ خونـرد 

"بـر بادرفتـه" تـا امـروز موفق تریـن فلـم  هالیوود به شـامر 

آمـده و ویویـن لـی در توفیق ایـن فلم  نقـش تعیین کننده 

داشـته است.

فلـم  ِسـلزنیک ۱۰ جایـزه اوسـکار گرفـت کـه یکـی از آنها 

نصیـب لی شـد.

ویوین لی در ۶۴ سالگی در لندن درگذشت.

وامدار ماندگاری بر بادرفته

هـدف

 بازیگـر برنـده اسـکار در فلـم ی بـرای نت فلیکـس جلوی 

دوربیـن مـی رود کـه فلم نامـه آن را کارگـردان »مامویـت 

غیرممکـن« نوشـته و کارگـردان آن در فهرسـت فلم  هـای 

امسـال اسـکار است.

بـه نقـل از ورایتـی، سـاندرا بـوالک بازیگـر درامـی فعـال 

بی نـام بـرای نت فلیکـس شـد تـا در نقـش زنـی کـه بایـد 

کنـد،  تجربـه  را  زنـدان  از  بیرون آمـدن  از  پـس  زندگـی 

ظاهـر شـود.

و  می کنـد  کارگردانـی  فینگ شـایت  نـورا  را  فلـم   ایـن 

بـود. خواهـد  آن  کننـده  تهیـه  کینـگ  گراهـام 

فلـم  »خرابـکاری سیسـتم«  بـا  امسـال  فینگ شـایت کـه 

اسـکار  رقابـت  در  آملـان  از سـوی  یـا »سیسـتم شـکن« 

امسـال حضـور دارد، ایـن فلـم  را بـر مبنـای فلم نامـه ای 

بـه قلـم کریسـتوفر مک کـوری فلم نامه نویـس و کارگردان 

می سـازد. غیرممکن-فـال اوت«  »ماموریـت 

بوالک از تهیه کنندگان فلم  هم خواهد بود.

از  کـه  زنـی ظاهـر می شـود  نقـش  در  فلـم   ایـن  در  وی 

زنـدان بیـرون آمـده و دوبـاره وارد اجتامعـی می شـود کـه 

حارض نیسـت رفتارهای ناشایسـت و خشـونت بـار وی در 

گذشـته را ببخشـد. 

او بـا دوسـتان سـابقش روبـه رو می شـود کـه قصـد دارند 

او را داوری کننـد و وی تنهـا وقتـی بـه رسـتگاری امیدوار 

می شـود کـه با خواهـر کوچک تـرش پس از مدت هـا روبه 

رو می شـود.

ایـن دومیـن همـکاری بیـن بـوالک و نت فلیکـس اسـت. 

پرنـده«  »جبعـه  موفـق  بسـیار  تجربـه  پیشـرت  دو  ایـن 

بـه  پسارسـتاخیزی  و  آور  دلهـره  فلـم ی  کـه  داشـتند  را 

بـود.   ۲۰۱۸ سـال  در  بیـر  سـوزان  کارگردانـی 

کـه  می کـرد  تعریـف  را  زمانـی  آخـر  داسـتان  فلـم   ایـن 

نفـوذ  زمیـن  کـره   در  ماورائـی  موجوداتـی  یـا  موجـود 

کرده انـد و هـر کـس به بیـرون از محـل زندگی خـود نگاه 

می کنـد.  خودکشـی  بـه  رشوع  بالفاصلـه  کنـد 

در ایـن میـان عـده ای بازمانـده بـرای زنـده مانـدن تالش 

می کننـد.

سـال  کارگردانـی اش  تجربـه  اولیـن  فینگ شـتایت  بـا 

۲۰۱۹ در برلینالـه حضـور داشـت و جایزه خـرس نقره ای 

را دریافـت کـرد. 

و  بـرده  بین املللـی  جایـزه   ۲۴ زمـان  آن  از  او  صفلـم  

فلـم   بهرتیـن  بخـش  در  حضـور  بـرای  آملـان  سـوی  از 

شـد. نامـزد   ۲۰۲۰ اسـکار  بین املللـی 

مک کـوری اکنـون یـک فلـم  دیگـر از مجموعـه »ماموریت 

غیرممکـن« را در دسـت سـاخت دارد. 

ساندرا بوالک زندگی پس از
 زندان را تجربه می کند
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3393    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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حمل
 بـه نظـر می رسـد کـه از خسـتگی زیاد صبر تـان را از دسـت داده ایـد.  تمایل دارید 
کـه وارد هـر بحثـی شـوید.  بـا ایـن روش دوسـتانتان از شـما دور خواهنـد شـد اگر 
آرامـش خـود را حفـظ نکنیـد.  امـروز بعد از ظهر سـعی کنید بـه خانواده تـان توجه 

بیشـتری داشـته باشید

ثور
 بـا شـریک عاطفیتـان بحـث خواهیـد کـرد.  دقـت کنیـد کـه چـه چیـزی بـه زبان  
مـی آوریـد.  آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و بـه ایـن دعـوا پایـان دهیـد.  از مالقات 
بـا دوسـتان و رفتـن بـه سـفر هـا امـروز اجتناب کنیـد.  تصمیمـات مهمـی  خواهید 

گرفـت کـه پـول زیـادی را بـرای شـما بـه ارمغان مـی آورد.

جوزا
 امـروز در محیـط کار تمایـل داریـداز اطرافیـان خـود انتقـاد کنید.  ایـن اخالق خود 
را کنتـرل کنیـد وگرنـه دوسـتانتان از شـما دور خواهند شـد.   اخبار خوبی از سـمت 
یکـی از بسـتگان دریافـت مـی کنیـد.  مالقـات بـا دوسـتان تـان بـه شـما کمک می 

کنـد که مجـددا به خـود نزدیک شـوید.

سرطان
 حـوادث غیرمنتظـره ای رخ خواهـد داد کـه مانـع از اجـرای برنامـه هایتـان مـی 
شـود.  بسـتگان تـان از خـارج از شـهر قصد دیدن شـما را دارنـد.  فرصتـی دارید که 

اطالعـات ارزشـمندی را در ارتبـاط بـا کسـب و کارتـان یـاد بگیریـد.

اسد
 هیـچ چیـز شـما را امـروز خوشـحال نمی کند. هـم در محیـط کار و هـم در زندگی 
عاطفیتـان یـک سـری مشـکالت خواهید داشـت.  به دلیل شکسـت در کسـب و کار 
خـود عصبـی هسـتید. آرامـش خـود را حفـظ کنیـد.  دعـوا بـا شـریک عاطفـی تان 

آخریـن چیـزی اسـت که بـه آن نیـاز دارید.

سنبله
 حـوادث غیرمنتظـره ای رخ خواهـد داد کـه برنامـه هـای شـما را تـا قبـل از ظهـر 
خـراب مـی کنـد.  روز خوبی بـرای انجام کارهای تجاری نمی باشـد زیـرا مبلغ عمده 
ای پـول از دسـت خواهیـد داد. آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و توصیـه هـای یکی از 

بسـتگان سـالمند را در نظـر بگیریـد کـه به شـما کمک خواهـد کرد.

میزان
مبلـغ عمـده ای پـول در کاری هزینـه کـرده ایـد امـا آن طور کـه انتظار داشـتید 
سـود نداشـته اسـت و همین موضوع شـما را  عصبی می کند.  احتماال فکر کنید 
کـه همـه چیـز بـر خـالف شـما پیـش مـی رود.  سـعی کنیـد مثبـت فکـر کنید.  
احتمـاالً بخواهیـد کـه دوسـتان صمیمـی تـان را امروز بعـد از ظهر مالقـات کنید 

عقرب
 دوسـت داریـد پـول زیـادی بـه دسـت آوریـد و همیـن موضـوع باعـث می شـود 
کـه زندگـی عاشـقانه خـود را نادیـده بگیریـد.  احتماال بـا شـریک عاطفیتان بحث  
خواهیـد کـرد.  امشـب بـه مهمانـی دعوت می شـوید. ولـی میخواهید ایـن دعوت 

را رد کنیـد. ولـی بایـد آن را قبـول کنید.

قوس
 بـا مدیریتـی کـه داریـد مـی توانیـد راه حلهـای عالی را بـرای حل مشـکالت تان 
پیـدا کنیـد و بـه همیـن دلیـل همـکاران و شـریک عاطفیتـان از شـما قدردانـی 
خواهنـد کـرد.  از ایـن شـرایط مطلوبی کـه دارید بیشـترین بهره را ببرید.  بسـیار 
کارآمـد هسـتید و همیـن موضـوع باعـث مـی شـود کـه تمـام وظایـف تـان را بـا 

موفقیـت بـه اتمام برسـانید.

جدی
 حــوادث غیرمنتظره ای رخ خواهد داد،  بنابراین برای امروز نباید برنامه شــلوغی 
طراحی کنید.  چندین کار را مجبورید انجام دهید که همین موضوع باعث ناراحتی 
شــریک عاطفیتان خواهد شد.  از درگیر شدن اجتناب کنید و سعی کنید آرامش 

خود را حفظ کنید و بیشتر درک کنید.

دلو
امـروز بـه سـرعت عصبانی می شـوید.  محتاط باشـید.  وگرنه بـه اطرافیانتان ضربه 
خواهیـد زد.  امـروز هیـچ گونه قـرارداد کاری را امضا نکنید و درگیر تجارت نشـوید.  

خانواده تـان از تصمیمـی که بـرای یک سـفر گرفته اید قدردانـی خواهند کرد. 

حوت
 بـه دلیـل بحـث بـا یکـی از شـرکای کاری تـان کالفـه هسـتید، نگران نباشـید! 
امشـب همـه چیـز بـه حالت عـادی بـاز خواهد گشـت.  مـی خواهید کـه توصیه 

هـای یـک خانـم بزرگتـر را در نظـر بگیرید.
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آسمانـ  احادیثـ  باورمندـ  پانسمانـ  تاکتیکـ  ثباتـ  جرایدـ  چنانچه 
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ 
ضربتـ  طراحـ  ظرفیتـ  عالمهـ  غلیطـ  فرهمندـ  قصابـ  کنجـ  گوشه 

ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

ت
نکل

ا م هـ

B2         قلعه سفید 

 

فلـم  » ترمیناتـور: رسنوشـت تاریـک « هامن رویکردی را اسـتفاده کرده اسـت 

 Star ( » کـه » جـی. جـی آبرامـز « بـا فلـم  » جنگ سـتارگان: نیـرو برمی خیـزد

Wars: The Force Awakens ( در پیـش گرفتـه بـود؛ سـاخت چیـزی کـه به 

هـامن مقـداری کـه یک دنباله اسـت، یک رشوع جدید هم محسـوب بشـود. 

جنبه هـای سـفر زمانـی دنیـای چندگانـه ی » نابودگـر « اجـازه ی همچیـن 

مسـئله ای را می دهـد. 

بـرای کسـانی کـه وسـواس خیلی زیـادی دربـاره ی دنیـای » نابودگـر « دارند 

بایـد بگوییـم کـه ایـن فلـم  نسـخه های سـوم، چهـارم و پنجـم ایـن رسی را به 

داخـل یـک دنیـای جایگزیـن و مـوازی پرتـاب می کنـد. » نابودگر: رسنوشـت 

تاریـک « درسـت پـس از پایـان قسـمت دوم آغاز می شـود و در واقـع ادامه ای 

بر آن اسـت. » لیندا همیلتون « دوباره به این فرنچایز بازگشـته اسـت، آن هم 

در نقشـی کـه بـه بیـش از ۳ دقیقـه پیـش بـاز می گـردد. او به همراه دوسـت 

و همـراه قدیمـی خود یعنی » آرنولد شـوارتزنیگر « بازگشـته اسـت، بازگشـتی 

کـه بـه نظر بـرای بـار آخر خواهـد بود.

فلم  هـای » جیمـز کامـرون « همیشـه قهرمان هـای زن قـوی ای داشـته انـد و 

ایـن دفعـه نیـز قضیـه متفـاوت نیسـت. » نابودگـر: رسنوشـت تاریـک « بـه آن 

منظـور همـراه بـا یـک رونـد و ترنـد اخیـر در هالیوود شـده اسـت. » همیلتون 

« کسـی اسـت کـه از بازگشـت او بـه ایـن فرنچایـز بیـش از هـر کـس دیگـری 

خوشـحال می شـویم. حضـور او ارتبـاط خوبـی بین این نسـخه با دو قسـمت 

اول ایجـاد می کنـد. 

در ایـن فلـم  شـاهد حضـور شـخصیت جدیـدی مثـل » گریـس « بـا بـازی » 

مکنـزی دیویـس « هسـتیم، دخرت بی گناهی که باید درسـت به انـدازه ای که 

» سـارا کانـر « در طـول آن سـال ها رشـد کـرده بـود بزرگ بشـود. و صـد البته 

کـه یـک فلـم  از رسی » نابودگـر « بـدون حضـور » آرنولـد شـوارتزنیگر « چگونه 

 Terminator: ( » خواهـد بـود ) می توانیـد نگاهی بـه » ترمیناتـور: رسـتگاری

Salvation ( بیاندازیـد (؟ آدم گنـده ی داسـتان اولیـن صحنـه ی خـود را در 

میانـه ی فلـم  بـازی می کنـد و پـس از آن اسـت کـه فلـم  روی دور می افتـد.

داسـتان بـا صحنـه ی شـوکه کننده و شـگفت انگیز، کمـی پـس از پایـان » 

نابودگـر ۲ « آغـاز می شـود. 

تکنولوژی دیجیتالی که اسـتفاده شـده اسـت تا » همیلتون «، » شـوارتزنیگر 

« و » ادوارد فورالنگ « را به سـن شـان در سـال ۱۹۹۱ بازگرداند جزو بهرتین 

چیزهایی اسـت کـه تا کنون دیـده ایم. 

برعکـس فلـم ی مثـل » مـرد مـاه جـوزا « ) Gemini Man (، ایـن تکنولـوژی 

تقریبـا بی نقـص اسـت اگرچـه کـه شـاید دلیل اصلـی آن این باشـد کـه از آن 

بیـش از حـد اسـتفاده منی شـود. ایـن صحنـه اهمیـت زیـادی دارد امـا زیـاد 

از حـد طـول منی کشـد. در زمینـه ی روایـت داسـتان، ایـن صحنـه موقعیـت 

اگـر  کـه  می دهـد  نشـان  فلـم   می کنـد.  فراهـم  داسـتان  پیشـربد  بـرای  را 

تکنولـوژی به خوبی اسـتفاده بشـود می توانـد به وسـیله ی غیرقابل جایگزین 

بـرای فلم  سـازان تبدیـل بشـود.

»نابودگـر: رسنوشـت تاریـک « خـط زمانـی ای را ادامـه می دهـد کـه در آن 

اتفاقـات فلـم  » نابودگـر ۲ « باعـث از بیـن رفـن تهدیـد اسـکای نت شـدند. 

اگرچـه بـا توجـه بـه عـدم وجـود ایـن آینـده ی پادآرمان شـهری، یـک نیـروی 

تاریـک بـه هـامن انـدازه قدرمتنـد که یک ماشـین زنـده ی ظامل متفـاوت ) با 

نـام لژیـون ( ظهـور می کنـد، نیرویـی کـه دانـش سـفر زمانـی و اسـتفاده از » 

نابودگرها « را دارد. محافظی به سـال ۲۰۱۹ فرسـتاده می شـود تا از زنی که 

امیـد آینـده ی برشیـت در او رشـد خواهـد کـرد را نجـات بدهـد.

 ایـن محافـظ یـک » نابودگـر « نیسـت؛ او یـک انسـان تقویـت شـده بـه نـام 

» گریـس « اسـت و ماموریـت او نیـز نجـات زنـی بـه نـام » دنـی رامـوس « ) 

 کارگردان: Tim Miller )تیم میلر( 

نویسـنده: James Cameron )جیمـز کامـرون(, Charles H. Eglee )چارلـز 

اگلی(,  اچ. 

 ReelViews منتقد: نرشیه

 ) Terminator: Dark Fate ( » اگرچـه فلـم  » نابودگـر: رسنوشـت تاریـک 

بـه عنـوان ششـمین فلـم  در تاریخ ایـن فرنچایـز بهبود و پیرشفت محسوسـی 

داشـته اسـت به نسـبت آن دنباله هایی که توسـط » جیمز کامرون « سـاخته 

نشـده انـد، همچنـان اما به سـطح دو نسـخه ی ابتدایی این رسی منی رسـد. 

و اگرچـه کـه احتـامال طرفداران رسسـخت ایـن رسی و به طور کلـی فلم  های 

اکشـن احتـامال از انـرژی و جذابیـت بسـیار باالی ایـن اثر ) کـه البته بیش از 

حـد طوالنـی اسـت ( لذت خواهند بـرد اما به خوبـی محدودیت های پیرامون 

قالـب اصلـی ایـن اثـر را به تصویر می کشـد و به خوبی نشـان می دهـد چرا » 

جیمـز کامـرون « تا سـالیان خیل طوالنـی رویکرد » دنبالـه ی دیگری نخواهم 

سـاخت « را در پیـش گرفته بود.

تاریک( )نابودگر: سرنوشت   Terminator: Dark Fate

سـتاره ی تلوزیـون کلمبیـا بـه نـام ناتالیـا ریـس ( اسـت. نابودگـری کـه بـرای 

 9-Rev کشـن او فرسـتاده شـده اسـت، مرگبارتریـن منونه تا بـه امروز یعنـی

اسـت ) بـا بـازی گابریـل لونا (؛ او به حدی قدرمتند اسـت که باعث می شـود 

قاتـل » رابـرت پرتیـک « در فلـم  » نابودگـر ۲ « اسـباب بازی بـه نظـر برسـد. » 

سـارا کانـر « کـه بـه واسـطه ی یـک پیـام مرموزانـه از ایـن واقعـه بـا خرب شـده 

اسـت، درسـت در لحظه ی مناسـب از راه می رسـد ) و تا نوک انگشـتان پا هم 

مجهـز اسـت ( تا بتوانـد جلوی Rev-9 را بگیرد. اما اقدامـات او این » نابودگر 

« را متوقـف منی کننـد، تنهـا آن  را بـه عقـب می اندازنـد.

فلـم  » نابودگـر: رسنوشـت تاریک « بسـیاری از نـکات مثبت خـود را از دو فلم  

ابتدایـی قـرض می گیـرد و کارگـردان آن یعنـی » تیـم میلـر « ) سـازنده ی » 

ددپول « ) Deadpool( نیز سـبک کارگردان آقای » کامرون « را شبیه سـازی 

کـرده اسـت. ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت تـا بـا فلـم ی دو سـاعته طـرف 

باشـیم کـه هـر لحظه ی آن یـک صحنه ی تعقیب و گریز محسـوب می شـود و 

هـر کـدام نیـز تـالش دارنـد تـا از قبلی بهرت باشـند. 

یکی از پیچیده ترین و سـخت ترین سـکانس های اثر ) بر روی یک هواپیامی 

در حـال سـقوط ( بـا حجـم بیـش از حـدی از جلوه های ویژه ی برصی اشـباع 

شـده اسـت و تدویـن رسیـع، فیزیـک دروغیـن و جایگاه اشـتباه دوربیـن را با 

یکدیگر قاطـی می کند. 

 Fast ( » ایـن سـکانس بیشـرت شـبیه بـه قسـمتی از رسی » رسیـع و خشـن

and Furious ( اسـت تـا » نابودگـر «. داسـتان همچنیـن کمـی زیـاد از حـد 

کـش می یابـد تـا اینکـه » شـوارتزنیگر « وارد فلم  بشـود. ما می دانیم کـه او در 

نهایـت قـرار اسـت وارد فلـم  بشـود بنابرایـن نیمـه ی ابتدایـی اثـر طوالنـی به 

نظـر می رسـد. شـاید گفـن ایـن جمله خیلـی عجیب باشـد اما ایـن بهرتین 

عملکردی اسـت که » شـوارتزنیگر « در این نقش از خود نشـان داده اسـت. او 

کـه همیشـه بیشـرت یک مناد بوده اسـت تا بازیگـر، برای اولین بـار در این اثر 

احساسـات خـود را بـه یکی از نقش هـای نابودگری خود تزریق کرده اسـت و 

تاثیرگـذاری زیـاد آن باعث شـگفتی خواهد شـد. 

اسـکار  بایـد جایـزه ی  فلـم   ایـن  نقشـش در  بـرای  او  کـه  البتـه منی گویـم 

دریافـت بکنـد امـا عمـق شـخصیت او در ایـن فلم  بیشـرت از چیزی اسـت که 

انتظـارش را داشـتم. همچنیـن دیـدن حضور مجـدد او در کنـار » همیلتون « 

بسـیار لذت بخـش اسـت. دینامیـک رابطـه ی بیـن آن ها بسـیار عمیـق و الیه 

الیـه شـده اسـت، علی الخصـوص بـا در نظـر گرفـن تغییـرات شـخصیتی » 

همیلتـون « بـه خاطـر » نابودگر«هایی که او شکارشـان می کند. درسـت مثل 

» جیمـی لـی کورتیـس « در فلـم  » هالوویـن « ) Holloween ( او نیـز مجـددا 

بـه زندگـی بازگشـته اسـت تا نشـان خـود را بگـذارد.

» نابودگـر: رسنوشـت تاریـک « مثـل بازتابـی از فلـم  » نابودگـر ۲ « بـه نظـر 

می رسـد و بسـیاری از کارهـای مشـابی و روایت هایـی کـه باعـث شـده انـد 

فلـم  قبلـی کیفیـت باالیـی داشـته باشـد را تکـرار می کنـد ) اگرچـه خیلـی 

سـخت اسـت که هیجان لحظه ای وارد شـده، هنگامی که ناگهان موسـیقی 

تـم اصلـی ترمیناتـور مجـددا پخـش می شـود را نادیـده گرفـت (. داسـتان 

پیچش هـای جذابـی را معرفـی می کنـد و پایان بنـدی جالبی هـم دارد، البته 

اگـر بخواهیـم آن را در بافـت یـک سـه گانه در نظـر بگیریم باعث می شـود که 

ایـن فلـم  بیشـرت شـبیه بـه یـک بخش الصاق شـده بـه نظـر بیاید تا قسـمتی 

از یـک داسـتان بزرگ تـر. واقعـا دیگـر هیـچ راه دیگـری بـرای گسـرتش ایـن 

فرنچایـز باقـی منانده اسـت. 

بـا ایـن ششـمین قسـمت، دیگـر کار آن متام اسـت. در یک بخشـی از فلم ، » 

آرنولـد « اشـاره می کنـد کـه دیگـر بـاز نخواهـد گشـت. برای شـکوه خـود این 

رسی هـم کـه شـده باشـد بیایـد امیدوار باشـیم که این قضیه درسـت باشـد.

شهرـ  شهرتـ  شرـ  شکر 
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ 
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ 
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ 
کاشـ  شاهـ  رهایشـ  شی 

ـ شکـ  رشک.
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ارتبـاط  در  شـاهدان  از   ...1 صفحـه  از  ادامـه   

بـا تالش هـای ترامـپ بـرای آسـیب رسـاندن بـه 

حیثیـت جـو بایـدن، کاندیـدای حـزب دموکـرات 

 ۲۰۲۰ سـال  انتخابـات  در  او  اصلـی  رقیـب  و 

ریاسـت جمهـوری آمریـکا، منتـر شـده اسـت.

شـبکه  بـه  وابسـته  "تاگس شـاو"  خـری  سـایت 

عقـرب  روز سه شـنبه ۱۴  آملـان  تلویزیـون  یـک 

)پنجـم نوامـر( بـا انتشـار گزارشـی از واشـنگنت 

نگاهـی داشـته اسـت بـه آخرین تحـوالت ناظر بر 

تحقیقـات اسـیتضاح در کارگـروه امنیتی مجلس 

مناینـدگان آمریـکا.

آدام شـیف، رئیـس کارگـروه مسـائل امنیتـی در 

مجلـس مناینـدگان آمریـکا دربـاره انتشـار مـنت 

نخسـتین اسـتامع یکـی از شـاهدان مربـوط بـه 

مـردم  »اکنـون  اسـت:  گفتـه  اوکرایـن  پرونـده 

کننـد.« قضـاوت  می تواننـد  خودشـان  آمریـکا 

تحقیقـات  بـه  مربـوط  صورت جلسـات  انتشـار 

مناینـدگان  اسـتامع  مـنت  به ویـژه  و  اسـتیضاح 

بـه  منجـر  اوکرایـن  پرونـده  شـاهدان  از  کنگـره 

اسـت. شـده  ترامـپ  دونالـد  بـر  فشـار  افزایـش 

در همین رابطه، ماری یووانوویچ، سـفیر پیشـین 

آمریکا در اوکراین پس از پاسـخ دادن به پرسـش 

مناینـدگان کنگـره از بـه راه افتـادن یـک کارزار 

"کثیـف تبلیغاتـی" علیـه خود خر داده اسـت.

او گفتـه اسـت کـه رسنـخ ایـن تبلیغات رسـانه ای 

مسـموم علیه او در دسـت رودی جولیانی، وکیل 

شـخصی دونالـد ترامـپ و شـامری از بازرگانـان 

از  برخـی  کـه  اسـت  گفتـه  او  اسـت.  اوکراینـی 

مسـئوالن دولـت اوکرایـن بـه او هشـدار داده انـد 

بـرای  برنامه هایـی  جولیانـی  و  سـفید  کاخ  کـه 

سـفیر  دارنـد.  او  حیثیـت  بـه  رسـاندن  آسـیب 

پیشـین آمریـکا در اوکرایـن در جلسـه پرسـش و 

 دولـت آمریـکا رسـام سـازمان ملـل متحـد را از قصـد خـود بـرای 

خـروج از توافـق اقلیمـی پاریـس مطلـع کـرده اسـت.

بـا تسـلیم اطالعیـه دولـت آمریـکا فرآینـد یک سـاله خـروج از این 

توافـق رشوع مـی شـود بـه طـوری کـه یـک روز بعـد از انتخابـات 

۲۰۲۰ آمریـکا تکمیـل خواهـد شـد. 

اقلیمـی  تغییـرات  بـا  مقابلـه  بـرای  کشـور   ۱۸۸ را  توافـق  ایـن 

امضـا کـرده انـد. مایـک پومپئـو وزیـر خارجـه آمریـکا مـاه پیش با 

اعـالم قصـد آمریـکا در ایـن زمینـه گفـت کـه توافـق پاریـس "بـار 

اقتصـادی غیرعادالنـه ای" بـر دوش آمریـکا می گذارد. براسـاس 

توافـق پاریـس آمریـکا و ۱۸۷ کشـور دیگـر متعهـد مـی شـدند 

میـزان افزایـش دمـا را نسـبت بـه دوران ماقبـل صنعتـی زیـر دو 

درجـه سـانتیگراد نـگاه دارنـد و حتـی بـرای محـدود کـردن آن به 

۱.۵ درجـه بکوشـند. 

بـا تصمیـم دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور آمریـکا بـرای خـروج از 

ایـن توافـق، آمریـکا تنهـا کشـوری خواهـد بـود کـه بـه آن پایبنـد 

نیسـت. گزارشـی کـه در دسـامر ۲۰۱۸ از سـوی موسسـه امـور 

بیـن املللـی و اروپایـی صـادر شـد ارزیابـی مـی کرد کـه تصمیم 

آقـای ترامـپ "صدمـه ای واقعـی" بـه توافـق پاریـس مـی زنـد و 

"بهانـه اخالقی و سیاسـی الزم" برای شـانه کـردن از این توافق را 

بـرای سـایرین فراهـم مـی کند.

لوئیـس همیلتـون، راننـده بریتانیایـی مرسـدس با کسـب مقام 

دوم در گراندپـری آمریـکا بـرای ششـمین بـار قهرمـان فرمـول 

یـک جهان شـد.

ایـن  پرافتخـار  راننـده  دومیـن  حـاال  سـاله   ۳۴ راننـده  ایـن 

مسـابقات اسـت و تنهـا یـک قهرمانـی دیگر تـا رکورد میشـائیل 

دارد. فاصلـه  افسـانه ای  شـوماخر 

ششـمین قهرمانـی همیلتـون همچنیـن بـه معنـای عبـور او از 

رکـورد، خـوان مانوئـل فانخیـو، راننـده اسـطوره ای آرجانتاینـی 

بـار در دهـه ۱۹۵۰ قهرمـان جهـان شـد.  پنـج  بـود. فانخیـو 

همیلتـون در حالـی قهرمانـی خـود را قطعـی کـرد کـه هنوز دو 

روی خط مراکش؛ ترامپ چقدر یک تهدید اقلیمی است؟

ایـن گـزارش روسـیه و ترکیـه را مثـال مـی زد کـه علیرغـم امضای 

توافـق پاریـس از تصویـب آن در سـطح ملی خـودداری کرده اند.

آمریـکا پیـش از ایـن امـکان خارج شـدن از توافق را نداشـت و در 

واقـع در اولیـن فرصت ممکن براسـاس مفاد توافـق در این جهت 

گام برمـی دارد. دانشـمندان و فعـاالن محیط زیسـت نگران تاثیر 

خـروج آمریـکا از توافق هسـتند. دولـت ترامپ سیاسـتی را دنبال 

کـرده اسـت کـه منتقـدان آن را "تعقیب و تخریب" قوانین زیسـت 

محیطـی آمریـکا مـی داننـد. آقـای ترامـپ قـول داده آمریـکا را از 

مسـابقه )برازیـل و ابوظبـی( تـا پایان فصـل باقی مانده اسـت.

منایـش درخشـان همیلتـون فقـط محـدود به این فصل نیسـت 

و او بـدون شـک برتریـن راننـده سـال های اخیر دنیا اسـت. اما 

همیلتـون در تاریـخ فرمـول یـک چـه جایگاهـی دارد و می توان 

مطلـب  ایـن  دانسـت؟  ادوار  متـام  راننـده  "بزرگ تریـن"  را  او 

تـالش می کنـد دسـت کم از نظـر آمـار و ارقـام پاسـخی بـرای 

ایـن سـوال پیـدا کنـد. همیلتـون در ۸۳ مسـابقه فرمـول یـک 

روی سـکوی نخسـت رفتـه اسـت. تنهـا کسـی که در ایـن زمین 

عملکرد بهرتی داشـته میشـائیل شـوماخر )۹۱( اسـت. این دو 

نفـر فاصلـه قابـل توجهی با دیگـران دارنـد. نزدیک ترین رقیب، 

 رئـال مادریـد قصـد جـذب رحیـم اسـرتلینگ را دارد و بـرای 

ایـن مهـم حارض اسـت گرت بیـل را نیز به سـیتی واگـذار کند.

باشـگاه  اسـپورتس،  اسـکای  تلویزیونـی  ادعـای شـبکه  طبـق 

رئـال مادریـد خـود را آمـاده ارائه پیشـنهادی به منچسرتسـیتی 

بـرای معاوضـه گرت بیل با رحیم اسـرتلینگ در تابسـتان آینده 

می کنـد و حـارض اسـت بـرای بـه خدمـت گرفـنت ایـن مهاجـم 

انگلیسـی در کنـار بیـل، 70 میلیـون پونـد هم بپـردازد.

طبـق اطالعاتـی کـه اسـکای اسـپورتس بـه دسـت آورده، قـرار 

اسـت مناینـدگان باشـگاه رئـال مادریـد مـاه آینده بـه انگلیس 

سـفر کننـد تا بـازی اسـرتلینگ را در تیم ملی فوتبـال انگلیس 

مقابـل تیـم مونته نگـرو ببینند و حتی بـازی وی در دیدار خارج 

از خانـه سه شـیر مقابـل کـوزوو را هـم از نزدیک دنبـال خواهند 

کـرد و پـس از آن رئـال در خصـوص جزئیـات پیشـنهادش بـه 

منچسرتسـیتی بابـت جـذب این بازیکـن تصمیم گیـری خواهد 

کرد. 

مدیـر برنامه هـای رحیـم اسـرتلینگ تابسـتان اخیـر بـا خوسـه 

آنخـل سـانچس، مدیـر اجرایـی باشـگاه رئـال مادریـد دیـداری 

داشـته و طرفیـن بـررس انتقال ایـن بازیکن به سـانتیاگو برنابئو 

بحـث و تبـادل نظـر کرده انـد، هـر چنـد در نهایت بـه نتیجه ای 

در ایـن خصـوص نرسـیدند. فلورنتینو پـرز رئیس رئـال می داند 

کـه اگـر نسـبت بـه جـذب اسـرتلینگ دیـر اقـدام کنـد، ارزش 

ایـن بازیکـن از 150 میلیـون پوند کنونی، فراتـر خواهد رفت و 

کارشـان بـرای جـذب او سـخت تر خواهد شـد.

در سـوی دیگـر گفتـه می شـود پـپ گواردیـوال عالقـه ای بـرای 

بـه خدمـت گرفـنت گـرت بیـل 30 سـاله نـدارد، بازیکنـی کـه 

مصدومیت هـای پیاپـی اش او را از فـرم ایـده آل خـارج کـرده و 

قیمتـش در بـازار نقل وانتقـاالت کاهش پیدا کرده اسـت. طبق 

گزارش هـای منتر شـده باشـگاه رئـال مادرید قصـد دارد بال 

ولـزی خـود را در پایـان فصـل در لیسـت فـروش بگـذارد.

گفتـه مـی شـود مدیـران باشـگاه منچسرتسـیتی قصـد متدیـد 

قـرارداد رحیـم اسـرتلینگ را دارنـد، بازیکنـی که ایـن فصل در 

15 بـازی از رقابت هـای مختلـف فصـل جـاری 13 گل بـه مثـر 

رسـانده و 5 پـاس گل بـه هم تیمی هایـش داده اسـت.

جدیـد،  قـرارداد  ارائـه  بـا  دارد  قصـد  منچسرتسـیتی  باشـگاه 

دسـتمزد اسـرتلینگ 24 سـاله را از 300 هـزار پونـد در هفتـه 

بـه 450 هـزار پونـد در هفتـه برسـاند و او را بـرای طوالنی مدت 

در اختیـار داشـته باشـد.

سباسـتین فتـل اسـت کـه بـا ۵۳ رتبه نخسـت در جایگاه سـوم 

است.

اگـر نسـبت قهرمانـی بـه مسـابقه را در نظـر بگیریـم، همیلتون 

آمـار بهـرتی از شـوماخر دارد. همیلتـون در شـش دوره اخیـر 

مسـابقات به طور متوسـط سـاالنه ۱۰ گراندپری را برده اسـت. 

اگـر همیلتـون سـال آینـده هـم ایـن روند را حفـظ کنـد، هم از 

نظـر تعـداد کلـی پیـروزی از شـوماخر جلـو می زند هـم این کار 

را در مسـابقه های کمـرتی انجـام داده اسـت.

بیـان  بـه  و  دارد  گراندپـری   ۲۴۸ در  پیـروزی   ۸۳ همیلتـون 

دیگـر بـه طـور متوسـط از هـر سـه گراندپـری، یکـی را بـرده 

اسـت )۵/۳۳ درصـد(. در میـان رانندگانـی کـه دسـت کم در 

پنجـاه گراندپـری رشکت داشـته اند فقـط خوان مانوئـل فانخیو 

)تقریبـا یـک پیـروزی در دو گرانـد پـری، ۴۷ درصـد( و جیـم 

کلـرک )۳۵ درصـد( آمـار بهـرتی دارنـد.

آلـن پروسـت و آیرتـون سـنا، دو راننـده نامـدار فرمـول یـک از 

هـر چهـار گراندپـری یکـی را فتـح کرده اند. پروسـت فرانسـوی 

۵۱ پیـروزی در ۱۹۹ مسـابقه داشـت و سـنای برزیلـی نیز قبل 

از تصـادف تراژیـک سـال ۱۹۹۴، در ۱۶۱ گراندپـری ۴۱ بـار 

اول شـد.

از نظـر تعییـن خـط بهرتیـن راننـده تاریـخ اسـت.  همیلتـون 

او ۸۷ مسـابقه را از خـط اول رشوع کـرده اسـت. رتبـه بعـدی 

متعلـق بـه شـوماخر )۶۸( اسـت.

همیلتـون بـه طـور مشـرتک بـا کیمـی رایکونـن در جایـگاه دوم 

او راه  رسیع تریـن دور در یـک گراندپـری اسـت )۴۶ دفعـه(. 

زیـادی تا رسـیدن به رکورد نفر اول )شـوماخر، ۷۷ دفعه( دارد. 

 مقـام هـای ترکیـه مـی گوینـد خواهـر ابوبکـر بغـدادی رهـر 

سـابق گـروه موسـوم بـه "دولـت اسـالمی" را در شـامل سـوریه 

دسـتگیر کـرده انـد.

بـه گفتـه مقـام ها "رسـمیه عـوض" ۶۵ سـاله در یورشـی در روز 

دوشـنبه در نزدیکـی شـهر کوچک اعـزاز بـه دام افتاد.

رسـانه هـای متعـدد بـه نقـل از مقـام هـای این کشـور نوشـتند 

کـه ایـن بازداشـت مـی توانـد بـه اطالعـات ارزشـمندی دربـاره 

داعـش منجـر شـود. بغـدادی روز شـنبه ۲۶ اکتـر در جریـان 

حملـه کامندوهـای آمریکایـی بـه محـل اختفـای او در اسـتان 

ادلـب در شـامل غربـی سـوریه بـا جلیقـه انفجـاری خودکشـی 

کـرد. مـرگ او موفقیتـی بـرای دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور 

کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل  منتقـدان  امـا  شـد  قلمـداد  آمریـکا 

داعـش همچنان در سـوریه و سـایر کشـورها یک تهدید اسـت.

بازداشـت  بـه خرگـزاری رویـرتز گفـت کـه  یـک مقـام ترکیـه 

خواهـر بزرگـرت بغـدادی ممکـن اسـت بـه "درک کارکردهـای 

داخلـی داعـش کمـک کنـد." اطالعـات زیـادی دربـاره خواهر 

ابوبکر بغدادی در دسـت نیسـت و بی بی سـی هنوز نتوانسـته 

بـه طـور مسـتقل هویـت زن دسـتگیر شـده را تاییـد کنـد.

بـه گـزارش نیویورک تایمز بغـدادی پنج بـرادر و چندین خواهر 

داشـت، هرچند معلوم نیسـت آیا هنوز زنده باشـند.

بنابـه گـزارش هـا او در اسـتان حلـب بازداشـت شـد، جایی که 

ترکیـه بعـد از رشوع عملیـات اخیـر علیـه کردهـا تسـخیر کـرده 

است.

یـک مقـام ترکیـه بـه خرگـزاری آسوشـیتدپرس گفت کـه خانم 

عـوض در یـک رسپناه موقتی با شـوهر، عـروس و پنج فرزندش 

زندگـی مـی کـرد و بـه ظـن مشـارکت در فعالیـت هـای داعش 

تحـت بازجویـی اسـت. ایـن مقـام گفـت کـه خانـم عـوض مـی 

توانـد از نظـر اطالعاتـی "معـدن طـال" باشـد امـا کارشناسـان 

مـی گوینـد معلـوم نیسـت او چـه اطالعـات مفیـدی در اختیـار 

داشـته باشـد یـا اینکـه چقـدر وقـت را بـا ابوبکر بغـدادی رصف 

در  ضدتروریسـم  کارشـناس  پرجنـت،  مایـک  باشـد.  کـرده 

موسسـه هادسـون، بـه بـی بـی سـی گفـت: "فکـر منی کنـم او 

از طـرح هـای حملـه خـر داشـته باشـد، امـا ممکـن اسـت راه 

هـای قاچـاق را بشناسـد. ممکـن اسـت شـبکه هـا و آدم هایـی 

کـه بغـدادی بـه آنهـا اعتـامد داشـت را بشناسـد، شـبکه هایـی 

او )رسـمیه عـوض( و خانـواده اش را  در عـراق کـه سـفرهای 

تسـهیل مـی کـرد." ارتـش آمریـکا روز ۳۱ اکتـر اولیـن تصاویر 

ویدئویـی از عملیـات علیـه بغـدادی را منتـر کـرد. آمریکا می 

گویـد بغـدادی در جریـان آن عملیـات بـه داخـل تونلـی زیـر 

مجتمـع محـل اختفـای خود گریخـت و با یک جلیقـه انفجاری 

خودکشـی کـرد. 

ایـن مجتمـع بعـد از آن عملیـات بـا پرتـاب موشـک هایـی از 

هواپیـام بـا خـاک یکسـان شـد. آمریـکا مـی گوید هویـت رهر 

داعـش بـا کمـک دی ان ای تاییـد شـده اسـت. بـه گفتـه ارتش 

آمریـکا منونـه هایی از دی ان ای او از زمان بازداشـتش در سـال 

فرمانـده سـنتکام گفتـه کـه  ۲۰۰۴ در عـراق وجـود داشـت. 

بقایـای جسـد بغـدادی بـرای شناسـایی بـه پایگاهی کـه حمله 

از آن انجـام شـده بـود منتقـل شـد و بعـد ظـرف ۲۴ سـاعت در 

دریـا دفن شـد.

نظـر تولیـد انـرژی بـه یـک ابرقـدرت تبدیـل کنـد و در سـه سـال 

اخیـر در جهـت حـذف یـا محـدود کـردن رشـته ای از مقـررات 

تـا از هزینـه تولیـد گاز، نفـت و  زیسـت محیطـی گام برداشـته 

زغـال بکاهـد.او طرح های پاکسـازی محیط زیسـت که در دوران 

بـاراک اوبامـا اعـامل شـده بـود را جنگ علیـه انرژی مـی خواند.

آمریـکا در حـال حـارض مسـئول ۱۵ درصـد تولیـد دی اکسـید 

کربـن جهـان اسـت امـا در عیـن حـال یـک منبـع مهـم مالـی و 

فنـی برای کشـورهای درحال توسـعه کـه برای مقابله بـا گرمایش 

تـالش مـی کننـد به حسـاب مـی آید.

بیشـرت  اینرتنـت  عـراق،  رسـانه های  گـزارش  بـه 

اسـتان ها بـار دیگر قطع شـده اسـت. اینرتنت در 

بیشـرت عـراق در طول دوشـنبه شـب قطـع یا کُند 

امـا صبـح روز سه شـنبه در بیشـرت مناطـق  بـود 

وصـل شـده بـود. دولـت عـراق هنـوز در ایـن باره 

اظهـار نظـر نکرده اسـت.

موسسـه  نوامـر(   ۵( عقـرب   ۱۴ سه شـنبه،  روز 

بـرای  یـک موسسـه غیردولتـی  نت بالکـس، کـه 

نظارت بر آزادی اینرتنتی در سـطح جهان اسـت، 

بـا  "همزمـان  کـه  کـرد  نوشـت  خـود  توییـرت  در 

گزارش کشـته شـدن تعـدادی از تظاهرکنندگان، 

در سـاعت ۰۰.۰۰ روز ۵ نوامـر اینرتنـت در اکرث 

نقـاط عـراق قطـع شـد؛ارتباط در سـطح ملـی به 

۱۹ درصـد سـطح عـادی کاهـش یافتـه اسـت."

کـه  کـرد  گـزارش  منبـع  همیـن  بعـد،  سـاعاتی 

ارتبـاط  محلـی،  وقـت  بـه  بامـداد   ۹ سـاعت  از 

اینرتنتـی در برخـی نقـاط عراق تا حـدودی برقرار 

شـده امـا بـه حالـت عـادی بازنگشـته اسـت.

اینرتنتـی  ارتبـاط  قطـع  گـزارش،  ایـن  براسـاس 

بالفاصلـه پـس از نیمـه شـب آغـاز شـد و شـامل 

 روزنامـه میـرر گـزارش داد کـه برخـی از بازیکنـان 

جـوان آرسـنال بـرای کمـک گرفـنت و درخواسـت 

راهنامیـی بـه دسـتیار رسمربـی ایـن تیـم فـردی 

لیونگ بـرگ مراجعـه می کننـد و نـه اونـای امـری.

در حالی که پیش از این در انگلیس گزارش شـده 

بـود که برخـی بازیکنان جوان آرسـنال در رختکن 

ایـن تیـم اونـای امـری، رسمربـی اسپانیایی شـان 

انگلیسـی  روزنامـه  حـاال  می کننـد،  مسـخره  را 

میـرر گـزارش داده کـه اخیـرا برخـی از بازیکنـان 

جـوان آرسـنال بـرای کمـک گرفـنت و درخواسـت 

راهنامیـی، بـه جـای اونـای امـری بـه دسـتیار او 

فـردی لیونگ بـرگ مراجعـه می کننـد. ایـن نشـان 

رسمربی گـری  صندلـی  پایه هـای  کـه  می دهـد 

امـری در امیریتـس لرزان تـر از همیشـه اسـت.

پاسـخ خـود در برابر مناینـدگان کارگـروه امنیتی 

از  هرگـز  او  کـه  بـود  گفتـه  مناینـدگان  مجلـس 

اوکرایـن  در  آمریـکا  سـفارت  در  خـود  همـکاران 

جمهـوری  رئیـس  دسـتورهای  اسـت،  نخواسـته 

آمریـکا را نادیـده بگیرنـد.

نشـانه هایی از وجـود یـک سیاسـت خارجـی 

ن پنها

اسـتامع  جلسـه  دومیـن  مـنت  انتشـار  پـی  در 

تردیدهـا  اوکرایـن،  پرونـده  شـاهدان  از  کنگـره 

دربـاره پیشـرد یـک سیاسـت خارجـی پنهـان از 

اسـت.  شـده  تقویـت  ترامـپ  و  جولیانـی  سـوی 

از  یکـی  مک کینلـی،  مایـکل  دوم،  جلسـه  در 

امـور  وزارت  در  پمپئـو  مایـک  ارشـد  مشـاوران 

خارجـه بـه پرسـش های مناینـدگان پاسـخ گفتـه 

از  بارهـا  او  کـه  اسـت  گفتـه  اسـت. مک کینلـی 

یووانوویـچ  مـاری  از  تـا  خواسـته  پمپئـو  مایـک 

اقدامـات مخـرب جولیانـی  و  تبلیغـات  برابـر  در 

هیـچ  پمپئـو  مایـک  امـا  کنـد.  حامیـت  و  دفـاع 

اقدامـی در ایـن زمینـه انجـام نـداده اسـت. منت 

صورت جلسـه های بعـدی نیـز قـرار اسـت ظـرف 

شـوند.  منتـر  آینـده  روزهـای 

اظهـارات کـورت فولکر، مامـور ویژه دولـت آمریکا 

در امـور اوکرایـن، سـخنان ویلیـام تایلـر، سـفیر 

اظهـارات  به ویـژه  و  اوکرایـن  در  آمریـکا  بعـدی 

در  ترامـپ  نظامـی  مشـاور  ویندمـن،  آلکسـاندر 

کاخ سـفید می تواننـد فشـار بـر ترامـپ را افزایش 

دهنـد.

بـه  می توانـد  ویندمـن  اظهـارات  انتشـار  به ویـژه 

طـور جـدی بـه حیثیـت ترامـپ آسـیب برسـاند. 

ویندمـن در هنـگام متـاس تلفنـی دونالـد ترامپ 

بـا ولودیمیـر زلنسـکی، رئیـس جمهـوری اوکراین 

در روز ۲۵ جـوالی شـخصا حضـور داشـته اسـت.

بغداد و سـایر شـهرهای اصلی از جمله شـهرهای 

عمدتـا شـیعه نشـین بـره و کربـال بـوده اسـت. 

ایـن گسـرتده ترین  کـه  اسـت  نت بالکـس گفتـه 

مـورد قطع و محدودیت دسرتسـی بـه اینرتنت در 

عـراق تـا ایـن تاریخ اسـت.

در گذشـته هـم دولت عـراق در جریـان تظاهرات 

دولتـی بـه اقدام مشـابهی امـا با دامنـه محدودتر 

مبـادرت کـرده بود. از جمله در اوایل ماه گذشـته 

میـالدی و آغـاز دور اول تظاهـرات اعرتاضـی، در 

یـک مورد ارتباط اینرتنتی در طول سـاعات شـب 

قطـع شـد. از ایـن اقـدام بـا عنـوان "اولیـن مـورد 

منـع آمـد و شـد اینرتنتـی در جهـان" نـام بـرده 

شـده است.

حرکـت اعرتاضـی علیـه دولـت عـراق از اوایل ماه 

اکتـر آغـاز شـد و پـس از مدتـی توقـف، دور دوم 

اعرتاضـات از اواخـر مـاه گذشـته به جریـان افتاد 

و همچنان در بغداد و شـامری از شـهرهای عراق 

ادامـه دارد. شـامر تلفـات این تظاهرات را دسـت 

کـم دویسـت و پنجـاه نفـر و شـامر زخمی هـا را 

چنـد هـزار تـن گـزارش کرده اند.

  بـا ایـن حـال هیات مدیره آرسـنال بـه امری اعالم 

کـرده کـه قصد نـدارد او را در آینـده نزدیک اخراج 

کنـد ولـی او بایـد هـر چـه رسیع تـر فرمولـی برای 

بهبـود نتایج آرسـنال پیـدا کند.

میـرر در گـزارش خـود اشـاره  می کند کـه پیش از 

ایـن هم ادعا شـده بود تعـدادی از بازیکنان جوان 

کالنـی  در  توپچی هـا  مترینـی  مقـر  در  آرسـنال 

لنـدن، رسمربـی خـود را مسـخره می کننـد.

بـر اسـاس گـزارش جدید امـا بخش قابـل توجهی 

از بازیکنـان جـوان آرسـنال بـرای کمـک گرفـنت و 

درخواسـت راهنامیـی بـه جـای امـری بـه دسـتیار 

او فـردی لیونگ بـرگ مراجعـه می کننـد چـرا کـه 

کافـی  انـدازه  بـه  امـری  توصیه هـای  معتقدنـد 

روشـن و مفیـد نیسـت. 

سفیرپیشینآمریکادراوکرایناحساسناامنیمیکند

اعتراضهایعراق؛اینترنتباردیگرقطعشد

شورشبازیکنانآرسنال
علیهامری

آمریکاقصدخودبرایخروجازتوافقپاریسرابهاطالعسازمانمللرساند

شـدند. بعـد از ایـن خروج هـای یکبـاره و تغییرات 

نتوانسـت  دیگـر هرگـز  میـالن  کـه  بـود  پرشـامر 

سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپـا را کسـب کند.

مدیریـت ضعیـف و عـدم توانایی میـالن در جذب 

مشـکالت  و  سـو  یـک  از  کیفیـت  بـا  بازیکنـان 

سـیلویو  شـخصی  و  خصوصـی  رسـوایی های  و 

اعـرتاض  موجـب  دیگـر،  سـوی  از  برلوسـکونی 

شـدید هـواداران میـالن شـد تـا در نهایـت بـا بـه 

کهنـه  ایـن سیاسـت مدار  فشـارها،  رسـیدن  اوج 

بزنـد. را  تیـم داری  قیـد  کار، 

  

 میـالن، یکـی از پرطرفـدار تریـن تیـم هـای اروپا 

سـال هاسـت حـال و روز خوبـی ندارد

میـالن بـاز هـم شکسـت خـورد. شکسـت هفتـه 

جـاری میـالن در مقابـل التزیـو، اولیـن شکسـت 

بیانکوچلسـتی  مقابـل  سـیرو  سـن  در  میـالن 

در 30 سـال گذشـته بـود. ایـن باخـت پـس از 

شکسـت هفتـه اول مقابـل اودینـزه؛ 3 شکسـت 

و  فیورنتینـا  و  تورینـو  اینـرت،  مقابـل  متوالـی 

شکسـت هفتـه 9ام مقابـل رم، 6امیـن شکسـت 

بـود.   فصـل میـالن 

میالنـی کـه در سـال 2007 موفـق به فتـح لیگ 

قهرمانـان اروپا شـده بـود، در زمانـی نزدیک به 5 

سـال بـه نقطـه ای رسـید کـه مجبـور شـد در تنها 

یـک پنجـره ی نقـل و انتقاالتـی، تیاگـو سـیلوا و 

زالتـان ابراهیمویـچ را بـه دلیـل مشـکالت مالـی 

ناشـی از خرید بازیکنان نامدار اما متام شـده ای 

ماننـد بکهـام و رونالدینـو بفروشـد. پنجـره ای کـه 

بـا مدیریـت ضعیـف خروجی هـا همـراه شـده بود 

و عـالوه بـر ۳ فـروش فـوق، بازیکنـان بـا تجربه ی 

پرشـامری ماننـد سـیدورف، گتـوزو، اینزاگی، فن 

بومـل، زامروتـا، اودو و نسـتا نیـز از میـالن جـدا 

چهبالییبرسراینتیمبزرگآمدهاست؟

رئالدرتدارکپیشنهادنجومیبرایستارهسیتی

ورزش
قهرمانی فرمول یک؛ همیلتون بزرگ ترین راننده تاریخ است؟

ترکیه خواهر ابوبکر بغدادی را دستگیر کرد
سال چهاردهم  شماره  3875  چهارشنبه   15 عقرب  1398 6 نوامبر 2019
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فراه هراتقندهار

 علی رضا احمدی

 

ایـن  از  نفـر   ۳۹ کـه  اسـت  گفتـه  پولیـس 

پناهجویـان شـهروندان افغانسـتان و دو نفر 

دیگـر شـهروندان ایـران و سـوریه انـد.

ایـن موتـر پـس از آنکـه ظاهـراً از ترکیـه وارد 

یونـان شـده بـود، از سـوی پولیـس متوقـف 

. شد

از  نفـر  شـش  حداقـل  پولیـس،  گفتـۀ  بـه 

رسنشـینان ایـن موتـر باربـری زیر سـن بوده 

. ند ا

مقامـات گفتـه انـد کـه هشـت نفـر از ایـن 

پناهجویـان بـه دلیـل مشـکالت تنفسـی بـه 

یـک شـفاخانه منتقـل شـده انـد.

راننـدۀ ایـن موتـر کـه یـک مـرد چهـل سـالۀ 

اهـل گرجسـتان شناسـایی شـده، از سـوی 

پولیـس بازداشـت شـده اسـت.

غیرقانونـی وارد شـهر زانتـی در شـال رشق 

یونـان شـده بـود، پیـدا کـرده انـد. 

را  نفـر   ۴۱ می گوینـد  یونـان  در  مقامـات 

از داخـل یـک موتـر باربـری کـه بـه شـکل 

موتر حامل ده ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

سال چهاردهم  شماره  3875 چهارشنبه   15 عقرب  1398 6 نوامبر  2019 قیمت 20 افغانی

روزنامه  »افغانستان ما« مشتـرک می پذیرد
با اشتراک به روزنامه »افغانستان ما« از آخرین خبرهای داخلی، خارجی و ورزشی آگاه می شوید و از مقاالت تحلیلی و تخصصی در عرصه های اندیشه، 

فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نیز معلومات مفید صحی بهرمند می گردید و از سرگرمی های سالم و آموزنده لذت می برید.

1 سال6 ماه3 ماه1 ماهنوع اشرتاکشامره

6000 افغانی3000 افغانی1500 افغانی500 افغانیادارات دولتی، موسسات، شرکت ها و دفاتر داخلی1

240 $120 $60 $20 $سازمان ها، موسسات شرکت ها و دفاتر خارجی2

450130025004500منازل و اشخاص3

4
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی، کتابخانه ها، 

مکاتب و لیسه ها دولتی و خصوصی و کورس های 
آموزشی

400110020003800

400100018003500اساتید، معلمین و محصلین5

ماتـی سـالنگ و سـه تن از دوسـتانش حـدود یک 

مـاه پیـش بـه قصـد باجگیـری از رشکـت برشـنا، دو 

پایـه بـرق وارداتـی بـه کابـل و چنـد والیـت دیگـر را 

منهـدم کردنـد کـه عالوه بـر کابل، سـایر والیات نیز 

حـدود یـک مـاه در تاریکـی بـر بردند.

رشکـت برشـنا می گویـد کـه ایـن اقـدام ماتـی 10 

میلیـون افغانـی بـه رشکـت برشـنا صدمـه زده، یـک 

کارمنـد برشـنا هنـگام کار دچـار بـرق گرفتگی شـد 

و جـان داد و چنـد میلیـون تـن دیگـر در تاریکـی 

رفتند. فـرو 

مسـئوالن ایـن رشکـت گفتند کـه این اقـدام ماتی 

و غیـر  زیـان مسـتقیم  افغانـی  سـالنگ میلیون هـا 

مسـتقیم بـه رشکـت برشـنا زده اسـت و او بایـد بـه 

اشـد مجـازات محکـوم شـود.

امـان اللـه غالـب رئیـس عمومـی رشکـت برشـنا بـه 

روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه بـه دلیـل قطع برق 

تصمیـم  دیگـر،  والیـت  چنـد  و  کابلـی  شـهروندان 

گرفتیـم کـه از یـک رسکت برق بدهیم که متاسـفانه 

بـرق  دچـار  مـا  همـکاران  از  یکـی  کار  جریـان  در 

گرفتگـی شـد.

پایه هـا  افـزود کـه تخریـب  آقـای غالـب همچنیـن 

زیان هـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه رشکـت زده 

اسـت. او گفـت بـه دلیـل صعب العبـور بـودن ترمیم 

هزینـه  افغانـی  میلیـون  ده  از  بیـش  پایه هـا  ایـن 

برداشـته اسـت.

بـه دلیـل اینکه پایـه در موقعیتی دشـوار گذر وجود 

داشـت، حـدود یک مـاه طول کشـید کـه کارمندان 

رشکـت برشـنا ایـن پایـه را مرمـت کننـد و بـرق را به 

شـهروندان برسانند.

رئیـس عمومـی رشکـت برشـنا می گویـد کـه تخریب 

کـه در  اسـت  باعـث شـده  از سـوی دیگـر  پایه هـا 

حـدود یـک مـاه مانـع فـروش بـرق بـه شـهروندان 

شـود.

آقـای غالـب از نهادهـای قضایـی و عدلی خواسـت 

کـه اشـد مجازات را بـرای او در نظر بگیرد. او گفت: 

"مـن اگـر شـخصا مسـئول بررسـی پرونـده ماتـی 

باشـم، ماتـی را از پایه سـالنگ آویـزان می کنم که 

درس عربتـی بـرای دیگـران باشـد تـا دیگـر چنیـن 

واقع هایـی تکـرار نشـود."

رئیـس رشکـت برشـنا همچنیـن خواسـتار مجـازات 

علنـی عامـالن تخریـب ایـن پایه هـا شـد.

ماتـی سـالنگ و سـه همـکارش حـدود یـک مـاه 

پیش در شـانزدهم میزان سـال جـاری، دو پایه برق 

مسـئوالن دفـر پـروژۀ خـط آهـن هرات-خـواف، از 

عـدم تکمیـل ده درصـد باقـی مانـدۀ این خـط آهن 

خـرب مـی دهند.

ذبیـح اللـه طاهـری مسـئول دفـر راه آهـن هـرات-

خـواف، دیـروز )سـه شـنبه، 14 عقـرب( بـه پـژواک 

هرات-خـواف،  آهـن  خـط  درصـد   ٩0 کـه  گفتـه 

تـا مـاه اسـد  بـود کـه  تکمیـل شـده اسـت و قـرار 

تکمیـل  نيـز  آن  مانـدۀ  باقـی  درصـد  ده  امسـال، 

گـردد.

بـه گفتـۀ موصـوف؛ امـا بنـا به دالیـل امنیتـی، روند 

کار سـاخت ایـن پـروژه از ٢٩ ثـور امسـال تاکنـون 

متوقف شـده اسـت.

بـه گفتـۀ طاهـری، پـس از تـالش هـای مقـام هـای 

در حـال  کـه  عامـه  کشـور می گویـد  وزیـر صحـت 

حـارض حدود یـک میلیون نفـر در افغانسـتان دچار 

معلولیـت انـد.

فیروزالدیـن فیـروز که دیروز )سه شـنبه، ۱۴ عقرب( 

در مراسـم افتتـاح بخـش ارتوپیـدی شـفاخانه  وزیـر 

می کـرد،  صحبـت  کابـل  در  اکربخـان  محمـد 

افغانسـتان  در  عمـده  چالش هـای  از  را  معلولیـت 

خوانـد کـه بـه گفتـه او حـدود یـک میلیـون نفـر بـه 

شـده اند. دچـار  آن 

او جنـگ، حادثـات ترافیکـی و آفـات طبیعـی را از 

عوامـل اصلـی معلولیـت در کشـور عنـوان کـرد. 

امـان اللـه غالـب رئیـس رشکـت برشـنا می گوید که 

عـالوه بـر ماتـی سـالنگ و همکارانـش، در والیـت 

وردک نیـز چندیـن نفـر بـه اتهـام قطـع لیـن بـرق 

شـده اند. بازداشـت 

آقـای غالـب می گویـد کـه ایـن افـراد بایـد هرچـه 

درس  تـا  شـوند  مجـازات  علنـی  گونـه  بـه  زودتـر 

شـود. دیگـران  بـرای  عربتـی 

پـی  در  نیـز  کشـور  شـهروندان  دیگـر  سـوی  از   

دسـتگیری ماتی سـالنگ و همکارانش، در فضای 

مجـازی عمـل او را نکوهش کردند و خواسـتار اشـد 

مجـازات بـرای آنـان شـدند.

کـه  می گویـد  نیـز  حقوقـدان  زمانـی،  عبداللـه 

شـخصی کـه بـه امـوال عامـه خسـاره وارد می کنـد، 

عـالوه بر جربان خسـاره بایـد طبق قانـون به حبس 

قصیـر محکـوم شـود.

آقـای زمانـی همچنیـن گفـت کـه ماتـی سـالنگ 

تنهـا متهـم بـه تخریـب امـوال عامـه نخواهـد شـد 

باجگیـری،  او،  علیـه  می تواننـد  سـارنواالن  بلکـه 

و  انفجـاری  مـواد  حمـل  و  عامـه  نظـم  در  اخـالل 

کنـد. را طـرح دعـوی  مهـات 

گفتنـی اسـت کـه تاکنـون لوی سـارنوالی در مـورد 

پرونـده ماتـی سـالنگ و همکارانـش اظهـار نظری 

نکـرده اسـت و مشـخص نیسـت چـه نـوع مجازاتـی 

بـرای او در نظـر گرفتـه می شـود.

و  عدلـی  نهادهـای  تصمیـم  منتظـر  بایـد  اکنـون 

بـرای  آنـان  کـه  شـود  مشـخص  تـا  مانـد  قضایـی 

ماتـی سـالنگ و همکارانـش چـی سـزایی مد نظر 

می گیرنـد؛ افـرادی که عـالوه بر قبوالنـدن هزینه ی 

هنگفـت مالـی به رشکت برشـنا و تاریکـی یک ماهه 

بـه شـهروندان، زمینه سـاز مـرگ یـک کارمنـد فنـی 

ایـن رشکـت نیـز شـدند.

شـش  در  کـه  می گوینـد  برشـنا  رشکـت  مسـئوالن 

مـاه اخیـر، بارهـا پایه هـای بـرق در کابـل، شـاهراه 

فاریـاب  و  میدان وردک-غزنـی  قندهـار،  کجکـی- 

روی  هزینـه  افغانـی  میلیون هـا  و  شـده  تخریـب 

اسـت.  گذاشـته  برشـنا  دسـت رشکـت 

عوامـل کنـدی کار این بخش خط آهن را، جسـتجو 

. کنند

والـی  در همیـن حـال جیالنـی فرهـاد سـخنگوی 

برابـر  امنیتـی در  هـرات، گفتـه کـه چالـش هـای 

پـروژه خـط آهن هرات –خواف، در نشسـت شـورای 

نظامـی ایـن والیـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و راه 

حـل هايـی نیـز جسـتجو شـده اسـت.

در  امنیتـی  چالـش  هیـچ  اکنـون  کـه  افـزوده  وی 

برابـر سـاخنت بخش سـوم خـط آهن هـرات –خواف 

وجـود نـدارد.

نظامـی،  شـورای  قبلـی  "درجلسـه  کـه:  گفتـه  او 

مـورد  داشـت،  وجـود  کـه  هايـی  چالـش  برخـی 

در  و  گرفـت  قـرار  نظامـی  متخصصیـن  بررسـی 

و  داکـران  بـرای  آمـوزی  سـواد  و  فزیوتراپـی 

کرده اسـت. فراهـم  معلـول  خانواده هـای 

بـر اسـاس اطالعـات وزارت صحـت عامـه سـاخت 

بخـش ارتوپیـدی شـفاخانه وزیـر محمـد اکـرب خان 

حـدود یـک میلیـون دالر هزینه برداشـته و از سـوی 

وارداتـی را در سـاحه ِهیجـان )سـنگ نقـش( منفجر 

و بـرق مواصالتـی را بـر روی شـهروندان قطع کردند.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی سـه روز بعـد از ایـن 

نفـری  چهـار  گـروپ  یـک  کـه  کـرد  اعـالم  واقعـه 

بودنـد،  در سـالنگ  بـرق  پایـه  انفجـار  مسـئول  کـه 

شـده اند. بازداشـت 

"افـراد  کـه  اسـت  آمـده  ملـی  امنیـت  اعالمیـه  در 

بـه  مشـهور  آغـا  دل  نام هـای  بـه  شـده  بازداشـت 

آغـا  و  شـفیع  محمـد  حیـران،  فدامحمـد  ماتـی، 

شـیرین اعـراف کرده انـد کـه چنـدی قبـل نظـر بـه 

هدایـت رهربی شـان بـا رئیس برشـنا متـاس گرفته و 

از وی تقاضـا یـک صـد هـزار دالـر امریکایـی کـرده و 

وی را اخطـار دادنـد که اگر برای شـان پـول پرداخت 

کـرد." منفجـر خواهنـد  را  بـرق  پایه هـای  نشـود، 

امنیـت ملـی افـزوده کـه ایـن افـراد در اعـراف خـود 

گفته انـد بعـد از اینکه"رئیـس برشـنا از پرداخـت پول 

ابـا ورزیـد آن هـا بـه رسگروپـی دل آغـا پایه هـای برق 

را منفجـر کردند."

حکومتـی بـا جانـب ایـران، بـه تازگـی رونـد انتقـال 

ایـن  هـای  زیرسـاخت  بـرای  نیـاز  مـورد  تجهیـزات 

بـه هـرات رشوع شـده اسـت.  ایـران  از  بخـش، 

وی افـزوده کـه انتقـال ایـن تجهیـزات تـا یـک مـاه 

آینـده ادامـه خواهـد داشـت و پس از تکمیـل انتقال 

آن هـا، عمـالً کار ایـن پـروژه آغـاز خواهـد شـد.

او گفتـه کـه: "بخاطـر مشـکالت امنیتـی کـه پیـش 

اسـت،  رسـیده  فـرار  زمسـتان  فصـل  اکنـون  و  آمـد 

ممکـن اسـت تـا ٦ مـاه دیگـر 10 درصد باقـی مانده 

قطعـه سـوم خـط آهـن تکمیـل شـود."

همچنـان امیـن اللـه آزادانـی رئیـس ارتبـاط خارجـه 

هـرات، کنـدی کار سـاخت خـط آهـن هرات-خـواف 

را تاییـد کـرده و گفتـه کـه آنـان تـالش مـی کننـد تـا 

آقـای فیـروز همچنیـن گفـت کـه دولـت افغانسـتان 

مرکـز   ۲۲ در  را  معلـوالن  بـرای  بازتوانـی  خدمـات 

می کنـد. ارایـه  کشـور  والیـت   ۱۶ در  »ارتوپیـدی« 

بـه گفتـه او وزارت صحـت عامـه در تـالش اسـت تـا 

شـار ایـن مراکـز را افزایـش دهـد.

از طرفـی هم سـونی مانسـون؛ رئیس کمیته  سـویدن 

در افغانسـتان در ایـن مراسـم گفـت کـه ایـن کشـور 

مرکـز   ۱۲ طریـق  از  را  بازتوانـی  خدمـات  ارائـه  

ارائـه می کنـد. افغـان  بـرای ۲۵ هـزار  ارتوپیـدی 

آقـای مانسـون همچنیـن گفـت کـه کمیتـه سـویدن 

بخـش  در  را  آموزشـی  برنامه هـای  ایـن،  بـر  افـزون 

ایـن راسـتا تدابیـر جـدی روی دسـت گرفتـه شـد و 

نـدارد." وجـود  مشـکلی  کـدام  امنیـت،  دربخـش 

 - آهـن هـرات  بخـش سـوم خـط  مـاۀ  توقـف شـش 

خـواف، پـس از آن اسـت کـه در جریان سـال جاری، 

دو بـار محافظـان ایـن خط، آماج حمـالت انفجاری و 

تهاجمـی مخالفان مسـلح دولـت قرار گرفتنـد که در 

نتیجـۀ آن، هشـت نیـروی امنیتـی افغـان بـه شـمول 

یـک شـهروند ایرانـی کشـته و پنـج تـن دیگـر زخمی 

شدند.

بخـش سـوم راه آهن هرات - خـواف، از منطقه مرزی 

چـارسخ ولسـوالی غوریـان تـا منطقـه "روزه نک" این 

ولسـوالی، ٦0 کیلومـر طـول دارد و از بودجه کشـور 

ایران سـاخته می شـود.

اتحادیه اروپا و کمیته سـویدن در افغانسـتان متویل 

شده اسـت.

اعضـای  تهیـه   ارتوپیـدی،  خدمـات  مرکـز  ایـن  در 

مصنوعـی و دیگـر مـوارد بازتوانایـی بـرای معلـوالن 

می شـود. ارایـه 

خط آهن هرات - خواف تا شش ماه آینده تکميل مى شود

یک ميليون شهروند افغانستان معلول اند

روان خورشـیدی،  در جریـان سـال  کـه  معـارف می گویـد  وزارت 

۱۸۴ هـزار و ۷۴۹ کـودک بیجاشـده و عودت کننده تحت پوشـش 

خدمـات آموزشـی قـرار گرفتـه اند.

نوریـه نزهـت، سـخنگوی ایـن وزارت روز سـه  شـنبه)۱۴ عقرب( به 

صـدای امریـکا گفتـه کـه از ایـن جملـه ۱۰۵ هـزار و ۹۹۱ تن این 

کـودکان را دخـران تشـکیل می دهند. 

خانـم نزهـت افـزوده کـه بـرای ایـن کـودکان در والیت هـای بلـخ، 

بادغیـس، هـرات، جوزجان، کابل ، کندهـار، کرن، کندز، ننگرهار، 

رسپـل، ارزگان، زابـل، فاریاب ، سـمنگان، پکتیـکا، و هلمند، پنج  

هـزار و ۸۰ صنـف  موقت راه اندازی شـده اسـت.

وزارت معـارف پنـج  هـزار و ۸۴۹ نفـر را بـه عنـوان معلـم بـرای این 

کـودکان اسـتخدام کرده اسـت.

سـخنگوی وزارت معـارف گفتـه: "اطفـال بیجاشـده به دلیـل نبود 

اسـناد تعلیمـی در صنـوف نـه ماهـه و سـه سـاله ای کـه بر اسـاس 

رسوی نیازمنـدی مـردم از سـوی موسسـات تدویـر یافتـه، تحـت 

آمـوزش قـرار گرفتـه و بعـداً زمینـۀ جـذب آنـان در مراکـز تعلیمـی 

دولتـی در نزدیکـی محـالت سـکونت شـان فراهم گردیده اسـت."

خانـم نزهـت گفتـه کـه این خدمـات از طریـق گـروه کاری آموزش 

در حالـت اضطـرار بـا کمـک موسسـات داخلـی و خارجـی بـرای 

ایـن کـودکان فراهم شـده اسـت.

آمـار وزارت معـارف  نشـان می دهد که در سـال گذشـتۀ خورشـید 

۲۴۶ هـزار کـودک بیجاشـده و برگشـت کننده در ۸۰ ولسـوالی 

تحـت پوشـش خدمـات آموزشـی قـرار گرفتـه بودند.

از  افغـان  هـزار   ۴۱۸ از  بیـش  متحـد،  ملـل  گـزارش  بنیـاد  بـر 

کشـورهای همسـایه و اروپـا داوطلبانـه به کشـور بازگشـته و یا هم 

اخـراج شـده انـد.

همچنـان نزدیـک بـه ۳۵۵ هـزار افغـان بـه دلیـل جنـگ و حوادث 

طبیعـی از مناطـق مسـکونی شـان در رسارس کشـور بیجـا شـده 

انـد. ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه ۵۸ درصـد بیجاشـدگان و ۴۸ 

را کـودکان تشـکیل می دهنـد. برگشـت کنندگان  درصـد 

بخـش ارتوپیـدی بـه هزینـۀ یـک میلیـون دالـر از کمـک اتحادیـه 

اروپـا و کمیتـۀ سـویدن و بانـک خـون بـه کمـک صـد هـزار دالـر 

سـازمان صحـی جهـان، در شـفاخانۀ وزیـر محمداکربخـان کابل، 

بـا وسـایل و امکانـات الزم تجهیـز گردیـد.

دفـر مطبوعاتـی وزارت صحـت عامـه گفتـه کـه تـا حـال ایـن دو 

بخـش در ایـن شـفاخانه وجـود داشـت؛ اما اکنـون بر عـالوه اینکه 

بـا  شـده،  سـاخته  هـای جدیـد  سـاختان  بخـش  دو  هـر  بـرای 

وسـایل پیرشفتـه نیـز تجهیـز شـده اسـت.

ایـن دو بخـش، دیـروز )سـه شـنبه، 14 عقـرب( بـه بهـره بـرداری 

سـپرده شـد.

بخش ارتوپیدی 

ارتوپیـدی  مرکـز  در  عامـه،  صحـت  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـه 

شـفاخانه وزیـر محمد اکربخـان؛ خدمات ارتوپیـدی، تهیه اعضای 

مصنوعـی و دیگـر مـوارد بازتوانایـی ارائـه مـی  گـردد.

فیروزالدیـن فیـروز وزیـر صحت عامـه، بخش ارتوپیـدی را یک نیاز 

مـربم در راسـتای بهبود خدمـات بازتوانایی در کشـورعنوان منوده 

گفتـه کـه: "معلولیـت یـک چالـش عمـده در افغانسـتان به شـار 

مـی رود. در حـال حـارض، حـدود یـک میلیون تـن در کشـور دچار 

معلولیـت انـد. جنـگ، انفجـار، حادثـات ترافیکـی و آفـات طبیعی 

از عوامـل عمـده معلولیت در کشـور محسـوب می شـود."

بـر بنیـاد معلومـات او، صحـت عامه ۲۲ مرکـز ارتوپیـدی را در ۱۶ 

والیـت کشـور ایجـاد منـوده اسـت و در تـالش اسـت تـا شـار این 

مراکـز را افزایـش دهد.

سـونی مانسـون رئیـس کمیتـه سـویدن در افغانسـتان، هـدف از 

ایجـاد ایـن مرکـز را کمـک بـه معلولیـن خوانـده گفـت کـه کمیتـه 

سـویدن، در حـال حـارض از طریـق ۱۲ مرکـز ارتوپیـدی بـرای ۲۵ 

هـزار تـن در افغانسـتان خدمـات بازتوانایـی ارایـه مـی  کنـد.

مانسـون ترصیـح کـرد کـه کمیتـه سـویدن افـزون بـر ایـن، برنامـه 

هـای آموزشـی را در بخـش فزیوتراپـی نیـز دارد.

بانک خون

وزیـر صحـت عامـه کشـور، در اشـاره بـه بانـک خـون گفتـه کـه: 

"ایجـاد ایـن مرکـز مـا را در راسـتای ارائـه خدمـات در بخـش اهدا 

بانـک خـون در کنـار  ایـن  و نگهـداری خـون کمـک مـی  کنـد. 

شـفاخانه وزیـر محمـد اکرب خان، شـفاخانه هـای هم جـوار آنرا نیز 

تحـت پوشـش قـرار می هـد."

فیـروز، در اشـاره بـه جنـگ جـاری در کشـور گفـت کـه افزایـش 

بانک هـای خـون، یـک امر مهـم و رضوی می باشـد و وزارت صحت 

عامـه عـالوه بـر ایـن، ۱۶ شـعبه بانـک خـون را در پانـزده والیـت 

کشـور ایجـاد منـوده اسـت.

داکـر پیپرکـورن مناینـده سـازمان صحـی جهـان در افغانسـتان، 

افغانسـتان را  ایـن سـازمان، وزارت صحـت عامـه  نیـز گفتـه کـه 

در راسـتای ایجـاد بانـک هـای خـون معیـاری و خدمـات ترومـا 

کمـک می کنـد و متعهـد بـر حایت سـکتور صحـت در این راسـتا 

می باشـد.

رضبـه یـا ترومـا)Trauma(؛ بـه هـر نـوع آسـیب دیدگـی، رضبـه، 

جراحـت، شـوک، آسـیب و حادثـٔه وارد شـده بـه بدن انسـان گفته 

می شـود؛ بـا ایـن رشط کـه از خـارج بـه بـدن وارد شـود و عامـل 

درونـی یـا بیـاری در بـدن، علـت ایجـاد آسـیب نباشـد.

ارائه خدمات آموزشی به ده ها هزار 
کودک بیجاشده و عودت کننده

بيش از یک ميليون دالر در بخش های 
ارتوپيدی و بانک خون شفاخانۀ 

وزیراکبرخان هزینه شد

تاریک اندیشی مماتی سالنگ؛ یک ماه کابل و چند والیت دیگر را به تاریکی برد


