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چند روز پیش، رییس جمهور غنی با هیأتی دیدار کرد که موظف 
به تحقیق در مورد حضور کودکان در صفوف پولیس بود. نتیجه ی 
این گزارش نشان می داد که »هیچ کودکی« در میان نیروهای پولیس 
نیست. آن تحقیق البته منحصر به استخدام نوجوانان در پولیس ملی 
بود. حکومت زمانی اقدام به تشکیل این هیأت کرد که گزارش هایی 
از برخورد زننده ی جنسی نیروهای پولیس با پولیس های نوجوان 
و نیز آزار و اذیت جنسی کودکان در پایگاه های پولیس نهادهایی 

مانند کنگرس ایاالت متحده را وادار به واکنش کرد.
در طول 15 سال گذشته کمتر اتفاق افتاده است که گزارش های 
و  زننده  واقعیت های  کشف  به  دولتی  حقیقت یاب  هیأت های 

شرم آور منجر شود. این طبیعی است. بسیاری از این رفتار...

بدن کودک؛ 
»جنگ نامرئی« فرماندهان
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اطالعیه آرین بانک
مبوجــب قــرار قضايــي منــر )262(  مــورخ 1394/6/31 رياســت محــرم محکمــه ابتدائيــه تجــاريت واليــت کابــل  و محــر  مــورخ 

1394/10/1  هيئــت تطبيــق حکــم  منــر فــوق،  مبنــي بــر فــروش ســاحه تجــاريت بــه مســاحت 784 مــر مربــع منــدرج قبالــه بيــع 

قطعــي منــر )710 بــر 411( مــورخ 1357/2/5  مرتبــه محکمــه شــهري واليــت کابــل، ملکيــت محــرم عبداللــه پشــتونيار فرزنــد محمــد 

هاشــم واقــع چهــارايئ حاجــي يعقــوب ناحيــه چهــارم شــهر کابــل قــراردارد کــه  طي وثيقــه بيــع جايــزي منــر713/10  مــورخ 1384/8/4 

مرتبــه آمريــت ثبــت اســناد و وثايــق واليــت کابــل  کــه تحــت تضمــن قرضــه رشکــت عبداللــه پشــتورنيار در آريــن بانک قــرار گرفتــه بود 

ملکيــت متذکــره در مجلــس مزايــده  بــاالی آقــای محمــد حامــد ولــد عبدالرحيــم  بــه مبلــغ 21،716،800  افغانی بفروش رســانيده شــد.

 اشــخاص و موسســات کــه خواهــان مزايــده نهايــي را دارنــد  از تاريــخ نــر اعــان بــه مــدت 15 يــوم درخواســتي هــاي خــود را بــه دفر 

مرکــزي آريــن بانــک واقــع شــهرنو رسک مســجد حنظلــه )رح( مقابــل دروازه غــريب  لــوي څارنــوايل  ســپرده، رشطنامــه را ماحظــه کــرده  

ميتواننــد   تضمــن نقــدا« اخــذ ميگــردد.  و همچنــان از مالــک جايــداد خواهــش ميگــردد در روز مزايــده حــارض باشــد و در غــر آن حــق 

ــکايت را ندارد. ش
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چند روز پیش، رییس جمهور غنی با هیأتی دیدار کرد که موظف به تحقیق 
در مورد حضور کودکان در صفوف پولیس بود. نتیجه ی این گزارش نشان 
البته  می داد که »هیچ کودکی« در میان نیروهای پولیس نیست. آن تحقیق 
منحصر به استخدام نوجوانان در پولیس ملی بود. حکومت زمانی اقدام به 
تشکیل این هیأت کرد که گزارش هایی از برخورد زننده ی جنسی نیروهای 
پولیس با پولیس های نوجوان و نیز آزار و اذیت جنسی کودکان در پایگاه های 

پولیس نهادهایی مانند کنگرس ایاالت متحده را وادار به واکنش کرد.
در طول 15 سال گذشته کمتر اتفاق افتاده است که گزارش های هیأت های 
حقیقت یاب دولتی به کشف واقعیت های زننده و شرم آور منجر شود. این 
طبیعی است. بسیاری از این رفتار شرم آور در میان کسانی صورت می گیرد 
سیاست مداران،  میان  از  اکثراً  عامالن  شریک اند.  قدرت  گوشه ی  در  که 
زورمندان و فرماندهان محلی است که از راه تهدید یا تطمیع محققان دولتی 
را وادار به جعل واقعیت می کنند. غالباً ارتباط سیاسی و شبکه یی میان این 
یافته های  میان  دلیل،  همین  به  می کند.  دخالت  تحقیق  روند  در  نیز  افراد 
رسانه ها، گزارش گران نهادهای مدافع حقوق بشر و کمیسیون ها/هیأت های 

حقیقت یاب دولتی تفاوت فاحشی وجود دارد.
میان  در  »بچه بازی«  روزافزون  رواج  از  گزارش هایی  فرانسه  خبرگزاری 
فرماندهان و نیروهای پولیس در ارزگان و هلمند منتشر کرده که به شدت 
تکان دهنده و شرم آور است. سردار ولی، پدری است که فرزند 13 ساله اش 
را یک فرمانده محلی پولیس ربوده است. فرزند سردار ولی در اختیار این 
فرمانده محلی است تا به او به صورت مکرر تجاوز کند. آخرین باری که 
سردار ولی فرزندش را در محاصره ی نیروهای پولیس وابسته به این فرمانده 
دید، از ترس نتوانست به او نزدیک شود. گفته می شود 370 مرکز پولیس در 
والیت ارزگان »بچه بی ریش« دارند. نقیب اهلل یک فرمانده پولیس در ارزگان 
بوده که به جرم نگهداشتن »یک پسر نوجوان« و اتهام »بچه بازی« به حبس 
محکوم شده بود، اما بر مبنای این گزارش، یک ماه زندان رفت. او را آزاد 

کردند تا با طالبان بجنگد.
وضعیت به گونه یی است که از بدن کودکان به مثابه ی وسیله یی برای تشویق 
و نگهداشتن سربازان و فرماندهان در پاسگاه های پولیس و خطوط جنگی 
استفاده می شود. این گزارش وحشتناک بیان می کند که سربازان به ماندن 
در پاسگاهی که کودکان-برای بهره کشی جنسی-نباشند، عالقه یی ندارند. 
داشتن »بچه بی ریش« به یک برند قدرت در میان زورمندان و نظامیان محلی 
بدل شده است. آن ها با سوءاستفاده ی جنسی از کودکان، میزان توانایی شان 
برای ارضای لذت جنسی خود را به نمایش می گذارند؛ کاری که اقتدار و 

توانایی آن ها را نشان می دهد.
آن ها به کودکان به صورت بی رحمانه یی تجاوز می کنند. یک افسر امریکایی 
و  بود  بسته  را  پسر  فرماندهی، یک  پهلویش،  اتاق  در  که  می آورد  یاد  به 
و  قساوت  از شدت  و  خفا  در  که  فریادهایی  بود.  کرده  بلند  را  فریادش 
بی رحمی بلند می شوند و کسی نمی شنود یا از کنار آن با اغماض می گذرد، 
در بسیاری از پاسگاه ها و حوزه های پولیس و نیروهای امنیتی بارها بلند 

شده است.
وقتی بسیاری از خانواده ها از ترس مجبورند پسران شان را مخفی نگهدارند 
و وقتی بچه بازی در صفوف پولیس به امر رایج بدل می شود، معنایش این 
است.  دادن  رخ  حال  در  همه  از چشم  دور  شرم آوری  جنایت  که  است 
جنایتی که صرفاً محدود به یک جنایت ضد انسانی نمی ماند و پیامدهای 
افراد  بر روی  بارها گزارش شده که نوجوانی  نیز دارد.  فاجعه بار دیگری 
پولیس سالح گرفته و آن ها را کشته است. در بسیاری از این موارد، طالبان 
متهم به استفاده از نوجوانان برای رخنه در میان نیروهای امنیتی متهم شده اند. 
واقعیت اما فراتر از این است: بسیاری از کسانی که اقدام به چنین کاری 
کرده اند، پسران نوجوانی بوده اند که به قصد انتقام و فرار از وضعیتی که در 
آن گرفتار بوده اند، با طالبان همدست شده و »در واقع« کسانی را کشته اند که 

بارها به او تجاوز کرده است.
نهادهای امنیتی تقریباً در حاشیه ی امن زندگی می کنند. مأموران امنیت ملی، 
پولیس و اردوی ملی، به دلیل اقتدار و اختیاری که دارند، غالباً این ترس را 
در دل بسیاری، از جمله گزارشگران رسانه ها انداخته اند که نباید با آن ها »در 
بیفتند« و در کارشان کنجکاو شوند. داشتن اسلحه به آنان این قدرت را داده 
است که به راحتی آن را زیر گلوی کسی بگذارند و تهدید کنند که صدایش 
بلند نشود. دامنه ی اختیار آن ها و ضعف نظارت و مدیریت، سبب شده است 
که آن ها، گاهی برای خاک انداختن بر جنایت های شان کسانی را متهم به 

همدستی با تروریست ها یا بزهکاری کرده و دستگیر یا سرکوب کنند.
تجاوز مکرر جنسی به کودکان به واسطه ی سربازان، از نظر حقوق بشری، 
با  جنسی  )نزدیکی  لواط  برای  اسالم  است.  اغماض  قابل  غیر  جرم  یک 
تعریف  اوالً  یک پسر( کیفر سنگینی وضع کرده است. الزم است دولت 
مشخصی از بچه بازی ارائه بدهد و سپس برای آن، کیفر شدیدی وضع کند. 
در کنار آن، الزم است پا از دایره ی تحقیقات بی نتیجه فراتر گذاشته شود 
و به گزارش های رسانه ها و نهادهای حقوق بشری توجه صورت بگیرد. با 
کسانی که اقدام به این عمل وحشیانه کرده اند، برخورد شود. درست است 
که فرماندهان پولیس در برابر طالبان مقاومت می کنند، اما این کار نمی تواند 
ما را وادار کند تا در برابر جنایات آن ها علیه کودکان، سکوت کنیم. ما با 
نسلی مواجه خواهیم بود که سالمت روانی خود را از دست داده اند. یک 
نسل غیر نرمال و خطرناک. این وضعیت آن قدر شرم آور و فاجعه بار است 

که می تواند حکومت را تکان بدهد.
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بدن کودک؛ 
»جنگ نامرئی« فرماندهان

در غیبت قانون؛ 
تأکید رییس جمهور بر حاکمیت آن

اتمر: 1396 سال پیروزی کامل نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر دشمنان است

دور سوم حشر پاک کاری شهر کابل توسط رییس اجراییه آغاز شد

آغاز پروسه ی صلح؛ موضوع بحث معین سیاسی وزرات امور خارجه با هیأت اتحادیه ی اروپا

افزایش 250 درصدی در ساحه ی کشت زعفران؛ امسال 2800 هکتار زمین زعفران کشت شده است

هیچ کسی  که  این  بر  تأکید  با  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
باالتر از قانون نیست، می گوید که حاکمیت قانون یگانه راه 

تأمین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان است.
آقای غنی که دیروز )دوشنبه، 29 قوس( در »کنفرانس ملی 
سخنرانی  سرینا  هوتل  در  بشر«  حقوق  مدافعان  از  حمایت 
می کرد، تأکید کرد که دولت با تمام توان به ارزش های حقوق 

بشری پایبند و متعهد است.
رییس جمهور غنی گفت که »همه ی ما بر این اتفاق داریم که 
حاکمیت قانون یگانه راه تأمین عدالت و حمایت از حقوق 
شهروندان است.« او ابراز خوشبینی کرد که آگاهی عمومی در 
این زمینه به حد قابل قبولی گسترش یافته و به شکل گیری 

اجماع ملی در این عرصه انجامیده است.
به گفته ی او، آگاهی از جایگاه حقوق بشر و باور به ارزش های 
حقوق بشری، نخستین مرحله برای تطبیق و تحقق حاکمیت 

قانون است. گام های بعدی در این مسیر الزامی سازی رعایت 
این قواعد از مجرای قوانین و ایجاد مکانیزم های اجرایی و نیز 

مکانیزم های ضمانتی آن است.
در  گذشته  سال  یک  در  که  گفت  همچنان  رییس جمهور 
با  می توانم  »من  توجه شده:  بیشترین  قانون گذاری  عرصه ی 
اطمینان بگویم که وضع این قوانین تماماً با روحیه ی احترام 
به موازین حقوق بشری و در چارچوب قانون اساسی و در 

گسترش آن ارزش ها بوده است.«
موظف  را  خود  دولت  که  گفت  غنی  آقای  هم  سوی  از 
می داند که با تمام توان به ارزش های حقوق بشری پایبند و 
متعهد بماند و کسانی را که در راه دفاع از حقوق بشر تالش 

می ورزند، حمایت کند.
در  »عقب گردی«  صورت  به هیچ  نمی خواهد  که  افزود  او 
به  نیازی  دیگر  افغانستان  و  دهد  رخ  بشر  حقوق  زمینه ی 

برگزاری روزهای یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نداشته 
باشد. او ابراز خوشبینی کرد که افغانستان امروز بخشی از این 

تهدیدها را پشت سر گذاشته است.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق  افغانستان گفت 
قربانی  بدون  افغانستان  در  بشر  حقوق  دست آوردهای  که 
نبوده است. به گفته ی او، فرهنگ معافیت یکی از چالش های 
اصلی در افغانستان است و هیچ کسی نباید به دلیل تعلقش به 
حکومت یا سایر نهادها، از پیگرد عدلی و قضایی معاف باشد.
او از حکومت خواست تا از تمام مدافعان حقوق بشر حمایت 
کند تا آن ها بتوانند به درستی رسالت شان را که نهادینه کردن 

حقوق بشر است، به خوبی انجام دهند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که حکومت 
در  را  بشر  حقوق  خالف  عملکردهای  و  زورگویی ها  جلو 

والیات بگیرد.

اطالعات روز: حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور 
کامل«  »پیروزی  سال  خورشیدی  آینده ی  سال  که  می گوید 
دولت  و  مردم  دشمنان  برابر  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

افغانستان است.
آقای اتمر در آغاز برنامه ی سه روزه یی که به منظور مدیریت 
بحران و ظرفیت های بشری به ابتکار دفتر شورای امنیت ملی 
به همکاری مرکز تحقیقات شرق نزدیک دانشگاه دفاع ملی 
امریکا در کابل برگزار شده است، گفت که  در سال آینده 
بعد از »شکست کامل دشمن«، برنامه های بنیادی توسعه یی و 

اصالحی را به منظور رفاه و آرامش مردم تطبیق خواهد کرد.
و  تجهیز  پالن  همچنان  ملی،  امنیت  شورای  که  افزود  او 
توسعه ی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را برای چهار سال 

آینده، بعد از ارزیابی منظور خواهد کرد.
آقای اتمر همچنان گفت که نیروهای امنیتی کشور تا چهار 
سال آینده با تجهیزات مهم و استراتژیک در سطح منطقه مجهز 
خواهند شد و ظرفیت های بشری و تجهیزاتی نیروهای افغان 

افزایش می یابد.
دشمنان  که  شد  یادآور  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور 
از  با کمک شماری  افغانستان، در جریان سال گذشته  مردم 
کشورها تالش نمودند تا به جهانیان نشان دهند که گویا جنگ 

افغانستان، عوامل داخلی دارد؛ اما نه موفق شده و نه هم خواب 
یافتن النه ها و پناهگاه برای خود در داخل افغانستان را، به 

حقیقت مبدل کردند.
امنیتی  تعیینات بخش  بورد  داد که  اتمر خبر  از سوی دیگر 
از کادرهای متخصص نظامی ملی تشکیل می گردد، کار  که 
خود را در آینده ی نزدیک به اساس حکم رییس جمهور آغاز 

خواهد کرد.
را  مناسب  اشخاص  که  دارد  وظیفه  بورد  این  او،  گفته ی  به 
امنیتی و دفاعی مشخص  نیروهای  برای رهبری در صفوف 
و تربیه کند. به این ترتیب تمامی مقرری های رهبری بخش 
نظامی، به اساس ضوابط اصیل نظامی و شایسته ساالری انجام 

خواهد شد.
زمستانی  عملیات  مخالفان  سرکوب  برای  دفاع:  وزیر 

راه اندازی می شود
که  می گوید  ملی  دفاع  وزیر  حبیبی،  عبداهلل  حال  همین  در 
و  بود  ارتش   نیروهای  برای  آزمون  سال   )1395( امسال 

سربازان ارتش توانستند به پیروزی های بزرگی دست یابند.
مقام های وزارت دفاع ملی، امور داخله، امور مهاجرین وعودت 
کنندگان و سرحدات اقوام و قبایل، برای گزارش کارکردهای 
امسال شان و نیز چگونگی برنامه های سال آینده این وزارت ها 

به روز دوشنبه به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند.
سرکوب  برای  زمستانی  عملیات  راه اندازی  از  حبیبی  آقای 
فصل  برای  »ما  گفت:  حبیبی  داد.  خبر  مسلح  مخالفان 
جنگی امسال پنج اولویت داریم، که اولویت اولی ما اجرای 
عملیات های زمستانی است که در چهار ماه زمستان راه اندازی 

می شود.«
او همچنان گفت که نیروهای ارتش امسال 1287 عملیات را 
در برابر هراس افگنان انجام داده است و از سوی دیگر از آغاز 

امسال تاکنون 37899 تن در صفوف ارتش پیوسته اند.
همچنان وزارت امور  داخله از راه اندازی 3813 عملیات در 
برابر هراس افگنان در سال روان خورشیدی خبر می دهد که 
به گفته ی این وزارت، در نتیجه ی این عملیات ها 8501 کشته 

شده اند. 
اگر  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  رییس  این حال  با 
دولت  مسلح  مخالفان  برابر  در  زمستانی  قاطع  عملیات های 
آینده  سال  نشود،  راه اندازی  کشور  گونه گون  بخش های  در 

»خطرناک ترین« سال برای مردم افغانستان خواهد بود.
عبدالرؤوف ابراهیمی گفت فصل زمستان فرصت خوبی برای 
را  دولت  مخالفان مسلح  تا  است  افغان  نظامیان  و  حکومت 

زمینگیر سازند.

زباله ها  انبار  به دلیل  پایتخت  حالی که  در  روز:  اطالعات 
حشر  سوم  دور  است،  شده  شبیه  بزرگ  زباله دانی  یک  به 
فواید  وزارت  توسط  که  زباله ها  از  کابل  شهر  پاک کاری 
گذشته  روز  است،  شده  راه اندازی  کابل  شهرداری  و  عامه 
)دوشنبه، 29 قوس( باحضور عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه، 

وزیر فواید عامه و سرپرست شهرداری کابل آغاز شد.
انباشته  زباله های  و  کثافات  و  است  روزه   10 کمپین  این 
شده از 15 ناحیه ی شهر کابل به بیرون از شهر انتقال داده 

می شود.
شهرداری  نارنجی پوشان  میان  در  حضور  با  عبداهلل  عبداهلل 
کابل طی سخنانی گفت در کنار نهادهای ذیربط، همکاری 

مردم برای داشتن محیط زیست پاک شرط اساسی است.
تطبیق  تا  را  کمپین هایی  چین  راه اندازی  عبداهلل  آقای 
برنامه های بنیادی و ایجاد یک سیستم منظم برای جمع آوری 
زباله ها و بازیافت آن یک ضرورت خواند اما گفت این یک 
اقدام کوتاه مدت برای حل مشکالت فعلی شهر کابل است.
به گفته ی او، در حال حاضر به دلیل نبود زیربنا ها و ازدیاد 
نفوس در پایتخت کشور، آلودگی محیط زیست یک چالش 
جدی است اما حکومت در این زمینه برنامه های اساسی را 

روی دست دارد.
وزارت خانه ها  به ویژه  دولتی  ادارات  تمام  که  کرد  تاکید  او 
مسئولیت دارند که براساس امکانات شان در این کمپین سهم 

بگیرند تا این موضوع فراگیر شود.
روزه   10 برنامه ی  این  در  که  می گوید  عامه  فواید  وزارت 
50 عراده وسایط مربوط این وزارت که بیشتر آن از سکتور 
خصوصی و شرکت های ساختمانی همکار وزارت می باشند، 
زباله ها را به بیرون از شهر انتقال می دهند. مواد سوخت این 
وسایط از سوی وزرات فواید عامه تمویل می شود. ساحات 
مختلف شهر کابل در دو سال اخیر بیشتر از هر وقت دیگر 
انباشته  است.  بوده  کثافات  و  زباله ها  شدن  انباشته  شاهد 
شدن زباله ها و کثافات در سرک ها و مکان های مختلف در 
سطح شهر باعث نگرانی باشندگان شهر کابل و بروز برخی 

مشکالت برای آنان شده است.

که  می گوید  خارجه  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
این  سرپرست  و  سیاسی  معین  کرزی،  حکمت خلیل 
وزارت روز یک شنبه، 28 قوس، با هیأت اتحادیه ی اروپا 
با اشتراک فرانز مایکل میلیبند، سفیر اتحادیه ی اروپا در 

کابل، در مقر وزارت امور خارجه دیدار کرد.
این  در  که  است  نوشته  خبرنامه یی  در  خارجه  وزارت 
آغاز  روی  دیگر  موضوعات  کنار  در  هردو طرف  دیدار 

پروسه ی صلح با گروه طالبان صحبت کردند.
در خبرنامه ی وزارت خارجه آمده که طرفین روی »تأمین 

پروسه ی  آغاز  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  تحکیم  و 
صلح و توافق نامه ی انجام شده با حزب اسالمی، برگشت 
مهاجرین افغان از پاکستان، مذاکرات صلح با طالبان، مبارزه 
با افراط گرایی منطقه یی و تروریسم بین المللی« گفت وگو 
روی  جانب  دو  هر  همچنان  که  افزوده  خبرنامه  کردند. 
پیشرفت های اخیر دولت افغانستان در عرصه های تکمیل 
سیاسی  مناسبات  تقویت  اقتصادی،  بزرگ  پروژه های 
به ویژه  میانه  آسیای  کشورهای  با  افغانستان  اقتصادی  و 
ترکمنستان و ازبکستان و تصامیم و نتایج مؤثر کنفرانس 

بروکسل در مورد افغانستان به صورت همه جانبه گفت وگو 
حالی  در  طالبان  گروه  با  صلح  پروسه ی  آغاز  کردند. 
موضوع بحث این دیدار را تشکیل داده که گفت گوهای 
به بن بست خورده  بار متوقف و  با طالبان چندین  صلح 
است. سال گذاشته قرار بود گفت وگوهای مستقیم با گروه 
کارشکنی های  به دلیل  نشست  این  اما  شود،  آغاز  طالبان 
از  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در  نشد.  برگزار  پاکستان 
تالش ها برای ازسرگیری مذاکرات صلح دولت افغانستان 

با گروه طالبان منتشر شده است.

مالداری و  اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت،  اطالعات روز: 
آبیاری می گوید حمایت حکومت سبب توسعه ی مزارع 
با  مقایسه  امسال در  افغانستان شده و  کشت زعفران در 
سال گذشته کشت زعفران بیش از دوونیم برابر افزایش 

یافته است.
مرکز  در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  ضمیر  آقای 
زعفران  کشت  مزارع  امسال  گفت  حکومت  رسانه های 
از 1000 هکتار زمین به 2800 هکتار زمین توسعه یافته 

است که یک افزایش 250 درصدی را نشان می دهد.
او می گوید آمار وزارت زراعت نشان می دهد که در سال 
زعفران  متریک تُن  به شش  نزدیک  افغان  دهقانان  جاری 
حاصل برداشت کرده اند در حالی که سال گذشته این رقم 

به سه ونیم متریک تُن رسیده است.

حمایت  افزایش  این  عمده ی  عامل  گفت  زراعت  وزیر 
کشت  زعفران  که  دهقانانی  از  حکومت  مالی-تخنیکی 

می کنند، می باشد.
زمینه ی  در  عربی  کشورهای  عالقه مندی  گفت جلب  او 
فروش  تفاهم نامه ی  امضای  و  افغانستان  زعفران  خرید 
زعفران میان افغانستان و چین از دیگر عامل های رشد و 

توسعه ی مزارع زعفران در کشور می باشد.
دارد  پالن  زراعت  وزارت  ضمیر،  آقای  گفته ی  به 
اختیار  در  نیز  را  -خشک کن  زعفران  ماشین آالت  تا 
سرمایه داران این بخش قرار بدهد. او گفت: »با توزیع این 
از جمع آوری  پس  افغانستان  زعفران  بسته های  ماشین ها 
به سرعت وارد بازارهای معتبر جهانی خواهد شد و هم 
زعفران  از  روشن  تصویر  و  اعتبار  می تواند  بسته ها  این 

افغانستان را به مشتریان بین المللی پیشکش نماید.«
براساس آمارهای وزارت زراعت، درحال حاضر در 31 
زعفران  حاصل  و  می شود  کشت  زعفران  کشور  والیت 

امسال میلیون ها دالر برای دهقانان عاید داشته است.
ساحه ی کشت زعفران در کشور در حالی افزایش یافته 
است که سال گذشته انستیتوت بین المللی ذایقه و کیفیت 
بهترین  بین المللی  بار جایزه ی  برای سومین  در بروکسل 
زعفران افغانستان را از میان 300 نوع زعفران به افغانستان 

داد. 
23 سال است که در افغانستان زعفران کشت می شود و 
والیت  غوریان  ولسوالی  در  زعفران  پیاز  اولین بار  برای 
هرات کشت شد؛ پس از آن به سایر مناطق کشت زعفران 

رواج پیدا کرد.



افغانستان حداقل در 
یک زمینه بی نیاز است، 

خبر دارید؟!
از بس وابسته ایم، حتا در ذهن مان هم نمی گنجد که در چه 
زمینه هایی بی نیازیم و در چه زمینه هایی فرصت داریم تا بی نیاز 
رهبرانی  بسته بندی شده،  حالت  این  اول  مقصرهای  شویم. 
اگر  حرکتیم.  در  کورکورانه  آن ها  دنبال  خود  که  می دانیم  را 
جامعه ی ما امروز دومین کشور فاسد یا دومین کشور بی سواد 
جهان است، -چه قبول کنیم چه نکنیم- حاصل زحمات خود 
ماست. به همان اندازه که رهبران ما را به جان هم انداخته، ما 
هم حاضر بوده ایم به جان هم بیافتیم و اسباب تفریح و تفرج 

رهبران عزیز کشور را فراهم کنیم.
این  دانشمندان در  اکثر  بحث وابستگی، بحث عمیقی است. 
مکتب  در  نظریه  جامع ترین  اما  دارند.  نظر  اختالف  زمینه 
وابستگی، مربوط به ِهنری میمالوف روسی است. هنری معتقد 
است برای درک وابستگی، باید به زمان و مکانی که بوکه شده 
مراجعه کرد. او در توضیح بوکه می گوید: »در کشورهایی که 
سیستم آب فعال نیست، هرخانواده مجبور است داخل حویلی 
خود چاه بکند. از آن جایی که چاه عمیق آب پاک تر و بیشتر 
دارد، اکثریت مردم ماشین می آورند و توسط پایپ آهنی بسیار 
را  آن  پایین می شود، چاه می کند.  و  باال  برق  توسط  که  دبل 
بوکه می گویند. در این کشورها، مسأله ی آب زیرزمینی نه برای 
حکومت مهم است، نه هم برای مردم«. آقای میمالوف سپس 
مثالی از کشور عزیز ما می آورد و می گوید روس در افغانستان 
شکست خورد و باید به مجاهدین از این بابت تبریک عرض 
کرد. بوکه ی وابستگی که از شروع جهاد در افغانستان کوبیده 
شده بود، با شکست روس ها و افتادن مجاهدین به جان هم، 
در عمیق ترین سطحش فرو رفت. برای همین، افغانستانی که 
روسیه را از پای درآورد، اکنون حتا در مقابل یک چوب گوگرد 

به زانو درآمده است.
یک دفعه این سخن آقای میمالوف را با یک هم وطن تقریبًا 
میمالوفه نمی شناسم. هر  بیادر! مه  مجاهد قصه کردم، گفت: 

خرسی که است، بگو ده گوشه ی خود باشه! 
بناًء قصه ی ما کجا بود؟ آها... حرف این بود که افغانستان در 
اوج وابستگی، از یک چیز بی نیاز است. این بی نیازی را دیروز 
آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس ملی حمایت 
از مدافعان حقوق بشر بیان کرد. آقای غنی گفت که اول باید 
حقوق بشر را بفهمیم و ارزش های حقوق بشری را درک کنیم، 
تا کار ما برای رعایت و نهادینه کردن حقوق بشر ساده شود. 
فعاًل که در رویای حقوق بشر قرار داریم و آرزو داریم روزی 
این رویا به واقعیت مبدل شود. آقای غنی سپس در توضیح 
به حریم  که  آدم شویم  ما همین قدر  اگر  که  سخنانش گفت 
خصوصی کسی تجاوز نکنیم و حق او را در عرصه ی عمومی 
نخوریم، حقوق بشر را به مبلغی بسیار هنگفتی رعایت کرده ایم. 
اما حیف که همین قدر هم برای هم روا نداریم و مدام انُگلک 
می کنیم و کشور را می بریم در آخرین خانه ی جدول لیست 

کشورهای ناقض حقوق بشر.
دیروزی  کنفرانس  در  رییس جمهور  این حرف ها،  از  گذشته 
که در کابل سرینا برگزار شد گفت که افغانستان از »روزهای 
یادبود برای قربانیان بی نیاز است«. به این معنا که در گذشته، 
ماشاءاهلل آن قدر گسترده و زیاد از خود قربانی گرفته ایم که دیگر 
نیازی نیست از هم دیگر قربانی بگیریم و سپس در آینده، یک 

روز از همین قربانیان یاد کنیم و برنامه بگیریم.
قربانیان  افزایش  بررسی  کمیته ی  رییس  حال  همین  در 
از  مدال  دو  و  دارد  امان اهلل خان  از غازی  مدال  که یک  ملی 
از  افغانستان  بی نیازی  تایید  ضمن  افغانی،  سیدجمال الدین 
واقعیت  با  مارکیت  قربانیان گفت: »خاصیت  یادبود  روزهای 
مارکیت  در  تقاضا  باشد.  نمی داشته  مطابقت  کشور  بی نیازی 
قربانیان خشونت بسیار بلند است و از ما مازاد تولید می خواهد. 
هرچند تالش های بسیار گسترده در این زمینه جریان دارد، اما 
می بینیم که مارکیت هنوز هم عطش دارد و هر روز خون تازه 

طلب می کند زما.«
و  گفتند  سخن  هم  دیگر  بزرگواران  کنفرانس،  این  در  البته 
سخن های خوب گفتند. اما به نسبت ضیقی وقت، ما سخنان 
آن ها را نادیده می گیریم. مثاًل یکی از بزرگواران حکومت قبلی 
گفت که ناقضین حقوق بشر دیر یا زود، گرفتار خواهند شد 
باور  می گیریم.  نادیده  را  آن  ما  اما  شد،  خواهند  مجازات  و 
کنید نادیده گرفتن سخنان این ها گاهی به نفع آدم است. مثاًل 
اگر نادیده نگیریم، مجبوریم منتظر بنشینیم که قوماندان زرداد 
چه وقت محاکمه می شود. همه می دانیم که او محاکمه نمی شود 
هیچ که چند هفته بعد، هفت-هشت تا موتر زره و یک کندک 
نیروی مسلح برای تامین امنیت او نیز به او داده خواهد شد. 

پس بهتر است نادیده و ناشنیده بگیریم.

از  یکی  اجتماعی،  مطالعات  در  »پیشرفت«  مفهوم 
ابهام آمیزترین مفاهیم است. از این رو که می توان با نگاه 
فرهنگی،  مختلف  سطوح  در  جامعه  یک  وضعیت  به 
اجتماعی و اقتصادی، دامنه های شمول متفاوت و مختلفی 
برای آن در نظر گرفت. تصویری که در نخست با بیان 
آن  مدلول  می شود،  متبادر  ما  ذهن  در  پیشرفت  واژه ی 
را اغلب به حوزه ی اقتصادی حواله می دهد. بدین لحاظ 
امکانات  از  بیشتر  هرچقدر  اقتصادی  نگاه  از  جامعه  که 
گفته  باشد،  برخوردار  مادی  و  اقتصادی  فرصت های  و 
می شود میزان پیشرفت در آن جامعه نظر به جامعه یی که 
در سطح پایین تری از این امکانات برخوردار است، بیشتر 
نمی توان  به سادگی  که  است  این  اما  واقع  است.  بهتر  و 
یعنی  داد.  تقلیل  اقتصادی  امکانات  به  تنها  را  پیشرفت 
سوای این که واقعیت های فرهنگی و دیگر عناصری که 
در حوزه های مختلف می تواند مایه ی تفاوت یک جامعه  
مسأله یی  نیز  اقتصاد  مسأله ی  باشند،  دیگر  جامعه ی  با 
است به غایت پیچیده و چندپهلو. اما روشن ترین تصویر 
است  این  پیشرفته،  اقتصادی  به لحاظ  جامعه ی  یک  از 
و  شغل  توزیع  از  اقتصادی  فرصت های  و  امکان ها  که 
حقوق کارگری یا کارمندی گرفته تا میزان برخورداری 
به  نظر  طبیعی  منابع  از  جامعه  مختلف  بخش های 
صورت بندی  منصفانه  و  عادالنه  به صورت  نیازمندی ها، 
یک  آن که  از  بیشتر  پیشرفت،  نگاه،  این  از  باشد.  شده 
است  مفهومی  باشد،  اقتصادی  خاص  و  انتزاعی  مفهوم 

حقوقی.
فهم واضح تر از میزان پیشرفت در یک جامعه، این مشکل 
را نیز با خود دارد که به خودی خود، روشن نمی کند که 
که  بدین معنا  می کنیم.  نگاه  مسأله  این  به  منظر  کدام  از 
فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی در مراحل مختلف، 
استلزامات خاص و متفاوتی از پیشرفت را مطرح می کنند. 
محض نمونه، عناصر و مواردی که جهت بررسی میزان 
پیشرفت در جامعه ی سرمایه داری به کار بسته می شود، 
یک  در  منظور،  همین  به  رسیدن  برای  می تواند  کم تر 
جامعه ی نیمه-فئودالی - نیمه-سرمایه داری کارکرد داشته 
از  بهتر و روشن تر  به درکی  بنابراین، دست یافتن  باشد. 
پیشرفت )در سطوح و حوزه های مختلف(، نیازمند یک 
بررسی جامعه شناختی دقیق و همه جانبه است. چیزی که 
نمی توان اما بر سر آن مناقشه کرد، این است که پیشرفت 
و  فرهنگ  که  است  پس زمینه یی  آن  دارای  اجتماعی 
است  ناممکن  آن دخیل اند.  در  و سیاست، همه  اقتصاد 
در جامعه یی از پیشرفت سخن گفت که حتا اگر در حد 

باالیی از رفاه اقتصادی و امکانات مادی قرار داشته باشد، 
اما سیاست و فرهنگ آن چیزی جز افتضاح و رسوایی 

نباشد.
عنوان  زیر  ارزیابی یی  طی  در  کشور  اقتصاد  وزارت 
»رفاه عامه«، به این نتیجه ی عجیب رسیده است که در 
پیشرفت  به  اخیر  سال  چند  طی  افغانستان  این که  کنار 
یافته  افزایش  نیز  نابرابری  یافته،  دست  قابل توجهی 
آن که تصور  از  بیشتر  نتیجه گیری،  و  ارزیابی  این  است. 
شود نامفهوم و گنگ است، حتا مسخره. عجیب این که 
منظور از پیشرفت در این ارزیابی، تنها پیشرفت اقتصادی 
است:  شده  معنا  حوزه  همین  در  نیز  نابرابری  و  است 
والیات  در  اقتصادی  و  اجتماعی  وسیع  »تفاوت های 
پالیسی هایی  باید  می دهد  نشان  که  شده  دیده  مختلف 
برای فراهم سازی فرصت های مساوی روی دست گرفته 
شود.« می توان در نخستین گام پرسید: پس پیشرفت در 
به نظر  کجا و برای چه کسانی؟ خیلی اگر چپ گرایانه 
این جا، چیزی  در  پیشرفت  معنای  می توان گفت  نرسد، 
نیست جز سرمایه دارتر شدن هرچه بیشتر عده یی خاص 
و فقیرتر شدن اجتماع یا اساسًا آن بخشی از کشور که 
با  می تواند  تنها  حقوق بشری،  مفهوم  یک  در  پیشرفت 
از  بحث  لیکن  شود.  معنامند  آن جا  در  وضعیت  تغییر 
افغانستان، عجایب خاص  یا عدم پیشرفت در  پیشرفت 
کمک های  انبوه  که  سال هایی  آن  از  دارد.  را  خودش 
امروز،  تا  شد  سرازیر  کشور  این  به  جهانی  جامعه ی 
شده  نصیب  کشور  از  بخش هایی  آن  را  سهم  بیشترین 
که از یک جانب، بیشترین فاصله و فرق را با تالش های 
مدنی برای رسیدن به وضعیتی انسانی داشته و از این رو، 
بهترین زمینه بوده برای جهنم سازی تمام کشور؛ با کشت 
انتحار و  نیروی  تولید و تربیت  و قاچاق مواد مخدر و 
انفجار، و از سوی دیگر جنگ های ناتمام و دامنه دار نیز 
در همان بخش ها جریان داشته است. هزینه های هنگفت 
مناطقی  در  غالبًا  آموزشی  مراکز  ساخت  برای  ممتد  و 
در  مناطق،  آن  در  مکتب  تعمیر  عمر  که  گرفته  صورت 
در  نبوده.  سال  یک  از  بیشتر  بررسی،  خوش بینانه ترین 
کنار آن، با فساد هولناکی که در سطح مدیریت اقتصادی 
ناامن، درگیر جنگ  و فرهنگی نظام وجود دارد، مناطق 
فراهم  فاسد  مسئولین  برای  را  زمینه یی  تریاک کار،  و 
خیاالت شان  تمامی  آن،  از  استفاده  با  بتوانند  که  کرده 
بپرورانند؛ مکاتب خیالی بسازند، معلمان  را در آن جاها 
توزیع کنند و  برای شان معاش  بدهند و  خیالی پرورش 
یک  خزانه ی  از  مناطق  آن  به نام  را  بزرگی  بودجه های 

حکومت گدامنش و فقیر برای حیف ومیل شخصی شان 
می بینیم  ارزیابی،  همین  در  که  نیست  بی جا  بردارند. 
بلندترین میزان فقر و بی کاری در والیت هایی وجود دارد 
را  ناامنی  کم ترین  گذشته،  دهه ی  یک ونیم  طول  در  که 
در خود دیده و اندک ترین فرصت را برای فسادپروری 
امر  همین  و  داده اند  قرار  حکومتی  مسئولین  اختیار  در 
باعث شده تا کم ترین توجه نیز از سوی حکوت به آن 
آن  حتا  گفت  نمی توان  به درستی  اکنون  شود.  والیت ها 
از کمک های جامعه ی  را  بیشترین سهم  والیت هایی که 
جهانی و حکومت افغانستان نصیب شده، به چه تغییر و 
تحول عمده یی در زمینه ی اقتصاد و فرهنگ دست یافته 
تا بتوان از پیشرفت در آن ها سخن گفت، اما شکی نیست 
نابرابری  بهانه،  از همین  استفاده  با  از همین مجرا و  که 
کمرشکنی از سوی مسئولین حکومتی در کشور ترویج و 

بر مردم تحمیل گردیده است.
از  پس  جامعه  یک  آرزوی  اولین  که  ندارد  گفتن  جای 
این  تباهی،  و  ویرانی  و  دهه ها جنگ  شعله ی  خاموشی 
همان  به  عادالنه،  به صورت  تمامی سطوح  در  که  است 
سویی برود که اینک وزارت اقتصاد کشور، آن را تبدیل 
و  مصادیق  از  بریده  و  مسخره  متناقض،  مفهومی  به 
نگاهی  در  اما  پیشرفت.  است:  کرده  عینی اش  مدلوالت 
ساده و عادی، به سادگی می توان نتیجه گرفت که سخن 
و  پوچ  ادعاهای  از  فراتر  کشور  در  پیشرفت  از  گفتن 
میان تهی کسانی که خود با فسادهای فاجعه آفرین، تبدیل 
به قاتالن و دشمنان پیشرفت در کشور شده اند، همان قدر 
مبهم و مشکل است که انکار فساد و نابرابری. این که بر 
تغییر و تحولی که در کشور طی چند سال گذشته  هر 
حد  از  بیش  است  ممکن  بپوشیم،  گردیده چشم  رونما 
ناروا و مغرضانه باشد، اما نارواتر از آن، این است که نام 
که زرق وبرق  فربه تر شدن کسانی  و  فساد  فراگیر شدن 
زندگی شان باعث شده تا سطح عادی جامعه و شهروندان 
از نگاه نهادهای ارزیاب دور افتد را »پیشرفت« بگذاریم. 
زمانی که می گوییم نابرابری اقتصادی در کشور افزایش 
رویکرد  و  فرهنگی  اسفبار  این که وضعیت  یافته، ضمن 
واقعًا  می دهیم،   قرار  فراموشی  مورد  را  سیاسی  ناروای 
و  کجا  در  می کنیم،  ادعا  که  را  پیشرفتی  نیست  معلوم 
این  از  مسخره تر  است.  گرفته  زمینه یی صورت  چه  در 
یافتن  گسترش  و  عمق  به  اذعان  با  که  یافت  نمی توان 
شکاف های اجتماعی و نابرابری های اقتصادی، هنوز هم 
زبان  لق لقه ی  را  »پیشرفت«  بیچاره ی  و  مفهوم گنگ  آن 

خود کنیم.

وزارت اقتصاد مفهوم »پیشرفت« را 
بد فهمیده است
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خودداری کردند. هند هم چنین در سال 2014 هیات 
پایین رتبه یی به کنفرانس قلب آسیا در پکن و سپس در 
افغانستان  برای  منطقه یی  اقتصادی  همکاری  کنفرانس 
)ریکا( در سال 2015 در کابل فرستاد و وزیر خارجه ی 
هند در آن حضور نداشت. دهلی جدید در ادامه چندین 
درخواست کتبی و شفاهی کابل را در زمینه ی »احیای 
امضاشده در سال  استراتژیِک  موافقت نامه ی همکاری 
همکاری  شورای  نشست  برگزاری  به منظور   2011

استراتژیک« را رد کرد.

مرحله ی دوم
سیاست کابل در قبال پاکستان، پس از ناکامی اسالم آباد 
در روی دست گرفتن اقدامات مشخص و مستحکم علیه 
طالبان یا آوردن آن ها به میز مذاکره به آهستگی تغییر 
بار  چندین  بمب ها  انفجار  و  ناامنی  عوض،  در  کرد. 
کابل را لرزاند. پس از نخستین گفت وگوهای رسمی 
طالبان  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  موری،  در  طالبان  با 
تخریب  را  افغانستان  صلح  روند  نه تنها  که  کرد  درز 
کرد، بلکه نقطه ی آغاز موج تازه و مرگباری از حمالت 
خونین در افغانستان نیز شد. به این دلیل بود که غنی 
گفت پاکستان در یک »جنگ اعالم نشده« در افغانستان 

دخیل است.

را  افغانستان  و  هند  روابط  کرد  تالش  کابل  بنابراین، 
ریاست جمهوری  ختم  در  که  روابطی  کند،  تقویت 
کرزی به حال خود واگذار شده بود. افغانستان نخست 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرائیه را در اواسط ماه مارچ به 
هند فرستاد؛ غنی نیز در ماه بعدی، اپریل 2015، از هند 
دیدار کرد. کابل مشتاق بود روابط دوجانبه را دوباره 
از  پیوسته  بنابراین  و  بدهد  قرار  استراتژیک  مسیر  در 
طرف هندی خواست براساس موافقت نامه ی همکاری 
استراتژیک  همکاری  نشست های شورای  استراتژیک، 
اشاره  باال  در  که  همان طور  این حال،  با  کند.  دایر  را 
رد  را  مورد  این  در  کابل  ]درخواست[  هندی ها  شد، 
کردند. بعدا، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان 
ماه  در  معیین وزارت خارجه  و حکمت خلیل کرزی، 
نوامبر به هند رفتند و این مسأله را، همراه با درخواست 

هلیکوپترهای تهاجمی، مطرح کردند.

مرحله ی سوم
اکنون سیاست افغانستان وارد مرحله ی سوم شده است 
به  عمل  در  پاکستان  ناکامی  به دلیل  کابل،  آن  در  که 
وعده هایش در نشست های دوجانبه و در نشست های 
فاصله  بسیار  اسالم آباد  از  چارجانبه،  همکاری  گروه 
شده  ]نزدیک  دهلی  به  آن،  از  مهم تر  و  است  گرفته 
هند  و  افغانستان  طرف  از  دیپلماتیکی  است[.حرکات 
و  استراتژیک  روابط  برای  را  راه  دوم  مرحله ی  در 
با این حال، حمالت بر پایگاه  امنیتی آرام هموار کرد. 
هوایی پتانکوت در پایگاه یورِی ارتش در هند، همراه 
با افزایش ناامنی، باالترین میزان تلفات ملکی و سقوط 
به دالیل  طالبان،  به دست  افغانستان  ولسوالی  چندین 
مقناطیسی برای روابط نزدیک هند و افغانستان تبدیل 
شدند. هردو کشور حاال با هم کار می کنند تا پاکستان 
به شمول  آن ها،  بسازند.  منزوی  منطقه  سطح  در  را 
را  چابهار  ترانزیت  و  موافقت نامه ی حمل ونقل  ایران، 
به عنوان راهی برای به حاشیه بردن و دور زدن پاکستان 
و  هند  و  افغانستان  میان  دوجانبه  تجارت  زمینه ی  در 

ترانزیت افغانستان امضا کردند.
-Mi در این دوره، هند نه تنها چهار هلیکوپتر تهاجمی
25 را به افغانستان تحویل داد، بلکه کابل، یک بار دیگر، 
با فهرستی از درخواست های اسلحه ی سنگین به هند 
رجوع کرد که اخیرا توسط رییس ستاد ارتش افغانستان 
نیز  دوجانبه  دیدارهای  شد.  تسلیم  هندی  طرف  به 
میان کابل و دهلی افزایش یافت؛ از ماه دسامبر 2015 
تاکنون، اشرف غنی و نرندرا مودی صدراعظم هند بیش 
از پنج بار با هم مالقات کرده اند. هم چنین هیات های 
بلندپایه ی هندی در کنفرانس های بین المللی در مورد 

افغانستان شرکت کرده اند.
عالوه برآن، در این مرحله، غنی پاکستان را نیز به شدت 
مورد انتقاد قرار داد. قرار گزارش ها او علنا گفته است 
که »بزرگترین چالش برای افغانستان طالبان یا القاعده 
نیست، بلکه روابط دولت-به-دولت با پاکستان است«. 
این، دوباره ما را به جایی می آورد که این نوشته آغاز 
شد، در کنفرانس قلب آسیا در آمریتسار. رییس جمهور 
افغانستان در سخنرانی اش مشتی نکوبید، وقتی گفت: 
با  مبارزه  برای  پولی  و  فرامرزی  تروریسم  باید  »ما 
تروریسم را شناسایی کنیم. پاکستان 500 میلیون دالر 
را برای توسعه ی افغانستان تعهد کرده است. آقای عزیز 
]مشاور امور خارجه ی نخست وزیر پاکستان[، این مبلغ 
می تواند ]در پاکستان[ برای مهار تروریسم استفاده شود 
چرا که بدون صلح، هیچ مبلغ کمکی نیازهای مردم  ما 
را رفع نمی تواند«. غنی هم چنین از رحمت اهلل کاکازاده 
)سرکنسول طالبان در کراچی در دوران امارت طالبان 
گاردین  به  که  کرد  نقل قول   )1990 دهه ی  اواخر  در 
گفته بود ستیزه جویی طالبان یک ماه دوام نخواهد کرد 
بدهند.  دست  از  را  پاکستان  در  پناهگاه های شان  اگر 
که  گفت  و  کرد  رد  را  گفته  این  به زودی  )کاکازاده 

خبرنگاران گاردین منظور او را نفهمیده اند(.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، سیاست 
است.  گذاشته  اجرا  به  پاکستان  قبال  در  مشابهی 
تفاوت در این است که امروزه بخش بزرگی از افکار 
دیپلماتیکی بین المللی به دلیل نزدیکی و دوستی اولیه ی 
غنی با پاکستان در حمایت از او است. آینده ی روابط 
افغانستان و پاکستان، چنانچه غنی در مصاحبه یی با »دِ 
پاکستان  رهبری  که  است  وابسته  این  به  هندو« گفت 
یا  اقدام می کند«  اطمینان دادن های کالمی اش  از  »فراتر 
خیر. کابل که در وضع دشواری گیر افتاده است، دروازه 
پاکستان  این  کرد،  نخواهد  باز  روابط  بهبود  برای  را 
است که باید اولین گام را برای بهبود روابط دوجانبه و 
توسعه ی اجتماعی-اقتصادی و امنیت منطقه بردارد. با 
این حال، این بار بهبودی روابط افغانستان و پاکستان به 

قیمت روابط کابل با هند به دست نخواهد آمد.
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سیاست کابل در قبال هند و پاکستان در حکومت 
وحدت ملی

رییس جمهور  به رهبری  ملی  وحدت  حکومت  در 
اشرف غنی در افغانستان، روابط دوجانبه میان افغانستان 
و پاکستان معکوسا متناسب به روابط دوجانبه بین هند 
و افغانستان بود. در دو سال گذشته، روابط دوجانبه ی 
از دوره های دشواری گذشت و  پاکستان  و  افغانستان 
در مقایسه با روابط کابل با دیگر همسایه هایش، روابط 
افغانستان-پاکستان بی ثبات تر، مبتنی بر شک و بدبینی 
بود. با این حال، همه چیز همیشه تاریک و دلگیر نبود. 
سیاست اشرف غنی در قبال اسالم آباد و دهلی از زمان 
تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون در حقیقت از سه 

مرحله گذشت.

مرحله ی اول
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، غنی تالش کرد 
تا برای متوقف ساختن ناامنی و تامین صلح پایدار در 
افغانستان کمک پاکستان را به دست بیاورد. رییس جمهور 
جدید احساس کرد که پاکستان پشت خشونت ها است، 
بنابراین، اگر کابل نگرانی های پاکستان را از میان بردارد 
این کشور به افغان ها کمک خواهد کرد. طرف افغان 
استدالل کرد که نگرانی اولیه ی پاکستان در افغانستان 
موضوع  این  به  باید  کابل  بنابراین  و  است  هند  عامل 
مسأله  این  روی  دایمی،  به طور  نه  اگر  موقت،  به طور 
سازش کند. به این دلیل بود که کابل به پاکستان متمایل 

شد و به سختی کار کرد تا روابط را تقویت کند.
رییس جمهور  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس 
افغانستان برای 7 ماه از هند دیدار نکرد تا پاکستانی ها 
پاکستان  از  را خوشحال کند و احتماال برای دلجویی 
از  کرد.  رد  را  هند  از  سنگین  سالح های  ]دریافت[ 
آموزش  برای  را  افغان  سربازان  کابل  دیگر،  سوی 
تشریک  برای  و  فرستاد  پاکستان  نظامی  اکادمی  به 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  با  استخباراتی  اطالعات 
)آی.اس.آی( تفاهم نامه امضا کرد. کابل هم چنین برای 
پاکستان  که  افغانستان  در  مستقر  گروه های  سرکوب 
افغانستان  کرد.  کار  به سختی  می دهند  قرار  هدف  را 
لطیف اهلل محسود، معاون تحریک طالبان پاکستان را که 
در ماه اکتوبر 2013 در افغانستان دستگیر شده بود، به 
 2014 دسامبر  ماه  در  بعدا  کابل  داد.  تحویل  پاکستان 

افراد مظنون قتل عام در مکتب دولتی ارتش در پاکستان 
فراهم  پاکستان  که  استخباراتی  اطالعات  اساس  بر  را 
شده بود دستگیر کرد و حتا عملیات های نظامی را علیه 
تحریک طالبان پاکستان در افغانستان راه اندازی کرد و 

بسیاری از رهبران آن را کشت.
دیدارهای  افغانستان،  سیاست  در  تغییر  این  به دلیل 
سطحی  به  افغانستان  و  پاکستان  ]رهبران[  دوجانبه ی 
نداشت.  سابقه  گذشته  سال   15 در  که  یافت  افزایش 
خارجه ی  امور  مشاور  پاکستان،  نخست وزیر 
رییس  ارتش،  ستاد  رییس  پاکستان،  نخست وزیر 
رهبران  دیگر  و  پشتون  ناسیونالیست های  آی.اس.آی، 
دیدار  کابل  از  پیوسته  پارلمان  نمایندگان  و  سیاسی 
مذاکره  میز  به  را  طالبان  که  سپردند  وعده  و  کردند 
صبوری  جدید  دهلی  مرحله،  این  در  آورد.  خواهند 
هندی،  تحلیلگر  پنت،  هارش  گفته ی  به  کرد.  اختیار 
»زمان خودش را می گرفت تا آقای غنی جدید دوست 
به  تمایلش  هزینه های  ظاهرا  که  کسی  شود،  داشته 
پاکستان را دیر می شمارد«. با این حال، این صبوری هند 
نیز به آرامی متانت اش را از دست می داد و چند سیگنال 
به دلیل  هندی ها  فرستاد.  نارضایتی اش  از  دیپلماتیک 
اوضاع ]نامطلوب[ در افغانستان از سرمایه گذاری بیشتر 
در یک پروژه ی زیربنایی حمل ونقل سه جانبه در چابهار 

ــابهی  ــت مش ــتان، سیاس ــین افغانس ــور پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک حام
ــه  ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــت. تف ــته اس ــرا گذاش ــه اج ــتان ب ــال پاکس در قب
ــی  ــل نزدیک ــی به دلی ــی بین الملل ــکار دیپلماتیک ــی از اف ــش بزرگ ــروزه بخ ام
و دوســتی اولیــه ی غنــی بــا پاکســتان در حمایــت از او اســت. آینــده ی روابــط 
ــت  ــدو« گف ــا »ِد هن ــی ب ــی در مصاحبه ی ــه غن ــتان، چنانچ ــتان و پاکس افغانس
بــه ایــن وابســته اســت کــه رهبــری پاکســتان »فراتــر از اطمینان دادن هــای 
ــر  ــواری گی ــع دش ــه در وض ــل ک ــر. کاب ــا خی ــد« ی ــدام می کن ــی اش اق کالم
ــن  ــرد، ای ــد ک ــاز نخواه ــط ب ــود رواب ــرای بهب ــت، دروازه را ب ــاده اس افت
ــه و  ــط دوجانب ــود رواب ــرای بهب ــن گام را ب ــد اولی ــه بای ــت ک ــتان اس پاکس
ــال،  ــا این ح ــردارد. ب ــه ب ــت منطق ــادی و امنی ــعه ی اجتماعی-اقتص توس
این بــار بهبــودی روابــط افغانســتان و پاکســتان بــه قیمــت روابــط کابــل بــا 

ــد. ــد آم ــت نخواه ــد به دس هن

تاریخ درهم آمیخته و پیچیده ی مثلث 
افغانستان-هند-پاکستان
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الزم نیست حتما همین چیزی که حاال من قصد دارم 
بگویم برای شما هم رخ داده باشد. اما مایه ی ماجرا 
غلطی  اگر حرف  که  داشتیم  معلمی  ما  است.  یکی 
هم می زد، حاضر نبود از آن حرف غلط خود دست 
بردارد. با دلیل و گواه ساده که هیچ. با سند و شاهد 
عقب نشینی  سانتی متر  یک  نبود  حاضر  هم  مسلم 
جنگ  در  امریکا  که  می گفت  معلم  این  مثال  کند. 
دوم جهانی، در سال 1345 شمسی، شکست سختی 
امریکا  خورد. اگر شاگردی می گفت معلم صاحب، 
در آن جنگ شکست نخورد و شکست سخت هم 

نخورد، این دیالوگ شروع می شد:
البته  بعد،  خورد.  شکست  امریکا  اول  نه،  نه  معلم: 
بعضی  از  جنگ  این  که  می گویند  مورخین  بعضی 

نظرها شکست امریکا را در خود نداشت...
شکست  هم  اول  امریکا  صاحب،  معلم  شاگرد: 

نخورد.
در صحنه ی  آدم  که  نیست  این  تنها  معلم: شکست 
دیگر  نظرهای  از  امریکا  بخورد.  شکست  نظامی 

شکست سختی خورد.
شاگرد: معلم صاحب، ولی جنگ جهانی دوم در سال 

1345 شمسی نبود.
معلم: بود بود، در سال 1345 شمسی بود. شما در 

آن وقت به دنیا نیامده بودید.
شاگرد: معلم صاحب، من در کتاب خواندم که جنگ 

دوم جهانی در 1945 میالدی...
معلم: تو هم درست می گویی. 

شاگرد: معلم صاحب...
معلم: آفرین، تو هم درست می گویی. گوش کن من 

چه می گویم.
صاحب،  »معلم  بگوید  نمی توانست  بیچاره  شاگرد 
من هم درست نمی گویم. فقط من درست می گویم«. 
معلم ما با جمله ی »تو هم درست می گویی«، به ما 
حرف  اما  می گوید،  درست  خودش  که  می فهماند 

شاگرد هم بدک نیست.
تمام  ندارد  امکان  ماست.  ملی  عادت  این  حال، 
جهان بسیچ شود و پیش چشم ما گواهی تجربی و 
علمی و تاریخی و میدانی بگذارد و ما از حرفی که 
گفته ایم عبور کنیم. حداکثر می گوییم شما هم درست 
می گویید! در چنین سرزمینی و در میان چنین ملت 
آزمایش  تحقیق و  نتیجه ی  و  بروید  سرفرازی، شما 
بیاورید یا شواهد و گواهی عرضه کنید. فایده ندارد. 
اگر ما تصمیم گرفته باشیم که فکر کنیم آفتاب سیاه 
است، شما می توانید آفتاب را 890 میلیارد کیلومتر 
از  ما  بدهید.  نشانش  ما  به  باز  و  بیاورید  نزدیک تر 
حرف خود نخواهیم گذشت. البته اگر در آن حالت 
ما  است  ممکن  نیست«،  سیاه  »آفتاب  بگویید  شما 

بگوییم: شما هم درست می گویید!

تو هم درست 
می گویی!
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برای  کافی  سرباز  استخدام  در  احتماال  افغانستان 
نیروهای مسلح اش مشکل دارد، اما این کشور در 
نزدیک  کشور  این  می کند.  شنا  جنرال ها  دریای 
بیشتر  دارد،  رسمی  و  ثبت شده  جنرال   1000 به 
برابر  سه  ارتش اش  که  امریکا  متحده ی  ایاالت  از 
بزرگ است. و جنرال های ثبت نشده و غیررسمی؟ 

هیچ کسی نمی داند.
نسبت  از  بیشتر  بسیار  میزان  به  جدید،  نام های 
نیروهای  جایی که  نبرد،  میدان  در  واقعیت ها 
نیروهای  و  ملی  پولیس  )ارتش،  افغانستان  مسلح 
هزار   350 مجموعی شان  تعداد  که  استخباراتی 
است( به تدریج سربازان شان به دست طالبان کشته 
شده و قلمرو از دست داده اند، به فهرست اضافه 

شده اند. در همین حال، بازنشستگی نادر است.
حکومت ایاالت متحده ی امریکا که بخش بزرگی 
می پردازد،  را  افغانستان  ارتش  هزینه های  از 
نمی تواند تعداد جنرال ها را محدود سازد. جان اف. 
متحده ی  ایاالت  ویژه ی  سربازرس  سوپکو، 
هنوز  »ما  گفت:  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا 
نمی دانیم معاش چه تعداد پرسونل پولیس و ارتش 
را  جنرال ها  تعداد  حتا  »ما  می کنیم.«  پرداخت  را 
نمی دانیم. این وضع بسیار رقت انگیز است و وضع 

ما پس از پانزده سال این گونه است«.
دست  آن  به  می توانید  اگر  است  خوبی  کار  این 

و  جنبی  مزایای  خوب،  نسبتا  پرداخت  با  یابید، 
اشخاص چگونه  و  افراد  بازنشستگی. پس  حقوق 
برای  آن ها  از  تعدادی  می شوند؟  افغان  جنرال 
به  رفته اند،  باال  فرماندهی  نردبان  از  دهه  چندین 
سختی تالش کرده اند و از تصفیه ی حکومت های 
دیگران  اما  برده اند.  به در  سالم  جان  پی درپی 

مسیرهای بسیار آسان تری را در پیش گرفته اند.
جنگ ساالر  یک  جوان  پسر  شما  کنید  فرض 
حکومت،  است.  مرده  به تازگی  که  هستید  پیشین 
می سازد؛  جنرال  را  شما  تسلیت،  ابراز  کنار  در 
گویا این رتبه ارثی باشد. کمیسیون ها نیز به عنوان 
چهره های  مرد  اقارب  به  سیاسی  سپاسگزاری های 
مهم واگذار شده اند و در طول جنگ داخلی دهه ی 
رتبه  این  جنرال سازی،  طالیی  عصر  در   ،1990

گاهی به جای معاش توزیع شده است.
و  سابق  شوروی  خروج  از  پس  هرج ومرج  در 
یک شبه  جنرال  صدها  کمونیستی،  رژیم  سقوط 
رییس جمهور  مجددی،  سبغت اهلل  شدند.  متولد 
سازمان  حمایت  که  مجاهدین  حکومت  موقت 
داشت،  با خود  را  )سی.آی.ای(  مرکزی  اطالعات 
انتظار  اتاق  نامرتبی که در  به جنگجویان آشفته و 
منتظر بودند چیزی نداشت که عرضه کند، بنابراین 
یکی از دستیارانش نام هرکسی را که می خواست 

جنرال شود، یادداشت کرد.

زمان  آن  در  که  منصور  عبدالحفیظ  گفته ی  به 
اکنون  و  می کرد  اداره  را  دولتی  تلویزیون 
اعتماد  مورد  شخص  یک  است،  پارلمان  عضو 
به  شام  روز  هر   - او  پسر  -اغلب  رییس جمهور 
استودیو می آمد تا فهرست جدیدی از جنرال های 
گفت،  او  کند.  تسلیم  خبر  گوینده ی  به  را  جدید 
یک شب، 38 نام ]در فهرست نام جنرال ها[ وجود 
یک  روی  »فهرست  گفت:  منصور  آقای  داشت. 
ورق ساده دست خط می شد - لوگو )آرم( و لوازم 
گاهی  فهرست،  نداشت«.  وجود  رسمی  اداری 
به طور مرموزی در مسیر راه بین دفتر رییس جمهور 
از  گفت  منصور  آقای  می شد.  طوالنی  استودیو  تا 
جمله جنرال های فعلی تعدادی را می شناسد که آن 
روزها، با کاپی گرفتن مخفیانه و به سادگی به این 

رتبه رسیدند.
به  پاسخ  در  کشور،  سرتاسر  در  رقیب  جناح های 
جنرال های  خالصه  به طور  تلویزیونی،  اعالن های 
عبدالرشید  جنرال  کردند.  اعالن  را  خودشان 
معاون  اکنون  که  پیشین  جنگ ساالر  دوستم، 
بسیاری  به  است،  نیز  افغانستان  رییس جمهور 
اعطا  ستاره ها  خودش  به  افراد  نزدیک ترین  از 
آن ها  به  تا  کرد  را چاپ  پول خودش  حتا  و  کرد 
جمع  در  که  داشت  وجود  شوخی یی  بدهد.  پول 

محافظان جنرال دوستم، دگروال وجود ندارد.

نیویارک تایمز/مجیب مشعل

ترجمه: عارف پیمان

شکست در جنگ؛
 شنا در دریای جنرال ها
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رییس صندوق بین المللی پول به اتهام سوءاستفاده از بودجه ی عمومی 
مجرم شناخته شد

ادامه ی تظاهرات مخالفان و هوادارن دولت در لهستان

پناهجویان معترض در خیوس یونان: »ما انسان هستیم، نه حیوان«

دیده بان حقوق بشر: ساالنه صدها نفر در بازداشت پولیس هند می میرند

سفیر روسیه در آنکارا »به ضرب گلوله زخمی شد«

مردی 101 ساله در بریتانیا به جرم آزار جنسی کودکان به زندان محکوم شد

اطالعات روز: دادگاهی در فرانسه رییس صندوق 
بین المللی پول را به اتهام سوءاستفاده از بودجه ی 

عمومی مجرم شناخت.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، 29 قوس گزارش 
داد که کریستین الگارد، رییس صندوق بین المللی 
پول برای سفر کاری فرانسه را به مقصد واشنگتن 
دادگاه خود حاضر  در جلسه ی  و  بود  کرده  ترک 

نبود.

به نقل از بخشی فارسی صدای امریکا، اتهام خانم 
نیکوال  دولت  در  که  است  زمانی  برای  الگارد 
بین  صندوق  رییس  بود.  مالیه  وزیر   سارکوزی 
و  بی توجهی  اتهام  به  دادگاه  این  در  پول  المللی 
استفاده ی نادرست از اموال عمومی مجرم شناخته 

شده است.
پای خانم الگارد زمانی به این پرونده باز شد که 
دادگاهی در فرانسه به پرونده ی »برنارد تاپی« یکی 

میلون  برای یک کمک 285  از حامیان سارکوزی 
تا   2007 سال  از  وی  می کرد.  رسیدگی  یورویی 
2011 وزیر مالیه/ دارایی فرانسه بود. خانم الگارد 
از سال 2011 رییس صندوق بین المللی پول شده 
است. رییس قبلی این نهاد، دومینیک استروس-کان 
این  در  تا 2011  سال 2007  از  که  بود  فرانسوی 
سمت بود اما بعد از اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده ی 

جنسی از سمت خود استعفا کرد.

برای  لهستان  در  دولت  مخالفان  روز:  اطالعات 
کشور  این  پایتخت  ورشو،  در  پیاپی  روز  سومین 

تظاهرات کردند.
این تظاهرات در اعتراض به برنامه ی دولت برای 
به  ورود  به  روزنامه نگاران  و  رسانه ها  محدودیت 
قانونگذاران صورت  به  آن ها  دسترسی  و  پارلمان 

می گیرد.
به نقل از یورو نیوز، معترضان به این اقدام دولت با 
تجمع در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی این 
کشور خواستار عدم موافقت این مرجع عالی قانونی 

لهستان با برنامه ی حزب حاکم شدند.

اعتراض های مخالفان دولت با همراهی تعدادی از 
نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان همراه شده 

است.
از  شماری  دولت،  مخالفان  تظاهرات  با  همزمان 
با  حاکم،  عدالت، حزب  و  قانون  هواداران حزب 
ورشو  در  ریاست جمهوری  کاخ  مقابل  در  تجمع 
حمایت خود را از یاروسالو کاژینسکی، رهبر این 

حزب اعالم کردند.
از زمان به قدرت رسیدن در لهستان، حزب قانون و 
عدالت تالش کرده است با ارائه ی لوایح گوناگون 
محدودیت هایی برای رسانه ها و همچنین دادستان ها 

وضع کند.
در  بیانیه یی  در  کشور  این  پارلمان  عمومی  روابط 
همین رابطه با تاکید بر این که در این الیحه ی دولت 
از نحوه ی ارتباط پارلمان اروپا و دیگر کشورهای 
اروپایی با رسانه ها الهام گرفته شده، از تایید بیش 
از 300 مجوز دائمی و موقت برای خبرنگاران خبر 

داده است.
این نهاد قانونگذاری در این بیانیه تاکید کرده است 
که صدور این تعداد مجوز نشان می دهد که دولت 
این  در  رسانه ها  برای  محدودیت  ایجاد  دنبال  به 

کشور نیست.

اطالعات روز: شماری زیاد پناهجویان در جزیره ی 
خیوس یونان در اعتراض به وضعیت خراب کمپ و 
همچنین برگشت دادن احتمالی شان به ترکیه، دست 
به اعتصاب غذایی زدند. این چندمین باری است که 

مهاجران در کمپ های یونان اعتراض می کنند.
براساس گزارش پورتال خبری یونانی »پولیتیس«، 
ناگوار  بسیار  شرایط  علیه  دوشنبه  روز  پناهجویان 
زندگی در کمپ شان در خیوس اعتراض کردند. در 
پالکارت های شان از جمله نوشته شده بود: »ما انسان 

هستیم، نه حیوان.«
شمار بیشتر این تظاهرکنندگان از افغانستان، پاکستان 

عینی  شاهدان  هستند.  افریقا  شمال  دولت های  و 
گزارش داده اند که پولیس کمپ »سودا« را محاصره 

کرده است.
به نقل از دویچه وله، در کمپ »سودا« که در مقابل 
دیوار شهر قرون وسطایی در جزیره ی خیوس قرار 
دارد، از 10 روز به این سو جریان برق قطع است. 
خبرگزاری آلمانی )دی پی ای( از حلقات پولیس 
بیشتر  هرچه  کاری ها  ترمیم  که  است  یافته  اطالع 
مشکل  دچار  نیز  آب رسانی  و  می شود  طوالنی تر 

شده است.
براساس اظهارات مسئولین امور مهاجرت در یونان، 

در خیوس بیش از 3800 مهاجر و پناهجو به سر 
می برند که شمار آن ها تقریباً چهار برابر بیشتر از 
گنجایش محل اقامت است. آن ها تالش می کنند که 
تقاضای پناهندگی بدهند تا به ترکیه برگشت داده 

نشوند.
اتحادیه ی اروپا که در ماه  توافق نامه میان ترکیه و 
نظر  در  از جمله  تصویب شد،  سال جاری  اپریل 
دارد که همه ی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی از 
ترکیه به جزایر یونانی رسیده اند و از این طریق به 
کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا می آیند، دوباره به 

ترکیه برگشت داده شوند.

گزارش  در  بشر  حقوق  دیده بان  روز:  اطالعات 
تا 2015  از سال 2010  که  می گوید  تازه ی خود 
تحت  هند  در  که  افرادی  از  نفر   ۶00 به  نزدیک 

بازداشت پولیس بودند، کشته شده اند.
به گفته ی این سازمان حقوق بشری، در طول این 
با  ارتباط  در  پولیس  نیروهای  از  هیچ یک  مدت 

کشته شدن بازداشت شدگان محکوم نشده اند.
بازداشت شدگان  مرگ  علت  عمومًا  هند  پولیس 
و  خودکشی  به  اقدام  فرار،  به  اقدام  بیماری،  را 

تصادف اعالم می کند.
به نقل از بی بی سی، اما گروه های فعال در زمینه ی 
نتیجه ی  در  آن ها  مرگ  که  می گویند  بشر  حقوق 
شکنجه رخ می دهد، ادعایی که مقامات هند انکار 

می کنند.
در این گزارش 114 صفحه یی که دیروز، دوشنبه 
19 دسامبر منتشر شد، دیده بان حقوق بشر ضمن 
با  پولیس  برخورد  و  نگهداری  نحوه ی  از  انتقاد 
مقررات  رعایت  »عدم  چون  مسائلی  به  زندانیان 
بازداشت، مرگ در اثر شکنجه و مصونیت بانیان 

آن« پرداخته است.
جامع  تحقیقات  نتیجه ی  شامل  گزارش  این 
درباره ی 17 پرونده از مرگ هایی است که تحت 
بازداشت پولیس بین سال های 2009 تا 2015 رخ 

داده است.
پلیس  مورد،   17 هر  در  گزارش  این  اساس  بر 

مقررات بازداشت را رعایت نکرده بود.

جنوبی  آسیای  بخش  رییس  گانگولی،  میناکشی 
گفته  مورد  این  در  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
زدن  »کتک  که  می فهمد  پولیس  زمانی  تنها  است 
برای گرفتن اعتراف« تخلف است که در ارتباط با 

شکنجه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
طبق قانون هر فردی که بازداشت می شود باید طی 
24 ساعت اول تحت معاینه ی پزشکی قرار گیرد 

و در مقابل دادگاه حاضر شود.
اما دیده بان حقوق بشر می گوید که طبق آمار دولت 
بازداشت شدگان  مرگ  مورد   97 تا   ۶7 بین  هند 
یا اجازه ی  پولیس  افتاد،  اتفاق  که در سال 2015 
حضور آن ها در دادگاه را نداد و یا آن که مرگ در 

همان 24 ساعت اول رخ داد.

کرده اند  گزارش  ترکیه  رسانه های  روز:  اطالعات 
که آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا هنگامی 
که از یک رخداد هنری بازدید می کرد، »به ضرب 

گلوله زخمی« شد.
روس  مقام های  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 

تیراندازی  این  مسئول  را  افراطی  اسالم گرایان 
می دانند.

گزارش شده که آقای کارلوف به بیمارستان منتقل 
شده است. بر اساس گزارش ها چندین نفر دیگر در 
این رویداد حوالی  تیراندازی زخمی شده اند.  این 
سنی  شاهد  یک  داد.  رخ  گذشته  شب   9 ساعت 

به بی بی سی ترک گفته است که هنگامی که آقای 
کارلوف در حال سخنرانی بود، مرد مسلحی به او 
تیراندازی کرد و از حاضران خواست که محل را 
ترک کنند. به گفته ی این شاهد عینی، مرد مسلح 
تیر  و چند  می رود  روسیه  باالی سر سفیر  دوباره 

دیگر به او شلیک شده است.

بریتانیا  در  ساله   101 مردی  یک  روز:  اطالعات 
در ارتباط با آزار جنسی کودکان به 13 سال زندان 

محکوم شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، راف کالرک در 30 مورد 
کودک آزاری مجرم شناخته شده و گفته می شود که 
در تاریخ حقوقی بریتانیا مسن ترین فردی است که 

محکوم شده است.
آقای کالرک در ارتباط با آزار دو دختربچه و یک 

پسربچه در دادگاه بیرمنگام گناهکار شناخته شد.

در دادگاه گفته شد که او این دو دختر را بارها در 
وانت  در  بیرمنگام،  اردینگتون،  در شهر  خانه خود 
خود و در گلخانه خود مورد آزار جنسی قرار داده 

است.
هوایی  نیروی  سابق  افسران  از  کالرک  آقای 

بریتانیاست و در سال 1915 به دنیا آمده است.
»فرار«  معنای  به  زمان  گذر  که  گفته  باند  قاضی 
»کسانی  است:  گفته  او  نیست.  عدالت  از  متخلفان 
که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند باید مطمئن باشند 

که با شکایت آن ها با دلسوزی و همدردی برخورد 
خواهد شد.« قاضی خطاب به آقای کالرک گفته: »با 
آن که شما مردی نحیف و سالمند هستید و به جرم 
خود اعتراف کرده اید باز هم کاماًل روشن است که 
آقای کالرک  قربانیان  نمی کنید.«  پشیمانی  احساس 
در اگوس سال گذشته، بعد از دیدن پست هایی در 
فیسبوک که به مناسبت تولد 100 سالگی او گذاشته 
شده بود، شکایت خود را به پولیس غرب میدلندز 

مطرح کردند.
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چند  است.  عربی  زبان  جهانی  روز  امروز 
سال پیش در لبنان گزارشی تلویزیونی درباره 
وضعیت زبان عربی ساختم و امروز هم دوست داشتم مقاله یی 
به این مناسبت بنویسم اما متاسفانه فرصتش نیست اما بد ندیدم 

که اینجا چند خطی در این باره بنویسم.
 عربی زبانی است با دامنه بی کرانی از واژگان و دستوری که در 
عین پیچیدگی و دشواری، پویایی منحصر به فردی به این زبان 
می بخشد. به عنوان کسی که از کودکی این زبان را می دانم هنوز 
خود را در حال یادگیری می بینم و روزی نیست که مسحور 
این زبان ساخته بشر  این زبان نشوم. گویی  عظمت بی مانند 

نیست و مخلوق عقل و اراده یی فراتر از ذهن بشر است.
پیش  سال ها  دارد.  اسفناک  وضعیتی  عربی  زبان  امروزه  اما   
در  فرهنگ  افول  به  از وضعیت رو  یونسکو گزارشی مفصل 
کشورهای عربی منتشر کرد، از افت شدید تولید فرهنگی به 
به  به کاهش مردمان عرب  اقبال ضعیف و رو  زبان عربی و 
لبنان  کاالهای فرهنگی خود. زمانی می گفتند مصر می نویسد 
چاپ می کند و عراق می خواند. امروز نه کسی می نویسد و نه 
کسی چاپ می کند و نه کسی می خواند. نسل اهل فکر و قلم 
منقرض شده، کتابفروشي ها خالی از مشتری است و بازار از 
خودباختگی فرهنگی، پر رونق. در لبنان وقتی همکارانم کتاب 
عربی در دستم می دیدند می گفتند بی کالسی است، باید کتابی 
باشد.  نوشته  انگلیسی  به  روی جلدش  که  بگیری  دستت  به 
تنها  نمی خواند.  کسی  البته  هم  را  انگلیسی  کتاب های  همین 
کتابفروشی روبروی دانشگاه امریکایی بیروت مشتی رمان های 

نازل نوشته دانیل استیل و امثال او را پشت ویترین گذاشته.
 بارها سر کار می بینم بین همکارانم بر سر اینکه جمله یی را 
چگونه بنویسند بحث می شود، پا درمیانی می کنم و به هر دو 
طرف بحث یادآور می شوم که هر دو اشتباه می کنند و از لحاظ 
سرکوفتی  هم  بعد  شود.  نوشته  چنین  باید  جمله  آن  نحوی، 
می زنم که خجالت نمی کشید یک غیر عرب زبان از عربی شما 

ایراد می گیرد؟
عربی  ما  اجداد  داریم،  سرکوفت  البته  هم  ایراني ها  ما  خود 
را از خود عرب ها بهتر می دانستند و خدمات بزرگی به این 
زبان کردند اما امروزه گذشته از اینکه در نابود کردن زبان مان 
مودبانه ترین  در  رسانه هاي مان  زبان  و  جلوتریم  عرب ها  از 
توصیف، شرم آور است، دشمنی احمقانه یی هم با زبان عربی 
داریم. حال آنکه کسی که عربی را بخوبی نداند و در منابعی 
که به این زبان نوشته شده، مطالعه گسترده نداشته باشد، در هر 
رتبه و جایگاه دانشگاهی هم که باشد، از ادب فارسی و تاریخ 
به تاریخ و فرهنگ و سیاست  ایران هیچ نمی داند، چه رسد 

بقیه خاورمیانه.
در مسابقه یی که میان فارسی زبانان و عرب زبانان برای نابودی 
زبان خود به راه افتاده، هر کدام در زمینه هایی از دیگری جلو و 

در زمینه هایی از دیگری عقبند:
نثر فارسی بشدت  اما  نثر عربی هنوز درست و دقیق است   
شلخته و مغلوط اما از طرف دیگر، ایراني ها از یک قرن پیش به 
فکر نجات زبان فارسی افتادند، جنبش درست نویسی و سره 
کردند. عرب ها  پا  بر  فرهنگستان  و  انداختند  راه  زبان  سازی 
هیچگاه فرهنگستان نداشتند. دولت های ثروتمند عربی که از 
تعصب عربی دم می زنند و کف بر لب می آورند، کوچک ترین 
قدمی برای زبان عربی برنداشته اند. زبان عربی امروز بشدت 
آلوده به ویروس گرته برداری از فرانسه و انگلیسی است. کتاب 
نوشتن در علوم پایه و پزشکی و مهندسی و اقتصاد به زبان 
عربی به دلیل عدم معادل سازی، ناممکن شده، در حالی که 
خوشبختانه به مدد نهادهایی همچون فرهنگستان و مرکز نشر 
دانشگاهی، می توان تا باالترین سطوح علمی در همه رشته ها به 
زبان فارسی تالیف کرد. البته همه رشته های این نهادها را نسل 
امروز دانشجویان ما پنبه می کنند و تمام زحمات بزرگان علم و 

ادب را به باد می دهند.
بالی  که  ملی،  زبان  نابودی  به  کمربستن  و  ویرانگری   خود 
مشترک فارسی زبانان و عرب زبانان شده، حاصل از خودباختگی 
را  ما آخوندها و آخوندنماهایی  و عقده حقارت است. همه 
دیده ایم که در به کار بردن کلمات و اصطالحات عربی، آن هم 
به شکلی که از مخرج ادا شود، افراط می کنند. هیچیک از این ها 
نه می توانند عربی را بدرستی بخوانند و نه بنویسند و نه حرف 
بزنند. درست مانند آن هایی که کلمات انگلیسی بلغور می کنند 
و از اینکه دو کلمه انگلیسی حرف بزنند عاجزند. در حالی که 
من هر فارسی زبان مسلط به عربی که دیده ام، در پالودن فارسی 

از عربی در گفتار و نوشتارش نهایت دقت را داشته.
 از آخوندها و آخوندنماها که بگذریم، سطح آموزش صرف و 
نحو عربی در حوزه های علمیه ما تا پیش از اواخر دهه شصت 
باالتر  که نظام آموزشی حوزه را یکسره ویران کردند، بسیار 
تدریس  این حوزه ها  در  کتاب هایی  بود،  از کشورهای عربی 
می شد که برای عرب زبانان دشوار بود و استادانی مانند شیخ 
آدینه وند در  افغانی و شیخ محمد رضا  محمد علی مدرس 
این حوزه ها تدریس می کردند که هیچیک از استادان االزهر به 

گردشان نمی رسیدند.
 امروز هم اگر عرب زبانان به فکر زبان خود نیستند، چرا ما 

نباشیم؟

Mehrdad Farahmand

بگو مگو از
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از  انتقاد  به  مادرید  رئال  کاپیتان  راموس،  سرجیو 
این هافبک  اخیر  از مصاحبه  خامس رودریگز پس 

کلمبیایی درباره جدایی اش از رئال پرداخت.
باشگاه ها،  جهانی  جام  در  رئال  قهرمانی  از  پس 
نیمکت نشین  فینال  بازی  طول  تمام  در  که  خامس 
رئال  از  جدایی اش  احتمال  از  مصاحبه یی  در  بود، 
زمان بندی  با  راموس  می رسد  نظر  به  کرد.  صحبت 
خامس برای ابراز ناراحتی اش از نیمکت نشینی دچار 

مشکل شده. او به انتقاد از ستاره کلمبیایی پرداخت.
نیست.  شخصی  مشکالت  وقت  »امروز  گفت:  او 
امیدوارم  و  قائلم  ذهنم  در  بلندی  جایگاه  برایش 
در تیم بماند ولی امروز وقت تمرکز روی این طور 

مسائل نبود.«
داور  که  جنجالی  دوم  زرد  کارت  درباره  راموس 
می کنم  »فکر  گفت:  کرد  امتناع  او  به  دادن  از 
دومی،  برای  ولی  نبودم  اول  زرد  کارت  مستحق 

بازی  بود.  ما  با  داور  زیرا  بودم  کمی خوش چانس 
را  ما  کار  آن ها  بود.  پیچیده  تیم  یک  مقابل  سختی 
از  توانستیم  بسیار  تالش  با  هم  ما  و  کردند  دشوار 
موقعیت های مان استفاده کنیم. همگی افتخار می کنیم 
و  رساندیم  پایان  به  دیگر  جام  یک  با  را  سال  که 
خوشحالیم که به افتخارات مان یک جام دیگر اضافه 

شد.«

آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا به تمجید از لیونل 
را  او  فوق العاده  انفرادی  حرکات  و  پرداخت  مسی 

زمینه ساز پیروزی آبی اناری ها دانست.
شاگردان لوئیس انریکه این هفته در دربی کاتالونیا 
به مصاف اسپانیول رفتند و در پایان نیمه اول 1-0 
دوم  نیمه  در  حال  این  با  بودند.  پیش  تیم  این  از 
بارسا دیگر به سختی روی  کار کمی گره خورد و 

با  این که  تا  ایجاد می کرد  موقعیت  اسپانیول  دروازه 
دو حرکت استثنایی از مسی، آبی اناری ها به دو گول 
کردند.  تمام  را  کار  و  آلبا رسیدند  و  توسط سوارز 
پس از بازی، اینیستا که روی گول اول پاس گولی 
استثنایی برای سوارز ارسال کرده بود، به تمجید از 

عملکرد انفرادی بازیکنان بارسا پرداخت.
او گفت: »بازی سخت و درگیرانه یی بود. خوب کار 

کردیم و خوشحالیم که آخرین بازی لیگ در سال 
را با پیروزی پشت سر گذاشتیم. از لحاظ تیمی همه 
خوب کار کردند ولی خیلی مهم بود که بازیکنانی 
که استعداد بازی انفرادی دارند، مثل مسی که بازیکن 
فوق العاده است، این استعداد را به نمایش بگذارند و 
نتیجه بگیریم. از این که سال را با خوشحالی به پایان 

رساندیم حس خوبی داریم.«

شاید برای عده ای دیدن رقابت لیونل مسی و کریس 
رونالدو خسته کننده شده باشد اما آن ها همچنان این 
فوتبال دوستان  و  شان  هواداران  که  دارند  را  توانایی 

سراسر دنیا را حیرت زده کنند.
پیش از اعالم برنده نهایی توپ طالی امسال، گروهی 
امیدوار بودند که دو قطبی مسی- رونالدو، سرانجام 
بازیکن دیگری  به  امسال شکسته شود و توپ طال 
برسد اما در نهایت این جایزه به ستاره پرتگالی رئال 

رسید و مسی هم در رتبه دوم قرار گرفت.
اما اتفاق مهم تر روز یک شنبه رخ داد و این دو فوق 
ستاره دنیای فوتبال با درخشش در فاصله چند ساعت 
این  از  ندارند لحظه یی  دادند که قصد  از هم، نشان 

رقابت پا پس بکشند.
ابتدا در فینال جام جهانی باشگا ه ها، رونالدو با زدن 

سه گول مقابل کاشیما، نقش اصلی پیروزی 2-4 رئال 
را بازی کرد تا سال خوبش را با فتح این رقابت ها و 
همین طور دریافت جایزه بهترین بازیکن و جایزه ویژه 

این مسابقات به پایان برساند.
با چهار جام  را  رونالدو سال 201۶  ترتیب،  این  به 
و  اروپا  یورو 201۶، سوپرکاپ  )چمپیونزلیگ،  مهم 
باارزش  انفرادی  باشگاه ها( و دو جایزه  جام جهانی 
بهترین  طالی  توپ  و  اروپا  فصل  بازیکن  )بهترین 
بازیکن جهان( به پایان می رساند. هرچند او هنوز این 
فرصت را دارد تا با دریافت جایزه The Best از 

فیفا، سال 201۶ را خاطره انگیزتر کند.
از هت تریک رونالدو، نوبت مسی  بعد  چند ساعت 
کاتاالن،  دربی  در  با درخشش خیره کننده اش  تا  بود 
نوید سالی بهتر را به هوادارانش بدهد. هرچند ستاره 

ارجنتاینی تنها یک بار در این دیدار موفق به گول زنی 
و  دوم  گول های  روی  او  فوق العاده  تکنیک  اما  شد 

سوم، حتی لوئیس انریکه را هم شگفت زده کرد.
مسی هر بار با پشت سر گذاشتن چند بازیکن اسپانیول 
و به هم ریختن آن ها، نشان داد که چرا خیلی ها او را 

بهترین تاکتیک بارسا می دانند.
گفته  مورینیو  ژوزه  که  بود  قبل  ماه  دو  یکی  همین 
بازنشسته شود،  بود که وقتی 4-5 سال دیگر مسی 
هواداران فوتبال در سراسر دنیا گریه خواهند کرد. در 
بی پایانی  دو ستاره، حسرت  این  بازنشستگی  این که 
بود،  خواهد  دنیا  سراسر  در  فوتبال دوستان  برای 
تردیدی نیست اما به نظر می رسد تا آن موقع می توان 
باالترین  در  آن ها  درخشان  نمایش های  از  همچنان 

سطح لذت برد.

که  است  معتقد  منچسترسیتی،  ستاره  توره،  یحیی 
این تیم با پیروزی 1-2 مقابل آرسنال، نشان داد که 

می خواهد به صدر جدول لیگ برتر برگردد.
شد،  برگزار  اتحاد  ورزشگاه  در  که  دیدار  این  در 
اما  افتاد  پیش  والکات  تئو   4 دقیقه  گول  با  آرسنال 
گول های لروی سانه و رحیم استرلینگ، یک پیروزی 
شیرین را برای سیتی رقم زد. علی رغم این پیروزی، 
فاصله  با چلسی صدرنشین  امتیاز  سیتی همچنان 7 
دارد اما توره تاکید کرد که تیمش با نمایش امشب، 

نشان داد که می تواند در باالترین سطح مبارزه کند.
او به خبرنگاران گفت: »نمایش درخشانی بود. ما به این 
تمرکز و به این نوع شور و اشتیاق نیاز داریم تا بتوانیم 
به صدر برسیم. آرسنال از ابتدای فصل تا این جا تیم 

درخشانی بود اما ما خیلی خوب کار کردیم. در نیمه 
اول، وقتی آن ها چند موقعیت داشتند، شرایط دشوار 
بود اما ما از نظر دفاعی فوق العاده بودیم. فکر می کنم 
در نیمه دوم، ما اشتیاق بیشتری داشتیم و در نهایت از 
موقعیت های مان بهتر استفاده کردیم. کلچی ایهیناچو 
و استرلینگ درخشان ظاهر شدند و باعث بهتر شدن 
نمایش تیم شدند. در نیمه دوم ما تهاجمی تر بودیم 
و کامال بر بازی تسلط داشتیم. فکر می کنم شایسته 
در  آرسنال  بودیم.  باهوش تر  ما  بودیم.  پیروزی 
ضدحمالت خیلی خطرناک است؛ وقتی که توپ را 
به تئو والکات و الکسیس سانچس می رسانند. آن ها 
بازیکنان بسیار باهوشی هستند اما فکر می کنم دفاع ما 
خیلی خوب کار کرد. اما ما هم یک مهاجم فوق العاده 

مانند رحیم را در جلوی زمین داریم که خیلی خیلی 
خوب کار کرد.«

داوری  تصمیمات  از  آرسنال  فرانسوی  سرمربی  ونگر،  آرسن 
انتقاد کرد و هر دو گول منچسترسیتی را آفساید دانست.

ونگر بعد از بازی گفت: »هر دو گول منچسترسیتی در شرایط 
کافی  ما  برای شکست خوردن  همین  و  رسید  ثمر  به  آفساید 
بود. در طول فصل تصمیمات زیادی بر علیه ما گرفته شده و 
من معتقدم آن ها گول های صحیحی به ثمر نرساندند. گول دوم 
منچسترسیتی آفساید بود و استرلینگ چند متر در منطقه آفساید 
قرار داشت. گول اول نیز همین گونه بود اما من تنها می توانم با 
این شرایط خودم را وفق داده و به تحلیل دالیل شکست برابر 
منچسترسیتی بپردازم. این تصمیمات شرم آور است زیرا پیروزی 
ما را تبدیل به شکست کرد. بازی تحت کنترل ما بود اما آرسنال 
از اشتباهات داوری در نیمه دوم لطمه دید. بعد از 2 گول من 
سیتی، ما تالش زیادی برای بازگشت به جریان بازی داشتیم اما 
حریف ما بازیکنان باتجربه یی داشت و زمان بازی را به سود 
خود سپری کرد. هفته بسیار بدی را پشت سر گذاشتیم. در نیمه 
دوم از لحاظ فیزیکی تحلیل رفتیم اما در نیمه اول بسیار خطرناک 
ظاهر شدیم و موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد 
کردیم. در دیدار اواسط هفته قبل برابر اورتون هر دو بار توسط 
ضربه سر دروازه ما باز شد و امروز نیز گول های مشابهی دریافت 
کردیم. شرایط دشواری را تجربه می کنیم زیرا 4 بازی از 5 بازی 
اخیر ما خارج از خانه بوده و با فرصت کم ریکاروی، بازی های 
متوالی زیادی انجام دادیم که باعث تحلیل نیروی ما در نیمه دوم 

بازی امشب شد.«

زالتان ابراهیموویچ، مهاجم منچستریونایتد ادعا کرد که تا 50 
سالگی می تواند به بازی کردن ادامه دهد.

زالتان با درخشش در این فصل لیگ برتر نشان داده که سن تنها 
یک عدد است و حاال می خواهد 15 سال دیگر فوتبالش را ادامه 
دهد. او تا به این جای کار با دو گولی که مقابل وست بروم زد، 
در مجموع تمام رقابت ها 1۶ گول به ثمر رسانده است. او که 
انتظار می رود یک سال دیگر قراردادش با یونایتد را تمدید کند، 

مدعی شد که می خواهد تا 50 سالگی بازی کند.
او گفت: »احساس خوشحالی می کنم، حس خیلی خوبی دارم. 
فکر می کنم تا 50 سالگی می توانم بازی کنم ولی همه چیز به 

خودم بستگی دارد. هر چه سنم باالتر می رود، بهتر می شوم.«

پیش  شد.  ساله خواهد  بعد 39  ماه  یک  بوفون،  لوئیجی  جان 
از این گفته بود که ممکن است پس از جام جهانی 2018 از 
فوتبال خداحافظی کند. اما حاال در مصاحبه با توتو اسپورت در 
مورد زمان خداحافظی خود از فوتبال گفته: »در 38 سالگی حس 
یک بازیکن مسن در فوتبال را ندارم. کسی چه می داند؟ شاید 
10 تا 15 سال دیگر نیز بازی کنم و حتی در ۶5 سالگی خودم 
را بازنشسته کنم. در طول دوران فوتبالم بارها اشتباه کرده ام و 
هنوز هم اشتباه می کنم. همواره از شکست ها بیشتر از پیروزی ها 
درس گرفته ام. شکست همیشه غم انگیز است ولی مرا به فکر 
وا می دارد. روی قدرت حریف و اشتباهاتی که مرتکب شده ام 
تمرکز می کنم. از جستجو برای پیدا کردن دالیل اشتباهاتم هرگز 

شرمگین نمی شوم.«

مقابل  گول زنی  با  شب  یک شنبه  بارسلونا  ستاره  مسی،  لیونل 
اسپانیول به بهترین گول زن دربی کاتالونیا تبدیل شد.

مسی که روی پاس لوئیس سوارز موفق شد این گول را به ثمر 
برساند، تعداد گول های خود در دربی را به عدد 15 رساند. او 
همچنین در جریان بازی آمادگی خود را با دو حرکت انفجاری 
و استثنایی به رخ کشید. روی گول سوارز و آلبا، مسی با عبور از 
چندین نفر موقعیت را برای گول هر دو بازیکن فراهم ساخت.

پیروزی یک شنبه شب، با توجه به این که بازی رئال و والنسیا 
به علت حضور رئال در جام جهانی باشگاه ها به تعویق افتاده، 
بارسا را به فاصله 3 امتیازی رئال می رساند و لوئیس سوارز و 
مسی با 12 گول به صدرجدول گول زنان صعود می کنند. مسی 
در سال 201۶ ، 51 گول به ثمر رساند که بدین ترتیب به بهترین 
گول زن سال در هر 5 لیگ تبدیل شد. او در دیدار آخر بارسا 

مقابل هرکولس در کوپا دل ری می تواند به این مقدار بیفزاید.

ونگر: هر دو گول منچستر سیتی 
آفساید بود

زالتان: می خواهم 
تا 50 سالگی بازی کنم

بوفون: ممکن است 
تا 65 سالگی بازی کنم

رکورد جدید مسی در دربی 
کاتالونیا

انتقاد راموس از مصاحبه اخیر خامس

اینیستا: درخشش مسی عامل پیروزی ما بود

دنیا در تسخیر مسی و رونالدو

توره: ما باهوش تر از آرسنال بودیم

کیکه سانچس فلورس که سابقه بازی برای رئال 
در سال های 94 تا 96 را در کارنامه دارد، تابستان 
امسال به عنوان سرمربی اسپانیول برگزیده شد و 
توانست این تیم را از وضعیت بحرانی ایکه فصل 

گذشته داشت خارج کند.
اسپانیول برای کسب سهمیه لیگ اروپا می جنگد 
و این امکان وجود دارد تا پس از سال ها به این 

مهم دست یابد.
تیم دوم شهر بارسلونا یک شنبه شب در نوکمپ 
با نتیجه 1-4 مغلوب بارسا شد با وجود این که 
کیکه قول یک بازی برابر بارسلونا را داده بود. در 
این بازی مسی درخشش فوق العاده داشت؛ یک 

گول زد و دو پاس گول نیز داد.
سرمربی اسپانیول که پس از اتمام بازی به مسی 
به خاطر نمایش فوق العاده اش تبریک گفت، در 
به  »بله،  رابطه گفت:  به سوالی در همین  پاسخ 
مسی و اینیستا تبریک گفتم. مسی انسان فروتنی 
با  کند؛  گالیه  زمین  در  ندیده ام  هرگز  و  است 
وجود این که بارها روی او خطا می کنند. بازی او 
تحسین برانگیز بود. باختیم ولی حس بدی ندارم. 
پسرم هوادار بارسلوناست و از من خواسته بود 
تا پیراهن مسی را برایش ببرم. مسی یک بازیکن 
بی همتاست و معتقدم تنها بازیکنی است که اگر 
به او فرصت داده شود، می تواند در هر مسابقه یی 
هت تریک کند. اگر به او اجازه بازی بدهید شما 

را نابود خواهد کرد.« 

سرمربی اسپانیول: 
فقط مسی می تواند 
در هر بازی هت تریک کند
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در سال 2016 میالدی 74 خبرنگار کشته شده اند

شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعزام 
فوری ناظران در شرق حلب موافقت کرد

 )RSF( اطالعــات روز: گزارش گــران بــدون مــرز
بــرای نخســتین بار در بیــالن ســاالنه ی خــود آمــار کلــی 
ــگار  ــهروند خبرن ــگاران، ش ــمول خبرن ــتگان به ش از کش
ــد در  ــرده و می گوی ــه ک ــانه ها را ارای ــکاران رس و هم

ــده اند. ــته ش ــگار کش ــالدی 74 خبرن ــاری می ــال ج س
در ایــن میــان 53 تــن از آن هــا به قتــل رســیده و عامدانه 
ــگام  ــد و 21 تــن دیگرشــان در هن ــرار گرفته ان هــدف ق
انجــام وظیفــه ی اطالع رســانی کشــته اند. برخــالف 
ــده در  ــته ش ــگاران کش ــوم خبرن ــته، دو-س ــال گذش س

ــیده اند. ــل رس ــه قت ســال 2016 در مناطــق جنگــی ب
ــال  ــه در س ــت ک ــه اس ــرز گفت ــدون م ــران ب گرازش گ
کشــورهای  در  خبرنــگاران  تمــام  کم وبیــش   2016
ــل  ــگار در مح ــار خبرن ــا چه ــته اند. تنه ــان کش خودش
ــد. ماموریــت خــود در کشــورهای دیگــر جــان باخته ان

نســبت بــه ســال گذشــته ی میــالدی )101 کشــته( 
کاهــش 27 درصــدی داشــته اســت و یکــی از علت هــای 
آن فــرار خبرنــگاران از کشــورهای خطرنــاک و درحــال 

جنــگ اســت.
ــوریه،  ــت در س ــه نخس ــت ک ــه اس ــزارش گفت ــن گ ای
عــراق و لیبــی و ســپس در یمــن، افغانســتان، بنــگالدش 
ــن کشــورها  ــای مهمــی از ای ــدی بخش ه ــا در برون و ی
ــت.  ــده اس ــل ش ــانی تبدی ــیاه چال های اطالع رس ــه س ب
ــل دیگــر کاهــش کشته شــدگان، حاکــم شــدن جــو  دلی
رعــب و وحشــت در برخــی از کشــورها از ســوی 
درنــدگان آزادی اطالع رســانی اســت. بــرای نمونــه 

مکزیــک و ســودان جنوبــی را می تــوان نــام بــرد.
ــه-چهارم  ــه س ــک ب ــزارش، نزدی ــن گ ــل از ای ــه نق ب
ــته  ــگار دانس ــون خبرن ــال همچ ــن س ــدگان ای کشته ش
را  افغانســتان  این بــاره  در  گرفته انــد.  قــرار  هــدف 
افغانســتان ده تــن )ســه  می تــوان نمونــه آورد. در 
قتــل  بــه  رســانه ها(  همــکار  هفــت  و  خبرنــگار 
رســیده اند و یــا در مکزیــک کــه ده تــن کشــته شــده اند.
ــوریه  ــه س ــت ک ــه اس ــرز گفت ــدون م ــران ب گزارش گ
بــرای خبرنــگاران تبدیــل بــه دوزخ شــده اســت. 
ــی  ــگار قربان ــا 19 خبرن ــوریه ب ــر س ــگ پایان ناپذی جن
ــت.  ــگاران اس ــرای خبرن ــان ب ــور جه ــن کش مرگبارتری
در ایــن گــزارش آمــده کــه در پــی آغــاز حملــه بــرای 
آزادســازی موصــل در شــمال عــراق، خبرنــگاران بایــد 
ــرا  ــود پذی ــه خ ــام وظیف ــرای انج ــتری را ب ــر بیش خط
شــوند. بــه نقــل از ایــن گــزارش: »همــراه بــا نیروهــای 
نظامــی عــراق و کــرد، خبرنــگاران و فیلم بــرداران، 
مســتقیم  به شــکل  رســانه ها  همــکاران  و  عکاســان 
ــرار  ــان ق ــا انتحاری ــش و ی ــدازان داع ــدف تک تیران ه
فیلم بــردران  ســاله،   33 ریســان،  علــی  می گیرنــد. 
ــداز  ــه ی تک تیران ــا گلول ــومریه ب ــی الس ــبکه ی عراق ش
الشــورا در جنــوب  داعــش در نزدیکــی روســتای 

ــید.« ــل رس ــه قت ــل ب موص
ایــن گــزارش گفتــه اســت کــه در ســال 2016 در 
مکزیــک بــه ظاهــر در صلــح 9 خبرنــگار کشــته 
ــرای  ــن ب ــکای التی ــن کشــور امری ــه مرگبارتری شــده ک
خبرنــگاران اســت. بــرای نمونــه، پــدرو تامایــو روســا، 
43 ســاله، در منزلــش و در برابــر چشــمان همســر و دو 

ــید. ــل رس ــه قت ــروز ب ــدش در وراک فرزن
خبرنــگاران  بــرای  کشــور  مرگبارتریــن  مکزیــرک 
ــی  ــان قربان ــه همزم ــی ک ــت؛ خبرنگاران ــه کار اس حرف
ــس  ــازمان یافته و پولی ــت س ــای جنای خشــونت کارتل ه

ــتند. ــد هس ــات فاس و مقام
ــرز از روز نخســت  ــدون م ــگاران ب ــن گــزارش خبرن ای
ــامبر 2016 را در  ــت دس ــا روز نخس ــوری 2016 ت جن

ــرد. ــر می گی ب

اطالعــات روز: شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ایــن شــورا،  موافــق 15عضــو  رای  بــا  متحــد، 
ــوری  ــرای اعــزام ف ــه ی پیشــنهادی فرانســه ب قطع نام
ــات خــروج  ــه عملی ــه ب ــل را ک ــازمان مل ــران س ناظ
ســاکنان شــرق حلــب نظــارت کننــد، تصویــب کــرد.
ــا  ــه پیشــتر ب ــکا، روســیه ک ــه نقــل از صــدای امری ب
پیش نویــس پیشــنهادی فرانســه مخالفــت کــرده 
ــورای  ــب در ش ــرات یک شنبه ش ــی مذاک ــود، در پ ب
امنیــت کــه پشــت درهــای بســته صــورت گرفــت، 
ــری  ــر آن رای گی ــر س ــته ب ــه روز گذش ــی ک ــا متن ب
ــد. ــن مناســبی خوان ــرد و آن را مت ــت ک شــد، موافق
ســفیر فرانســه در ســازمان ملــل گفتــه دو روز پیــش 

پــس از ســه ســاعت مذاکــره در پشــت درهــای بســته 
متــن پیش نویســی تهیــه شــد کــه روســیه نیــز بــا آن 

موافقــت کــرد.
ــز  ــل نی ــکا در ســازمان مل ــاور، ســفیر امری ســامانتا پ
گفتــه ایــن متــن حــاوی تمامــی مــوارد بــرای خــروج 
ــی  ــب دسترس ــرق حل ــان از ش ــکنه و مخالف ــن س ام
بــه مناطــق نیازمنــد بــرای کمــک هــای نوعدوســتانه 
و تضمیــن امنیــت جانــی بــرای ســاکنان شــرق حلــب 

اســت.
ــات خــروج ســاکنان  ــا از ســرگیری عملی ــان ب همزم
و مخالفــان مســلح از شــرق حلــب، کــه روز گذشــته 
ــب  ــارت صلی ــا نظ ــوریه ب ــت س ــه ی دول ــه گفت ب

ــران  ــن گزارش گ ــایت ای ــه روی وب س ــی ک در گزارش
منتشــر شــده آمــده اســت در مــاه اپریــل محمــد ظاهــر 
آل شــوکت، خبرنــگار ســوری همــکار شــبکه ی حلــب 
تــو دی بــا شــلیک گلولــه ی ســتیزه جویان داعــش 
ــی،  ــد گیلک ــد. دیوی ــته ش ــه کش ــب ترکی ــی انت در قاض
ــخ  ــه تاری ــکا ب ــی امری ــوی مل ــگار و عــکاس رادی خبرن
5 جــون )15جــوزا( در کنــار همــکارش، ذبیــح اهلل تمنــا 
ــرون،  ــر جی ــاه اکتوب ــت. در م ــان باخ ــتان ج در افغانس
خبرنــگار عــکاس اورلیمــان همــکار هفته نامــه ی کانــک 
ــل  ــه قت ــی ب ــش در لیب ــداز داع ــک تک تیران ــت ی به دس
ــدا  ــگار ص ــی، خبرن ــن خزای ــر، محس ــید و در آخ رس
ــخ 22  ــه تاری ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه و س
ــه ناحیــه ی  ــاره ب ــر اصابــت ترکــش خمپ ــر اث عقــرب ب
ــان در غــرب شــهر حلــب کشــته  ســر در منطقــه ی منی

شــد.
ایــن گــزارش گفتــه اســت کــه در ســال 2015 میــالدی 
بــا 5 کشــته، 7 درصــد کشته شــدگان زن هســتند. مریــم 
ابراهیمــی، مهــری عزیــزی و زینــب میرزایــی ســه 
ــوز  ــوع نی ــون طل ــان تلویزی ــه کارکن ــه ب ــی حمل قربان
هســتند کــه در شــام روز چهارشــنبه، 30 جــدی 1394، 

ــک انفجــار کشــته شــدند.  ــل در ی ــان کاب در داراالم
انابــل فلــورس ســاالزار، گزارش گــر روزنامــه ی ال 
ســول دو اوزابــا در مکزیــک به تاریــخ 8 فبــروری ربوده 
و فــرای آن روز پیکــر بی جانــش در جاده یــی در ایالــت 
ــدا شــد. ســه الد عثمــان ســاگان، تهیه کننــده و  ــال پی پوب
مجــری رادیــو دولتــی موگادیشــو بــه تاریــخ 5 جــون در 

ــان به دســت مــردان مســلح کشــته شــد. خیاب
 گزارش گــران بــدون مــرز گفتــه اســت کــه ایــن رقــم 

ســرخ جهانــی آغــاز شــده، دولــت ســوریه تعــدادی 
از ســاکنان دو روســتای شیعه نشــین را نیــز کــه 
در محاصــره ی مخالفــان مســلح بودنــد، خــارج 

کرده انــد.
بــه گفتــه ی فعــاالن و مقام هــای ســوریه، بــا از 
محاصــره  مردمــان  خــروج  عملیــات  ســرگیری 
یک شــنبه،  نیمه شــب  از  حلــب  شــرق  از  شــده 
ــان  ــدادی از مخالف ــوریه، تع ــی س ــای دولت اتوبوس ه
ــت. ــرده اس ــارج ک ــب خ ــرق حل ــلح را از ش مس

عملیــات  می گویــد  ســوریه  دولتــی  تلویزیــون 
ــورت  ــرخ ص ــب س ــارت صلی ــت نظ ــروج تح خ
می گیــرد. در تصاویــر ویدئویــی منتشــر شــده توســط 
ــه  ســازمان غیــر دولتــی مســتقر در ترکیــه موســوم ب
بنیــاد کمک هــای نوعدوســتانه، توزیــع غــذا، آب 
آشــامیدنی و لبــاس بیــن ســاکنان شــرق حلــب دیــده 
می شــود، کــه بــه منطقــه ی راشــدین در غــرب 

حلــب منتقــل شــده اند.
بــا ایــن حــال هنــوز 15هــزار باشــنده شــرق حلــب 

ــق  ــوریه تواف ــت س ــتند. دول ــروج هس ــار خ در انتظ
کــرده اســت در ازای خــروج مخالفــان از شــرق 
ــین  ــتای شیعه نش ــنده ی دو روس ــزاران باش ــب، ه حل
فوعــه و کفریــا در والیــت شــمال غربــی ادلــب کــه 

ــوند. ــارج ش ــان اســت، خ در محاصــره مخالف
عملیــات خــروج ســاکنان و بیمــاران از ایــن دو 
بــه  حملــه  علــت  بــه  یک شــنبه  روز  روســتا، 
ــت  ــل در حرک ــمت مح ــه س ــه ب ــی ک اتوبوس های
ــوق  ــان حق ــه ی دیدب ــه گفت ــد. ب ــف ش ــد متوق بودن
بشــر، گروهــی موســوم بــه جبهــه ی فتح الشــام 
ــام  ــه القاعــده کــه پیشــتر جبهــه النصــره ن وابســته ب
داشــت، ایــن اتوبوس هــا را بــه آتــش کشــیدند.
مســکو اعــالم کــرده اســت کــه روز سه شــنبه میزبــان 
ــه ی آن  ــن وزرای خارج ــه جانبه بی ــای س گفت وگوه
ــاره ی ســوریه خواهــد  ــه درب ــران و ترکی کشــور و ای
بــود. وزرای دفــاع ســه کشــور نیــز توافــق کرده انــد 
کــه روز سه شــنبه گفت وگوهــای ســه جانبه یی را 

دربــاره ی ســوریه در مســکو انجــام دهنــد.


