
اعضای مجلس 
سنا در پیوند به 
امضای تفاهمنامه 

با آی اس آی:
امنیت ملـی را بـه 

دشمن نسپاریـد

در  خود  نهایی  فیصله  کابل  شهر  ابتدایی  دادگاه 
مورد 19 تن از ماموران پولیس را در پیوند به قتل 
فرخنده اعالم کرد. براساس فیصله دادگاه یازده تن 
از مأموران پولیس هرکدام به یک سال حبس محکوم 

شدند و 8 تن دیگر برائت گرفتند.
محاکمه  اصل  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
این  سخنگوی  اما  کرد  استقبال  عدالت  تطبیق  و 
کمیسیون گفت که برخی از متهمان به وکیل مدافع 
دسترسی نداشتند. این کمیسیون می گوید دادگاه در 
اعالم حکم افراد ملکی و نظامی تبعیض قایل شده 
است، چنانچه حکم متهمان ملکی این قضیه به تاریخ 

16 ثور و حکم نظامیان روز 29 ثور اعالم شد.
 1393 سال  حوت   28 تاریخ  به  ساله   2٧ فرخنده 
شاه  زیارت  در  امنیتی  دوم  حوزه  موبوطات  در 
دوشمشیره شهر کابل، از سوی تعدادی از مردم لت 

و کوب و به قتل رسید و سپس جسدش، از سوی 
این افراد آتش زده شد.

را  قرآن  فرخنده  که  بودند  کرده  ادعا  تعویذنویسان 
آتش زده است اما به زودی مشخص شد که این دختر 
نه به خاطر آتش زدن قرآن بلکه به دلیل مخالفت با 
جادوگری و خرافات، متهم به قرآن سوزی شده بود.
صفی اهلل مجددی رییس...               ادامه صفحه 6
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وظیفۀ ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیش گویی کنیم، بلکه باید 
کاری کنیم تا این پیش گویی ها به حقیقت بپیوندند!
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

طالبـانی کـه از لیست سیـاه 
خـارج شـده انـد

و  تسلیحات  انتقال  روسیه  نخست  وزیر  تصمیم  با 
افغانستان  به  روسیه  خاک  از  ناتو  نیروهای  مهمات 

متوقف می شود.
دمیتری مدودف مصوبه یی را امضا کرد که به موجب 
به  آن عبور سالح و تجهیزات نظامی از خاک روسیه 

افغانستان متوقف می شود....                 ادامه صفحه 6

حملۀ انتحاری در پارکینگ وزارت عدلیه دست کم شش 
کشته  و بیش از 40 زخمی برجای گذاشته است. 

شنبه  سه  ظهر  از  بعد  چهار  ساعت  حوالی  حمله  این 

تعطیل  دولتی  کارمندان  که  زمانی  دقیقًا  گرفت،  صورت 
شده و با استفاده از موترهای دولتی عازم خانه های شان 
مهاجم موتر  فرد  اند که  امنیتی گفته  مقام های  می شوند. 
مملو از مواد انفجاری خود را در پارکینگ وسایط نقلیه 

وزارت عدلیه انفجار داد. 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت که در این 
حادثه شش تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. اما 
عامه گفت  کاوسی، سخنگوی وزارت صحت  اسماعیل 
که 42 تن به شفاخانه انتقال داده شده اند و برخی از آن ها 

زخم های خفیف برداشته اند.
ایوب سالنگی، معاون وزارت داخله شمار کشته  محمد 
شده ها را پنج تن عنوان کرد. او گفت: »چهار مرد و یک 
زن کشته شده اند. یک جسد کاماًل قطعه قطعه شده است 
و نمی شود مشخص کرد که او حمله کننده انتحاری بوده 

است.«
هنوز مشخص نشده است که حمله کننده  انتحاری چگونه 
داخل  را  خویش  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر  توانسته 

وزارت عدلیه سازد. 
ریاست  نزدیکی  در  و  کابل  شهر  مرکز  در  انفجار  این 

جمهوری رخ داده است. 
است.  کابل  در  اخیر  هفته  یک  در  حمله  سومین  این 
در  را  خود  حمالت  بهاری  تهاجم  آغاز  با  شورشیان 
گذشته  هفته های  در  اما  اند،  بخشیده  شدت  افغانستان 
یافته  افزایش  افغانستان  شمالی  والیت های  در  حمالت 

بود.
طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته اند. 

را  کابل  شهروندان  نگرانی  انتحاری  حمالت  افزایش 
افزایش بخشیده است.

روسیه راه هایش را به  روی 
ناتو در جنگ افغانستان بست

حمالِت هدفمند
 بر نهادهای عدلی و قضایی

یازده پولیس به جرم غفلت در قضیۀ قتل فرخنده 
به زندان محکوم شدند

گـل بـود 
به سبزه نیز 

آراسته شد
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نگاهی به فلم 
»انتقام جویان:

 عصر آلترن«، 
کارگردان 
جاس ودون

در برگ ها

پــــایـــان 
بــــازی

حملۀ مرگبار انتحاری در ساختمان وزارت عدلیه

6 کشته و بیش از 40 زخمی برجای گذاشت

صفحه 6
صفحه 6

یک عضو شورای 
عالی صلح: 

پاکستان از طریق 
افزایش حمالت 

انتحاری، حکومت 
افغانستان را 

تحت فشار قرار 
می دهد تا در 
حد نهایی به 

نفع طالبان کار 
صورت گیرد و در 
مذاکرات صلح 

امتیازات بیشتری 
به این گروه داده 

شود

موظف اند  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  امنیتی  نهادهای 
که از این پس به نقاط کور امنیتی در این نهادها بیشتر 
هر  کنونی،  در شرایط  که  کنندـ هرچند  تمرکز  و  توجه 
حالِت  در  شهروندی  هر  که  می کند  حکم  سلیمی  عقل 
در  سریع  واکنش های  آمادة  و  گیرد  قرار  آماده باش 
نیازمند  امر  این  البته  که  باشد  اضطراری  شرایط 
حکومت  مسووِل  نهادهای  سوی  از  الزم  آموزش های 

وحدت ملی است

ACKU



دولت افغانستان تصمیم گرفته به آن عده از 
در گفت وگوهای صلح شرکت  که  طالبانی 
که  آن گونه  کند.  توزیع  پاسپورت  می کنند، 
آخرین  دنبال  به  تصمیم  این  می شود،  گفته 
به  پاکستان  نخست وزیر  نوازشریف  سفر 

کابل گرفته شده است. 
سفر نوازشریف به افغانستان افزون بر این که 
پی  در  را  طالبان  به  پاسپورت  توزیع  بحث 
استخباراتی  تفاهم نامۀ  امضای  به  داشت، 
که  تفاهم نامه یی  انجامید؛  نیز  آی اس آی  با 
جنجال های تازه یی را پدید آورد و بسیاری 
از تحلیل گران سیاسی و استخباراتی، آن را 
توصیف  کشور  ملی  منافع  با  مغایر  اقدامی 

کردند.  
تفاهم نامۀ  امضای  تحلیل گران،  گفتۀ  به 
در  عماًل  که  کشوری  با  استخباراتی 
دارد،  مستقیم  دخالت  افغانستان  ناامنی های 
رویای  کردِن  تبدیل  و  باج دهی  جز  چیزی 
نظامیاِن پاکستان به واقعیت بوده نمی تواند. 
به  پاسپورت  توزیع  دیگر،  سوی  از  اما 
طالبان  گروه  نامِ  از  که  افرادی  عده  آن 
می خواهند وارد گفت وگوهای صلح شوند 
نیز کمتر از امضای تفاهم نامۀ استخباراتی با 

پاکستان نیست. 
گذشته،  سال  سیزده  در  افغانستان  دولت 
مخالفان  با  صلح  گفت وگوهای  مسالۀ  در 
تاریخی  اشتباه های  دچار  همواره  مسلح، 
دکانداری  گاهی  است.  شده  استراتژیک  و 
رهبِر  عمر  مال  منشی  را  پاکستان  کویتۀ  از 
ارگ  در  او  از  و  کرده  فرض  طالبان  گروه 
ریاست جمهوری میزبانی کرده و با پول های 
است.  کرده  رخصت  دوباره  هنگفت 
قتل  به  دست  که  را  طالبان  زندانیاِن  گاهی 
نیت  حسِن  نشانۀ  به  زده اند،  آدم کشی  و 
برای آغاز گفت وگوهای صلح رها کرده و 
گاهی نیز باج های کالن به دولت و نظامیاِن 

پاکستان داده است. 
با یک مرور کوتاه، می توان تمام تالش های 
گذشته  سال  سیزده  در  را  افغانستان  دولت 
در مورد گفت وگوهای صلح، ناکام و بدون 

دولت  وقتی  هم  حاال  خواند.  دستاورد 
افغانستان تصمیم به توزیع پاسپورت به افراد 
گروه طالبان گرفته، می تواند این سوال را به 
ذهن متبادر سازد که بر اساس چه ضمانتی 
قرار است چنین پاسپورت هایی به این افراد 
توزیع شود؟... تا جایی که مشخص است، 
افراد  در طول سیزده سال گذشته، سران و 
دیگری  گروه  هر  یا  و  طالبان  گروه  ارشد 
که در جنگ با دولت افغانستان قرار دارند، 
کشورهای  به  که  داشته اند  را  امکان  این 
دیگر سفر کنند. همین چندی پیش، برخی 
در  و  کردند  سفر  قطر  به  طالبان  افراد  از 
گفت وگوهای غیرمستقیم با اعضای شورای 
عالی صلح شرکت کردند. آیا این افراد نیاز 
توانستند  که  داشتند  افغانستان  پاسپورِت  به 

به چنین سفری اقدام کنند؟!
 بدون شک پاسخ منفی است؛ زیرا گروه های 
شورشی که در آن سوی مرز حضور دارند، 
اختیار  در  میزبان  دولِت  سوی  از  امکاناتی 
می توانند  به ساده گی  که  شده  گذاشته  آن ها 
به هر کشوری که خواستند، بروند و یا در 
بر  ورزند.  شرکت  بین المللی  کنفرانس های 
نماینده گان طالبان  اساس برخی گزارش ها، 
بین المللی  عرصۀ  در  گذشته،  دهۀ  یک  در 
به  در حال رفت وآمد  بوده و همواره  فعال 
این  بوده اند.  عربی  و  اروپایی  کشورهای 
افراد از چه نامی استفاده می کردند و با کدام 

هویت وارد کشورهای دیگر می شدند؟! 
عنوان  به  پاکستان  دولت  می شود  گفته 
اصلی ترین حامی طالبان، همواره زمینۀ سفر 
و توزیع اسناد به نماینده گان طالبان را مساعد 
کرده است. این کشور در طول سیزده سال 
داده،  سفر  اسناد  تنها  نه  طالبان  به  گذشته، 
کنفرانس های  در  را  آن ها  شرکِت  زمینۀ  بل 
مهمی که امروز به هویت بخشِی تازه به این 

گروه انجامیده نیز پرداخته است. 
نماینده گان  به  افغانستان  پاسپورت  توزیع 
مشکِل  چند  می تواند  طالبان،  به اصطالح 
احتماالً  که  آورد  وجود  به  را  جدی 
دولت مرداِن جدید کمتر به آن اندیشیده اند. 

نخست بحث هویِت این افراد مطرح است. 
مطمین  می تواند  کجا  از  افغانستان  دولت 
شود که واقعًا به نماینده گان طالباِن افغانستان 
جایی  تا  است.  کرده  توزیع  پاسپورت 
هیچ  افغانستان  دولت  است،  مشخص  که 
شناخِت دقیقی از طالبان ندارد و نسبت به 
هویِت آن ها همواره دچار اشتباه شده است. 
نمونۀ روشن آن، همان قصۀ دکانداری اهل 
کویتۀ پاکستان می تواند باشد. از کجا معلوم 
به دست  را  افغانستان  پاسپورت  که  کسانی 
به  سفر  در  آن  از  می توانند  و  می آورند 
کشورهای دیگر استفاده کنند، به گروه های 

دهشت افکِن دیگر تعلق نداشته باشند؟ 
فراموش نباید کرد که امروز در پاکستان اتباع 
نام جهاد  ده ها کشور حضور دارند که زیر 
و  افراد  این  اکثر  می کنند.  فعالیت  اسالم  و 
گروه ها از نام اسالم و جهاد استفادۀ ابرازی 
می کنند و به دالیِل دیگری و از جمله قاچاق 
و  یافته اند  حضور  پاکستان  در  مخدر  مواد 
یا این که در کشورهای خود مرتکِب جرایِم 
با  بخواهد  پاکستان  شاید  شده اند.  جنایی 
استفاده از پاسپورت های افغانستان، به چنین 
بار  ببخشد و عماًل  تازه  افرادی هویت های 

مسوولیِت خود را کم سازد. 
به  افغانستان  پاسپورت  توزیع  این که:  دوم 
نماینده گان طالبان، می تواند فرصِت تازه یی 
این گروه قرار دهد که بازهم به  در اختیارِ 
کشور  در  خود  دهشت افکنانۀ  فعالیت های 
ادامه دهد. طالبان از چنین موقعیت هایی به 
استفاده کرده و  برنامه های نظامی خود  نفع 
این بار هم محتمل است که از نظر تبلیغاتی 
پاسپورت های  از  در سطح جامعه  روانی  و 

جدید به عنوان یک امتیاز سود ببرند. 
حلقات  برخی  و  پاکستان  این که:  سوم 
که  دهند  نشان  می خواهند  طالبان،  حامی 
گروه  این  و  است  افغانستان  پروژۀ  طالبان 
ریشه در این کشور دارد. حال آن که ممکن 
است افرادی که پاسپورت های افغانستان را 
به دست می آورند، هیچ تعلقی به این آب و 

خاک نداشته باشند. 
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احمـد عمران

گـل بـود 
به سبزه نیز آراسته شد

 

انتقاد از ناامن شدِن شمال شدت گرفته است  در این روزها 
دارند که شماِل  باور  مقام های دولتی و تحلیل گران  و برخی 
است.  شمالی  وزیرستاِن  به  شدن  تبدیل  حاِل  در  افغانستان 
مجلس  رییس  جمله  از  دولتی  مقام های  برخی  همچنین، 
نماینده گان نیز خطِر سقوِط شهرها در شمال به دست داعش 

و طالبان را مطرح کرده اند.
بر  مبنی  دیگر  ادعاهاِی  کنارِ  در  ادعا  این  که  نیست  شکی 
رساندِن مهمات و مواد جنگی به دشمن از طریق چرخبال ها 

در شمال، مردم را هراسان ساخته است. 
وضعیت  این  دالیِل  و  عوامل  که:  شود  روشن  باید  بنابراین، 
چه  برمی گردد،  کسانی  چه  به  ناامنی ها  مسوولیِت  چیست، 
کسانی در درون نظام به طالبان یا داعشیان کمک می کنند و 

ده ها سواِل دیگر از این قبیل.
برخی فرماندهاِن ارتش در شمال و برخی از اعضای مجلس 
نماینده گان باور دارند که وضعیت از دروِن سیستم خراب و 
شک برانگیز شده است. با این حال، اگر  امنیِت شمال به آن 
گفته های  طبق  و  باشد  شده  خراب  می شود،  گفته  که  حدی 
در  خارجی  جنگ جوی  بیست هزار  به  نزدیک  غیررسمی، 
شماِل کشور جابه جا شده  باشند )وزیر داخله حضور سه هزار 
تأیید کرده است که  را  جنگ جوی خارجی در شمال کشور 
این  نیست(؛ سوال  نگرانی  غیرقابل  اندک و  بازهم حضوری 
برابِر چنین  است که چرا مقام هایی که در دولت هستند، در 
اوضاعی سکوت کرده اند؟ اگر برخی حلقات در حکومت به 
نفِع دشمن کار می کنند، دیگرانی که به کشور می اندیشند، چه 

شهکاری یی را انجام می دهند؟
به عنوان نمونه، وظیفه و رسالِت معاون اوِل ریاست جمهوری، 
جناب جنرال عبدالرشید دوستم چست که فاریاب و سرپل، 
خانه و النۀ داعش و طالبان شده است؟ فرماندهان و وارثاِن 
مقاومِت ضد طالبان که هم در حکومت حضور دارند و هم 
در بیرون از حکومت اند ، چه مسوولیتی دارند و چرا در این 
زمینه ها خاموش اند؟ ریاست اجرایِی کشور که از آدرِس جهاد 
و  دارد  این باره  در  برنامه یی  چه  می زند،  حرف  مقاومت  و 
همین گونه دیگر چهره های جهادی و مقاومتی که در حکومِت 
کنونی دارای وظایِف کالن و کرسی های مهم اند، چه رسالتی 

برعهده دارند؟ 
اصلی ترین  و  نخستین  از  امنیت  تأمین  که  بدانند  باید  این ها 
وظیفه  مسووالن  این  حداقل  آن هاست.  وظایِف  و  وجایب 
دارند که مردم را از هر توطیه و دسیسه یی که در کشور جریان 

دارد، آگاه سازند. 
و  طالب  و  داعش  که  می گویند  کسانی  اگر  دیگر،  طرف  از 
القاعده را صاحباِن پروژه ها به سوی شمال و از آن جا به سمِت 
آسیای میانه و قفقاز گسیل می دارند تا روزگارِ روس ها و حیات 
خلوِت آن ها در این حوزه ها را تلخ و سیاه بسازند، پرسش این 
است که: در این میانه روزگارِ افغانستان چه می شود و آیا این 
کشور پامال نمی گردد و مردمش بارِ دیگر دربه در نمی شوند؟ 
آیا آن هایی که خود را رهبر و بزرگ و سیاست مدار می دانند و 
در نظام پساطالبان، از آدرِس مقاومت به سفرۀ قدرت و ثروت 
نشسته اند و به عنوان وزیر و وکیل و رییس خود را زندانی 

کرده اند، پاسخ و راه حلی برای این پرسش ها دارند؟
را  پرسش ها  این  تمامِ  به  پاسخ دهی  مسوولیِت  تردید،  بدون 
ثروِت  و  قدرت  سفرۀ  در  شریک  سیاست گراِن  و  زمام داران 
نظامِ پساطالبان به دوش دارند. آن ها باید پاسخ بگویند و گرهِ 

این مشکل را بگشایند. 
اما این همه در حالی ست که با امضای سند تفاهم و همکاری 
میان امنیت ملی و دستگاه استخبارات نظامی پاکستان، سوال های 
بسیارِ دیگری هم ایجاد شده است و مردم می خواهند بدانند 

در این کشور چه می گذرد و سرانجام چه خواهد شد. 
قبل  از  بازی ها  این  همۀ  که  است  این  مردم  اغلِب  گماِن 
برنامه ریزی شده  و اکنون، مراحِل پایانِی آن  در دسِت اجراست. 
ایستاده گی  بازی ها  این  برابِر  در  اگر  که  می شود  پیش بینی 
نشود، این بار افغانستان به میداِن جنِگ مستقیِم قدرت ها تبدیل 
از مردم آوارۀ کشورهای  خواهد شد و دوباره بخش بزرگی 

دور و نزدیک می شوند. 
و  سواالت  به  صادقانه  گونۀ  به  باید  ملی  وحدت  دولت   
نگرانی های مردم پاسخ بگوید و از قرار گرفتن در مسیِر تطبیِق 
آن،  غیر  در  احتراز جوید.  دنیـا  استخباراتِی  کالِن  پروژه های 
مردم خود برای به دست گرفتِن عناِن سرنوشِت خویش وارد 

میداِن عمل خواهند شد! 

افغانستان نباید قربانی 
پروژه های کالِن استخباراتِی دنیـا شود

توزیع پاسپورت افغانستان به نماینده گان به اصطالح طالبان، 

می تواند چند مشکِل جدی را به وجود آورد که احتماالً 

دولت مرداِن جدید کمتر به آن اندیشیده اند
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مجلس سنا در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری 
تندی  واکنشی  پاکستان  با  افغانستان  استخباراتی 
به ویژه سازمان  پاکستان  داده و می گوید که  نشان 
استخباراتی این کشور، دشمن مردم افغانستان است.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در واکنش 
گفت:  پاکستان  با  استخباراتی  تفاهمنامه  امضای  به 
قرارداد  با دشمن  هم  و  می کشد  را  ما  »هم دشمن 

می کنیم«.
آقای مسلم یار افزود: » در 13 سال گذشته متواتر 
گفته ام و حاال هم تکرار می کنم که پاکستان به ویژه 
آی اس آی دشمن مردم افغانستان است و ما هیچ 
وقت خود را به دشمن نمی سپاریم و باید با دشمن 
مبارزه کنیم. این که به کدام لحاظ بزرگان نظام ما 

با آنها قرارداد یا تفاهم کرده اند به آنان تعلق دارد«.
او از کمک هایی که مردم پاکستان در زمان هجرت 
به افغانها کرده اند قدردانی نمود و تاکید ورزید: آی 
اس آی و فوج پاکستان پروژه بربادی نظام و مردم 
افغانستان را در پیش گرفته و این پروژه تازه نیست 
این زودی ها متوقف  به  از قدیم شروع شده و  و 

هم نمی شود.
امضای  از  را  سناتوران  نگرانی  سنا،  مجلس  رییس 
تفاهمنامه استخباراتی بر حق دانست؛ اما بیان داشت 
از  مملکت  این  باشند؛  مایوس  نباید  سناتوران  که 

افغانها بوده و خواهد بود.
است  دشمن  دشمن  آنکه  ذکر  با  یار  مسلم  آقای 
ملی،  امنیت   « کرد:  تصریح  نمی شود  دوست  و 
نیروهای مسلح و بزرگان سیاسی آدرس می دهند که 
در انفجار و انتحار هر روزه یی کشور، استخبارات 
پاکستان دست دارد؛ اما متاسفانه حاال با آن سازمان 

تفاهم می کنند«.
مجلس  المللی  بین  و  دفاعی  امور  کمیسیون  از  او 
سنا خواست که دالیل امضای این تفاهم نامه را از 
مسووالن امنیتی بپرسند و به جلسه عمومی گزارش 

دهند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز دراین 

خصوص گفت: تفاهم نامه همکاری استخباراتی یا 
تبادله معلومات با کشورهای دوست انجام می شود 

و پاکستان معیار دوستی افغانستان را ندارد.
آقای ایزدیار از حکومت خواست که در این مورد 
بازنگری کند و نباید اوضاع کشور از گذشته بدتر 

شود.
مثابه  به  نامه را  تفاهم  این  امضای  برخی سناتوران 

زیر تاثیر رفتن استخبارات کشور می دانند.
تفاهم  امضای   « گفت:  سنا  عضو  اچکزی  موسی 
نامه به معنی تحت تاثیر رفتن امنیت ملی افغانستان 
پاکستان  که  است  آمده  نامه  تفاهم  این  در  است. 
می دهد؛  استخباراتی  مشورت های  افغانستان  به 
مشورت های پاکستان نه به نفع افغانستان بوده و نه 
خواهد بود و ما از رهبران حکومت می خواهیم که 
بگذارند استخبارات و نیروهای امنیت ملی مستقل 

باشند و تحت تاثیر همسایه ها قرار نگیرند«.

سخنگوی  صدیقی  حسیب  که  است  درحالی  این 
ریاست عمومی امنیت ملی روز دوشنبه نیز امضای 
تفاهم نامه همکاری های استخباراتی را با پاکستان 
تایید کرد و گفت که در این تفاهمنامه بدرستی و 
مبارزه مشترک  دقت، خطوط عمومی همکاری در 
مبادله  حدود  مشترک،  تهدیدهای  تروریزم،  علیه 
اطالعات تاکتیکی که بتواند در این راستا به ما کمک 

کند، تعریف شده است.
نامه،  تفاهم  این  این  در  که  افزود  صدیقی  آقای 
دشمن با صراحت تعریف شده و نیز مشخص شده 

که کدام منابع تهدید امنیتی محسوب می شوند.
گفته می شود؛ این تفاهم نامه همزمان با سفر هفته 

گذشته یی نواز شریف به کابل امضا شده است.
آگاهان استخباراتی و نماینده گان مجلس نیز امضای 
این تفاهم نامه را با پاکستان »اشتباه بزرگ« خوانده 

اند.

نمایشگاه صنایع داخلی ملی
در هرات گشایش یافت

اجرایوي رییس:

د برېښنايي تذکرو وېشل اسايس اړتیا ده
دیدار نماینده گان طالبان 

با مقام های ایرانی در تهران

رییس  اجرایوي  اسالمي جمهوریت  د  افغانستان  د 

عبدالله عبدالله د مخابراتو او ټېکنالوجۍ د نړیوالې 

وکړ.  ګډون  کې  مراسمو  په  منانځنو  د  ورځې 

د  کې  ژوند  ټولنیز  په  کې  وینا،  خپله  په  نوموړي 

ټېکنالوجۍ ونډه مهمه او حیايت وبلله.

معلومايت  او  مخابراتو  د  کې  کلونو  تېرو  په  هغه 

ټېکنالوجۍ په برخه کې د ښو السته راوړنو یادونه 

وکړه او ویې ویل، په کار ده چې په دې برخه کې 

نوي نظریات وړاندې او پرمختګونو ته پام ويش.

اجرایوي رییس په ټولنیزو پرمختګونو او چارو کې 

ارزښتمنه وبلله  ټېکنالوژۍ ونډه خورا  د معلومايت 

او ویې ویل، په اقتصادي، خربي، سیايس، ټولنیزو 

اغېز  مهم  ژوند  په  خلکو  د  یې  کې  برخو  نورو  او 

ښندلی دی.

چې  کې  برخه  دې  په  ده.  مهمه  دا  ویل:  نوموړي 

نړیوال  او  باید سټندرډ وي  کېږي  اخیستل  قدم  هر 

معیارونه په پام کې په کې نیول شوي وي. موږ باید 

پاتې  وروسته  خو  موږ  چې  اوسو  ونه  فکر  دې  په 

هېواد یو او نړیوال معیارونه نشو پوره کوالی. ځکه 

تر هغې چې دا ذهنیت موجود وي، پرمختګ شتون 

نه لري.

اجرایه رییس زیاته کړه، چې افغانستان کوالی يش 

له معلومايت ټېکنالوژۍ نه په بېالبېلو برخو کې په 

ګټنې رسه مهم ګامونه د پرمختګ لور ته واخيل.

ډاکټر عبدالله عبدالله د برېښنايي تذکرو په وېش، د 

ټاکنو په پروسې او نورو ميل پروسو کې د معلومايت 

د  چې  ویل،  ویې  او  یاده  مهمه  ونډه  ټېکنالوژۍ 

برېښنايي تذکرو وېشل د هېواد اسايس اړتیا ده.

وزارت  ټېکنالوژۍ  معلومايت  او  مخابراتو  د  ده 

رهربۍ ته په خطاب کې وویل، چې ستاسو د کار 

ساحه پراخه ده او په دې برخه کې ترې د نوښتونو 

مته کېږي.

قوانینو  د  کې  برخه  دې  په  وویل:  رییس  اجرایوي 

تنظیم او د قانونو تطبیق ته اړتیا ډېره ده. د مخابرايت 

سیمکارتونه  هم  ال  ځکه  يش،  قانومننده  دې  فضا 

ثبت او راجسرت شوي نه دی، چې دې کار په امنیت 

په  ټېکنالوژۍ  معلومايت  له  دی.  کړی  اغېز  ناوړه 

مخابراتو  د  باید  اخیستل  کار  کې  برخو  بېالبېلو 

وزارت په لومړیتوب کې وي.

په  یوه ميل معلومايت مرکز  د  په کچه  د هېواد  هغه 

توسعوي  د  چې  وویل،  ترڅنګ  ټینګار  د  جوړېدو 

پروژو لپاره دې بېالبېل وزارتونه له همدې معلومايت 

کې  همغږۍ  او  رشیکولو  په  معلوماتو  د  نه  مرکز 

ګټه واخيل. ده وویل: دا لومړیتوب دی. په وزیرانو 

شورا کې هم پرې خربې شوي دي. په دې رسه به د 

کار د تکرار او مضاعف مخه ونیول يش. مخابراتو 

او  په الس کې واخيل  ابتکار عمل  دا  باید  وزارت 

دغه ډول مرکز له نورو دولتي دوایرو رسه په همغږۍ 

رامنځته کړي. زموږ د توسعوي پروژو د ناکامۍ یو 

دلیل دا دی چې کايف معلومات یې په اړه نه وي. 

ارقام  او  معلومات  مختلف  ادارې  بيالبېلې  بلکې 

لري.

نوموړي وویل، چې له اوسنیو فرصتونو باید استفاده 

ويش او د راتلونکیو لپاره هم پالن وسنجول يش. 

ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو 

مننه وکړه، چې د مخابراتو او معلومايت ټېکنالوژۍ 

په برخه کې یې له افغانستان رسه مرسته کړې ده.

برای اولین بار در سال جاری در والیت هرات نمایشگاه 
صنایع ملی و تولیدات داخلی گشایش یافت.

مسووالن برگزاری این همایش گفته اند که روز سه شنبه 
در این نمایشگاه حدود 80 غرفه از صنایع ملی و تولیدات 

داخلی به نمایش گذاشته شده است.
آنان می گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نشان 
داخلی  صنایع  تولید  قسمت  در  شان  های  توانایی  دادن 
بوده و برگزاری این چنین نمایشگاه ها به پیشرفت صنایع 

داخلی مفید می باشد.
حمیداهلل خادم رییس اتحادیۀ صنعت گران والیت هرات 
به جمهورنیوز گفت که در این نمایشگاه 80 غرفه گذاشته 
شده که 3 غرفه از صنایع کابل بوده و متباقی آن صنایع و 

محصوالت والیت هرات است.
او گفت که برگزاری این چنین نمایشگاه ها برای صنعت 
گران مفید بوده و آنها توانایی تولید تمامی نیازمندی های 

مردم کشور را دارند. 
آقای خادم تصریح کرد که هم اکنون محصوالت و صنایع 
داخلی والیت هرات، در افغانستان جایگاه ویژه یی را به 
خود گرفته و هدف شان از برگزاری این نمایشگاه توسعه 

ی این محصوالت است.
رییس اتحادیۀ صنعت گران هرات تاکید کرده که بر اساس 
از  مردم کشور  تمامی  بایست  می  رییس جمهور  دستور 
صنایع ملی استفاده کنند و صنعت گران هرات در تالش 

باال بردن کیفیت کاالهای شان هستند.
در همین حال، شماری از صنعت گران والیت هرات گفته 
مشکالت  دچار  هرات  والیت  اکنون صنعت  هم  که  اند 
باید مقامات مرکزی روی مشکالت شان  بوده و  زیادی 

توجه بیشتری بخرج دهند.
این صنعت گران هرات، عدم دسترسی شان به زمین های 
بازار  نبود  و  هرات،  امنیتی  بد  وضعیت  صنعتی،  شهرک 
ترین مشکالت شان  بزرگ  از جمله  را  فروش  و  خرید 

عنوان می کنند.
نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع ملی تا سه روز دیگر 

بر روی بازدید کنندگان باز است.
در سالی که گذشت، به دلیل برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری کشور، صنعت و تجارت در افغانستان و به ویژه 

هرات ضربات سنگینی را متحمل شد.
با آنکه در سال گذشته سرمایه های زیادی هم از کشور 
خارج شدند؛ اما انتظار می رود که امسال مشکالت سال 

قبل بر طرف شود.

سفر  ایران  به  آغا  طیب  به رهبری  طالبان  سیاسی  هیأت 
طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  از  متشکل  هیأت  این  کرد. 

افغانستان در قطر، روز دوشنبه وارد تهران شد.
سیاسی  هیأت  رهبری  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
طالبان افغانستان در این سفر به عهده »طیب آغا« مسوول 

دفتر سیاسی طالبان در قطر می باشد.
هیئت سیاسی طالبان در سفر به تهران با مقامات امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران دیدار و پیرامون مسائل منطقه یی 
به ویژه مسائل جهان اسالم و همچنین مسائل مربوط به 

مهاجرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
هیأت سیاسی طالبان پیش از این نیز دو مرتبه به منظور 
دیدار با مقامات امنیتی جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
شرکت در کنفرانس بین المللی بیداری اسالمی به ایران 

سفر کرده بودند.
از  آنها  که هدف  بودند  کرده  اعالم  این  از  پیش  طالبان 
کشورهای  سایر  با  ارتباط  قطر  در  سیاسی  دفتر  ایجاد 
دفتر  این  ایجاد  زمان  از  منظور  همین  به  است،  جهان 
اعضای آن سفرهای متعددی به سایر کشورها از جمله 
از کشورها  دیگر  برخی  و  جاپان  آلمان،  استرالیا،  چین، 

داشته اند.
نشده  منتشر  دیدارها  این  از  بیشتری  جزئیات  تاکنون 

است.
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نیم  به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
جریان  افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن 
داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 
و  به زودی  بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا 
بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی 
این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز 
گردیده و رفته رفته، شدت و سرعت می یابد 

و باالخره به انجام می رسد.
مبنای  بر  که  نیست  تحقیق  یک  نوشته  این 
ثبت شده،  اطالعاِت  و  منابع  یا  ارقام  و  آمار 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
ابعاد  برای همه، در  قابل دسترس  موجود و 
و  کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
آیندۀ احتمالِی افغانستان در پیوند به مناسبات 
در  و حضور  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی، 
یک  عنوان  به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ 
)با  پیش بینی  یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی، 
پیش بینی(  و  پیش گویی  تفاوت  بر  تأکید 

مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
ایجاد  مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
بخش های  به  اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود 
دیگر تالش خواهد شد پاسخ ها ارایه شوند؛ 
صورتی  در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی 
این  به  پایان،  تا  آغاز  از  که  می آید  به دست 
نگریسته  واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته 

شود.

پناه گزینِی رهبران گروه های مجاهدین، حتا در 
دوران جمهوری محمد داوود و سرازیر شدِن 
قدرت رسیدن  به  از  پناهنده گان پس  از  سیلی 
احزاب چپ و به ویژه حضور ارتش سرخ در 
افغانستان، زمینه های مساعدی را برای دخالت 
مستقیم پاکستان در امور افغانستان فراهم کرد. 
از این که می دانستند منازعۀ ارضی  پاکستانی ها 
دو کشور در صورت قدرتمند شدن افغانستان 
مبدل  برای شان  بزرگ  دردسری  به  می تواند 
برای  را  استفاده  بیشترین  این فرصت  از  شود، 
برنامه ریزی های درازمدت، با هدف تأثیرگذاری 

شدید و گسترده بر اوضاع افغانستان، بردند.
حمایت کشورهای عربی و غربی از مجاهدین 

افغان که طبیعتًا باید از طریق پاکستان صورت 
می گرفت، نه تنها این که زمینۀ نفوذ پاکستان بر 
فرصت های  بلکه  کرد؛  فراهم  را  گروه ها  این 
حتا  و  پاکستان  اقتصاد  تقویت  برای  را  کالنی 
افزایش قدرت نظامی آن کشور تا سرحد مبدل 
شدن به یک قدرت هسته یی، مساعد ساخت. 

کمک های  از  پنهان  و  آشکار  پاکستانی ها 
افغان  مجاهدین  به  که  تسلیحاتی  و  مالی 
برمی داشتند  را  خود  سهم  می گرفت،  صورت 
داشتند  تالش  که  عربی  و  غربی  کشورهای  و 
شوروی را در افغانستان زمین گیر کنند، چاره یی 
سوءاستفاده های  این  از  این که  جز  نداشتند 
به  بودند  مجبور  و حتا  بپوشند  پاکستان چشم 
گونۀ مستقیم، کمک هایی را هم به خود پاکستان 

اختصاص دهند.
برای  که  این  تنها  نه  فرصت  این  از  پاکستان 
استفاده  افغانستان  قضیۀ  در  داشتن  باال  دست 
با  رقابت  در  تعادل  ایجاد  برای  بلکه  کرد؛ 
نیز  پاکستان(  تاریخی  هندوستان)دشمن 

به شدت سود برد.
بود،  داده  دست  پاکستان  برای  که  فرصتی 
به  را   - نظامیان  بیشتر   - کشور  آن  حاکمان 
آوردن  وجود  به  با  که  بود  رسانده  نتیجه  این 
افغانستان،  در  نشانده  دست  حکومت  یک 
ارضی  منازعۀ  از  را  خاطرشان  می توانند  هم 
عمق  ایجاد  با  هم  و  سازند  آرام  افغانستان  با 
استراتژیک در افغانستان، می توانند در رقابت با 

هند موقعیت بهتری داشته باشند.
اسالمی  حزب  از  شدید  و  یک جانبه  حمایِت 
دوران  در  و  جهاد  سال های  در  حکمتیار 
اجرای  و  طرح  بعدها  و  مجاهدین  حکومت 
برنامه یی به نام “گروه طالبان”، نشانه های واضح 
تالش های پاکستان در این راستا استند. اما بیش 
از این که به گذشتۀ تاریخی این ماجرا پرداخته 
شود - چون واضح تر از آن است که بتوان چیز 
تازه یی بر آن افزود - موقعیت کنونی پاکستان 
و نقش آن کشور در آیندۀ افغانستان و منطقه، 

اهمیِت به سزایی دارد.
* وضعیت داخلی

- تنش های سیاسی:
سیاسی  تنش های  با  حال،  تا  آغاز  از  پاکستان 
دو  است.  بوده  گریبان  به  داخلی دست  شدید 
حزب از احزاب سیاسِی اصلی )مسلم لیگ و 
پاکستان  در  را  قدرت  تناوب  به  مردم(  حزب 
در اختیار داشته اند، در حالی که قدرت اصلی 
همواره در اختیار نظامیان بوده است. به همین 
به  نظامی  کودتاهای  کثرت  در  پاکستان  دلیل 

تناسب زمان، ریکارددار است.
هم  دیگری  احزاب  اخیر  سال های  در  هرچند 
توانسته اند سهمی در ساختار قدرت در پاکستان 
داشته باشند؛ ولی هنوز همین دو حزب اصلی، 

داعیه دار قدرت سیاسی استند.

در سال های اخیر، نظامیان پاکستان، کمی پا به 
عقب کشیده اند تا جایی که برای نخستین بار در 
تاریخ آن کشور، یک حکومت )حکومت حزب 
مردم( توانست دورۀ قانونی اش را تا پایان ادامه 
که  سیاسی  شدید  مشکالت  وجود  با  و  دهد 
در یک ونیم سال نخست عمر حکومِت بر سِر 
اقتدار مسلم لیگ به وجود آمد، ارتش  در این 
میان دخالت - حداقل دخالت نظامی - نکرد. 

از  اگر  پاکستان،  در  سیاسی  جدید  وضعیت 
اقتدار  کشیدن  بیرون  برای  را  زمینه  یک سو 
کامل از دست نظامیان مساعد کرده، از سویی، 
احزاب  قالب  در  را  قومی  و  مذهبی  تنش های 

سیاسی در این کشور، تشدید کرده است. 
آن  سوی  یک  در  که  مذهبی یی  مخالفت های 
جنبش قومی مهاجر )شیعه مذهب( و در سوی 
دیگر آن، احزاب عمدتًا پشتون )سنی مذهب( 
قرار دارند، چالش عمده یی در برابر دولت مردان 
به  محدود  مخالفت ها  این  است.  کشور  این 
احزاب سیاسی نمی شود و در برخی مناطق، از 
که  دارد  قومی  شدیداً  رنگ  بلوچستان،  جمله 
ریشۀ آن نیز به مخالفت های مذهبی برمی گردد.

با این حال، نشانه هایی از گام برداشتن پاکستان 
به سوی نوعی دموکراسی پایدار، واضحًا به نظر 
می رسد. این تحول به هیچ عنوان ساده و بدون 
مشکل نخواهد بود و  این مسیر بدون مانع و 
چالش پیموده نخواهد شد؛ ولی امکان موفقیِت 

آن در درازمدت، باالست.

- مشکالت اقتصادی:
جدی  اقتصادی  مشکالت  حاضر  حال  در 
پنج  تا  که  در حالی  است؛  پاکستان  گریبان گیر 
یا شش سال قبل رشد اقتصادی پاکستان برای 
صد  در  ده  از  بیش  ساالنه  طوالنی،  دورۀ  یک 

بود، حاال نزدیک به صفر است.
جمله  از  پاکستان  اقتصاد  اصلی  ساختارهای 
منابع  ریل،  و  هوایی  خطوط  آهن،  تولیدات 
سمنت  و  تکه  تولید  صنایع  حتا  و  برق  تولید 
تقریبًا در حالت رکود و حتا ورشکسته گی قرار 
دارند. فرآورده های خوراکی و مصرفی دیگِر آن 
دارند که در  پایین  کیفیِت  به حدی  کشور هم 
باقی  برای شان  افغانستان،  جز  به  بازاری  واقع 

نمانده است.
خارجی  ارزهای  برابر  در  پاکستان  پول  ارزش 
در شش سال اخیر، بیش از صد در صد کاهش 

یافته.
صدمۀ  گاز،  و  برق  به ویژه   – انرژی  کمبود 
شدیدی به اقتصاد آن کشور وارد کرده و باعث 

نارضایتی های گستردۀ اجتماعی شده است.
پاکستان  میان  مبادالت تجاری غیرقانونی  رشد 
و افغانستان و پاکستان و هندوستان، ساالنه به 
به  آن  صدمۀ  که  می رسد،  دالر  بیلیون  چندین 

اقتصاد مشروع پاکستان زیاد است.

موبایل ها و تبلت ها حتی نمی گذارند آرام و بی دغدغه غذای تان را بخورید 
و به سفرۀ شما هم وارد می شوند. اما شاید بهتر باشد قانون های خانه گی را 
برای استفاده از این ابزارها وضع کنید. مثاًل وقت دیدن فلم یا غذا خوردن، 
از آن ها دل بکنید یا تالش کنید که در مهمانی کمتر سراغ شان بروید. باور 

کنید هیچ چیز مثل رابطۀ حقیقی و رو در رو حال شما را بهتر نمی کند.

آن جملۀ جادویی را مدام بگویید
اغلب ما، از نشان دادن احساسات مان می ترسیم. ترسی که گاهی اسمش را 
خجالت می گذاریم، اجازه نمی دهد عشق مان را فریاد زده و دل تنگی مان را 
نشان دهیم. اما باور کنید اطرافیان شما برای آن که احساس آرامش کنند، به 
شنیدن برخی جمالت نیاز دارند. درست است که می دانند دوست شان دارید 
و دل تنگ شان می شوید، اما گاهی می خواهند این عبارات لذت بخش را از 
زبان خودتان بشنوند. اگر همسرتان به مأموریت رفته، دل تنگی تان را برایش 
پیامک کنید. اگر کودک تان شیرین زبانی می کند، در آغوش بگیرید و بگویید 
دوستش دارید. بیان کردن احساسات را در خانۀتان باب کنید تا فرزندان تان 
نمایِش احساسات شان را یاد بگیرند. باور کنید دنیایی که در آن مهربانی به 

زبان آورده می شود، دنیای زیباتری است.

شنیدن را یاد بگیرید
حرف زدن برای اغلِب ما آسان تر از شنیدن است. اما راه های آسان همیشه 
مشکالت  حل  برای  قدمی  می خواهید  اگر  نمی رساند.  نتیجه  به  را  شما 
بردارید یا به همسرتان نزدیک تر شوید، بیشتر سکوت کنید و بشنوید. در 
او  به  و  احساس خوشایندی می دهید  به همسرتان  تنها  نه  جریان شنیدن، 
نشان می دهید که برای تان تک تِک عبارت هایش اهمیت دارد، بلکه شریک 
آشنا  بیشتر  نیازهایش  و  انتظارات  با  و  می شناسید  بیشتر  را  زنده گی تان 
و  راه  حرف هایش،  شنیدن  برای  گذاشتن  وقت  از  گذشته  پس  می شوید. 
رسم شنیدِن فعال را هم یاد بگیرید. زباِن بدن به شما کمِک بزرگی خواهد 
کرد. گاهی سرتان را تکان دهید و با نمایش شادی یا ناراحتی در چهرۀتان، 
به او ثابت کنید که معنای حرف  هایش را می فهمید. اما مراقب باشید، شما 
روی لبۀ تیغ حرکت می کنید. نشان دادن یک واکنش نادرست و غیرمنتظره 

می تواند به رابطۀ شما صدمۀ جدی وارد کند.

پُرانرژی ظاهر شوید
نگاهی به چهرۀتان در آینه بیندازید. عجیب نیست اگر کمی چین و چروک 
به صورت تان اضافه شده باشد و خودتان را بیش از اندازه جدی و خشک 
جدیت،  برای  بهانه  یک  و  هزار  که  امروزی  پُرمشغلۀ  دنیای  در  ببینید. 
لحظه  هر  که  نیست  اتفاقی  خندیدن  می دهد،  ما  به  و خسته گی  اضطراب 
تکرار شود. اما اگر می خواهید چهرۀتان را با لبخند زیبا کنید و انرژی آن را 
به زنده گی تان بیاورید، باید به جای آن که منتظر بهانه بمانید، خودتان آگاهانه 

وارد عمل شوید.

منـبع: برترین ها
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بخش دوم

مراقبت از عشق؛
 دشـوارتر از عاشـق شـدن!

بخش پانزدهـم

فهیم دشتی
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در  »انتقام جویان«  موفقیت های  تا  داشته  سعی  ودون  جاس 
تمامی  که  فلمی  کند؛  تکرار  جدید  فلمی  با  را   2012 سال 
باقی ماندۀ  تا  می کند  جمع  هم  دور  را  مارول  ابرقهرمان های 

تشکیالت کثیف »هیدرا« را نابود کنند.
آلترن« کمتر  »انتقام جویان: عصر  ابرقهرماناِن مارول در  قدرت 
شده است. این فلم که با چالش مقایسه شدن با قسمت اولش، 
که در سال 2012 عرضه شد و سومین فلم پرفروِش تاریخ شد، 
مواجه شده است، برای بهتر به  نظر رسیدن، توسط کارگردان و 
نویسنده اش، جاس ودون، با مناظری خیره کننده پوشانده شده 
از  را  کافی  لذت  فلم،  پروپاقرِص  طرف داران  مطمئنًا،  است. 
اما  برد،  فلم خواهند  پُرزدوخورد  و  پُرسروصـدا  سکانس های 
حداقل دو سکانس اکشن اصلِی فلم کم رمق هستند، در حالی 
حساب شده تر  و  بهتر  زیادی  خیلی  به مقدار  می توانستند  که 
باشند، اما سازنده گان با بی توجهی تمام از کنار آن ها گذشته اند. 
البته می توان بخشی از تقصیرها را بر گردِن »انتقام جویان: جنگ 
بی پایان« که قرار است طی دو قسمت و در سال های 2018 و 
برای  این ها  از  هیچ کدام  مسلمًا  انداخت.  شود،  عرضه   2019
طرف داراِن این سری که در تمام جهان منتظر اکران فلم هستند، 
اطمینان  با  از همین حاال هم می توان  اهمیتی نخواهد داشت. 
تابستان  بالک باسترِی  فلِم  پرفروش ترین  فلم  این  که  گفت 
خواهد بود و فروشش هم احتماالً بیش تر از یک میلیارد دالر 

خواهد بود.
کوین فایجی و دیگر تهیه کننده گان مارول، یک قلمرِو سینمایی 
و  منظم  سیستم  یک  ساخته اند؛  هالیوود  تاریخ  در  بی سابقه 
فوق العاده پُرسود که فلم های جدانشدنی این سری را یکی یکی 
کنار هم  را  آن ها  »انتقام جویان«  با یک  و  به نمایش درمی آورد 
جمع می کند. پس وقتی قهرمانان فرعی تر، مانند »بی باک«، تازه 
فلم های  حتا  یا  تلویزیونی  مجموعه های  قالب  در  می خواهند 
سینمایی خودشان را به مردم معرفی کنند، این کمپانی هنوز هم 
سود خودش را با این فلم های شناخته شده و بسیار پُرطرف دار 
خواهد داشت. همین حاال هم مارول برنامۀ خودش تا آخر این 
دهه را منتشر کرده است. در این میان، مهم ترین نکته این است 
مخاطبان  کردِن  سورپرایز  برای  جدیدی  چیز  چه  کمپانی  که 
به  که  را  هرچیزی  سرسخت  طرف داراِن  اما  دارد،  اختیار  در 
خیانِت  و  سودجویی  نباشد،  وفادار  مجموعه  این  ریشه های 

تهیه کننده گان می دانند. 
تابستان سال گذشته، »محافظان کهکشان« نشان داد که چه گونه 
می توان در کمتر از زماِن پیش بینی شده یک فلم جدید ساخت، 
سِر  بر  بیشتر  مارول  مجموعه های  دیگِر  نام  هم  هنوز  اما 

زبان هاست.
که  فلمی  است،  همین طور  هم  آلترن«  عصر  »انتقام جویان:  و 
برخی اوقات دوست دارد در راه های تاریک تر قدم بگذارد، اما 
در نهایت به همان چیزی که تماشاگران دوست دارند، تبدیل 
می شود. فلم، بدون هیچ مقدمۀ زایدی، درست از همان جایی 
آغاز می شود که »کاپیتان امریکا: سرباز زمستان« به پایان رسیده 
بود، و گروه انتقام جویان را نشان می دهد که در راه نابود کردن 
باقی ماندۀ تشکیالت هیدرا هستند، و سپس نبرد درون جنگل 
بارتون )با بازی جرمی  را نشان می دهد که هاوک آی/ کلینت 
رنر( از روی بی میلی و دل سردی دشمنان را نابود می کند. فلم 
دو تازه وارد را هم معرفی می کند: پیترو و واندا ماکسیموف با 
نام های دیگر کوئیک سیولر و بیوه اسکارلت )آرن تیلر جانسن 

و الیزابت اُلسن( که دوقلو هستند. 
تمایل به پیروزی به قهرمانان این اجازه را می دهد تا صحنه های 
جالبی خلق کنند، مثل هنرنمایی های تور )کریس همزورث( با 
چکشش. ناتاشا/ بیوۀ سیاه )اسکارلت جوهنسن( و بروس بنر/ 
هالک )مارک رافالو( یک رقص دونفره را تدارک می بینند که 

نمایان  ابرقهرمانی اش  نیمۀ  از  بیش  ناتاشا  عاطفی  نیمۀ  آن  در 
و  جونیور(  داونی  )رابرت  آهنی  مرد  استارک/  تونی  می شود. 
استیو راجرز/ کاپیتان امریکا )کریس ایونز( هم متوجه می شوند 
استاکر )توماس کرتشمن( در حال جمع آوری برخی نخاله ها 
از زمان جنگ جهانی دوم که از نازی ها به یادگار مانده است 
)با  آلترن  تاریخ،  انسان نمای  هوشمندترین  آن  با  می خواهد  و 
را  اسپیدر(،  جیمز  روبات مانند  و  شکوه مندانه  صداپیشه گی 

بسازد.
آن  کمبود  اما  است،  جالب  و  پیشرفته  مخلوق  یک  آلترن   
مشخصًا قلب است، و این کمبود او را تبدیل به یک دشمِن 
حتا  که  پیشرفته  بسیار  طراحی  با  روبات  یک  می کند.  باابهت 
هوش  با  کنید،  خطاب  خوش تیپ  را  او  شما  است  ممکن 
استارک  برای  فوق العاده  همکار  یک  به نظر  زیاد،  فوق العاده 
اول ظاهر می شود، هنوز در  بار  برای  بود، ولی وقتی  خواهد 
مراحل آموزشی به سر می برد. اما این روبات توسط ماکسیموف 
و  پدر  کشتن  به خاطر  استارک  از  که  کسی  می شود،  استخدام 
مادرش کینه به دل دارد. آلترن هنوز برای به تسخیر درآوردن 
کهکشان آماده نیست، اما در اولین نبرد آن قدر قوی هست که 

گروه انتقام جویان را نگران کند.
با شکست در جوار »خانۀ امن« مزرعۀ هاوک آی، انتقام جویان 
به هراس می افتند. تور عجول »برای یافتن پاسخ« راهی می شود؛ 
می دهد؛  نشان  استقامت  ناتاشا  دل ربایی های  مقابل  در  بروس 
استارک که از »تالش آلترن برای نابودی گروه« ناراحت است، 
که  جکسون،  ال  )سامویل  فیوری  نیک  قدیمی اش،  مافوق  با 
نیست(،  پُررنگ  هم  چندان  حضورش  قسمت  این  در  البته 
مشورت می کند؛ در همان حال، لیندا کاردلینی از سریال »مردان 
با  هاوک آی،  شوهردوست  و  فداکار  همسر  نقش  در  دیوانه« 
دارد  فلم حضور  جهان، در  احتماالً  دیالوگ های  احمقانه ترین 
و جایی می گوید: »من کاماًل از انتقام گیری شما دفاع می کنم.«. 
در حالی که برخی از افراد گروه آشفته  و سردرگم اند، کاپیتان 
تکامل  بعدی  قدم  که  جایی  می شود،  سئول  راهی  امریکا 
قرار  »گهواره«  نام  به  وسیله یی  طریق  از  انسان نما  موجودات 
است برداشته شود، وسیله یی که سربازان انسان مانند باهوشی 
تولید می کند که می توانند راه فرمان روایی بر دنیا را برای آلترن 
می گیرد  شکل  شهر  درون  تعقیب وگریزی  آن جا  کنند.  هموار 

که منجر به سقوط قطارها از پل می شود. البته این صحنه به 
احمقانه ترین شکِل ممکن اجرا شده و ادامه می یابد و نبودنش 

بهتر بود. 
البته مسلمًا انتقام جویان برای انجام دادن آن چه باید انجام دهند، 
به پا  دوباره کنار هم جمع می شوند و سروصـدای زیادی هم 
می کنند. تازه وارداِن فلم هم خوش می درخشند؛ مثاًل، آن سرباز 
انسان مانند، ویژن، با آن صورت سرخ و چشم های سبزش، یک 
موجود بسیار خشن و تهاجمی است و با آن صدای پرابهتش 
)با گوینده گی »جارویس«، همان دست یار کمپیوتری استارک( 
می تواند ما را بسیار امیدوار کنـد و، اگر اغراق نکنیم، می تواند 
دو  در  مارول  دنیاِی  شخصیت  درگیرکننده ترین  و  بهترین  به 
برای روبه رو  تبدیل شود. مسلمًا، تالش ودون  بعدی  قسمت 
کردن قهرمانان با نوعی حس ضعف و ناامیدی، خیلی خوب 
توجه  با  و  نیست  کافی  ِصرف  تالِش  است.  درنیامده  آب  از 
آورد.  به وجود  را  الزم  تغییراِت  کرد  سعی  باید  توانایی ها  به 
در هر حال، این شخصیت ها کمیک بوکی اند و، عالوه بر بُعد 
بعد  کردن  اضافه  و  دارند  هم  انسانی  بعدی  ابرقهرمانی شان، 
بیشتر  بود  بهتر  است؛  بی معنی  کاری  به شخصیت شان  سومی 

روی همان دو بعد کار می شد.
پایان دراماتیک مورد پسند سازنده گان است،  اگر داشتن یک 
آن  مثاًل،  گیرند؛  به کار  را  المان هایی  آن  ساختن  برای  باید 
برای  را  ما  فقط  آلترن  مورد سرنوشت  در  نیمه تراژیک  بخش 
قسمت های بعدی آماده می کند، البته، چه اهمیتی دارد وقتی تا 
همین حاال هم میلیون ها دالر پول به حساب سازنده گان ریخته 

شده است؟ 
»انتقام جویان: عصر آلترن« در معرفی یک دشمن مناسب برای 
ابرقهرمانانش موفق عمل می کند و، عالوه بر آن، چند کار مثبِت 
اکشن  سکانس های  تمام  بار  این  اما  می دهد،  انجام  هم  دیگر 
مهیج و سرگرم کننده نیستند و بعضی از کاراکترها در یک حس 
و حاِل دراماتیک خاص جا می مانند. از آن جایی که بازیگران 
یافته اند،  حضور  قسمت  این  در  دوم  بار  برای  قبلی  قسمت 
چون  تازه واردی  اما  گرفت،  نادیده  را  اشکاالت شان  می توان 
اندی سرکیس یک بازی کوتاه، اما خوب و نفس گیر، در نقش 

یک خالف کار سرسخت اما مضطرب افریقایی ارایه می دهد.
منبع نقد فارسی

 
Joss Whedon :کارگردان

Joss Whedon, Stan Lee :نویسنده گان
 Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark :بازیگران

Ruffalo
روبات  یک  ساخت  روی  بر  استارک  وقتی  داستان:  خالصۀ 
از  را  روبات  آن  کنترل  می کند،  کار  صلح  حامی  انسان نمای 

دست می دهد و ...
 

مد و مه/ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ 

قامتش چون کوهسارش استوار
قلب او چون رودبارش بی قرار

چشم های مهربانش غرق نور
 حرفایش سبز- سبز و پُرغرور

قامتش یعني خدا مرد آفرید 
چهره اش یعنی خدا درد آفرید

مرد بود او مرد میدان نبرد
 قلِب او لبریز از ایمان و درد
حرف هایش چون زالل آفتاب
غرق پاکی و صداقت مثل آب

چهره اش معصوم غرِق مهر و نور
چهره اش پُردرد اما پُر غرور 

در دلش عشق خدا عشق وطن 
در سرش سودای مردم، تو و من

پنجشیر ای کوه ایمان و نبرد 
پنجشیر ای زادگاه هر چه مرد

ای تمام قله هایت افتخار 
چشمه سارانت پُر از عز و وقار

روزگاری که بهاران رفته بود
جز سیاهی و خزان چیزی نبود
روزگار خون و آتش بی کسی
روزگار خودسری و سرکشی

روزگار حکم فرمایان کور
 روزگار قتل عام نسل نور

سال های خشک و تاریک و سیاه
 سال های ملتی بی سرپناه 

در فضایی که سراسر دود بود
 چشم امید همه مسعود بود

پنجشیر ای زادگاه هرچه مرد
پنجشیر ای کوه ایمان و نبرد

سال ها امید مي دادی به ما
وعدۀ خورشید مي دادی به ما

پنجشیر امید ما مرد تو بود
 بهترین خورشید ما مرد تو بود

پس چرا بی آفتابي پنجشیر 
با تو ام گویا که خوابي پنجشیر

پنجشیر ای قلب خونینت کباب 
کو؟ کجا شد از ستیغت آفتاب؟

پس کجا شد دره جنگل کوهسار
 آن قدم های متین و استوار؟

چهره اش یعنی خدا درد آفرید
قامتش یعنی خدا مرد آفرید

قامتش در خون شناور گشت و رفت
 آن گل صدبرگ پرپر گشت و رفت

رفت اما جاده باقي مانده است
 بیرقش استاده باقي مانده است

رفت اما رهروان نسل شیر
 دشمنش را کرد خار و سر به زیر

رفت اما مردمان این وطن 
آسمان و خاک و طفل و مرد و زن

بیرق سبز جهاد پاک را
بیرق آزادی این خاک را
تا ستیغ کوه بابا برده اند

 تا دل خورشید باال برده اند
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نگاهیبهفلم»انتقامجویان:

 عصر آلترن«، کارگردان جاس ودون
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دوازدهم اردیبهشت ماهِ سال  روان، والیت پنجشیر شاهد برگزاری هشتمین کنفرانس ادبی - عرفانی 
در جوارِ آرامگاه شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور، زیر عنواِن »عشق، گذشت، عدالت و 
بنیاد شهید  به همکاری  افغان«  آموزشی  »نهاد  از طرف  که  کنفرانس  این  در  بود.  آرامِش همگانی« 
احمدشاه مسعود برگزار شده بود، شمار زیادی از نخبه گاِن فرهنگی و سیاسِی هرات، بلخ، ننگرهار، 
کابل، کاپیسا و پنجشیر اشتراک داشتند و برخی نیز شعر و مقالۀ خویش را به خوانش گرفتند. آن چه در 
ادامه می آید، سروده یی است از دوکتور جمال عبدالناصر آخوندزاده که در آن محفل ارایه شده است:

مسعود   
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روسیه راه هایش را به  روی...
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر رسانه یی نخست 
وزیر روسیه با صدور بیانیه یی، با اعالم این خبر افزود:» 
این مصوبه پس از آن به امضا رسید که مدت زمان در 
شورای   1386 قطعنامه  اجرای  برای  شده  گرفته  نظر 

امنیت سازمان ملل متحد به سر آمده است.«
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1386 قطعنامه 
صادره دسمبر سال 2001 ، مجوز تشکیل نیرویی زیر 
نظر ناتو را صادر و از کشورهای جهان خواست از این 
با استفاده از خاک کشورهای  نیرو که ماموریت دارد 
افغانستان، امدادهای الزم را برای این کشور  همسایه 

فراهم آورد حمایت کنند.
واشنگتن،  و  مسکو  میان  روابط  تیره گی  وجود  با 
توافق  چارچوب  در  امریکایی،  ترابری  هواپیماهای 
استفاده  روسیه  کشور  آسمان  از  ناتو،  و  روسیه  میان 

می کردند.
امور خارجه روسیه  اساس مصوبه جدید، وزارت  بر 
ابالغ  جهانی  سازمان های  و  دولت ها  به  شد  ملزم 
عبور  برای  نمی دهد  اجازه  پس  این  از  مسکو  کند 
محموله های سالح، تجهیزات و مهمات به افغانستان یا 
از افغانستان به دیگر کشورها از خاک روسیه استفاده 

شود.

ناجیه نوری
شماری از اعضای شورای کویته، طالبان شورای پشاور، 
دارند،  حضور  قطر  در  که  طالبان  نماینده گان  برخی 
طالبان آزاد شده از زندان گوانتانامو و قاری دین محمد، 
جلیل  مال  و  شهاب الدین  مولوی  شمس الدین،  مولوی 
از فرماندهان مطرح طالبان، از لیست سیاه سازمان ملل 

متحد خارج شده اند.
منابع می گویند که حکومت افغانستان به برخی از این 
افراد به پیشنهاد پاکستان پاسپورت سیاسی و دیپلوماتیک 

نیز داده است.
اما وزارت خارجه روز گذشته این موضوع را به شدت 

رد کرد. 
این منابع می گویند، پاکستانی ها در تالش هستند طالبانی 
را که در این کشور حضور دارند و تحت حاکمیت شان 

قرار دارد را وارد میدان مذاکره کنند.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی می گوید، اعضای 
شورای کویته، طالبانی که از زندان گوانتانامو آزاد شده اند، 
شماری از طالبانی که در قطر حضور دارند و قاری دین 
محمد، مولوی شمس الدین، شهاب الدین و مالجلیل از 

لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شده اند.
گفته می شود نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سفر 
اخیر خود به افغانستان از کابل خواسته بود تا به شماری 
در  بتوانند  آنان  تا  بدهد  سیاسی  پاسپورت  طالبان،  از 
مذاکرات صلح در بیرون از افغانستان و پاکستان شرکت 

کنند.
مولوی  برای  پاکستان  می گوید،  کوهستانی  جاوید 
شهاب الدین، مولوی شمس الدین و افرادی که در گذشته 
به پاکستان و قطر رفت و آمد داشتند، خواهان پاسپورت 

سیاسی شده است.
به گفتۀ او، در گذشته امریکا اجازه نداده بود که به این 
این  بر  تصور  زیرا  شود،  داده  سیاسی  پاسپورت  افراد 

بود که ممکن از افغانستان فرار کرده و به جمع طالبان 
بپیوندند.

هدف  می گوید،  سیاسی  مسایل  آگاه  مژده  وحید  اما  
نوازشریف طالبان قطر نیست؛ زیرا پاکستانی ها دفتر قطر 
را مانند دولت افغانستان یک مکان مناسب برای مذاکره 

نمی دانند.
در  که  است  طالبانی  نوازشریف  منظور  او،  گفتۀ  به 
زمان  در  که  جلیل  مال  مانند  دارند؛  حضور  پاکستان 

حکومت طالبان معین سیاسی وزارت خارجه بود.
شمرده  طالبان  به  نزدیک  چهره های  از  که  مژده  آقای 
می شود، می گوید، پاکستان در تالش است تا مال جلیل 
را یک فرد مهم و اثر گذار معرفی کند و او حتا به کمک 
پاکستانی ها به مسکو رفته بود که گویا من نمایندۀ طالبان 

هستم.
وی تاکید کرد، اما مال جلیل نمی تواند از طالبان اصلی 
نماینده گی کند، زیرا زمانی که مساله پروسه صلح شروع 
پروسه صلح  برای  مکانی  عنوان  به  را  قطر  طالبان  شد 

معرفی کردند و سایر آدرس ها جعلی بود.
نام  کردن  بیرون  دربارۀ  صلح  عالی  شورای  اعضای 
شماری از فرماندهان طالبان از لیست سیاه ابراز بی خبری 

می کنند. 
عبدالحمید مبارز عضو شورای عالی صلح می گوید، تا 
جلسه یی  خصوص  این  در  صلح  عالی  شورای  اکنون 
نگرفته و به ما معلوماتی نداده اند که چه کسانی از لیست 

سیاه سازمان ملل خارج شده است. 
او گفت، در خصوص اینکه نوازش شریف چه کسانی 
را به حکومت افغانستان معرفی کرده تا به آنان پاسپورت 

سیاسی داده شود، نیز به ما اطالع داده نشده.
افزایش  طریق  از  گفت:  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
حمالت انتحاری سعی می شود که فشار باالی حکومت 
صلح  مذاکرات  در  طالبان  به  تا  شود  زیاد  افغانستان 

امتیازات بیشتر داده شود.
حمالت  افزایش  طریق  از  پاکستان  کرد،  تاکید  وی 
انتحاری حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد 

تا در حد نهایی به نفع طالبان کار صورت گیرد.
دفاعی  کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  این  در 
مجلس نماینده گان دادن پاسپورت سیاسی به طالبان را از 

صالحیت مردم و نماینده گان مجلس می داند.
دارد و  را  این صالحیت  نه  رییس جمهور  می گوید،  او 
نه این حق را  که کسانی را که مردم افغانستان را سر 
می برند و آنان را با انتحار و انفجار به شهادت می رسانند، 

پاسپورت سیاسی بدهد.
به گفتۀ بانو هاشمی، در خصوص دادن پاسپورت سیاسی 
در کنار اینکه باید با شورای ملی مشورت صورت گیرد.
گذرنامه های  افغانستان صدور  امور خارجه  وزارت  اما 

سیاسی برای سران طالبان را رد کرد.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب  احمد 
افغانستان در جمع خبرنگاران در کابل گفت: دولت فقط 
برای مقامات بلندپایه افغانستان که قصد دارند با هدف 
انجام ماموریت، به خارج از کشور سفر کنند، گذرنامه 

سیاسی صادر می کند.
گذرنامه  قانون  براساس  فقط  دولت  کرد:  تصریح  وی 
به اتباع خود گذرنامه می دهد و کسانی که مطابق قانون 
مستحق نباشند از گذرنامه این کشور بهره مند نخواهند 

شد.
پیش از این نیز بحث خارج کردن شماری از سران طالب 
طالبان  و  بود  مطرح  متحد  ملل  سازمان  سیاه  لیست  از 
بارها از سازمان ملل خواسته بودند که برای فراهم سازی 
نام های  باید  نخست  در  افغانستان  صلح  مذاکره  زمینه 
خارج  متحد  ملل  سازمان  سیاه  لیست  از  طالب  سران 

گردد.

علی پارسا
اگر بخواهیم حمالت انفجاری و انتحارِی هفته های اخیر 
بر سوژه های مختلف را به شکِل موضوعی دسته بندی 
عدلی  بخش  به  وابسته  نهادهای  بر  حمله  شاید  کنیم، 
و قضایی در فهرسِت پُررویدادترین ها قرار گیرد. پس 
انفجار  بر کارمنداِن دادستانِی کل و  پیاپی  از دو حملۀ 
یک بمِب مقناطیسی در نزدیکی این اداره، حملۀ خونبار 
روزِ گذشته بر وزارت دادگستری، چهارمین حمله در 
و  عدلی  سکتور  به  مربوط  نهادهای  بر  اخیر  روزهای 
ارزیابِی  یک  در  حمالتی  چنین  هرچند  است.  قضایی 
دشمن  حمالِت  میزان  رشد  معلوِل  می تواند  کلی 
نسبت  هیچ  ترتیب،  این  به  و  باشد  کشور  سراسر  در 
منطقی یی میان این حمالت وجود نداشته باشد؛ اما اگر 
فرض را بر سازمان یافته بودِن حمالِت دشمن بگذاریم، 
می توان گفت که این حمالت هم بخشی از یک پروژۀ 
کالن و چندمرحله یی به منظور ناامن کردِن کشور است. 
بر  حمالت  انبوهِ  تعداد  این  نمی توان  حالتی  چنین  در 
بر مبنای اتفاق و از  نهادهای عدلی و قضایی را صرفاً 

روی حادثه دانست! 
اگر بپذیریم که دشمن افغانستان، متشکل از دستگاهی 
است  واحد  تصمیم گیرِی  مرکز  یک  با  سازمان یافته 
و  برنامه ریزی  قدرِت  آن  به  متفکر  مغز  عنواِن  به  که 
نمی توان  می دهد؛  را  افغانستان  در  ناامنی ها  مدیریِت 
یک  از  برآمده  که  را  امنیتی  بی ربط  به ظاهر  اتفاقاِت 
دستگاه واحد و متمرکز است را جدا از یکدیگر و کاماًل 
بی ربط تصور کرد؛ بلکه اگر کمی به دقت به بررسِی این 
اتفاقات پرداخته شود، می توان تار نامرئی یی را که این 
را  می کند  وصل  هم  به  را  بی ربط  به ظاهر  رویدادهای 
کشف و پس از آن خنثا کرد. کشف این تارهای نامرئی، 
ما را در پیش بینی رویدادهای بعدِی امنیتی و حمالِت 
دیگری که در کمیِن ما نشسته است، یاری می کند. از 
هر  از  بیش  باید  استخباراتی  و  امنیتی  نهادهای  این رو 
زماِن دیگری به دنباِل سرنخ های بیشتر برای خنثا کردِن 

پالن های شوم دشمن باشند.
حملۀ  آن  از  پس  و  کل  دادستانی  به  پیاپی  حملۀ  سه 
دیگری به وزارت دادگستری، نشان می دهد که هرچند 

استراتژِی  یک  در  حاضر  حال  در  افغانستان  دشمنان 
آِن  در  را  متعددی  اهداِف  چندالیه یی،  و  چندبُعدی 
عمده،  اهداف  این  از  یکی  اما  دارند؛  نظر  مورد  واحد 
همین نهادهای عدلی و قضایی است. هرچند که پیش 
از این هم شاهد حمالت پراکنده یی به نهادهای وابسته 
به سکتور عدلی و قضایی بوده ایم، اما تفاوت این نسِل 
که  است  این  در  پیشین  با حمالت  از حمالت  جدید 
قضایی شامِل  و  نهادهای عدلی  دادن  قرار  حاال هدف 
این  کردِن  ناامن  برای  هدفمند  استراتژیِک  برنامۀ  یک 
که  گفت  باید  ترتیب،  این  به  می رسد.  نظر  به  بخش 
حاال دیگر دشمن مصمم است که به گونۀ هدفمند روی 
در  و  کند،  کار  ارگان های عدلی و قضایی  ناامن سازِی 
چنین شرایطی برای نهادهای امنیتی کشور از یک سو و 
نهادهای عدلی و قضایی از سوی دیگر، مسوولیت ها و 

برنامه های متفاوتی متصور است. 
ماِل  و  جان  حفظ  مسووِل  که  کشور  امنیتی  نهادهای 
شهروندان این سرزمین هستند، باید از این پس به گونۀ 
جدی تری به امنیِت نهادهای عدلی و قضایی بنگرند و 
کوشش کنند که پیش از وقوع حادثۀ المناک مشابه دیگر، 
هرگونه حملۀ احتمالی در این نهادها را کشف و خنثا 
نهادهای عدلی  دیگر هم مسووالن  آن سوی  در  کنند. 
پایین  منظور  به  را  برنامه های مشخصی  باید  و قضایی 
آوردِن احتمال ریسک و خطر جانی برای کارمنداِن خود 
به  به گونۀ مثال در حمله های اول و دوم  اتخاذ کنند؛ 
ادارۀ دادستانی کل، حمله کننده وسایط نقلیۀ این نهاد را 
که مملو از کارمنداِن آن بوده مورد حمله قرار داده است 
این نهادها یکی  با این حساب، موترهای مأموریِن  که 
از نقاط ضعِف امنیتی به شمار می رود که باید به گونۀ 

جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
حاال که فصل جنگ و ناامنی است، نه تنها نهادهای امنیتی 
یا نهادهای آسیب پذیِر اخیر از جمله نهادهای عدلی و 
قضایی، بلکه همۀ مردم کشور باید به نحوی آمادۀ هرگونه 
شرایط اضطراری باشند. باال بردن آگاهی های عامه در 
چشم گیری  گونۀ  به  ناامنی  احتمالی  موارد  با  برخورد 
می تواند بر نرخ تلفات شهرونداِن کشور کاهش رونما 
بیان دیگر، آن چه در این شرایط برای هر فرد  کند. به 
این کشور الزامی پنداشته می شود، آگاهی داشتن دربارۀ 

اقداماِت مناسب در پیش از حمالت، حین وقوِع آن و 
یا پس از آن است. این آماده گی های اولیه و آگاهی های 
ابتدایی در پیش، حین یا پس از وقوِع رویدادهای امنیتی 
شهروندان  تلفاِت  میزان  بر  اول  مرحلۀ  در  می تواند 
کاهش به عمل آورد و در مرحلۀ بعدی، شهرونداِن آگاه 
آسیب دیده گان  به  کمک  در  موثر  نیرویی  عنوان  به  را 

ارتقا دهد.
با وجود اهمیِت آگاهی های اولیه در قبال شرایط حساس 
و اضطراری، اما متأسفانه این عرصه به صورِت آگاهانه 
یا ناآگاهانه دور از چشم دولت، نهادهای مدنی و مردم 
قرار گرفته است. اگر چنین غفلتی آگاهانه بوده است، 
احتماالً از آن روست که دولت و رسانه ها می ترسند که 
در صورت ترویج این آگاهی ها، ناخواسته دشمن را در 
و  ترس  ترویِج  سبب  و  رساند  یاری  هراس افکنی  امر 
دهشت در جامعه شوند. این در حالی است که آموزش 
و باال بردِن آگاهی در قبال رویدادهای غیرمترقبۀ طبیعی 
و غیرطبیعی، امری ضروری و عقالنی است که هیچ  ربط 
وثیقی با مسالۀ هراس افکنی و وحشت پراکنی نداشته و 
ندارد. این آگاهی ها برعکس می تواند با آماده کردِن مردم 
برای رویدادهای غیرمترقبه، دوزِ حِس ترس و ناامنی در 
سطح جامعه را پایین آورد و احساس بی دفاع بودِن مردم 

را منقلب کند.
به هر حال باید گفت که ما در شرایط کنونی، متأسفانه از 
نظر امنیتی در وضعیِت نامساعدی قرار داریم و در حال 
حاضر هیچ کس نمی تواند از پایاِن این کابوِس شوم خبر 
دهد. نهادهای عدلی و قضایی در این اواخر بیش از هر 
جاِی دیگری مورد هدف بوده که گمان می رود این امر 
ناشی از یک برنامۀ هدفمند و درازمدت است و به این 

ترتیب، این سناریو کماکان ادامه خواهد داشت. 
نهادهای عدلی و قضایی موظف اند  و  امنیتی  نهادهای 
که از این پس به نقاط کور امنیتی در این نهادها بیشتر 
توجه و تمرکز کنندـ هرچند که در شرایط کنونی، هر 
عقل سلیمی حکم می کند که هر شهروندی در حالِت 
آماده باش قرار گیرد و آمادۀ واکنش های سریع در شرایط 
اضطراری باشد که البته این امر نیازمند آموزش های الزم 
از سوی نهادهای مسووِل حکومت وحدت ملی است. 
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یازده پولیس به جرم غفلت...
فیصله  می(   19 ثور/   29( شنبه  سه  روز  ابتدایی  دادگاه 
این  علیه  اتهام  کرد.  اعالم  را  پولیس  ماموران  محاکمه 
ماموران پولیس، غفلت در انجام وظیفه و عدم استفاده از 

صالحیت های قانونی خواند شده است.
صالح  دوم،  حوزه  آمر  اهلل  حسیب  گفت  مجددی  آقای 
پالن  آمر  تیمور  سید  دوم،  حوزه  تولی  قوماندان  محمد 
حوزه  جنایی  مدیر  نبی  غالم  حوزه،  این  اوپراسیون  و 
ناز  این حوزه،  منسوبان  از  تن  یاد شده، شاه محمد یک 
و  دوم،  حوزه  مربوط  شیر  پوسته جوی  قوماندان  محمد 
عبدالسمیع قوماندان بلوک این حوزه هر کدام به یک سال 

حبس محکوم شده اند.
منطقوی  کمیسیون  عضو  مقیم  محمد  که  افزود  مجددی 
حوزه دوم، عبدالصبور قوماندان پولیس حوزه دوم، جواد 
قوماندان یک پُسته حوزه دوم و ذبیح اهلل قوماندان پُسته 
مکتب افغان ترک نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم 

شده اند.
دوم،  مامور حوزه  ظاهر  که محمد  قاضی مجددی گفت 
مامور  عبدالوکیل  دوم،  حوزه  تولی  معاون  حلیم  محمد 
مکتب  پُسته  سربازان  کاظم  خواجه  و  اقبال  حوزه،  این 
دوم،  حوزه  اداری  معاون  اسماعیل  سید  ترک،  افغان 
نورآقا  و  بشری  قوای  پوسته  قوماندان  الرحمن  حبیب 
عضو آمریت کشف این حوزه به دلیل نبود دالیل کافی، 

بری الذمه شناخته شدند.
وی گفت که این یازده تن به دلیل غفلت وظیفوی وعدم 
استفاده از صالحیت خود در قضیه قتل فرخنده، هر کدام 

یک سال حبس محکوم شده اند.
مورد  در  را  فیصله اش  ثور   16 تاریخ  به  ابتداییه  دادگاه 
30 تن از افراد ملکی که به زجرکش کردن فرخنده متهم 
بودند، اعالم کرد. براساس فیصله این دادگاه چهار تن به 
اعدام و هشت تن دیگر هر یک به تحمل 16 سال زندان 
از  افراد ملکی، 18 تن  از  از میان 30 تن  محکوم شدند. 

دادگاه برائت گرفتند و بی گناه شناخته شدند.
در همین حال رفیع اهلل بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان می گوید در اعالم حکم افراد ملکی 

و نظامی از سوی دادگاه تبعیض قایل شده است.
سخنگوی این کمیسیون نفس برگزاری دادگاه برای تطبیق 
عدالت را ستایش کرد اما گفت کمیسیون مستقل حقوق 
بشر بر همه معیارهای یک دادگاه عادالنه تاکید می کند و 
به نظر این کمیسیون باید هر متهم وکیل مدافع می داشت 

و وقت کافی به آن ها داده می شد تا از خود دفاع کنند.
صورت  زن  یک  علیه  خشونت  چون  گفت  بیدار  آقای 
گرفته، باید به قانون خشونت علیه زن تمسک می شد و از 
ماده های این قانون نیز استفاده می گردید. از سوی دیگر 
نشده اند.  بازداشت  هنوز  فرخنده  قتل  عامالن  از  تن  سه 
آقای بیدار گفت: »تمام مسبین و عامالن قتل فرخنده باید 

حضور پیدا می کردند و محاکمه می شدند.«
حکم این دادگاه، نهایی نیست و حق استیناف طلبی تمام 
حقوق  کمیسیون  می باشد.  محفوظ  شده  محکوم  متهمان 
بشر تاکید کرد که در محاکمه های استیناف و تمیز باید هر 

متهم به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد.

طالبـانی کـه از لیست سیـاه 
خـارج شـده انـد

حمالِت هدفمند بر نهادهای عدلی و قضایی

ACKU
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ورزش
کرایف: 

یوونتوس نشان داد موفقیت 
خریدنی نیست آقای خاص معتقد است اگر بارسلونا ستاره آرژانتینی اش را در یک دهه گذشته 

نداشت حاال داستان متفاوتی برای این تیم رقم می خورد.
در  انگلیس،   »talkSPORT« رادیویی  شبکه  با  گفت و گو  در  مورینیو  ژوزه 
دهه  یک  موفقیت  در  کلیدی  بازیکنی  که  بارسلونا  آرژانتینی  مهاجم  خصوص 
اخیر این تیم در تصاحب سه عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و شش قهرمانی 
در اللیگا بوده است، گفت: نقشه فوتبال اروپا در طول 10 سال گذشته بدون 
لیونل مسی تغییر می کرد. در چند سال گذشته تیم بارسلونا با مربیگری فرانک 
ریکارد، پپ گواردیوال و لوئیس انریکه به عناوین قهرمانی رسیده ولی همیشه با 

مسی به این موفقیت ها دست یافته است!
آقای خاص که شاگردانش در فصل جاری مقتدرانه به قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
رسیدند، با هشدار به شاگردانش اظهار داشت: فصل بعد هم پنج تیم در لیگ 
برتر برای قهرمانی رقابت خواهند کرد. نمی دانم که تاتنهام در این تابستان چه کار 
خواهد کرد ولی از بین این پنج مدعی هر تیمی می تواند به قهرمانی برسد. وقتی 
فصل شروع شد باید اطمینان حاصل پیدا می کردم که در پایان در جمع چهار تیم 
برتر خواهیم بود. این گام اول بود، چون یکی از پنج مدعی قهرمانی از کسب 
سهمیه حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده محروم می ماند. سال گذشته قرعه 
به نام منچستریونایتد افتاد و امسال هم لیورپول از کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

بازماند. فصل بعد باید طوری کار کنیم که این قرعه به نام چلسی نیفتد.
سرمربی پرتغالی چلسی که در دوره مربیگری سه ساله اش در رئال مادرید این تیم 
را به یک قهرمانی اللیگا و یک قهرمانی جام حذفی سوق داد و کهکشانی ها را 
برای سه فصل متوالی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رساند، با کنایه به 
سطح پایین تر بودن اللیگا نسبت به لیگ برتر عنوان کرد: من در لیگ اسپانیا هم 
بوده ام ولی از آن لذت نبردم. من با رئال مادرید با رکورد 100 امتیاز و 121 گل 
زده قهرمان اللیگا شدم اما ما در طول فصل تنها سه یا چهار بازی مهم داشتیم. 
من با 92 امتیاز قهرمانی را با رئال از دست دادم ولی باز ما تنها چهار یا پنج 
بازی مهم در طول فصل داشتیم. برای رسیدن به پیروزی در هر بازی باید فشار 
را احساس کنید و اگر چنین فشاری نباشد به قهرمانی نمی رسید. در اسپانیا هم 
فاصله خیلی زیادی بین غول های فوتبال این کشور و تیم های دیگر وجود دارد.
وی افزود: در کشورهای دیگر حتی زمانی که در حال استراحت کردن هستید 
می توانید بازی های خود را با پیروزی پشت سر بگذارید. در اسپانیا و ایتالیا من 
بازی های زیادی را بدون فشار خاصی به پیروزی رسیدم. در این فصل به چند 

بازیکنم در بازی با بردفورد استراحت دادم  و شکست خوردیم و این فوتبال 
انگلیس است! وقتی در انگلیس در یک بازی با نتیجه 2 بر صفر از حریف تان 
پیش هستید و به یک باره یک گل دریافت می کنید دقایق باقی مانده بازی برای تان 
جهنم می شود. این واقعیت لیگ برتر انگلیس است و نه تنها تعداد بازی ها بلکه 
شدت و پایاپای بودن بازی ها مطرح است. در این لیگ نه تنها فشار فیزیکی بلکه 

فشار روحی هم روی شماست.
مورینیو 52ساله تصریح کرد: لیگ برتر و اللیگا فرق زیادی با هم دارند. اینکه 
آیا بارسلونا و رئال مادرید می توانند در لیگ برتر انگلیس به قهرمانی برسند باید 

بگویم شاید بله وشاید خیر!

با  دیگر  جام  یک  کسب  صورت  در  بارسلونا  فوتبال  تیم  کهنه کار  کاپیتان 
تبدیل  تاریخ  اسپانیایی  فوتبالیست  پرافتخارترین  به  کاتالونیا  آبی واناری پوشان 

می شود.
ژاوی هرناندس یکشنبه شب برای هشتمین بار به همراه بارسلونا فاتح اللیگا شد 
و در مجموع برای بیست و سومین بار به همراه کاتاالن ها جام برد تا از این حیث 
با خنتو، بازیکن پیشین رئال مادرید که میان تمام فوتبالیست های اسپانیایی تاریخ 

بیشترین عنوان قهرمانی را کسب کرده است، برابر شود.
برای  بارسلونا  به  با کمک  تا  دارد  را  این فرصت  ژاوی  که  معناست  بدان  این 
شکست اتلتیک بیلبائو در دیدار فینال جام حذفی اسپانیا که 9 جوزا در ورزشگاه 

نیوکمپ برگزار می شود، به پرافتخارترین بازیکن فوتبال اسپانیا تبدیل شود. حتی 
اگر این هدف در جام حذفی اسپانیا محقق نشود، ژاوی می تواند در فینال لیگ 
قهرمانان اروپای فصل جاری که تیمش در آن باید به مصاف یوونتوس برود، به 

این هدف دست پیدا کند.
خنتو، یکی از مهره های کلیدی اکثر موفقیت های رئال مادرید در فاصله سال های 
1953 تا 19٧1 بود که به همراه سفیدپوشان مادرید،  12 بار در اللیگا، شش بار 
بین قاره ای  بار در جام  دو  بار در جام حذفی و  دو  اروپا،  باشگاه های  در جام 

قهرمان شد.
ژاوی نیز چنین نقشی را برای بارسلونا ایفا کرده است و به همراه کاتاالن ها سه 
بار در لیگ قهرمانان اروپا، دو بار در سوپرجام اروپا، دو بار در جام باشگاه های 
جهان،  هشت بار در اللیگا، دو بار در جام حذفی اسپانیا و شش بار در سوپرجام 
اسپانیا قهرمان شده است. او حاال می تواند رکورد 50ساله خنتو را برای کسب 

بیشترین تعداد جام میان بازیکنان اسپانیایی بشکند.
برنامه ویژه بارسلونا برای تقدیر از ژاوی

باشگاه بارسلونا برای تقدیر از هافبک 35 ساله خود که در پایان فصل به احتمال 
فراوان از این تیم جدا خواهد شد، برنامه خاصی دارد.

باشگاه بارسلونا قصد دارد در آخرین هفته فصل جاری اللیگا و پیش از بازی 
برنامه خاصی برای آخرین حضور  برابر دپورتیوو الکرونیا  تیم  این  شنبه شب 
ژاوی هرناندس، هافبک باتجربه آبی و اناری پوشان در نیوکمپ و بارسلونا داشته 

باشد.
هافبک 35 ساله کاتاالن ها که از سن 11 سالگی در باشگاه بارسلونا بوده است 
انتظار می رود روز پنجشنبه با حضور در کنفرانس خبری، جدایی اش از این تیم 
و پیوستن به السد قطر را اعالم کند از این رو این باشگاه اسپانیایی به دنبال انجام 

کاری برای تقدیر از زحمات این بازیکن در سالیان گذشته است.
اسپانیا  فوتبال  از فدراسیون  بارسلونا  باشگاه  اساس گزارش روزنامه »آس«،  بر 
درخواست کرده جشن قهرمانی این تیم پیش از بازی با دپورتیوو الکرونیا برگزار 
شود تا ژاوی هرناندس هم در این جشن سهیم باشد و انتظار می رود این اتفاق 
بیفتد. این در حالی است که مراسم قهرمانی معموالً در اولین بازی تیم قهرمان 

در فصل بعدی مسابقات اللیگا برگزار می شود. 
باشگاه بارسلونا قصد دارد تا همانند خداحافظی باشکوه لیورپولی ها با استیون 
جرارد از هافبک باتجربه خود تقدیر ویژه ای در نیوکمپ آن هم مقابل هواداران 

خودی به عمل بیاورند.
آن جمله  از  که  است  کرده  بارسلونا کسب  با  را  زیادی  عناوین  تاکنون  ژاوی 
اروپا  لیگ قهرمانان  می توان به هشت عنوان قهرمانی اللیگا و سه قهرمانی در 

اشاره کرد.

سرمربی سابق بارسلونا به ستایش از یوونتوس پرداخت 
و تاکید کرد که این تیم نخستین تیم ایتالیایی است که 
و  جذاب  بازی  به  و  داده  تغییر  را  خود  بازی  سبک 

تماشاگر پسند روی آورده است.
جاری  فصل  ساز  شگفتی  تیم  یوونتوس  شک  بدون 
در  توانست  تیم  این  است.  بوده  اروپا  قهرمانان  لیگ 
حضور تیم های بزرگی همچون رئال مادرید، چلسی، 
پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و آرسنال جواز صعود به 
فینال را به دست آورد و االن این شانس را دارد تا جام 

قهرمانی را نیز باالی سر برد.
به  یوونتوس  که  گفت  می  فصل  آغاز  در  کسی  اگر 
فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود خواهد کرد به احتمال 
زیاد حرف او را قبول نداشتیم اما شاگردان ماسیمیلیانو 
آلگری دست به کار بزرگی زدند و توانستند به فینال 

برلین راه یابند.
از  ستایش  به  بارسلونا  سابق  سرمربی  کرایف،  یوهان 
تیم یوونتوس پرداخت و تاکید کرد که صعود این تیم 

نشان داد که موفقیت خریدنی نیست.
تلگراف«  »دیلی  روزنامه  با  که  گویی  و  گفت  در  او 
ثابت  همگان  برای  دیگر  بار  داشت،گفت:  انگلیس 
شد که موفقیت خریدنی نیست. یکی از دالیل اصلی 
تماشاگران  یوونتوس در فصل جاری  عملکرد خوب 
یوونتوس  بازی های  در  است.  بوده  تیم  این  نظیر  بی 
این  و  شد  می  پر  تیم  این  خانگی  ورزشگاه  همواره 
باعث شد تا سبک بازی این تیم نیز تغییر کند، چرا که 
آنها باید حاضران در ورزشگاه را به وجد می آوردند.

او ادامه داد: یوونتوس نخستین باشگاه ایتالیایی بود که 
تصمیم گرفت سبک بازی خود را تغییر دهد. این تیم 
درک کرد که سبک بازی ایتالیایی جذاب نیست و باید 
بازیکنان یوونتوس در فصل  این سبک را تغییر دهد. 
و  گذاشتند  نمایش  به  را  درخشانی  بازی های  جاری 
فینال  به  االن  آنها  بزرگی هستند.  تیم  ثابت کردند که 
لیگ قهرمانان اروپا راه یافته اند و این شانس را دارند تا 

جام قهرمانی را باالی سر برند.

مورینیو:

نقشۀ فوتبال اروپا در ۱0 سال گذشته بدون مسی تغییر می کرد

ژاوی به پرافتخارترین بازیکن تاریخ اسپانیا تبدیل می شود

ACKU
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وزیر دفاع انگلیس در راستای اعالم برنامه ها و اولویت های پنج 
سال آتی کشورش، در هشداری گزنده گفت که داعش و روسیه 

جهان را به خطرناکی دوران جنگ جهانی دوم کرده اند.
به نوشته روزنامه دیلی میل، مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس از 
روسیه و شبه نظامیان تروریست داعش انتقاد کرد و آنها را عامل 

شرایط ناآرام جهان دانست.
به گفته وی، انگلیس باید توانایی مقابله با چندین بحرانی را داشته 
باشد؛ از نظر این مقام، روسیه اوکراین را ناآرام کرده و تهدیدی 

علیه ناتو محسوب می شود.
مایکل فالون گفت: هم اکنون جهان به همان اندازه خطرناک است 
که در دوران جنگ جهانی دوم از سوی نازی ها خطرناک شده 
بود و علت آن هم اقدامات روسیه و داعش است. برای انگلیس 
از  از یک بحران  به بیش  آینده  بتواند در  بسیار اهمیت دارد که 

چند جناح پاسخ دهد.
پیروزی  یادآور  پیروزی  سالروز  هفتادمین  مراسم  افزود:  وی 
یادآوری  به  نیازی  است.  فاشیسم  نیروهای  بر  آزادی  نیروهای 
در  است.  خطرناک  اندازه  همان  به  امروز  جهان  که  نیست 

خاورمیانه بربرها دست به اقدامات وحشیانه می زنند و در آستانه ورود به اروپا 
هستند و از طرف دیگر روسیه، اوکراین را ناآرام کرده و ناتو را تهدید می کند.

ما مهم  برای  دفاعی گفت:  امور  بر  تعهد حزب محافظه کار  بر  تاکید  با  فالون 

است که آماده واکنش در برابر بحران های آتی از چند طرف باشیم. ما هر کاری 
الزم باشد انجام می دهیم تا از تامین امنیت، ایمنی و آرامش برای مردم انگلیس 

اطمینان حاصل کنیم.

کنفرانس ریاض که برای »حل اختالفات در یمن« برگزار شده بود، با تاکید بر 
مواضع پیشین شورای هکاری خلیج فارس و صدور بیانیه ای جانبدارانه به کار 

خود پایان داد.
با مشارکت رییس  کنفرانس که  این  نیوز عربی، در  اسکای  به گزارش شبکه 
 جمهور مستعفی یمن به همراه برخی گروه های یمنی و تحت نظارت عربستان، 
مهم ترین  بود،  شده   برگزار  عرب  اتحادیه  و  فارس  خلیج  همکاری  شورای 

گروه های درگیر در این کشور از جمله انصاراهلل حضور نداشتند.
از  بود  کرده  کار  به  آغاز  یکشنبه  از روز  که  این نشست  در  کنندگان  شرکت 
برای  مشترک  نظامی  نیروی  یک  تا  خواسته اند  ملل  سازمان  و  عرب  اتحادیه 
حفاظت از شهرهای اصلی یمن تشکیل دهند و بر استفاده از قدرت نظامی برای 

»بازگرداندن آرامش« به یمن تاکید کردند.
این بند از بیانیه ریاض را می توان درخواست شرکت کنندگان در کنفرانس برای 
به  کشور  این  در  زمینی  نظامی  دخالت  و  یمن  به  ملیتی  چند  نیروهای  اعزام 

حساب آورد که باید منتظر پاسخ سازمان ملل و اتحادیه عرب ماند.
در بیانیه پایانی کنفرانس ریاض که در واقع تاکید مجدد بر خواسته های شورای 
همکاری خلیج فارس بود، حوثی ها و انصاراهلل یمن، برخی یگان های ارتش، 
علی عبداهلل صالح )رییس جمهوری پیشین( و نیروهای وابسته به وی و برخی 

طرف های خارجی از جمله ایران به ناامن کردن این کشور متهم شدند.
تاکید شده است که شرکت کنندگان در نشست ریاض خواهان  بیانیه  این  در 
اجرای طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیسم های اجرایی آن، قطعنامه 
فارس،  خلیج  همکاری  شورای  بیانیه های  یمن،  درباره  امنیت  شورای   2216
هادی،  منصور  ربه  عبد  نامه های  و  شرم الشیخ  در  عرب  اتحادیه  سران  بیانیه 

و  عرب  اتحادیه  به  یمن  مستعفی  رییس جمهوری 
شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل هستند 
و این بیانیه بر مبنای این اصول تدوین شده است.

در این بیانیه هفت بند به عنوان اصول اولیه مورد 
توافق شرکت کنندگان به ترتیب زیر اعالم شد:

و  ناآرامی  هرگونه  برابر  در  یمن  از  حفاظت   -1
تروریسم

2- محکوم کردن »کودتا علیه دولت«
3- بازگرداندن سالح و تجهیزات نظامی به غنیمت 

گرفته شده از ارتش و نیروهای نظامی
4- گسترش و بست سلطه دولت بر تمامی مناطق 

یمن
نیروهای  علیه  نظامی  اقدامات  از  جلوگیری   -5

دولتی و عبور دادن یمن به ساحل امنیت
شورای  طرح  براساس  یمن  مذاکرات  ادامه   -6
همکاری خلیج فارس و گفت وگوهای پیشین صنعا
٧- جلوگیری از تبدیل شدن یمن به مکانی برای فعالیت گروه های تروریستی

در این بیانیه تاکید شده که رسیدن به هفت بند فوق با پایبندی به مشروعیت 
دولت منصور هادی، تشکیل کشور فدرال، مشارکت تمامی گروه ها در دولت 

موقت و اساس قرار دادن توافق ریاض ممکن خواهد بود.
شرکت کنندگان در این نشست همچنین بر مجازات عامالن بی ثباتی در یمن به 
ویژه فرماندهان نظامی که علیه دولت دست به سالح برده اند، تاکید کرده اند و 
گفته اند که شبه نظامیان مخالف باید از تمامی مناطق تحت تصرف خود از جمله 

صنعاء عقب رانده شود.
شرکت کنندگان در نشست ریاض همچنین بازگشت آوارگان به مناطق خود را 

مورد تاکید قرار داده اند و اعالم کردند که باید به آنها غرامت پرداخت شود.
آنها در مورد استان صعده نیز که خواستگاه اصلی حوثی ها و نیروهای انصاراهلل 
فرار  به  مجبور  استان  این  از  که  گروه هایی  کردند،  تاکید  می شود،  محسوب 

شده اند باید به مناطق خود بازگردند.
پیش از باالگرفتن تنش در یمن و در پی درگیری میان انصاراهلل و قبایل سلفی 

در استان صعده و شکست این قبایل، آنها مجبور به فرار از صعده شدند.
در این کنفرانس همچنین بر برگزاری نشستی برای بازسازی یمن و جمع آوری 

کمک های بین المللی برای آن تاکید شد.
منصور هادی درسخنانی بیانیه صادر شده از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس 
علیه  نظامی  که حمالت  کرد  تاکید  و  خواند  المللی  بین  سند  یک  را  ریاض 

انصاراهلل و نیروهای وابسته به علی عبداهلل صالح ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع انگلیس: 

داعش و روسیه جهان را به خطرناکِی دوران جنگ جهانی دوم کرده اند

درخواست برای ورود نیروهای چندملیتی به یمن

اردوغان: 

زمان اجرای سیستم 

ریاست جمهوری فرا رسیده است
رجب طیب اردوغان مدعی شد، افکار عمومی با لزوم 
قانون  در  بازنگری  و  ریاست جمهوری  سیستم  ایجاد 
که  فرا رسیده  آن  زمان  بنابراین  است،  موافق  اساسی 

درباره »اساس« تغییرات گفت وگو کنیم.
اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
سامسون  شهر  راهپیمایی  در  ترکیه  رییس جمهوری 
تنها  اکنون در نقطه عطف قرار دارد. نه   گفت: ترکیه 
انتخاب  آتی  انتخابات  در  جدید  دولت  و  پارلمان 
انتخابات  در  نیز  کشور  سرنوشت  بلکه  شد  خواهند 
ترکیه  سمت  به  است  قرار  ما  آیا  می شود.  مشخص 
نوین حرکت کنیم و یا همچنان در جاده ترکیه کهن 
در  آن  تکلیف  که  است  مساله ای  این  بمانیم؟  باقی 

انتخابات هفتم ژوئن مشخص می شود.
برای  سامسون  آیا  می پرسم،  اکنون  من  افزود:  وی 
برای  سامسون  آیا  است؟  آماده  جدید  اساسی  قانون 
سیستم ریاست جمهوری آماده است؟ از این لحظه به 
مردم  اراده  و  خواست  برابر  در  نمی تواند  کسی  بعد 
اساس  درباره  بحث  باید  ما  بنابراین  باشد.  بی تفاوت 

این سیستم را آغاز کنیم.
اردوغان در ادامه از پارلمان کنونی خواست تا مقدمات 
بازنگری در قانون اساسی و بازنویسی آن را آغاز کند.
نحوه  برای  کافی  انباشته  دانش  بنابراین  گفت:  وی 
را  نوین  ترکیه  شما  دارد.  وجود  تغییرات  این  انجام 
می خواهید. شما قانون اساسی جدید می خواهید. شما 
اگر  هستید.  ریاست جمهوری  سیستم  آماده  که  گفتید 
این  آن  معنای  باشد،  موافق  امر  این  با  شهر سامسون 

است که این کار انجام شده است.
و  اساسی  قانون  در  تغییرات  که  کرد  تاکید  اردوغان 
برای  مهمی  گام های  ریاست جمهوری  سیستم  اتخاذ 
 20٧1 و   2053  ،2023 در  ترکیه  اهداف  به  رسیدن 

است.
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