
اطالعات روز: مقام های محلی در والیت پکتیا دیروز )شنبه( اعالم کردند که 

افراد گروه طالبان در منطقه ی بدم کنده ی ولسوالی سید کرم این والیت، مسیر 

فرمانده  اوریاخیل،  زلمی     ربوده اند.  را  غیرنظامی     ده ها  و  بسته  را  عمومی     راه 

پولیس والیت پکتیا گفته که حوالی ساعت 9 روز گذشته گروه طالبان مسیر 

راه عمومی    را بسته و ده ها غیرنظامی    را با خود برده اند.

هم چنان محمد رحمان قادری، دبیر شورای والیتی پکتیا نیز با تأیید این حادثه 

گفته که شمار افراد ربوده شده ۵۰ تا ۶۰ نفر است...

اطالعات روز: صالح الدین ربانی، وزیر خارجه ی افغانستان روز گذشته اعالم 

متحده ی  امارات  از  را  افغانستان  تاجران  اخراج  موضوع  وزارت  این  که  کرد 

عربی به صورت جدی بررسی و تعقیب می کند. او گفت که در ارتباط با این 

موضوع، کاردار سفارت امارات در کابل به وزارت خارجه فراخوانده شده و 

موضوع با او در میان گذاشته شده است.

به معاون سیاسی وزارت خارجه  امارات  قبال کاردار سفارت  ربانی گفت که 

اطمینان داده بود که موضوع اخراج تاجران افغان سیاسی نیست، بلکه به خاطر 

حل بعضی مشکالت است. پیش از این و زارت خارجه  اعالم کرد...

باور این که اشتغال کارگران مهاجر افغانستانی در ایران موجب باالرفتن نرخ بیکاری 

کارگران ایرانی می شود، با واقعیت موجود در تضاد است.

روز ۱۱ ثور/اردیبهشت امسال، تعدادی از کارگران در راه پیمایی دولتی روز جهانی 

کارگران  اخراج  خواستار  آن  در  که  کردند  حمل  خود  با  را  پالکاردهایی  کارگر، 

افغانستان از ایران شدند. کارگران مهاجر افغانستانی بخشی...                 صفحه4

چهار سال از زمانی که گروهی از سربازان عملیات ویژه ی نیروی دریایی ایاالت متحده 

اسامه بن الدن را در جریان یک حمله ی شبانه  در داخل دیوارهای بلند یک مجتمع 

مسکونی در ایبت آباد پاکستان به قتل رساندند، گذشته است. کشتن اسامه بن الدن 

لحظه های اوج دوره ی نخست ریاست اوباما و یکی از عوامل برنده شدن دوباره ی او 

بود. کاخ سفید هنوز هم تأکید دارد که کشتن اسامه بن الدن...                     صفحه۵

وقتی فرد یا ملتی حسرت گذشته را می خورد، الزامًا به این معنا نیست 
که آن فرد یا ملت، گذشته ی بسیار خوبی را سپری کرده؛ اما حسرت 
گذشته را خوردن دقیقًا به این معنا ست که »حال« و امروز این فرد یا 

ملت، »بد« است. حد اقل بد تر از گذشته.
گزارشی که دیروز در نیویورک تایمز چاپ و ترجمه ی آن در اطالعات 
روز منتشر شد، نشان می دهد که شماری از افغان ها حسرت گذشته 
و مشخصا حسرت دوران کرزی را می خورند و برای آن »دلتنگ اند«. 
آنچه این گزارش نیویورک تایمز را باورپذیر می کند، شنیدن اظهارات 

مشابه آنچه در نیویورک تایمز چاپ شده، از زبان مردم است...
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طالبان ده ها غیرنظامی    را 
در والیت پکتیا ربودند

وزارت خارجه:
 اخراج تاجران افغانستان از امارات را 

جدی تعقیب می کنیم

مهاجران افغانستان 
دلیل بیکاری کارگران ایرانی نیستند

داستان ناگفته ی
 قتل اسامه بن الدن

رهبران
 حکومت وحدت ملی نخوانند
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صفحه2

انفجار در دانشگاه
انفجاری ماینی در دانشگاه کابل، دو زخمی برجا گذاشت



اطالعات روز: انفجار یک ماین کنار جاده حوالی ساعت 8 
شب گذشته در دانشگاه کابل، دو استاد این دانشگاه را زخمی 

کرد.
به  عالی  تحصیالت  وزارت  امنیت  مسئول  منگل،  حمیداهلل 
بی بی سی گفته که در کنار خیابان جلو دانشکده های ساینس و 

شرعیات این دانشگاه جاسازی شده بود.
محل  به  رویداد  این  وقوع  از  پس  که  دانشجویانی  هم چنان 
در  جاسازی شده  ماین  از  ناشی  انفجار  این  که  گفته اند  رفته، 

جوی جاده  ی عمومی در داخل دانشگاه کابل بوده است.

مسئول امنیت وزارت تحصیالت عالی گفت که در زمان انفجار 
بود. به  نبودند و دانشگاه تعطیل شده  دانشجویان در دانشگاه 
آسیب  انفجار  این  در  هم  دانشگاه  ساختمان های  او،  گفته ی 
ندیده اند. آقای منگل افزود که پولیس در داخل دانشگاه مستقر 

شده و مشغول جست وجو است.
رخ  کابل  دانشگاه  داخل  در  که  است  انفجار  نخستین  این 
کاربران  گسترده ی  واکنش های  با  رویداد  این  می دهد. 
کاربران  این  از  شماری  شد.  روبه رو  اجتماعی  شبکه های 
از  دور  کابل،  دانشگاه  در  انفجاری  چنین  وقوع  که  نوشته اند 

انتظار نبوده؛ زیرا افراطیت در این دانشگاه در حال رشد است.
که  است  افغانستان  دانشگاه  بزرگ ترین  کابل  دانشگاه 
گذشته  سال  اند.  تحصیل  مشغول  آن  در  نفر  هزار   25 حدود 
شد  نوشته  دانشگاه  این  دیوار  بر  داعش«  »زنده باد  شعار  نیز 
مدنی  فعاالن  و  رسانه ها  میان  در  را  زیادی  واکنش های  که 

برانگیخت.
حال  در  افراطیت  از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  شماری 
جلو  اگر  که  گفتند  و  کرده  نگرانی  ابراز  دانشگاه  این  در  رشد 

این کار گرفته نشود، عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
پکتیا دیروز )شنبه( اعالم کردند که افراد گروه 
سید  ولسوالی  بدم کنده ی  منطقه ی  در  طالبان 
و  بسته  را  عمومی     راه  مسیر  والیت،  این  کرم 
اوریاخیل،  زلمی     ربوده اند.  را  غیرنظامی     ده ها 
حوالی  که  گفته  پکتیا  والیت  پولیس  فرمانده 
راه  مسیر  طالبان  گروه  گذشته  روز   9 ساعت 
خود  با  را  غیرنظامی     ده ها  و  بسته  را  عمومی    

برده اند.
شورای  دبیر  قادری،  محمد رحمان  هم چنان 
که  گفته  حادثه  این  تأیید  با  نیز  پکتیا  والیتی 

شمار افراد ربوده شده 5۰ تا ۶۰ نفر است.
برای  نظامی     عملیات  که  افزود  اوریاخیل  آقای 
او  است.  شده  آغاز  ربوده شده ها  جان  نجات 
گفت، زمانی  که پولیس از وقوع این حاثه باخبر 
فرستاد  منطقه  به  را  امنیتی  نیروهای  فوراً  شد، 

و اکنون عملیات برای آزادی آن ها ادامه دارد. 
به گفته ی آقای اوریاخیل، شمار ی از کودکان و 

زنان نیز در جمع ربوده شده ها هستند.
عهده  به  را  حادثه  این  مسئولیت  طالبان 
گرفته اند. ذبیح اهلل مجاهد که خود را سخنگوی 
است  گفته  رسانه ها  به  می    کند،  معرفی  طالبان 
که این گروه به خاطری دست به چنین کاری 
زده است که مقام های محلی دولتی با استفاده 

روزهای شنبه  در  از وسایل حمل ونقل عمومی    
به طرف کارشان می    روند.

 ۶۰ را  عملیات  این  که  است  افزوده  مجاهد 
تن از گروه طالبان انجام داده اند. این افراد در 
میان  دولتی  مقام های  شناسایی  جست وجوی 
شناسایی  را  تن   8 کنون  تا  و  هستند  مسافران 
آزاد  را  بقیه ی مسافران  بررسی،  از  بعد  و  کرده 

خواهند کرد.

اطالعات روز: صالح الدین ربانی، وزیر خارجه ی افغانستان روز 
گذشته اعالم کرد که این وزارت موضوع اخراج تاجران افغانستان 
تعقیب  و  بررسی  جدی  صورت  به  عربی  متحده ی  امارات  از  را 
می کند. او گفت که در ارتباط با این موضوع، کاردار سفارت امارات 
در کابل به وزارت خارجه فراخوانده شده و موضوع با او در میان 

گذاشته شده است.
ربانی گفت که قبال کاردار سفارت امارات به معاون سیاسی وزارت 
خارجه اطمینان داده بود که موضوع اخراج تاجران افغان سیاسی 
این  از  پیش  است.  مشکالت  بعضی  حل  خاطر  به  بلکه  نیست، 
افغانستان  تاجران  از  برای ۶۰۰ تن  اعالم کرد که  و زارت خارجه  

مجبور  را  آن ها  و  مزاحمت خلق شده  عربی  متحده ی  امارات  در 
کرده اند که این کشور را ترک بگویند.

شورای  نشست  در  اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد 
وزیران گفته بود: »از مدتی بدین سو شماری از تاجران ما در دبی 
فراخوانده  ما  تاجران  شده اند؛  مواجه  بسیار جدی  مزاحمت های  با 
می شوند، جواز تجارتی شان باطل می شود و دستور می گیرند از این 

کشور خارج شوند«.
هم چنان ده ها تن از شهروندان افغانستان روز یک شنبه )2۰ ثور(  
نمایندگان  مجلس  مقابل  در  تحصن  خیمه ی  برپایی  و  تجمع  با 
افغانستان  تاجران  اجباری  اخراج  از  جلوگیری  افغانستان، خواستار 

از امارات متحده ی عربی شدند. معترضان گفتند که دولت امارات 
بدون کدام دلیل منطقی جواز کار بیش از ۶۰۰ تاجر افغان را لغو 

کرده و تصمیم به اخراج آن ها گرفته اند.
بعد از این اعتراض وزارت خارجه روز دو شنبه )21 ثور( علی جمعه 
الکعبی، کاردار سفارت امارات متحده ی عربی در کابل را در پیوند 
وزارت  این  به  عربی  متحده ی  امارات  از  افغان  تاجران  اخراج  به 
فراخواند. حکمت خلیل کرزی در این دیدار از کاردار سفارت امارات 
متحده ی خواسته بود که ابوظبی »راه حلی معقول و قابل قبول« 
برای مشکل افغان ها جست وجو کند تا روابط دو کشور خدشه دار 

نشود.

سیگار  جدید  گزارش  در  روز:  اطالعات 
بازسازی  امور  در  امریکا  ویژه ی  )بازرس 
متحده ی  ایاالت  که  است  آمده  افغانستان( 
 5۶2 از  بیش  دهه،  یک  از  بیش تر  در  امریکا 
ملکی  هوانوردی  اداره ی  به  دالر  ملیون 
کنون  تا  اما  است؛  کرده  کمک  افغانستان 
در  مسلکی  کادرهای  کمبود  با  افغانستان 

میدان های هوایی مواجه است.
امور  در  امریکا  ویژه ی  بازرس  سوپکو،  جان 
افزوده که  افغانستان در گزارش خود  بازسازی 
وسایل  فراهم کردن  برای  پول  این  از  بخشی 

کابل  هوایی  میدان  چهار  در  تجهیزات  و 
گزارش  این  در  هم چنان  است.  شده  هزینه 
زیاد،  دست آوردهای  وجود  با  که  است  آمده 
پایان  تا  که  نتوانست  امریکا  متحده ی  ایاالت 
حریم  کنترول  مسئولیت  میالدی   2۰14 سال 

فضایی افغانستان را به افغان ها انتقال دهد.
کنون  تا  افغانستان  گزارش،  این  از  نقل  به 
آن که  از  پیش  را  هوایی  کنترول  قرارداد 
این  و  نکرده  امضا  آمریکا  با  فرارسد،  آن  وقت 
را  فراوانی  مالی  زیان  افغانستان  برای  می تواند 

به بار آورد.

در گزارِش این اداره علت این که چراه اداره ی 
ترافیک  کنترول کنندگان  امریکا  هوانوردی 
نتوانسته،  داده  آموزش  را  افغانستان  هوایی 
داشت  نظر  در  آغاز  در  »امریکا  است :  آمده 
افغانستان  هوایی  ترافیک  کنترول کنندگان  تا 
اما  دهد؛  آموزش  کشورشان  از  بیرون  در  را 
مشکل  دچار  ویزه  و  پاسپورت  اخذ  در  شماری 
دیگر  کشورهای  به  که  هم  شماری  و  شده 

فرستاده شدند، دوباره بر نگشتند«.
که  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در  هم چنان 
فضایی  حریم  کنترول  قرارداد  تمدید  برای 

افغانستان در آخر 2۰14 میالدی، امریکا حدود 
29 میلیون دالر مصرف کرد.

افغانستان  حکومت  اگر  سیگار،  گفته ی  به   
راه حلی را در مورد مسئولیت حریم فضایی این 
کشور تا ختم قرارداد فعلی نیابد، ممکن امریکا 
را  دیگر  موقتی  قرارداد  یک  که  کند  پیش نهاد 
امضا  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره ی  با 
 2۰۰1 سال  از  افغانستان  فضایی  حریم  کند. 
متحده ی  ایاالت  سوی  از  بدین سو  میالدی 
امریکا کنترول می شود و نقش یک دهلیز مهم 

رفت و آمد میان آسیا و اروپا را دارد.

از  خبرنامه ای  نشر  با  افغانستان  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
کشته شدن 151 شورشی طالب در چهار روز گذشته در والیت های 
مختلف خبر داده است. در خبرنامه  ی وزارت دفاع آمده است که 151 
شورشی طالب در نتیجه ی عملیات نیروهای امنیتی در والیت های 
غور، هلمند، زابل، قندوز، بدخشان، ننگرهار، میدان وردک، بغالن و 
غزنی کشته شده اند که در میان کشته شدگان در والیت غور، دو 
فرمانده مشهور طالبان به نام های مال جمعه گل و مولوی نیک محمد 

نیز شامل  اند.
شورشی  هفت  عملیات ها  این  جریان  در  دفاع،  وزارت  گفته ی  به 
طالب باز داشت شده و مقداری سالح و مهمات نیز به دست نیروهای 

این عملیات ها 1۶  این خبرنامه، در  از  افتاده است. به نقل  امنیتی 
این  اخیر  اردوی ملی کشته شده اند. در هفته های  نیروهای  از  تن 
سنگین ترین تلفات است که بر شورشیان طالب وارد شده است؛ اما 

گروه طالبان تا هنوز در مورد این تلفات چیزی نگفته است.
را در  تلفات  این وزارت اعالم کرد که شورشیان طالب بیش ترین 
با  درگیری  اثر  از  طالب  متقبل شده اند. 121 شورشی  غور  والیت 
نیروهای امنیتی در ولسوالی های چارسده و پسابند این والیت کشته 

شده اند.
در روزهای اخیر گزارش ها از غور حاکی از آن بود که شورشیان طالب 
بر ولسوالی های چهارسده و پسابند والیت غور حمله کرده و کنترول 

آن را به دست گرفته اند. مقام های محلی والیت غور خبر داده بودند 
در  و شورشیان طالب  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری شدیدی  که 

ولسوالی چارسده ی والیت غور جریان دارد.
نیروهای  از  شماری  که  بود  گفته  غور  والیتی  شورای  رییس 
امنیتی در این ولسوالی در محاصره ی گروه طالبان گیر مانده اند و 
نرسند،  ولسوالی  این  در  مستقر  سربازان  به  فوری  کمک های  اگر 
ولسوالی چهارسده به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اما مسئوالن 
امنیتی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی ها، 
و  کرده  اعزام  را  هوایی  نیروهای  و  تازه نفس  سربازان  کماندو ها، 

حمالت شورشیان طالب را عقب زدند.

وقوع  از  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
درگیری میان گروه داعش و طالبان خبر داده و گفته اند که در 
این درگیری حدود 1۰ نفر از این گروه ها کشته شده اند. احمدضیا 
این درگیری در دو  ننگرهار گفته که  عبدل زی، سخنگوی والی 

ولسوالی  کوت و اچین این والیت رخ داده است.

مشخص  صورت  به  که  گفته اند  دولتی  مقام های  از  برخی 
اما  هستند؛  گروه ها  کدام  درگیر  گروه های  که  گفت  نمی توان 
طالبان  و  داعش  گروه  که  می گویند  ننگرهار  والیت  باشندگان 
چیزی  باره  این  در  گروه  دو  این  کنون  تا  شده اند.  درگیر  باهم 

نگفته اند.

پیش از این در 31 حمل سال روان مقام های والیت هلمند اعالم 
اعالم  یک دیگر  علیه  افغانستان  در  طالبان  و  داعش  که  کردند 
جهاد کرده  و علیه هم می جنگند. این مقام ها گفته بودند، اسنادی 
در دست دارند که گروه طالبان و گروه داعش به جنگجویان شان 

دستور می دهند که علیه یک دیگر مبارزه کنند.

2
انفجار در دانشگاه

وزارت خارجه:
 اخراج تاجران افغانستان از امارات را جدی تعقیب می کنیم

سیگار:
 افغانستان با کمبود کادرهای مسلکی در میدان های هوایی مواجه است

وزارت دفاع:
151 شورشی طالب در چهار روز گذشته کشته شدند

درگیری میان داعش و گروه طالبان در ننگرهار، ده کشته برجا گذاشت

طالبان ده ها غیرنظامی    را در والیت پکتیا ربودند

انفجاری ماینی در دانشگاه کابل، دو زخمی برجا گذاشت

گروگان گیری،
 ابزار کثیف باج گیری

شهریار فرهمند

پکتیا  والیت  در  را  مسافر  ده ها  گذشته  روز  مسلح  طالبان 
ربودند. جنگ جویان مسلح این گروه در منطقه ای موسوم به 
بدم کنده در ولسوالی سید کرم والیت پکتیا مسیر عمومی راه 
این والیت را بسته، ده ها موتر را توقف داده و گفته  می شود 

از میان آن ها ۶۰ تن را با خود برده اند. 
این دومین مورد آدم ربایی گروهی در سه ماه اخیر می باشد. 
پیش از این در ماه حوت سال گذشته گروهی از مردان مسلح 
ناشناس با توقف یک موتر بس مسافر بری، 31 مسافر را با 
خود بردند. دولت برای رهایی این افراد تالش های سیاسی، 
نظامی و استخباراتی زیادی کرد. در نهایت، هفته ی گذشته 
پس از هفته ها مذاکره و گفت وگو با ربایندگان، دولت موفق 
از  تن   19 دولت  کند.  آزاد  را  ربوده شده ها  از  تن   19 شد  
ربوده شده ها را در بدل رهایی نزدیک به سی تن از اعضای 
رها  ملی  امنیت  زندان های  از  ازبکستان  اسالمی  تحریک 
برای رهایی 31 مسافر  افغانستان  کرد . گفته می شود دولت 
ربوده شده، شماری از خواسته های آن ها را بر آورده کرده و به 

نحوی به این گروه باج داده است. 
مسافر  رهایی 31  بر سر  افغانستان  دولت  معامله ی  نحوه ی 
ربوده شده هرچند که منجر به آزادی بخش  عمده ای از 311 
افغانستان  مردم  سیمای  بر  اشک شوق  و  شد  ربوده  مسافر 
تبدیل شدن  از  نگرانی  اما  کرد؛  جاری  آن ها  خانواده های  و 
گروگان گیری به یک استراتژی نظامی و سیاسی نیز هم زمان 
با آن خلق گردید. خیلی ها این عملکرد حکومت وحدت ملی 
را مورد انتقاد جدی قرار دادند. این گمانه وجود دارد که پس 
باج گیرانه و گروگان گیری  اقدام  از به ثمر نشستن نخستین 
سازمان یافته ی تروریستان، آن ها برای دست یافتن به اهداف 
و تحمیل خواسته های خود بر دولت افغانستان، از مردم ملکی 
به  توجه  با  کنند.  استفاده  دولت  برابر  در  گروگان   شکل  به 
ناامنی های گسترده و حضور قوی آن ها در شاهراه ها و نقاط 
گروه های  و  شبکه ها  تمام  و  تروریستان  کشور،  دورد ست 
توانایی  افغانستان  نقاط  اکثر  در  افغانستان  در  تروریستی 

گروگان گیری را دارند. 
رویداد روز گذشته در والیت پکتیا این نگرانی را به واقعیت 
فرهنگ  به  گروگان گیری  تبدیل شدن  ادعای  و  کرد  تبدیل 
از  آشکارا  طالبان  گروه  کرد.  عملی  را  جنگی  استراتژی  و 
گرفته  گروگان  به  را  مردم  رفت و آمد  مسیر های  و  جاده ها 
دولت  بر  را  غیر قانونی اش  و  غیرمشروع  خواست های  تا 
افغانستان تحمیل کند. دولت افغانستان در خصوص حمایت 
این چنینی که رسانه ها و  از جان شهروندان کشور در موارد 
افکار عمومی نیز بر آن تمر کز می کنند، آسیب پذیر و از نظر 
از  است.  همراه  زیادی  مالحظات  و  محدودیت ها  با  عملی 
یک طرف مسئولیت حمایت از جان و زندگی شهروندان را 
را  آن ها  سرمایه ی  و  کار  زندگی،  امنیت  بایستی  و  داراست 
نرم  دست و پنجه  گروهی  با  دیگر،  سوی  از  اما  کند؛  تأمین 
می کند که برای رسیدن به اهداف و تحمیل خواست هایش از 

هیچ چیزی دریغ نمی ورزد.
مبنی  تروریستان  خواست  به  نباید  ابتدا  در  افغانستان  دولت 
بر رهایی اعضایش و نیز دادن پول به این گروه تن می داد. 
طالبان در حال حاضر از نظر نظامی توانایی نبرد رویاروی و 
مجبورند  و  ندارند  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  جبهه ای 
انتحاری،  حمالت  چون  تاکتیک هایی  و  شیوه ها  از  که 
گروگان گیری و استفاده از زندگی و جان مردم به شکل سپر 

انسانی در برابر دولت استفاده کنند.
با  و  جدی  گونه ی  به  مورد  این  در  باید  افغانستان  دولت 
آن ها،  نرمش  و  سستی  با  نگذارد  شود.  ایستاد  توان  تمام 
تروریستان چیره تر شده و هر روز از این ابزار کثیف در برابر 
دولت افغانستان استفاده کنند. با اقدام جدی و عاجل می توان 

پناه گاه ها و مخفی گاه های آن ها را پیدا کرد.
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وقتی فرد یا ملتی حسرت گذشته را می خورد، الزاماً به این 
معنا نیست که آن فرد یا ملت، گذشته ی بسیار خوبی را 
به این  سپری کرده؛ اما حسرت گذشته را خوردن دقیقاً 
معنا ست که »حال« و امروز این فرد یا ملت، »بد« است. 

حد اقل بد تر از گذشته.
گزارشی که دیروز در نیویورک تایمز چاپ و ترجمه ی آن 
در اطالعات روز منتشر شد، نشان می دهد که شماری از 
افغان ها حسرت گذشته و مشخصا حسرت دوران کرزی 
را می خورند و برای آن »دلتنگ اند«. آنچه این گزارش 
نیویورک تایمز را باورپذیر می کند، شنیدن اظهارات مشابه 

آنچه در نیویورک تایمز چاپ شده، از زبان مردم است.
شاید هرکدام از ما در چند ماه گذشته؛ از تاکسی ران، نانوا، 
دست فروش و نجار و گل کار بارها شنیده باشیم که »خدا 
آمرزش  طلب  این  هم  باز  بیامرزد«.  را  سابق  کفن کش 
برای کرزی، الزاما به معنای رضایت کامل مردم از دوران 
وضعیت  از  نارضایتی  از  بارزی  نشانه ی  بلکه  نیست،  او 

موجود است.
در این نوشته از بررسی دوران کرزی می گذریم، به این 
دلیل که کارنامه ی او در دوران خودش و پس از آن بارها 
بررسی شده و او شاید تنها مردی در سیاست افغانستان 
است که بیش ترین نقد و اعتراض را در دوران زمام داری 
خود شنید. پس حاال هم از کرزی و کارنامه اش با یک 
اشاره ی اجمالی بگذریم و آن این که اگر تحلیل ما عوامانه 
نباشد، بخش قابل مالحظه ای از شرایط و وضعیت کنونی، 
دولت  و  مردم  این  دوش  روی  کرزی  که  است  میراثی 

گذاشته است.
عادی  مردِم  تعبیر  به  دولتی  تشکیل  نافرجام،  انتخابات 
احزاب  پانگرفتن  و  اداری  گسترده ی  فساد  »دوسره«، 
حامد  که  اند  مواردی  از  برنامه،  با  و  نیرومند  سیاسی 
کرزی نمی تواند در هیچ دادگاهی از آن ها برائت بگیرد. 
رهبران حکومت وحدت  است که  این  بر سر  اما سخن 
ملی، با علم به همه ی این موارد، آمدند و قبول کردند و 
اعالم کردند که در یک سیستم جدید، با هم کار می کنند. 
آن ها تشکیل چنین حکومتی را »انتخاب کردند« و برای 
و  سپردند  تعهد  نا به سامانی ها،  با  مواجهه  و  آن  پیش برد 
نکته  بر همین  تکیه  با  سوگند خوردند. حاال شهروندان 
دارند  و حق  دارند  را  آن ها  نقد  و  مواخذه  است که حق 
مطالبات شهروندی و قانونی خود را از حکومت وحدت 

ملی بخواهند.
رییس جمهور غنی و تیم انتخاباتی اش با شعار »تحول و 
تداوم« آمدند و رییس اجرایی و تیمش با شعار اصالحات 
ساختار  در  کردند  قبول  تیم  دو  هر  وقتی  هم گرایی.  و 
که  کردند  اعالم  رهبر  دو  هر  کنند،  کار  هم  با  جدیدی 
به برنامه های اعالم شده ی هر دو تیم انتخاباتی پابندند، 
رقابت های دوره ی انتخابات را کنار گذاشته اند و به عنوان 
اما  باشند؛  هم  اجرایی  بازوی  است  قرار  واحد،  تیم  یک 
آیا در عمل چنین اتفاقی افتاد؟ واقعیت های  عینی ای که 
مردم بر مبنای آن تصمیم گیری و قضاوت می کنند، نشان 
دولت  همکاران  انتخابات،  دوران  رقیبان  که  نمی دهند 

این  برای  زیادی  نمونه های  باشند.  شده  ملی  وحدت 
ادعا وجود دارند.

مثاًل در حالی که اوضاع امنیتی خراب است و هفت ماه 
از تشکیل حکومت می گذرد، مملکت هنوز وزیر دفاع 
ندارد. چرا ندارد؟ چون رییس اجرایی و رییس جمهوری 

نتوانسته اند در این زمینه به توافقی برسند.
دست کم 3۰ والیت از 34 والیت هنوز  والی ندارند و 
با سرپرست ها اداره می شوند. حرف و حدیث ها در مورد 
دادستان  و  عالی  دادگاه  رییس  مرکزی،  بانک  رییس 
کل هنوز نهایی نشده و بحث و چانه زنی بر سر یکایک 
این  برای  مشخصی  ضرب االجل  این که  بدون  آن ها 

بحث ها وجود داشته باشد، ادامه دارند.
کم ترین تأثیری که این وضعیت بر اوضاع عمومی دارد، 
ادامه ی عمر دولت  تقویت شک و گمانه زنی در مورد 
است  وضعیتی  چنین  در  است.  آن  موفقیت  میزان  و 
عمل  محتاطانه  به شدت  سرمایه گذاران  و  تاجران  که 
رونق  که  بیش تری  سرمایه گذاری  جرأت  و  می کنند 
باشد، در  به دنبال داشته  را  اشتغال  ایجاد  اقتصادی و 

عمل از آن ها سلب می شود.
درگیر  که  و کسانی  مغازه داران  رستورانت ها،  صاحبان 
کاهش  و  بازار  رکود  از  اکثراً  هستند،  ساختمانی  کار 
بخشی  که  شد  یاد آور  باید  فوراً  اند.  شاکی  مشتری 
و  خارجی  نیروهای  حضور  با  مستقیماً  که  کاروبار  از 
با  حاضر  حال  در  بود،  مرتبط  آن ها  روزانه ی  مصارف 
خروج شمار قابل مالحظه ی آن ها، دیگر وجود ندارد. 
این را شهروندان نیز می دانند؛ اما سوال این است که 
رهبران حکومت وحدت ملی خود در اول گفته بودند که 
برای  و  می دانند  را  را می شناسند، مشکالت  چالش ها 
مواجهه با آن آماده اند. اما درگیری جدی و نه چندان 
بر  ملی   وحدت  حکومت  رهبران  پرده ی  پشت  پنهان 
یا  سر تقسیم مناصب دولتی، نشان می دهد که آن ها 
گزارش دقیقی از کاهش سریع امید مردم به دولت شان 

ندارند، یا فاقد برنامه ای برای جلوگیری از آن هستند.
نظرسنجی ای که در چهاردهم ثور در سایت طلوع نیوز 
جمهور  رییس  محبوبیت  که  می دهد  نشان  شد،  منتشر 
غنی نسبت به صد روز نخست دوران کاری اش، حدود 
این  یافته های  اگر  حتا  است.  یافته  کاهش  درصد   5۰
یک  آنچه  به  توجه  با  نباشند،  دقیق  کامال  نظرسنجی 
تا  و  باورپذیر  زبان مردم می شنود،  از  روزنامه نگار روزانه 

حد زیادی قابل اتکا ست.
رکود بازار کار و نگرانی مردم از رویاروشدن با یک بحران 
اقتصادی  تحول  که  است  این  نشانه ی  بیکاری،  جدی 
از  تا کنون که چنین برمی آید.  راه نیست- دست کم  در 
این که بگذریم، ظاهرا به نظر می رسد که توسن اصالحات 
سیاسی که برای بخش قابل مالحظه ای از هواداران تیم 

اصالحات مهم است، نیز در جا می زند.
نتوانسته به کار  انتخاباتی، هنوز  کمیسیون اصالح نظام 
به وضوح معلوم است که  آغاز کند. در چنین وضعیتی، 
انتخابات پارلمانی و در نتیجه لویه جرگه ای که قولش در 
توافق نامه ی سیاسی داده شده، به موقع برگزار و تشکیل 

نخواهند شد.
آن چه در باال یاد شد و نمونه های فروان دیگری که وجود 
دارند، دالیل و زمینه ی این را فراهم می کنند  که بخش 
قابل مالحظه ای از مردم، حسرت گذشته را بخورند و فکر 

کنند که »اوغایتا واقعا خوب غایتا بود«.
اما  خودش،  جای  سر  قضاوت  این  نادرستی  و  درستی 
وحدت  حکومت  رهبران  اگر  که  گفت  باید  بی مالحظه 
ندهند،  کارها  در  جدی  و  برنامه ریزی شده  شتابی  ملی 
نه  اگر  کاری  دولت،  این  به  اعتماد  و  امید  بازگرداندن 

ناممکن، اما به شدت دشوار خواهد بود.
اندکی  است. فرصت  افکار عمومی در حال شکل گیری 
دولت  اختیار  در  شکل گیری  این  در  مثبت  تغییر  برای 
فرصت  باشد:  الزم  تأکید  این  شاید  است.  ملی  وحدت 

اندکی.
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و  دلهره  بی هیچ  پرنده ها  چرا  می دانید  است:  این  حکیمانه  سخنان  از  یکی 
چون  می نشینند؟  خواست  دل شان  که  شاخچه ای  و  شاخه  هر  روی  واهمه  ای 
دارند. پس  اطمینان  بال های خودشان  به  بلکه  نه،  و شاخچه  شاخه  به  پرنده ها 
تو هم قبل از این که به کس  دیگری اعتماد کنی، به خودت اعتماد داشته باش. 
من یک عادت بد دارم که حکیمان را دوست دارم. سخنان شان را می خوانم و 
کوشش می کنم حکمت مورد نظر آن ها را با خودم داشته باشم. وقتی این سخن 
حکیمانه را شنیدم، خواستم تجربه کنم. رفتم کنار درختی و از درخت باال رفتم. 
اولین شاخه اش که رسیدم، اول اطمینان خودم را نسبت به خودم، به دست  به 
بنشینم، شاخه  ای که می دانستم شکننده است.  بعد رفتم که روی شاخه  آوردم. 
نشستم و شاخه شکست. هرچه تالش کردم به خودم اطمینان داشته باشم، نشد. 
با باسن خوردم به زمین. از قضا انتهای ستون فقراتم خورد به یک تکه سنگ. 
چند هفته ی دیگر اصاًل نشسته نمی توانستم. به شدت از ناحیه ی نشیمنگاه متضرر 
شده بودم. پیش خود دعا می کردم که برو خدا را شکر که در شاخه های باال و 
باالتر نرفته بودم، ورنه مجبور بودم چند ماه یا بیخی چند سال از نعمت نشستن 
روی نشیمنگاه محروم باشم. شاعر هم در این قسمت قباًل یک شعر سروده و 
ورنه  بودم،  نخوانده  را  آن  حکیمانه،  سخن  این  تجربه ی  از  قبل  من  متأسفانه 
شاعر  است.  شکننده  می فهمیدم  که  بنشینم  شاخه  ای  روی  که  نمی رفتم  هرگز 

چنین گفته است:
آدمی پرنده نیست

تا روی هر شاخه یا شاخچه یی که دلش خواست بنشیند
گر شکست شاخه یا شاخچه 

از نشیمنگاه ضرری نکند
آدمی بی بال است

گرچه به خودش همیش می بالد
نگرانم؟  این قدر  من  چرا  نخورید.  را  حکیمانه ی  سخن  هر  فریب  شما  امیدوارم 
دلیلش واضح است. چیزی  که این روزها زیاد است، حکیم است. اگر دقت کرده 
من  که  زدند  داد  گوش مان  پای  و  ما  چشم  جلو  آمدند  انبوهی  جماعت  باشید، 
نیز تصمیم بگیرید، به مردم  باشد و شما  اگر خدا تصمیم داشته  تصمیم دارم و 
شریف افغانستان خدمت کنم. از تمام توانایی ها و دانشی که تا امروز فراگرفته ام، 
در جهت بهبودی زندگی و شرایط زندگی مردم عزیزم کار بگیرم. قسم می خورم 
که نه شب دست از کار بکشم نه روز! استراحت بر من حرام باد اگر لحظه  ای از 

یاد شما مردم نجیب بکاهم.
و  شرافت  همین  می شود،  فراموشش  که  چیزی  اولین  رسید،  مقصد  به  که  بعد 
زمینه ی  فراهم کردن  می رسد،  ذهنش  به  که  کاری  اولین  است.  مردم  نجابت 
استراحت هرچه بیش تر است. تنها کاری که در تمام عمرش نخواهد کرد، همان 
همان  رسید،  نخواهد  ذهنش  به  هرگز  که  فکری  تنها  است.  مردم  به  خدمت 
داریم.  زیاد  آدم ها  قبیل  این  از  ما  است.  زندگی مردم  زندگی و شرایط  بهبودی 
یکی می گفت، اگر وزیر شوم، چنان شفاخانه بسازم و مناطق را از لحاظ تجهیزات 
طبی سرشار کنم که دیگر نیاز نباشد مثاًل از بامیان، مردم مریض خویش را به 
وقتی  اما  بگردند.  هندوستان  دوست،  کشور  در  معالجه  دنبال  یا  بیاورند  کابل 
اند  تمسخر کردن ها هدف مند  این  کنید که  )دقت  مردم  تمسخر  برای  وزیر شد، 
به  را  سه چرخه  مردم(  از  خاصی  تیپ  و  جامعه  یک  برابر  در  عقده  از  نشانی  و 
عنوان آمبوالنس می فرستد. سه چرخه ممکن است به عنوان آمبوالنس کار کند؛ 
بتوانند  بامیان  چون  والیتی  در  سه چرخه ها  که  می پذیرد  سلیم  عقل  کدام  اما 
کنید طیاره  باور  است،  از بس کوهستانی  بامیان  کنند؟  رفع  را  نیازمندی جامعه 
آن جا هنگ می کند. آن وقت ما از سه چرخه توقع داشته باشیم که قله پیمایی کرده 

و آن چه را ما نیاز داریم، برآورده کند؟! دریغ از یک کیلو کار درست!
شاعر که این وضعیت را از قبل می فهمیده، چنین سروده است:

حاال وزیر شده اید، بی ترس خطر کنید
هرچه که پول و دالر است، آن را هدر کنید

هرکس مزاحمت نمود در شرکت شما
اخراج ز کار نموده و وضعش بدتر کنید

هرچند که قول خدمت خود را سپرده اید
این فکر ناخواسته را از سر بدر کنید

گویند که فصل، فصل تالش است و کار نیک
اما شما تمام فصول را چکر کنید

ما هم اگر خطایی نمودیم و نوشتیم
از چند کمیسیون سر ما چپ چپ نظر کنید

آری عزیزهای دلم! قصه همین است
این قصه را با شوق تمام از بر کنید
در عین بی خیالی ها باشد دعای من
یارب مباد کز نشیمنگاه ضرر کنید!

مدیریت  وکالت،  ریاست،  وزارت،  باشد.  نداشته  توضیح  به  نیاز  دعایم  کنم  فکر 
همان شاخه هایی اند که به صورت قطع شکننده خواهند بود. اگر چه ممکن است 
در ابتدا قوی و محکم به نظر برسند، اما همین که شما روی آن نشستید، چاق و 
چله شده و وزن اضافی می گیرید. همین اضافه وزن ممکن است شما را به سقوط 
مواجه کرده و با نشیمنگاه به زمین بخورید. از ما گفتن بود، شما دل تان دیگه...

خبرنگار ناراضی

یارب مباد کز نشیمنگاه
 ضرر کنید!

هادی دریابی

رهبران 
حکومت وحدت ملی نخوانند

رحمت الله ارشاد

و  آمدند  تداوم«  و  »تحول  با شعار  انتخاباتی اش  تیم  و  غنی  رییس جمهور 
رییس اجرایی و تیمش با شعار اصالحات و هم گرایی. وقتی هر دو تیم قبول 
به  که  کردند  اعالم  رهبر  دو  هر  کنند،  کار  هم  با  جدیدی  ساختار  در  کردند 
دوره ی  رقابت های  پابندند،  انتخاباتی  تیم  دو  هر  اعالم شده ی  برنامه های 
بازوی  است  قرار  واحد،  تیم  یک  عنوان  به  و  گذاشته اند  کنار  را  انتخابات 
اجرایی هم باشند؛ اما آیا در عمل چنین اتفاقی افتاد؟ واقعیت های  عینی ای که 
مردم بر مبنای آن تصمیم گیری و قضاوت می کنند، نشان نمی دهند که رقیبان 
زیادی  نمونه های  باشند.  شده  ملی  وحدت  دولت  همکاران  انتخابات،  دوران 

برای این ادعا وجود دارند.
تشکیل حکومت  از  ماه  هفت  و  است  خراب  امنیتی  اوضاع  که  حالی  در  مثاًل 
و  اجرایی  رییس  چون  ندارد؟  چرا  ندارد.  دفاع  وزیر  هنوز  مملکت  می گذرد، 

رییس جمهوری نتوانسته اند در این زمینه به توافقی برسند.
اداره  سرپرست ها  با  و  ندارند  والی  هنوز   والیت   34 از  والیت   30 دست کم 
می شوند. حرف و حدیث ها در مورد رییس بانک مرکزی، رییس دادگاه عالی 
و دادستان کل هنوز نهایی نشده و بحث و چانه زنی بر سر یکایک آن ها بدون 
این که ضرب االجل مشخصی برای این بحث ها وجود داشته باشد، ادامه دارند.



باور این که اشتغال کارگران مهاجر افغانستانی در ایران موجب 
باالرفتن نرخ بیکاری کارگران ایرانی می شود، با واقعیت موجود 

در تضاد است.
روز 11 ثور/اردیبهشت امسال، تعدادی از کارگران در راه پیمایی 
دولتی روز جهانی کارگر، پالکاردهایی را با خود حمل کردند که 
در آن خواستار اخراج کارگران افغانستان از ایران شدند. کارگران 
مهاجر افغانستانی بخشی از نیروی کار ایران را تشکیل می دهند 
که در مشاغل محدودی اجازه ی کار دارند. نرخ بیکاری در ایران 
هنوز از برنامه ی پنجم توسعه عقب است و اخراج و بیکار سازی، 
در سال 93  ایران  در  کارگری  اعتراض های  از جمله ی دالیل 

بودند.
ایران در مقایسه  اقتصادی  شرایط زندگی و بهتربودن وضعیت 
ایران  به  کار  برای  را  زیادی  افغان های  هم چنان  افغانستان،  با 
آیا به کارگیری کارگران  این است که  اما پرسش  می کشاند و 
اخراج  و  بیکاری  اصلی   دلیل  کارفرما،  توسط  افغانستان  مهاجر 

کارگران در ایران است یا این مسئله دالیل دیگری دارد؟
انگیزه های مهاجرت کارگران افغانستان به ایران

و  مهاجرین  امور  »وزارت  توسط  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
بی سابقه ی  و  گروهی  »کوچ  افغانستان،  در  عودت کنندگان« 
افغان ها پس از تهاجم گسترده ی ارتش سرخ شوروی سابق در 

طی سال های 1359 تا 13۶۷ صورت گرفته است.«
یافته های تحقیقات مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران که 
در فاصله ی سال های 13۷۷ تا 13۷9 انجام شده، نشانگر آن اند 
که ۷9 درصد از پاسخ دهندگان به وجود جنگ در افغانستان به 
از  درصد   1۶ فقط  و  کرده اند  اشاره  خود  مهاجرت  علت  عنوان 
بیان  در  مالی  و  اقتصادی  نامطلوب  وضعیت  به  پاسخ دهندگان 

علت مهاجرت خود اشاره داشته اند.
ابن سینا  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  سلطانی،  محمد جواد 
ایران  به  افغانستان  کار  نیروی  مهاجرت  علت  سه  به  کابل  در 
اشاره می کند و به رادیو زمانه می گوید: »معمواًل کسانی که در 
جست وجوی کار در بازارهای ایران هستند، کسانی هستند که 
از لحاظ مهارت و توانایی های اقتصادی نمی توانند در افغانستان 
انتخاب  یک  آن ها  برای  ایران  کار  بازار  بنابراین،  و  کنند  کار 
ناگزیر است. موضوع دوم هم قرابت های زبانی و فرهنگی بین 
برای کسانی  جاذبه  این خود یک  که  است  افغانستان  و  ایران 
کنند.  ایران سفر  به  کار  نیروی  عنوان  به  که می خواهند  است 
باعث  ایران  به  آسان  است. دسترسی  مسئله ی سوم، دسترسی 
ایران  سمت  به  افغان  کارگران  از  وسیعی  حجم  که  می شود 

سرازیر شوند.«
نرخ بیکاری در افغانستان در سال گذشته 2۶ درصد اعالم شده 
است و حداقل درآمد یک کارگر ساده در افغانستان بنابر اعالم 
اتحادیه ی ملی کارگران افغانستان، پنج هزار افغانی )معادل 9۰ 
دالر( در ماه است. با این که قانون کار افغانستان هشت ساعت 
کار  ساعت  اما  کرده،  مشخص  کارگر  هر  برای  را  روزانه  کار 
روزانه تا 12 ساعت هم می رسد. قانون کار افغانستان، پرداخت 
حق بیمه ی کارگران را پیش بینی کرده است؛ اما این قانون از 
ضمانت اجرایی الزم برخوردار نیست و بسیاری از کارگران فاقد 

حمایت بیمه ای هستند.
شریف،  مزار  ساکن  و  کارگری  مسایل  آگاه  رضوی،  حاشر 
و  بد  بین  انتخاب  ایران  به  افغانستان  از  را  کارگران  مهاجرت 
بدتر می داند و به رادیو زمانه می گوید: »شرایط افغانستان از سال 
2۰12 به این سو از نظر اقتصادی و امنیتی بدتر شده است. احوال 
زندگی کارگرانی که در افغانستان کار می کنند، به مراتب بدتر 
از ایران است. وضع در افغانستان به گونه ای است که کارگران 
نمی توانند کار کنند. شرایط امنیتی موقعیت را به  گونه ای کرده 
است که اکثر کارگران وقتی برای کار به ایران می روند، همراه 
با خانواده ی  شان از افغانستان خارج می شوند. کارگرانی هم که 
بدون خانواده   از کشور خارج می شوند، در ایران می مانند و برای 

آن ها پول می فرستند.«
افغانی ها  که  کارهایی  به  توجه  »با  می گوید:  ادامه  در  رضوی 
را  کار  دشوار  و  شرایط سخت  و  می دهند  تن  آن  به  ایران  در 

می پذیرند، می توان شرایط سخت امنیتی حاکم بر افغانستان را 
حدس زد.«

افغانستان، 29 دلو/بهمن ماه  یوناما، نمایندگی سازمان ملل در 
 ۶۶9 و  هزار  سه   ،2۰13 سال  در  که  کرد  اعالم  گذشته  سال 
غیرنظامی در افغانستان کشته و شش هزار و 849 نفر هم زخمی 

شده اند.
وضعیت کارگران مهاجر افغانستان در ایران

شهروندان  از  نفر  میلیون  دو  حدود  غیررسمی،  آمار  طبق 
از این تعداد 5۷۰ هزار  ایران زندگی می کنند که  افغانستان در 
نفر به صورت غیرقانونی در تهران سکونت دارند. استان تهران 
و استان خراسان رضوی، بیش ترین تعداد مهاجران از افغانستان 
ایران  را در خود جای داده اند و بقیه ی مهاجران در 12 استان 

سکونت دارند.
تا کنون آماری رسمی در مورد تعداد کارگران مهاجر افغان که 
در ایران کار می کنند، منتشر نشده است. بر اساس فهرستی که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، اتباع کشور 
افغانستان که دارای مدارک قانونی برای اقامت هستند، فقط در 

چهار گروه شغلی می توانند کار کنند.
لیست مشاغل برای کارگران مهاجر افغانستان

کارگاه های  ساختمانی،  کارهای  کوره پزخانه ها،  گروه های 
کشاورزی از جمله ی مشاغل تعیین شده برای کارگران افغانستان 

در ایران اند.
کارگران تبعه ی افغانستان در ایران شامل قانون کار و بیمه ی 
تأمین اجتماعی نمی شوند و قانون حداقل دست مزد شورای عالی 
کارگران  به  پرداختی  دست مزد  نمی شود.  آن ها  شامل  نیز  کار 
مهاجر افغانستان به خاطر عدم بهره مندی از قانون کار، پایین تر 
از دست مزد پرداختی به کارگران ایرانی در کار مشابه است. آن ها 
از دریافت یارانه های نقدی دولت محروم هستند و هم چنین حق 

گرفتن گواهی نامه ی رانندگی را در ایران ندارند.
شرایط  خاطر  به  که  افغانستان  از  مهاجر  کارگر  نظری،  عنایت 
 3۰ از  بیش  کرده،  مهاجرت  ترکیه  به  ایران  در  زندگی  سخت 
شغل مختلف را در 9 سال حضورش در ایران تجربه کرده است. 
او در باره ی شرایط کار کارگران مهاجر افغان در ایران به رادیو 
زمانه می گوید: »به خاطر این که کارفرما از نظر قانونی در ایران 
دستش باز بود، در اکثر مواقع پولی به من پرداخت نمی کردند و 
به همین خاطر، من در جاهای مختلفی کار می کردم. دست مزد 
پرداختی به ما پایین تر از پرداختی بود که در همان کار مشابه به 

کارگران ایرانی می دادند.«
نظری برخورد دولت ایران را با مهاجران افغانستان تبعیض آمیز 
با  اسالمی  جمهوری  دولت  برخورد  که  است  معتقد  و  می داند 
و  عراقی  مهاجران  »با  است:  بهتر  کشورها  سایر  مهاجران 
آذربایجانی در ایران بسیار خوب رفتار می شود. رفتار با ارامنه در 
ایران هم خیلی انسانی تر است؛ اما با مهاجران افغان به گونه ای 

غیر انسانی برخورد می شود.«
غدیر، کارگر باربر در بازار تهران، 22 سال است در تهران زندگی 
می کند و از بدخشان افغانستان به ایران آمده است. همسر غدیر 
بیمار است و به دلیل نداشتن بیمه، قادر به پرداخت هزینه های 
تهران  بازار  در  کار  شرایط سخت  توصیف  با  او  نیست.  درمان 
می گوید: »برای جابه جاکردن بارهای مختلف با چرخ دستی بین 
دو هزار تا پنج هزار تومان می دهند. در سال های قبل ایرانی های 
زیادی به همین میدان اعدام می آمدند و مثل من یک چرخ برای 
خودشان دست و پا می کردند و بار جابه جا می کردند؛ اما االن چند 
سالی است که از آن ها خبری نیست؛ چون پول پرداختی از طرف 
بار با چرخ کم است و کفاف حداقل  بازاری ها برای جابه جایی 
زندگی را نمی دهد. فقط افغان ها هستند که چون امید بازگشت 

به افغانستان ندارند، این کار را انجام می دهند.«
مهاجران  برای  کار  وزارت  که  محدودی  مشاغل  به  توجه  با 
از  این کارگران در بسیاری  افغان در نظر گرفته است، اشتغال 
کارخانه های بزرگ صنعتی، پتروشیمی، ذوب آهن، فوالد، بخش 
بیکاری  علت  آیا  حساب،  این  با  است.  ممنوع  و...  حمل و نقل 

کارگران ایرانی، ورود مهاجران افغانستان به ایران است؟
دولت، دلیل بیکاری کارگران در ایران

دولتی  تشکل  کارگر-  خانه ی  کارگر،  جهانی  روز  در  امسال 
کارگری در ایران- اقدام به برگزاری مراسم و راه پیمایی ای کرد 
کارگران  اخراج  مضمون  با  پرچم هایی  و  پالکاردها  آن  در  که 
در  مطرح شده  شعارهای  در  درآمدند.  اهتزاز  به  ایران  از  افغان 
این راه پیمایی، علت بیکاری و کمبود کار برای کارگران ایرانی، 

اشتغال کارگران افغان عنوان شد.
قم  و  اصفهان  رضوی،  خراسان  استان های  در  بیکاری  نرخ 
کار  آن جا  در  افغانستانی  مهاجر  کارگران  تعداد  بیش ترین  که 
می کنند، پایین تر از نرخ بیکاری در استان هایی مانند مازندران، 
کهکیلویه و بویر احمد و کردستان است که مهاجران افغان حق 

ورود به آن جا را ندارند.
بیکاری  علت  کارگری،  حوزه ی  کارشناس  عالی پور،  ابراهیم 
نمی داند  افغانستان  مهاجر  کارگران  اشتغال  را  ایرانی  کارگران 
و به رادیو زمانه می گوید: »اول باید بگوییم که کارگران افغان 
افغان  کارگران  می کنند.  کار  حیطه هایی  چه  در  ایران  در  االن 
بیش تر در کارهای ساختمانی و کارهایی که ایرانی ها حاضر به 
انجام آن نیستند، مشغول به کار هستند. ما هیچ کارگر مهاجر 

افغان را نمی بینیم که در کارخانه های صنعتی کار کند.«
عالی پور در ادامه با اشاره به تعطیلی ۷۰ درصد از صنایع ایران 
معیشتی  نظر  از  ایرانی  کارگران  و  معلمان  »وضعیت  می گوید: 
کارخانه،  چندین  روز  هر  دارد.  قرار  ممکن  وضعیت  بدترین  در 
مؤسسه و شرکت در ایران تعطیل می شوند و به کارگران بیکار 
می شوند،  تعطیل  که  کارخانه هایی  در  مگر  می شود.  اضافه 
کارگران افغان کار می کنند یا اصال اجازه ی کار در آن کارخانه ها 
را دارند؟ برنامه و سیستم اشتباهی که در خود حاکمیت هست، 
باعث شده که تولید داخلی ضعیف شود و وقتی که تولید داخلی 

کم شود، کارگر هم نمی تواند کار کند.«
با در نظرگرفتن این که کارفرما ترجیح می دهد در همان مشاغلی 
که دولت اجازه ی کار به کارگران مهاجر داده است، کارگری را 
با دست مزد کمتر، بدون بیمه و نظارت قانون کار استخدام کند، 
اگر خواسته ی بخشی از کارگران مبنی بر اخراج کارگران افغان 
تحقق یابد، تکلیف مشاغلی که فقط کارگران مهاجر حاضر به 

انجام آن ها هستند چه می شود؟
با توجه به مشاغل محدودی که در آن ها کارگران مهاجر افغان 
اجازه ی کار دارند، بعید به نظر می رسد که علت بیکاری کارگران 

ایرانی، اشتغال کارگران افغان باشد.
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قابل  و  محکم  نکته   ای  اغراق آمیزبودن،  وجود  با 

تأمل در این داستان بیان شده است: هر دو گروه 

زنان طبقه ی متوسط و طبقه ی کارگر، در جهان 

معرض  در  است  ممکن  مردان،  سلطه ی  تحت 

سوء استفاده و خشونت قرار بگیرند.

از  یکی  انتقاد  مقابل  در  خشم  با  ولستانکرافت 

دوستان مردش بر آخرین رمانش، چنین دفاع کرد:

فکر می کنی وضعیت  تو  این که می بینم  از  »من 

ماری اهمیت چندانی ندارد، شوکه شدم، یا بهتر 

تنها  را  تو  احساس  این  آزرده ام.  بگویم  است 

می توانم با به یادآوردن این که تو یک مرد هستی، 

برای خود توجیه کنم«.

موضوعی که او مطرح کرد، در واقع اهمیت زیادی 

داشت و همان چیزی بود که میراث ماندگار زنان 

بر آن استوار است: زنان باید با شهامت و بی پروا 

در مورد خود و داستان زندگی شان صحبت کنند، 

و  آرزوها  و  بگیرند   به گفت وگو  را  احساسات خود 

احساس شان از فریب خوردگی و ستمی که تجربه 

کرده اند را آزادانه بیان کنند.

گرچه رمان آخر ولستانکرافت ناتمام باقی ماند؛ اما 

غم انگیز  آینده ی  او  از  جامانده  به  یادداشت های 

حقیقت  »همسرش  می کند:  ترسیم  را  قهرمانش 

سقط  بارداری-  خیانت کار-  معشوق  می فهمد-  را 

جنین- خودکشی«. احتماالً او هرگز نمی توانست 

برای  شاد  پایانی  تصور  به  متقاعد  حتا  را  خود 

برای  تنها  ولستانکرافت  کند.  داستانش  قهرمان 

ویلیام  با  را  شادی  و  آرامش  کوتاه  خیلی  مدت 

گودوین تجربه کرد. او چندماه پس از ازدواجش 

ماری  دنیا رفت: یک  از  فرزند دومش  زایمان  در 

نام  به  شاعری  با  شد،  بزرگ  وقتی  که  دیگر 

خارق العاده ی  رمان  و  کرد  ازدواج  شلی  پرسی 

»فرانکشتاین« را نوشت.

فصل چهارم

اوایل قرن نوزده میالدی: زنان اصالح گر- 1

و  ادعاها  مطرح شدن  شاهد  میالدی   19 قرن 

گفت وگوهای روزافزون و گسترده ی زنان بود که 

گسترش  به  بود  واکنشی  زیادی  حد  تا  احتماالً 

و  فضیلت  )دارای  واقعی«  »زنانگی  از  تصویری 

نجابت ایده آل( که به نظر می آمد هر روز محدودتر 

می شد. اگرچه زنان و )مردان( زیادی به روشنی 

گفتند  سخن  و  خواستند  به پا  وضعیت  این  علیه 

تنها  اما  کردند؛  عمل  باورهای شان  اساس  بر  و 

کمپاین های  که  بود  قرن  این  دوم  نیمه ی  در 

تحصیالت  برای  مشخصاً  سازمان یافته ای 

کاریابی،  فرصت های  افزایش  زنان،  برای  بهتر 

تأثیر  زنان متأهل  قوانینی که روی  در  اصالحات 

می گذارند و هم چنان برای دادن حق رای به زنان، 

آغاز به سر برآوردن کردند.

در 1843، ماریون رید که زنی متأهل بود، کتاب 

»دادخواستی برای زنان« را منتشر کرد. این کتاب 

تأثیرگذارین  و  جامع ترین  عنوان  به  حق،  به  که 

بیانیه برای زنان از زمان »استیفای حقوق زنان« 

این  در  رید  است.  شده  توصیف  ولستانکرافت 

پایان  تا  اصالح گران  که  را  مسایلی  اثر  کتاب 

این قرن بر آن ها متمرکز بودند، پوشش می دهد 

و از این لحاظ اهمیت اساسی دارد. )این کتاب 

چندین  و  داشت  زیادی  خوانندگان  دوران  آن  در 

در  بیش تر  می آید  نظر  به  اگرچه  شد؛  بازنشر  بار 

رید  انگلستان(.  در  تا  بود  شده  معروف  آمریکا 

از شیوه ای  و محکمی  منصفانه  تحلیل  و  تجزیه 

که معاصرانش- که او می پذیرد، اکثراً زنان دیگر 

»محدوده ی  به  راجع  نفس  به  اعتماد  با  بودند- 

از  با  برابر  را  زنانگی  و  می کردند  صحبت  زنان« 

خودگذشتگی می دانستند، ارائه کرد. رفتار »زنانه« 

در عمل، به معنای »رفتار و منش خوب و توجه به 

خواسته های شوهر، پاکیزه نگه داشتن فرزندان و 

مراقبت از آن ها  و احترام به قراردادهای خانگی« 

دانسته می شد. اما رید بیش تر و تأثیرگذارتر از هر 

این  که   می کند  تأکید  زمان  آن  در  دیگری  کس 

در  باشکوه،  و  بافضیلت  ظاهر  به  نفس«ِ  »انکار 

واقع معموالً شامل »عمل جنایت کارانه ی انقراض 

نفس« است.

بر بنیاد ادعای رید، آموزشی که به بیش تر دختران 

و  »محدود  بیش تر  را  آن ها  تنها  می شود،  داده 

اندیشه ای  از  نشانه ای  »هر  می کند:  محصور« 

مستقل به سختی سرکوب می شود... اکثر دختران 

مانند ماشین های مکانیکی مطیع می شوند«. رید 

هم چنان به تندی در مورد مشکالت تقریباً غیرقابل 

مقابل  آن  با  زنان  از  بسیاری  که  برطرف کردنی 

بودند، نظر می دهد: »دسترسی به شیوه ای برای 

دختران  بیش تر  مناسب«.  و  اساسی  تحصیالت 

تربیت  برای »اجرای شاهکارانه ی وظایف شان« 

می شدند و »ذهن و شعور آن ها تهی و بی حاصل 

باقی می ماند«.

نوزدهم  قرن  سراسر  در  تحصیالت  مسئله ی 

میالدی اهمیت مرکزی داشت. به نظر می آمد از 

دوران ماری آستل و ماری ولستانکرافت تغییرات 

دختران-  برای  آموزش  بود.  نشده  ایجاد  چندانی 

به ندرت  چه در خانه توسط معلم های خانگی که 

نامناسب-  در مدارسی  یا  مناسب داشتند،  آموزش 

بدون هیچ برنامه ریزی انجام می شد و موفقیت آمیز 

نبود.

رید توجه می کرد که مسئولیت های خانگی  البته 

ادعا  او  اگرچه  بشناسد؛  رسمیت  به  را  زنان 

می کند که اغلب زنان وظایف خانگی خود را »با 

با  و  سردی   به  عشق،  و  روح  بدون  بی عالقگی، 

می پذیرد  او  می دهند.  انجام  مکانیکی«  حالتی 

باید بخشی   با وضعیت موجود، کارهای خانه  که 

زندگی  اصلی«  بخش  گفت  می توان  »حتا  و 

می کند  استدالل  او  اما  بدهند.  تشکیل  را  زنان 

که هیچ دلیل و منطقی وجود ندارد که چرا زنان 

باید »محدود« به خانه و کارهای خانه شوند. او 

در سایه ی اکراه و با بی میلی می پذیرد که بعضی 

ممکن  نیز  خودش  فرمان برانه ی«  »رفتارهای  از 

می پرسد:  او  اما  باشد.  مردان«  خاطر  »به  است 

»اگر حقوق زنان مانند مردان نیستند، پس چگونه 

تبیین می شوند؟« او در یک معنا، تأیید می کند که 

زنان برای مردان ساخته شده اند؛ اما در مفهومی 

باالتر و مهم تر تنها برای خودشان. او می گوید، 

بی گناهی برابر با پاک دامنی نیست.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش پانزدهم

منبع: رادیو زمانهبهرنگ زندی

مهاجران افغانستان
 دلیل بیکاری کارگران ایرانی نیستند

دو  حدود  غیررسمی،  آمار  طبق 
میلیون نفر از شهروندان افغانستان 
این  از  که  می کنند  زندگی  ایران  در 
صورت  به  نفر  هزار   ۵۷۰ تعداد 
غیرقانونی در تهران سکونت دارند. 
خراسان  استان  و  تهران  استان 
رضوی، بیش ترین تعداد مهاجران از 
افغانستان را در خود جای داده اند و 
بقیه ی مهاجران در ۱۲ استان ایران 

سکونت دارند.
مورد  در  رسمی  آماری  کنون  تا 
در  که  افغان  مهاجر  کارگران  تعداد 
نشده  منتشر  می کنند،  کار  ایران 
است. بر اساس فهرستی که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر 
افغانستان  کشور  اتباع  است،  کرده 
که دارای مدارک قانونی برای اقامت 
شغلی  گروه  چهار  در  فقط  هستند، 

می توانند کار کنند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

خوب  جنوب  و  است  بد  شمال  گاه  که  می دانید 
در  بد.  شمال  و  است  خوب  جنوب  گاه  و  است 
بحث از کوریا همان کوریای شمالی خوب است. 
اوضاع آن کشور با اوضاع روانی و ذهنی ما سخت 
شکایت  دایماً  کسی  که  باشید  دیده  است.  سازگار 
را  کاهو  روز  یک  می کند.  درد  شکمش  که  دارد 
کار  کار  که  می خورد  قسم  روز  یک  می کند،  متهم 
پدر  خانه ی  در  دیروز  که  است  چارمغزی  همان 
می رود  دورتر  حتا  گاهی  خورد؛  سینای شان  علی 
با قاطعیت می گوید که آن بادرنگ یخ زده ای که  و 
شصت و سه سال پیش خورده، او را برای همیشه به 

درد شکم مبتال کرده .
می خواهد  هروقت  هم  ما  عزیز  تقریباً  وطن  این 
بفهمد دردش از کجا آمده، از هزاران عامل جمادی 
و نباتی و نژاتی و اقتصاتی و... یاد می کند. به نظر 
اصلی  درد  دیگر،  اطبای  از  بسیاری  نظر  به  و  من، 
ما درد تذبذب و تردید است. به عبارتی دیگر، ما 
آخوند  آن  قول  به  نیستیم.  قاطع  باید  که  آن گونه 
ایشان شکایت کرده  وارسته »می گوییم، نمی کنیم«. 
تهدید  هی  بی انضباط  خانم  مشت  یک  که  بود 
خواهند  ماچ  را  آخوند  روی  روزی  که  می کنند 
کرد؛ اما می گویند و نمی کنند. حکایت ما هم همین 
است. حاال ممکن است بگویید کوریای شمالی از 
کجا وارد این بحث شد. قصه از این قرار است که 
چندی پیش رییس جمهور آن کشور جنت خصال 
سخن رانی می کرد و برای مردم مثال توضیح می داد 
که چرا نگاه کردن به آسمان خالف قوانین جمهوری 
باید  از خوابیدن  قبل  هر شب  مردم  یا چرا  است، 
سوراخ های پیکرهای مطهر خود را با پنبه کور کنند. 
در میانه ی سخن رانی ایشان، وزیر دفاع او برای یک 
ثانیه به خوابی عمیق فرو رفت و رییس جمهور این 
را دید. فردایش وزیر دفاع مذکور را به لوله ی توپ 
به طرف  به صورت قطعات  را  او  نمودند و  مزین 
آسمان زیبای کوریا پرتاب کردند. در نتیجه ی این 
کار، ناگهان اقتصاد کوریای شمالی چنان شکوفا شد 
که بپرس، ولی من فرصت جواب دادن ندارم. چرا که 

اصل گپ این است:
شمالی،  کوریای  دفاع  وزیر  جانانه ی  اعدام  از  بعد 
افغانستان،  یعنی  آسیا،  قلب  کوریای  قهرمان  مردم 
به  نمودند که  تمنا  از خداوند  برپا کردند و  جشن 
بفرماید.  اعطا  نیز چنان رییس جمهوری  افغانستان 
اما خداوند طبق معمول به این آرزوی افغان ها هم 
نماینده ی  فعال صدها  که  است  این  نکرد.  توجهی 
پارلمان و سنا و ده ها وزیر و والی خواب زده داریم 
که هیچ کس اعدام شان نمی کند. نمی دانم این ها تا کی 
روی دست ما خواهند ماند. دولت ما هم که هیچ 
یاد نمی گیرد. ملت اعدام می خواهد، دولت مذبذب 
به  که  دولتی شویم  نشد که صاحب  است. یک بار 

ملت گوش بدهد و به آرزوهای مردم اعتنا کند.

یاد بگیریم

سیمور هرش 

بخش نخست

London Review of Books  :برگردان: جواد زاولستانی منبع

سربازان  از  گروهی  که  زمانی  از  سال  چهار 

عملیات ویژه ی نیروی دریایی ایاالت متحده 

حمله ی  یک  جریان  در  را  الدن  بن  اسامه 

مجتمع  یک  بلند  دیوارهای  داخل  در  شبانه  

قتل  به  پاکستان  ایبت آباد  در  مسکونی 

بن  اسامه  کشتن  است.  گذشته  رساندند، 

الدن لحظه های اوج دوره ی نخست ریاست 

دوباره ی  برنده شدن  عوامل  از  یکی  و  اوباما 

که  دارد  تأکید  هم  هنوز  سفید  کاخ  بود.  او 

کار  همه،  و  همه  الدن،  بن  اسامه  کشتن 

امریکایی ها بود و جنراالن بلندپایه ی ارتش و 

استخبارات پاکستان پیشاپیش در باره ی این 

گزارش  این  اما  نمی دانستند.  چیزی  حمله 

مانند دیگر گزارش های اداره ی اوباما نادرست 

گزارش  که  است  این  قوی   احتمال  است. 

اسامه  قتل  از  رسمی  روایت  و  اوباما  اداره ی 

 )Lewis CarroLL( بن الدن را لیوس کارل

تحت  مهم  فرد  الدن،  بن  آیا  بود.  نوشته 

تعقیب بین المللی، یک شهرک پُررفت و آمد در 

فاصله ی چهل مایل از اسالم آباد را امن ترین 

عملیات های  آن جا  از  و  بود  یافته  مکان 

فضای  در  او  می کرد؟  فرماندهی  را  القاعده 

باز پنهان شده بود. روایت امریکا این است.

که  بود  این  روایت  این  در  دروغ  آشکارترین 

رهبران ارشد نظامی پاکستان، جنرال اشفاق 

جنرال  و  ارتش   ستاد  رییس  کیانی،  پرویز 

احمد شجاع پاشا، رییس عمومی آی اس آی، 

هرگز از این مأموریت ایاالت متحده آگاهی 

گزارش ها  از  مجموعه ای  وجود  با  نداشتند. 

به چالش می کشد، موضع  را  این روایت  که 

کاخ سفید هم چنان تغییر نکرده است. یکی 

از گزارش هایی که روایت اداره ی اوباما را به 

تایمز  نیویورک  مجله ی  در  می کشد،  چالش 

به تاریخ 19 مارچ 2014 به قلم کارلوتا گال 

پوشش  زیر  برای  که  گال  خانم  شد.  منتشر 

افغانستان دوازده سال  قراردادن رویدادهای 

بود که  نوشته  این کشور سپری کرده،  را در 

»یک مقام پاکستانی« به او گفته که جنرال 

پاشا قبل از حمله ی امریکا می دانست که بن 

مقام های  می کند.  زندگی  ایبت آباد  در  الدن 

را  او  ادعای  این  پاکستانی  و  ایاالت متحده 

شد.  تمام  همان جا  در  داستان  و  کردند  رد 

مطالعات  و  تحقیقات  مرکز  اجرایی  رییس 

کتاب  در  گل،  امتیاز  پاکستان،  در  امنیتی 

بعد  و  اسامه  از  پیش  پاکستان:  نام  به  خود 

از اسامه )2012) نوشته است که او با چهار 

که  کرده  صحبت  آی اس آی  مخفی  افسر 

نظامیان  که  بودند  نظر  این  به  آن ها  همه ی 

بوده اند.  آگاه  حمله  این  از  حتما  پاکستان 

زمانی  دیگر  بار  فبروری  ماه  در  موضوع  این 

درانی  اسد  متقاعد،  جنرال  که  شد  مطرح 

آی اس آی  رییس   1990 دهه ی  در  که 

که  گفت  الجزیره  مصاحبه کننده ی  به  بود، 

»کامال ممکن است« که افسران بلندپایه ی 

آی اس آی می دانسته اند که بن الدن در کجا 

پنهان است؛ »اما احتمال قوی تر این است 

آنان  دیدگاه  و  آن ها حتما می دانسته اند.  که 

این بوده است که موقعیت بن الدن در زمان 

مناسب  زمان  و  شد  خواهد  آشکار  مناسب 

وقتی  ست که شما می توانید در بدل آن چیز 

الزم را به دست بیاورید- اگر شما کسی مانند 

بن الدن را در دست داشته باشید، به سادگی 

آن را به ایاالت متحده تحویل نمی دهید.«

گرفتم  تماس  درانی  با  من  امسال،  بهار  در 

باره ی  در  امریکایی  منابع  از  که  را  آنچه  و 

او  با  جزئیات  با  می دانستم،  الدن  بن  قتل 

سال  از  الدن  بن  این که  گذاشتم:  میان  در 

2006 بدین سو در ایبت آباد زندانی آی اس ای 

بوده است؛ این که کیانی و پاشا پیشاپیش از 

حمله ی ایاالت متحده آگاه بوده اند و اطمینان 

به  امریکایی  هلی کوپتر  دو  که  بودند  داده 

و  شوند  پاکستان  فضای  وارد  مصئون  شکل 

گروه عملیات خاص را به ایبت آباد پایین کنند 

پاکستان  در  هیچ گونه هشدار  اعالم  و سبب 

سفید  کاخ  آنچه  برخالف  این که  و  نشوند 

است،  کرده  ادعا  بعد  به   2011 می  ماه  از 

 )Cia( امریکا  مرکزی  استخبارات  سازمان 

با تعقیب پیام رسان اسامه بن الدن موقعیت 

او را پیدا نکردند، بلکه  یک افسر بلندپایه ی 

به  پاکستان،  استخبارات  سازمان  پیشین 

به خاطر  دالر جایزه   ملیون  امید دریافت 25 

پیداکردن بن الدن که توسط ایاالت متحده 

اعالم شده بود، ایاالت متحده را از موقعیت 

علی رغم  این که   و  ساخت   آگاه  الدن  بن 

دستور اوباما به حمله و عملی کردن آن توسط 

گروه عملیات خاص، جنبه های دیگر گزارش 

و روایت دولت امریکا از کشته شدن اسامه بن 

الدن دروغ است.

و  روایت  که  »وقتی  گفت:  من  به  درانی 

گزارش شما از این رویداد، بیرون داده شود- 

پاکستان  مردم  بکنید-  را  کار  این  شما  اگر 

از شما سپاس گزار خواهند شد. مدت  عمیقاً 

زیادی ست که مردم به آنچه از دهان مقام ها 

در باره ی قتل بن الدن بیرون می شود، دیگر 

باور نمی کنند. شاید دیدگاه منفی سیاسی یا تا 

اندازه  ای خشم موجود باشد؛ اما مردم دوست 

دارند که حقیقت به آن ها گفته شود و آنچه را 

شما به من گفتید، دقیقاً چیزی ست که من از 

همکاران پیشین خود که مسئول حقیقت یابی 

این موضوع بوده اند، شینده ام.« او به عنوان 

رییس پیشین آی اس آی، گفت که »مردمان 

ایاالت  کسی  که  می دانند  استراتژی«  اهل 

ایبت آباد  در  الدن  بن  حضور  از  را  متحده 

آگاه ساخته و می دانند که پس از کشتن او، 

ایاالت متحده به وعده های خود به کیانی و 

پاشا وفا نکرد و کار آن ها افشا گردید.

پیداکردن  باره ی  در  اطالعات  عمده ی  منبع 

پنهان گاه و کشتن اسامه بن الدن، یکی، یک 

بازنشسته ی استخبارات امریکایی ست.  مقام 

او از اطالعات نخستین در باره ی حضور بن 

اسرار  محرم  او  بود.  آگاه  ایبت آباد  در  الدن 

گروه  تمرین  و  آموزش  جنبه های  از  بسیاری 

انجام  برای  دریایی  نیروی  ویژه ی  عملیات 

این  از  پس  متعدد  گزارش های  و  حمله  این 

و  تأیید  به  منبع دیگر که  بود. دو  نیز  رویداد 

با  مشاوران  داشتند،   دست  اطالعات  تثبیت 

بوده اند.  ویژه  عملیات  فرماندهی  در  پیشینه  

من در باره ی نگرانی و ترس گسترده در میان 

باره ی  در  ارتش  و  و  آی اس آی  ارشد  رهبری 

تصمیم اوباما برای اعالن فوری خبر کشتن 

اطالعاتی  نیز  پاکستان  داخل  از  الدن،  بن 

دریافت کردم. بعدتر، درانی نیز آن معلومات 

را تکرار کرد. با وجود درخواست های فراوان، 

کاخ سفید از ابراز نظر در این باره پرهیز کرد.

داستان ناگفته ی
قتل اسامه بن الدن

پیداکردن  باره ی  در  اطالعات  عمده ی  منبع 
یک  یکی،  الدن،  بن  اسامه  کشتن  و  پنهان گاه 
مقام بازنشسته ی استخبارات امریکایی ست. 
او از اطالعات نخستین در باره ی حضور بن 
اسرار  محرم  او  بود.  آگاه  ایبت آباد  در  الدن 
بسیاری از جنبه های آموزش و تمرین گروه 
انجام  برای  دریایی  نیروی  ویژه ی  عملیات 
این  از  پس  متعدد  گزارش های  و  حمله  این 
تأیید  به  که  دیگر  منبع  دو  بود.  نیز  رویداد 
و تثبیت اطالعات دست داشتند،  مشاوران با 
پیشینه  در فرماندهی عملیات ویژه بوده اند. 
من در باره ی نگرانی و ترس گسترده در میان 
رهبری ارشد آی اس آی و و ارتش در باره ی 
اوباما برای اعالن فوری خبر کشتن  تصمیم 
اطالعاتی  نیز  پاکستان  داخل  از  الدن،  بن 
دریافت کردم. بعدتر، درانی نیز آن معلومات 
را تکرار کرد. با وجود درخواست های فراوان، 
پرهیز  باره  این  در  نظر  ابراز  از  سفید  کاخ 

کرد.





1- مگالوپولیس-  )MEGALOPOLIS(-   فرانسیس فورد کاپوال

ا تولید دشوار به هیچ وجه غریبه  ب با ساخت فیلم هایی  کاپوالی بزرگ 

نیست. از سه گانه ی پدرخوانده گرفته تا اینک آخرالزمان )که حواشی 

باشد(،  داشته  جهانی  شهرت  فیلم  خود  اندازه ی  به  شاید  آن  تولید 

اما  است.  کرده  نرم  سنگینی دست و پنجه  پروژه های  ا  ب همواره  کاپوال 

فیلمی که او مدت ها آرزوی ساخت آن را داشت، یک حامسه ی بسیار 

انه به سبک آثار سیسیل ب. دمیل بود: مگالوپولیس.  ب عظیم و جاه طل

حادثه  ی  یک  از  بعد  نیویورک  بازسازی  باره ی  در  بود  قرار  که  فیلمی 

ماجرای  به  را  خودش  مستقل  نگاه  می خواست  کاپوال  باشد.  فجیع 

خود   90 دهه ی  استدیویی  اثر  سه  ابراین،  ن ب و  باشد  داشته  فیلمش 

تولید  هزینه ی  تا  ساخت  را  باران ساز(  و  جک  برام استوکر،  )دراکوالی 

مگالوپولیس را فراهم آورد.

3- تپه ی شنی-  )DUNE( - آلخاندرو خودوروفسکی

رمان تپه ی شنی به قلم فرانک هربرت، یکی از مهم ترین داستان های علمی–

تخیلی است. اقتباسی از این کتاب برای پرده ی نقره ای کار بسیار سنگینی به 

نظر می رسید. اما خودوروفسکی که سابقه ی ساخت چند فیلم کالت مشهور، 

از جمله کوهستان مقدس و ال توپو را دارد، مصمم بود این فیلم را به شیوه ی 

که  می شود  کنجکاوی برانگیزتر  زمانی  ماجرا  بسازد.  خودش  غریب  و  عجیب 

عنوان  به  دالی  و سالوادور  ولز  اورسن  از  بدانیم خودوروفسکی تصمیم داشت 

از  فیلم  منت  موسیقی  در  بود  قرار  هم چنان  کند.  استفاده  فیلمش  بازیگران 

قطعات گروه های مطرحی چون پینک فلوید استفاده شود.

پایان  به  را  فیلمش  می شد  موفق  خودوروفسکی  اگر  رشایطی،  چنین  با 

دیگری  فیلم  هیچ  به  شباهتی  که  می شدیم  روبه رو  اثری  ا  ب احتامالً  برساند، 

شد  آن قدر طوالنی  فیلم  تولید  روند  نرفت.  پیش  به خوبی  اوضاع  اما  نداشت. 

که حقوق ساخت تپه ی شنی فروخته شد و متاشاگران به جای متاشای فیلم 

که  اقتباسی  بودند.  کتاب  این  از  لینچ  دیوید  اقتباس  شاهد  خودوروفسکی، 

هیچ گاه به عنوان یکی از آثار مطرح لینچ شناخته نشد.

5- قلب تاریکی  )HEART OF DARKNESS(-  اورسن ولز

از  تعدادی  عنوان  به  ولز  ساخته شده ی  فیلم های  از  برخی  که  هامن طور 

پروژه های  از  تعدادی  می شوند،  ستایش  سینام  تاریخ  فیلم های  بزرگ ترین 

آثار  مطرح ترین  از  تا  چند  عنوان  به  را  خودشان  جای  هم  او  ساخته نشده ی 

شاید  او  دون کیشوت  فیلم  ماجرای  کرده اند.  باز  سینام  تاریخ  ساخته نشده ی 

با ذهن  معروف ترین مورد از فیلم های نامتام ولز باشد. اما عجیب نیست که 

فوق العاده خالق و رفتار منحرص به فرد ولز، او بیش از یک پروژه ی نامتام دارد. 

مثل خیلی از اساتید جاه طلب تاریخ سینام، ولز همواره با مشکل فراهم کردن 

رسمایه ی ساخت آثارش دست و پنجه نرم می کرد.

متأسفانه  که  هستند  ولز  پروژه های  جمله ی  از  باد  دیگر  روی  و  ونیزی  تاجر 

هیچ گاه به رسانجام نرسیدند. اما یکی دیگر از آثار نامتام مشهور ولز، اقتباسی 

از رمان قلب تاریکی )اثر جوزف کرناد( است. اقدامات اولیه برای ساخت این 

که  بود  عاملی  فراهم کردن رسمایه ،  مثل همیشه، مشکل  اما  آغاز شد.  فیلم 

باعث شد قلب تاریکی هم به فهرست پروژه های نیمه کاره ی اورسن ولز اضافه 

شود. )برترین ها(

2- کالیدوسکوپ-  )KALEIDOSCOPE( - آلفرد هیچکاک

تاریخ  کارگردانان  انفوذترین  ب و  زیرک ترین  بزرگ ترین،  از  یکی  هیچکاک  آلفرد 

از  نتوانسته یکی  سینام ست و در چنین رشایطی، حتا تصور این که او هم هیچ گاه 

پروژه های محبوبش را به فیلم تبدیل کند، چیزی کم از یک تراژدی ندارد. فیلمی 

که هیچکاک هرگز نتوانست آن را بسازد، کالیدوسکوپ نام داشت. فیلمی که قرار 

یا را در شهر نیویورک به تصویر بکشد  بود داستان یک قاتل زنجیره ای دارای نکروفیل

یا نوعی انحراف جنسی است که در آن شخص اشتیاق به برقراری ارتباط  )نکروفیل

ا مردگان دارد(. جنسی ب

ار توانسته بود نظام سانسور هالیوود را دور بزند )از منای پایانی  هیچکاک چندین  ب

داستان  اما  روانی(.  در  حامم  مشهور  سکانس  تا  گرفته  شامل غربی  از  شامل  فیلم 

قوانین سانسور آن دوره هم خوانی  ا  ب تیز کالیدوسکوپ که ذره ای  و  تند  فوق العاده 

نشود.  فیلم  این  ریسک ساخت  تقبل  به  استدیویی حارض  باعث شد هیچ  نداشت، 

هیچکاک در نهایت از ساخت این فیلم منرصف شد و برخی از ایده های کالیدوسکوپ 

بته به شکلی بسیار تلطیف شده که طبیعتاً  را در فیلم جنون )1972( به کار برد. ال

هرگز منی توانست تأثیر مهیبی را که هیچکاک در ذهن داشت، بر متاشاگر بگذارد.

4- ناپلیون  )NAPOLEON( - استنلی کوبریک

مثل  جاه طلبی  و  کامل گرا  استاد  دستان  در  اپارت  ن ب اپلیون  ن جاه طلبی های  داستان 

صدد  در  مدت ها  کوبریک  شود.  تبدیل  عظیم  شاهکار  یک  به  می توانست  کوبریک، 

در  شایعاتی  یک بار  حتا  هفتاد  دهه ی  در  بود.  اپلیون  ن زندگی  از  عظیم  فیلمی  ساخت 

باره ی رسیدن این فیلم به مرحله ی انتخاب بازیگر هم منترش شد. گفته می شود یکی از 

اپلیون، آل پاچینو بود که همکاری این دو  گزینه های اصلی کوبریک برای بازی در نقش ن

می توانست نتیجه ای منحرص به فرد داشته باشد. اما این فیلم هیچ گاه ساخته نشد. در 

اپلیون برود. دهه ی 90 به نظر می رسید کوبریک دوباره قصد دارد رساغ پروژه ی ن

از  بخشی  کوبریک  بود.  کرده  سپری  هم  را  پیش تولیدش  روند  از  بخشی  حتا  فیلم 

لوکیشن های فیلم را هم انتخاب کرده بود و ارتش رومانی هم قرار بود در صحنه های نربد 

فیلم به عنوان سیاهی  لشگر حضور داشته باشد که مرگ ناگهانی کوبریک در سال 1999 

پروژه های  البته  کوبریک  منترش شد.  اپلیون  ن فیلم نامه ی  و  رساند  پایان  به  را  همه چیز 

نامتام مشهور دیگری هم داشت؛ از جمله هوش مصنوعی که استیون اسپیلربگ بعد از 

مرگ کوبریک آن را ساخت.

چه بسیار کارگردان و فیلم نامه نویسانی که تمام عمرشان را در حسرت ساخت برخی از پروژه های محبوب شان گذراندند. یک بررسی ساده می تواند به یاد 
ما بیاورد که بسیاری از کارگردانان بزرگ، هیچ گاه نتوانستند برخی از پروژه های مورد عالقه ی  شان را به فیلم تبدیل کنند. از جوزف فن اشترنبرگ گرفته تا 
سرگی آیزنشتاین  و آندری تارکوفسکی. این، فهرستی است از پنج فیلمی که کارگردانان بزرگی آرزوی ساختن شان را داشتند. پروژه هایی که هیچ گاه ساخته 

نشدند.
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بگو مگو از

افغانستان، جغرافیای خشونت
در جنگلی به نام افغانستان همه چیز ممکن است! 
از  همواره  جنگل  ساکنان  و  است  جنگل  زیرا 
این جا  می برند.  رنج  قانون  بر  مبتنی  نظام  فقدان 
در  انواع خشونت های گسترده  ما همه روزه شاهد 
امور مختلف هستیم. از همه که بگذریم و مشخص روی نهاد آموزش و پرورش 
افغانستان دقیق شویم، آنگاه متوجه خواهیم شد که این نهاد نیز دچار معضالت 
دولتی  در مکاتب  اطفال  و  بوده  پیمانه ی وسیع  به  گوناگون من جمله خشونت 
مورد خشونت  دانشگاه ها  در  دانشجویان  می شوند،  واقع  مورد خشونت  همواره 

واقع شده و از تبعیض سیستماتیک رنج می برند.
در الیحه ی نظام آموزش و پرورش افغانستان تصریح شده است که آموزگاران 
نباید در مقابل اطفال از خشونت کار بگیرند. اما کجاست معلمی که از الیحه و 
قوانین آموزش و پرورش آگاهی داشته باشد و مطابق آن عمل کند ؟ و همین طور 
کجاست آن مدیران رده باالی نهاد آموزش و پرورش که از قانون حمایت کنند 
و به زیردستان خویش تفهیم کنند که خشونت در برابر اطفال شامل مکاتب چه 

تبعات ناگوار برای آینده کشورمان بار می آورد ؟ 
در آخرین مورد امروز )16/5/2015( برادر کوچک من که متعلم کالس چهارم 
لیسه ی البیرونی- نوآباد- شهر غزنی است، مورد لت وکوب و خشونت مدیر این 
لیسه که فردی به نام »نبی« است، قرار گرفته است. عالی جناب نبی با آن که 
آموزگار این متعلمین نبوده و از چگونگی تدریس و از میزان پیشرفت دروس این 
متعلمین بی خبر است ، به طور ناگهانی و سرزده داخل کالس شده و کتابی را باز 
می کند و شروع به پرسش لغات از متعلمین می کند و از آن جایی که این اطفال 
در نخست به خود جرأت این را نمی دهند که بگویند استاد محترم این صفحه 
را که شما سوال می کنید، هنوز تدریس نشده است و ثانیًا این که عالی جناب هم 
که از همه چیز بی خبر، به شکل وحشیانه ای به جان این کودکان می افتد و همه 

را یکی یکی با »کابل برق« مورد لت و کوب قرار می دهد.
من وقتی حالت دستان برادر کوچکم را دیدم، لحظه ای مبهوت ماندم که این 
شخص که اتفاقًا مدیر این لیسه هم است، عجیب هیوالیی است و خدا می داند 
که از کدام کوهساری رهیده و از نگون بختی مدیر یک لیسه  شده که هزاران 
نفر شاگرد دارد. این یکی از مواردی است که من با آن برخوردم و اما از آن جایی 
که این حالت بسیار برایم متأثرکننده و غیرقابل قبول بود، راهی آن حویلی شدم 
که این کودکان آن جا تدریس می شوند، رفتم که این حضرت عالی را ببینم که 
چگونه است و چه شکل و شمایل دارد. اما با رسیدن من، دروازه ی مکتب ) همان 
حویلی( بسته بود و کسی را جز مالزم مکتب نیافتم. برگشتم و در مسیر راه با 
تعداد چندی از اساتید این لیسه که دوستان من هستند، رو به رو شدم و همین طور 
و  استادان  اما  گذاشتم؛  میان  در  عالی جنابان  با  را  قضیه  صاحب،  سرمعلم  با 
نیابتًا  تأسف کرده و شخص سرمعلم  اظهار  این طفل  دیدن دست  از  سرمعلم 
از جانب مدیر مکتب عذرخواهی کرده و قول دادند که موضوع را حتمًا جدی 
می گیرند و از تکرار چنین حوادث جلوگیری می کنند. اما در خالل صحبت ها، 
یکی از اساتید یادآور شد که خیر است برادر این که چیزی نیست ! مدیر صاحب 
برخورد خیلی ها خشن تر از این دارند؛ سال پار کسی را زده بود، پرده ی گوشش 
شکافته شده بود و در نتیجه شکایات والدین آن کودک مبلغ هنگفتی را خسارت 

پرداخت کرد و کسی دیگری را زده بود و دستش شکسته بود و...
خوب من که این موجود عجیب الخلقه را هنوز ندیده ام و نمي دانم که چگونه 
به این مقام که برای آینده ی جامعه بسیار نقش حیاتی دارد، رسیده است ؟! اما 
این قدر فهمیدم که در این جنگل همه چیز ممکن است. آخر مدیر یک لیسه باید 
چقدر فهم و شعور داشته باشد تا اطفال کالس چهارم را چنین مورد خشونت و 

لت و کوب قرار دهد !؟
در اخیر: من به معلم و جایگاه آن نهایت احترام دارم و به همه ی آنان که به 
واقعیت معلم اند و از نقش و پیامد رفتار شان آگاه، درود می فرستم و به اشخاصی 
چون مدیر لیسه ی نوآباد شفای عاجل از بارگاه ایزد منان مستدعی هستم و از 
آن جایی که از دولت فاسد و نهاد مربوطه هیچ امیدی برای بهبود وضعیت وجود 
عنایت  سلیم  عقل  اشخاص  چنین  این  برای  می خواهم  خداوند  از  لهذا  ندارد، 

فرموده و به راه راست هدایت کند.

باز هم گروگان گیري !
مخالفان  و  کرزي  ناراضي  برادران  کرام،  طالبان 
سیاسي اشرف غني صبح امروز حد اقل 50 مسافر 
را در ولسوالي سید کرم والیت پکتیا از موتر پیاده 

کرده و با خود برده اند. )بي بي سي(
دیگر  سوي  از  و  نماید  تطهیر  را  آنان  و  مماشات  تروریست ها  با  دولت  وقتي 
میلیون ها دالر را به گروگان گیران باج بدهد و حاضر به مبادله شود، معلوم است 
که آدم دزدي به عنوان یک شغل پردرآمد به یک فرهنگ تبدیل مي شود. اگر 
یادتان باشد من قبال هم نوشتن که از مبادله مسافران با تروریست ها خوش حال 

نیستم؛ زیرا گروگان گیري و مبادله تبدیل به فرهنگ مي شود.
توانایي  ملي  امنیت  و  قهرمان  ملي  اردوي  به ویژه  امنیتي،  نیروهاي  این که  در 
هیچ  جاي  دارند،  ممکن  وقت  زودترین  به  را  تروریست ها  نابودي  و  سرکوب 
اعالي  سرقوماندان  به ویژه  عالي رتبه،  مقام های  متأسفانه  اما  نیست؛  تردیدي 
قوت هاي مسلح، اراده ی نابودي و سرکوب طالبان و تروریست ها ندارند، بلکه در 

صدد تقویت آن ها هستند.
پ.ن: معلوم نیست که واقعًا گروگان گیري است یا یک بازي سبیاسي و بهانه اي 

براي مبادله و رهایي برادران کرزي و اشرف غني؟

Hamidullah Mohammadi

محمدنسیم جعفری
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نقشه جدید فان خال
 برای جذب گرت بیل

دفاع تمام قد دیگو سیمئونه
 از آنچلوتی

4  پیشنهاد بزرگ برای مدافع 
راست ریال مادرید

ایتد به جذب گرت بیل چیز جدیدی نیست  عالقه منچسرتیون

اما اگر دو ماه پیش این مساله یک رویا بود، در حال حارض 

چنین نیست.

ا ناکامی بود  فصل دوم حضور گرت بیل در ریال مادرید توام ب

و این بازی کن در طول فصل بارها مورد انتقاد هواداران ریال و 

یا قرار گرفت. بیل که مهره همیشه  کارشناسان فوتبال اسپان

ثابت آنچلوتی محسوب می شد، نتوانست انتظارات زیادی که 

ا فرصت سوزی های خود  از او می رفت را برآورده کند و بارها ب

اامید کرد.  ریال مادرید و هوادارانش را ن

بطور منونه او در بازی برگشت ریال مادرید و یوونتوس، بیش 

الدو و بنزما صاحب توپ شد. از 38 پاسی که بازی کنان  از رون

ریال به او دادند، بیل تنها یک شوت داخل چارچوب به دروازه 

بوفون شلیک کرد و 7 رضبه او نیز به خارج رفتند. دیداری که 

به حذف ریال از لیگ قهرمانان منجر شد.

رسمربی  خال،  فان  لوئیس  میرور،  نرشیه  ادعای  طبق 

ایتد، از مدیران این باشگاه درخواست کرده تا دی  منچسرتیون

ماریا و فان پرسی را به فروش برسانند تا مبلغ الزم برای به 

خدمت گرفنت گرت بیل فراهم شود. دی ماریا سال گذشته 

ایتد پیوست  ا قیمت 80 میلیون یورو از ریال به منچسرتیون ب

ا ارائه بازی های متوسط، به یک بازی کن نیمکت نشین  ولی ب

بدل شد. 

فان پرسی هم به دلیل مصدومیت، بحش بزرگی از فصل را 

ایتد،  از دست داد. در نظرسنجی صورت گرفته از هواداران یون

73 درصد آن ها بیل را به دی ماریا ترجیح داده اند.

لیگ  و  اللیگا  ری،  دل  کوپا  در  ریال  ناکامی  از  پس 

قهرمانان این فصل، شایعات در مورد اخراج آنچلوتی از 

ریال بیشرت از قبل شنیده می شود.

نشست  در  که  مادرید  اتلتیکو  رسمربی  سیمئونه،  دیگو 

خربی بازی حساس امشب تیمش مقابل بارسلونا رشکت 

آنچلوتی  کارلو  به  مربوط  سوالی  به  پاسخ  در  بود،  کرده 

یک  آنچلوتی  گفت:  چنین  مادرید  ریال  در  او  آینده  و 

تیم  مدیر  و  رهرب  او  است.  باتجربه  و  بزرگ  بسیار  مربی 

دادن  دست  از  که  ندارم  است. شکی  مادرید  ریال  فعلی 

آنچلوتی یک اشتباه محض است و اگر مدیران ریال او 

را برکنار کنند، بخش بزرگ و مهمی را از دست خواهند 

و  ماندن مربی شان هستند  بازی کنان همه خواهان  داد. 

به او اعتامد دارند. 

لیگ  فینال  به  یوونتوس  راه یابی  مورد  در  سیمئونه 

تیم  یوونتوس  گفت:  ریال  دادن  شکست  با  قهرمانان 

روبرو  تیم  این  ا  ب گروهی  دور  در  وقتی  است.  ترسناکی 

به  می تواند  یووه  که  شدم  متوجه  موقع  هامن  شدیم، 

مراحل باالی جام نیز صعود کند. آن ها بصورت تاریخی 

ا  ب متحد  تیمی  و  می کنند  صعود  گروهی  مراحل  از 

بازی کنانی ارزش مند هستند. سبک بازی این تیم بسته 

می دهند.  پوشش  را  زمین  خالی  فضاهای  متام  و  است 

ا این تیم دشواری های خاص خود را دارد.  بازی ب

پیشنهاد   4 مادرید،  ریال  راست  مدافع  کارواخال،  دنی 

بزرگ از تیم های اروپایی در جیب دارد و ممکن است ریال 

مادرید را همین تابستان ترک کند.

کارواخال که محصول آکادمی باشگاه ریال مادرید است، 

دومین فصل حضورش در تیم اول ریال را سپری می کند. 

لورکوزن  به  یورو  میلیون   5 قیمت  ا  ب  2012 سال  که  او 

ار  ا رقم 6.5 میلیون یورو ب واگذار شده بود فصل گذشته ب

ا نیمکت نشین کردن آربلوا، در  دیگر به ریال بازگشت و ب

45 بازی ریال، 35 بار بصورت ثابت به میدان رفت. 

او در فصل جاری نیز در 41 بازی ریال حضور داشته که 

است.  بوده  تیمش  فیکس  بازی کن  آن ها  تای   35 در 

AS دیروز ادعا کرده است که کارواخال 23 ساله،  نرشیه 

4 پیشنهاد خوب از تیم های بزرگ اروپای چون پاری سن 

ایتد، لیورپول و بایرن مونیخ دارد.  ژرمن، منچسرتیون

کارواخال  پست  هم  دقیقا  که  برزیلی  دانیلوی  جذب 

از  بیش  را  بازی کن  این  جدایی  مورد  در  شایعه ها  است، 

ا  ب کارواخال  که  است  کرده  ادعا    AS اند.  کرده  گذشته 

ریال مباند  پیشنهاد، دوست دارد در  این 4  وجود داشنت 

ا دانیلو رقابت کند؛ مگر این که  و برای حفظ جایگاهش ب

شبیه  موردی  بدهند.  او  جدایی  به  حکم  دیگر  اتفاقاتی 

به مورد ژابی آلونسو در تابستان گذشته که پس از آمدن 

تونی کروس ترجیح داد از ریال جدا شود.

رومینیگه: 
کمپین ضد گواردیوال تشکیل شده

اوبالک: 
ترسی از مسی، نیمار و سوارز ندارم

ونگر: 
نباید فصل را در رده چهارم تمام کنیم

راجرز:
مطمئنم جرارد به لیورپول برمیگردد

گوندوگان: 
نگفتم دورتموند را ترک می کنم

کرگر: 
بیل در ریال زیر سایه رونالدو است

دپای :
 از کریس رونالدو تقلید نمی کنم

سیمئونه:
 بارسا تیم حریف را می کشد

کارل هاینز رومینیگه، نایب رئیس باشگاه 

بهرتین  گواردیوال  که  کرد  عنوان  بایرن 

گزینه برای هدایت بایرن است.

اواریایی ها از لیگ قهرمانان  پس از حذف ب

گواردیوال  آملان،  حذفی  جام  نهایی  نیمه  و 

گرفت  قرار  هواداران  انتقاد  مورد  شدت  به 

او  از  حامیت  به  رومینیگه  حال،  ولی 

پرداخت.

کمپین  یک  حارض  حال  در  گفت:  او 

از  من  است.  افتاده  راه  به  گواردیوال  ضد 

این  در  هستم.  راضی  خیلی  او  عمل کرد 

مقایسهی  به  رشوع  همه  اخیر،  روز  چند 

گانه یک  کردند. سه   2013 با سال  امسال 

ار در تاریخ 115 سالهی ما رخ داده است. ما  ب

ا پپ توافق کردیم که درباره ی  در جنوری ب

آینده اش در نیمه دوم 2015 مذاکره کنیم. 

تیم  در  امیدوارم  و  می داند  را  من  نظر  او 

ا او خوشحال است.  مباند. تیم ب

یان اوبالک، دروازه بان اتلتیکومادرید عنوان کرد 
که مثلث خط حمله ی بارسا متشکل از مسی، 

نیمار و سوارز او را نمی ترساند.
مثلث خط حمله ی بارسا، عمل کرد بسیار خوبی 
در طول فصل جاری داشته و از عوامل اصلی 
موفقیت آبی اناری ها بوده است. در حال حاضر 
دارد  گانه  برای کسب سه  بارسا شانس خوبی 
اوبالک که عمل کرد بسیار خوبی مقابل  ولی 
ریال در یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ داشت، 

عنوان کرد که ترسی از این مثلث ندارد.

او گفت: از آن ها )مسی، نیمار و سوارز( نمی ترسم 
ولی مسلما کار آسانی نخواهم داشت. نه فقط 
کنیم.  کمک  هم  به  باید  تیم  کل  بلکه  من، 
امیدوارم خوب بازی کنیم و آن ها را مهار کنیم. 
بزرگی است.  بازی کن  داد: مسی  ادامه  اوبالک 
بارسلونا بازی کنان بزرگی دارد و مسی گول زن 
آن هاست. متوقف کردن او کار سختی است ولی 
همیشه بیشترین تالش را می کنم تا بیشترین 
دستاورد  را داشته باشم. باید ببینیم چه اتفاقاتی 

مقابل بارسا رخ خواهد داد.

که  کرد  عنوان  آرسنال  سرمربی  ونگر،  آرسن 
را  رده ی چهارم فصل  در  این که  از  باید  تیمش 

به پایان برساند، جلوگیری کند.
آرسنال 3 بازی تا پایان فصل پیش رو دارد و در 
حال حاضر، در رده ی سوم جدول لیگ برتر قرار 
ونگر  دارد.  فاصله  یونایتد  با  امتیاز  دو  و  گرفته 
لیگ  در  باید حضورش  تیمش  معتقد است که 

قهرمانان فصل بعد را قطعی کند.
در  که  است  مهم  خیلی  ما  برای  گفت:  او 
جایگاه مان  بابت  از  استرسی  فصل،  پیش 
باشیم.  نداشته  بعد  فصل  چمپیونزلیگ  در 
ممکن  زیرا  دارد  عجیبی  فضای  کمی  همیشه 

اواسط  در  که  بگیرید  قرار  تیمی  مقابل  است 
دیگر  موضوع  می گیرد.  قرار  شما  مقابل  لیگ 
شروع  زمان  هم  ملی  رقابت های  که  است  این 
و  می اندازد  تعویق  به  را  تیم ها  فصل  پیش 
از بازی کنان شروع  فصل جدید را بدون بعضی 
ملی  رقابت های  در  بازی کنان  وقتی  می کنیم. 
به  کافی  اندازه  به  نمی توان  می کنند،  شرکت 
هفته   4 سانچز  به  ما  اگر  داد.  استراحت  آن ها 
استراحت دهیم، او تا 21 جوالی به اردوی تیم 
اضافه نخواهد شد و برای بازی پلی آف حضور 
از  نحوی  هر  به  باید  بنابراین  داشت.  نخواهد 

چهارم شدن جلوگیری کنیم. 

لیورپول،  رسمربی  راجرز،  برندان 

جرارد،  استیون  که  کرد  اظهارامیدواری 

به  آینده  رسخ ها،  در  اسطوره ای  کاپیتان 

آنفیلد برگردد. 

جرارد بعد از 17 سال بازی برای لیورپول، 

کریستال  پاالس  مقابل  دیدار  در  دی شب 

ار در آنفیلد به میدان رفت.  برای آخرین ب

او قرار است فصل آینده برای لس آنجلس 

است  معتقد  راجرز  اما  کند  گلکسی  بازی 

در  لیورپول  به  بازی کن  این  بازگشت  که 

آینده بسیار محتمل است. 

استیون  جدایی  گفت:  خربنگاران  به  او 

من  که  است  کسی  او  نیست.  دامئی 

در  اش  دوران  بازی  پایان  در  دارم  دوست 

کادر فنی من کار کند. این فرصتی برای 

اوست تا وقتی من این جا هستم، به آنفیلد 

برگردد.  

اولین  در  او  می شود.  تنگ  برایش  دمل 

بازی   42 لیورپول  در  من  حضور  فصل 

این  و  39  بازی  گذشته  فصل  داد،  انجام 

و  ارزش  این  بازی.   38 حال  به  تا  فصل 

اهمیت او را نشان می دهد. 

ام  فنی  کادر  اعضای  از  بسیاری  از  من 

خواستم تا استیون را در یک کلمه توصیف 

توصیف  ا   "لیورپول"  ب را  او  خودم  کنند. 

و  هم تیمی هایش  مراقب  بسیار  او  کردم. 

هواداران است. 

   آن چه استیون به این شهر داد، سیاست 

مدارها برای این شهر انجام ندادند. او یک 

سمبل عالی برای مردم  لیورپول است. او 

اید به پیش  غیرقابل جانشین است اما ما ب

برویم؛ به عنوان یک باشگاه و یک تیم.  

ایلکای  احتامل جدایی  مورد  در  شایعات 

انتهای  گوندوگان از بروسیا دورمتوند در 

فصل، هر روز بیشرت از گذشته به گوش 

می رسد.

به  را  گذشته  فصل  ساله،   24 گوندوگان 

دلیل مصدومیت از دست داد اما در فصل 

جاری با پشت رس گذاشنت آن مصدومیت 

برای  بازی ها  بیشرت  در  توانست  بد، 

مهمی  نقش  و  برود  میدان  به  زردپوشان 

در جدا شدن دورمتوند از انتهای جدول و 

به گرفنت سهمیه  تیم  این  نزدیک شدن 

لیگ اروپا ایفا کرد. 

آملانی  رسانه های  که  بود  پیش  هفته  دو 

قصد  او  که  نوشتند  گوندوگان  قول  از 

متدید قرارداد ندارد و می خواهد دورمتوند 

ا و منچسرتیونایتد  را ترک کند. از بارسلون

این  احتاملی  مقاصد  عنوان  به  نیز 

شده  برده  نام  ارزش مند  ار  ترک تب هافبک 

است. 

می کرد  مصاحبه  بیلد  ا  ب که  گوندوگان 

هرگز  من  گفت:  خرب  این  به  واکنش  در 

می کنم.  ترک  را  دورمتوند  که  ام  نگفته 

چیزی در این خصوص به رسانه ای اعالم 

نکردم و حتی ممکن است تا پایان مدت 

قراردادم در این تیم مبانم. 

که  است  بازی کنانی  جمله  از  گوندوگان 

دورمتوند،  آینده  فصل  رسمربی  توخل، 

روی آن ها حساب ویژه ای باز کرده است.

فصل  انتهای  به  بازی  دو  تنها  حالیکه  در 

باقی مانده،  مادرید  ریال  برای  جاری 

شایعات  و  بیل  عمل کرد  از  انتقادات 

بازگشت او به انگلیس، بیشرت از همیشه به 

گوش می رسد.

عالقه  مورد  در  شایعات  بیشرتین 

ولزی  ستاره  این  جذب  به  ایتد  منچسرتیون

است. جیمی کرگر، ستاره سابق لیورپول و 

به  بیل  رشایط  مورد  در  انگلیس،  ملی  تیم 

دیلی میل گفت: به اعتقاد من، تا زمانیکه 

الدو در ریال حضور دارد، در هر بازی  که رون

گول می زند و بازی کن مورد عالقه و شامره 

هیچ  بیل  می شود،  محسوب  رسانه ها  یک 

کاری منی تواند انجام دهد. 

ریال  در  الدو  رون سایه  زیر  وضوح  به  او 

نزدیک  از  را  الدو  رون من  دارد.  قرار  مادرید 

اخالقی  مورد خصوصیات  در  و  منی شناسم 

او  واکنش  به  اما  ندارم  چندانی  اطالع  او 

یک  بیل  این که  از  پس  لوانته،  ا  ب بازی  در 

کنید؛  نگاه  گرفت  او  از  را  گول زنی  شانس 

خواهید  مادرید  ریال  در  بیل  اوضاع  متوجه 

شد. 

مهم  بازی کن  رختکن،  در  تا  دارد  یاز  ن بیل 

رقابت  بیل،  مشکل  باشد.  تاثیرگذاری  و 

الدو است. فکر می کنم بازگشت  ا رون ابرابر ب ن

او به لیگ برتر انگلیس گزینه خوبی باشد. 

از  منچستریونایتد  جدید  خرید  دپای،  ممفیس 
آیندهوون را بسیاری با کریستیانو رونالدو مقایسه 

می کنند.
دپای با قیمت 27 میلیون یورو دو هفته پیش، 
آمد. شیوه  در  منچستریونایتد  به عضویت  رسما 
بازی و تبحر او در زدن ضربات آزاد، سبب شده 
تا هواداران یونایتد، او را رونالدوی جدید شیاطین 
سرخ لقب بدهند. این در حالی است که لوئیس 

فان خال، او را با لئو مسی قیاس کرده بود. 
دپای در مصاحبه با تلگراف در مورد مقایسه اش 
باشیم. هر کسی  بیایید صادق  رونالدو گفت:  با 

او  مثل  یا  کرده  گول زنی  رونالدو  مثل  نمی تواند 
و  او  بازی های  فیلم  بارها  من  بزند.  آزاد  ضربه 
ولی من  ام  کرده  تماشا  را  آزادش  شیوه ضربات 

سبک مخصوص به خودم را دارم. 
رونالدو همیشه مورد تحسین من قرار دارد ولی 
از او تقلید نمی کنم. وظیفه من گول زنی است و 
راضی  کارم  از  انجام دهم،  را خوب  کار  این  اگر 
خواهم بود. برایم فرقی نمی کند چپ، راست یا 
زمین،  در  دارم  اما دوست  بازی کنم  نوک حمله 
مربی  کوکو،  فیلیپ  باشم.  داشته  عمل  آزادی 

آیندهوون به من آزادی زیادی در زمین می داد. 

پذیرای  خود  زمین  در  امشب  مادرید  اتلتیکو 
بارسلونا  برتری  با  اگر  که  دیداری  بارسلوناست. 
قهرمان  زودتر  هفته  یک  تیم  این  باشد،  همراه 

اسپانیا خواهد شد.
بازی رفت دو تیم را جنوری گذشته، بارسلونا در 
نوکمپ، با برتری 3-1 به اتمام رسانده بود. دیگو 
سیمئونه، سرمربی اتلتیکو که در نشست خبری 
بارسا  مقابل  گفت:  بود  کرده  شرکت  بازی  این 
اگر  کنید، کشته می شوید.  بازی  جلو  به  رو  اگر 
عقب نشسته و منتظرشان بمانید، باز هم شما را 
خواهند کشت. مقابل این تیم برای هر توپ به 

عنوان آخرین شانس باید جنگید و نباید از هیچ 
بارسا  این فکر کنیم که  به  نباید  توپی گذشت. 
چگونه بازی خواهد کرد، باید بازی خودمان را به 

درستی انجام دهیم. 
بازی  در  تیمش  مهاجمان  مورد  در  سیمئونه 
امشب دیروز گفت: فردا مانژوکیچ و تورس از ابتدا 
و  زده  تا حاال 20 گول  مانژو  میدان می روند.  به 
تورس هم سه گول در لیگ و سه گول هم در 
جام حذفی. تورس در اغلب بازی ها برای ما جواب 
داده ولی در مورد ارزیابی کلی، در انتهای فصل 

فرصت کافی خواهیم داشت. 
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در  ابراهیمی  عبدالرووف  روز:  اطالعات 
به  پیوند  در  نمایندگان  مجلس  دیروزی  نشست 
مختلف  والیت های  در  اخیر  ناامنی های  افزایش 
نیست،  سربازان  از  مشکل  که  گفت  کشور، 
گفت:  او  است.  سربازان  این  مدیریت  در  ضعف 
نیروهای  سربازان  سطح  در  که  می کنیم  »درک 
بهترین  سربازان  و  نیست  مشکلی  هیچ  امنیتی 
دست آوردها را در جنگ با دشمن دارند؛ اما ضعف 
در سطح مدیریتی نیروهای امنیتی دیده می شود«.

رییس مجلس در مورد ناآرامی های اخیر در کشور 
سه  مجلس،  قبلی  تصمیم  اساس  بر  که  گفت 
کمیسیون روی طرح جامع امنیتی کار می کنند و 
آن  را به مجلس ارائه خواهند کرد. آقای ابراهیمی 
را  موضوع  این  متعدد  نشست های  در  که  افزود 
با رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت مطرح 
کرده و از آن ها خواسته است که هرچه زودتر وزیر 

دفاع را معرفی کنند.
عضو  یک  رحمانی،  عبدالرحمان  حال،  همین  در 
افزایش  به  پیوند  در  دیروزی  نشست  در  مجلس 
دارد  در دست  اطالعاتی  اخیر گفت،  ناآرامی های 
در  جنگ  تشدید  برای  نظامی  چرخ بال های  که 
اکماالت  دشمن  سنگرهای  به  شبانه  کشور، 
می رسانند. آقای رحمانی گفت: »کسانی از درون 
ساعت  از  پس  که  می گویند  من  به  حکومت 
افغانستان  خود  هوایی  میدان های  از  شب  یک 
اکماالت  دشمن   سنگرهای  برای  هلی کوپترها 

پایین می کنند«.
ایاالت  با  امنیتی  پیمان  به  اشاره  با  رحمانی 
متحده ی امریکا گفت: »امریکا در بین عسل برای 
شما زهر داد؛ آقای اتمر می گفت که برای ما چهار 
میلیارد دالر می دهند، حاال ببینید که چه قسم این 
از رگ رگ وجودتان می َکشند.  را  4 میلیارد دالر 
امنیتی به زبان خود گفتند که بلی! در  مسئوالن 
دست هایی  افغانستان  ناامنی های  پرده ی  پشت 
کار می کنند، ولی گفته نمی توانیم!« او هشدار داد: 
اگر به وضعیت ناامنی ها رسیدگی و این وضعیت 

کنترول نشود، افغانستان سقوط خواهد کرد.
هم چنان شماری از نمایندگان مجلس از رهبران 
شخص  یک  که  خواستند  ملی  وحدت  حکومت 
معرفی  دفاع  وزارت  برای  را  نخبه  و  کاردان 

با  جنگ  در  را  امنیتی  نیروهای  مدیریت  تا  کنند 
شورشیان در دست گیرد. به باور این نمایندگان، 
باعث  امنیتی  نهادهای  مدیریت  سطح  در  ضعف 
تشدید جنگ در افغانستان شده، در سطح سربازان 
هیچ مشکلی وجود ندارد و کارکرد سربازان قابل 
نیروهای  مدیریت  در  مشکالت  است.  ستایش 

ارتش هم ناشی از عدم معرفی وزیر دفاع است.
حمالت  هوا،  گرم شدن  و  جدید  سال  آغاز  با 
افزایش  مختلف  والیت های  در  طالب  شورشیان 
یافته و فعاًل در برخی از والیت ها درگیری میان 
نیروهای امنیتی و شورشیان مسلح ادامه دارد. این 
از  هفت ماه  از  بیش  گذشت   با  که  حالی ست  در 
کار حکومت وحدت ملی، وزارت دفاع تا کنون از 

سوی سرپرست اداره می شود.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت 
بغالن از سقوط یک مرکز نظامی    پولیس 
ساحه ی  در  طالبان  گروه  دست  به 
دندغوری مرکز این والیت خبر می    دهند. 
فیروز الدین ایماق، معاون شورای والیتی 
بغالن گفته که مرکز نظامی    موسی خان 
در ساحه ی دندغوری، در سه روز اخیر در 
شامگاه  که  بود  طالب  گروه  محاصره ی 
روز جمعه به دست این گروه سقوط کرد.
آقای ایماق افزود که شورشیان طالب 15 
پیکا،  ماشیندار  یک  کالشینکوف،  میل 
یک موتر ِرنجر و مقدار دیگری مهمات 
این مرکز را به محل دیگر انتقال داده اند. 
به گفته ی ایماق، 15 پولیس که در این 
وساطت  با  بودند،  محاصره  در  مرکز 
از محل خارج شده  ریش سفیدان محل، 
و مرکز را بدون مقاومت به طالبان وگذار 

کرده اند.
او گفت: »با وجودی که ما به مقام های 
والیت بغالن و وزارت داخله گفتیم که 
این مرکز نظامی اهمیت استراتژیک دارد 
مي کند؛  تهدید  را  بغالن-بلخ  شاهراه  و 
اما به مرکز کمک نرسید و سقوط کرد«.
از باشندگان محل می    گوید که  یک تن 
طالبان سالح و مهمات این مرکز را به 

او  داده اند.  انتقال  کندهاری ها  ساحه ی 
افزود: » ما در سه روز گذشته، از خانه های 
و  طالبان  نمی توانستیم.  برآمده  خود 
حاال  مي کردند.  فیر  هم  برابر  در  دولت، 
هم  هنوز  مردم  اما  است؛  آرام  وضعیت 
خود  خانه های  از  که  نمی کنند  جرأت 

بیرون شوند.«
گروه طالبان با نشر خبرنامه ای گفته که 
مرکز نظامی    موسی خان را تصرف کرده، 
اختیار  در  را  آن  مهمات  و  سالح  تمام 
سرباز   5 درگیری  جریان  در  و  گرفته 
در  دیگر  تن   3 و  زخمی     تن   8 کشته، 
حالت زخمی    اسیر شده اند. اما عبدالقیوم 
بغالن  والیت  سرپرست  معاون  نیازی، 
گفته است که این مرکز نظامی    به شکل 
نیروهای  به  این که  بدون  و  تاکتیکی 
تخلیه  شود،  وارد  تلفات  مردم  و  امنیتی 

شده است.
امنیتی  نیروهای  که  افزود  نیازی  آقای 
نیروی  به  نیاز  والیت  این  در  مستقر 
پشتیبان  و کمک  هوایی دارند و آن ها این 
موضوع را با وزارت دفاع و داخله مطرح 
کرده اند. نیازی هشدار داد، اگر نیروهای 
پشتبان  و کمک ها به بغالن نرسند، این 

والیت وضعیت خوبی نخواهد داشت.

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
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آدرس: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

رییس مجلس:
مشکل از سربازان نیست، 

ضعف در مدیریت سربازان است

یک مرکز نظامی    پولیس 
در والیت بغالن به دست طالبان افتاد


