
نقیب اهلل مسئول ارتباط »آی اس آی« بازداشت شد

از  مملـو  منایشـگاه  یـک  مـا:  افغانسـتان   

کتاب هـای سـفید و بـدون عنـوان بـا هـدف 

در  کتـاب  فقـدان  دادن  قـرار  توجـه  مـورد 

شـده  برگـزار  بغـداد  دانشـگاه  کتابخانـه 

دوم  در طبقـه  نشـنال،  گـزارش  بـه  اسـت. 

مرکـز  و  کتابخانـه  شـارجه«  »بیت الحکمـه 

عربـی  متحـده  امـارات  در  واقـع  فرهنگـی 

بـه  قفسـه ها  در  کتـاب   ۳۰۰۰ از  بیـش 

منایش گذاشـته شـده اسـت بـا ایـن تفاوت 

کـه صفحه  هـای متامـی این کتاب ها سـفید 

و خالـی اسـت؛ کتاب هایـی کـه حتـی طرح 

روی جلـد آن هـا هـم ...
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 آرنولد شوارتزنگر:
پروژه ۵۰۰ ميليارد دالری عربستان؛  ترامپ بدترین رئيس جمهور تاریخ امریکا است

شهر بدون دود و موتر 
 آرنولـد شـوارتزنگر، هنرپیشـه و فرمانـدار 
پیشـین ایالـت کالیفرینـا بـا انتشـار پیـام 
وحـدت  بـه  را  امریـکا  مـردم  ویدیویـی 
حـزب  عضـو  کـه  او  اسـت.  فراخوانـده 
جمهوریخـواه اسـت، از ترامـپ بـه عنـوان 
تاریـخ  کل  جمهـور  رئیـس  »بدتریـن 
امریکا« یاد کرده اسـت. آرنولد شـوارتزنگر 

... ویدیویـی خـود  پیـام  در 

 محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد سـعودی روز 
یکشـنبه، دهـم جنـوری از راه انـدازی پروژه 
و  موتـر  بـدون  شـهر  عنـوان  بـه  »الیـن« 
کاربـن در عربسـتان خبـر داد. ایـن پـروژه 
5۰۰ میلیـارد دالـری بناسـت بـا تاکیـد بـر 
مفهـوم آینده نگـری و نزدیـک شـدن ایـن 

کشـور نفتـی بـه مقوله هـای  ...
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کليد صلح در صندوق 
همسایه است؟ 

صلح و ثبات سياسی در 
موجودیت نظام مردم ساالر 

 شب های سياه کابل

دوم  دور  شـروع  بـا  همزمـان  و  اخیـر  روزهـای  در   
مذاکـرات صلـح در قطـر در عرصـه هـای سیاسـی و 
اسـت کـه  افتـاده  اتفـاق  وقایعـی  افغانسـتان  امنیتـی 
نشـان از فعـال تـر شـدن همسـایه جنوبـی در قضایای 
افغانسـتان دارند. پرسـش اصلی این اسـت کـه آیا فعال 

شـدن پاکسـتان نشـانه تغییـر در ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور در 

نیمـروز،  تلفـات غیرنظامیـان در والیـت  پـی 

ضمـن ابراز تاسـف گفته اسـت کـه طالبان و سـایر گروه های 

تروریسـتی کـه از خانه هـای مـردم و اماکـن عامـه بـه عنـوان 

سـپر اسـتفاده می کننـد، عامـل اصلـی تلفـات ملکـی بـوده 

است.

ریاسـت جمهوری روز دوشـنبه 22 جدی بـا نرش خربنامه ای 

از  ملکـی  تلفـات  کـه  اسـت  نوشـته  غنـی  آقـای  نقـل  بـه 

بدبختی هـای جنـگ اسـت کـه بـرای من و سـایر مسـئولین 

حکومـت قابـل پذیـرش و تحمـل نیسـت.

دفـر والـی نیمـروز )20 جـدی( اعـام کـرده بـود نیروهـای 

افغـان در شـاهراه شـاره ۹ در منطقـه منظـری/  امنیتـی 

منـزری بـه قـرارگاه یکی از اعضـای طالبان به نـام »عابیدن« 

حملـه هوایـی انجـام داده کـه در نتیجـه ۱۳ عضـو »قطعـه 

رسخ طالبـان« کشـته، دو نفـر زخمـی و دو نفـر از اعضـای 

طالبـان کـه از مـردم اخـاذی می کردند، بازداشـت شـده اند.
 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در 

یـک حملـه هوایـی کـه دو شـب پیـش انجام 

شـد، 14 جنگجـوی طالبـان به کشـته شـدند کـه در میان 

آنـان 9 جنگجـو پاکسـتان نیـز بـه قتل رسـیدند.

ایـن وزارت دوشـنبه 22 جـدی بـا نـرش اعامیـه ای ترصیـح 

کرده اسـت که در حمله هوایی دو شـب پیش قوای هوایی 

کشـور در سـاحه »منزری« ولسـوالی خارشود والیت نیمروز 

یـک قـرارگاه طالبـان هدف قرارداده شـد، در ایـن حمله، ۹ 

تروریسـت پاکسـتانی و ۵ جنگجوی طالبان کشـته شدند و 

۶ تـن دیگر ایـن جنگجویان زخمی شـدند.

گفتـه می شـود در ایـن حمات بـه غیر نظامیان نیز آسـیب 

رسـیده اسـت. وزارت دفـاع ملـی تـا کنـون ایـن ادعـا را رد 

ویـا تاییـد نکـرده اسـت . امـا در اعامیـه خـود اضافـه کرده 

اسـت کـه بررسـی ها در پیونـد بـه ادعاهای آسـیب رسـیدن 

بـه افـراد ملکـی در این حملـه ادامـه دارد.

کـوب، مجروحیـت، غصـب زمیـن، جنـگ مغاوبـه، حمـل 

بـدون جـواز سـاح ...(، اسـت. 

کـه  اسـت  شـده  نوشـته  لوی سـارنوالی  خربنامـه ی  در 

بیشـرین رویـداد جرمی در این والیت را حـوادث ترافیکی 

منجـر بـه قتـل و رسقـت، تشـکیل می دهـد.

بـه نقـل از خربنامـه، از ایـن میـان ۱۲۳ قضیـه بـه محکمۀ 

ابتدایـی و ۱۳۸قضیـه بـه محکمـۀ اسـتیناف محـول شـده 

اسـت. از مجمـوع قضایـای ثبـت شـده، ۲۵ قضیـه تحـت 

دوران محاکاتـی قـرار داشـته  و ۶ قضیـه بـه نسـبت عدم 

دالیـل کافـی الـزام، حفظ شـده اسـت.

لوی سـارنوالی می گویـد کـه از اثـر اجـراآت و رسـیدگی بـه 

ایـن قضایـا، مبلـغ ۹۶۳ هـزار و ۴۹۵ افغانـی، بابت جزای 

ایـن  سـوی  از  نقـدی 

بـه  و  تثبیـت  ریاسـت 

حسـاب قطعـی دولـت 

اسـت.  گردیـده  واریـز 

همچنـان بـه تعـداد ۳ 

مختلـف  سـاح  میـل 

النـوع ، ۲ عراده موتر و 

یـک عراده موترسـایکل 

ایـن  اجـراآت  اثـر  در 

قضایایـی  در  ریاسـت 

ضبـط  نیـز  مختلـف، 

اسـت. شـده 

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد که در سـال 

اسـتیناف  سـارنوالی  توسـط   1399 مالـی 

والیـت رسپـل 234 قضیـه ثبـت و رسـیدگی شـده اسـت. 

ایـن قضایـا را پـس از تکمیـل مراحـل تحقیقاتـی مبتنی بر 

اسـناد، مـدارک و شـواهد و اقامـۀ دعـوا علیـه متهـان بـه 

محاکـم فرسـتاده اسـت.

نـرش  بـا  جـدی   22 دوشـنبه  روز  لوی سـارنوالی  اداره 

خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه ایـن قضایـا شـامل ۲۷ مورد 

اخاقـی  جـرم  مـورد   ۲۱ رسقـت،  جـرم  مـورد   ۳۲ قتـل، 

)تجـاوز جنسـی، لـواط، زنـا(، ۳۱ مـورد جـرم مـواد مخـدر، 

۷ مـورد جرم فسـاد اداری، 116 قضیـۀ ترافیکی، ۴۵ مورد 

جـرم خشـونت علیـه زنـان و ۵۵ مـورد سـایر جرایـم )لـت و 

در آن زمـان رحمت اللـه عمـری، والـی نیمـروز گفتـه بـود که 

در این عملیات به مردم محل و غیرنظامیان آسـیب نرسـیده 

و هیأتـی بـرای بررسـی به محل اعزام شـده اسـت.

امـا فـردای ایـن روز، شـاری از سـاکنان محـل دسـت بـه 

اعـراض زدنـد و اجسـاد شـش تـن از کشته شـدگان را در 

ورزشـگاه شـهر اورده بودند تا دادخواهی کنند. والی نیمروز 

در دیـدار بـا معرضـان وعـده پیگیـری داده بـود.

نوارهـای تصویـری کـه توسـط مـردم محلی همرسـانی شـده 

نشـان می دهـد کـه آنـان نیـز مدعـی هسـتند کـه ابتـدا یک 

هواپیایـی بدون رسنشـین بر فراز این روسـتا به پـرواز درآمد 

و بعـد از نیـم سـاعت، هلی کوپرهـا، یـک خانـه را مببـاران 

کردند.

بـه گفتـه آنـان در ایـن حادثـه ۱۳ نفر کشـته شـده  کـه چهار 

نفـر آنـان مرد و بقیـه همه زنـان و کودکان هسـتند. برخی از 

سـاکنان محـل گفته انـد کـه در هنـگام ایـن حملـه اعضـای 

گـروه طالبـان در ایـن محـل حضور نداشـتند.
ایـن درحالیسـت که هیات هـای مذاکره کننـده هردو طرف 

هـم اکنـون در دوحـه بـر می برنـد و قـرار اسـت دور دوم 

گفتگوهـای میـان افغانـی امـروز یـا فـردا آغـاز گـردد. امـا 

افزایـش حمـات چریکـی، ترورهـای هدفمنـد کارمنـدان 

دولتی و غیر نظامیان و سـازماندهی انفجارهای شـهری در 

روزهـای اخیـر توسـط طالبان نشـان می دهد کـه این گروه 

بـه صلـح بـاور چندانی نـدارد. 

برخـی از کارشناسـان نیـز گفتـه انـد کـه رشایـط موجـود 

گفتگوهـا تحـت فشـار خارجیان به خصوص ایـاالت متحده 

امریـکا بـه میـان اسـت و درغیـر صـورت طالبـان بـاوری بـه 

صلـح و گفتگـو نـدارد.

احمـد ضیـا رساج نیـز قبـا گفتـه بـود کـه طالبـان تنهـا به 

فکـر وقتی کشـی اسـت و هیج بـاوری به صلح و رسـیدن به 

تفاهـم سیاسـی ندارد.

کشته شدن 9 جنگجوی پاکستانی در الیت نيمروزرئيس جمهور: طالبان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند

لوی سارنوالی: 234 قضيه در سال جاری در سرپل رسيدگی شده است

 جایـی در پهنـه ی ایـن شـهر، پایتختـی 

کـه شـاید ناامن تریـن شـهر جهان اسـت، 

دارد  بـاور  کـه  دارد  وجـود  هـم  گروهـی 

دنیـا و خصوصـا افغانسـتان جایـی بهری 

اگـر کتـاب بخوانیـم. آن هـا  بـود  خواهـد 

ندارنـد  هـم  دوسـت  و  نیسـتند  ناامیـد 

فـراراه  نامایـات  نـوع  ده هـا  خاطـر  بـه 

زندگـی در کابـل، خود را نسـبت بـه آینده 

دارنـد  بـاور  آن هـا  دهنـد.  نشـان  بدبیـن 

کـه بـا افزایـش دانایـی و تغییـر در آگاهی 

از  عمیق تـر  فهـم  در  سـهم گیری  و  خـود 

... دنیایـی   می تواننـد  زندگـی  مفهـوم 

 خوانش در 
تنهایی؛ 
گفتگو در 

جمع

 نمایشگاهی
 با کتاب های 

سفيد

 مقصد نهایی ستاره مغضوب 
آرسنال آشکار شد؟

 راشد ومجيب برای بازی در برابر 
ایرلند به امارات متحده عربی 

می روند

اوزیـل  مسـوت  مقصـد  شـایعات،  مطابـق  ترکیـه  فرنباغچـه   

خواهـد بـود. مسـوت اوزیـل در مـاه دسـمرب 2019 و هنـگام 

انتخـاب میـکل آرتتـا بـه عنـوان رسمربـی جدیـد آرسـنال بـه 

نوعـی احیـا شـد چـرا کـه پیـش از آن اونـای امری هیـچ عاقه 

تیمـش نشـان  ترکیـب  از سـتاره آملانـی در  اسـتفاده  بـه  ای 

منـی داد. اوزیـل فصـل گذشـته بـه یـک بازیکـن ثابـت تحـت 

نظـر میـکل آرتتـا تبدیل شـده بـود تا اینکه مسـابقات بـه دلیل 

شـیوع ویـروس کرونـا به حالـت تعلیق در آمد و بعـد از آن دیگر 

هافبـک آملانـی نتوانسـت خیلـی  ...

 انتظـار مـی رود کـه راشـد خـان و مجیب الرحـان، دو سـتارۀ 

تیـم ملـی نیز بـه امـارات متحده عربـی برونـد و در برابـر ایرلند 

بـازی کننـد. ایـن دو سـتاره  تیـم ملـی کرکت کشـور اکنـون در 

لیـگ آسـرالیا بـازی می کننـد. راشـد خـان دربـارۀ بـازی برای 

تیـم ملـی در برابـر ایرلنـد می گویـد: »هنگامـی کـه تیـم ملـی 

شـا بـه شـا نیـاز دارد، بایـد برویـد و وظیفـۀ خـود را انجـام 

دهـد، امـا در عیـن حـال دمل برای بازی بـا برادران آبـی ام )تیم 

آداليـد اسـرايکرز آسـرالیا( تنـگ خواهـد شـد.« ...

ورزش
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امنیت ملی:
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سرمقاله

دوم  دور  رشوع  بـا  همزمـان  و  اخیـر  روزهـای  در   

مذاکـرات صلـح در قطـر در عرصـه هـای سیاسـی و 

امنیتـی افغانسـتان وقایعـی اتفـاق افتـاده اسـت که 

نشـان از فعال تر شـدن همسـایه جنوبی در قضایای 

افغانسـتان دارنـد. پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه آیا 

فعال شـدن پاکسـتان نشـانه تغییر در سیاست های 

مداخله جویانه این کشـور در امور افغانسـتان اسـت 

یـا بـه دنبـال محکـم تـر شـدن بنیادهـای مداخلـه و 

جسـتجوی راه هـای بدیـل مـی گـردد؟ بـه عبـارت 

دیگـر آیـا هنـوز کلیـدی کـه گفتـه مـی شـد در خانه 

همسـایه جنوبـی اسـت، رس جایـش اسـت یـا نقـل 

مـکان یافتـه اسـت و محکـم تـر گردیـده اسـت؟ بـه 

نظـر می رسـد کـه مداخـات همسـایه جنوبـی ما نه 

تنهـا کاهـش نیافته و در عمق اسـراتژی این کشـور 

نسـبت بـه افغانسـتان تغییـری حاصـل نشـده اسـت 

بلکـه محکـم تـر و متنـوع تـر هم شـده اسـت. 

سـفرهای رهـران جهـادی کـه هـر کـدام متهـم بـه 

هایـی  بخـش  بـا  گسـرده  پنهانـی  روابـط  داشـن 

از آی. اس. آی و حتـی متهـم بـه دریافـت مبالغـی 

و  سیاسـی  امـورات  اداره  بـرای  ماهیانـه  شـکل  بـه 

بـه  اخیـر  هـای  مـاه  در  هسـتند  شـان  تشـکیاتی 

اسـت.  یافتـه  افزایـش  پاکسـتان 

وزارت  دیـروز  تنهـا  امنیتـی  عرصـه  در  چنیـن  هـم 

اعامیـه  دو  کـدام  هـر  ملـی  امنیـت  و  ملـی  دفـاع 

مطبوعاتـی جداگانـه نرش کرده اند که نشـان آشـکار 

از دسـت داشـن ایـن کشـور در وقایـع تروریسـتی و 

تـداوم جنـگ و خشـونت در افغانسـتان دارد. در یک 

اعامیـه گفتـه شـده اسـت که شـخصی به نـام نقیب 

اللـه مسـئول ارتباط بـا آی اس آی و مسـئول ترورهای 

بـا  مقناطیسـی همـراه  ماین هـای  توسـط  هدفمنـد 

4 تروریسـت دیگـر در پکیتـا بازداشـت شـده انـد. از 

سـوی دیگـر وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده اسـت که 

در یـک حملـه هوایـی کـه دو شـب پیش انجام شـد، 

14 جنگجـوی طالبان به کشـته شـدند کـه در میان 

آنـان 9 جنگجـو پاکسـتان نیـز بـه قتل رسـیدند. 

جالـب ایـن اسـت کـه متامی اعضـای هیـات مذاکره 

کننـده طالبـان در قطر وقتی بر یک رخصتی بیسـت 

روزه بـا هیـات دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان 

توافـق کردنـد بـرای اسـراحت و دیـدار بـا خانـواده 

هـا و همسـنگران شـان به پاکسـتان رفتنـد و تا هنوز 

کـه چنـد روز از رشوع دور مذاکـرات مسـتقیم مـی 

گـذرد بـه قطـر برنگشـته انـد. بـدون شـک مداخات 

پاکسـتان در امـور کشـور مـا بـه همیـن مـوارد ختـم 

منـی شـود. بلکه بسـیار آشـکارتر و گسـرده تـر از آن 

اسـت کـه کسـی بـه دنبـال نشـانه و سـند بگردد.

از سـوی دیگـر اگـر بـه عمـق اسـراتژی اسـام آبـاد 

اهـداف  در  گشایشـی  هیـچ  هنـوز  کنیـم  مراجعـه 

سیاسـی کـه ایـن کشـور از تـداوم جنـگ و خشـونت 

در افغانسـتان دنبـال مـی کند حاصل نشـده اسـت. 

مسـاله دیورنـد نـه تنهـا حل نگردیـده اسـت بلکه هر 

بـه خصـوص در  بـا حـاد شـدن مسـایل قومـی  روز 

بخـش پشتونسـتان  شـعله ورتر نیز می گـردد. تقابل 

بـر رس کشـمیر  آبـاد  اسـام  و  میـان دهلـی  آشـکار 

از بیـن نرفتـه اسـت و افغانسـتان بـه عنـوان زمیـن 

خلـوت بـازی هـر دو کشـور و قـدرت هـای جهانـی 

در منطقـه هـم چنـان جـای مناسـبی اسـت. عقـده 

تاریخـی افـراط گرایـی کـه بـه یمـن حامیـت هـای 

بـی دریـغ قـدرت هـای جهانـی در ایـن کشـور علیـه 

دشـمنان بالفعـل و آینـده بـه وجـود آمـده اسـت باید 

در جایـی گشـوده شـود و برکـد و چه جایـی بهر از 

افغانسـتان؟

از  حاکـی  کـه  عریانـی  هـای  نشـانه  بـه  توجـه  بـا 

مداخـات مسـتقیم ایـن کشـور در امـور افغانسـتان 

اسـت و بـا توجـه به ایـن که هنـوز دالیل کافـی برای 

بـه نظـر مـی رسـد کـه کلیـد  مداخلـه وجـود دارد، 

صلـح نـه تنهـا در خانـه همسـایه اسـت بلکـه جـای 

آن قایـم تـر شـده و در صنـدوق قفـل شـده منتقـل 

اسـت.   گردیـده 

رونـد صلـح بـه پیچیدگـی خاصـی رسـیده اسـت و 

همـه چیـز مبهـم اسـت. بـازی هـا بـه گونه ای اسـت 

کـه تنهـا در پشـت درهـای بسـته قابـل درک اسـت 

از مظـان هرگونـه تحلیـل روزنامـه ای و سیاسـی  و 

فـرار کـرده اسـت. تنهـا چیـزی که روشـن اسـت این 

اسـت کـه کلید صلح در خانه همسـایه قفـل گردیده 

اسـت. امـا ایـن کـه آیـا افغانسـتان مـی توانـد ایـن 

کلیـد را از صنـدوق همسـایه بیرون بکشـد یا نه، باید 

منتظـر زمان بود. فعل و انفعاالت سیاسـی در سـطح 

ملـی و منطقـه و جهـان نشـان از جهـت گیـری های 

تـازه دارد و نشـان مـی دهـد کـه افغانسـتان توانایـی 

بایـد  امـا  دارد.  را  بـازی  ابتـکار  گرفـن  دسـت  بـه 

منتظـر آینـده بـود و همه چیز بسـتگی به هوشـیاری 

در امتـداد زمـان دارد. 

از صفحه1

د افغانسـتان مـي دفـاع وزارت وايـي، چـې افغانـان دې د شـته 

نظـام د سـاتلو برخـه کـې د افغـان ځواکونـو پـر وړتيـا هېـڅ ډول 

شـک او اندېښـنه نـه کـوي.

د مـي دفـاع وزارت مرسـتيال شـامحمود مياخېـل د مرغومـي پـه 

۲۲مـه، د شـامل زون ۲۰۹ شـاهني قـول اردو د نـوي قومانـدان 

د معـريف کېـدو پـه مراسـمو کـې همـدا راز وويـل، چـې افغـان 

ځواکونـه د سـولې او جګـړې دواړو لپـاره بشـپړ تيـاری لـري.

د مـي دفـاع وزارت د نـوي حکـم لـه مخې،ارکانحـرب تورنجرنال 

مصطفـی وردګ د ۲۰۹ شـاهني قـول اردو د نـوي قومانـدان پـه 

توګـه رسـام معريف شـو.

شـامحمود  مرسـتيال  وزارت  دفـاع  مـي  د  تـه  مراسـمو  دغـو 

د  تبديـل  او  تغـر   چـې  وويـل،  کـې  خـرو  خپلـو  پـه  مياخېـل 

کېـږي. تـررسه  موخـه  پـه  کېـدو  ښـه  د  وضعيـت  امنيتـي 

او جګـړې  افغـان ځواکونـه د سـولې  زياتـه کـړه، چـې  نومـوړي 

لپـاره بشـپړ چمتووالـی لـري، خـو ټينـګار يـې وکـړ، چـې روانـه 

جګـړه د افغانانـو پـه ګټـه نـه ده.

د هغـه پـه وينـا، افغـان ځواکونـه د هېـوا لـه خلکـو او ځمکنـۍ 

دې  تـړاو  دې  پـه  او  لـري  وړتيـا  پـوره  سـاتنې  د  څخـه  بشـپړتيا 

نـه کـوي. هېڅـوک شـک 

مياخېـل وويـل: )) زمـوږ خلـک نـور جنـګ نـه غـواړي؛ خـو زمـوږ 

ځواکونـه هـم د سـولې او هـم جګـړې لپـاره چمتـو دي، زه ټولـو 

افغانانـو تـه دا ډاډ ورکـوم، چـې امنيتـي ځواکونـه لـه شـته نظـام 

څخـه د سـاتنې بشـپړ چمتووالـی او وړتيـا لـري((.

نومـوړي د وضعيـت کابـو کولـو برخـه کـې د سـيمه ييـزو ملکي او 

پوځـي ادارو تـر منـځ پـر ال ډېرې همغـږۍ ټينـګار وکړ.

پـه ورتـه مهال شـامل زون کې د ۲۰۹ شـاهني قـول اردو پخواين 

مراسـمو  عليـزي  اللـه  هيبـت  تورنجـرنال  ارکانحـرب  قومانـدان 

تـه پـه خپلـې وينـا کـې وويـل، چـې تېـر کال شـاميل واليتونـه د 

سـختو جګـړو شـاهدان وو.

هغـه زياتـه کـړه، رسه لـه دې چـې له تېرو لسـو مياشـتو راهيسـې 

شـامل زون کـې ټـول هوايـي عمليـات د افغـان ځواکونـو پـر غـاړ 

شـوي؛ خـو بيـا هـم وضعيـت مهار شـوی دی.

د عليـزي پـه خـره، دمګـړۍ پـه شـامل واليتونـو کې د مـي پوځ 

ليکـو تـه د ځوانانـو ورتـګ د پخـوا پـه څېـر پـه نورمـال ډول روان 

دی.

هغـه د سـيمه ييـزې اردو جوړېـدو او په سـيمو کې ځـای پر ځای 

کېـدو اغېز هـم مثبت يـاد کړ.

لـه دې رسه د شـاهني قـول اردو لپاره نوی ټاکل شـوی قوماندان 

ارکانحـرب تورنجـرنال مصطفـی وردګ وايـي، چې د سـولې لپاره 

ښـه فرصـت رامنځتـه شـوی او طالبان بايـد ګټه تـرې پورته کړي.

د هغـه پـه وينـا، دوی نـه غـواړي، چـې روانـه جګـړه دوام پيـدا 

کـړي؛ خـو زياتـه يـې کـړه چـې دوی بـه پـه هـر ډول حاالتـو کـې 

د هېـواد لـه ځمکنـۍ بشـپړتيا او د خلکـو لـه ځـان او مـال څخـه 

سـاتنه کـوي.

نومـوړي ډاډ ورکـړ، چـې د خلکو په مرسـته به په شـامل زون کې 

دولتـي حاکميت تـه پراختيا ورکوي.

هفـت  بـا  هـرات  باخته انـد.  جـان  پـروان  و  خوسـت 

قربانـی بیشـرین تلفـات را داشـته اسـت.

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـامر جـان باختـگان 

بـه دوهـزارو 301 تـن رسـیده و از متامـی والیت هـای 

کشـور قربانـی گرفتـه اسـت. والیـت نورسـتان بـا یـک 

قربانـی کمریـن تلفـات را در کشـور دارد.

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت کـه در 24 سـاعت 

گذشـته از 1886 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده 

کـه نتیجـه 46 تـن مثبـت اعـام شـده  اسـت. 

کـه  می گویـد  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 

تاکنـون 53 هـزار و 583 تن به ویـروس کرونا 

مبتـا شـده اند کـه 44 هـزارو 137 تـن آنـان 

بهبـود یافته انـد. حدود 10 هـزار تن همچنان 

بـا ایـن ویـروس مصـاب هسـتند.

 216 بیـش  از  تاکنـون  عامـه  صحـت  وزارت 

هـزار فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایش 

گرفتـه اسـت. پیـش از این گفته شـده بود که 

هـر کیـت ازمایش حـدود 30 دالر اسـت و هر 

ازمایـش نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای 

وزارت صحـت عامـه هزینـه بـر مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته گفتـه بـود کـه آمـار 

واقعـات و تلفـات کاهـش یافتـه اسـت امـا اگـر توجـه 

نشـود، مـوج سـوم کرونـا نیـز دوبـاره دامن گیـر کشـور 

می شـود.

تـا  کـه  بـود  گفتـه  ایـن  از  پیـش  عامـه  صحـت  وزارت 

اواسـط سـال جـاری میـادی واکسـین کرونـا به کشـور 

خواهـد رسـید. ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افرادی 

کـه در خطـر هسـتند، واکسـین خواهنـد شـد.

موج دوم ویروس کرونا سـه ماه پیش رشوع شـد و وزارت 

صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویروس 

عروسـی  تاالرهـای  کـردن  مسـدود  بـه  اقـدام  کرونـا، 

کـرد. ایـن وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار 

ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت. بـه دنبال ایـن اقدام و 

بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی و خصوصـی و 

متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیـز مسـدود 

شـدند. اولیـن فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونا اوایل سـال 

جاری خورشـیدی در والیت هرات شناسـایی شـد. این 

ویـروس بـا رسعتـی بـاال بـه متامی کشـور رسایـت کرد.

روز  کـه  اسـت  گفتـه  دیگـری  اعامیـه  در  وزارت  ایـن 

»گیـزاب«  ولسـوالی  در  طالبـان  جنگجویـان  گذشـته 

والیـت ارزگان پـان حملـه بـر نیروهـای ملـی دفاعـی 

آگاهـی  بـا  امنیتـی  نیروهـای  داشـتند.  را  امنیتـی  و 

از ایـن پـان، طالبـان را مـورد هـدف قـرار دادنـد. در 

ایـن درگیـری ۱۱ جنگجـوی طالبان کشـته شـدند و ۸ 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخـم برداشـته انـد.

مقـداری  بـا  موترسـایکل  عـراده  دو  درگیـری  ایـن  در 

رفـت. بیـن  از  نیـز  و مهـامت  سـاح 

ارتبـاط  توافقنامـه  کـه  داده  توضیـح  حسـینی  آقـای 

بین املللـی راه آهـن رشایطـی را ایجـاد خواهـد کـرد کـه 

دو کشـور ایـران و افغانسـتان از ظرفیـت بـاری و مسـافری 

یکدیگـر در حـوزه حمـل  و نقـل بین املللـی نیـز اسـتفاده 

بهینـه برنـد و بـه گفتـه او »بی تردیـد ایـن توافقنامـه در 

توسـعه فعالیت هـای اقتصـادی کشـورها تاثیـر مثبتـی بـه 

همـراه خواهـد داشـت.«

قبـا مقام هـای ایرانـی گفتـه بودنـد کـه خط آهـن خواف-

هـرات سـاالنه ظرفیت جابجای حـدود ۱۲ میلیون تن کاال 

و یـک میلیون مسـافر را خواهد داشـت. 

در خرنامـه آمـده اسـت که نیروهـای عملیاتـی امنیت ملی 

بـه هیـچ گروهـی اجـازه نخواهـد داد کـه دسـت بـه فعالیت 

هـای تروریسـتی و جاسوسـی بزند.

دولـت  االفغانـی  بیـن  گفتگوهـای  هیـات  وصـف  ایـن  بـا 

افغانسـتان و گـروه طالبـان به دوحه رفته اند کـه مرحله دوم 

گفتگوهـا را رشوع کننـد و طـی روزهای آینـده این گفتگوها 

را بـه جایی برسـانند.

و  دفاعـی  نیروهـای  پوسـته های  بـاالی  فـراه  والیـت 

امنیتـی حملـه کـرده بودنـد.

هوایـی  قـوای  بـا حامیـه  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

را  دشـمن  حمـات  فعـال  دفـاع  چارچـوب  در  کشـور 

دفـع کردنـد. در ایـن درگیـری، ۲۹ جنگجـوی طالبـان 

به شـمول یـک رسگروه شـان بنـام حاجـى »عبدالجبار« 

کشـته شـدند و ۷ تـن دیگـر شـان زخمـی گردیدنـد. 

در اعامیـه آمـده اسـت کـه در ایـن حملـه، مقـدار زیاد 

سـاح و  مهـامت دشـمن نیـز تخریـب شـد.

عمـران بررسـی الیحـه موافقت نامه بین ایران و افغانسـتان 

مـورد  کـه  بـود  راه آهـن  بین املللـی  ارتبـاط  درخصـوص 

بررسـی قـرار گرفت.

بـه آقـای حسـینی کلیـات و جزییـات ایـن موافقتنامـه بـا 

یـک مقدمـه و ۱۲ ماده بـا حضور مناینـده دولت و اعضای 

کمیسـیون بـه تصویب رسـید.

او گفتـه اسـت کـه بـا تصویـب ایـن الیحـه دولـت ایـران 

و حسـن  روابـط دوسـتانه  بـه دلیـل وجـود  افغانسـتان  و 

همجـواری از حیـث خطـوط ارتباطـی بین املللـی نیـز بـه 

تفاهـم رسـیدند تـا در حـوزه تبـادل کاالیـی و مسـافر از 

اسـتفاده شـود. دو کشـور  هـر  ظرفیت هـای 

 ریاسـت امنیـت ملـی اعـام کـرده اسـت کـه نقیـب اللـه 

مسـئول ارتبـاط بـا آی اس آی و مسـئول ترورهـای هدفمنـد 

توسـط ماین هـای مقناطیسـی همـراه بـا 4 تروریسـت دیگر 

در پکیتـا بازداشـت شـده انـد.

امنیـت ملـی دوشـنبه 22 جدی بـا نرش خرنامـه ای ترصیح 

کـرده اسـت کـه نیروهـای عملیاتـی ریاسـت امنیـت ملـی 

هسـته جاسوسـی- تروریسـتی 5 نفری گروه طالبان) شبکه 

حقانـی( را در والیـت پکتیـا بازداشـت کرده اسـت.

در اعامیـه آمـده اسـت:» نقیب اللـه فرزند درانی مشـهور به 

عبدالحی مسـئول ارتباطی سـازمان ISI پاکستان و مسئول 

بـا 4  ترورهـای هدفمنـد همـراه  و  ماین هـای مقناطیسـی 

تروریسـت دیگـر توسـط نیروهـای عملیاتـی ریاسـت امنیت 

ملی بازداشـت شـدند.«

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه وی در سـال 1398 

 ISI افـر  دو  بـا  و  بـود  رفتـه  پاکسـتان  کراچـی  بـه شـهر 

بنام هـای امیـر بهایـی و قدیم شـاه ماقـات کـرده بـود. در 

ایـن ماقـات وی دسـتور حمـات تروریسـتی در والیت هـای 

پکتیا، پکتیکا و خوسـت را از این افران سـازمان اطاعات 

مرکـزی پاکسـتان دریافـت کـرده بـود.

بـه نقـل از خرنامـه نقیـب اللـه بعـد از آن هسـته خـود را بـه 

هـدف تطبیـق حمـات موفقانـه تروریسـتی بـا دو رسگـروه 

طالبـان بنام هـای اخـر محمد و قریشـی نزدیک می سـازد. 

نقیـب اللـه بـه همـکاری اخر و قریشـی به دسـتور سـازمان 

ISI پاکسـتان مایـن گـذاری و تـرور می کردنـد. در کلیـپ 

ویدیویـی کـه از نقیب الله توسـط امنیت ملی منشـر شـده 

اسـت وی دو مـورد مایـن گـذاری بـر موتـر هـای پولیـس را 

خـود اعـراف کرده اسـت.

در خرنامـه عـاوه شـده اسـت که این هسـته در تـاش بود 

تـا یـک عـراده موتـر سـایکل و یک عـراده موتـر فیلـدر مملو 

از مـواد انفجـاری را در شـهر رشن منفجـر سـازند کـه قبـل 

از تطبیـق ایـن پـان تروریسـتی در یـک عملیـات نیروهـای 

امنیـت ملی دسـتگیر شـدند.

و  حمـات  اخیـر  ماه هـای  طـی  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

ترورهـای هدفمنـد کارمنـدان دولتـی، ارگان هـای امنیتی و 

غیـر نظامیـان به شـمول فعـاالن مدنی، حقوق بـرش، حقوق 

زن و فعـاالن رسـانه ای در شـهرهای عمـده افغانسـتان رو به 

فزونـی نهـاده و مـردم را نگـران کـرده اسـت.

طـی یـک مـاه گذشـته نزدیـک بـه ده نفـر غیـر نظامـی بـه 

اشـکال مختلـف تـرور شـده انـد کـه اکـرا فعـاالن مدنـی، 

حقـوق بـرش، حقـوق زنـان و فعـاالن رسـانه ای بودنـد.

منابـع مسـئول و امنیتـی مسـئولیت متـام ایـن ترورهـا را به 

عهـده طالبـان گذاشـته انـد امـا طالبـان تـا کنـون مسـئولیت 

مـوارد ایـن چنینـی را به عهده نگرفته اسـت ولی شـواهد معتر 

مثـل نقیـب اللـه بـه وضـوح بیانگـر ایـن اسـت کـه طالبـان در 

عقـب متـام ترورهـای هدفمنـد غیـر نظامیـان و نظامیـان قـرار 

دارد.

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده 

سـاعت  چهـار  و  بیسـت  در  کـه  اسـت 

گذشـته، 13 فـرد مبتـا به بیـامری کویـد-19 در نقاط 

مختلـف کشـور جـان باختند و 46 فرد مبتا شناسـایی 

شـده اند. تعـداد مبتایـان در هفتـه گذشـته بیـش از 

100 تـن بـود.

گـزارش  نـرش  بـا  جـدی   22 دوشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

روزانـه مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونا، 

نوشـته اسـت کـه 13 تـن در چهار والیت کابـل، هرات، 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت که 

در درگیری هـای کـه روز گذشـته میـان 

نیروهـای امنیتـی کشـور و طالبـان در والیت هـای فـراه 

و ارزگان رخ داده بـود، 32 جنگجـوی طالبـان کشـته 

شـدند و 15 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـده 

اند.

گفتـه  اعامیـه ای  در  جـدی   22 دوشـنبه  وزارت  ایـن 

اسـت که شـب گذشـته گروهـی از جنگجویـان طالبان 

پشـرود  ولسـوالی  مـاده گان  و  بلنـدى  قریه هـای  در 

 سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلـس ایـران از تصویـب 

الیحـه موافقت نامـه میـان ایـران و افغانسـتان درخصـوص 

ارتبـاط بین املللـی راه آهـن خـر داده اسـت. بـا تصویـب 

ایـن موافقتنامـه مرز جدیـد ریلی میان افغانسـتان و ایران 

گشـوده می شـود.

عبدالبـاری صدیقـی، معـاون فنـی خـط آهـن افغانسـتان 

گفـت کـه موافقت نامـه مشـابه را مجلـس افغانسـتان قبـا 

تصویـب کرده اسـت.

او گفـت کـه این سـند حدود دو سـال قبل میـان دو طرف 

بـرای امضـا آماده شـده بـود. او گفـت این اولین بار اسـت 

کـه ارتبـاط خـط آهـن میان دو کشـور برقرار شـده و مرز نو 

بـرای عبـور و مـرور واگن ها میان دو کشـور ایجاد شـده که 

دو طـرف باید آنرا به رسـمیت بشناسـند.

آقـای صدیقی افغانسـتان سـند مشـابه دربـاره ارتباط بین 

املللـی راه آهـن را بـا ترکمنسـتان نیز امضا کرده اسـت.

بـه نقـل از بی بی سـی؛ او گفـت کـه بـا افتتاح رسـمی خط 

آهـن خواف- هرات توسـط حسـن روحانـی و محمد ارشف 

غنـی، روسـای جمهـور ایـران و افغانسـتان در ۲۰ قـوس 

مـرز جدیـد میـان دو کشـور ایجاد شـد.

راه آهـن خـواف- هـرات توسـط حسـن روحانـی و محمـد 

ارشف غنـی، روسـای جمهـور ایـران و افغانسـتان در ۲۰ 

قـوس افتتـاح شـد

روز یکشـنبه )21جـدی( سـید الرز حسـینی، سـخنگوی 

کمیسـیون عمـران مجلـس ایـران بـه خرگـزاری جمهوری 

اسـامی)ایرنا( گفتـه بـود کـه دسـتور کار اول کمیسـیون 

نبود. کشـور 

او گفـت: “کرونـا امسـال همـه را در بـه در کـرد، امسـال 

بـه  و  کنـد  خریـداری  زیـاد  قالیـن  بخواهـد  کـه  تاجـری 

خـارج صـادر کنـد، نداشـتیم؛ شـاید در همیـن سـالی که 

10 ماهـش را تیـر کردیـم، یـک بار بیشـر قالـني نفروخته 

باشـیم.”

محمـد رسـول فایـق رییس اتحادیـه قالین فروشـان هرات 

و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  نیـز 

نبـود بـازار فـروش بـرای قالیـن 

ابـراز نگرانـی کـرد  افغانسـتان، 

و امیـدوارى منـود کـه با کاهش 

قالیـن  بـازار  کرونـا،  بحـران 

در  افغانسـتان  بافـت  دسـت 

داخـل و خـارج از کشـور، بهبود 

یابـد.

توجـه  عـدم  از  همچنـان  وی 

کافـی دولـت بـه صنعـت قالیـن 

گفـت  و  کـرد  انتقـاد  ناامنـی  و 

امنیـت،  نبـود  دلیـل  بـه  کـه 

قالیـن  رفـن  و  زیربناهـا  نبـود 

بافـان حرفـه یـی از افغانسـتان 

و انتقـال رسمایـه هـای شـان به 

کشـورهای چـون ترکیـه و آسـیای میانـه، سـبب شـده کـه 

صنعـت قالین در کشـور به ویژه زون غـرب، به رکود مواجه 

شـود. پیـش از ایـن نیـز قالیـن فروشـان هـرات، مدعـی 

شـده بودنـد کـه قالیـن افغانسـتان، بـه نـام پاکسـتان بـه 

کشـور هـاى ديگر صادر میگـردد. آنان از دولت خواسـتند 

تـا بـا توجـه بـه صنعـت قالیـن، از صـادرات قالیـن بـه نـام 

کنـد. دیگـر جلوگیـری  کشـورهای 

 مسـئوالن اتـاق تجـارت و صنایـع هرات می گوینـد که در 

۹ مـاه گذشـته، بیـش از ۲۰ هـزار مرمربـع قالیـن دسـت 

بافـت، از ايـن واليت به خارج از کشـور صادر شـده اسـت.

محمـد رفیـع رحامنـی آمـر اجرایـی اتـاق تجـارت و صنایع 

هـرات، گفـت که این تعـداد قالیـن به کشـورهای اتريش، 

انگلسـتان، جرمنـی و ایتالیا صادر شـده اسـت.

بـه گفتـۀ او، ۲۱ هـزار و ۶۸۸ مرمربـع قالین دسـت بافت 

افغانسـتان، بـه ارزش ۳۰۰ هـزار دالـر امريکايـى بـه ایـن 

کشـورها صادر شـده اسـت.

وی افـزود کـه صـادرات بیـش از 20 هزار مرمربـع قالین، 

مـی توانـد نویـد خـوش بـه آغـاز دو بـاره صـادرات قالیـن 

پـس از اوج ویـروس کرونـا باشـد.

او امیـدوارى منـود کـه بـا از بیـن رفـن ویـروس کرونـا و 

بـاز شـدن مرزها، دوبـاره صـادرات اقام تولیـدى هرات به 

خـارج از کشـور، رونـق گیـرد.

ایـن درحالیسـت کـه شـامری از قالیـن فروشـان در هرات 

مـی گوینـد کـه امسـال به دلیـل شـیوع کرونـا، ۸۰ درصد 

صـادرات قالیـن به بازارهـای خارجی کاهش یافته اسـت.

بـه گـزارش پـژواک؛ احمـد یـک تـن از قالیـن فروشـان در 

هـرات، گفـت امسـال بر عـاوه اینکـه رسحدات مسـدود و 

پروازهـا بـه خـارج از کشـور متوقـف بـود، بـازار خوبـی هم 

بـرای فـروش قالیـن دسـت بـاف افغانسـتان در خـارج از 

بیش از ٢٠ هزار مترمربع قالین از هرات به خارج صادر شده است
کارتون

 دفاع وزارت: 

افغان ځواکونه د سولې او جګړې 

دواړو لپاره بشپړ چمتوواىل لري

موج دوم کرونا؛ کاهش مبتالیان به کوید19

وزارت دفاع ملی: 45 جنگجوی طالبان در والیت های فراه و ارزگان کشته و زخمی شدند

مجلس ایران موافقتنامه ارتباط بین المللی راه آهن با افغانستان را تصویب کرد

کلید صلح در صندوق 
همسایه است؟

محمد هدایت

امنیت ملی:
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صلح و ثبات سیاسی در موجودیت نظام مردم ساالر

ــدارد  ــام ب ــا اع ــد ت ــت  می دهن ــه او صاحی ــده ب ــره کنن مذاک

کــه هــردو جانــب قبــول  می مناینــد کــه مســایل داخلــی 

افغانســتان بایــد توســط خــود افغان هــا حــل گردیــده و بــرای 

تشــکیل یــک حکومــت داری پایه هــای وســیع در افغانســتان، 

بایــد همــه جوانــب بــه مســاعی افغان هــا در ایــن جهــت 

ــرای حــل موضــوع  مســاعدت مناینــد، ایــن شــیوه مطلــوب ب

 .)645  ،1396 پنداشــته  می شــود")عبدالوکیل: 

بــه هرحــال ایــن یــک واقعیــت تلــخ و ناکامیســت کــه در 

تاریــخ سیاســی افغانســتان مرقــوم اســت و پیامد هــای ناگــوار 

و جــران ناپذیــری بــرای ملــت افغانســتان داشــت. گسســت 

نظــم سیاســی در خــأ حکومت هــای ســلیقه¬ی ایــن بحــران 

ــردم افغانســتان در فصــل گذشــته داشــته اســت.  ــرای م را ب

عــدم قــدرت سیاســی و حاکمیــت سیاســی کــه پروســه صلــح 

ــری  ــده جلوگی ــف ناش ــم تعری ــد و از انارشیس ــت منای را تقوی

کنــد، قیمــت گزافیســت کــه بــا تأســف یکبــار ملت افغانســتان 

پرداخــت منــوده اســت. مقــدور نیســت ایــن چنیــن تجربیــات 

ــت  ــدم ضامن ــی و در ع ــای سیاس ــود دورنگری ه ــخ را در نب تل

قــوی بیــن املللــی، بــاری دیگــر بــر مــردم افغانســتان تحمیــل 

منــود. 

ــی آن،  ــای مرد م ــا پایه ه ــام ب ــت نظ ــی و موجودی ــات سیاس ثب

مــردم افغانســتان از تــداوم جنــگ و کشــتار های بــی 

ــه¬ی  ــح آرزوی دیرین ــد. صل ــزار ان ــردم بی ــه¬ی م رحامن

مــردم اســت، صلــح نیــاز حیاتــی جامعــه افغانستانیســت. 

بــدون تردیــد عامــه¬ی مــردم در افغانســتان صلــح و 

ثبــات سیاســی  می خواهنــد. مــردم منتفرانــد از جنــگ و 

خونریزی هــای نافرجــام ایــن خــاک؛ همــه رنــج دیــده انــد 

و محنــت کشــیده انــد، یــک نســل در جنــگ پیرشــدند و 

ــن جنــگ کورشــدند  نســل های دیگــری از دود وآتــش ای

ــن  ــان ها در ای ــل از انس ــک نس ــت ی ــوختند. رسنوش و س

خیطــه نابــود شــدند و بدبختانــه ایــن ســیل ویرانگــر 

ــد.  ــه  می ده ــودی اش ادام ــه ناب ــا ب ــی مهاب ــان ب همچن

افغانســتان  مــردم  همــه¬ی  را  دوحــه  صلــح  پروســه 

ــان و مــردان ســیاه بخــت  ــد، زن ــده¬ی قــدر  می نگرن بدی

ایــن رسزمیــن چشــم دوختــه انــد کــه از دوحــه خرهــای 

ــا ایــن  خــوش و توافق هــای انســان دوســتانه بشــنوند، ت

ــه  ــر روزی ک ــد. ه ــان یاب ــتار پای ــار کش ــت ب ــال نکب رسی

ــد  ــحرگاه امی ــاک در س ــن خ ــادران ای ــود، م ــاز  می ش آغ

روی ســجاده های خویــش دســت بــه ســوی آســامن بلنــد 

 می کننــد و از خــدا صلــح و آمــدن آرامــش و قطــع کشــتار 

ــن  ــد ای ــرق ن می کن ــد. ف ــا  می کنن ــتان متن را در افغانس

مــادر در پامیــرات زندگــی  می کنــد یــا در منطقــه مــرزی 

بولــدک، یــا در نورســتان یــا در بامیــان و یــا در بادغیــس؛ 

همــه¬گان روز را بــه ایــن امیــد رشوع  می کنــد کــه خــر 

ــردم  ــه¬ی م ــنوند. هم ــن را نش ــار و کش ــار و انفج انتح

ــگ  ــاک از جن ــن خ ــه های ای ــام گوش ــتان در مت افغانس

خســته انــد و صلــح را خواســته های اصلــی خویــش 

دولــت جمهــوری  و  مــردم  اســاس  برایــن   می داننــد. 

ــرار  ــد ق ــیر واح ــبختانه در مس ــتان خوش اسا می افغانس

ــیدن  ــر رس ــه مث ــرای ب ــز ب ــتان نی ــت افغانس ــد و دول دارن

ــوده  ــعی من ــواره س ــور هم ــات در کش ــدن ثب ــح و آم صل

ــدن  ــه، آم ــت ک ــن اس ــل ای ــل تأم ــه قاب ــا نکت ــت. ام اس

صلــح و برقــراری صلــح در جامعــه و در کشــورکه نیــم 

بــرده  بــر  گوناگــون  جدال هــای  و  جنــگ  در  قــرن 

ــه ثبــات همــه جانبــه  ــا چــه رونــدی ب ــه و ب اســت، چگون

منتهــی گــردد؟ صلــح بایســت عزمتندانــه و رشافتمندانــه 

ــح  ــه صل ــد. در پروس ــتان باش ــردم افغانس ــام م ــرای مت ب

ــن ملــک  ــی شــده¬ی ای ــد منافــع عمــوم مــردم قربان بای

ــح  ــورت واض ــه ص ــتان ب ــردم افغانس ــرد. م ــر گی را در نظ

از پروســه صلــح توقعاتــی دارد، قطــع کشــتار، برابــری و 

تأمیــن عدالــت اجتامعــی در نظــام مــردم ســاالر سیاســی 

و احــرام بــه متا می حقــوق و وجایــب اتبــاع ایــن کشــور. 

ــح  ــد صل ــت در رون ــی اس ــی و اساس ــا حیات ــن نکته ه ای

افغانســتان.  در  صلــح  پســا  دوره¬ی  در  همچنــان  و 

افغانســتان  تاریــخ  فصــول  از  عــرت  درس  بنابرایــن 

ــه.  ــن زمین ــود در ای ــد ب ــی خواه ــای خوب راهگش

صلــح و تجربــه گذشــته از گسســت نظــام؛ در ســال 

ــا  ــرد ت ــم  می گی ــوروی تصمی ــر ش ــاد جامهی 1983م اتح

و ســازمان سیاســی کــه حــد اقــل جلــوی هــرج و مــرج را 

گرفتــه اســت، ممکــن و ضامنــت پایــداری بیشــر را دارد. 

ــن  ــده و تضمی ــف ش ــاختار های تعری ــه س ــه ب در صورتیک

شــده نرســد، چطــور  می تــوان از بســر ســازی بــرای 

ثبــات سیاســی بوســیله¬ی صلــح گــپ زد؟ مقدمــه صلــح 

متــداوم و مرد مــی در زمیــن نظــام سیاســی مرد می نهفتــه 

اســت، یعنــی یــک ســاختار قــوی و قدرمتنــد بایســت 

باشــد تــا زمینــه¬ی بوجــود آمــدن بحران هــای احتاملــی 

ــی و  ــع مل ــرد مناف ــا رویک ــا را ب ــکاند و آن فکتور ه را بخش

روحیــه وطــن دوســتی در رسارس کشــور از بیــن بــرد. 

بــه  هرگــز  ناخواســته  یــا  خواســته  انارشیســم،  خلــق 

ــد.  ــم ن می کن ــح ه ــه صل ــک ب ــت و کم ــور نیس ــع کش نف

میکانیــزم صلــح ســازی بــا درایــت کامــل و تحلیــل همــه 

از  را  افغانســتان  آن،  سیاســی  و  تاریخــی  جنبه هــای 

افتــادن در چاالب هــای ناشــناخته و غیــر قابــل پیــش 

ــی  ــنهاد سیاس ــک پیش ــه ی ــد. ارای ــون  می کن ــی مص بین

بــرای مدیریــت سیاســی در رشایــط حســاس کشــور بایــد 

ــه  ــن آن ب ــرای تضمی ــود و ب ــام ش ــام انج ــرت مت ــا بصی ب

ســوی خیــر و فــاح کشــور، از ســازکار های بیــن املللــی 

ــود.  ــه ش ــک گرفت ــی کم و جهان

کــه  کشوریســت  افغانســتان  اســت؛  صلــح  مقدمــه¬ی 

تجربیــات مختلــف سیاســی را بــا خــود دارد؛ اگــر بــه ایــن 

نکات هــای ارزشــمند و عــرت¬آور تاریخــی بــا دیــدگاه 

وطــن دوســتانه نــگاه شــود. توجــه بــه ایــن مســایل تاریخــی 

بحــران موفقانــه  ایــن  از  را  افغانســتان  مــردم   می توانــد 

بیــرون منایــد و در وادی صلــح آمیــز و عزمتنــد برســاند. 

پیچیدگی هــای  و  سیاســی  بحران هــای  کــه  اوضــاع  در 

ــه  ــه و جهــان گره¬گاهــش ب ــه سیاســت در منطق ــد الی چن

نحــوی در جغرافیــای افغانســتان رقــم خــورده اســت، رفــن 

ــی از  ــای دارد، یک ــه ظرافت ه ــح پیروزمندان ــوب صل ــه ص ب

ــخ آشــکارا  ــن اســت کــه تجربیــات تاری ــده ای ــکات ارزن آن ن

نشــان  می دهــد کــه آمــدن و آوردن صلــح رسارسی و موفــق 

در موجودیــت نظــام سیاســی بــا اســتوانه های مردمــی، 

ــه¬ی  ــه بهان ــد ب ــی را دارد. نبای ــتمرار و کامیاب ــت اس قابلی

صلــح جویــی نظــم موجــود کــه هامننــد ســتون فقــرات در 

پیکــر کشــور اســت، از بیــن بــرده شــود. مثــل معروفیســت، 

بــه امیــد آرایــش ابــرو چشــم کــور نشــود؛ لــذا ثبــات 

سیاســی نیــم بنــد بهــر از حالتــی اســت کــه آن را کســی 

نتوانــد مدیریــت کنــد و بــر زخــم ایــن کشــور منــک انداختــه 

شــود. صلــح و ســازکار صلــح در موجودیــت نظــام سیاســی 

از قضیــه افغانســتان خــود را بیــرون بکشــد. ایــن تصمیــم 

ــق آن  ــه مطاب ــد ک ــو انجامی ــرات ژن ــه مذاک ــت ب در نهای

ــل  ــدند. "قب ــارج ش ــتان خ ــوروی از افغانس ــای ش نیروه

اندروپــوف  یــوری  1983م،  ســال  مذاکــرات  آغــاز  از 

ــدرت  ــه ق در نومــر ســال 1982م، در اتحــاد شــوروی ب

رســید. او عاقمنــدی شــدید بــرای از رسگیــری مذاکــرات 

میــان افغانســتان و پاکســتان داشــت. عایــم اولــی 

نشــان  مــی داد کــه سیاســت های بزرگــی روی دســت 

تهاجــم  اندروپــوف،  نظــر  بــه  زیــرا  گرفتــه  می شــود؛ 

ــزب  ــت و ح ــزرگ دول ــدی و ب ــتباه ج ــتان اش ــه افغانس ب

کمونیســت اتحــاد شــوروی بــود؛ لــذا، در زمــان قدرتــش 

حــارض بــود تــا اردوی خــود را در یــک ســازش بــا رقبــای 

ــد.  ــارج کن ــتان خ ــود، از افغانس ــوی خ ــی و منطق جهان

ــف در  ــن برژنی ــم تدفی ــس از مراس ــوف پ ــه اندروپ چنانچ

12 نومــر ســال 1982م، بــا ضیاالحــق رییــس جمهــور 

و صاحــب زاده یعقــوب خــان وزیــر خارجــه پاکســتان 

بــه طــور خصوصــی ماقــات بــه عمــل آورد. طوریکــه 

کابــل  می گفتنــد،  در  شــوروی  اتحــاد  منابــع  بعــدا 

نقــاط عمــده ایــن ماقــات، مربــوط بــه حــل صلــح آمیــز 

مســایل افغانســتان و پاکســتان و خــروج قــوای شــوروی 

از افغانســتان بــود" )عبدالوکیــل: 1396، 611(. "در 

ــر  ــرات غی ــه مذاک ــتان از ادام ــی پاکس ــدف اصل ــع ه واق

مســتقیم بیــن افغانســتان و پاکســتان ایــن بــود کــه 

قــوای اتحــاد شــوروی از افغانســتان خــارج گــردد و زمینــه 

پاکســتانی  جرنال هــای  بیشــر  هرچــه  مداخلــه¬ی 

وضیاءالحــق در افغانســتان ادامــه یابد")عبدالوکیــل: 

 .)619  ،1396

تــداوم نشســت ها در ژنــو پــی در پــی اتفــاق افتــاد و روی 

مســایل مختلــف در افغانســتان بحــث و مذاکــرات همــه 

جانبــه صــورت گیرفــت. 

بــه طــور منونــه در مســأله نظــام سیاســی و حکومــت در 

افغانســتان بعــد از خــروج نیروهــای شــوروی اینگونــه 

کــه  چهــارم،  موضــوع  مــورد  "در  صحبــت  می شــود. 

مجاهدیــن  موءقــت  حکومــت  تشــکیل  بــا  پاکســتان 

در پاکســتان قبــل از تکمیــل خــروج قــوای شــوروی، 

ارصار  می ورزیــد، موضــع گیــری جانــب افغانــی ایــن 

ــه  ــن وظیف ــل متحــد، ای ــود کــه در منشــور ســازمان مل ب

درج نیســت کــه ســازمان ملــل بــرای کشــورها حکومــت 

بســازد و یــا در مســایل داخلــی آنهــا مداخلــه کنــد. بعــد 

از موافقــت نامه¬هــای ژنــو، ســازمان ملــل  می توانــد 

بــه کوشــش های خــود پیرامــون حــل مســأله اطــراف 

افغانســتان ادامــه بدهــد و نقــش خــود را در ارتبــاط 

ــرکل  ــن ترتیب،دبی ــد. بدی ــام ده ــوع انج ــن موض ــه ای ب

ســازمان ملــل بــا در نظرداشــت نظریــات جانــب هیئــت 

ــت  ــکیل حکوم ــمت تش ــی در قس ــده افغان ــره کنن مذاک

ــب  ــه را از جان ــک اعامی داری پایه هــای وســیع، مــن ی

خــود بــه طرفیــن پیشــنهاد کــرد کــه مطابــق آن طرفیــن 

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

ــرژی از  ــن ان ــا تأمی ــادی افغانســتان فراهــم کــرد؛ ام ــع ب مناب

منابــع داخلــی افغانســتان تــا کنــون در دســتور کار مقامــات 

وارداتــی  بــرق  کــامکان  و  اســت  نگرفتــه  قــرار  حکومــت 

ــاب  ــه حس ــنایی ب ــن روش ــع تأمی ــایه، مناب ــورهای همس کش

می آینــد.

بــا ایــن حــال کشــور مــا بــا ایــن همــه توانایــی تولیــد انــرژی، 

وابســته بــه واردات بــرق از کشــورهای همســایه اســت. در 

حــال حــارض افغانســتان در حــدود یــک هــزار و 4۰۰ مــگاوات 

بــرق بــرای مــرف رسارسی کشــور نیــاز دارد. 

ــور  ــل کش ــد داخ ــرق تولی ــد از ب ــا 25 درص ــان تنه ــن می از ای

اســت و بقیــه از منابــع خارجــی تامیــن می شــود. افغانســتان 

جمهــوری  و  ترکمنســتان  ازبکســتان،  تاجیکســتان،  از 

اســامی ایــران، چهــار کشــور همســایه شــاملی و غربــی بــرق 

وارد می کنــد کــه بخشــی از ایــن بــرق در شــهرهای مســیر تــا 

ــک  ــا کم ــتان ب ــازی افغانس ــه کار بازس ــت ک ــه اس دو ده

و حامیــت جامعــه جهانــی بــه هــدف بهبــود وضعیــت 

ــن  ــده و در ای ــام، رشوع ش ــداوم نظ ــا و ت ــی افغان ه زندگ

ــد.  ــه افغانســتان منــوده ان ــادی ب مــدت کمــک هــای زی

ــافی  ــای انکش ــه ه ــه عرص ــف، از جمل ــای مختل بخش ه

ــوده اســت،  ــی ب ــه جهان و توســعوی محــراق توجــه جامع

ــا و  ــا جاده ه ــد ت ــق گردی ــتان موف ــدت افغانس ــن م در ای

شــاهراه های کشــور را بازســازی منــوده و در اعــامر ســائر 

ــد.  ــی بردارن ــز قدم های ــه نی ــام املنفع ــای ع پروژه ه

امــا مســئله بــرق افغانســتان کــامکان الینحــل باقــی 

مانــده و زمســتان  بــی بــرق بــرای کابل نشــینان پــر از 

دردرس و کابــوس وار اســت. رسمــای بیش ازحــد، نبــود 

امکانــات، فقــر بی رویــه مــردم و از همــه مهمــر دغدغــه 

ــت رسد، از  ــل بی نهای ــن فص ــا در ای ــردن خانه ه ــرم ک گ

ــه ی درســت  ــه گون ــی کشــور هــم اگــر ب ــد داخل ــا عوای ام

ــد در  ــرداری قــرار گیــرد، می توان مدیریــت و مــورد بهــره ب

حــل مشــکات بخــش کانــی از تأمیــن بــرق نیــز کارســاز 

واقــع گــردد.

البتــه بخــش بیشــر پــول چهــار میلیــارد دالــری هــم برای 

واردات انــرژی بــرق از کشــورهای همســایه هزینــه شــده 

ــس  ــه رئی ــته ک ــال گذش ــت س ــش هف ــا در ش ــت. تنه اس

ــدی  ــا ح ــت ت ــرار گرف ــدرت ق ــی در رأس ق ــوری غن جمه

ــل  ــرق در داخ ــد ب ــرای تولی ــدهایی ب ــا س ــد ت ــاش ش ت

کشــور بنــا شــود کــه »بنــد بــرق ســلام« در هــرات منونــه 

ــان در  ــامل خ ــرق ک ــد ب ــاخت بن ــن س ــت. همچنی آن اس

والیــت نیمــروز و بنــد بــرق بخــش آبــاد در والیــت فــراه، از 

تاش هــای جدیــد بــرای تولیــد بــرق و مدیریــت انــرژی در 

داخــل خــاک کشــور خــر می دهــد، درحالی کــه دولــت 

پنــج ســال قبــل تعهــد داده بــود کــه ظــرف چهــار ســال، 

ــا  ــاند ام ــی می ر س ــه خودکفای ــرژی ب ــر ان ــور را از نظ کش

ــوز هــم درهــامن نقطــه  ــا هن ــا گذشــت چهــار ســال، م ب

اولیــه قــرار داریــم، هــر چنــد نــا امنی هــای تحمیلــی 

مانــع جــدی بــر رس راه تطبیــق پروژه هــای عــام املنفعــه 

قلمــداد می گــردد، امــا عــاوه بــر آن، عــدم توجــه جــدی 

در ایــن راســتا نیــز بخشــی از چالش هــای تأمیــن انــرژی 

ــنا در  ــت برش ــئوالن رشک ــد، مس ــاب می آی ــه حس ــرق ب ب

ــا  ــرق ب ــد ب ــای خری ــد بج ــت می توانن ــا دول ــی ب هامهنگ

هزینــه ی رسســام آور، بــر تولیــد آن از منابــع داخلــی 

متمرکــز گردنــد، اگــر نــا امنــی و کمبــود بودجــه در ایــن 

عرصــه مانــع قلمــداد گــردد، راهکارهــای عملــی در رفــع 

آن وجــود دارد، بودجــه ی کــه هــم اکنــون بــه خریــد بــرق 

انــدک  بــا  می گــردد،  هزینــه  همســایه  کشــورهای  از 

می تــوان  داخلــی،  عوایــد  و  بنــادر  از  جــدی  نظــارت 

از حیــف و میــل آن جلوگیــری منــوده و مبلغ هــای بــه 

ــه  ــرق از س ــد ب ــاف تولی ــت انکش ــده را در جه ــت آم دس

انــرژی خورشــید رسمایــه گــزاری  و  بــاد  مجــرای آب، 

ــه ی  ــه گون ــا ب ــور م ــز کش ــی نی ــر جغرافیای ــود، از منظ من

ــه  ــی ب ــال دسرس ــول س ــام فص ــا در مت ــه تقریب ــت ک اس

منابــع یــاد شــده قابــل دسرســی اســت، بــا ایــن حــال، 

ــا کنــون پاســخ قناعــت  ــه ت مســئولین امــور در ایــن زمین

بخشــی کــه مطابــق بــه واقعیت هــای موجــود باشــد ارائــه 

ــرژی  ــد ان ــر تولی ــم اگ ــی ه ــا امن ــر ن ــد، از منظ ــداده ان ن

ــل توجیــه نیســت؛  ــدان قاب ــم نیــز چن را در نظــر بگیری

ــت  ــرل دول ــور در کن ــم کش ــای کان و مه ــرا بخش ه زی

ــد  ــه منی توانن ــن زمین ــف در ای ــای مخال ــت و گروهه اس

ــه حســاب آیــد، هــم اکنــون  ــر رس راه آن ب مانــع جــدی ب

نیروهــای امنیتــی کشــور بــه گونــه ی جــدی از تعمیــرات 

ــز  ــد، بخش هــای کشــفی نی عمومــی محافظــت می مناین

فعالیت هــای چشــمگیری در ایــن زمینــه دارنــد، اگــر 

دولــت و مســئولین برشــنا در جهــت تأمیــن بــرق از منابــع 

داخلــی متمرکــز گردنــد، بــه زودی شــاهد رفــع نیازهــای 

افغانســتان از منابــع انــرژی کشــورهای همســایه خواهیــم 

بــود.

ــل  ــه کاب ــم ب ــش آن ه ــک بخ ــود و ی ــتفاده می ش ــل اس کاب

ــرق  ــن ب ــفانه ای ــد، متاس ــل می رس ــراف کاب ــهرهای اط و ش

هیــچ گاه قابل اعتــامد نبــوده اســت و منی تــوان بــه دایمــی 

ــاس  ــر اس ــرق ب ــن ب ــه ای ــن ک ــا ای ــرد. ب ــکا ک ــودن آن ات ب

قراردادهــای رســمی و معــادل قیمــت اســتاندارد جهانــی از 

ــود. ــتان وارد می ش ــه افغانس ــایه ب ــورهای همس کش

رابطــه سیاســی  بــه  برق رســانی  تــداوم  حــال  ایــن  بــا 

افغانســتان و ایــن کشــورها و نیــاز بــه انــرژی در خــود ایــن 

ــل  ــورهایی مث ــه در کش ــی ک ــتگی دارد، زمان ــورها، بس کش

ــرق  ــه ب ــاز ب ــتان، نی ــا تاجیکس ــتان ی ــتان، ازبکس ترکمنس

بیشــر می شــود، بــرق افغانســتان قطــع می شــود. 

حــاال مشــخص نیســت کــه ایــن قطــع کــردن بــرق صادراتی 

ــم  ــان ه ــای ش ــتان، در قرارداده ــه افغانس ــورها ب ــن کش ای

گنجانــده شــده یــا خیــر. 

ایــن گونــه اســت کــه هــم در زمســتان و هــم در فصــل 

ــرق  ــان ب ــا نوس ــت، ب ــل پایتخ ــتان و کاب ــتان، افغانس تابس

ــه  ــاز ب ــال نی ــل از س ــن دو فص ــرا در ای ــتند؛ زی ــه رو هس روب

ــن  ــل از ای ــه قب ــا اینک ــت. ب ــول اس ــد معم ــرق، بیش ازح ب

ــا ســنجش تقســیامت ناحیــوی بــه صــورت  بــرق وارداتــی ب

چنــد ســاعته قابــل اســتفاده بــود؛ امــا اکنــون نظــم » 

پرچــوی « نیــز بــه هــم خــورده اســت و در فراینــد نــا منظــم، 

ــه ســاحات مختلــف تقســیم  ــه صــورت پراکنــده و گــذرا ب ب

ــکات  ــرق مش ــع ب ــی در توزی ــی نظم ــن ب ــد، چنی می گردن

ــد کــه معمــوال  ــردم را مضاعــف ســاخته و کســی منی دان م

بــرق  بــه  ســاعات  کــدام  ســاعت،  چهــار  و  بیســت  در 

دسرســی دارنــد و چــه ســاعاتی قطــع می باشــد.

ــر ایــن  ــار ایــن کــه تاریکــی را ب ــرق در کابــل در کن نبــود ب

ــود  ــه وج ــز ب ــری نی ــکات دیگ ــرده، مش ــا ک ــهر حکمفرم ش

ــت.  آورده اس

ــردم  ــا م ــت ت ــده اس ــث ش ــرق باع ــود ب ــال کمب ــور مث به ط

بــرای گــرم کــردن خانه هــای خــود از هــر منبــع قابــل 

اشــتعال اســتفاده کننــد. ایــن مســئله آلودگــی هــوای 

ــی داشــته اســت. در حــال  ــل را در پ بیش ازحــد شــهر کاب

حــارض بــه دلیــل قطعــی بــرق به صــورت متواتــر، شــهر کابــل 

تبدیــل بــه آلوده تریــن شــهر جهــان شــده اســت کــه میــزان 

آالینده هــای هــوای آن از خطرناک تریــن معیــار آلودگــی 

ــی  ــر آلودگ ــال در اث ــن امس ــت. همی ــرده اس ــور ک ــز عب نی

هــوا در شــهرهای افغانســتان، چهــار هــزار نفــر جــان خــود 

ــل  ــاکنان کاب ــا س ــرین آن ه ــه بیش ــد ک ــت داده ان را از دس

در 2۰ ســال گذشــته  نیــز  دولــت  متاســفانه  بوده انــد، 

ــرژی  ــد ان ــه تولی ــوی در عرص ــای ق ــت زیربن ــته اس نتوانس

ایجــاد کنــد. بــر اســاس آمارهــا در طــول 2۰ ســال گذشــته 

بیــش از چهــار میلیــارد دالــر در عرصــه انرژی در افغانســتان 

هزینــه شــده کــه اکــرا هــم مقطعــی و روبنایــی بوده اســت؛ 

ــدام  ــه هرک ــرق ک ــد ب ــای تولی ــداری ژنراتوره ــه خری ازجمل

بــرای مدتــی بازدهــی مناســب داشــت وبعــد بــه دلیــل 

ــرار  ــتفاده ق ــر مورداس ــوخت، کم ــد س ــش از ح ــرف بی م

گرفــت، بــا توجــه بــه اینکــه اکــرا منابــع عایداتــی متویــل 

ــن می گــردد،  ــت از کمک هــای خارجــی تأمی ــز دول و تجهی

ــه  ــت. البت ــل اس ــاکن کاب ــردم س ــی م ــکات اساس مش

ــه رسارس افغانســتان  ــوان ب ــا می ت ــن وضعیــت را تقریب ای

تعمیــم داد؛ امــا ایــن کــه پایتخــت یــک کشــور بــا چنیــن 

ــل تآمــل اســت.  ــه رو باشــد، بیشــر قاب وضعــی روب

کــه  باشــد  کشــورهایی  صــدر  در  شــاید  افغانســتان 

کمریــن میــزان تولیــد انــرژی را دارد. نــه بــه ایــن معنــا 

بــه  افغانســتان  ژئوفیزیکــی  و  اقلیمــی  وضعیــت  کــه 

نحــوی اســت کــه نتوانــد انــرژی تولیــد کنــد. بــر اســاس 

انــرژی،  عرصــۀ  دانشــمندان  بررســی های  و  داده هــا 

ــد ســاالنه 31۰ هــزار مــگاوات  ــی تولی افغانســتان توانای

انــرژی بــرق را دارد. از ایــن میــزان، 23 هــزار مــگاوات از 

ــت.  ــن اس ــل تامی ــتان قاب ــی افغانس ــع آب مناب

ــوان  ــاب می ت ــرژی آفت ــم از ان ــگاوات را ه ــزار م 2۰۰ ه

ــوان از  ــم می ت ــگاوات را ه ــزار م ــت آورد و 68 ه ــه دس ب

شب های سیاه کابل
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 بازی با اعداد              3195
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3090    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3365
شاه سفید را در خانه  H4 حرکت دهید. 

3394

جواب هدف         2842
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ثور
امروز برای همه روابط روز خوبی اســت. امروز صبح آشــنای قدیمی را مالقات 
می کنید و لحظات خوب را با هم ســپری می کنید. زمان درســتی برای حل 

مشکالت خانوادگی نمی باشد.

جوزا
با مشکالتی در محیط کار روبه رو می شوید، که شما را ناراحت می کند. نگران 
نباشید! این شرایط به زودی به کمک یکی از همکاران تان بهبود می یابد. امروز 

بعد از ظهر تصمیم می گیرید تا تغییراتی را در خانه ایجاد کنید. 

سرطان
زمان عالی در زندگی عاشــقانه شما می باشد و فرصتی دارید تا سود مالی 
کســب کنید. می توانید در هر کاری که امروز انجام می دهید موفق شوید. 
امروز به خوبی با دیگران همراه خواهید شــد. خوشــبین بمانید و از حدس 

کنید. اجتناب  گمان  و 

اسد
از سازشی که در خانه و جود دارد لذت می برید و در تمام کارهای خانگی موفق 
می شــوید. امروز مهارت های برقراری ارتباطی تان عالی است و هر مشکلی را 

حل می کنید. زمان خوبی برای برنامه ریزی برای آینده می باشد. 

سنبله
ممکن اســت مجبور باشــید که چندین بار برنامه های تان را تغییر دهید. امروز 
صبح اجبارا چندین کار خانوادگی انجام خواهید داد. زمان خوبی برای برخورد با 

مشکالت مالی می باشد.

حمل
امروز زمان خوبی برای امضای اسناد رسمی نمی باشد.از ایده های تان قدردانی 
نمی شود، اما خوشــبینی شما در این شــرایط تاثیر نخواهد گذاشت. لحظات 

مطلوبی را با شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد.

میزان
فرصــت های جدید اجتماعی و عاطفی بر ســر راه تان خواهد آمد. در یک 
مهمانی، ممکن است شخص خاصی را مالقات کنید که در یک نگاه صاحب 
قلب شما شود. دوســتی طوالنی مدتی بین شما شکل خواهد گرفت. یکی 

از بستگان ممکن است 

عقرب
بایــد هر گونه مالقــات کاری که امروز برنامه ریزی کــرده بودید را به زمان 
دیگری موکول خواهید گرفت. مشــکالت ارتباطی برای شما به وجود خواهد 

آمد. سعی کنید بیشتر به خانواده تان توجه کنید.

قوس
فرصــت خوبی دارید تا در تمام فعالیت های خانگی و تجاری موفق شــوید. 
شــرکای تجاری تان با تصمیمات شما موافقت می کنند و برای شما احترام 
زیادی قائل هستند. اما می خواهید که توصیه های آن ها را نیز در نظر بگیرید. 

جدی
مشارکت ها امروز بسیار خوب پیش می رود. سردرگم هستید و تنش های 
موجود در محیط کاری باعث می شــود که اشتباهاتی را مرتکب شوید. از 

اختالف و بحث های شدید اجتناب کنید! 

دلو
اگر قصد مالقات با بستگان تان را دارید، باید به زمان دیگری موکول کنید – همه 
چیز برای شما سوپرایز خواهد شد. امروز بعد از ظهر ممکن است یک کار نیمه 

وقت به شما پیشنهاد شود. تصمیمات عجوالنه ای نگیرید! 

2843

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

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 16  کلمه: عالی 

حال ـ حالــت ـ محل ـ 
حمال ـ حیــات ـ حیه ـ 
محلهـ  حملــهـ  حاملهـ  
حلـ  محالـ  حیلهـ  حایل 

ـ حلیمـ  حلیمه.
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غضنفر کاظمی

حوت
باید امروز بیشتر استراحت کنید. اهمیتی ندارد که چقدر مشکل برای حل کردن 
دارید. امروز صبح احساس می کنید که باید مقدار زیادی پول خرج کنید. احتیاط 

کنید! زمان مطلوبی برای سرمایه گذاری نیست. 

 شطرنج                     3366

د

آرامجوـ  ابوریحانـ  بابهـ  پایهـ  تندروـ  ثباتـ  جهادـ  چربدستـ  حجابتـ  
خالیگاهـ  ذلیلـ  ریانـ  زمینهـ  ژالهـ  سپاسـ  شهامتـ  صنعتـ  ضامنـ  طور 
ـ ظرفیتـ  عقیمـ  غرغرهـ  فهیمـ  قصهـ  کمانـ  گلبدنـ  لحظهـ  میرغضبـ  

نویسندهـ  والـ  هموژنـ  یادکردنـ  دودکش.
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افغانسـتان مـا: یـک منایشـگاه مملـو از کتاب هـای سـفید و بـدون 

عنـوان بـا هـدف مـورد توجـه قـرار دادن فقـدان کتـاب در کتابخانـه 

دانشـگاه بغـداد برگـزار شـده اسـت.

بـه گـزارش نشـنال، در طبقـه دوم »بیت الحکمـه شـارجه« کتابخانـه 

از ۳۰۰۰  بیـش  امـارات متحـده عربـی  واقـع در  و مرکـز فرهنگـی 

کتـاب در قفسـه ها بـه منایش گذاشـته شـده اسـت با ایـن تفاوت که 

صفحه  هـای متامـی ایـن کتاب هـا سـفید و خالی اسـت؛ کتاب هایی 

کـه حتـی طـرح روی جلـد آن هـا هـم بی آن که عنوانی داشـته باشـند 

کامال سـفید هسـتند.

ایـن کتاب هـای خالـی منایشـگاه  »۱۶۸:۰۱« را کـه توسـط »وفـا 

بـالل« هرنمنـد آمریکایـی –عراقـی ترتیـب داده شـده اسـت تشـکیل 

داده انـد. ایـن منایشـگاه درحقیقـت بـا هدف مـورد توجه قـرار دادن 

جریـان  در  کـه  عـراق  دانشـگاه های  و  موسسـه ها  کتابخانه هـای 

جنـگ از بیـن رفته انـد برگـزار شـده اسـت.

ویران کننـده  بخش هـای  از  یکـی  از  نیـز  منایشـگاه  ایـن  عنـوان 

تاریـخ بغـداد یعنـی محارصه بغـداد توسـط مغول ها در سـال ۱۲۵۸ 

برگرفتـه شـده اسـت. در زمـان حملـه مغول هـا بـه بغـداد مسـجدها، 

کتابخانه هـا و بسـیاری از اماکـن دیگـر غـارت و ویـران شـدند.

زمـان  در  »می گوینـد  »نشـنال« می گویـد:  بـا  در گفت وگـو  »بـالل« 

حملـه مغول هـا بـه بغـداد، مهاجـان کتاب هـای »بیت الحکمـه« را 

درون رود »دجلـه« ریختنـد. می گوینـد آب رود بـه مـدت هفت روز به 

دلیـل حـل شـدن مرکـب کتاب هـا سـیاه رنگ بـوده اسـت«.

ایـن هرنمنـد بـه همیـن دلیـل نیمـی از عنـوان ایـن منایشـگاه را بـا 

اشـاره بـه هفـت روزی کـه »دجلـه« سـیاه شـده بـود »۱۶۸« انتخـاب 

کـرده اسـت: هفـت روز معـادل ۱۶۸ سـاعت.

»بـالل« کـه اسـتاد انسـتیتوت هـرنی تیـش واقـع در نیویورک اسـت 

می گویـد هنـوز صحت داسـتان رود »دجلـه« برای کارشناسـان تایید 

نشـده اسـت و بسـیاری معتقدنـد ایـن داسـتان بیشـر بـه عنـوان 

منـادی بـرای بی سـواد و یـا بی عالقـه نشـان دادن مغول هـا روایـت 

شـده اسـت؛ بـا ایـن حـال او این داسـتان را منـاد خوبی برای اشـاره 

کـردن بـه معضـل کنونـی می دانـد: فقـدان دسرسـی دانشـجویان 

دانشـگاه های پایتخـت عـراق بـه منابـع مـورد نیـاز.

»بـالل« اظهـار می کنـد: »متـام کتابخانـه دانشـکده هرنهـای زیبای 

دانشـگاه بغـداد در جریـان تهاجـم آمریـکا بـه عـراق در سـال ۲۰۰۳ 

از بیـن رفـت. بـا حملـه غارتگـران بـه ایـن کتابخانه و آتـش گرفنت آن 

حـدود ۷۰هـزار کتـاب خاکسـر شـد. حـاال بـا گذشـت بیـش از ۱۷ 

سـال از ایـن حادثـه کتاب هـای بسـیار کمی در ایـن کتابخانـه برای 

دانشـجویان هرن وجـود دارد.«

بخشـی از نـام منایشـگاه »۱۶۸:۰۱« نیـز از نخسـتین دقیقـه ایـن 

حادثـه غم انگیـز برگرفتـه شـده اسـت.

ایـن هرنمنـد معتقد اسـت این کتاب ها درحقیقـت جایگزین خواهند 

داشـت. ایـن کتاب هـا درعیـن حـال که منـادی از نابود شـدن کتاب 

ایـن  احیـای  بـه  را  بازدیدکننـدگان  همچنیـن  هسـتند  فرهنـگ  و 

فقـدان دعـوت می کننـد. بنابرایـن ایـن کتاب هـا بـه وسـیله ای برای 

از ایـن منایشـگاه  ایجـاد تغییـر تبدیـل می شـوند. بازدیدکننـدگان 

می تواننـد کتابـی را از مجموعـه ای از کتاب هـا کـه بـر روی میزی در 

منایشـگاه قـرار داده شـده جایگزیـن یکـی از ایـن کتاب هـای خالی 

قفسـه کننـد. کتاب سـفید هم به عنـوان یادگاری از حضـور آن ها در 

ایـن منایشـگاه بـه بازدیدکننـدگان اهـدا خواهد شـد.

کتاب هایـی کـه بـا کتاب های سـفید جایگزیـن می شـوند درحقیقت 

هـان کتاب هایـی هسـتند کـه دانشـجویان عـراق بـه آن هـا احتیاج 

دارنـد. خریـداری ایـن آثـار در فضای منایشـگاه مقدور اسـت.

را جایگزیـن  نهایـت سـه هزار کتـاب  ایـن منایشـگاه قصـد دارد در 

کتاب هـای سـفید بکنـد. زمانـی کـه ایـن منایشـگاه در ۲۱ مـارچ بـه 

پایـان برسـد ایـن کتاب هـا بـه دانشـگاه  بغـداد ارسـال خواهند شـد.

به صـورت فـوری پـی می برنـد که برداشـت های مختلـف و هرمنوتیک از منت 

و اتفـاق واحـد یـک واقعیـت در جهـان موجـود اسـت و بـا موقعیـت و رشایط 

هـر انسـان مطابـق با دنیای فکری شـان شـکل می گیرنـد. مهریـار می گوید 

»در این گونـه نشسـت ها کـه دیدگاه هـای متفـاوت در مـورد یـک مـنت ابـراز 

می شـوند، اعضـای رشکت کننـده عـادت می کننـد کـه بـه مسـائل مختلـف 

زندگـی و اجتـاع از زاویه هـا و بُعدهـای متفـاوت بنگرنـد.« او بـاور دارد کـه 

یـک نـوع دیـدگاه و نگریسـنت از یـک پنجـره بـه مسـائل، منی توانـد متـام 

واقعیت هـای مسـائل را روشـن کنـد. نـگاه تک بُعـدی بـه مسـائل، انسـان 

را قالبـی و مطلق گـرا و جزمیت گـرا به بـار مـی آورد. انسـان بـا دیدگاه هـای 

ابعـاد مختلـف بـه مسـاله، به سـادگی از مرزهـا و  از  متفـاوت و نگریسـنت 

دیوارهـای اعتقـاد قالبـی و جزمـی عبـور می کنـد. شـیر می گویـد، یکـی از 

مشـکالت جامعـه مـا ایـن  اسـت کـه بـه نسـبی گرایی و پلورالیـزم دیدگاهـی 

و معرفتـی نرسـیده ایم. در جامعـه  مـا، مـردم بـا مفهـوم مقوله هـای »خـود را 

به جـای کسـی قـرار دادن« و »روی دیگـر قضیـه« بیگانه انـد. 

نیـز  کوله پشـتی  کتاب خوانـی  گـروه  دیگـری  اعضـای  از  بیـات  فخریـه  بـا 

صحبـت کـردم. او بـه ایـن جمـع و بـه ایـن گـروه شـدیدا خوشـبین اسـت.  

فخریـه می گویـد »یکـی از مزایایـی گـروه ایـن اسـت کـه تـا اکنـون هرگـز 

بـه عنـوان یـک خانـم در بیـن پرسهـای گـروه کـه اکرثیـت را هـم تشـکیل 

می دهـد احسـاس تنهایـی نکـرده ام.« او فکـر می کند که کتـاب خواندن آن 

هـم بـه شـکلی گروهـی می تواند به مـرور زمان دیـد مردان را نسـبت به زنان 

تغییـر دهـد، چـون کتـاب خوانـدن گروهـی بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد 

کـه در کنـار خوانـدن، زمینـه ی گفتگـو در مـورد هـر موضوعـی فراهـم شـود 

و گفتگـو بیشـر اوقـات بـه از میـان برداشـنت مشـکالت جنسـیتی کمـک 

می کنـد.

فهیـم صادقی بیشـر از سـه سـال می شـود کـه عضویت ایـن گـروه را دارد. 

و  یـک حلقـه  در  کتاب خوانـی  کـه  رسـیده ام  نتیجـه  ایـن  بـه  او می گویـد 

جمـع فرهنگـی بـه مراتـب مفیدتـر و مؤثرتـر از آن اسـت کـه آدم بـه تنهایـی 

کتـاب بخوانـد. یکـی از خوبی هـای کتاب خوانـی جمعی این اسـت که برداشـت های 

متفـاوت را از زبـان خواننده هـای متفـاوت می شـنویم و بـا تعبیـر و برداشـت خودمان 

مقایسـه می کنیـم. تفـاوت تعبیر هـا و برداشـت ها از یک خوانش زمینـه بحث و گفتگو 

را بـه میـان مـی آورد و گفتگو هـا خـود عامـل محـرک فکر و اندیشـه ی آدمی اسـت. او 

همین طـور در مـورد تاثیـر کتـاب خوانـی روی جمـع یـادآوری کـرد کـه اگـر تاثیـرات 

یـک سـاله ی این کتاب خوانـی جمعی را، روی ابعـاد شـخصیتی و توانایی های فردی 

اعضـای »گـروه کتـاب خوانـی کوله پشـتی« بررسـی کنیـم، در می یابیـم اعضـای کـه 

همیشـه و هدفمندانـه در جلسـات رشکـت منـوده، بـه گونـه ی قابـل توجهـی رشـد 

کرده انـد. بـه گفتـه ی فهیـم صادقـی »یکایک اعضـای این گـروه که به صـورت مداوم 

در جلسـات رشکـت کرده انـد حرفـی بـرای گفـنت دارنـد و یـا بـه نوعـی راه شـان را 

یافتـه انـد. در واقـع یـک رونـد مفیـد و مؤثـر راه افتـاده کـه اگـر ادامـه یابـد، تاثیرات 

خیلـی چشـم گیر در زندگـی اعضـای گـروه و نیـز روی وضعیت فرهنگی جامعـه به بار 

خواهـد آورد.« فهیـم می گویـد در حـال حارض ما بـرای تغییر دادن وضعیـت حاکم بر 

جامعـه ی مـان تنها کاری که می توانیم فرهنگ سـازی اسـت و ایـن کار از هیچ راهی 

دیگـر ممکـن نیسـت، جـز بـا آگاهـی جمعـی و آگاهـی جمعـی بـا گسـرش فرهنـگ 

کتاب خوانـی و برپـا داشـنت جمع هـای متحـرک این چنینـی ممکـن می باشـد. 

او امیـدوار اسـت کـه حلقه هـای فرهنگـی از ایـن دسـت، جدی تـر از هر زمانـی دیگر 

بـه فعالیت های شـان ادامـه دهنـد تـا اگر امیـدی به آمـدن آرامش و برچیدن سـایه ی 

جنـگ و خشـونت در گوشـه های ایـن مملکـت وجود دارد، بیشـر جان گیرد و کشـور 

رفتـه رفتـه باالخـره به ثبـات دایمی دسـت یابد. 

هفتـه قبـل ایـن گـروه اولیـن نشست شـان را پـس از تقریبـا یک سـال تأخیـر به خاطر 

فراگیـری ویـروس کرونـا و قرنتین برگـزار کرده بودند. در این نشسـت در مورد نحوه ی 

برگـزاری نشسـت های کتاب خوانـی و این کـه بـه چـه چیزهـای دیگـری بایـد پرداخته 

و خوانـده شـود صحبـت کردنـد. قـرار شـد پـس از ایـن برعـالوه رمـان و داسـتان، بـه 

نقـد و بررسـی موسـیقی، فلم و برگـزاری  کارگاه ها برای یادگیری ویراسـتاری، آموزش 

داستان نویسـی و دیگـر چیزهـا نیـز بپردازنـد و البتـه نسـبت بـه گذشـته منظم تـر و با 

تعهـدی بیشـری کار کنند.

جایـی در پهنـه ی ایـن شـهر، پایتختـی کـه شـاید ناامن تریـن شـهر جهـان 

اسـت، گروهـی هـم وجـود دارد کـه بـاور دارد دنیـا و خصوصـا افغانسـتان 

نیسـتند  ناامیـد  آن هـا  بخوانیـم.  اگـر کتـاب  بـود  بهـری خواهـد  جایـی 

و دوسـت هـم ندارنـد بـه خاطـر ده هـا نـوع نامالیـات فـراراه زندگـی در 

کابـل، خـود را نسـبت بـه آینده بدبین نشـان دهنـد. آن ها بـاور دارند که با 

افزایـش دانایـی و تغییـر در آگاهـی خـود و سـهم گیری در فهـم عمیق تر از 

مفهـوم زندگـی می تواننـد دنیایـی بهـر و زندگی قشـنگ تری بـرای خود و 

جامعه یشـان رقـم بزننـد.

بـه  از گروه هایـی هسـت کـه در کابـل  گـروه کتاب خوانـی »کوله پشـتی« 

طـور منظـم جلسـات کتاب خوانـی برگـزار می کنـد. اعضـای این گـروه  باور 

دارنـد کـه ایـن کار در صـورت دوام، آنهـا را بـه انسـان های بهـر، خالق تـر، 

فکـر می کننـد  آن هـا  کـرد.  مبـدل خواهـد  کاراتـر  و  مهربان تـر، دردمنـد 

و  مـا می خشـکاند  را در  کـه کتاب خوانـی ریشـه های تعصـب و خرافـات 

پنجـره ی گـرم همدلـی و همدیگرپذیـری را بـه روی مـا می گشـاید. آن هـا 

می گوینـد اگـر  مـا بـا کتـاب دوسـت باشـیم، زندگـی سیاسـی، اجتاعـی، 

فرهنگـی و اقتصـادی مـا کامـال بـا اوضـاع اکنون فـرق خواهد داشـت و در 

چـاه تعصـب و جهـل فـرو نخواهیـم افتـاد. 

نخسـتین نشسـت گـروه کتاب خوانـی کوله پشـتی در ماه ثور سـال 1396 

بـا خوانـدن رمـان »قلعـه حیوانـات« نوشـته ای »جـورج اورل« رشوع و پـس 

از آن بـا خوانـش کتاب هـای دیگـر از جملـه، »شـازده کوچولـو« از »آنتـوان 

زن  »سـه  آلنـده«،  »الزابـل  از  باختـه«  رنـگ  »نقـش  دوسـنت اگزوپری«، 

هراتـی« از »ورونیـکا دبـل دی«، کتاب هـای »بیگانـه« و »افسـانه سـیزیف« 

از »آلرکامـو«، »زندگـی بـه سـفارش پشـه ها« از »کاوه جـران«، »گلیم باف« 

از »تقـی واحـدی«، »دنیـای سـوفی« از »یوسـتین گوردر«، »رشق شناسـی« 

از »محمدجـان تقـی  از »ادوارد سـعید«، »گم نامـی« و »بلـوای خفتـگان« 

بختیـاری«، »دل شـب« از »نجیـب محفـوظ«، »ملکوت« از»بهـرام صادقی«، 

»ناتنـی« از »مهـدی خلجـی«، »خوابیـداری هفـت زن« از »خـرسو مانـی«، 

»کلـود ولگـرد« از »ویکتـور هوگـو« و کتاب هـای بسـیار دیگـر به پیـش آمده 

و قـرار اسـت با خوانش بهرین و مشـهور ترین آثار نویسـندگان افغانسـتان 

و جهـان و نیـز دیـدن فلـم، شـیندن موسـیقی و نقـد بررسـی این هـا ادامـه 

پیـدا کنـد. با آن کـه تقریبا همه بـاور دارنـد، کتاب خوانـی و تاثیرپذیری آن 

همیشـه در فردیـت اتفـاق می افتـد، امـا در گـروه کتاب خوانی کوله پُشـتی 

تجربـه ی کتاب خوانـی بسـیار متفاوت اسـت. در این گروه ، کتابی از سـوی 

اعضـا مـورد تاییـد قـرار می گیـرد و در طـول دو هفتـه کتـاب را به صـورت 

فـردی و ژرف بینانـه در تنهایـی می خواننـد تـا معنـا و مفهـوم مـنت را از 

نـگاه خودشـان دریافتـه و مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار بدهند. فـرق کار این 

گـروه  در ایـن  اسـت کـه فراینـد خوانـش کتـاب تـا این جـای کار بـه امتـام 

منی رسـد. پـس از آن، اعضـای گروه در جمع آماده ی ارائه ی برداشت شـان 

از  را  فهم شـان  و  برداشـت  تـا  می کننـد  رشکـت  جلسـه  در  می شـوند. 

کتـاب بـرای دیگـران بازگـو کننـد و از دیگـران در مـورد کتـاب و در مـورد 

برداشت شـان بشـنوند. این گونـه می فهمنـد کـه چـه نکاتـی در برداشـت 

دیگـران از کتـاب تـازه اسـت و از چه نکاتـی در کتاب غافل مانده اند. شـیر 

مهریـار یکـی از اعضـای دایمـی گروه کتاب خوانی کوله پشـتی اسـت. از او 

پرسـیدم چـرا ترجیـح می دهـد کتابـی کـه معمـوال در تنهایـی بایـد خوانده 

شـود را در جمـع بخوانـد. او بـاور دارد کـه پرداخـنت به کتـاب از دیدگاه ها 

و زاویه هـای متفـاوت، تجربـه ی خوبـی اسـت. این طـوری اعضـای گـروه 

نمایشگاهی با کتاب های سفید
یاد واره ی کتابخانه ی 

ویران شده ی بغداد
خوانش در تنهایی؛ گفتگو در جمع

گزارشی از گروه کتاب خوانی کوله پشتی

بهـای نسـخه ای از کمیـک بتمـن حتی پیش از ارائه رسـمی بـه بازار 

حـراج تگـزاس رکـورد جدیـدی بـر جـای نهـاده اسـت. فـردی حارض 

شـده اسـت بـرای این نسـخه کـه متعلق به سـال ۱۹۴۰ اسـت، یک 

میلیـون و ۵۳۰ هـزار دالـر پرداخـت کنـد. بـر اسـاس خـری کـه از 

سـوی حراجی معروف شـهر داالس تگزاس )هریتیج اوکشـنز( منترش 

شـده، فـردی از هـم اکنـون حـارض بـه پرداخت یـک میلیـون و ۵۳۰ 

هـزار دالـر بـرای خریـد یک نسـخه از کمیک بتمن شـده اسـت. این 

نسـخه از کمیـک بتمـن که متعلق به سـال ۱۹۴۰ اسـت، قرار اسـت 

رسـا روز ۱۴ جنـوری در بـازار داالس بـرای فـروش عرضه شـود. این 

احتـال وجـود دارد کـه ایـن نسـخه از ایـن کمیـک به قیمتـی حتی 

بیـش از رقـم اعـالم شـده بـه فـروش برسـد. روز ۱۴ جنـوری حـراج 

ایـن نسـخه از کمیـک بتمـن قـرار اسـت بـه طـور دیجیتـال صـورت 

گیـرد. بـه ایـن ترتیـب، رکـورد جدیـدی بـرای مبادلـه یـک نسـخه از 

ایـن کمیـک در تاریـخ ثبت خواهد شـد. در ماه نوامر سـال گذشـته 

کامیکـس(  )دتکتیـو  کارآگاهـی«  »کمیک هـای   ۲۷ شـاره  نسـخه 

متعلـق بـه سـال ۱۹۳۹ بـه قیمـت یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار دالر به 

فـروش رسـید. نسـخه ای از کمیـک بتمـن که اکنـون برای فـروش به 

حـراج گذاشـته می شـود نسـخه شـاره یـک آن اسـت. بـر روی جلـد 

ایـن نسـخه تصویـری از بتمن و همـراه جوان او، رابیـن در حال پرواز 

ایـن تصویـر آسـانخراش شـهر  چـاپ شـده اسـت. در پیش زمینـه 

خیالـی »گاتهـام سـیتی« نیـز دیده می شـود.

گفتـه می شـود کـه به رغـم گذشـت هشـتاد سـال از عمر این نسـخه، 

اسـت  جالـب  اسـت.  مانـده  خـوب  بسـیار  مجمـوع  در  آن  کیفیـت 

بدانیـم کـه فروشـنده ایـن نسـخه فـردی اسـت کـه ایـن شـاره از 

کمیـک بتمـن را در سـال ۱۹۷۹ بـه قیمـت ۳۰۰۰ دالـر خریـداری 

کـرده بـود. بهـای ایـن نسـخه در سـال ۱۹۴۰ فقـط ده سـنت بـوده 

. ست ا

یک و نیم میلیون دالر بهای یک نسخه 
از کمیک بتمن در حراجی امریکا



پدیـده جـوان باشـگاه رن فرانسـه که اخیـرا ملی 

پـوش هم شـده بـه شـایعات پیوسـتنش بـه رئال 

واکنـش نشـان داد. طـی ماه هـای اخیـر بارهـا 

گفتـه شـد کـه ادواردو کاماوینـگا پدیـده جـوان 

و 18 سـاله باشـگاه رن در تیـررس رئـال مادریـد 

قـرار دارد و زیـن الدیـن زیـدان درخواسـت کرده 

او هـر طـور کـه شـده بـه سـانتیاگوبرنابئو منتقل 

شود.

کاماوینـگا فصـل قبـل منایشـی خیره کننـده در 

رن داشـت و همیـن باعـث شـد تـا او مـورد توجه 

پـاری سـن ژرمـن و رئـال مادریـد قـرار گیرد.

پیشـنهادهای  وجـود  بـا  جـوان  هافبـک  ایـن 

او  امـا  مانـد  باقـی  تیمـش  در  انگیـز  وسوسـه 

دوسـت دارد کـه راهـی یـک تیـم بـزرگ تـر بـه 

ویـژه رئـال مادریـد شـود. او اخیـرا بـا جاناتـان 

بارنـت بـه عنـوان مدیـر برنامـه هـا قـرارداد امضـا 

کـرده اسـت. بارنـت مدیـر برنامه های گـرت بیل 

اسـت و بـا رئـال همـواره رابطـه خوبـی داشـته تا 

جایـی کـه گفتـه مـی شـود او قـرار اسـت مسـیر 

انتقـال سـتاره 18 سـاله به باشـگاه مادریـدی را 

همـوار کند. کاماوینـگا البته از بایـرن، یوونتوس 

و پـی اس جـی هـم پیشـنهاد دارد. ایـن هافبک 

کلـوب"  فوتبـال  با"کانـال  مصاحبـه  در  جـوان 

و در مـورد عالقـه رئـال مادریـد گفـت:» واضـح 

اسـت کـه وقتـی باشـگاهی بـزرگ مثـل رئـال به 

شـا عالقـه منـد مـی شـود، اتفاقـی فـوق العاده 

اسـتثنایی اسـت بـا ایـن حـال اکنـون بازیکـن 

ایـن باشـگاه اسـت.  رن هسـتم و مترکـزم روی 

فعـال بـا خونـردی بـه آینده نـگاه می کنـم و در 

پایـان فصـل و پـس از مالقات با ایجنتـم و رسان 

باشـگاه در مـورد جدایـی ام گفـت و گـو خواهـم 

کـرد. ببینیـم چـه مـی شـود.« کاماوینـگا ادامـه 

داد:» پـدرم همیشـه بـه مـن توصیـه مـی کنـد 

کـه هرگـز گذشـته ام را فرامـوش نکنـم. اینکه از 

کجـا بـه اینجـا رسـیده ام. مـی دانم بایـد به کجا 

بـروم. رفـن بـه رئـال مادرید؟ بـه مسـائل زیادی 

دارد.« بسـتگی 

پیوستن به رئال؟ ببینیم چه خواهد شد

ورزش
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ملـت  آنـگاه  باشـد،  موفـق  بایـدن  جـو  هـرگاه  کـه  گفـت 

امریـکا موفـق خواهـد بـود. پیـام ویدویـی شـوارتزنگر بـا 

اسـت. شـده  روبـه رو  زیـادی  اسـتقبال 

افـزود  او  می پیونـدد.  تاریـخ  بـه  امریـکا  جمهـور 

و  حایـت  بایـدن  جـو  از  امریـکا  وحـدت  بـرای  کـه 

خـود  پیـام  در  کرد.شـوارتزنگر  خواهـد  پشـتیبانی 

آرنولـد شـوارتزنگر، هرنپیشـه و فرماندار پیشـین ایالـت کالیفرینا 

بـا انتشـار پیـام ویدیویـی مـردم امریـکا را بـه وحـدت فراخوانـده 

بـه  ترامـپ  از  اسـت،  جمهوریخـواه  حـزب  عضـو  کـه  او  اسـت. 

کـرده  یـاد  امریـکا"  تاریـخ  رئیـس جمهـور کل  "بدتریـن  عنـوان 

. ست ا

بـه  اشـاره  ضمـن  خـود  ویدیویـی  پیـام  در  شـوارتزنگر  آرنولـد 

حکومـت نازی هـا، حملـه بـه کنگره امریـکا را با روز "شیشـه های 

شکسـته" )روز حملـه نازی هـا بـه خانه هـا و مغازه هـای یهودیـان 

گـروه   و  کـرده  مقایسـه   )۱۹۳۸ سـال  در  اتریـش  و  آملـان  در 

راسـت افراطـی "پـراد بویـز" را یـک گـروه نـازی خوانـده اسـت.

اعضـای  از  یکـی  و  هالیـوود  نام آشـنای  هرنپیشـه  شـوارتزنگر، 

حـزب جمهوریخـواه امریـکا از منتقـدان دونالـد ترامپ محسـوب 

می  شـود.

شـوارتزنگر کـه متولـد اتریـش اسـت، پـس از مهاجرت بـه امریکا 

از  پـس  او  کـرد.  دریافـت  را  امریـکا  تابعیـت   ۱۹۸۳ سـال  در 

نیـز  دوره ای  و  شـد  سیاسـی  صحنـه  وارد  هـرنی  فعالیت هـای 

بـود. کالیفرنیـا  ایالـت  فرمانـدار 

کننـد.  حفـظ  را  خـود  وحـدت  تـا  فراخوانـد  را  امریکاییـان  او 

شـوارتزنگر در ایـن پیـام ویدیویـی دونالـد ترامـپ را "کودتاچـی، 

اسـت. خوانـده  شکسـت خورده"  رهـر  و  دروغگـو 

شـوارتزنگر ترصیـح کـرد کـه ترامـپ بـه عنـوان "بدتریـن" رئیـس 

آرنولد شوارتزنگر: ترامپ بدترین رئيس جمهور تاریخ امریکا است

مقصد نهایی ستاره مغضوب آرسنال آشکار شد؟

مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیهستهای: 
ایران به سرعت در حال حرکت به سمت غنی سازی ۲۰ درصد است

راشد ومجیب برای بازی 
در برابر ایرلند به امارات متحده عربی می روند

پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری عربستان؛ شهر بدون دود و موتر
والیـت  در  رسخ  دریـای  سـواحل  در  کشـور،  ایـن  غربـی 

اسـت. تبـوک 

سـاخت ایـن شـهر در سـه ماهه اول سـال جـاری میالدی 

از صنـدوق رسمایه گـذاری عمومـی  بودجـه مصـوب  بـا  و 

کلیـد خواهـد خـورد.

بـه  »امـروز  گفـت:  زمینـه  همیـن  در  سـعودی  ولیعهـد 

عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره نئـوم شـا را بـا پـروژه الیـن 

آشـنا می کنـم، شـهری بـا مسـاحتی معـادل ۱۷۰ کیلومرت 

مربـع کـه ۹۵ درصـد انرژی مرصفـی آن تجدید پذیراسـت 

گلخانـه ای  گازهـای  و  کاربـن  و  موتـر  از  آن خـری  در  و 

نیسـت.«

انقـالب  یـک  الیـن  »پـروژه  بـن سـلان  گفتـه محمـد  بـه 

متمدنانـه بـرای انسـان اسـت و انسـان را در اولویـت قـرار 

می دهـد.«

شـهر یـک میلیـون نفـری کـه ۳۸۰ هـزار شـغل ایجـاد 

می کنـد

در بیانیـه پـروژه نئـوم آمـده: »این شـهر از خدماتـی مانند 

مدرسـه، مراکـز صحـی و فضاهـای سـبز و همچنیـن حمل 

و نقـل عمومـی پررسعـت برخـوردار خواهـد بـود.« هـوش 

بـازی  شـهر  ایـن  طراحـی  در  اساسـی  نقشـی  مصنوعـی 

می کنـد. ایـن شـهر همچنیـن بـا ۱۰۰ درصد انـرژی پاک 

اداره خواهـد شـد.«

شـهر»الین« یک میلیون نفر جمعیت خواهد داشـت.

ایجـاد کـرده و  قـرار اسـت ۳۸۰ هـزار شـغل  پـروژه  ایـن 

در عیـن حـال پیـش بینـی شـده تـا سـال ۲۰۳۰ بتوانـد 

۴۸ میلیـارد دالـر بـه تولیـد ناخالـص داخلـی پادشـاهی 

کنـد. کمـک  عربسـتان 

بـه  نفتـی  کشـور  ایـن  شـدن  نزدیـک  و  آینده نگـری 

پایـدار  انرژی هـای  و  زیسـتی  محیـط  مقوله هـای 

سـاخته شـود. محل اجرای ایـن پروژه که سال هاسـت 

مقام هـای سـعودی از آن سـخن می گوینـد در شـالی 

محمـد بـن سـلان، ولیعهـد سـعودی روز یکشـنبه، دهـم جنـوری 

از راه انـدازی پـروژه »الیـن« بـه عنـوان شـهر بـدون موتـر و کاربـن 

در عربسـتان خـر داد.

مفهـوم  بـر  تاکیـد  بـا  بناسـت  دالـری  میلیـارد   ۵۰۰ پـروژه  ایـن 

بـه دسـت بیـاورد و در سـال 2018 هـم عضـوی از تیـم 

نـاکام ژرمـن هـا بـود کـه در مرحلـه گروهـی حـذف شـد 

فوتبـال  ملـی  تیـم  بـه  دیگـر  نیـز  اوزیـل  زمـان  آن  از  و 

کشـورش دعـوت نشـد تـا 2018 پایانـی بـر حضـور او در 

باشـد. "مانشـافت" 

بـه ایـن ترتیـب او تا 10 روز آینده رسـا قـرارداد خود 

را بـا تیـم فرنبافچـه امضـا مـی کنـد تا خروجـی بزرگ 

آرسـنال در نقـل و انتقـاالت زمسـتانی لقـب گیرد.

جـام  در  شـد  موفـق  آملـان  همـراه  اوزیـل  مسـوت 

را  جهانـی  جـام  در  قهرمانـی  برزیـل   2014 جهانـی 

فرنباغچـه ترکیـه مطابـق شـایعات، مقصـد مسـوت اوزیـل خواهـد 

انتخـاب  هنـگام  و   2019 دسـمر  مـاه  در  اوزیـل  مسـوت  بـود. 

میـکل آرتتـا بـه عنـوان رسمربـی جدیـد آرسـنال بـه نوعـی احیـا 

شـد چـرا کـه پیـش از آن اونای امـری هیـچ عالقه ای به اسـتفاده 

از سـتاره آملانـی در ترکیـب تیمـش نشـان منـی داد.

اوزیـل فصـل گذشـته بـه یک بازیکـن ثابت تحـت نظر میـکل آرتتا 

ویـروس  بـه دلیـل شـیوع  اینکـه مسـابقات  تـا  بـود  تبدیـل شـده 

کرونـا بـه حالـت تعلیـق در آمـد و بعـد از آن دیگـر هافبـک آملانی 

نتوانسـت خیلـی در ترکیـب آرسـنال بـه میـدان بـرود.

سـتاره آملانـی ابتـدای فصـل از لیسـت آرسـنال نیز کنار گذاشـته 

شـد تـا جدایـی او از جمـع توپچـی هـا قطعـی بـه نظـر برسـد. در 

همیـن ارتبـاط طـی روزهـای اخیر شـایعات زیادی در مـورد آینده 

اوزیـل بـه گـوش رسـید کـه البتـه اکـر آنهـا حاکـی از آن بـود کـه 

او ادامـه فوتبـال خـود را در سـوپرلیگ ترکیـه و باشـگاه فرنباغچه 

سـپری خواهـد کرد. 

در حالـی کـه تیـم آمریکایـی دی سـی یونایتـد نیـز بـه جمـع تیـم 

ارائـه  بـا  فرنباغچـه  اسـت،  شـده  اضافـه  اوزیـل  خواهـان  هـای 

پیشـنهاد 3 و نیـم سـاله بـه ایـن بازیکـن توانسـته رضایـت اوزیـل 

را جلـب کنـد تـا بازیکـن تـرک تبار آمـاده رفن بـه این تیم شـود.

از  عکسـی  انتشـار  بـا  گذشـته   روز  اوزیـل  مسـوت  بـرادر  موتلـو 

تیـم فرنباغچـه در اسـتوری اینسـتاگرام خـود، بـه نوعـی خـر از 

ایـن تیـم ترکیـه ای داد.  بـه  بـرادرش  بـاالی پیوسـن  احتـال 

عالـی داشته اسـت. روز یک شـنبه، بـورد کرکـت 

کشـور اعـالم کردکـه قیـس احمـد، فضـل حـق، 

حمـزه هوتـک و فریـد ملـک چهـار تـوپ انـداز 

دیگـر تیـم ملـی کرکـت کشـور نیـز بـه امـارات 

متحـده عربـی رفتنـد تـا بـرای سـه بـازی یـک 

در  بگیرنـد.  آماده گـی  ایرلنـد،  برابـر  در  روزه 

آسـتانۀ رویارویـی تیـم ملـی کرکت کشـور با تیم 

ملـی ایرلند، ملی پوشـان کشـور روز شـنبه )۲۰ 

متحـدۀ  امـارات  در  را  شـان  مترینـات  جـدی( 

کرده انـد. آغـاز  عربـی 

و  خـان  راشـد  کـه  مـی رود  انتظـار 

نیـز  ملـی  تیـم  سـتارۀ  دو  مجیب الرحـان، 

برابـر  در  و  برونـد  عربـی  متحـده  امـارات  بـه 

ایرلنـد بـازی کننـد. ایـن دو سـتاره  تیـم ملـی 

کرکـت کشـور اکنـون در لیـگ آسـرتالیا بـازی 

می کننـد. راشـد خـان دربـارۀ بـازی بـرای تیـم 

ملـی در برابـر ایرلنـد می گویـد: "هنگامـی کـه 

تیـم ملی شـا به شـا نیـاز دارد، بایـد بروید و 

وظیفـۀ خـود را انجـام دهـد، امـا در عیـن حال 

دمل بـرای بـازی بـا بـرادران آبـی ام )تیـم آداليد 

شـد." خواهـد  تنـگ  آسـرتالیا(  اسـرتايکرز 

او افـزود: " البتـه، مـن همـه چیز دربـارۀ آداليد 

اسـرتايکرز را دوسـت دارم، ایـن مـکان و زمیـن 

بسـیار زیبایی اسـت و در چهار سـال گذشـته، 

فوق العـادۀ  هـوادران  اینجـا  کـه  ام  دریافتـه 

بـازی  رسگـرم  اکنـون  هـم  نیـز  مجیـب  دارد." 

او  اسـت.  آسـرتالیا  هیـت  بریسـن  تیـم  بـرای 

تیـم، درخشـش  ایـن  بـرای  بازی هـای  نیـز در 

نیـار سـتاره برازیلـی پـی اس جـی پس از پشـت رس گذاشـن مصدومیـت از امروز به 

مترینـات تیمـش بازگشـت تـا مهیای بازی با مارسـی در لو کالسـیک فرانسـه شـود.

در جریـان شکسـت 1-0 مـاه گذشـته پـاری سـن ژرمـن مقابـل لیـون، نیـار سـتاره 

برازیلـی PSG بـه شـدت مصـدوم شـد و در حالیکـه از شـدت ناراحتی به گریـه افتاده 

بـود بـا برانـکارد بـه بیـرون زمیـن انتقـال یافت.

در مـورد شـدت مصدومیـت او گفتـه مـی شـد ممکـن اسـت ربـاط صلیبـی او آسـیب 

دیـده باشـد و برخـی منابـع هـم ادعـا مـی کردنـد مـچ پایـش پیـچ خـورده و دو مـاه 

دیگـر مـی توانـد بـه میادیـن برگـردد.

یـک هفتـه بعـد امـا تیـم پزشـکی پـی اس جـی تایید کـرد کـه مصدومیت نیـار جدی 

نیسـت و حتـی نرشیـه اکیـپ گـزارش داد کـه سـتاره برازیلـی تنهـا سـه هفتـه بـه دور 

از میادیـن مـی ماند.

در نهایـت او یـک مـاه پـس از مصدومیـت رشایـط حضـور در مترینـات را پیـدا کـرد و 

از امـروز در اختیـار رسمربـی جدیـد پـی اس جـی "مائوریسـیو پوچتینـو" قـرار گرفت. 

همـراه بـا نیـار دو مصـدوم دیگـر پـی اس جـی یعنـی کیمپمبـه و لئاندرو پـاردس نیز 

در متریـن حـارض شـدند ولـی رافینیـا بـه دلیـل ابتـال بـه کرونـا هنـوز منـی توانـد در 

متریـن حارض باشـد.

کـه  مارسـی  برابـر  فرانسـه  بـازی سـوپرکاپ  در  پوچتینـو  کـه  نیسـت  هنـوز مشـخص 

چهارشـنبه شـب برگـزار مـی شـود روی نیـار ریسـک خواهـد کرد یـا خیر ولی بـه نظر 

مـی رسـد او بـه بـازی شـنبه برابـر آنـژه خواهـد رسـید.

بازگشت نیمار در آستانه بازی لوکالسیک 

خواسـته بودنـد از غنی سـازی بـا خلـوص باالتر 

در فـردو خـودداری کنـد. محمدجـواد ظریـف، 

توییتـی  در  اخیـرا  ایـران  خارجـه  امـور  وزیـر 

گفـت اقـدام ایـران در غنی سـازی ۲۰ درصدی 

و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  مصوبـه  مطابـق 

قابـل بازگشـت اسـت بـه رشطی کـه طرف های 

توافـق هسـته ای هـم تعهـدات خـود را بـه طـور 

کامـل اجـرا کننـد.

رافائـل گروسـی، مدیـرکل آژانـس بین املللـی 

گذشـته  سـال  دسـمر   ۱۶ هسـته ای  انـرژی 

بـا شـبکه خـری سـی بی اس  در مصاحبـه ای 

امریـکا به جـو بایـدن، رئیس جمهـوری منتخب 

ایـن کشـور توصیـه کـرد کـه هـر چـه رسیع تـر 

بـه سـوی مذاکـره بـا ایران - بـا توجه بـه رشایط 

جدیـد و تحـوالت روز - حرکـت کنـد.

بـرای  او  پیشـنهادی  و چهره هـای  بایـدن  جـو 

دولـت آینـده ایـاالت متحده از بازگشـت امریکا 

بـه برجـام گفتـه انـد  امـا دلیـل آن را مذاکـره با 

ایـران بـرای محـدود کـردن برنامـه موشـکی و 

سیاسـت هـای منطقـه ای آن خوانده انـد.

آقـای خامنـه ای یـک روز پیـش از ایـن در یـک 

سـخرنانی تلویزیونـی گفـت بازگشـت امریکا به 

توافـق هسـته ای را در صـورت رفـع تحریم هـا 

عجلـه ای  هیـچ  "مـا  کـه  افـزود  و  می پذیـرد 

نداریـم کـه امریـکا بـه برجـام برگـردد، مطالبـه 

منطقـی ما رفـع تحریم ها اسـت. اگـر تحریم ها 

برداشـته شـد برگشـت امریـکا بـه برجـام معنـا 

خواهـد داشـت."

رافائـل گروسـی، مدیـرکل آژانـس بین املللـی 

بسـیار  ایـران  اسـت  گفتـه  هسـته ای  انـرژی 

رسیـع در حـال حرکـت بـه سـوی غنی سـازی 

۲۰ درصـد اسـت. او گفتـه در هفته هـای آینده 

دیپلاسـی امتـی بـا ایـران فعـال خواهد شـد.

آقـای گروسـی گفتـه احیـای توافـق  هسـته ای 

بایـد در هفته هـا آینـده انجـام شـود. او گفـت 

واضـح اسـت ماه هـای زیـادی پیـش رو نداریـم 

کمـرت از چنـد هفتـه باقـی اسـت.

غنـی سـازی ۲۰ درصـد از خـزان سـال ۱۳۹۲ 

همزمـان بـا توافـق موقـت امتـی میـان ایـران و 

شـش قـدرت جهانـی بـا هـدف توقـف تحریـم 

هـای بیـن املللـی متوقـف شـده بـود. تولیـد 

بـا غنـای ۲۰ درصـد مصوبـه  اورانیـوم  مجـدد 

مجلـس شـورای اسـالمی اسـت.

مقامـات ایـران پانزدهـم چهـارم جنـوری اعـالم 

کردنـد فرآینـد غنی سـازی اورانیـوم بـا خلـوص 

۲۰ درصـد بـا فرآینـد تزریـق گاز در تاسیسـات 

امتـی فـردو در نزدیکـی قـم آغـاز شـده اسـت. 

تاییـد کـرد کـه  در آن زمـان، رافائـل گروسـی 

غنـی  بـرای  الزم  فنـی  اقدامـات  کشـور  ایـن 

سـازی اورانیـوم بـا ایـن میـزان خلـوص را آغـاز 

کـرده اسـت. اورانیوم غنی شـده بـا خلوص ۲۰ 

سـالح های  و  صلح آمیـز  مصـارف  در  درصـدی 

بـه  و  باشـد؛  داشـته  کاربـرد  می توانـد  امتـی 

همیـن دلیـل انجـام آن در ایـران مـورد نگرانـی 

قـدرت های جهانـی بود. پیـش از این، رشکای 

اروپایی ایران در توافق هسـته ای از این کشـور 

بنزما را به تیم ملی فرانسه بر می گردانم
درهـای جدیـدی بـرای بازگشـت کریـم بنزما به 

تیـم ملـی فرانسـه بـاز شـده اسـت. کریـم بنزمـا 

از زمسـتان 2016 تاکنـون دیگـر بـه تیـم ملـی 

فرانسـه دعـوت نشـده اسـت. او به دلیـل درگیر 

بـودن در پرونـده بـاج خواهـی از متئـو والبوئنـا 

دیگـر بـه تیم ملی دعوت نشـد و شـانس حضور 

از  را  جهانـی 2018   جـام  و  یـورو 2016  در 

دسـت داد. دو تورمننتـی کـه فرانسـه بـه ترتیب 

نایـب قهرمـان و قهرمـان شـد.

پرونـده بـاج خواهـی هنـوز بسـته نشـده و بنزما 

محاکمـه  زودی  بـه  بایـد  دادسـتانی  طبـق حکـم 

شـود امـا بسـیاری بـر ایـن اعتقادنـد کـه در حـق 

بنزمـا کـم لطفـی شـده اسـت و ایـن نوئـل لوگـرا 

رئیـس فدراسـیون فوتبـال فرانسـه بـوده کـه حکـم 

بـه عـدم دعـوت از بنزمـا داده و نـه دیدیـه دشـان 

رسمربـی تیـم ملـی. میشـل مولیـن نامـزد جـدی 

ریاسـت فوتبـال فرانسـه از جملـه ایـن افراد اسـت. 

او قصـد دارد بنزمـا را بـه تیم ملـی برگرداند. مولین 

بـه فیـگارو گفت:» در مـورد قضیه بنزمـا باید بگویم 

کـه دیدیـه دشـان چون کارمنـد فدراسـیون فوتبال 

اسـت، در واقـع دسـتور رئیـس را اجـرا کرده اسـت. 

مـن هـم اگـر باالدسـتی ام از مـن چیـزی بخواهد، 

مجبـورم اطاعـت کنـم. دشـان در عـدم دعـوت از 

کریـم بنزمـا مقرص نیسـت بلکه لوگرا باعث شـده تا 

بنزمـا از تیـم ملـی دور مبانـد.

مـن اگـر رئیس شـوم، از دشـان خواهم خواسـت تا 

بنزمـا را دوبـاره دعـوت کند. او در ایـن پرونده متهم 

اسـت و نـه محکـوم و تـا زمانـی کـه جرمـی ثابـت 

نشـده، بـی گنـاه محسـوب می شـود.«

امریکا شورشــیان حوثی را به لیست 
گروه های تروریســتی اضافه می کند

تروریستی شـان صـورت می گیـرد. "انصاراللـه" نـام 

رسـمی شورشـیان حوثـی اسـت. وزیـر امـور خارجه 

امریـکا گفتـه اسـت کـه حملـه شورشـیان حوثی در 

روز ۳۰ دسـمر بـه فـرودگاه شـهر عـدن از جملـه 

ایـن تصمیـم نقـش داشـته  بـوده کـه در  مـواردی 

اسـت. در جریـان آن حلمـه ۲۶ نفـر جـان خـود را 

از دسـت داده بودند. عربسـتان سـعودی شورشیان 

حوثـی را مسـئول ایـن حملـه می دانـد.

بـه فهرسـت گروه هـای  افـزودن شورشـیان حوثـی 

امـدادی  سـازمان های  نگرانـی  باعـث  تروریسـتی 

شـده اسـت. ایـن سـازمان ها از آن واهمـه دارند که 

چنیـن اقدامـی امـر انتقـال کمـک و از خواروبـار و 

همچنیـن دادوسـتد بانکـی در یمن را دشـوار کند.

شورشـیان  کنـرتل  در  یمـن  کشـور  اعظـم  بخـش 

حوثـی قرار دارد. سـازمان های امـدادی و همچنین 

دموکرات هـا در امریـکا بـا ارجـاع بـه گزارش هـای 

سـازمان ملـل چنیـن اقدامـی را زیان بـار ارزیابـی 

کـرده و در مـورد تشـدید بحـران انسـانی در یمـن 

هشـدار داده انـد. مایـک پمپئـو اعـالم کـرده اسـت 

کـه افـزودن شورشـیان حوثـی بـه لیسـت گروه های 

تروریسـتی رسـا روز ۱۹ جنوری، یـک روز پیش از 

رشوع دوره زمامـداری جـو بایـدن، صـورت خواهـد 

گرفت.

مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده اعـالم 

بـه  را  حوثـی  شورشـیان  امریـکا  کـه  اسـت  کـرده 

لیسـت گروه هـای تروریسـتی خواهد افـزود. چنین 

اقدامـی می توانـد منجـر به تشـدید بحـران در یمن 

گـردد. سـازمان ملـل بحران یمـن را فاجعـه خوانده 

اسـت. تـا پایـان دوره زمامـداری دونالـد ترامـپ در 

اسـت.  باقـی  زمـان  روز   ۱۰ از  کمـرت  سـفید  کاخ 

به رغـم آن، وزیـر امـور خارجـه امریـکا در واپسـین 

روزهـای فعالیـت خـود از افـزودن شورشـیان حوثی 

بـه جمـع گروه هـای تروریسـتی خـر داده اسـت.

انتشـار  بـا  جنـوری   ۱۱ روز  فرانسـه  خرگـزاری 

گزارشـی بـه ایـن اقـدام وزارت امـور خارجـه امریکا 

مایـک  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  پرداختـه 

سیاسـت  از  جنـوری   ۱۰ یکشـنبه  غـروب  پمپئـو 

امریـکا در ارتبـاط بـا تشـخیص شورشـیان حوثـی 

بـه عنوان یک گروه تروریسـتی سـخن گفته اسـت.

خرگـزاری فرانسـه در گـزارش خـود نوشـته اسـت 

کـه چنیـن اقدامـی می توانـد بـر دیپلاسـی دولت 

جـو بایـدن در قبـال ایـران تاثیـری منفـی بگـذارد. 

شورشـیان حوثـی در جنـگ نیابتی یمـن از حایت 

جمهـوری اسـالمی ایـران برخوردارنـد. پمپئو اعالم 

کـرده اسـت کـه ایـن اقـدام با هـدف وادار سـاخن 

"انصاراللـه" بـه پاسـخگویی در ارتبـاط بـا اقدامات 
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محمـد ارشف غنی، رئیس جمهور کشـور به 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفتـه اسـت کـه 

متامـی آثـار امیـر علی شـیر نوایی چـاپ و نگهداری شـود.

جلسـه ای  جـدی،   22 دوشـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت 

تولـد  سـالگرد  ۵۸۰میـن  از  تجلیـل  خاطـر  بـه  مشـورتی 

امیرعلی شـیر نوایـی، بـا حضـور رئیـس جمهور و مسـئوالن 

کـرد. برگـزار  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

آقـای غنـی در ایـن نشسـت کـه حکومـت افغانسـتان آثـار 

شـخصیت بـزرگ و شـهیر کشـور امیرعلـی شـیر نوایـی را 

دوبـاره چـاپ خواهـد کـرد. او خطـاب بـه رسپرسـت وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ گفت کـه روی افکار و آثـار وی تحقیق 

شـود تـا تالش هـای وی در عرصه هـای ادبیـات، فرهنـگ، 

بـرای  متـدن،  و  شناسـی  اسـالم 

نسـل کنونـی روشـن شـود.

نـر  بـا  جمهمـوری  ریاسـت 

خربنامـه ای نوشـته کـه آقـای غنـی 

تاکیـد کـرد کـه طـرز تفکـر، مکتـب 

و  پیام هـا  و  اسـالمی  و  فکـری 

مفاهیـم فرهنـگ شـهری و متدنـی 

و  مورخیـن  پذیـری  همدیگـر  و 

دانشـمندان افغان که بـر اعتدال و 

عدالـت اسـتوار اسـت، بایـد تریح 

شـود. نسـل جدیـد بایـد از تاریـخ 

واقعـی خویـش آگاه شـوند و ایـن دیـدگاه تاریـخ نویسـی 

تقویـت شـود. او گفت که روی هرات شناسـی، افغانسـتان 

شناسـی، باسـتان شناسـی دوره تیمـوری، جمـع آوری آثار 

زیـاد صـورت  آن کار  توزیـع  و  تالیـف، ترجمـه  و  تاریخـی 

گیـرد. 

و  افـکار  خاطـرات،  زندگینامه هـا،  کـه  افـزود  غنـی  آقـای 

پیام هـای مهم امیر شـیرعلی نوایی و سـایر شـخصیت های 

مشـهور افغـان، چـاپ و بـا نسـل جـوان رشیـک و حفـظ  

شـود. در ایـن نشسـت محمد طاهـر زهیر رسپرسـت وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ، ضمـن ارائه معلومـات در مورد تجلیل 

از ۵۸۰مین سـالگرد تولد شـخصیت تاریخی امیرعلی شیر 

نوایـی در سـال ۱۴۰۰ و بازسـازی آرامـگاه موصـوف، گفت 

کـه کار بازسـازی آرامـگاه سـایر شـخصیت های فرهنگـی 

خواهـد  آغـاز  نیـز  افغانسـتان  تاریخـی  آبـدات  و  ادبـی  و 

شـد. میرنظام الدیـن علی شـیر نوائـی شـاعر، دانشـمند و 

سیاسـتمدار برجسـته روزگار فرمانروایی تیموریان و معارص 

سـلطان حسـین بایقـرا بـود. شـار آثـاری که تدویـن آن ها 

را بـه امیـر علی شـیر نسـبت داده انـد بـه نسـبت افـزون و 

حـدود سـی تـا نـود اثـر اسـت امـا آثـاری کـه مکتوب شـده 

اسـت حـدود 22 اثـر اسـت. امیر علی شـیر نوایی در سـال 

۸۴۴ هـ .ق در هـرات زاده شـد و تحصیـالت اولیـٔه خـود را 

نـزد پـدرش کیچکینـه بخشـی، کـه از جملـه امـرای دربـار 

تیموریـان بـود، کسـب کـرد و سـپس بـرای ادامـٔه تحصیل 

سـلطان  بـا  خردسـالی  در  علی شـیر  رفـت.  سـمرقند  بـه 

حسـین میـرزا هـم درس و هم مدرسـه بود. نوایـی از آن پس 

بـه منظـور تحصیـل معـارف و کاالت خراسـان و سـمرقند 

و بسـیاری از شـهرهای دیگر را سـیاحت کرد و در آن میان 

گرفتار فقر و فاقه ای سـخت شـد. او در سـال 911 هجری 

قمری در هرات درگذشـت و در این شـهر نیز مدفون شـده 

است.

 منایشـگاه بین املللـی توسـعه ی پیرفـت 

بـا  خصوصـی  سـکتور  گفتـان  و  تجارتـی 

ایجـاد دوصـد غرفـه در کابـل گشـایش یافـت.

ایـن منایشـگاه روز دوشـنبه 22 جـدی با حضـور مقام های 

دولتـی، مناینـدگان مـردم در شـورای ملـی و رشکت هـای 

خصوصـی برگـزار شـد و قـرار اسـت تـا سـه روز دیگـر در 

کابـل، هوتـل »قـر بی نظیـر« ادامـه یابـد. 

ایـن منایشـگاه رشکت هـای بـزرگ تولیـدی از رسارس  در 

کشـور محصوالت شـان را در بخش هـای صنعـت، زراعـت، 

معـارف، معـادن و بانکـداری بـه منایـش گذاشـته اند.

در ایـن منایشـگاه رشکت های ازبیکسـتانی نیز پنجاه غرفه 

را گرفته انـد و محصـوالت خـود را بـه منایـش گذاشـته اند. 

و  مالـی  عمومـی  ریاسـت  رسپرسـت  مجیدیـار  مصطفـی 

ایـن  اداری وزارت صنعـت و تجـارت در مراسـم گشـایش 

منایشـگاه تاکیـد کرد کـه وزارت صنعت و تجـارت به هدف 

معرفـی محصـوالت تولیـدی افغانسـتان در سـال آینـده ی 

خورشـیدی منایشـگاه های بیشـری را در داخـل و خـارج 

جدیـد   سـفیر  چوی تای هـو  آقـای 

دیـداری  در  کابـل  در  جنوبـی  کوریـای 

گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور  بـا 

اسـت کـه دولـت کوریـای جنوبـی از نظـام سیاسـی و 

می کنـد. حایـت  افغانسـتان  مـردم  دسـت آوردهای 

دفر مطبوعاتی معاونت دوم ریاسـت جمهوری دوشـنبه 

غنی: آثار امیر علی شیر نوایی چاپ و نگهداری شود

از کشـور برگـزار خواهـد کـرد. آقـای مجیدیـار افـزود که در 

منایشـگاه های  در  و  درصـد   ۷۰ داخلـی  منایشـگاه های 

خارجـی ۵۰ درصـد سـهم بـرای خانم هـا در نظـر گرفتـه 

است. شـده 

از سـوی دیگـر؛ محمداعلـم ایزدیار معاون اول مجلس سـنا 

ضمن اسـتقبال از برگزاری منایشـگاه گفـت که این چنین 

صنعـت  وزارت  میـان  همـکاری  افزایـش  باعـث  اقدامـات 

و تجـارت و سـکتور خصوصـی می شـود. در همیـن حـال 

عبدالهـادی فرهنـگ رییـس عمومـی اتحادیـه ی تاجـران 

کـه همـکاری  کـرد  تاکیـد  افغانسـتان  گـذاران  و رسمایـه 

بـه سـال هـای گذشـته  و تجـارت نسـبت  وزارت صنعـت 

بیشـر  عالقمنـدی  باعـث  ایـن  و  اسـت  یافتـه  افزایـش 

سـکتور خصوصـی بـرای رسمایـه گـذاری و فعالیـت هـای 

صنعتـی شـده اسـت. حکومـت هـر چنـد تـالش می کند تا 

رسمایه گـذاری بیشـری در کشـور جلب شـود، امـا تاکنون 

نتوانسـته موفـق عمـل کند. ناامنـی، نبود زیربنـا و حایت 

کافـی از علـل اصلـی رسمایه گـذاری نشـدن اسـت.

22 جـدی بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه حایـت 

دولت کوریا از نظام سیاسـی افغانسـتان، تحکیم بیشر 

روابط سیاسـی میان دو کشـور، توسـعه روابط اقتصادی 

و تجـاری، ایجـاد تسـهیالت میـان سـکتور خصوصی دو 

کشـور، همکاری هـای فرهنگـی کوریـا برای افغانسـتان 

مـردم  بـرای  کوریـا  بردوسـتانه  کمک هـای  تـداوم  و 

بسـیار  کشـور  در  تجـارت  بیالنـس  گزارش هـا  اسـاس  بـر 

درصـد  گزارش هـا، 90  ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  نامتـوازن 

واردات و 10 درصـد صـادرات داریـم. حکومـت در چنـد 

افغانسـتان از جملـه موضوعاتـی بـود کـه سـفیر کوریـا 

در ایـن مالقـات بـرای تـداوم و انجـام آن از جانب دولت 

کوریا اطمینـان داد.

در ایـن دیـدار، سـفیر کوریـا بـر تحکیم روابط دو کشـور 

افغانسـتان و کوریـا تأکیـد کـرد و گفـت که دولـت کوریا 

بـه صـورت همه جانبـه از نظـام سیاسـی افغانسـتان و 

سـال اخیـر چنـد دهلیـز هوایـی و دادن سوبسـاید، تـالش 

کـرد کـه محصـوالت بیشـری را صادر کنـد، اما ایـن اقدام 

نیـز بـه گفتـه تاجـران موثـر واقـع نشـده اسـت.

و  می کنـد  حایـت  افغانسـتان  مـردم  دسـت آوردهای 

بـر کاهـش  بـه موفقیـت رسـیدن پروسـه صلـح،  بـرای 

خشـونت ها از جانـب طالبـان تأکیـد دارد.

وی همچنیـن گفـت کـه دولـت کوریـا در سـال پیـش رو 

فرهنگـی  روابـط  تقویـت  بـرای  را  فرهنگـی  یـک مرکـز 

میـان دو کشـور در والیـت بامیـان راه انـدازی خواهـد 

کرد.

ایـن  در  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور 

دیـدار گفتـه اسـت کـه دولـت افغانسـتان بـرای انجـام 

حسـن نیت و اعتادسـازی در راسـتای پروسـه صلـح ، 

گام هـای اساسـی را برداشـته اسـت ولی جانـب طالبان 

از تعهـدات خـود تاکنـون عمـل نکـرده  بـه هیـچ یـک 

اسـت. 

دانـش در ایـن دیـدار تریـح کـرده اسـت کـه تاهنـوز 

میـان طالبـان و گروه هـای تروریسـتی رابطـه مسـتقیم 

کشـتار  و  خشـونت  بـر  طالبـان  گـروه  و  دارد  وجـود 

اسـت. داده  ادامـه  همچنـان  افغانسـتان  شـهروندان 

آقـای دانـش همکاری هـای فرهنگـی میـان افغانسـتان 

و کوریـا را مهـم و مؤثـر خوانـد و وعده سـپرده کـه دولت 

افغانسـتان  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  و  افغانسـتان 

بـرای تحکیـم روابـط فرهنگـی میـان دو کشـور و ایجـاد 

زمینـه بـرای فعالیت هـای فرهنگـی و آموزشـی کوریـا در 

افغانسـتان همکاری هـای الزم را انجـام خواهـد داد.

در ایـن دیـدار سـفیر کوریـا وعـده سـپرده اسـت کـه بـا 

کاهـش شـیوع  ویـروس کرونـا، وی زمینـه و تسـهیالت 

کشـور  دو  تاجـران  و  خصوصـی  سـکتور  میـان  را  الزم 

تـا روابـط  افغانسـتان و کوریـا فراهـم خواهـد سـاخت 

یابـد. افزایـش  اقتصـادی و تجـاری میـان دو کشـور 

ــرفت تجارت در کابل گشایش یافت نمایشگاه بین المللی توسعه و پیش

سفیر کوریای جنوبی:
ــتان حمایت می کند افغانس و دستاوردهای مردم  ــی  از نظام سیاس  کوریای جنوبی 

شورای مصالحه ملی: ناتو به حامیت 

از تالش های صلح تاکید کرد

کارخانه ی سپین زر کندز بعد از 

25 سال دوباره فعال شد

اعـالم کـرده   شـورای عالـی مصالحـه ملـی 

رئیـس  عبداللـه  عبداللـه  داکـر  کـه  اسـت 

شـورای عالـی مصالحه ملی  بـا مناینده ملکـی ناتو صحبت 

. کرد

فریـدون خـوزون سـخنگوی شـورای عالی مصالحـه ملی در 

تویتـی گفتـه اسـت کـه دو طـرف در ارتبـاط بـه پیرفت هـا 

در رونـد صلـح، آغـاز مرحلـه دوم مذاکرات و حایـت جامعه 

بین املللـی از ایـن رونـد بحـث و تبـادل نظـر کردند.

وی عـالوه کـرده سـت کـه ناتـو بـا خوش بینـی از پیرفـت 

مذاکـرات صلـح، بـه ادامـه حایـت جامعـه بین املللـی از 

تالش هـای صلـح تأکیـد کـرد.

ایـن درحالیسـت کـه براسـاس معلومـات وزارت دولـت در 

امـور صلـح، شـام چهارشـنبه گذشـته یـک نشسـت ابتدایی 

میـان دوطـرف انجام شـده اسـت و پس از آن یـا دیدار هردو 

هیـات انجـام نشـده اسـت و یـا اگـر نشسـتی در کار بـوده 

اسـت، هنـوز عمومی نشـده اسـت.

اکنـون کـه چهـار ما از آغـاز گفتگوهـای بین االفغانـی دوحه 

انـد  ایـن مـدت تنهـا هـردو هیـات توانسـته  می گـذرد، در 

رصف بـه توافـق روی طرزالعمـل گفتگوهـا موفـق شـوند.

بـه بـاور آگاهـان در حالیکـه رونـد گفتگوهـا وارد مرحله دوم 

خـود شـده اسـت، وارد مرحلـه پیچیده تری نیز شـده اسـت. 

مناینـدگان طالبـان در دوحـه کـه در واقـع بـاوری بـه صلـح 

و گفتگـو ندارنـد، ایـن بـار پس از گرفـن مشـوره های کافی 

از منابـع پاکسـتانی رونـد گفتگوهـا را با چالش هـای جدید 

مواجـه خواهند سـاخت.

وزارت صنعـت و تجـارت کشـور اعـالم کـرده  

اسـت که کارخانـه ی تولیدی سـپین زر کندز 

بـا رسمایـه گـذاری ۱۲۰ هـزار دالـر امریکایـی پـس از ۲۵ 

کـرد. آغـاز  فعالیتـش  بـه  دوبـاره  سـال 

خربنامـه ای  نـر  بـا  جـدی   22 دوشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه ایـن کارخانه ظرفیـت تولید ۱۰ تـن روغن 

را در یـک شـبانه روز دارد.

سـپین زر  کارخانـه  کـه  می گویـد  تجـارت  و  صنعـت  وزارت 

در پهلـوی تولیـد روغـن زغـر، کنجـد و پنبـه دانـه/ کنجاره و 

صابـون نیـز تولیـد می کنـد.

در خربنامـه نوشـته شـده کـه کارخانه  ی سـپین زر با این که 

احتیاجـات باشـندگان والیت کنـدز را از این رهگـذر مرفوع  

می کنـد محصـوالت تولیـدی اش را بـه والیت هـای همجـوار 

نیز عرضه مـی دارد.

سـو  ایـن  بـه  سـال ها  از  کـه  کنـدز  زر  سـپین  کارخانـه ی 

نامـه ای،  تفاهـم  اسـاس  بـر  بـود،  مانـده  بـاز  فعالیـت  از 

بـرای دوبـاره  از ازبیکسـتان  پایـه ماشـین را  افغانسـتان 5 

اغـاز  بـا  کـه  کـرد  خریـداری  کارخانـه  ایـن  کـردن  فعـال 

فعالیـت دوبـاره ی ایـن کارخانـه زمینـٔە کار بـرای بیشـر از 

اسـت. شـده  فراهـم  تـن   ۵۰

ایـن کارخانـه در حالـی رشوع بـه فعالیـت می کنـد کـه طی 

سـالیان گذشـته بـه دلیـل جنـگ، متامـی زیربناهـا تخریب 

شـد و اکنـون بیشـرین نیازهـای مـورد نیـاز وارد می شـود.

گزارش هـای می رسـاند کـه 90 درصـد کاالهـای مـورد نیـاز 

کشـور وارد می شـود و کمر از ده درصد آن در داخل کشـور 

می شـود. تولید 


