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با دو میلیون دالر،  فساد در ارتش، در تمام سطوح صورت می گرفت. 

یک جنرال می توانست به فرمانده ی قطعه تبدیل شود، و بعدها پولی را 

که به مصرف رسانده بود، از طریق پست های بازرسی و با اخاذی از 

مردم دوباره جمع آوری کند. چند سال قبل، یک تاجر عراقی به من گفت 

که دیگر از بندر بصره کاال وارد نمی کند، زیرا پولی که مجبور بود برای 

حمل کاال از کشتی در هر مرحله به مقامات و سربازها بدهد، تجارتش 

را بی ثمر می کرد. یکی از دوستان دیگرم...

دیروز دو عضو کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در رسانه ها اعالم کردند که جلسه این 
کمیسیون را به دلیل مداخالت سیاسی تحریم کرده اند. این دو عضو کمیسیون اصالح 
وجود  کمیسیون  این  کارهای  در  که  سیاسی  مداخالت  از  مشخصاً  انتخاباتی،  نظام 
دارد، حرف روشن و منطقی نگفتند. اما تحریم جلسه دیروز این کمیسیون توسط این 
دو عضو نشان داد که راه طوالنی و دشواری تا اصالح نظام انتخاباتی در پیش داریم.

بنیادینی  و  ریشه دار  چالش های  انتخاباتی،  نظام  اصالح  برابر  در  چالش  بزرگ ترین 
است که کل نهاد دولت با آن دست و پنجه نرم می کند. فساد مالی و وابستگی های 

قومی- سیاسی، از مشکالت بنیادین و ریشه دار در دولت داری مدرن...
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دو عضو کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
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کشته  از  هلمند،  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
دیگر  تن   100 و زخمی شدن  طالب  150 شورشی  شدن 
ولسوالی  در  ناتو  و  امنیتی  نیروهای  مشرتک  عملیات  در 

موسی قلعه این والیت خرب داده اند.
گفته  هلمند  والیت  پولیس  سخن گوی  آشنا،  محمود  شاه 
ولسوالی  مرکز  کیلومرتی  چهار  به  امنیتی   نیروهای  که 
ادامه  شان  مقاومت  به  هم چنان  طالبان  و  رسیده اند 

می دهند.
به گفته ی او این عملیات همچنان ادامه دارد و تا کنون به 

نیروهای امنیتی تلفاتی وارد نشده است.
طالبان در این مورد تا کنون ابراز نظری نکرده اند.

ولسوالی موسی قلعه چهارشنبه هفته ی گذشته پس از چند 

روز درگیری به دست شورشیان طالب سقوط کرد و یک 
ناتو،  نیروهای  هوایی  حامیت  با  امنیتی  نیروهای  بعد  روز 

عملیات بازپس گیری این ولسوالی را آغاز کردند.
در همین حال خربها از والیت غزنی حاکی است که 30 
شورشی طالب در عملیات نیروهای امنیتی در این والیت 

کشته شده اند.
گفته می شود که ولسوالی های قره باغ، اندر، گیرو و ده یک 
والیت غزنی شب گذشته شاهد نربد سنگین میان نیروهای 

امنیتی و طالبان بوده است.
اسدالله انصافی، مدیر امنیت فرماندهی پولیس غزنی گفته 
که دست کم 15 شورشی در ولسوالی قره باغ کشته و 1۴ تن 

دیگر زخمی شده اند.

 1۶ گیرو،  ولسوالی  در  نربدها  نتیجه ی  در  همچنان 
دیگر زخمی شده اند.  تن   1۷ و  کشته  طالب  جنگ جوی 
انصافی افزوده که در ولسوالی ده یک شامری از نیروهای 

امنیتی هم کشته شده اند.
انتشار خربنامه ای مدعی شده اند  با  طالبان  دیگر  از سوی 
که در نربدهای ولسوالی شلگری این والیت ۹ عضو پلیس 

محلی را کشته اند.
جمله ی  از  کشور  جنوب  در  هلمند  و  غزنی  والیت های 
از ولسوالی های آن ها  ناامن ترین والیت ها است. شامری 

مکمل در کنرتل گروه طالبان قرار دارند.
ولسوالی موسی قلعه در جریان سال های پیاپی، چندین بار 

میان دولت و شورشیان طالب دست به دست شده است.

افغانستان  شفافیت  دیدبان  مسئوالن  روز:  اطالعات 
می گویند که حکومت افغانستان با قضیه کابل بانک برخورد 
سیاسی می کند و نسبت به زورمندان دخیل در این قضیه، 

ضعف نشان داده است.
این نهاد به حکومت وحدت ملی هشدار داده که اگر با این 
قضیه جدی برخورد نکند، اعتامد مردم و جامعه ی جهانی 
بیشرت از پیش نسبت به ادامه ی فساد در افغانستان خدشه دار 

می شود.
به نقل از خربگزاری جمهور، اکرام افضلی، رییس اجرایی 
دیدبان شفافیت افغانستان گفته که: »دست آوردهای کنونی 
حکومت وحدت ملی در قضیه ی کابل بانک به دور از توقع 
برخورد  حکومت  اگر  است؛   مانده  باقی  افغانستان  مردم 
جدی نکند اعتامد مردم و جامعه جهانی نسبت به حکومت 

بیشرت خدشه دار می شود.«
مقروضین  از  نفر   155« که:  افزود  همچنان  افضلی  آقای 
کابل بانک از سوی حکومت تحت تعقیب عدلی و قضایی 

قرار نگرفته است.«
برخورد  از  ناشی  را  افراد  این  نشدن  تعقیب  دلیل  افضلی 
سیاسی و ضعف حکومت وحدت ملی نسبت به زورمندانی 
باالیی  سیاسی  قدرت  از  که  می داند  قضیه  این  در  دخیل 

برخوردار اند.
او به محمود کرزی، برادر حامد کرزی، حصین فهیم، برادر 

مارشال فهیم و برخی دیگر اشاره کرد.
حامد  حکومت  دوره ی  در  کابل بانک  ورشکستگی  قضیه 
رسیدگی  قضیه  این  به  دوره  این  در  افتاد.  اتفاق  کرزی 
صورت نگرفت؛ اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، 
رییس جمهور غنی پرونده ی کابل بانک را دوباره بازگشایی 
این  غالیه  که  کرد  تأکید  ویژه  دادگاه  یک  ایجاد  با  و  کرد 

فساد گسرتده مالی باید به زودی پایان یابد.
آقای غنی گفته بود که این پرونده افغانستان را بدنام کرده 

است.
اما مسئوالن در دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که از 

آن زمان تاکنون نزدیک به یک سال می گذرد و رسیدگی به 
این پرونده مهم فساد، تاهنوز پیرشفتی زیادی نکرده است.

مدت  خود  اقدام  اولین  در  کابل بانک  اختصاصی  دادگاه 
سهام داران  از  فیروزی،  الله  خلیل  و  فرنود  شیرخان  حبس 
اصلی کابل بانک را به ده سال زندان افزایش داد و ده ها نفر 
دیگر از سهام داران، مدیران و قرضداران این بانک را متهم 
کابل بانک  تصفیه  مدیریت  به  تاهنوز  آنان  اکرث  اما  کرد؛ 

حساب پس نداده اند.
قضیه ی  در  که  خواستند  حکومت  از  نهاد  این  مسئوالن 
کابل بانک جدیت بیشرت از خود نشان دهد و پول های مردم 

را حصول کند.
وحدت  حکومت  که  دارد  نگرانی  ابراز  همچنان  نهاد  این 
و  نیاورده  فساد،  با  مبارزه  نهادهای  در  تغییراتی  هیچ  ملی 
امیدهای مردم و جامعه جهانی نیز نسبت به اقدامات جدی 
پرونده فساد رسیدگی  به صدها  تبدیل شده و هم  به یأس 

صورت نگرفته است.

دو  کاکر،  کاوون  و  میاخیل  محمود  شاه  روز:  اطالعات 
از  تند  انتقاد  با  انتخاباتی  نظام  اصالحات  کمیسیون  عضو 
این  نشست های  کمیسیون  این  کارکرد  و  فعالیت  نحوه ی 

کمیسیون را تحریم کردند.
آنان روز گذشته در نشست خربی در کابل با اعالن تحریم 
اعضای  ترکیب  که  کردند  ادعا  کمیسیون  این  نشست های 
است  حزبی  انتخاباتی،  نظام  اصالحات  ویژه ی  کمیسیون 

و اعضای آن به سود حزب های شان امتیازگیری می کنند.
بیشرت  و منایندگان  احزاب  اشرتاک  آنان همچنان خواهان 

در این کمیسیون شدند.
اصالحات  کمیسیون  که  نشست گفت  این  در  کاکر  آقای 
چند  و  شده  تبدیل  حزبی  چند  آجندای  به  انتخاباتی 

حزب تالش دارند تا برنامه های از قبل تهیه شده شان را بر 
کمیسیون تحمیل کنند.

مؤثر  و  اساسی  تغییرات  آوردن  برای  که  کرد  تأکید  او 
کمیسیون  سیستم  باید  انتخاباتی،  نهادهای  و  قانون  در 

اصالحات انتخاباتی از ریشه تغییر کند.
و  مهم  مسایل  که  گفت  نیز  میاخیل  آقای  حال  همین  در 
و  ساده  انتخاباتی  نظام  اصالحات  کمیسیون  در  اساسی 

سطحی گرفته می شود.
پارملانی  انتخابات  برای  ابتدایی  »طرح  گفت:  میاخیل 
مورد قبول ما نیست؛ دادن سهم به احزاب، بی نظمی ایجاد 
می کند و باید پیرامون قانون احزاب بررسی بیشرت صورت 
بگیرد و به احزاب و منایندگان دیگر نیز اجازه حضور در 

کمیسیون داده شود.«
او کارکرد این کمیسیون را عجوالنه خوانده و اظهار داشت 

که با عجله امکان اصالح انتخاباتی وجود ندارد.
اصالحات  کمیسیون  اعضای  سایر  و  رییس  تاکنون 
نداده اند.  نشان  واکنشی  اظهارات،  این  درباره ی  انتخاباتی 
قرار بود این کمیسیون امروز طرح ابتدایی اش را با حضور 
رسانه ها به ریاست اجرایی ارائه کند؛ اما این برنامه هم ظاهراً 

در لحظات اخیر لغو شده است.
گذشته  هفته ی  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که نگران فعالیت های 
کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی نبوده و از کارکردهای 

قانونی این کمیسیون حامیت می کند.

اطالعات روز: کمیسیون حقیقت یاب برای حادثه ولسوالی 
جلریز والیت میدان وردک، پس از نزدیک به دو ماه نتیجه 

بررسی هایش را روز گذشته با رسانه ها رشیک کرد. 
عدم  اساسی  مشکل  که  است  دریافته  کمیسیون  این 

هامهنگی میان نیروهای امنیتی بوده است.
و  غنی  جمهور  رییس  ارشد  وزیرمشاور  پشتون،  یوسف 
رسانه ها  به  جلریز  حادثه ی  حقیقت یاب  کمیسیون  رییس 
متهم  حادثه  این  به  پیوند  در  دولتی  مقام  شش  که  گفت 
شناخته شده اند؛ اما آقای پشتون هویت افراد متهم را افشا 

نکرد.
آقای پشتون افزود که در حادثه ی جلریز هیچ گونه مسئله ی 
قومی مطرح نبوده و از این حادثه، افراد سیاسی بهره برداری 

سیاسی می کنند.
دست  طالبان  با  محل  باشندگان  که  کرد  خاطرنشان  وی 
نداشته اند؛ بلکه این باشندگان برای نجات رسبازان پولیس 

محلی در این ولسوالی همکاری کرده اند.
یک  غنی   جمهور  رییس  جلریز  خونین  حادثه ی  از  پس 

کمیسیون را برای بررسی این حادثه تعیین کرد. قرار بود این 
کمیسیون در مدت پنج روز نتایج تحقیق شان را به رییس 

جمهور ارائه کند. 
اما این کمیسیون روز گذشته بعد از گذشت نزدیک به دو 

ماه نتایج بررسی های اش را اعالم کرد.
یکی از موضوعات جنجال برانگیز این بود که گفته می شد، 
اما  کرده اند.  همکاری  حادثه  این  در  طالبان  با  محل  مردم 
با  محل  مردم  که  می دهد  نشان  کمیسیون  این  بررسی های 

رسبازان پولیس محلی همکاری کرده اند.
اما ویدیوهای که بعد از این حادثه در شبکه های اجتامعی 
نیروهای  ضد  بر  را  شعارهای  محل  مردمان  رسید،  نرش  به 

پولیس محلی رس می دادند.
رییس جمهورغنی، رییس اجرایی و مردم گفتند که طالبان 

در این حادثه مرتکب جنایت جنگی شده اند. 
رییس جمهور غنی وعده داده بود که این حادثه بی پاسخ 

نخواهد ماند.
رسبازانی که در این درگیری زنده مانده  بودند می گفتند که 

کمک  درخواست  مسئوالن  از  بارها  درگیری،  جریان  در 
به  کس  هیچ  اما  بودند؛  کرده  پشتبانی  نیروهای  اعزام  و 
آن ها  به  هم  کمکی  هیچ  و  نکرد  آنان  توجه  درخواست 

فرستاده نشد.
چهار  ملی  امنیت  ریاست  که  افزود  هم چنان  پشتون  آقای 
امنیتی والیت میدان وردک، گزارش داده؛  به نهادهای  بار 
اما به دلیل بی توجهی این نهادها، حادثه جلریز اتفاق افتاد.
در همین حال احمد جعفری، رییس شورای والیتی میدان 
صورت  وظیفه ای  غفلت  حادثه  این  در  که  گفت  وردک 

گرفته است.
که  کرد  خاطرنشان  وردک  میدان  والیتی  شورای  رییس 
این کمیسیون به موارد زیادی دست یافته است؛ اما انتظار 
را  حادثه  این  عامالن  غنی  جمهور  رییس  که  می رود 

مجازات کند.
پولیس  رسبازان  از  تن   30 دست کم  جلریز  حادثه ی  در 
محلی از سوی طالبان به شکل بی رحامنه ی کشته و اجساد 

شامری از آن ها مثله و سوزانده شده بود.
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کشته شدند

دیدبان شفافیت افغانستان:
 حکومت با قضیه ی کابل بانک برخورد سیاسی می کند

دو عضو کمیسیون اصالحات انتخاباتی نشست های آن را
 تحریم کردند

کمیسیون حقیقت یاب حادثه ی جلریز، 
نتیجه ی بررسی های خود را اعالم کرد

تنش بر سر »اصالح نظام انتخاباتی« 
آغاز شد

رسانه ها  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  عضو  دو  دیروز 

اعالم کردند که جلسه این کمیسیون را به دلیل مداخالت سیاسی 

تحریم کرده اند. این دو عضو کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، 

مشخصاً از مداخالت سیاسی که در کارهای این کمیسیون وجود 

دارد، حرف روشن و منطقی نگفتند. اما تحریم جلسه دیروز این 

کمیسیون توسط این دو عضو نشان داد که راه طوالنی و دشواری 

تا اصالح نظام انتخاباتی در پیش داریم.

انتخاباتی، چالش های  بزرگ ترین چالش در برابر اصالح نظام 

ریشه دار و بنیادینی است که کل نهاد دولت با آن دست و پنجه نرم 

می کند. فساد مالی و وابستگی های قومی- سیاسی، از مشکالت 

بنیادین و ریشه دار در دولت داری مدرن و تحقق حکومت داری 

خوب در افغانستان است.  وابستگی های سیاسی، قومی و فساد 

گسرتده در دولت، هر اقدامی را برای اصالحات و حاکمیت قانون 

به چالش مواجه کرده است. کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و 

بحث اصالح نظام انتخاباتی نیز از این قاعده ی فراگیر و پیچیده 

مستثنا نیست. 

این کمیسیون بر بنیاد توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت 

ملی، از مرحله گزینش اعضای کمیسیون با جدال و بزکشی دو 

اجراییه(  ریاست  و  )ارگ  ملی  در حکومت وحدت  قدرت  محور 

آغاز شد و کار این کمیسیون اگر نتیجه ی در پی داشته باشد، با 

این جدال پایان خواهد یافت. گزینش افراد نه چندان شایسته و 

حرفه ی در کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی با گزینش وحامیت 

دو مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی، از آغاز این نگرانی ها در 

پی داشت که این کمیسیون درگیر بازی های سیاسی ارگ و قرص 

سپیدار نشود. این نگرانی که از اول انتظارش می رفت، حاال به 

تبدیل شده  انتخاباتی  نظام  اصالحات  برای  چالش جدی  یک 

و  و مداخاالت  تنش ها  کار مرکز  آغاز  در  این کمیسیون  است. 

مالحظات دو قرص نشین  شده و امیدی نیست که اعضای این 

به خاطر مسئولیت و مأموریت دشوار »اصالح نظام  کمیسیون 

بلند  انتخاباتی« از جانب داری های سیاسی و قومی از دو مقام 

پایه ی حکومت وحدت ملی بتوانند عبور کنند.  

وابستگی اکرثیت اعضای این کمیسیون به احزاب سیاسی که 

رشیک قدرت اند، این کمیسیون را عمالً دچار تشدد و درگیری 

کرده و انتظار می رود این درگیری مانند بحث شامرش آرا و جنجال 

وابستگی  شود.  دامنه دارتر  و  کشاله دار  انتخابات  نتایج  رس  بر 

به احزاب سیاسی و شخصیت های متنفذ و  اعضای کمیسیون 

قدرت مند رشیک در دولت وحدت ملی، نه تنها پیامد آشکارش 

ناکارآیی این کمیسیون در اصالح نظام انتخاباتی است، بلکه این 

وابستگی ها کم کم روند اصالح نظام انتخاباتی و کار بر رس این 

اصالحات را نیز به بن بست نزدیک تر خواهد کرد.

گزینش  در  سیاسی   برخورد  با  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 

اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، تهداب این کمیسیون 

این  اعضای  بسیاری  این که  بر  افزون  حاال  گذاشتند.  کج  را 

کمیسیون شایستگی و تخصص بحث اصالح نظام انتخاباتی را 

ندارند، اعضای وابسته و حرف شنو این کمیسیون مانع جدی در 

برابر اجرایی شدن این پروسه نیزهستند.

یک  آغاز  عضو،  دو  توسط  کمیسیون  این  دیروز  جلسه  تحریم 

اختالف گسرتده و دامنه دار بر رس بحث اصالح نظام انتخاباتی 

است. این اختالفات در ادامه ی کار این کمیسیون همزمان با 

حکومت  مسئووالن  تعهدات  اجرای  رس  بر  افکارعمومی  فشار 

وحدت ملی افزایش خواهد یافت و بیم این که کمیسیون به اثر 

مداخالت مسئوالن حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی به بن 

بست برسند، زیاد است. 

تعهدات  به  توجه  با  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  این رو،  از 

دامن  بر  بایستی  انتخاباتی،  نظام  اصالح  برای  شان  مشرتک 

زدن اختالفات شان از طریق گزینش افراد وفادار به جریان های 

سیاسی که در صدد آسیب رساندن به روند اصالح نظام انتخاباتی 

است، نقطه پایان بگذارند. اصالح نظام انتخاباتی تعهد مشرتک 

مسئوالن حکومت وحدت ملی است. دو طرف باید درک کنند که 

زمان زیادی برای اجرای این تعهد ندارند. بی توجهی به شکاف ها 

و اختالف نظرهای سیاسی میان اعضای کمیسیون اصالح نظام 

و  بیاندازد  تعویق  به  برای ماه ها  را  این روند  انتخاباتی می تواند 

اختالفات گسرتده در درون حکومت وحدت ملی را افزایش دهد.  

به تعویق افتادن مسئولیت ها و تعهداتی که حکومت وحدت ملی 

به مردم سپرده اند، می تواند وجهه و اعتبار این حکومت و رهربان 

افزون  روز  ناامیدی های  و  کند  بیشرتخدشه دار  میان مردم  آن را 

نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی را بیش از پیش افزایش 

دهد. 
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جنگی  فصل  نخستین  جاری،  سال  جنگ  فصل 
علیه  کنون  تا  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  است 
آن ها  تاکنون،  جنگیده اند.  تنهایی  به  تقریبا  طالبان 
ایستادگی کرده و عقب نشینی نکرده اند و این یک 
زمانی  چه  تا  کابل  حکومت  که  این  است.  مسئله 
بدهد،  ادامه  مقاومت  و  ایستادگی  این  به  می تواند 
به ویژه اگر رییس جمهور باراک اوباما برنامه خروج 
جاری  سال  در  امریکایی  مانده  باقی  نیروهای  تمام 

را عملی کند، مسئله دیگری است. 
در سال جاری، طالبان در برخی از مناطق روستایی 
از  زیادی  تعداد  شمول  به  اند؛  کرده  پیشرفت 
روستاهایی که در جریان افزایش نیروها در سال های 
امریکایی ها و  بهای سنگین جان  با  تا 2011   200۹

انگلیسی ها، پس گرفته شدند. 
اما ستیزه جویی نمی تواند پیروزی های تماشایی را به 
رخ بکشد که مسیر جنگ را تغییر داده باشد. مراکز 
افغانستان در کنترل حکومت است  تمام 3۴ والیت 
ولسوالی ها.  مرکز  قاطع  اکثریت  ترتیب  همین  به  و 
ایاالت  و  افغانستان  نظامی  مقام های  گفته  به  نظر 
متحده امریکا، میزان کلی خشونت با میزان خشونت 
حفظ  توانایی  است.  مقایسه  قابل  گذشته  سال  در 
وضع متزلزل موجود، حتا پس از خروج بیش از 120 
خودی  به  امریکا،  رهبری  به  نیروهای  از  تن  هزار 
خود یک دست آورد مهمی را نشان می دهد. جنرال 
محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله در 
برنامه های  امسال  برای  »دشمن  گفت:  مصاحبه ای 
ائتالف  نیروهای  خروج  انتظار  آن ها  داشت.  کالنی 
و  ولسوالی  چندین  بودند  امیدوار  و  می کشیدند  را 
»آن ها  درآورند.«  شان  تصرف  به  را  والیت ها  حتا 
و  قوی تر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نشدند.  موفق 

بیش از هر زمان دیگری متعهدتر اند«.
افغانستان  نیروهای  تلفات  که  این  با  همزمان  اما 
از  آمریکا  رهبری  به  ائتالف  و  می یابد  افزایش 
تحلیل گران  از  بسیاری  می کاهد،  بیشتر  حمایت اش 
دست آوردها  این  که  نگرانند  خارجی  و  افغانستان 
پایدار نخواهند بود. عمر حامد، کارشناس افغانستان 
در  لندن گفت: »همه می توانند شکنندگی حکومت 
متحدان  از  را  کافی  کمک های  »آن ها  ببینند.«  را 
غربی شان دریافت کرده اند تا اطمینان دهند که فورا 
از کار باز نخواهند ماند و بنابراین در چشم انداز دو 
کند.  سقوط  کابل  که  بود  خواهد  بعید  بسیار  ساله، 
قطع  ناچار  به  منابع  این  جریان  زمان،  گذر  با  اما، 

خواهد شد«. 
شوروی  جماهیر  اتحاد  که  زمانی  رفته،  هم  روی 
پولیس  و  ارتش  شد،  خارج  افغانستان  از  سابق 
حکومت موکلش در کابل توانست برای بیش از دو 
سال دوام آورد و حتا حمالتی را راه اندازی کرد و 

صرف در چند هفته نخست بهار سال 1۹۹2 به طور 
ناگهانی سقوط کرد.

از  پس  و  شد  آشکار  عراق  در  مشابهی  سناریوی 
 ،2011 سال  دسامبر  در  امریکایی  نیروهای  خروج 
حکومت بغداد کنترل اکثریت مناطق کشور را برای 
دو و نیم سال حفظ کرد. سپس، ارتش عرق از هم 
کمربند  از  زیادی  بخش  قبل  سال  یک  و  پاشید 
عرب سنی این کشور را یک سال به دولت اسالمی 
پیشین  ارشد  مقام  یک  کرد.  واگذار  )داعش( 
به  چیز  همه  افغانستان،  »در  داد:  هشدار  افغانستان 

طور ناگهانی و بدون هشدار سقوط می کند«. 
است  نشانه ای  افغانستان  نیروهای  فزاینده  تلفات 
توجه  شدن  کمرنگ  با  جنگ  می دهد  نشان  که 
جامعه جهانی چقدر سخت شده است. نظر به گفته 
مقام های افغانستان، اکنون که ایاالت متحده دیگر به 
طور معمول ]از نیروهای افغانستان[ حمایت هوایی 
نمی کند، مجروحان را از میدان نبرد انتقال نمی دهد 
یا به آن ها در میدان نبرد معلومات استخباراتی را در 
اختیار شان قرار نمی دهد، تلفات ارتش و پولیس در 
است.  یافته  افزایش  درصد   ۴0 از  بیش  جاری  سال 
ولسوالی  در  محلی  پولیس  فرمانده  زهره،  بی  بی 
ناامیدی  در  »پولیس  گفت:  هلمند،  والیت  سنگین 
به سر می برد. نیروهای ما مهمات ندارند، آن ها تیل 
بیاورند  حرکت  به  را  شان  موترهای  تا  ندارند  کافی 

و پول ندارند که از تانک تیل محلی، تیل بخرند«. 
را  افغانستان  نیروهای  نیز  کابل  در  سیاسی  بن بست 
از کار بازداشته است. تقریبا یک سال پس از آن که 
رییس جمهور غنی قدرت را در اختیار گرفت؛ پس 
توسط  جمهور  رییس  وزیر  نامزد  آخرین  آن که  از 
هنوز  دفاع  وزارت  حیاتی  پست  شد،  رد  پارلمان 
ارتباطات  خالی است. جنرال ویلسن شوفنر، معاون 
اظهار  امریکا،  رهبری  به  ائتالف  ستاد  رییس 
اعتماد  رای  که  دفاعی  وزیر  »نداشتن  کرد:  تاسف 
کار  در  کندی  باعث  که  است  نگرانی  باشد،  گرفته 

می شود«. 
افغانستان  شمال  در  ویژه ای  طور  به  ستیزه جویی 
که  جایی  است؛  داشته  هشدارآمیزی  پیشرفت 
اسالمی  جنبش  نظامیان  شبه  ورود  با  طالبان  تهدید 
اسالمی  جنبش  است.  شده  همراه  بکستان  از 
پاکستانی ها  گذشته  سال  حمالت  توسط  ازبکستان 
وزیرستان  قبایلی  منطقه  در  شان  استحکامات  از 
شمالی به مرز افغانستان آواره شدند و اخیرا رهبری 
رهبر  البغدادی،  ابوبکر  به  طالبان  به جای  گروه  این 

داعش، بیعت کرده است. 
صرف  افغانستان  در  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت 
یا  مشاوره  روی  آن ها  اکثریت  دارد؛  سرباز   ۹800
جمهور  رییس  کرده اند.  تمرکز  تروریزم  با  مبارزه 

اوباما وعده داده است تقریبا تمام آن ها را تا اواخر 
با این حال، در  بیرون کند.  افغانستان  سال 201۶ از 
حال حاضر، حتا این نیروی محدود حیثیت حمایت 
اتمر،  حنیف  دارد.  را  افغانستان  حکومت  از  حیاتی 
گفت:  مصاحبه ای  در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
به طور قابل توجهی توانایی شرکای  نیروها  »خروج 
می توانند  آن ها  که  آنچه  زمینه  در  را  المللی  بین 
محدود  بدهند،  انجام  افغانستان  به  کمک  برای 
دارند  هرچه  نبرد  میدان  در  »اما  است.«  کرده 
آن ها  رهبری  می کنند.  شریک  ما  با  سخاوت مندانه 
آن  به خاطر  ما  که  داده اند  نشان  پذیری  انعطاف 

هستیم«.  سپاسگزار 
مکرر  طور  به  هنوز  خاص،  طور  به  متحده،  ایاالت 
حمالت هوایی انجام می دهد؛ هرچند موافقت نامه ی 
امنیتی میان این دو کشور استفاده از حمالت هوایی 

را به شدت محدود کرده است. 
که  امیدوارند  می گویند،  افغانستان   مقام های 
از  استفاده  به  تا  سازد  متقاعد  را  اوباما  حکومت 
کشور،  در  متحده  ایاالت  قابلیت های  از  برخی 
و  تروریزم  با  مبارزه  هوایی،  پشتیبانی  ویژه  به 
االجل  ضرب  یافتن  پایان  از  پس  حتا  استخبارات، 
آخر 201۶ واشنگتن، ادامه بدهد. آقای اتمر گفت: 
»اگر  می جنگیم.«  منطقه  تمام  از  نمایندگی  به  »ما 
در  ما  که  بنگرید  تروریستی  شبکه های  تنوع  به 
کشوری  هر  تقریبا  آن ها  داشته ایم،  افغانستان  منطقه 
آن ها   گسترش  و  می کنند  تهدید  منطقه  این  در  را 

بزرگ ترین تهدید به جامعه جهانی است«. 
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ترصفش  برش  که  خاکی  کره ی  این  از  درگوشه ی  بوده  جنگلی  گویند 

کرده. این جنگل پُر از حیوانات وحشی بوده، آن زمان همه ی حیوانات 

وحشی بوده. نه حیوانی هنوز اهلی شده بود و نه برشی وحشی! قبل از 

آن که انسان پا به این جنگل بگذارد، مورچه ی بوده به شدت هوشیار 

و زحمت کش! این مورچه در اوج جوانی و زیبایی، روزی از روزها که 

ادب  روی  از  مورچه  می شود.  روبرو  فیلی  با  بوده،  دانه کشی  مرصوف 

کنار می ایستد تا فیل رد شود. فیل هم کنار می ایستد تا مورچه رد شود 

و استدالل می کند که تو بار بر شانه داری، پس حق اولیت از توست، 

بیا تیر شو! 

بزرگ  چون  بگذرد  اول  او  که  می کند  خواهش  فیل  از  دوباره  مورچه 

یعنی  مورچانیت  می آید.  خوشش  مورچه  مورچانیت  از  فیل  است. 

رفتاری که مناسب خلقت مورچه است، درست مثل انسانیت که مناسب 

انسان ها است. باآلخره فیل در تعارف پیروز می شود و مورچه اول عبور 

می کند. 

مورچه  می شوند.  روبرو  باهم  فیل  و  مورچه  این  دوباره  بعد  سال ها 

بدون سالم و کالم با گوشه ی چشم به فیل تعارف می کند که بیا عبور 

اما فیل  نه هم مورچانیت خواهم کرد.  بار دارم و  نه  بار  این  کن! من 

قبول منی کند. مورچه که می بیند که فیل چه دانشمندانه صبور است، 

تعجب  کمی  از  بعد  فیل  می رود.  کارش  پی  شده  رد  تعارفی،  بی هیچ 

دنبال مورچه راه می افتد. کنار رودخانه ی می رسد و می بیند که مورچه 

لب ساحل نشسته، دق و دل تنگ! فیل صد دل نه یک دل، به خودش 

مورچه  از  فیالنیت،  از  مملو  کالم  با  می رود.  نزدیک  و  داده  جرئت 

خواهش می کند که وی را به غالمی اش قبول کند. 

مورچه هرچه به فیل ارصار می کند که ما برای هم ساخته نشدیم، به 

برای  اما  می پذیرد  را  فیل  پیشنهاد  مورچه  باآلخره  منی رود.  فیل  خرج 

نیستان می رویم،  به  که  فیل می گوید  به  مورچه  فیل رشط می گذارد. 

نیستان بزرگ که تعداد نی هایش بی شامر باشد. سه ماه وقت داری که 

از درون یک نی عبور کنی. اگر توانستی، من در خدمتم، اما اگر نشد، 

است.  منتظرت  دنیا،  این  از  گوشه ی  در  دیگری  معشوقه ی  که  بدان 

کرده،  قبول  را  مورچه  است، رشط  نی چه شکلی  ندیده  هنوز  که  فیل 

به  دو  هر  فیل  و  مورچه  کنم!  عرض  خالصه  می شوند.  نیستان  راهی 

نیستان رسید، فیل هرچه تالش کرد، نتوانست از نی عبور کند. خسته 

شد، گریه کرد، فریاد کشید. بارها خرطومش را به زمین کوبید. اما به 

این نتیجه رسید که عشق او، منطقی نیست.

و  معنا  عشق  کردند،  تسخیر  را  زمین  و  آمد  انسان ها  که  بعد  سال ها 

به  بود.  ممکن  کاری  هر  عاشق،  آدم  برای  کرد.  پیدا  دیگری  مفهوم 

همین خاطر یکی از شاعران برجسته مدام از مردم می پرسیده که راه 

نیستان کجاست؟ می خواسته ثابت کند که سوراخ نی راه مناسبی برای 

عبور فیل است، به رشطی که عشق ُسچه و پخته باشد.

بعدها عشق سیاسی پیدا شد. آدم های بسیاری آمد و رفت. هم سیاست 

جمهور  رییس  به  نوبت  زمان،  از  برهه ی  در  ورزید.  عشق  هم  و  کرد 

عشقش،  اثبات  برای  او  و  گرفت  فوران  او  سیاسی  عشق  رسید.  ما 

زیادتر  یا  ماه  یک  منی دانم  بگذرد.  کابل بانک  سوراخ  از  که  پذیرفت 

به  نزدیک  اما حاال  ببینیم.  کابل بانک  آن سوی  را  او  وقت خواست که 

قرار  کابل بانک  این سوی  هم  هنوز  جمهور  رییس  گذشته،  سال  یک 

دارد. امان از عشق های بی جا! نه آب می ماند به عاشق نه توان. عشق 

چند  را  جنگ  صلح،  به  عشق  کرده.  برابر  چند  را  فساد  شفافیت،  به 

برابر کرده. عشق به اقتصاد، نرخ بی کاری را چند برابر کرده. عشق به 

آزادی مناطق مرکزی از زندان طبیعی، حصارها را بلندتر کرده. عشق به 

وحدت ملی، ستون فقرات قبیله گرایی را فقرات تر کرده...

است  منطقی  هم  خیلی  نیست،  منطقی  عشق های  این ها  منی گویم 

رییس  هر  دست  بی ریا،  و  پاک  عشق های  این  حواشی  و  رشایط  اما 

جمهوری را خواهد بست. مخصوصاً که رییس جمهورها حتامً باید یکی 

از ویژه گی های روسای جمهور قبلی و فعلی را داشته باشند. 

به این نخندید که هیچ ربطی میان داستان عشق فیل و مورچه  حاال 

هم چنان  وضعیت  اگر  کنید،  صرب  ندارد.  وجود  کابل بانک  داستان  با 

قشنگ تری  سوژه ی  کافی  اندازه ی  به  من  رود،  پیش  روال  این  به 

برای خندیدن خواهم شد. البته هیچ ضامنتی وجود ندارد که شام هم 

ما  پروفیسوران  که  نشوید. مخصوصاً  سوژه ی خنده و متسخر دیگران 

کشور  آینده،  سال  چند  در  افغانستان  که  می کنند  پیش بینی  هنوزهم 

قعر  در  و عدالت خواهند شد. خندیدن در حالی که  توسعه  برای  منونه 

و  صفا  در می آوریم،  را  خوشبخت  آدم های  ادای  و  گرفتاریم  بدبختی 

لذت دیگری دارد. بنابراین، متسخر من حالل است. مسخره ام کنید! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

تمسخر حالل

طالبان به راه شان ادامه می دهند؛

عراق  در  مشابهی  سناریوی 
خروج  از  پس  و  شد  آشکار 
نیروهای امریکایی در دسامبر 
بغداد  حکومت   ،2011 سال 
کنترل اکثریت مناطق کشور را 
برای دو و نیم سال حفظ کرد. 
سپس، ارتش عرق از هم پاشید 
و یک سال قبل بخش زیادی از 
این کشور  کمربند عرب سنی 
اسالمی  دولت  به  سال  یک  را 
مقام  یک  کرد.  واگذار  )داعش( 
افغانستان  پیشین  ارشد 
افغانستان،  »در  داد:  هشدار 
و  ناگهانی  طور  به  چیز  همه 
بدون هشدار سقوط می کند«. 

منبع: وال اسرتیت ژورنال 

نویسنده: یاروسالو تروفیموف

برگردان: حمید مهدوی

اما پس از خروج امریکا از افغانستان هیچ بُرد اسرتاتیژیک ندارند
بسیاری از افغان ها نگرانند مقاومت در برابر طالبان پایدار نباشد



شرح  دنبال  به  برلین  که  تاریخی ای  فهم  نوع 
»تجزیه  مسئله ی   به  می گردد  مربوط  بود،  آن 
فهمی  شناختی«.  زیبایی  و  اخالقی  تحلیل  و 
تصور  درفضا  اندام هایی  صرفاٌّ  را  انسان ها  که 
در  »فعال،  می داند  موجوداتی  که  بل  نمی کند، 
زندگی  دهنده ی  شکل  سرنوشت،  جست وجوی 
متفکر،  واکنشی،  حساس،  دیگران،  و  خود 
با  گفت وگو  و  تعامل  درحال  پیوسته  خالق، 
اشکال  کلیه  در  دخیل  خالصه،  انسان ها؛  سایر 
این  ما  زیرا  آشکاراست.  ما  برای  که  تجاربی 
به  آن ها  به  و  می سازیم  باهم شریک  را  تجارب 
از  نمی کنیم«.  نگاه  بیگانه  ناظران  صرفاً  عنوان 
به معرفت  تنها محدود  تاریخ  فلسفه ی  برلین  نظر 
دارد.  رابطه  نیز  اخالق  با  که  بل  نبوده،  شناسی 
مشهورترین و بحث برانگیزترین مسئله ای که در 
تاریخ و علوم  رابطه ی  به  پیوند  او در  نوشته های 
طبیعی مطرح گردیده، عبارت ازمسئله ی آزادی 
و»دترمنیسم«-  ویل«  -»فری  جبریت  و  اراده 
است، که مشخصاً آن را در یک چوکات اخالقی 
اجتناب  یا  حتمیت  مسئله ی  در  می کند.  مطرح 
انوایتبلیتی-،  هیستوریکل   - تاریخ  در  ناپذیری 
نظریه ای  می کند-  حمله  برجبرگرایی  برلین 
آزاد  اراده ی  دارای  انسان ها  آن  براساس  که 
پیشاپیش  افکارشان  بنیان  و  رفتار  این که  نیستند، 
آن هاست  کنترل  از  خارج  که  نیرویی  توسط 
جبرگرایی  یا  تاریخی  -وحتمیت  گردیده  معین 
در  هرآن چه  آن  برطبق  که  نظریه ای  تاریخی- 
باید  تاریخی رخ می دهد، چیزی ست که  دوران 
طی  را  خاصی  دوران  تاریخ  این که  بدهد،  رخ 
می توانند  تنها  و  است،  ناپذیر  تغییر  که  می کند 
درک  کشف،  تاریخی  تکامل  قوانین  پرتو  در 
حمله  باوری  به  مخصوصاً  او  گردد.  توضیح  و 
نیروهای  توسط  تاریخ  آن  برطبق  که  می کند 

نامریی -امپرسونل- کنترل می گردد.
حتمیت  که  نمی گوید  قطعی  به گونه ی  برلین 
بل که  است.  بوده  نادرست  تاریخ  در  جبر  یا 
ترجیح می دهد تا به جای آن مسئله ی دگرگونی 
ما  آن  به کمک  که  مفاهیمی  و  زبان  در  بنیادی 
مخصوصاً  می کنیم-  فکر  انسان  زندگی  درباره 
را   - افراد  اخالقی  مسئولیت  رفع  نظریه ی  تردید 
مسئول  و  افراد  مکافات  یا  مجازات  کند.  مطرح 
که  امراست  این  پذیرش  معنای  به  شان،  دانستن 
و  دارند  کنترل  خود  اعمال  از  برخی  بر  آنان 
اگر  کنند.  انتخاب  می توانند  متفاوتی  به گونه ی 

رفتارهای افراد مطلقا توسط نیروهای تغییرناپذیر 
را  آنان  که  ندارد  معنا  دیگر  باشند،  شده  تعیین 
مکافات  مورد  شان  رفتارهای  نوع  این  به خاطر 
ندارد  این  جز  معنایی  یا  دهیم،  قرار  مجازات  یا 
که افرادی را به خاطر مریض بودن شان مجازات 
قوانین  از  این که  به خاطر  را  کسانی  هم  یا  کنیم 
بنابراین  دهیم.  مکافات  می کنند  اطاعت  گرانش 
-تردید  حتمیت  پذیرش  که  می کند  ادعا  برلین 
به  منتهی  انسانی-  اختیار  یا  آزاد  اراده ی  کامل 
شناخته  فعالیت های  همه ی  شدن  ورشکست 

شده ی عقالنی خواهد شد.

برلین همچنان تاکید می ورزد که باور به حتمیت 
از  نه  گرفته،  الهام  روانی  نیازهای  از  تاریخ  در 
پی آیندهای  این که  و  آشکار؛  واقعیت های 
و  درد  توجیه  و  سیاسی  و  اخالقی  خطرناک 
قبال  در  را  تاریخ  »بازنده های«  به  اهانت  و  رنج 
عنوان  به  تاریخی  حتمیت  به  باور  است.  داشته 
»بهانه«ای برای طفره رفتن از مسئولیت، مجازات 
و ارتکاب جنایاتی زیر نام ضرورت و یا ایجاب 
رفتارهای  برای  توجیهی  و  کرده  خدمت  عقل، 
کرده  فراهم  کارگی  بی  اصاًل  هم  یا  و  زشت 

است.
و  آزاد،  اراده ی  نظریه ی  اهمیت  بر  برلین  تاکید 
پایدار  جبرگرایی  یا  حتمیت  با  ناسازگاری اش 
و  اهمیت  بر  تاکید  همچنان  کمال،  و  تمام  و 
خود  از  اساسی  فهم  با  فردی،  انتخاب  ضرورت 
ما و تجارب ما به مثابه ی انسان، با دیدگاه لیبرال 
این  دارد.  نزدیک  بسیار  پیوند  او  تکثرگرایی  و 
سایر  با  شدیدی  بحث های  درگیر  را  او  تاکید، 
پایان  و   1950 سال های  در  مؤرخین  و  فالسفه 
را  آثار  از  موجی  پیدایش  و  ساخت   1960
تاریخ  فلسفه ی  درباره  زبان  انگلیسی  درجهان 
رو  بحث،  این  شاید  آن  نبود  در  که  برانگیخت 

به خاموشی می رفت.
و  نوشتن  که  برلین  نظریه ی  این  همچنان 
اندیشیدن درباره ی تاریخ، لزوماً ارزیابی اخالقی 
هدف  شد.  برانگیز  جدال  می کند،  مطرح  را 
برلین از این بحث، آن گونه که منتقدین اش –از 
جمله ای. اچ. کار، سال 1961- مطرح نمودند، 
اغراق  برای توجه  از مؤرخین  فراخواندن بخشی 
استدالل  نبود.  مسایل  ساختن  اخالقی  به  آمیز 
در  ما  معمول  روش  نخست،  که  بود  این  برلین 
کننده،  انتخاب  عامل  مثابه ی  به  انسان  به  رابطه 

ارزیابی  ارزیابی اخالقی می گردد؛ حذف  شامل 
اخالقی از عرصه ی تفکر، روش نگاه ما به جهان 
را به طور بنیادی دگرگون خواهد ساخت. نه هم 
اخالقی  ارزیابی  از  واقعاً  دگرگونی  چنین  یک 
در  مشتاقانه  تالش های  این  رفت؛  فراترخواهد 
بی طرف ماندن همراه با یک تعهد اخالقی خود 
افزون  است.  بی طرفانه  فقط یک آرمان  انگیخته 
تفکر  در  اخالقی  ارزیابی  یک  جایگاه  برآن، 
از  شده  ارایه  گزارشی  انسانی،  عادی  سخن  و 
نظراخالقی بی طرف، به  مثابه ی بی طرفی اخالقی 
دهنده ی  بازتاب  دقیقاً  نه  و  نمی شود  دانسته 
بود.  خواهد  مورخین  خودی  فهم  یا  و  تجربه 
باور داشت،  این استدالل آخری برای برلین که 
تالیفات تاریخی بایستی بازتاب و انتقال دهنده ی 
تا  باشد،  شان  وضعیت  از  گذشته  مورخین  فهم 
که  آن گونه  می کنند  فکر  چرا  که  دهند  توضیح 
فکر  که  کردند  عمل  آن گونه  یا  کردند  عمل 
بنابراین  است.  خاصی  اهمیت  دارای  می کردند، 
اصرار داشت که مورخ بایستی به مسایل اخالقی 

و فهم اساسی رویدادهای تاریخی بپردازد.
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آزادی اراده، 
جبریت وحتمیت گرایی تاریخی 

برلین همچنان تاکید 
می ورزد که باور به حتمیت 
در تاریخ از نیازهای 
روانی الهام گرفته، نه 
از واقعیت های آشکار؛ و 
این که پی آیندهای خطرناک 
اخالقی و سیاسی و توجیه 
درد و رنج و اهانت به 
»بازنده های« تاریخ را در 
قبال داشته است. باور به 
حتمیت تاریخی به عنوان 
»بهانه«ای برای طفره رفتن 
از مسئولیت، مجازات و 
ارتکاب جنایاتی زیر نام 
ضرورت و یا ایجاب عقل، 
خدمت کرده و توجیهی 
برای رفتارهای زشت و یا 
هم اصالً بی کارگی فراهم 
کرده است.

دیگرزنان، شاید از نابرابری های جنسیتی فضای 

آنالین آگاه بوده و آرزوی تغییردادنش را داشته 

شاید  آن ها  یافته اند.  دشوار  را  آن  اما  باشند، 

عرفی  جنسیتی  جامعه پذیری  رهاکردن  برای 

ناتوان  یا  بی میل  قالب«،  »شکستن  برای  خود 

به  باتوجه  که  کنند  حس  است  ممکن  باشند؛ 

خود  که  اینترنت،  بر  فرهنگ پدرساالر  کنترل 

مقاومت های  است،  برخاسته  فرهنگ  آن  از 

تاریخی  اولویت های  هستند.  بیهوده  محدود 

ظاهرا  کنترل  بر  هردو  وب،  تجاری شدن  و 

دارند.  سهم  اینترنت،  بر  مردان  غیرقابل اجتناب 

مردان  اینترنت،  نخستین  کاربران  و  طراحان 

اخیر  نفوذ  بودند.  سفیدپوست  متوسط  طبقه ی 

وضعیت  وب،  در  جمعی  رسانه های  و  تجارت 

را  عرف  از  برخاسته  جنسیت زده ی  موجود 

قدرت مند  مالی  منافع  با  را  آن  و  کرده  تقویت 

زنان،  از  برخی  است  ممکن  می کند.  حمایت 

این که  دلیل  به  اینترنت،  از  خود  استفاده ی  در 

انتخاب دیگری ندارند، از وضعیت موجود پیروی 

کنند.

توضیح سوم اما این است که زنان )و مردان(، 

منطق  براساس  را  سنتی  جنسیتی  ساختارهای 

چراکه  می کنند،  حفظ  شخصی  منافع  و 

باشند.  سودمند  می توانند  چنین ساختارهایی 

مقاومت  برای  مناسبی  توضیح  مسئله  این 

)چراکه  است  اجتماعی  تغییر  دربرابر  مردان 

می کند(،  برآورده  را  آن ها  منافع  موجود  وضعیت 

آنالین  فضای  در  زنان  به  را  آن  می توان  اما 

انتقال  برای  مثبت  انگیزه های  داد.  توسعه  نیز 

اینترنت،  در  جنسیتی  نابرابری  تشدید(  حتا  )و 

شامل برتری جنسیتی، تایید اجتماعِی اعطاشده 

جنسیتی  قبول  مورد  رفتارهای  که  اشخاصی  به 

عشوه گری  از  ناشی  رضایتی  نیز  و  دارند، 

می تواند  آنالین،  فضای  نسبی  امنیت  در  )که 

باشد(،  جنسیتی  کلیشه های  تقویت کننده ی 

شامل  نیز  منفی  منطقی  انگیزه های  می شود. 

که  است  رنجشی  و  ناراحتی  از  اجتناب  به  میل 

از  عاری  و  خنثا  فضای  در  است  ممکن  فرد 

جنسیت که در آن امکان استفاده از مهارت های 

ندارد،  را  آشنا  طبقه بندی های  و  اجتماعی 

احساس کند.

خود  شرکت  برای  نهایی  توضیح  احتماال 

جنسیت  سنتی  ساختارهای  بازتولید  در  زنان 

باال  فاکتورهای  از  ترکیبی  آنالین،  فضای  در 

کنیم  نتیجه گیری  می توانیم  بنابراین  باشد. 

می دارند  بیان  که  آرمان گرایانه ای  مفاهیم  که 

اینترنت فضای خنثا از لحاظ جنسیت خلق کرده 

تراز  را  جنسیت  بر  مبتنی  قدرت  نابرابری های  و 

جنسیت  و  اینترنت  پژوهش های  در  می نماید، 

دریافت  اندکی  اوایل دهه ی 1980، حمایت  از 

تکنولوژی  یک  به عنوان  اینترنت  است.  کرده 

برای کاربران زن و مرد  پرطرفدار، فرصت هایی 

فراهم می آورد اما به نظر نمی آید که کلیشه های 

در  را  قدرت  یا  داده  تغییر  را  جنسیت  اجتماعی 

سطحی بنیادی، بین مردان و زنان، توزیع دوباره 

و برابر کرده باشد.

طرح های آینده

چهارچوب بندی ارزیابی ها دررابطه با ایده آل های 

رویایی، ممکن است تصویر نهایی را آشکار نکند 

و حقیقت نادیده گرفته شود، چراکه این طرح ها 

از ابتدا غیرواقع گرایانه بودند. برای مثال، آن ها 

بنیاد  تکنولوژی  جبرگرایی  از  غلطی  برداشت  بر 

از  رهایی  کامپیوتری،  شبکه های  بودند.  یافته 

از  بیشتر  را،  برابر  تعامل  و فرصت های  جنسیت 

سایر تکنولوژی هایی ارتباطی، تضمین نمی کنند. 

تکنولوژی  یک  متقابل  تاثیر  زمان،  به مرور  اما 

و  فرهنگی  نیروهای  با  اینترنت،  مانند  محبوب 

اجتماعی، می تواند تغییراتی درپی داشته باشد، 

و  تایپ  ماشین  مانند  تکنولوژی هایی  چنان که 

را  تجاری  و  اجتماعی  رفتار  الگوهای  تلفن، 

زندگی  بر  قابل مالحظه،  به شکلی  و  داده  تغییر 

زنان تاثیر گذاشتند. اما اگر ما بخواهیم آینده را 

اینترنت،  تاثیرات طوالنی مدت  کنیم،  پیش بینی 

چگونه به نظر می آیند؟

با  که  است  این  اجتماعی  پیامدهای  از  یکی 

تغییرات  آنالین،  فضای  در  زنان  تعداد  افزایش 

اینترنت  بدهند  نشان  که  می رسند  به حدی 

برابر  و  خنثا  فضایی  به  حقیقتا  است  ممکن 

برای  خوش بینانه  سناریوی  یک  شود.  تبدیل 

فمنیست ها، پیش بینی می کند که آن گاه، تعداد 

افزاینده ای از زنان بر کنترل محتوای وب، سهم 

طراح  بیشتری  زنان  و  دارند،  به سزایی  تاثیر  و 

و  ماهیت  –که  شوند  می  کامپیوتری  شبکه های 

با  بدهند.  شکل  را  اینترنت  از  استفاده  شیوه ی 

درحقیقت  می تواند  اینترنت  رویکرد،  این  تداوم 

اکثریت  که  زمانی  باشد،  زنانه«  »وب  یک 

بدهند.  تشکیل  زنان  را  آن  مدیران  و  کاربران 

این  به  بستگی  پیش بینی  این  اتفاق افتادن  اما 

دارد که تعداد قابل توجهی از زنان به حرفه های 

حاضر،  درحال  بیاورند.  رو  اطالعاتی  تکنولوژی 

تعداد زنان در تکنولوژی اطالعاتی )IT(، و علوم 

کامپیوتری، رو به کاهش و است و این روند نیاز 

به تغییر دارد.

همراه  زنانگی  با  باشد  قرار  اینترنت  اگر 

توان مندسازی  به  ضرورتا  زنانه«  »وب  شوند، 

بر  »زنانه سازی«،  فرایند  نمی انجامد.  زنان 

هر  که  منشی گری  و  معلمی  مانند  حرفه هایی 

موقعیت  دارای  و  مردان  به  محدود  دراصل  دو 

گذاشته  تاثیر  بودند،  باال  درآمد  و  اجتماعی 

انقالب  درمورد  می توان  را  توصیف  این  است. 

تکنولوژی هایی مانند ماشین تایپ و تلفن که در 

ابتدا و پیش از همراه شدن با شغل های زنانه ای 

با حقوق پایین )تاپیست و منشی(، توسط مردان 

نیز  اینترنت  برد.  به کار  می شدند،  استفاده  تاجر 

در  می توان  آن،  از  پیش  تکنولوژی های  مانند 

ذات برای استفاده ی زنان مناسب درنظر گرفته 

می توان  و  بوده  امن  و  بی دردسر  که  چرا  شود، 

از  یکی  کرد. همچنین،  استفاده  آن  از  خانه  در 

افراد-،  میان  –ارتباطات  اینترنت  کاربردهای 

آن  در  زنان  عرفی  به طور  که  است  مواردی  از 

فرصت های  برخی،  می آیند.  به نظر  ماهرتر 

بی نظیری در استقبال نمادین و عملی تکنولوژی 

زنانه سازی  اما  دیده اند.  زنان  برای  کامپیوتر 

نمادین،  دست آورد  این  به  می تواند  اینترنت، 

در  که  رفتاری  هر  بی ارزش ساختن  ازطریق 

فرایند  بزند.  است، ضربه  همراه  زنان  با  تعریف 

نهایت  در  کشیده شدن،  به افراط  با  زنانه سازی، 

می تواند ما را به جایی برساند که اینترنت، دیگر 

نشود؛ چنان که  تکنولوژی شناخته  به عنوان یک 

و  تایپ  ماشین  درمورد  نیز  گذشته  در  امر  این 

و  خیاطی  ماشین  مانند  خانگی  تکنولوژی های 

ماشین لباس شویی اتفاق افتاده بود.

موجود،  وضعیت  که  است  این  نهایی  جایگزین 

مردان(  برخی  )و  زنان  ماندن  محدود  طریق  از 

و  تکنولوژی  پایین رتبه ی  کاربران  نقش  در 

رسانه ای  وکاربرد  ایدئولوژی  کنترل  باقی ماندن 

سناریو،  این  شود.  حفظ  مردان،  دست  در  آن 

نخست،  نیست.  تصور  قابل  آینده ی  بدترین 

وضعیت کنونی پیشرفتی نسبت به گذشته نشان 

استفاده ی  به  محدود  اینترنت  که  می دهد، 

دست  در  اینترنت  اکنون،  بود:  مرد  نخبگان 

عالوه برآن،  دارد.  قرار  گسترده تر  اجماعتی 

را  آن  اینترنت  رسانه ای  ماهیت  چنان که 

کلیشه های  انتشار  برای  قدرت مند  وسیله ای 

می تواند  تلویزیون(،  )مشابه  می سازد  جنسیتی 

گروهی  گفت وگوهای  برای  وسیله ای  به عنوان 

افراد  توان مندی  باعث  بالقوه  که  شود  استفاده 

برای ایجاد شبکه های اجتماعی غیرسنتی و حتا 

دگرگون کننده، می شود )مشابه تلفن(. 

تحت  که  کرد  پیش بینی  را  آینده ای  می توان 

اجتماعی  تضعیف شده ی  گروه های  شرایط،  آن 

وضعیت  به چالش کشیدن  برای  بیشتری  امکان 

کنونی دارند. این شرایط برای آغاز یک انقالب 

اینترنت هنوز می تواند  و  است  فمنیستی مساعد 

در  دگرگونی  و  بنیادی  تفاوتی  ایجاد  امکان 

ساختار قدرت را به دست بدهد.

جنسیت و قدرت 
در گفت وگوهای آنالین

سوزان سی.هرینگ
مترجم: معصومه عرفانی
از نظر آیزایا برلین بخش یازدهم و پایانی

مترجم : غفارصفا
منبع : ستانفورد انسایکلوپیدیا
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فساد در ارتش، در تمام سطوح صورت می گرفت. با دو میلیون 
دالر، یک جنرال می توانست به فرمانده ی قطعه تبدیل شود، و 
پست های  از طریق  بود،  به مصرف رسانده  که  را  پولی  بعدها 
بازرسی و با اخاذی از مردم دوباره جمع آوری کند. چند سال 
قبل، یک تاجر عراقی به من گفت که دیگر از بندر بصره کاال 
از  کاال  حمل  برای  بود  مجبور  که  پولی  زیرا  نمی کند،  وارد 
را  تجارتش  بدهد،  و سربازها  مقامات  به  مرحله  کشتی در هر 

بی ثمر می کرد. 
مجبورم  متاسفانه  )که  بغداد  در  دیگرم  دوستان  از  یکی 
هویت اش را پنهان کنم(، به من گفت: »در زمان صدام حسین، 
سربازها عموما می خواستند از وظایف شان بگریزند، زیرا پول 
کمی به آن ها داده می شد. اما آن ها می دانستند که اگر دست 
بنابراین  است.  زیاد  کشته شدن شان  احتمال  بزنند،  کار  این  به 
کنونی،  ارتش  اما  شوند.  کشته  جبهه  در  می دادند  ترجیح 
هیچ گاه  یک ارتش ملی نبوده است. سربازان این ارتش، تنها 
به دنبال معاش های خود بودند و کسی از این که از سر وظیفه 

فرار کند، هراسی به خود راه نمی داد«.
***

عراقی ها مردم ساده ای نیستند. تجربه ای که آن ها در بیشتر از 
پنجاه سال، از حاکمان خود به دست آورده اند، عموم آن ها را 
وا داشته است تا حاکمان خود را حریص، بی رحم، ناکارامد و 
خودخواه بپندارند. ده سال پیش، بعد از سقوط صدام حسین 
امیدوار بودند که شاید از  بریتانیا، بسیاری  به دست آمریکا و 
عده ای  شوند.  خالص  دایمی  اضطراری  وضعیت  در  زندگی 
دیگر، نسبت به بازگشت عراقی های خارج از کشور که خبر از 

تصمیمی برای ایجاد یک ملت جدید می داد، تردید داشتند.
چند ماه قبل از تهاجم و اشغال در 2003، یک کارمند ملکی 
عراقی در مصاحبه ای مخفیانه، آینده ی تاریکی را برای عراق 
پیش بینی کرده بود: »عراقی های تبعیدشده در بیرون از کشور، 
ما  بر  دارند  اکنون  که  هستند  کسانی  مشابه  دقیقا  نسخه ای 
حکومت می کنند... با این تفاوت اندک که گروه اخیر، به دلیل 
او  ارضا شده اند«.  کافی  به حد  ما در سی سال گذشته،  غارت 
آمریکایی  نیروهای  با  همراه  که  »کسانی  بود  گفته  هم چنین 

می آیند، بسیار پرطمع خواهند بود«.
به  آمریکا،  توسط  عراق  اشغال  از  پس  که  عراقی هایی  بیشتر 
مخالفت  در  که  بودند  منضبط  بسیار  افرادی  بازگشتند،  کشور 
ده  اما  بودند.  داده  بی شماری  قربانی های  حسین  صدام  با 
درمورد  عراقی  ملکی  کارمند  آن  پیش بینی های  بعد،  سال 

درآمد.  کار  از  دست  کامال  عراق،  جدید  دولت  درنده خویی 
همان گونه که یک وزیر پیشین عراقی گفته بود، »دولت عراق، 

یک دزدساالری نهادینه شده است«.
موجود  »فساد  سیاسی،  آگاه  و  فعال  العطیه،  غسان  گفته ی  به 
رشوه،  پرداخت  بدون  نمی توانید  شما  است.  باورنکردنی 
از  را  خود  رشوه  بدون  نمی توانید  حتا  بیابید.  ارتش  در  شغلی 
زندان رها کنید؛ ممکن است یک قاضی شما را آزاد کند اما 
مجبورید برای کارهای ادارِی آزادی خود رشوه بدهید، اگرنه 
همان جا در زندان می مانید. حتا اگر آزاد باشید، ممکن است 
توسط سربازی که برای رسیدن به این شغل، ده تا پنجاه هزار 
نیز مجبور  او  زیرا  بازداشت شوید؛  است،  پرداخت کرده  دالر 
است پولی را که پرداخته، دوباره جمع آوری کند. یک زندانی 
پیشین گفت که مجبور بوده است برای حمام رفتن، 100 دالر به 
محافظین بدهد. ازآن جاکه اخاذی تبدیل به یک هنجار شده 
خط  یک  روی  بر  را  خانه اش  عراقی،  کارآفرین  یک  است، 
از  نفت  بشکه بشکه  سپس  و  ساخت  نفت  زیرزمینِی  لوله ای 

آن جا برای خود استخراج کرد.
فساد،  دارند،  پرداخت  توان  که  عراقی هایی  از  عده  آن  برای 
تقاضا  اما  است.  ساخته  زهرآلود  و  پیچیده  را  آن ها  زندگی 
برای پرداخت رشوه، دولت و اقتصاد عراق را از کار نینداخته 
خوانده  فاسد  به شدت  که  کردستان  خودگردان  دولت  است. 
آن،  اقتصادی  مدیریت  و  دارد  روبه راه  اقتصادی  است،  شده 
به  بیشتر  آن چه  است.  شده  عنوان  کشور  برای  خوبی  مدل 
عمومی  دارایی های  کمال  و  تمام  غارت  زده،  صدمه  عراق 
است،  رسیده  مصرف  به  دالر  میلیون ها  این که  باوجود  است. 
عراق هنوز شاهد کمبود برق و دیگر نیازمندی هاست. عده ی 
اما  می خورند،  افسوس  حسین  صدام  رفتن  از  عراق،  در  کمی 
ویران شدن  از  بعد  که  می آورند  یاد  به  مردم  از  زیادی  شمار 
زیرساخت های کشور به خاطر حمالت هوایی آمریکا در سال 
1991، ایستگاه های برق بسیار زود و آن هم فقط به کمک منابع 

نفتی کشور بازسازی شدند.
درِد عراق، بسیار بیشتر از فساد و غارت درآمدهای نفتی کشور 
به دست طبقه ای از احزاب و مقامات جنایت کار کشور است. 
قدرت  بر سر  از سال 200۶  که  مالکی،  نخست وزیر  منتقدین 
سپردن  او،  سیاسی  مدیریت  روش  که  می گویند  است،  بوده 
قراردادها به حامیان و دوستان و یا مخالفین خودش بوده است. 
به گفته ی آن ها، مالکی از این طریق، عده ای بی شمار را خریده 
ناظر عراقی می گوید که  نیست. یک  پایان کار  این  اما  است. 

را  بازی  ترک  قصد  که  مفسده بازی  این  »بهره منداِن  مالکی، 
دارند، با افشاگری و بازجویی تهدید می کند«. حتا کسانی که 
قراردادی دریافت نکرده اند، می دانند که دربرابر ادارات مبارزه 
با فساد آسیب پذیر هستند. دولت، نمی تواند سیستم را اصالح 
می زند.  خود  ریشه ی  به  تیشه  اصالحات،  آوردن  با  زیرا  کند، 
نهادهای دولتی که برای مبارزه با فساد ایجاد شده اند، به صورت 
سیستماتیک تهدید و عموما به حاشیه رانده شده اند. واقعا چرا 
بد است؟ پاسخ ساده ای که خوِد  اندازه  این  تا  فساد در عراق 
»تحریم های  که  است  این  می دهند،  پرسش  این  به  عراقی ها 
سازمان ملل در دهه ی 1990، و سپس آمریکایی ها در 2003، 
و  حزب  برمبنای  قیمومیتی  کرد«.  متالشی  را  عراق  جامعه ی 
شیعه ی  عموما  دولِت  در  اجتماعی  وابستگی های  و  فامیل 
مالکی، تعیین می کند که چه کسی شغلی داشته باشد. روندی 
که پس از سقوط صدام حسین باعث شده است که جمعیت 
به  سیاسی  و  اقتصادی  لحاظ  از  پیش،  از  بیشتر  عراق،  سنِی 

حاشیه رانده شوند.
سنی های  فاصله گیری  از  توانسته  داعش  که  است  آشکار 
بین المللی  گروه  کند.  استفاده  خود  نفع  به  دولت،  از  عراق 
به دلیل  اجتماعی،  »جنبش های  که  می دهد  گزارش  بحران 
تبدیل شدن  از سوی دولت مرکزی، درحال  تحقیر و سرکوب 
زیادی  »تعداد  این گزارش،  براساس  مسلحانه هستند«.  نزاع  به 
گزینه ی  تنها  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  سنی،  عرب های  از 
آن ها  دیگر،  به عبارت  است«.  خشونت آمیز  جنِگ  واقع بینانه، 
بر  نزاع  بردِن  بقای آن ها، و حتا  تنها شانس  تصور می کنند که 
با هژمونی  به عنوان سنی ها  این است که  سر قدرت در عراق، 

شیعه ها مبارزه کنند.
دولت تحت سلطه ی شیعه ها در بغداد قبل از 2011، می توانست 
با رویکرد جنگی خود به جایی برسد؛ اما زمانی که ماهیت قیام 
بهار عربی در سوریه، شکل یک قیام عمومی سنی ها را به خود 
سنی مذهِب  پادشاهی های  و  عربستان  حمایت  از  –که  گرفت 
در  فرقه ای  قدرِت  موازنه ی  است-،  برخوردار  ترکیه  و  خلیج 

منطقه، شروع به تغییر کرد.
سنی های عراق، پیش تر نیز ناراضی بودند، اما به طورکل، تسلیم 
سلطه ی شیعه-کرد عراق شده بودند که در 2003 به وجود آمده 
بود. آن ها از دوباره شروع شدن حمالت جنگ جویان شیعه و 
نیروهای امنیتی تحت تسلط شیعه ها هراس داشتند؛ آن چه در 
جنگ فرقه ای 200۶ و 200۷ باعث شده بود که بخش زیادی 

از شهروندان سنی کشور، از بغداد بیرون رانده شوند.
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مصروف  ساله گی  شصت  تا  که  کاکا  یک 

خالف  را  ازدواج  و  بود  بشر  ابنای  به  خدمت 

حزب  بخش  رهایی  مکتب  مبارزاتی  اصول 

ناگهان  ساله گی  شصت  در  می دانست،  خود 

با  شدیدش  مخالفت  آن  از  نه  شد.  اوالدخواه 

به  بریده اش  افسار  اشتیاق  این  از  نه  و  ازدواج 

زیاد  می خواهم،  اوالد  من  می گفت  اوالد. 

می خواهم.  هم  حاال  همین  و  می خواهم 

هرچه  به او می گفتند اوالد این قسمی خواسته 

نمی شود،  به گوشش نمی رفت.

کرد  قبول  کاکا  سرانجام  مدت ها،   از  بعد 

او  برای  و  بیا  حاال  کند.  ازدواج  باید  اول  که 

اعتبار  کس  هیچ  سر  کن.  پیدا  مناسب  همسر 

که  را  خوش لباس  خانم  هر  تقریبا  نداشت. 

فاسد  اخالقی  نظر  از  این  می گفت  می دید،  

است. تاکیدش بر اصول اخالقی بدان حد بود 

که حتا یک بار گفته بود همسر آینده ی من باید 

زن  که  کردند  متوجه اش  تا  باشد.  داشته  ریش 

ریش ندارد و آن که ریش داشته باشد،  به لحاظ 

شما  همسر  نمی تواند  اخالقی  مسلّم  اصول 

باشد،  یک سال گذشت.

سرانجام کاکا همسری یافت و جهانی از نگرانی 

خالص شد.  خوش تر آن که خداوند بر پیری و 

سن گذشته گی اش رحمت آورد و به او پسری 

داد. در محافل و مجالس پسر خود را می آورد. 

همه می گفتند »ای خدا شدقه اش شوم جوگولی 

پوگولی گک را.  نام خدا نواسه ی تان چیییییقه 

مقبول است«.  و کاکا برای هرکس جدا توضیح 

می داد که این نواسه اش نیست،  فرزند خودش 

هست. در یکی از مجالس من تصادفا به کاکا 

ادب  و  انسانیت  مقداری  از  بعد  و  برخوردم 

اسم فرزندش را پرسیدم.  اما جواب او نزدیک 

بود،  مرا بی هوش کند.  گفت: »اسم اش را از 

رسانه ها نشنیدید؟.«

رسانه ها  در  شما  فرزند  اسم  مگر  »نه،   گفتم: 

منتشر می شوند.  چه هست؟.«

گفت: »شورای عالی احزاب جهادی.«

سر پیری، 
معرکه گیری

ترجمه ی حکمت مانابخش هجدهمپاتریک کاکبرن

 یکشنبه8 سنبله، 1394سال چهارم شماره 904



آژانس خربی فرانسه هفته ی پیش گزارش 
توسط  شیعه مذهب  مهاجر  هزارها  که  داد 
رژیم  از  دفاع  در  تا  استخدام شده اند  ایران 

اسد در سوریه به جنگ فرستاده شوند. 
حامیت کنندگان  از  یکی  که  شیعه  ایران 
است،  مالی  و  نظامی  نگاه  از  اسد  کلیدی 
فرستادن مهاجران افغان را برای نربد در کنار 
نیروهای سوری در برابر شورشیان سنی رد 
سال  چهار  از  که  سوریه  بحران  می کنند. 
پیش آغاز گردید، جان 240 هزار انسان را 
بی خامنان  را  دیگر  تن  ملیون ها  و  گرفته 

وآواره ساخته است. 
سوریه  به  که  جوانانی  با  مصاحبه  اما 
که  جوانانی  وبستگان  و  فرستاده شده اند 
می دهند  نشان  شده اند،  کشته  سوریه  در 
مهاجران  ایران  انقالب  پاسداران  سپاه  که 
هزاره های  اکرثا  که  را  ایران  در  افغانستان 
به سوریه  تا  کرده اند  مجبور  هستند،  شیعه 
بشار  فروپاشی  حال  در  رژیم  از  و  بروند 

االسد دفاع کنند. 
گروه های  کارشناس  که  اسامیت  فیلیپ 
رابطه  می گوید:»در  شیعه است  شبه نظامی 
آنان  استفاده ی  و  سوق  جذب،  شیوه ی  به 
در جنگ سوریه باید بگویم که شیعه های 
افغانستان رسنوشت لقمه ی توپ را دارند.«  
او حدس می زند که در حدود 2000 تا سه 
در  اکنون  افغانستان  شهروند  هزار  نیم  و 

سوریه در حال جنگ هستند. 
آنان  که  است  باور  این  به  اسامیت  آقای 
که  می دهد  توضیح  و  می شوند  »استثامر« 
شامر زیاد آنان به اجبار جذب و به جنگ 
دیگر  تعدادی  برای  و  می شوند  فرستاده 
اجازه ی  دادن  مانند  فریبنده  مشوق های 
از  بهرت  معاش  و  ایران  در  دایمی  اقامت 

کارگری پیشنهاد می کند. 
مهاجران  بی رحامنه ی  استثامر  رسام  ایران 
به این شکل را رد می کند. اما آژانس خربی 
مصاحبه  محمد  نام  به  جوانی  با  فرانسه 
کرده است که می گوید او در تهران به طور 
غیرقانونی کار می کرد. سپاه پاسداران ایران 
او را پیدا کرده و همراه ده-دوازده تن دیگر 

به جنگ سوریه فرستادند. 

محمد به آژانس خربی فرانسه گفته است 
که اعضای سپاه پاسداران ایران او را تهدید 
از  نرود، زندانی و  به جنگ  اگر  کردند که 
می گوید  او  مرز خواهد شد.  رد  آن کشور 
جنگ  برای  رسباز  سوریه  در  ایران  که 
کنرتل  در  جنگ  فرماندهی  اما  ندارد. 

ایرانی هاست. 
مهاجر هزاره  ملیون  ایران در حدود دو  در 
زندگی می کنند که اکرث آنان اقامت قانونی 
چه  با  آنان  که  می دهد  نشان  این  ندارند. 
درماندگی خود را به این کشور رسانده اند. 
آنان،  بیچارگی  این  از  استفاده  با  ایران  اما 
سوریه  جنگ  به  اجبار  به  را  جوانان شان 

می فرستد. 
اشک از گونه های او جاری ست. جهان تاب 
با یادآوری آخرین صحبت شوهرش، حیدر 
به  >من  گفت،  »او  می گوید:  ساله،   35

سوریه می روم و شاید هرگز برنگردم.<«
جهان تاب می گوید که شوهرش فریب ۷00 
دالر معاش ماهانه و اجازه ی اقامت دایمی 
خورد.  بودند،  داده  وعده  ایرانی ها  که  را 
چنین وعده ای برای مهاجران که در رشایط 
اخراج  دایم  ترس  سایه ی  در  و  کار  دشوار 
شدن زندگی می کنند، خیلی فریبنده است. 
به  حیدر  قبلی  گفته ی  بعد،  روز  چند 
او  ایران مرگ  واقعیت پیوست و مقام های 
را به بستگان مهاجرش در ایران خرب دادند. 
جوانان  از  جدیدی  موج  از  بخشی  حیدر 
و  کار  دنبال  به  که  بود  افغانستان  بیکار 
دام  آنجا  در  اما  رفته بود.  ایران  به  رسپناه 
را  او   و  گذاشته شد  راهش  رس  بر  دیگری 

درگیر بحران دیگری کرد. 
از  دل جویی  با  زهرا  حیدر،   کاکای  دخرت 
که  است  این  گفت:»درآور  حیدر  همرس 
آن  از  که  می شوند  کشته  جنگی  در  آنان 

ما نیست.« 
جنگ  به  نیز  حسین،  حیدر،  دیگر  برادر 
سوریه رفته بود که بر اثر اصابت پارچه های 
زخمی  عمیقا  شکمش  بر  نارنجک 
بیامرستان  یک  در  اکنون  و  شده است 
متاس  در  زهرا  بسرتی است.  تهران  در 
سوریه  به  گفت:»رفنت  حسین  به  تلفنی 

کار  ایران  در  برایت  خودکشی ست.  مانند 
حسین  اما  نرو.«  جایی  دیگر  و  کن  پیدا 
تا   300 خوبم.  گفت:»من  او  به  پاسخ  در 
بودند.  آنجا  در  )افغانستان(  ما  از  نفر   400
در  ماندم.  زنده  من  کشته شدند.  اکرثشان 

ایران کار نیست.« 
متاس تلفنی که قطع شد، زهرا صورتش را 
بین دستانش گرفت و گریست: »زندگی ما 
برای هیچ کسی ارزش ندارد- چه در داخل 

افغانستان و چه در بیرون از آن.« 
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بگو مگو از

چرا جنرال دوستم به خط مقدم جنگ رفت؟
پایگاه  و  امن در سیزده سال گذشته  از مناطق  شمال، یکی 
اصلی نفوذ معاون اول کشور محسوب می گردد. اما از چند ماه 
بدین سو ناامنی ها دامنگیر والیات شمال گردیده که منجر به 
سقوط چند ولسوالی بدست طالبان شد. فشار جنگ و سقوط 
از تمرکز بیشتر و دقیق گروه های تروریستی به والیات سرپل، فاریاب،  ولسوالی ها، نشان 
کندز، بدخشان و بغالن می دهد. و این جنگ در فاریاب و کندز به شدیدترین حالت رسیده 
بود، هزاران جنگ جوی خارجی و داخلی در حمالت تهاجمی خود در حوالی های مراکز این 
روز  پیشروی های هر  با  بودند.  بسته  ارتش صف  نیروهای  و  دولت  علیه  و  رسیده  والیات 
طالبان، هراس از سقوط کامل فاریاب می رفت و این نگرانی ها، معاون اول را که می گفت، 
فاریاب »ستون فقرات من است« به خط مقدم جنگ در المار و قیصار کشاند. او با حضورش 
)که گفته می شود در هماهنگي با شوراي امنیت ملي و پس از مشارکت وی در عملیات های 
تصفیه وی انجام یافته( باعث تضعیف روحیه طالبان و باال بردن روحیه شکسته فرماندهان 

خود گردید، از سویی نیز فرماندهان و نیروهای مردمی و محلی را منسجم نمود.
والیت فاریاب، یکی از مهم ترین والیات اصلی نفوذ جنرال دوستم به شمار می آید. مردم 
ازبیک و ترکمن، اکثراً در والیات شمالی چون فاریاب، سرپل، تخار، جوزجان، کندز، بدخشان 

که مهم ترین مناطق تحت نفوذ این جنرال است زندگی می نمایند.
از چندی بدین سو ناامنی های والیات شمالی و تهدید و سقوط یکی پی هم برخی ولسوالی های 
قیصار، المار، کوهستانات، یمگان، دشت ارچی و چهاردره؛ معاون اول را مجبور نمود تا به این 
والیت سفر نموده و جنگ را از نزدیک نظاره گر باشد. در سه دهه تحوالت افغانستان، جنرال 
دوستم نقش مهمی در بازی های شمال داشته و حمایت های اکثر باشندگان والیات متذکره 

را با خود داشته که وی را به عنوان »جنرال پادشاه ساز« معروف ساخته است.
جنگی که در شمال و بالخصوص در والیات فاریاب جریان دارد، بدون شک توسط حمایت 

حلقات برون مرزی و عناصر خارجی رهبری می شود.
اگر به سفر جنرال دوستم نگاه دقیق صورت گیرد، از دو زاویه میتوان دید: در نگاه اول، بعد از 
تشکیل دولت وحدت ملی، برای اولین بار یک مقام بلندپایه دولت در خط مقدم جنگ، حضور 
می یابد که این حتا در دوران کرزی نیز سابقه نداشته است. چه این نمایشی است و یا حضور 
برای جنگ، مهم، بودن در کنار سربازان و مردم می باشد، اما در نگاه دوم، سفر جنرال دوستم 
برای آوردن امنیت و حتا روحیه دادن به مردم و طرفداران خود، در خط مقدم جنگ می باشد.
جنرال دوستم، با حضورش درخط مقدم جنگ و در بین مردم خود، روحیه فرماندهان را باال 
برده و همه را درکنار هم جمع نموده است، اگر به این سفر دقیق نگریسته شود، در تصاویر 
یا  ازبک و ترک تبار که علیه طالبان می جنگند و  تعداد جنگ جویان  و کلیپ های مختلف، 
نیروهای مردمی که به خاطر دفاع از محالت خود مبارزه می کنند، مشاهده می گردد که با 

کمرهای بسته چهار اطراف جنرال را حلقه زده اند و با روحیه باال آماده جنگ می باشند.

تفاوت در رهبری جنگ !
طالبان در فاریاب دست به قتل و جنایت زدند و بر اثر رهبری 
نظامی عبدالرشید دوستم طالبان مزه شکست را چشیدند ، اما 
در جبهه هلمند طالبان بازهم مرد م را بخاک و خون کشانیدند 
ورهبری نادرست در هلمند باعث شده تا هزاران انسان ازخانه 
و کاشانه شان فرار نمایند. به خبر زیرین دقت نماییم و علل بیخانمان شدن مردم را بشناسیم 
و با آسیب شناسی دقیق نبرد قاطع را برضد مانیفست وحشت و بربریت و دهشت ادامه بدهیم. 
" عبدالمجید آخندزاده، عضو شورای والیتی هلمند به خبرگزاری بخدی گفت که از دو تا سه 
هزار خانه از سکنه خالی شده، به گفته آقای آخندزاده ساکنان این خانه ها که شمار شان به 

هزاران نفر می رسد، به مناطق دیگر آوارده شده اند.
آخندزاده می گوید که تعداد ساکنان این خانه ها طی چند روز اخیر خود را به شهر لشکرگاه 

مرکز والیت رساندند اما تعداد دیگر آنها در موسی قلعه بدنبال مکان های امن تری هستند.
او احتمال داد که با تشدید شدن جنگ، ساکنان بیشتری، موسی قلعه را ترک کنند.

این عضو شورای والیتی هلمند هشدار داد که بیجاشدگان به کمک های فوری، مانند غذا، آب، 
لباس و سرپناه نیاز دارند. "

انکشافی  شبکه  فرانسه،  حکومت  افغانستان،  حکومت  که  آن  با 
آغاخان و موسسه فرانسوی زنجیر امید در سال 2003 تفاهم نامه یی 
را به منظور عرضه خدمات معیاری و جلوگیری از رفتن افغان ها 
به خارج از کشور جهت تداوی، به امضا رساندند و بر مبنای آن 
شفاخانه "FMIC - فرانسوی ها" را بنیاد نهادند اما یافته های یک 
تحقیق کلیدگروپ نشان می دهد که پس از سپری شدن بیشتر از یک دهه، خدمات در این شفاخانه 

معیاری نشده و افراد نیازمند نیز به خدمات صحی این شفاخانه کمتر دسترسی دارند.
در اوان نخست حکومت افغانستان در دو مرحله 20 هکتار زمین را به گونه یی رایگان برای 50 سال 
در اختیار این شفاخانه قرار داده است. تعمیرهای این شفاخانه نیز اکثرا از سوی موسسه های همکار 
به گونه یی رایگان در اختیار این شفاخانه قرار گرفته است. در کنار این ها چهار نهاد کمک کننده این 
شفاخانه؛ ساالنه 3.5 میلیون دالر جهت عرضه خدمات صحی به افراد بی بضاعت در صندوق خیریه 
این شفاخانه هزینه می کنند. از این مبلغ، یک ملیون دالر آن را وزارت صحت عامه و 2.5 میلیون دالر 

دیگر آن را سه نهاد تمویل کننده این شفاخانه می پردازد.
معافیت از محصول شاروالی، مالیات، مصارف آب و برق از دیگر امتیازهای است که بر اساس قرارداد 
منعقد شده میان این چهار نهاد، حکومت افغانستان به این شفاخانه به عنوان امتیاز قایل شده است. 
در بدل این همه امکانات مالی و غیرمالی، شفاخانه "FMIC - فرانسوی ها" هیچ امتیازی بالمثل به 

دولت و شهروندان کشور ارایه نمی کند و بیشتر مسیر تجارت را به پیش گرفته است. 
قیمت گزاف خدمات صحی، تشخیص نادرست و فیس های کمرشکن از دیگر مواردی است که 

کلیدگروپ در این گزارش مستندسازی کرده است.

اخرت سهیل دولت آبادی

Baqi Abdul

Ali Arash





ایران هزارها مهاجر را به زور به جنگ سوریه 
می فرستد تا در دفاع از رژیم اسد لقمه ی

 توپ شوند

 یکشنبه8 سنبله، 1394سال چهارم شماره 904

ترتیب و ترجمه: جواد زاولستانی 

فیلیپ اسمایت که 
کارشناس گروه های 
شبه نظامی شیعه است 
می گوید:»در رابطه به 
شیوه ی جذب، سوق و 
استفاده ی آنان در جنگ 
سوریه باید بگویم که 
شیعه های افغانستان 
سرنوشت لقمه ی توپ را 
دارند.«  او حدس می زند 
که در حدود 2000 تا 
سه و نیم هزار شهروند 
افغانستان اکنون در 
سوریه در حال جنگ 
هستند. 
آقای اسمایت به این باور 
است که آنان »استثمار« 
می شوند و توضیح می دهد 
که شمار زیاد آنان به اجبار 
جذب و به جنگ فرستاده 
می شوند و برای تعدادی 
دیگر مشوق های فریبنده 
مانند دادن اجازه ی اقامت 
دایمی در ایران و معاش 
بهتر از کارگری پیشنهاد 
می کند. 



7

اوتامندی: پیشنهاد سیتی را 
نمی توان رد کرد

نیمار: می خواهم وارد تاریخ 
فوتبال شوم

کاپلو: رم توانایی قهرمانی
 در کالچو را دارد

نیکوالس اوتامندی، مدافع منچسرتسیتی عنوان کرد که باشگاه به 

او پیشنهادی کرده که نتواند آن را رد کند و همیشه آروزی بازی 

کردن در لیگ برتر را داشته است.

اوتامندی با 45 میلیون یورو از والنسیا به سیتی پیوست. او فصل 

گذشته عمل کردی بسیار خوب در والنسیا داشت و موفق شد این 

تیم را تا پلی آف لیگ قهرمانان برساند. اوتامندی معتقد است که 

انتقال او به سیتی، بهرتین تصمیمی بود که می توانست بگیرد.

او گفت: از وقتی با آگوئرو در طول کوپا آمریکا صحبت کردم، 

پیگرینی  مانوئل  با  کرد.  پیدا  جذابیت  برایم  سیتی  پیشنهاد 

صحبتی جدی داشتم و او من را قانع کرد به سیتی بروم. این که 

آرژانتینی های دیگری هم در تیم حضور دارند، یک اتفاق مثبت 

است. آن ها به دنبال یک مدافع میانی بودند و من یک گزینه 

مناسب برای پروژه ی آن ها بودم. اتفاقی مثل پیشنهاد سیتی هر 

امیدوارم  استفاده می کردم.  آن  از  باید  بنابراین  روز رخ منی دهد 

فصل خوبی داشته باشیم و در لیگ قهرمانان هم بدرخشیم. 

به دور  از مترینات  را سه هفته  او  نیامر  غیرمنتظره  بیامری 

نگاه داشت و بارسا در غیاب او، سوپرکاپ اسپانیا را از دست 

دادن  شکست  به  موفق  اروپا  سوپرکاپ  در  که  هرچند  داد؛ 

سویا شد. نیامر که در مصاحبه اختصاصی با کمپانی نایکی 

رشکت کرده بود، در مورد بزرگ ترین هدفش در فصل جاری 

شوم.  فوتبال  تاریخ  وارد  بارسلونا  همراه  دارم  دوست  گفت: 

به  چه  خوب  و  افتخار  از  پر  فصلی  جدید،  فصل  امیدوارم 

لحاظ فردی و چه به لحاظ تیمی برای من باشد. دوست دارم 

یک بار دیگر با بارسلونا قهرمانی های متعدد را جشن بگیرم.  

در  مهم ترین چیز  از مصاحبه گفت:  دیگر  بخشی  در  نیامر 

زندگی برای من خوشحال بودن است. من انسانی شاد هستم 

و دوست دارم چه در زمین فوتبال و چه در زندگی شخصی 

ام خوشحال باشم و لذت بربم. سعی می کنم همیشه نزدیک 

بازی  دارند.  مرا دوست  که  باشم  افرادی  و  خانواده، دوستان 

در  که  است  کارهایی  لذت بخش  ترین  از  یکی  با پرسم  کردن 

فقط  و  منی ترسم  چیزی  از  دنیا  در  می دهم.  انجام  زندگی 

دوست دارم که از زندگی کردن لذت بربم و شاد باشم. 

توانایی  تیم  این  کرد  تاکید  جالوروسی  پیشین  رسمربی 

قهرمانی در کالچو را دارد.

هفته  دوم ر قا بت های ایتالیا دیروز )شنبه( با دیدار تیم های 

بولونیا و ساسولو آغاز شد.

پیاپی  بار  چهارمین  برای  شد  موفق  یوونتوس  گذشته  فصل 

اما  بیاورد،  دست  به  را  ایتالیا  فو تبا ل  لیگ  قهرمانی  عنوان 

فابیو کاپلو بر این باور است که در فصل جاری رم می تواند 

باالتر از یووه عنوان قهرمانی را کسب کند.

 A کاپلو که پیشرت به همراه رم موفق به کسب قهرمانی رسی

شده، در این زمینه گفت: سال بسیار مهم و سختی پیش روی 

رم قرار دارد. درست است که تنها یک هفته  از لیگ ایتالیا 

گذشته، ولی می دانم که رم می تواند منایش بسیار خوبی در 

ادامه داشته باشد. یوونتوسی ها باید یک بار دیگر خودشان 

را پیدا کنند، زیرا سه بازی کن بزرگ شان را از دست داده اند. 

به همین دلیل رم می تواند با غلبه بر آن ها عنوان قهرمانی 

را به دست بیاورد.

که  است  این  دهد  انجام  باید  رم  که  کاری  داد:  ا دا مه   کاپلو 

یک قدم از نظر کیفی خود را باالتر بربد. آن ها باید ذهنیت 

پیروزی داشته باشند، زیرا همه چیز برای فتح اسکودتو را در 

اختیار دارد. تیم آن ها بیالنس بسیار خوبی دارد و بازی کنان 

توانایی  رم  نظرم  به  دارند.  ترکیب شان  در  نیز  کیفیتی  با 

قهرمانی در فصل جاری را دارد.

ستایش راجرز از عمل کرد میلنر
 در لیورپول

فان خال: 
رومرو خوب است اما باید امتحان پس دهد

دل بوسکه: باید هرچه سریع تر تکلیف انتقال 
دخیا مشخص شود

رونالدو: 
از مردن در جوانی می ترسم

روبن:
 کاپیتانی هلند افتخار بزرگی است

پیگیرینی: 
باید این فصل جام ببریم

از  متجید  به  لیورپول  رسمربی  راجرز  برندان 

بازی کن جدید تیمش پرداخت.

جاری  سال  تابستان  در  که  میلرن  جیمز 

منچسرتسیتی  از  آزاد  قراردادی  امضای  با 

دوم  کاپیتان  به  است  پیوسته  لیورپول  به 

لیورپول بدل شده است. میلرن که پیشینه به 

تن کردن پیراهن تیم  ملی فو تبا ل انگلیس را 

در کارنامه دارد اکنون پس از جردن هندرسون 

کاپیتان دوم »لک لک ها« شده است.

برندان راجرز در مورد بازی کن جدید تیمش 

تیم مان  به  و  کردیم  اعتامد  او  به  گفت: 

تیم مان  ترکیب  در  او  که  منایشی  آوردیم. 

داشته است، بسیار خوب بوده و به همین 

کاپیتان  به  را  جیمز  که  هست  هم  دلیل 

که  امیدوارم  کردیم.  تبدیل  تیم مان  دوم 

عمل کردش در ادامه فصل نیز برای ما خوب 

باشد.

برتر  لیگ  در  قهرمانی  دو  سابقه  میلرن 

در  نیز  را  منچسرتسیتی  همراه  به  انگلیس 

کارنامه دارد.

رومرو  عملکرد  گفت:  خال  فان  لوئیس 

به طور  اما هنوز  بوده  تقدیر  قابل  تاکنون 

جدی محک نخورده است.

فصل  مسابقات  از  هفته   3 که  در رشایطی 

شد،  سپری  انگلیس  برتر  لیگ  جدید 

رسخیو  معتقدند  جزیره  فوتبال  کارشناسان 

و  آرژانتین  ملی  تیم  دروازه بان  رومرو، 

منچسرتیونایتد توانسته خوب کار کند.

به اعتقاد این گروه، گلر 28 ساله و تازه وارد 

در  دخه آ  داوید  نیمکت نشینی  باعث  حتی 

تیم اولدترافوردی شده است.

لویی فان خال، رسمربی شیاطین رسخ تصور 

می کند هرچند عملکرد دروازه بان جدیدش 

رضایت بخش بوده اما هنوز به صورت جدی 

امتحان پس نداده است.

مربی 64 ساله هلندی اظهارداشت:در فصل 

جاری تا به حاال به حریفان اجازه  نداده ایم 

در  یا  بزنند  شوت  ما  دروازه   سمت  به 

هنوز  او  شوند.  خطرساز  قدم   16 محوطه 

دهد.  نشان  را  قابلیت هایش  نتوانسته 

بابت  او  از  باید  می کنم  فکر  که  چند  هر 

عملکردش تشکر شود.

که  دارد  نیاز  زمان  به  او  داد:  ادامه  وی 

خودش را با تیم کامال هامهنگ کند.

دروازه  بان  بالتکلیفی  از  بوسکه  دل  ویسنته 

ملی  پوش منچسرت یونایتد و نامشخص بودن 

ماندن او در این تیم یا انتقالش به رئال مادرید 

ابراز نارضایتی کرد.

ویسنته دل  بوسکه، رسمربی تیم ملی اسپانیا 

پس از اعالم فهرست 23 نفره بازی کنانی که 

به اردوی ماتادورها جهت رشکت در بازی  های 

مرحله مقدماتی یورو 2016 )برابر اسلواکی و 

مقدونیه( فراخوانده شده اند، در یک نشست 

خربی رشکت کرد تا شک و شبهاتی را که درباره 

تیمش وجود دارد، برطرف کند.

دروازه بان  دخیا،  داوید  نام  که  بوسکه  دل  

در  هم  را  یونایتد  منچسرت  نشین  نیمکت  

رد  با  است،  داده  قرار  نفره اش   23 فهرست 

آینده دروازه بان شیاطین  شایعاتی که درباره 

گفت:  دارد،  وجود  اسپانیا  ملی  تیم  در  رسخ 

برای  فرصتی  فصل  این  او  که  است  درست 

این  و  است  نداشته  رسمی  بازی های  انجام 

فاکتوری مهم برای دعوت شدن یک بازی کن 

در  هنوز  ما  اما  است،  ملی  تیم  اردوی  به 

ابتدای فصل قرار داریم. تقریباً متام بازی هایی 

دوستانه  داده اند،  انجام  تا حاال  بازی کنان  که 

بوده است و دخیا هم در این مدت بازی کن 

با تیمش  فعال بوده است. او در حال مترین 

از  مقطع  این  در  است.  بازی  آماده  و  بوده 

فصل نیمکت  نشینی او موضوع چندان نگران  

کننده ای نیست.

دل  بوسکه در پاسخ به این پرسش که از میان 

دروازه  بان  یک  کدام   دخیا  یا  کاسیاس  ایکر 

شامره یک اسپانیا خواهند بود، اظهار داشت: 

با توجه به وضعیتی که هر یک از آن ها دارند 

نکنیم،   دعوت  را  دخیا  اینکه  برای  دلیلی  ما 

امیدوارم وضعیت دخیا موقت  پیدا نکردیم. 

تکلیف  سنبله(   10( سپتامرب  اول  تا  و  باشد 

دروازه  بانانی  کاسیاس  و  او  شود.  مشخص  او 

هستند که امیدواریم چند سال دیگر بتوانند 

از دروازه  اسپانیا محافظت کنند.

این موضوع  اسپانیا درباره  تیم ملی  رسمربی 

که آیا داوید ویا، مهاجم تیم فوتبال نیویورک  

تیم  به  بازگشت  برای  شانسی  آمریکا  سیتی 

ملی اسپانیا دارد، تأکید کرد: هر بازی کنی که 

ثبت  فدراسیون  یک  در  نامش  رسمی  بطور 

شده باشد، می تواند به تیم ملی برگردد. ما در 

این مقطع رشایط ویا را بررسی نکرده ایم، اما 

من هرگز نخواهم گفت که یک بازی کن هرگز 

حال  در  ویا  گشت.  برنخواهد  ملی  تیم  به 

حارض به مرز آمادگی کامل رسیده است و من 

دوست دارم که او دوباره به جمع ما برگردد.

کریستیانورونالدو، ستاره رئال مادرید عنوان 

در  که  است  این  او  ترس  بزرگ ترین  که  کرد 

جوانی مبیرد. رونالدو یک پرس 5 ساله دارد و 

معتقد است که برای او، هیچ چیز مهم تر از 

خانواده و دوستانش نیست.

او در مصاحبه با لیربو گفت: بزرگ ترین ترس 

در  منی خواهم  است.  جوانی  در  مردن  من 

جوانی مبیرم. می خواهم در 70 یا 80 سالگی 

مبیرم. سعی می کنم خیلی عادی با خانواده 

تا حد  می کنم  کنم. سعی  رفتار  دوستانم  و 

ممکن عادی باشم. بهرتین رسگرمی من بازی 

همیشه  من  دور  افراد  است.  پرسم  با  کردن 

انرژی های  من را چارج می کنند. آن ها منبع 

مثبت هستند و این مهم  ترین چیز برای من 

بربم.  لذت  لحظات  از  می کنم  سعی  است. 

فوتبال بازی کردن را دوست دارم و می خواهم 

از آن بیش ترین لذت را بربم. 

که  است  این  من  هدف  داد:  ادامه  رونالدو 

همیشه بهرتین باشم، سال به سال و سخت 

تالش کنم. همیشه سعی کردم این طور باشم 

مخصوصا در 9 10 سال اخیر و فکر می کنم 

است  رفته  پیش  خوب  من  برای  چیز  همه 

ادامه  را  روند  همین  می کنم  بنابراین سعی 

دهم. 

این  کرد  تاکید  جالوروسی  پیشین  رسمربی 

تیم توانایی قهرمانی در کالچو را دارد.

)شنبه(  دیروز  ایتالیا  ر قا بت های  دوم  هفته  

آغاز  ساسولو  و  بولونیا  تیم های  دیدار  با 

شد.

برای  شد  موفق  یوونتوس  گذشته  فصل 

لیگ  قهرمانی  عنوان  پیاپی  بار  چهارمین 

فابیو  اما  بیاورد،  به دست  را  ایتالیا  فو تبا ل 

جاری  فصل  در  که  است  باور  این  بر  کاپلو 

قهرمانی  عنوان  یووه  از  باالتر  می تواند  رم 

را کسب کند.

کاپلو که پیشرت به همراه رم موفق به کسب 

قهرمانی رسی A شده، در این زمینه گفت: 

سال بسیار مهم و سختی پیش روی رم قرار 

دارد. درست است که تنها یک هفته  از لیگ 

ایتالیا گذشته، ولی می دانم که رم می تواند 

باشد.  داشته  ادامه  در  خوبی  بسیار  منایش 

یوونتوسی ها باید یک بار دیگر خودشان را 

از  را  بزرگ شان  بازی کن  سه  زیرا  کنند،  پیدا 

دلیل رم می تواند  به همین  داده اند.  دست 

با غلبه بر آن ها عنوان قهرمانی را به دست 

بیاورد.

کاپلو ا دا مه  داد: کاری که رم باید انجام دهد 

این است که یک قدم از نظر کیفی خود را 

باالتر بربد. آن ها باید ذهنیت پیروزی داشته 

اسکودتو  فتح  برای  چیز  همه  زیرا  باشند، 

بسیار  بیالنس  آن ها  تیم  دارد.  اختیار  در  را 

در  نیز  کیفیتی  با  بازی کنان  و  دارد  خوبی 

توانایی  رم  نظرم  به  دارند.  ترکیب شان 

قهرمانی در فصل جاری را دارد.

منچسرتسیتی  رسمربی  پیگرینی،  مانوئل 

برای  بهانه ای  هیچ  تیمش  که  کرد  عنوان 

عدم موفقیت در این فصل ندارد و باید جام 

بگیرد.

بازی کنانی  سیتی  جام،  بدون  فصل  از  پس 

مثل رحیم اسرتلینگ و نیکوالس اوتامندی را 

احتامال کوین دی بروین  و  به خدمت گرفت 

شد.  خواهد  اضافه  سیتیزن ها  جمع  به  نیز 

هر  در  تیمش  که  کرد  عنوان  نیز  پیگرینی 

صورت باید در طول این فصل جام به دست 

آورد.

محدودیت  کمی  گذشته  فصل  گفت:  او 

داشتیم ولی این فصل هیچ بهانه ای برای جام 

جام  سال  هر  مثل  باید  تیم  نداریم.  نگرفنت 

بربد. کار آسانی نیست زیرا رقبای قدرمتندی 

در لیگ برتر و چمپیونزلیگ داریم. ولی باید 

تالش مان را برای آن انجام دهیم. بهرتین راه 

برای رسیدن به این هدف این است که یک 

ترکیب خوب داشت. این کاریست که برای آن 

تالش می کنیم و روز سه شنبه این ماموریت 

با امتام نقل و انتقاالت، به پایان می رسد. 

تیم ها  متامی  از  گذشته  فصل  دو  در  سیتی 

تیم  بین چهار  بیشرت گول زنی کرده ولی در 

دریافت  را  گول  تعداد  بیش ترین  نیز  برتر 

کرده است. با این حال، پیگرینی عنوان کرد 

که قصد تغییر در سیستم تیمش را ندارد.

قبول  را  آن  هیچ گاه  که  چیزی  گفت:  او 

بود  خواهد  تیم  سبک  تغییر  کرد،  نخواهم 

آورد.  نخواهیم  دست  به  را  الزم  نتیجه  زیرا 

در  کردم.  کار  به  اینجا رشوع  پیش  دو فصل 

فصل اول، دو جام بردیم و بیش ترین گول را 

زدیم. دوست ندارم سبک تیم را تغییر دهم 

زیرا به نظر من، هواداران از فوتبال هجومی 

ما لذت می برند. 
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  خدمات فروش تکت های داخلی و خارجی
  اخذ ویزه های سیاحتی و زیارتی

  تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
  رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا

  مشاوره ی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
 تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانه ها

شماره های تماس:

آدرس: ضلع جنوبی چهارراهی انصاری به طرف قوای مرکز

شرکت سیاحتی و توریستی  قهرمان

skype:

ایمیل آدرس:

020 22 11 868 - +93 (0) 781 687 737
herotravel1
herotravel2

kamran.naya2 info.herotravel@gmail.com

 - +93 (0) 786 409 997

دآريانا افغان هوايی شركت در طول شصت سال گذشته ، بدون وقفه در خدمت هموطنان عزيز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به كشور عربستان سعودی 
كه يکی از وجايب ملی وافتخارات تاريخی اين شركت به حساب می رود، را به عهده داشته است.اين شركت پر افتخار امسال نيز برندۀ داوطلبی انتقال 24250 زايرين محترم 
حج بيت اهلل شريف شده است.در پروسه داوطلبی كه بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود ، آريانا با در نظرداشت تجارب و ظرفيت كافی در عرصه انتقال حجاج با ارايۀ 
نازلترين نرخ از ميان شركت های هوايی داخلی از سوی كميسيون ملی تداركات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس اين قرارداد دآريانا افغان هوائی شركت 
برای انتقال زايراين حج ،برنامۀ دقيقی  را طرح ريزی كرده و آمادۀ انجام نخستين پرواز ها از ميادين كابل و هرات وسپس از ميادين كندهار و مزار شريف است. 15 پرواز از 

كابل به مدينه منوره ، 14 پرواز از هرات به مدينۀ منوره، 8 پرواز از كابل به جده، 10 پرواز از مزار شريف به جده و  4 پرواز از كندهار به جده صورت ميگيرد.

داکتر سیماسمر معاون مجمع آسیا و اقیانوسیه
 انتخاب شد

یک فرمانده خیزش مردمی همراه با شش سرباز
 دیگر در اندر غزنی کشته شدند

مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 

نرش  ا  ب افغانستان  برش  حقوق 

اعالمیه ای خرب داده است که داکرت 

کمیسیون  این  رییس  سیامسمر، 

و  آسیا  مجمع  معاون  عنوان  به 

اقیانوسیه انتخاب شده است.

این  که: »اعضای  آمده  اعالمیه  در 

در  آن  ساالنه ی  اجالس  در  مجمع 

ا اکرثیت قاطع آرا،  یا، ب کشور منگول

سمت  این  به  را  سیامسمر  داکرت 

منودند.  انتخاب  بین املللی  مهم 

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

افغانستان تحت رهربی داکرت سمر، 

در سال  نهادها  این  اجالس ساالنه 

خواهد  میزبانی  کابل  در  را    2017

کرد.«

یک    )APF(پاسیفیک آسیا-  مجمع 

شبکه ی منطقوی متشکل از 16 نهاد 

ملی حقوق برش از کشورهای حوزه ی 

آسیا و اقیانوسیه می باشد. نهادهای 

ا  ب مطابقت  در  که  برش  حقوق  ملی 

فعالیت  و  ایجاد شده  پاریس  اصول 

آسیا-  مجمع  عضویت  به  می کنند، 

پاسفیک پذیرفته می شوند. 

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

درجه  داشنت  ا  ب نیز  افغانستان 

این  کامل  عضویت   »A« اعتباری 

میالدی   2007 اکترب  ماه  در  را  نهاد 

یکی  اکنون  هم  و  آورده  دست  به 

مجمع  این  ار  اعتب ا  ب اعضای  از 

می باشد.

برش  حقوق  کمیسیون  اعالمیه 

سمر،  داکرت  »انتخاب  که:  افزوده 

و  آسیا  مجمع  معاون  عنوان  به 

جایگاه  تقویت  موجب  اقیانوسیه، 

حقوق  مستقل  کمیسیون  اعتبار  و 

منطقوی  سطح  در  افغانستان  برش 

زمینه  و  فرصت  و  شده  بین املللی  و 

سهم گیری و ایفای نقش شایسته ی 

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

نهاد  یک  مدیریت  در  را  افغانستان 

فراهم  برش  حقوق  منطقوِی  مهم 

می سازد.«

این کمیسیون تأکید کرده که بدون 

شک این دست آورد، حامیت و توجه 

به  نسبت  بین املللی  جامعه  بیشرت 

حقوق برش در افغانستان را به همراه 

خواهد داشت.

والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
از  عبداهلل  قوماندان  که  می گویند  غزنی 
علیه  مردمی  خیزش  مشهور  فرماندهان 
طالبان در ولسوالی اندر این والیت و یک 
جاده ای  کنار  ماین  انفجار  اثر  از  همراه اش 

کشته شده اند.
حالی ست  در  عبداهلل  فرمانده  شدن  کشته 
بار  نخستین  برای  اندر  ولسوالی  مردم  که 

علیه طالبان قیام کرده بودند.
غزنی  والیت  معاون  احمدی،  محمدعلی 
زمانی که  عبداهلل  »آقای  که:  گفته 
را  خود  سربازنش  کمک  به  می خواست 
با  حاملش  موتر  راه  در  برساند،  پوسته  به 
یک  با  و  کرد  برخورد  جاده ای  کنار  ماین 

مخافظش کشته شد.«
طالبان  سخن گویان  از  مجاهد،  اهلل  ذبیح 

گرفته  عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت 
که  ماینی  انفجار  اثر  بر  که  است  گفته  و 
فرمانده  بود،  توسط طالبان جابه جا گردیده 
کشته  محافظش  چهار  با  مردمی،  خیزش 

شده است.
»افراد  که:  افزوده  هم چنان  احمدی  آقای 
حوالی  گسترده،  شکل  به  طالبان  گروه 
ساعت ۹ شب شنبه باالی ۴ پاسگاه خیزش 
این جنگ 3  اندر حمله کردند،  در  مردمی 
سرباز   5 نتیجه  در  یافت،  ادامه  ساعت 
و  کشته  پوسته  یک  در  مردمی  خیزش 
دست کم ۹ سرباز به شمول یک غیرنظامی 

زخمی شده اند.«
باالی  حمله  بیشترین  احمدی،  گفته ی  به 
با  که  داد  رخ  »منار«  به  موسوم  پاسگاه 
خیزش  سربازان  حمله،  گستردگی  وصف 

در  منطقه  از  توانستند  خوبی  به  مردمی 
برابر مهاجمان دفاع کنند.

این  در  که  افزوده  غزنی  والیت  معاون 
 ۱0 از  بیش  و  کشته  طالب   ۱0 درگیری 

شورشی دیگر هم زخمی شده اند.
مشهور  فرماندهان  از  عبداهلل  قوماندان 
ولسوالی  در  طالبان  علیه  مردمی  خیزش 
اندر بود، او از جمله نخستین افرادی بود که 
برای دفاع از اندر علیه طالبان قیام کرد. او 
در چندین جنگ علیه طالبان حضور داشت 
جانش  به  که  قصد  سوء  از  بار  چندین  و 

صورت گرفته، نجات پیدا کرده است.
از  غزنی  محلی  مقام های  حال  همین  در 
نیروهای  و  نبردهای گسترده میان طالبان 
والیت  این  دیگر  ولسوالی  چند  در  امنیتی 

خبر داده اند.


