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غیبت مردم در 
منازعه ی »دیورند«

طرحی  به  قبایل  و  سرحدات  وزارت  سه شنبه  روز 
اعتراض کرد که پاکستان آن را از یک ماه به این سو 
علنی کرده است. مبتنی بر این طرح، مناطق قبایلی 
خیبرپشتون خواه  ایالت  به  »فاتا«  به  موسوم  مرزی 
ادغام می شود. منازعه ی مرزی افغانستان و پاکستان، 
در وضعیتی که رابطه ی سیاسی دو کشور تیره است، 
و  پاکستان  تصمیم  می کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت 
واکنش تند حکومت در کابل، موجب تشدید تنش ها 

می شود و مایه ی نگرانی است.
به رغم آن که رییس جمهور غنی در ابتدای روی کار 
جنگ  که  کرد  تالش  ملی  وحدت  حکومت  آمدن 
مسیر  به  را  افغانستان  و  پاکستان  اعالم ناشده  ی 
با  مصالحه  روند  شکست  اما  کند،  هدایت  آشتی 
طالبان، توافق مقطعی اسالم آباد و کابل را نیز پایان 
شد.  نزدیک تر  افغانستان  به  هند  آن،  به دنبال  داد. 
در  سرمایه گذاری  و  نظامی  اقتصادی،  کمک های 
برق سلما سبب  بند  ترانزیتی و  پروژه های مشترک 
شد که کابل با شتاب بیشتری به هند مراجعه کند. 
کشوری که با پاکستان جنگ ناتمام کشمیر را دارد 
و رقابت بی پایان سیاسی و نظامی. در این وضعیت، 
حمالت انتحاری در پشاور و سند نیز سبب شد که 
نشانه  افغانستان  به سمت  اتهامش  انگشت  پاکستان 

برود.
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جان مک کین و لیندزی گراهام: 
چرا برای پایان دادن به بن بست در افغانستان به نیروی بیشتر ضرورت داریم؟

در 11 ســپتامبر 2001، تروریســت های القاعــده 3000 غیرنظامیــان بی گنــاه 
را در خــاک امریــکا در حالــی کشــتند کــه رژیــم طالبــان در افغانســتان به 
آن هــا پنــاه داده بــود. در پاســخ بــه آن حملــه، نیروهــای ایــاالت متحده و 
ناتــو بــه افغانســتان اعــزام شــدند تــا مســئوالن ]ایــن حمــات[ را شــکار 
کــرده و اطمینــان یابنــد کــه افغانســتان دیگــر هرگــز پناهگاهــی بــرای 
تروریســتان نخواهــد بــود. از آن زمــان تاکنــون، بیــش از 2000 امریکایــی 
و بیــش از 1000 ســرباز از متحــدان ناتــوی مــا حیات  شــان را وقــف ایــن 

ــد. ــت کرده ان ماموری
ــرال جــان نیکولســن،  ــگ، جن ــه جن ــم ده ــش از یک ونی ــس از بی ــا پ ام
ــه  فرمانــده نیروهــای امریکایــی و ائتــاف در افغانســتان، مــاه گذشــته ب
ــتان در  ــگ در افغانس ــه جن ــت ک ــنا گف ــلح س ــای مس ــه ی نیروه کمیت
ــا  ــد ب ــت او بای ــپ و حکوم ــور ترام ــرار دارد. رییس جمه ــت ق بن بس
افغانســتان بــا همــان فوریتــی رفتــار کننــد کــه در جنــگ علیــه دولــت 
اســامی  می کنــد، یــا ایــن بن بســت خطــر لغزیــدن بــه ناکامی راهبــردی 

ــه همــراه دارد. را ب
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می توانید نظارت کنید! 
رییس جمهور طرزالعمل نظارت شوراهای والیتی 

را توشیح کرد

گاهی می شنویم که می گویند دولت دموکراتیک دولتی پاسخگو به 
به درستی  اما معنایش زمانی  این سخن درست است.  مردم است. 
فهمیده می شود که از کلمه ی »پاسخگو« در این میان برداشت روشنی 
داشته باشیم. در کلمه ی »پاسخگو« این معنا هست که شما چیزی از 
کسی می پرسید یا خواستی را پیش او می نهید و او به پرسش یا به 

خواست شما پاسخ می دهد.
برای  چارچوبی  نپسندیم،  چه  و  بپسندیم  چه  دولت،  یا  حکومت 
قدرت ورزی و زورآوری هم هست. به این معنا که کسانی که سعی 
می کنند به حکومت برسند، می خواهند منابع قدرت در حکومت را 
برای اجرا کردن طرح ها و تصمیم های خود به کار ببندند. طبیعی است 
که این افراد یا گروه ها بیشتر می پسندند که کسی مانع تصمیم گیری ها 
ازشان  اقدامات  و  تصمیم ها  آن  درباره ی  و  نشود  اقدامات شان  و 
اعمال قدرت همه جا یکسان است. یعنی  سوالی نپرسد. این وجه ِ 
هم در حکومت های دموکراتیک دیده می شود و هم در حکومت های 

خودکامه.
حال، اگر حکومت های خودکامه را کنار بگذاریم،...

مردمی که نمی خواهند

پیغام عذرخواهی نیمار 
برای برزیلی های پی اس جی
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در ادامه ی افزایش تنش ها میان دو کشور، احضار 
سفرا و تبادل فهرست نام های تروریست ها دو 
کشور را تا آستانه ی جنگ لفظی به پیش رانده 
مشاور  و  غنی  رییس جمهور  انتقادهای  است. 
امنیت ملی او در هند نیز اشاره به این واقعیت 
دارد. تصمیم پاکستان مبنی بر ادغام بخش های 
در  نیز  خیبرپشتون خواه  ایالت  با  مرزی  قبایلی 
همین راستا قابل درک است. حاال که حکومت 
اعتراض  تصمیم  این  به  نسبت  به نحوی  نیز 
نقطه ی  به  تنش ها  می رسد  نظر  به  است،  کرده 
عزیمت مخالفت دو کشور نزدیک شده است. 
اسالم آباد  و  کابل  اصلی  مسأله ی  دیورند،  خط 
است و تنش های هر دو کشور نیز بر محور آن 
پاکستان در یک استراتژی قطعی و  می چرخد. 
تغییرناپذیر، در چهار دهه ی اخیر تالش کرده که 
به دامنه ی نفوذ و تسلطش بر افغانستان بیفزاید.

استدالل  به  این مخالفت ها  برای  هر دو کشور 
مشترکی تکیه می کنند: احترام به اراده ی مردم. 
خط  طرف  دو  باشندگان  از  کسی  تاکنون  اما 
دیورند نپرسیده که دوست دارند به کدام طرف 
مدغم شوند. تاکنون از نگاه رسمی، پاکستان بر 
این مناطق کنترل داشته و فراتر از آن، گهگاهی 
عبور  مرزی اش  نیروهای  نیز  دیورند  خط  از 
پس  افغانستان  مستقل  واقعی  حضور  کرده اند. 
عبدالرحمان  عصر  در  مدرن  دولت  تأسیس  از 
تاکنون تا خط دیورند بوده است. با این حال، 
این واقعیت، استدالل کرد  بر  با تکیه  نمی شود 
است.  یافته  پایان  دیورند  خط  مسأله ی  که 
چنانچه هر دو کشور در ظاهر به خواست مردم 
این مناطق اشاره می کنند، به نظر می رسد راه حل 
همه پرسی  برگزاری  نیز  تعیین کننده  و  نهایی 
به  دادن  پایان  برای  دیورند  خط  سوی  دو  در 
می تواند  همه پرسی  این  است.  مرزی  منازعه ی 
مورد  نهاد  یک  یا  متحد  ملل  سازمان  سوی  از 

توافق دو کشور برگزار شود.
جنجال مرزی افغانستان و پاکستان، طوالنی ترین 
کشور  یک  با  افغانستان  سیاسی  کشمکش 
همسایه اش است. جدالی که نه منتج به هدف 
به  قادر  نه  و  شده  افغانستان  دولت  نظر  مورد 
تضمین هیچ منفعتی بوده است. آنچه از منازعه 
باقی مانده، بدگمانی، دخالت در امنیت ملی و 
بی ثباتی  از  بوده است. بخشی  هزینه ی سیاسی 
منازعه  همین  در  ریشه  افغانستان  پایان ناپذیر 
دارد. به نظر می رسد، زمان آن رسیده است که 
دولت افغانستان تالش کند تا راه حل این منازعه 
به باشندگان اطراف خط دیورند سپرده شود و 

به نظر آن ها حرمت گذاشته شود.

می توانید نظارت کنید! 
رییس جمهور طرزالعمل نظارت شوراهای والیتی را توشیح کرد

سناتوران: رییس جمهور باید مقام های امنتیی را برکنار کند

مشخصات لباس جدید دانش آموزان دختر جنجال برانگیخت

جنبش دفاع از قانون: 
ماده ی ششم قانون ثبت احوال نفوس را 

تغییر ندهید

طالبان در هرات دست  و پای یک 
جوان را قطع کردند

2
ــاد از  ــا انتق ــون ب ــاع از قان ــش دف ــات روز: جنب اطاع
تأخیــر در توزیــع تذکره هــای الکترونیــک می گویــد 
کــه حلقاتــی قانــون ثبــت احــوال نفــوس را بــه گــروگان 
گرفته انــد و تأخیــر در توزیــع ایــن تذکره هــا یــک 

ــه اســت. توطئ
شــماری از شــهروندان کشــور امــروز در کابــل در 
ــون«  ــاع از قان همایــش کــه حرکت شــان را »جنبــش دف
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــد می گوین ــذاری کرده ان نام گ
قــدرت«  از  نامشــروع  اســتفاده ی  و  »یکه تــازی  از 
اســت  انداختــه  راه  بــه  را  دادخواهانه یــی  حرکتــی 
و هدف شــان ممانعــت از دســتبرد قانــون از ســوی 

ــت. ــدرت اس ــریک در ق ــاص ش ــات خ حلق
ایــن جنبــش در پایــان همایــش خــود روز گذشــته، بــا 
ــض  ــا »نق ــی« ب ــه »حلقات ــت ک ــی گف ــدور قطع نامه ی ص
صریــح قانــون نافــذ شــده بــا تحمیــل هویــت قومــی بــه 
ــوام و ایجــاد  ــی اق ــرای جدای همــه شــهروندان، راه را ب
فضــای نفــرت و کینــه فراهــم ســاخته و در درازمــدت 
مســاعد  را  کشــور  تجزیــه ی  عملــی  زمینه هــای 

می ســازد.«
در قطع نامــه ی ایــن جنبــش آمــده اســت: »جنبــش دفــاع 
از قانــون گروگان گیــری قانــون ثبــت احــوال نفــوس و 
تأخیــر در توزیــع شناســنامه های الکترونیکــی را توطئــه 
ــه  ــت ب ــته و آن را خیان ــواه دانس ــت خ ــات تمامی حلق

ــد.« ــوق اساســی همــه شــهروندان می دان حق
واژه ی  کــه  آن جایــی  »از  می گویــد  جنبــش  ایــن 
-افغــان- نــام تاریخــی قــوم معــزز پشــتون اســت، درج 
ــت  ــرف هوی ــد مع ــی نمی توان ــت مل ــوان هوی آن به عن

ــد.« ــور باش ــاکن در کش ــوام س ــایر اق س
ایــن جنبــش تعدیــل مــاده ی ششــم قانــون ثبــت 
و احــوال نفــوس کــه اخیــراً از پــس از تعدیــل از 
ــی و  ــد را »غیرقانون ــیح ش ــور توش ــوی رییس جمه س
غیرضــروری« خوانــده و می گویــد کــه ایــن تعدیــل در 
راســتای »تحمیــل خواســته های حلقــات برتــری طلــب 
و تمامیــت خــواه« اســت کــه هــدف آن بــه گفتــه ی ایــن 
جنبــش، »ایجــاد تفرقــه و تحمیــل یــک هویــت قومــی 

ــت. ــایرین« اس ــرای س ب
در  اقــوام  نــام  ذکــر  بــا  همچنــان  جنبــش  ایــن 
تذکره هــای الکترونیــک مخالــف کــرده و می گویــد 
ــرف  ــه ط ــت ب ــاع مملک ــه اوض ــرایطی ک ــه »در ش ک
ــم  ــن تصمی ــی رود، چنی ــش م ــه پی ــی ب ــای قوم تضاده
غیرعقالنــی و زمینه هــای نســل کشــی را در بســا نقــاط 

کشــور فراهــم می ســازد.«
در ایــن قطع نامــه از نماینــدگان پارلمــان خواســته شــده 
کــه بــا رد فرمــان تقنینــی رییس جمهــور از قانــون 

ــد. ــداری کن ــرده ی خــود پاس ــب ک تصوی
ــا عــدم ذکــر  ــع تذکره هــای الکترونیکــی و ذکــر ی توزی
ــای  ــان به ج ــه ی افغ ــر کلم ــا ذک ــا تنه ــوام و ی ــام اق ن
ــر،  ــال های اخی ــور در س ــهروندان کش ــام ش ــت تم ملی

ــت.  ــرده اس ــق ک ــای را خل جنجال ه
ــاه، طــرح  ــن م ــخ 12 همی ــه تاری ــی ب رییس جمهــور غن
تعدیــل قانــون ثبــت احــوال نفــوس را توشــیح کــرد کــه 
ــوال  ــت اح ــون ثب ــم قان ــاده ی شش ــل م ــاس تعدی براس
نفــوس عــالوه بــر مشــخصات فــردی، ملیــت )افغــان(، 
قومیــت و دیــن افــراد نیــز در صفحــه ی نخســت 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــی ذک ــای الکترونیک تذکره ه

ــوالی  ــان در ولس ــروه طالب ــراد گ ــات روز: اف اطاع
ــت و  ــام دس ــر ع ــرات در محض ــت ه ــه ی والی اوب

ــد. ــع کردن ــوان را قط ــک ج ــای ی پ
جیالنــی فرهــاد، ســخن گوی والــی هــرات بــه 
ــش  ــاه پی ــک م ــن جــوان ی ــه اســت ای رســانه ها گفت
بــدون هیــچ اســنادی بــه اتهــام دزدی از ســوی 
ــاه حبــس،  ــان بازداشــت شــد و پــس از یــک م طالب
روز دوشــنبه، 23 حــوت در دادگاه صحرایــی بــه 
ــای چــپ محکــوم شــد و  قطــع دســت  راســت و پ

ــد. ــرا گردی ــاعت اج ــان س ــم هم حک
آقــای فرهــاد افــزوده کــه دادگاه صحرایــی ایــن 
ــه در  ــوالی اوب ــز ولس ــری مرک ــوان در 50 کیلومت ج

ــت. ــده اس ــزار ش ــتانی برگ ــه ی کوهس ــک منطق ی
او وضعیــت صحــی ایــن جــوان را خــوب توصیــف 
ــی  ــی در پ ــه اســت کــه  نیروهــای امنیت کــرده و گفت

ــد. بازداشــت عامــالن ایــن رویــداد ان
ــت.  ــرده اس ــد ک ــداد را تایی ــن روی ــان ای ــروه طالب گ
ذبیــح اهلل مجاهــد، کــه خــود را ســخن گوی ایــن 
گــروه می خوانــد در تماســی بــه ســالم وطندار گفتــه 
اســت یــک پســر بــه نــام غالم فــاروق، از باشــند گان 
ــه  ــرات ب ــه ی ه ــوالی اوب ــاری ولس ــتای تگابی روس
ــن  ــایکل از ســوی ای ــر و موترس ــدن موت جــرم دزدی
گــروه بازداشــت و در یــک  دادگاه صحرایــی دســت  

و پایــش قطــع شــده اســت.
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اطاعــات روز: اداره ی مســتقل ارگان هــای محــل 
اعــالم کــرده اســت کــه مقــرره ی طــرز نظــارت 
شــوراهای والیتــی از کارکــرد اداره هــای محلــی از 
ــمی  ــده ی رس ــور و در جری ــور منظ ــوی رییس جمه س

ــت. ــده اس ــر ش منتش
ارگان هــای  مســتقل  اداره ی  بــه  ریاســت جمهوری 
ــا زمینــه ی اعمــال صالحیــت  محلــی وظیفــه ســپرده ت

ــد. ــم کن ــات فراه ــی را در والی نظارت
مجلــس نماینــدگان در ســال 1393 طــرح قانــون 
ــاس  ــه براس ــرد ک ــب ک ــی را تصوی ــوراهای والیت ش
ــرد  ــی از کارک ــوراهای والیت ــی ش ــت نظارت آن صالحی
اداره هــای محلــی ســلب شــد، ایــن مســأله جنجال هــا 
ــه در  ــن ک ــا ای ــت ت ــال داش ــروصداهایی را به دنب و س
مــاه حمــل امســال )1395( رییس جمهــور طــی حکمــی 
صالحیــت نظارتــی شــوراهای والیتــی از کارکــرد 

ــرد. ــد ک ــی را تایی ــای محل اداره ه
ــنبه،  ــروز )سه ش ــی دی ــای محل ــتقل ارگان ه اداره ی مس
24 حــوت( در خبرنامه یــی نوشــته اســت کــه پــس از 
حکــم رییس جمهــور ایــن مقــرره تهیــه و به تاریــخ 11 

حــوت از ســوی رییس جمهــور توشــیح شــد.
براســاس ایــن خبرنامــه، مقــرره ی طــرز نظــارت 
ــل  ــده ذی ــج عم ــاذ نتای ــد از انف ــی بع ــوراهای والیت ش

ــرز  ــم ط ــف و تنظی ــت؛ تعری ــد داش ــال خواه را در قب
ســازندگی  و  تقنینــی  ســند  در چــوکات  نظــارت 
شــوراهای والیتــی، جلوگیــری از اقــدام و نظــارت 
فــردی توســط اعضــای شــوراهای والیتــی، جلوگیــری 
از نفــوذ غیرمشــروع حیــن اعمــال صالحیــت نظارتــی، 
ــام  ــا مق ــکاری ب ــی کاری و هم ــه ی منطق ــاد رابط ایج
ــه ی انجــام نظــارت،  ــی در زمین ــت و ادارات والیت والی
تأمیــن حســابدهی و شــفافیت به خاطــر پاســخ گو 
کــردن ادارات والیتــی پیرامــون امــورات کاری مربــوط 
بــه  مرکــزی  و  محلــی  راه حل هــای  پیش بینــی  و 

چالش هــا محلــی.
ــه از  ــد ک ــی می گوی ــای محل ــتقل ارگان ه اداره ی مس
ــناد  ــون اس ــا اکن ــی ت ــوراهای والیت ــیس ش ــاز تأس آغ
تقنینــی کــه نحــوه ی همــکاری و ارتباطــات شــوراهای 
والیتــی بــا مقــام والیــت و ادارات والیتــی در زمینــه ی 
ــود  ــد، وج ــم نمای ــی را تنظی ــت نظارت ــال صالحی اعم

نداشــته اســت.
ایــن ســال ها هــر چنــد  اداره می افزایــد در  ایــن 
ــذه ی  ــل ناف ــون و طرزالعم تصریحــات مختصــر در قان
شــوراهای والیتــی وجــود داشــته امــا هیچگاهــی 
ــت  ــن صالحی ــع ای ــر و جام ــق مؤث ــه ی تطبی در زمین

میکانیزم هــای عملــی وجــود نداشــته اســت.

اطاعــات روز: حملــه بــر شــفاخانه ی چهارصــد بســتر و 
ــالت هراس افگنــی و ناامنی هــا، مقام هــای  ــش حم افزای
امنیتــی را بــا انتقادهــای ســختی مواجــه کــرده و ســناتوران 
نیــز در نشســت دیروزشــان خواســتار برکنــاری مقام هــای 

امنیتــی شــدند.
ایــن ســناتوران مقام هــای امنیتــی را متهــم می کننــد کــه در 
برابــر حملــه بــر شــفاخانه ی چهارصــد بســتر ســهل انگاری 
کرده انــد و توانایــی الزم را بــرای مدیریــت نهادهــای 
امنیتــی و تأمیــن امنیــت کشــور ندارنــد. ایــن ســناتوران از 
ــته را در رأس  ــراد شایس ــه اف ــتند ک ــور خواس رییس جمه
نهادهــای امنیتــی بگمارنــد کــه توانایــی تأمیــن امنیــت مردم 

را داشــته باشــند.
ایــن ســناتوران همچنــان خواســتار اعــدام زندانیــان گــروه 
طالبــان شــدند کــه اکنــون در زنان هــای کشــور در بنــد انــد.
فرهــاد ســخی، عضــو مجلــس ســنا در نشســت دیروز )ســه 
شــنبه، 24 حــوت( گفــت: »مــا بایــد ســندی امضــا کنیــم و 
از رییس جمهــور غنــی بخواهیــم کــه مســئوالن ســه نهــاد 

امنیتــی را برکنــار کنــد.«
ــان  ــری از طالب ــرای انتقام گی ــه ب ــزود ک ــخی اف ــای س آق
ــدان  ــه در زن ــروه ک ــن گ ــان ای ــام زندانی ــد تم ــلح بای مس
ــادران  ــم دل م ــوند »زخ ــدام ش ــد، اع ــی زندانی ان پل چرخ

ــود.« ــداوا ش م
جمعــه دیــن گیانــوال دیگــر عضــو ســنا بــا انتقــاد شــدید 
از وزیــر دفــاع گفــت: »وزیــر دفــاع به دلیــل ایــن کــه همــه 
وقــت در خــواب اســت بایــد هماننــد وزیــر دفــاع کوریــای 
ــت  ــد امنی ــه راکــت بســته شــود چــون نمی توان شــمالی ب

کشــور را تامیــن کنــد.«

آقــای گیانــوال افــزود، وزیــر دفــاع وعــده داده بــود کــه در 
زمســتان جــاری تمامــی مناطقــی را کــه زیــر اداره ی طالبــان 
ــه ایــن وعــده ی خــود عمــل  اســت، پــس می گیــرد امــا ب

نکــرده و »همیشــه در خــواب اســت.«
برخــی از ســناتوران بــا انتقــاد از تقبیــح کردن هــا و تســلیت  
ــه  ــد ک ــه گفتن ــای هراس افگنان ــس از حمله ه ــای پ دادن ه
ــدام  ــد اق ــد و بای ــردم را دوا نمی کن ــا »درد م ــن واژه ه ای

عملــی صــورت بگیــرد.«
ــا  ــت تنه ــنا گف ــس س ــو مجل ــارث، عض ــار ح ــد نث احم
ــبب آوردن  ــتان س ــد در افغانس ــا نمی توان ــل  کردن ه تبدی
ــق و اشــخاص مســلکی  ــرد دقی ــت شــود؛ بلکــه راهب امنی

ــد. ــت کنن ــن امنی ــد تامی می توانن
از ســوی هــم، نــادر بلــوچ عضــو دیگــر مجلــس ســنا در 
پیونــد بــه افزایــش نــا آرامی هــا در کشــور رهبــران حکومت 
وحــدت ملــی را مقصــر دانســته می گوینــد کــه آنــان بــرای 
ــی  ــا اســتفاده از پیمان هــای امنیت ــم جنــگ در کشــور ب خت
ــی  ــاالی جامعــه ی جهان ــکا فشــار الزم را ب ــو و امری ــا نات ب

ــد. ــکا وارد نکرده ان ــژه امری به وی
آقــای بلــوچ افــزود: »رییس جمهــور چیــغ -فریــاد- میــزد 
کــه افغانســتان را قبرســتان تروریســتان می ســازد؛ امــا 
ــل  ــتان تبدی ــردم افغانس ــتان م ــه قبرس ــتان ب ــون افغانس اکن

ــت.« ــده اس ش
از ســوی دیگــر ســناتوران می گوینــد کــه بــا امضــای پیمــان 
امنیتــی بــا امریــکا، وضعیــت در کشــور هیــچ تغییر نکــرده، 
و نیــاز اســت تــا ایــن پیمــان بازنگری شــود و از کشــورهای 
حامــی افغانســتان خواســته شــود، تــا تعهدات شــان را کــه 
همانــا تجهیــز و تمویــل نظامیــان افغــان و بهبــود وضعیــت 

اســت را بــه گونــه ی راســتین عملــی ســازند.

اطاعــات روز: وزارت معــارف مشــخصات لبــاس جدید 
دانش آمــوزان دختــر را در مکاتــب دولتــی اعــالم کــرد کــه 
براســاس ایــن تصمیــم جدیــد، لبــاس دختــران تــا کالس 
ــف  ــران از صن ــاس دخت ــو و لب ــا زان ــی ت ــگ آب ششــم رن
ششــم تــا دوازدهــم رنــگ فــوالدی تــا قــوزک پــا خواهــد 

بــود.
ــیاه  ــاس س ــی لب ــب دولت ــران در مکات ــن دخت ــش از ای پی
ــا چــادر ســفید می پوشــیدند. در تصمیــم جدیــد چــادر  ب
ــی  ــفید باق ــان س ــر همچن ــوزان دخت ــری( دانش آم )روس

ــد. خواهــد مان
ــه  ــران در شــبکه های اجتماعــی نســبت ب شــماری از کارب
آن اعتــراض کــرده و خواســته اند کــه ایــن طــرز پوشــش 
ــاگردان  ــمی ش ــاس رس ــران لب ــد. کارب ــر کن ــد تغیی بای
ــه را عجیــب و زشــت توصیــف کــرده و  مکاتــب دختران
ــانه هایی  ــه نش ــای آن ک ــه ج ــر اســت ب ــه بهت ــد ک گفته ان
ــد،  ــل می کن ــود حم ــا خ ــتیزی را ب ــی و زن س از بنیادگرای
ــود. ــوزان انتخــاب ش ــن دانش آم ــرای ای ــری ب ــاس بهت لب
ــه  ــارف گفت ــرات وزارت مع ــس نش ــل، ریی ــر حقم کبی
اســت کــه لبــاس دانش آمــوزان دختــر در دوران ابتدائیــه را 
به خاطــر رعایــت نکــردن درســت نظافــت، کوتــاه تعییــن 
ــای  ــر در دوره ه ــوزان دخت ــاس دانش آم ــا لب ــد ام کرده ان
ــالمی و  ــای اس ــاس ارزش ه ــه اس ــه »ب ــطه و لیس متوس
ــن  ــد تعیی ــد«، بلن ــان در رفت وآم ــودن خودش ــت ب راح

شــده اســت.
آقــای حقمــل افــزوده از آن جــا کــه چنــد روز بیشــتر بــه 
آغــاز ســال تحصیلــی 139۶ باقــی نمانــده، ایــن پوشــش 

در ســال پیــش رو اجبــاری نیســت امــا از ســال 139۷ بــه 
بعــد ایــن پوشــش اجبــاری خواهــد بــود.

پوشــش تعییــن شــده از ســوی وزارت معــارف در مکاتــب 
دولتــی عملــی خواهــد شــد. لبــاس دانش آمــوزان در 

مکاتــب خصوصــی متفــاوت اســت.

مهــرداد: وزارت معــارف شــمار دقیــق دانش آمــوزان، 
معلمــان و مکاتــب را مشــخص کرده اســت

 در همیــن حــال مجــب مهــرداد، ســخن گوی وزارت 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــن وزارت ب ــه ای ــد ک ــارف می گوی مع
براســاس یــک ســروی، شــمار دقیــق دانش آمــوزان، 
ــت  ــور را به دس ــر کش ــب در سرتاس ــوزگاران و مکات آم

آورده اســت.
در 15 ســال گذشــته نبــود آمــار دقیــق از تعــداد مکاتــب، 
عمــده ی  چالش هــای  از  دانش آمــوزان  و  آمــوزگاران 

ــت. ــوده اس ــارف ب وزارت مع
آقــای مهــرداد دیــروز )سه شــنبه، 24 حــوت( کــه در یــک 
ــن  ــاله ای ــک س ــرد ی ــل از کارک ــری در کاب ــت خب نشس
وزارت گــزارش ارائــه می کــرد، گفــت کــه ایــن وزارت در 
ســال 1395توانســته اســت بــرای اولیــن بــار آمــار دقیــق و 
ــوزان  ــوزگاران و دانش آم ــب، آم ــداد مکات مشــخص از تع
ــار را  ــن آم ــات ای در افغانســتان را به دســت آورد. او جزئی

روشــن نکــرد.
او در بخشــی دیگــر از صحبت هایــش گفــت کــه وزارت 
معــارف بــرای ســال تحصیلــی 139۶در 11 والیــت کشــور 

پنــج میلیــون کتــاب درســی را توزیــع کــرده اســت.

آقــای همچنــان گفــت کــه ایــن وزارت در ســال 1395در 
والیــات مختلــف بــرای آمــوزگاران 12هــزار نمــره زمیــن 

را توزیــع کــرده و ایــن رونــد ادامــه دارد.
حــل  بــرای  می گویــد  معــارف  وزارت  ســخن گوی 
ــازه در ســه  ــوزگار ت ــزار آم ــم، 30 ه ــود معل مشــکل کمب
ــداد  ــرار اســت تع ــه ق ــد ک ــتخدام می کنن ــده اس ــال آین س

ــند. ــان باش ــتر آن زن بیش
ــی وزارت  ــت خال ــزار بس ــه 10 ه ــت ک ــان گف او هچن
اســتخدام  جدیــد  1395کارمنــدان  ســال  در  معــارف 

ند. شــده ا
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القاعــده  تروریســت های   ،2001 ســپتامبر   11 در 
امریــکا  در خــاک  را  بی گنــاه  غیرنظامیــان   3000
ــتان  ــان در افغانس ــم طالب ــه رژی ــتند ک ــی کش در حال
ــه،  ــه آن حمل ــخ ب ــود. در پاس ــاه داده ب ــا پن ــه آن ه ب
ــتان  ــه افغانس ــو ب ــده و نات ــاالت متح ــای ای نیروه
اعــزام شــدند تــا مســئوالن ]ایــن حمــالت[ را شــکار 
کــرده و اطمینــان یابنــد کــه افغانســتان دیگــر هرگــز 
ــود. از آن  ــد ب ــتان نخواه ــرای تروریس ــی ب پناهگاه
زمــان تاکنــون، بیــش از 2000 امریکایــی و بیــش از 
ــان را  ــا حیات  ش ــوی م ــدان نات ــرباز از متح 1000 س

ــد. ــت کرده ان ــن ماموری ــف ای وق
امــا پــس از بیــش از یک ونیــم دهــه جنــگ، جنــرال 
جــان نیکولســن، فرمانــده نیروهــای امریکایــی و 
ــه ی  ــه کمیت ــته ب ــاه گذش ــتان، م ــالف در افغانس ائت
در  جنــگ  کــه  گفــت  ســنا  مســلح  نیروهــای 
افغانســتان در بن بســت قــرار دارد. رییس جمهــور 
ترامــپ و حکومــت او بایــد بــا افغانســتان بــا همــان 
ــت  ــه دول ــگ علی ــه در جن ــد ک ــار کنن ــی رفت فوریت
ــدن  ــن بن بســت خطــر لغزی ــا ای ــد، ی اســالمی  می کن

بــه ناکامی راهبــردی را بــه همــراه دارد.
در مــاه جــاری، دو حملــه ی انتحارِی همزمان توســط 
طالبــان در کابــل حداقــل 1۶ تــن را کشــت و بیــش از 
40 تــن را زخمی کــرد. در شــمال افغانســتان، طالبــان 
بــر یــک ولســوالی دیگــر تاخت وتــاز کردنــد. 
ایــن عقب گــرد بــه دنبــال تلفــات نگران کننــده 
ــن  ــاد. نیکولس ــاق افت ــور اتف ــن کش ــر ای در سراس
ــرای  ــژه ب ــربازرس ]وی ــزارش س ــک گ ــی ی به تازگ
بازســازی افغانســتان[ را پذیرفــت کــه حکومــت 
ــن  افغانســتان صــرف 5۷ درصــد از ولســوالی های ای
ــوذ دارد،  ــا نف ــا در آن ه ــد ی ــرل می کن ــور را کنت کش

ــل. ــال قب ــک س ــر از ۷2 درصــد در ی کمت
ــا از  ــد ت ــدیدا می جنگن ــا ش ــد: افغان ه ــتباه نکنی اش

ــرار  ــدف ق ــا از ه ــش م ــته، ارت ــال گذش ــتان س تابس
دادن طالبــان، بــه اســتثنای مفرط تریــن شــرایط، منــع 
ــه ها  ــن ملیش ــار را از ای ــه فش ــزی ک ــود؛ چی ــده ب ش
برداشــت و بــه آن هــا اجــازه داد تجدیــد قــوا کــرده 
ــا  ــه م ــع، در حالی ک ــد. در واق ــه کنن ــاره حمل و دوب
بــا دولــت اســالمی در عــراق و شام/ســوریه )داعــش( 
می جنگیدیــم، صالحیت هــا در افغانســتان چنــان 
ــت  ــام وق ــال تم ــک س ــه ی ــد ک ــت وپاگیر بودن دس
ســرانجام  امریکایــی  نیروهــای  بــه  تــا  گرفــت 
صالحیــِت حملــه بــر جنگجویــان ایــن گــروه 
در افغانســتان داده شــد. در حالی کــه مــا راهبــرد 
ــه  ــری ک ــم، خط ــه بودی ــش گرفت ــد« را در پی »نبازی
ــا  ــت، ب ــان اس ــی و افغ ــای امریکای ــه نیروه متوج

ــت. ــده اس ــتر ش ــتی، بیش ــد تروریس ــدید تهدی تش
تحــت  مناطــق  شــده اند،  مرگ آورتــر  طالبــان 
ــنگینی  ــات س ــد و تلف ــعه داده ان ــان را توس کنترل ش

کشورشــان در برابــر دشــمنان مشــترک ما دفــاع کنند. 
در عیــن زمــان، بایــد درک کنیــم کــه ایــاالت متحــده 
ــه دشــمنان تروریســت کــه  ــوز در افغانســتان علی هن
در 11 ســپتامبر بــر ملــت مــا حملــه کردنــد و علیــه 
ــد  ــا بای ــد. م ــا می جنگ ــک آن ه ــان ایدیولوژی وارث
ــال های  ــا در س ــفانه، م ــم. متاس ــل کنی ــق آن عم طب
ــته ایم.  ــتان بس ــان را در افغانس ــتان ارتش م ــر دس اخی
ــا صــرف تــالش  ــروزی، م ــرای پی به جــای تــالش ب
کرده ایــم نبازیــم. بارهــا و بارهــا مــا شــاهد خــروج 
ــت  ــه سیاس ــتر ب ــرا بیش ــه ظاه ــم ک ــربازان بودی س
ایــاالت متحــده ربــط داشــت، نــه شــرایط در صحنــه. 
دلبســتگی بــا »ســطوح مدیریــت نیــرو« در افغانســتان 
و هم چنیــن در عــراق و ســوریه، ظاهــرا بیشــتر 
در مــورد  اندازه گیــری شــمارش ســربازان بــود 

ــت. ــری موفقی ــدازه گی تا ان
ــا  ــود. ت ــز به شــدت محــدود شــده ب ــا نی صالحیت ه

قــرار  آورده انــد و  وارد  افغــان  نیروهــای  بــر  را 
ــران و روســیه  ــه کمــک ای گزارش هــا، ایــن گــروه ب
کــه هیــچ چیــزی جــز دیــدن ناکامــی  ایــاالت متحــده 
در افغانســتان نمی خواهنــد، ایــن کار را کــرده اســت. 
ــا را  ــع م ــان مناف ــی هم چن ــبکه ی حقان ــده و ش القاع
در افغانســتان و فراتــر از آن تهدیــد می کننــد. دولــت 
اســالمی تالش دارد پناهــگاه دیگــری بســازد کــه 
ــد. ــد از آن حمــالت را برنامه ریــزی و اجــرا کن بتوان
در  متحــده  ایــاالت  تالش هــای  بــرآن،  عــالوه 
مواجهــه بــا ایــن تهدیــدات تروریســتی مــدام 
ــه  ــتان ک ــتان در پاکس ــای تروریس ــط پناهگاه ه توس
ــای  ــرز و کشــتن نیروه ــه در آن ســوی م ــرای حمل ب
ــده اند.  ــا ش ــد، خنث ــه رفته ان ــه کار گرفت ــی ب امریکای
ــن  ــن پاکســتان و افغانســتان ای ــط بی بدترشــدن رواب
ــور  ــت. رییس جمه ــاخته اس ــوارتر س ــکل را دش مش
ترامــپ فرصــت مهمــی دارد تــا ایــن صفحــه را ورق 
ــرده و  ــرداری ک ــل بهره ب ــکار عم ــن ابت ــد، از ای بزن
بــا دشــمنان تروریســت مــا بجنگــد. ایــاالت متحــده، 
ــا و  ــا، راه ه ــد فرجام ه ــن کار، بای ــام ای ــرای انج ب
روش هــا را در افغانســتان همســو ســازد. هــدف 
ایــاالت متحــده در افغانســتان در حــال حاضــر همــان 
هــدف 2001 اســت: جلــو تروریســتان گرفتــه شــود 
تــا از قلمــرو ایــن کشــور بــرای حملــه بــر کشــور مــا 

ــد. ــتفاده نتوانن اس
مــا به دنبــال دســت یابی بــه ایــن هــدف بــا حمایــت 
از نهادهــای حکومتــی و امنیتــی افغــان هســتیم، 
چنانچــه کــه آن هــا قابلیــت ایســتاد شــدن روی پاهای 
ــد  ــاع می کنن ــد، از کشورشــان دف خودشــان را می یابن
و در جریــان زمــان بــا کمــِک کمتــر ایــاالت متحــده 
شکســت  را  مــا  مشــترک  تروریســتی  دشــمنان 
می دهنــد. انجــام موفقانــه ی ایــن کار مســتلزم تعــداد 
ــت  ــا صالحی ــت ب ــای درس ــراد در جاه ــت اف درس
درســت و قابلیت هــای درســت اســت. ارزیابــی 
مــا، براســاس تبــادل نظــر بــا فرماندهــان در صحنــه، 
ــروزی مســتلزم  ــرای پی ــردی ب ــه راهب ــن اســت ک ای
نیروهــای بیشــتر امریــکا و ائتــالف و صالحیت هــای 
ــن مســتلزم  ــر هم چنی ــن ام ــر اســت. ای انعطاف پذیرت
حمایــت از نیروهــای امنیتــی افغانســتان اســت، 
پیــدا  کلیــدی  قابلیت هــای  آن هــا  چنانچــه کــه 
ماننــد  تهاجمــی  قابلیت هــای  به ویــژه  می کننــد، 
ــی  ــتیبانی هوای ــژه و پش ــای وی ــای عملیات ه نیروه
ــاز  ــت نی ــن بن بس ــتن ای ــرای شکس ــه ب ــک ک نزدی
ــه 1۶ ســال  ــرای نزدیــک ب ــاالت متحــده ب اســت. ای
ــه  ــه ک ــوده اســت. چنانچ ــگ ب ــتان در جن در افغانس
احتمــاال تعــدادی از امریکاییــان از ایــن جنــگ 
طوالنــی خســته اند، حتمــی اســت کــه ماموریت مــان 
ــم  ــی نمی توانی ــم وقت ــا دیده ای ــم. م ــه ببینی را موفقان
هشــیار و مراقــب باشــیم چــه اتفــاق می افتــد. 
ــد و  ــتیم، واقعی ان ــه هس ــا آن مواج ــه ب ــی ک تهدیدات
ــا و  ــات افغان ه ــرای حی ــا ب ــاال - نه تنه ــرات ب خط

ــکا. ــی امری ــت مل ــرای امنی ــه ب ــه، بلک ــات منطق ثب

جان مک کین و لیندزی گراهام: 
چرا برای پایان دادن به بن بست در افغانستان به نیروی بیشتر 

ضرورت داریم؟

طالبان مرگ آورتر شده اند، مناطق 
تحت کنترل شان را توسعه داده اند و 
تلفات سنگینی را بر نیروهای افغان 
وارد آورده اند و قرار گزارش ها، این 
گروه به کمک ایران و روسیه که هیچ 
چیزی جز دیدن ناکامی  ایاالت متحده در 
افغانستان نمی خواهند، این کار را کرده 
است. القاعده و شبکه ی حقانی هم چنان 
منافع ما را در افغانستان و فراتر از آن 
تهدید می کنند. دولت اسالمی تالش 
دارد پناهگاه دیگری بسازد که بتواند از 
آن حمالت را برنامه ریزی و اجرا کند.

واشنگنت پست/ جان مک کین )رییس کمیته ی نیروهای مسلح سنا( و لیندزی گراهام )عضو این کمیته(

ترجمه: حمید مهدوی
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کیلوولــت ترکمنســتان« گرفتــه بودنــد کــه مغایــر طــرح 
ــی دیگــر، در آن  ــود و از جهت ــرق ب اصلــی ماســترپالن ب
ــده  ــی آشــکاری دی ــض اجتماع ــتم و تبعی نشــانه های س
ــی  ــت، در پ ــن جه ــور از ای ــراض 2۷ام ث ــد. اعت می ش
ــر  ــدی ب ــود و نق ــت ب ــار مســئوالن حکوم ــح رفت تصحی
رفتــار حکومــت کــه مبتنــی بــر آن، ســال ها بخش هایــب 
از جامعــه در تنگ نــای تبعیــض و محرومیــت باقــی 

ــد. ــده بودن مان
3- پیــش از ایــن، اکثــر تصامیــم حکومــت گرچــه بــا 
ــا  ــود، ام اعتراض هــا و نارضایتی هــای بســیاری همــراه ب
ــی کالن  ــان اعتراض ــک جری ــکل گیری ی ــه ش ــر ب منج
ــت«  ــم حکوم ــردم در تصامی ــت م ــود. »دخال ــده ب نش
می یافــت.  تبــارز  ثــور   2۷ اعتــراض  در  اولین بــار 
ــرای خــود  ــن حــق را ب ــه ای دســت کم بخشــی از جامع
ــه نظــر می رســید  ــه ب ــه در تصمیمــی ک ــد ک ــل بودن قای
ــر  ــد و ب ــت ورزن ــت، دخال ــه اس ــا ظالمان ــرای آن ه ب

ــد.  ــار آورن ــت فش حکوم
ــا صــف  ــرض در آن روز ب ــا این حــال، شــهروندان معت ب
ــه رو شــدند. حکومــت ترجیــح داد  منظــم کانیتنرهــا روب
ــی کــه در 20 عقــرب ســال  ــری از حادثه ی ــرای جلوگی ب
ــا محوطــه ی اداره ی  ــود و در آن مــردم ت 1394 رخ داده ب
ــردم را  ــد، م ــه بودن ــش رفت ــت جمهوری پی ــور ریاس ام
ــوار  ــا دی ــت جمهوری، ب ــری ارگ ریاس ــد مت در چندص

کانتینــری متوقــف کنــد. 
ــان  ــخ را می ــش و پاس ــو و پرس ــوار، گفت وگ ــن دی ای
به خصــوص محمداشــرف  شــهروندان و حکومــت، 
غنــی، ســخت کــرد. دیــواری کــه در آن روز بلنــد 
ــا حــدی  ــی ت ــد امنیت ــک تمهی ــوان ی ــه به عن ــد، گرچ ش
موجــه بــه نظــر می رســید، امــا عمــاًل قلمــرو اجتماعــی 
ــود  ــش وج ــن پرس ــاخت. ای ــأله دار س ــت را مس حکوم
داشــت کــه آیــا حکومــت در پــی بازتعریــف ایــن قلمــرو 
اســت یــا صرفــاً به عنــوان یــک اســتراتژی امنیتــی در پــی 
ــود  ــه می ب ــه آن هرچ ــخ ب ــت؟ پاس ــار اعتراض هاس مه
امــا نمی توانســت ایــن واقعیــت را انــکار کنــد کــه 
ــردم  ــه م ــخ دادن ب ــی از پاس ــورت علن ــت به ص حکوم
ــه ی  ــد به مثاب ــی می توان ــن بی اعتنای ــود. ای ــاز زده ب ســر ب
ــن  ــه در دوم اســد همی نقطــه ی شــروع تنشــی باشــد ک
ســال بــا حملــه ی انتحــاری خون بــاری شــهروندان را بــه 
عقــب رانــد. هنــوز رویــداد خونیــن دوم اســد، آن کشــتار 
هولنــاک بــا ســکوت و ســهل انگاری و حتــا انــکار 
ــروع  ــه ی ش ــوان نقط ــن را می ت ــود. ای ــی می ش همراه
ــاد  ــردم ایج ــت و م ــان حکوم ــه می ــت ک ــواری دانس دی

ــود. ــر می ش ــر روز بلندت ــد و ه ش
پیــام رییس جمهــور در پایــان روز 2۷ام ثــور، گرچــه 
ــت  ــا را می رســاند حکوم ــن معن ــود و ای ــده ب امیدوارکنن
هنــوز بــه پاســخ گویی بــه مــردم بــاور دارد؛ امــا حــوادث 
پــس از آن، نگذاشــت ایــن امیــدواری منجــر بــه احیــای 
آن روز  در  اعتمــاد دو طــرف شــود. رییس جمهــور 
ــا حضــور در میــان مــردم فرمانــش مبنــی  می توانســت ب
ــیون  ــک کمیس ــکیل ی ــده و تش ــن پرون ــی ای ــر بازبین ب

فضــای  در  کنــد.  علنــی  را  حقیقت یــاب  بی طــرف 
آکنــده از بدگمانــی سیاســی، رییســجمهور تــالش کــرد 
حدفاصــل بــا معترضــان را نگهــدارد. ایــن فاصلــه هرگــز 

ــه کاهــش ننهــاد. رو ب

آشوب شمال
بلــخ در شــب و روزهــای تجلیــل از بهــار، شــاهد 
تنش هــای خیابانــی بــود. پــاره شــدن عکس هــای جنــرال 
دوســتم در مــزار شــریف، ســبب شــد کــه مســأله ی پنهان 
جنبــش ملــی و جمعیــت اســالمی برجســته تر شــود. ایــن 
تنــش بــر محــور تقابــل حزبــی و قومــی شــکل گرفتــه 
بــود و در آن زمــان ایــن نگرانــی را به وجــود آورده بــود 
ــواداران  ــان ه ــل جــدی می ــه تقاب ــد منجــر ب ــه می توان ک
عطامحمــد نــور و جنــرال عبدالرشــید دوســتم شــود. در 
ــور، منتقــد جــدی اشــرف غنــی  آن زمــان، عطامحمــد ن
ــز  ــتم نی ــرال دوس ــود و جن ــخ ب ــت بل و سرپرســت والی
معــاون اول ریاســت جمهوری و شــریک اســتراتژیک 

غنــی در مناســبات سیاســی داخلــی.
ایــن تنش هــا نمــود عینــی رقابت هــای سیاســی و 
بحــران امنیتــی شــمال بــود. طالبــان از یــک ســال پیــش 
در پــی گشــودن راهــی بــه شــمال و گســترش ســاحه ی 
نفــوذ خــود بودنــد. ناامنــی فزاینــده ی شــمال همزمــان بــا 
آن کــه حکومــت را بــا چالــش جدیــدی روبــه رو ســاخته 
ــی  ــای سیاس ــدن رقابت ه ــر ش ــه جدی ت ــر ب ــود، منج ب
ــواداران  ــود. ه ــده ب ــز ش ــی نی ــمکش های اجتماع و کش
ــی و دعــوت  ــت اســالمی، جنبــش مل شــبه نظامی جمعی
اســالمی اســتاد ســیاف، درگیــر رقابــت گروهــی و محلی 

نیــز بودنــد. 
ــرال«  ــده ی جن ــاره  ش ــای پ ــرای »عکس ه ــه ماج گرچ
خاتمــه یافــت، امــا تنش هــای اجتماعــی ناشــی از رقابــت  
ــش  ــن بخ ــوذ در ای ــای بانف ــزاب و چهره ه ــی اح سیاس
ــری در ســرپل، جوزجــان  از کشــور، بیشــتر شــد. درگی
ــه  ــبت ب ــردم نس ــراض م ــت و اعت ــه یاف ــاب ادام و فاری
حکومــت افزایــش یافــت. اعتراضــی کــه ریشــه ی آن بــه 

ــت.  ــاز می گش ــال 1394 ب ــزان س ــدز در خ ــقوط قن س
حملــه بــه کاروان موترهــای جنــرال دوســتم در غورمــاچ 
ــیب های  ــا آس ــی ب ــطح اجتماع ــت را در س ــز حکوم نی
زیــادی روبــه رو کــرد. جنــرال دوســتم پــس از آن، 
در حالی کــه معــاون اول رییس جمهــور غنــی بــود، 
انتقادهــای صریحــی از حکومــت کــرد و بــا زبــان 
روشــنی اشــرف غنــی را متهــم بــه منطقــه  و قوم گرایــی 
ــا دو  ــه ب ــطح جامع ــتم در س ــرال دوس ــاد جن ــرد. انتق ک
را در  آن  متفــاوت روبــه رو شــد. عده یــی  واکنــش 
ادامــه ی یــک تقابــل سیاســی و تمایــل جنــرال بــه 
تخریــب چهــره ی حکومــت وحــدت ملــی تلقــی کردند. 
ــان  ــوص در می ــه، به خص ــری از جامع ــش دیگ ــا بخ ام
هــواداران جنــرال دوســتم و ســطوح دیگــری از جامعــه، 
از انتقادهــای دوســتم به مثابــه ی واقعیتــی کــه چهــره اش 
دیرتــر از وقــت موعــود عریــان شــده، اســتقبال کردنــد. 
ارگ/دفتــر ریاســت جمهوری گرچــه در آن زمــان ســرگرم 

پاســخ گفتــن بــه جنــرال دوســتم بــود، امــا نتوانســت در 
ــرال  ــوداران جن ــان ه ــه، به خصــوص در می ســطح جامع
دوســتم، پاســخ قانع کننده یــی داشــته باشــد. اشــرف 
غنــی بــا موجــی از اعتــراض دیگــری روبــه رو شــد کــه 
حاصــل آن گســترش ســطح نارضایتــی بــه محالتــی بــود 
کــه روزگاری در حمایــت از اشــرف غنــی کارناوال هــای 
ــه راه  ــمال غربی ب ــمال و ش ــات ش ــی را در والی انتخابات

می انداختنــد.

در جست وجوی تپه یی از آِن خود
منازعــه ی جدیــدی در حــال  امســال،  در ســنبله ی 
ــاره ی  ــن دوب ــر دف ــر س ــال ب ــود. جنج ــکل گیری ب ش
ــواداران  ــان ه ــهرآرا می ــه ی ش ــی در تپ ــب اهلل کلکان حبی
و  دوســتم  جنــرال  هــوداران  و  او  تاجیــک  عمدتــاً 
ترک تبــاران زنــگ خطــر دیگــری از گســترش و تشــدید 
ــهرآرا  ــه ی ش ــاران تپ ــود. ترک تب ــی ب ــات اجتماع منازع
را به عنــوان نمــادی از اقتــدار بابریــان می دانســتند و 
ــد اجــازه  ــه ی یــک محــل تاریخــی، حاضــر نبودن به مثاب
بدهنــد کــه در آن اجســاد نمادیــن حبیــب اهلل کلکانــی و 

ــوند.  ــن ش ــش دف یاران
گرچــه ایــن تنــش دامنــه ی وســیعی نداشــت، امــا نشــان 
ــًا  ــای عمدت ــه دگرگونی ه ــطح جامع ــه در س ــی داد ک م
مبتنــی بــر رجعــت بــه قوم گرایــی در حــال شــکل گیری 
ــوری  ــزی، در کش ــش از هرچی ــه بی ــأله یی ک ــت. مس اس
ماننــد افغانســتان، عبــور از تقابل هــای قومــی را بــه 
ــکاف های  ــدازد. ش ــر می ان ــه تأخی ــی ب ــمت ملی گرای س
ــه  ــت ک ــده اس ــه دارتر ش ــی ریش ــا اندازه ی ــی ت اجتماع
فعــاالن ایــن عرصــه در جســت وجوی نمادهــای هویــت 
ــه  ــز رفت ــر نی ــرن اخی ــخ نیم ق سیاســی-قومی ســراغ تاری
ــی  ــاب تاریخ ــره ی تصفیه حس ــه دای ــا ب ــوی پ ــه نح و ب

گذاشــته اند.
ــا و  ــر نماده ــر س ــگ ب ــه در جن ــی چ ــزم قوم رادیکالی
ــاری  ــان تب ــأت شــکل گیری گفتم ــا و چــه در هی جای ه
و عمــل سیاســی مبتنــی بــر ناســیونالیزم قومــی به صورت 
ــه  ــدرت یافت ــر، ق ــه ی اخی ــم ده ــابقه یی در یک ونی بی س
اســت. فراتــر از آن، چنیــن بینــش و طرزالعملــی در میــان 
ــس از  ــه پ ــی ک ــوص آن های ــر، به خص ــل های جوان ت نس
2001 مجــال تحصیــل و کار یافته انــد، فرصــت حضــور 
یافتــه و چهــر ه ی موجهتــری بهخــود گرفته انــد. در بســط 
و تشــدید ایــن تنش هــا، حکومــت و سیاســت هایی کــه 
ــور اشــرف  ــدگاه کالن رییس جمه ــر دی ــی ب ــاً مبتن عمدت
ــن  ــط دارد. در ای ــوده، رب ــداری ب ــورد حکومت ــی در م غن
ســال شــاهد نوعــی بی توجهــی و برخــورد اغماض آمیــز 
بــا تنش هــای اجتماعــی از ســوی رهبــری سیاســی 

ــم. ــت بوده ای حکوم
ســرانجام، به عنــوان نتیجه گیــری شــتاب زده می تــوان 
ــوع  ــه به وق ــن جامع ــه در مت ــی ک ــوع رخدادهای از مجم

پیوســته، اســتنباط کــرد کــه:
حکومــت بــا بلنــد کــردن دیــوار کانتینــری یــا برچیــدن 
عمــاًل  بیناقومــی،  منازعــه ی  یــک  از  خــود  دامــن 
ــش  ــه کاه ــوف ب ــت معط ــو و دخال ــت گفت وگ فرص
تنش هــای اجتماعــی را از دســت داده اســت. بســیاری از 
ــب جنبــش روشــنایی،  اعتراض هــای شــکل گرفته در قال
جنبــش قانــون و هیــأت خاکســپاری حبیــب اهلل کلکانــی 
و طیفــی دیگــر از اعتراض هایــی کــه ریشــه در منازعــات 
بیناقومــی و شــکاف های اجتماعــی دارد، قابــل مدیریــت 
بــود و حتــا می توانســت بــه مجالــی بــرای گفت وگــوی 
ــا  ــد. ام ــت بینجام ــه ی دولت-مل ــت رابط ــر و تقوی مؤث
ــی و  ــای اجتماع ــه تنش ه ــی ب ــگاه امنیت ــا ن ــت ب حکوم
ــن زد.  ــتری دام ــدی بیش ــه ناامی ــی، ب ــای مدن اعتراض ه
ــکال را  ــکار رادی ــرورش اف ــت پ ــه ظرفی ــی ک ناامیدی ی
چــه در هیــأت قوم گرایــی و فعالیــت سیاســی داراســت.
توســعه ی  برنامه هــای  گرچــه  غنــی  رییس جمهــور 
ــا را  ــعه ی زیربناه ــاد و توس ــا فس ــارزه ب ــادی، مب اقتص
بــه خوبــی بــه پیــش بــرده، امــا نتوانســته اســت اعتمــاد 
بیــاورد.  به دســت  را  الزم  اجتماعــی  ســرمایه ی  و 
ــوت خــود  ــه ق ــوا کمــاکان ب ــز ق ــی و تمرک انحصارگرای
باقــی اســت و مــردم آن را به درســتی و صراحــت 
ــه  ــده ک ــه به وجــود نیام ــن زمین ــری در ای ــد. تغیی می بینن

ــد. ــده باش ــا و امیدوارکنن ــل اعتن قاب
ســال جدیــد از راه می رســد، ســالی کــه تــوأم بــا 
بســیاری  ناامیدی هــای  و  اعتراض هــا  نگرانی هــا، 
ــی اســت و  ــرق در تشــتت و پراکندگ ــه غ اســت. جامع
گروه هــای قومــی هرکــدام در عقب نشــینی ویرانگــر 
ــود  ــی خ ــده ی قوم ــه درون قاع ــت ب ــال بازگش در ح
هســتند. بیــش از هرچیــزی، امــکان گفت وگــو و تعامــل 
ــی  ــد. غن ــان آســیب می بین ــن می ــری در ای و همدیگرپذی
اگــر ســودای بازســازی افغانســتان و رهانــدن ایــن کشــور 
از فالکــت و بدبختــی موجــود را در ســر دارد، الزم 
اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه آالم قومــی نیازمنــد 
مرهــم اســت و او بایــد بــا دیــد وســیع تری دیــوار میــان 
حکومــت و مــردم را از میــان بــردارد و بــه انــزوای 

ــد. ــان بده ــی پای اجتماع

گفت وگو از پشت دیوار؛ 
یک سال اعتراض و مسأله ی حکومت

خلیل پژواک

ــیدی  ــد خورش ــال جدی ــروع س ــا ش ــر ت ــج روز دیگ پن
ــت  ــالی را پش ــب، س ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــان باقی اس زم
ــای  ــن تنش ه ــا اوج گرفت ــه ب ــت ک ــم گذاش ــر خواهی س
شــدن  بیشــتر  و  مدنــی  اعتراض هــای  و  اجتماعــی 
شــکاف اجتماعــی همــراه بــود و مهم تــر از آن، حکومــت 
نتوانســت از بیشــتر شــدن  شــکاف ها و نارضایتی هــا 

ــد.  ــری کن جلوگی
ــی و  ــدت مل ــت وح ــت، حکوم ــه گذش ــالی ک  در س
اشــرف غنــی بــا اعتراض هــای جــدی شــهروندان 
روبــه رو شــد. در ایــن ســال، جامعــه شــاهد چرخش هــا و 
دگرگونی هــای معنــاداری شــد و از همــه مهمتــر این کــه 
توانســت  اجتماعــی  نارضایتی هــای  و  کشــمکش ها 
ــأله ی  ــه مس ــی ب ــی و بی ثبات ــای امنیت ــار تهدیده در کن
جــدی بــرای حکومــت تبدیــل شــود. اکنــون کــه چنــد 
روز دیگــر بــه »نــوروز« باقــی مانــده، فرصتــی اســت تــا 
ــی  ــت، نگاه ــته گذش ــال گذش ــه در یک س ــه ک ــر آنچ ب
دوبــاره بیندازیــم. چــه از ایــن منظــر کــه جامعــه دچــار 
ــه  ــت ک ــن جه ــه از ای ــد و چ ــی ش ــه دگرگونی های چ
ــدام  ــع ک ــا تاب ــن دگرگونی ه ــا ای ــت ب ــی حکوم رویاروی
متغیرهــا بــود و چــرا حکومــت کمــاکان نتوانســته اســت 
بــر میــزان امیــدواری عمومــی و رضایــت شــهروندان از 
حکومــت و آینــده بیفزایــد؟ ایــن یادداشــت مــروری بــر 
ــت. ــی اس ــای اجتماع ــا و چالش ه ــن اعتراض ه مهم تری

آرایش کانتینرها
در 2۷ ثــور امســال کابــل شــاهد گردهمایــی بــزرگ مدنی 
بــود. جنبــش روشــنایی که ایــن اعتــراض را ســازمان داده 
بــود، بــر تصمیــم کابینــه ی حکومــت وحــدت ملــی مبنی 
بــر تأییــد تغییــر مســیر بــرق »500 کیلوولت ترکمنســتان« 
ــه  ــود. ب ــرض ب ــه ســالنگ، معت ــدان وردک ب از بامیان-می
ــور ده هــا هــزار شــهروند  همیــن خاطــر، صبــح گاه 2۷ ث
ــم  ــی در یک ونی ــرات مدن ــن تظاه ــن و آرام تری بزرگ تری
دهــه ی اخیــر را بــه راه انداختنــد. ایــن اعتــراض دالیــل 

موجهــی داشــت: 
ــالف  ــر خ ــرژی ب ــزرگ ان ــط ب ــک خ ــیر ی 1- مس
ــنا«  ــم »برش ــر اســاس تصمی ــرق، ب ــع ب ــترپالن توزی ماس
ــی  ــتان در هماهنگ ــهامی افغانس ــانی س ــرکت برق رس ش
ــان  ــود. در هم ــرده ب ــر ک ــرژی و آب تغیی ــا وزارت ان ب
ــز شــماری از فعــاالن اجتماعــی و کســانی کــه  زمــان نی
آن را از نظــر تکنیکــی و عملــی اشــتباه و نامعقــول 
ــا  ــن انتقاده ــم ای ــود. به رغ ــرده ب ــاد ک ــد، انتق می خواندن
و گوش زدهــا، حکومــت نیــز تصمیــم ریاســت برشــنا را 
تأییــد کــرد. مــردم بــرای نخســتین بار در برابــر تصمیمــی 
کــه در آن مالحظــات فنــی و منافــع عمومــی مدنظــر قرار 
نگرفتــه بــود، اعتــراض می کردنــد. اعتراضــی کــه نشــان 
مــی داد بــرای نخســتین بار بــر ســر یــک مســأله ی ملــی 
ــتقیم رودرروی  ــورت مس ــت به ص ــهروندان و حکوم ش

ــد. ــرار گرفته ان ــم ق ه
ــم  ــرژی و آب، تصمی ــنا و وزارت ان ــرکت برش 2- ش
غیــر قابــل دفاعــی بــرای تغییــر مســیر بــرق »500 
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ــای  ــه اقتض ــزاری ب ــام ارزش گ ــا در مق ــه بس و چ
تغییــر مناســبات سیاســی در ســطح جهــان و حرمتی 
ــب انســان  ــرات و تحــوالت نصی ــن تغیی ــا ای ــه ب ک
ــه  ــد ک ــی می ده ــه حکومت ــتری ب ــد، ارزش بیش ش
ــه ی  ــوان »ده ــر آن، عن ــال هایی از عم ــت کم س دس
دموکراســی« را بر پیشــانی خــود دارد و ایــن امتیازی 
اســت کــه بــا وجــود ظلمــت ســنگین و مخــوف آن 
دوره، می تــوان بــه کمــک آن، عصــری کــه انســان ها 
ــودن«  ــات و »ب ــودن« از حــق حی ــه »جــرمِ ب در آن ب

ــرد. ــن ک ــی و نفری ــدند، را نف ــروم می ش مح
و  اجتماعــی  پیشــرفت های  اغلــب  اســاس 
در  کــه  بــوده  دگردیســی هایی  مدنیت پــروری، 
به خودی خــود  ایــن  امــا  داده انــد.  رخ  جوامــع 
گویــا و روشــنگر نیســت. زیــرا دگردیســی در کنــار 
این کــه فرصتــی می شــود بــرای پــا گرفتــن تاریخــی 
ــرد و  ــرای عقب گ ــی ب ــود زمینه ی ــانی، خ ــو و انس ن
ویرانــی نیــز هســت. دگردیســی اجتماعــی آن مقطــع 
ــودی  ــت وج ــاظ موقعی ــه به لح ــت ک ــخ اس از تاری
به تمامــی  تعین ناپذیــر اســت و نمی تــوان آن را 
مشــمول عصــر پیــش از خــودش و یا عصــر ممکنی 
کــه از پــی خــود مــی آورد، کــرد. مقطعــی بی نشــان 
ــک دگردیســی  ــه از ی ــن، آن چــه ک ــق. بنابرای و معل
اجتماعــی مبنایــی می ســازد بــرای تحولــی بنیادیــن 
در تاریــخ، نیروهایــی اجتماعــی اســت کــه در 
از  افغانســتان  نهفته انــد.  دگردیســی  ایــن  پــس 
ــد و تاریکــی  ــه بخــت ب ــا تأســف ک ــن منظــر، ب ای
ــت،  ــورت گرف ــی ص ــی اجتماع ــت. دگردیس داش
ــه  ــید، ن ــر کش ــر ب ــه از درون آن س ــزی ک ــا چی ام
حرکــت بــه پیــش و ســازندگی، بلکــه عقب گــرد و 
ویرانــی بــود. فرزنــد دهــه ی دموکراســی افغانســتان، 
حــزب منحرفــی بــود کــه فقــط توانســت کشــور را 
ــاده ســازد؛  ــاز دیگــری آم ــرای تجــاوز و تاخت وت ب
جهادیانــی بــود کــه جهادشــان را در کشــتن همدیگر 
و تجــاوز بــر خانــه و نامــوس همدیگــر معنــا کــرده 
ــر  ــت ب ــه درس ــود ک ــی ب ــره طالب ــد و باالخ بودن
عکــس منطــق زمانــه، ایــن کشــور را وارد مرحلــه ی 
پیشــاتاریخی کردنــد. ایــن واقعیتــی اســت کــه 
هزینــه ی آن را تــا امــروز و تــا ســال های دراز بایــد 
ــاید،  ــأله ش ــت مس ــا ظراف ــردازد. ام ــور بپ ــن کش ای
دســت کم در یــک مــورد، ایــن باشــد کــه حکومــت 
ــد از  ــردی، بای ــه یی و کارب ــورت ریش ــی به ص فعل
ــا  ــود ب ــی خ ــازی و این همان ــوع هم سان س ــر ن ه
بپرهیــزد.  پیشــین  سیاســت های  و  حکومت هــا 
ــازی مــوش و گربه یــی اســت  ــه ی آن، همــان ب نمون
ــرد و  ــد در می گی ــط دیورن ــر خ ــر س ــر دم ب ــه ه ک
ــازد،  ــور را می س ــغولی دو کش ــت ترین دل مش دم دس
بــا عالمــی از تباهــی کــه بــر زندگــی شــهروندان دو 
ــت  ــذارد. سیاس ــی می گ ــود باق ــرز از خ ــوی م س
ــی خــودش  ــه ناکام ــون دهه هاســت ک ــی اکن قبیله ی
را در ســطح جهــان نشــان داده اســت. حکومت هایی 
بوده انــد کــه تمامــی عمــر خــود و ســرمایه ی کشــور 
را به پــای توهــِم تثبیــت »اصالــت« و »اکثریــت« 
ــد، امــروزه تنهــا نشــانی کــه  قومــی گذاشــته بوده ان
از آن هــا باقــی مانده، ســرخوردگی و حســرتی اســت 
کــه تنهــا امــکان فراموشــی آن را در حرمت گذاشــتن 
ــمیت  ــک و به رس ــی و دموکراتی ــت مدن ــه عقالنی ب
شــناختن انســانیت به عــوض همــه چیزهــای دیگــر 
ــی را  ــت قبیله ی ــی سیاس ــتان تباه ــد. افغانس می دانن
تــا انتهــا تجربــه کــرده اســت، امــا تنهــا چیــزی کــه 
ــری  ــده، عبرت گی ــوم و مغفــول مان ــان مکت در این می
از ایــن تجربه هــای تلــخ و نــاکام اســت. پــا نهــادن 
ــداوم سیاســت آن،  ــر ت ــه و اصــرار ب ــج قبیل ــر نه ب
ــرزی  ــدود م ــوع آن ح ــه موض ــد ک ــی نمی کن فرق
باشــد یــا سیاســت های داخلــی، تنهــا نقــض روشــن 
ــی  ــام جهان ــن ع ــا و قوانی ــان دولت ه ــوق می حق
نیســت، بلکــه سرســختی در برابــر پذیرفتــن مدنیــت 

ــز هســت. ــر انســانیت نی و حرمــت نگذاشــتن ب

از زمــان تعییــن خــط دیورنــد به عنــوان خــط مــرزی 
رســمی میان افغانســتان و هنــد بریتانیایی، 124 ســال 
می گــذرد. ایــن مــرز طــی معاهده یــی میــان هنــری 
ــد  ــه ی هن ــور خارج ــئول ام ــد، مس ــر دیورن مورتم
بریتانیایــی و امیــر عبدالرحمــان خــان، امیر و پادشــاه 
ــدان  ــرزی نه چن ــرحدات م ــتان، س ــان افغانس آن زم
ــدی  ــن و صورت بن ــان دو کشــور را تعیی ــن می متعی
کــرد. مســلم اســت کــه در تاریــخ معاصر افغانســتان، 
ــر  ــان ب ــان خ ــدازه ی عبدالرحم ــه ان ــی ب هیچ کس
حــدود و جزئیــات جغرافیایــی کشــور متمرکــز 
نبــوده اســت. البتــه کــه ایــن نیــز بــه همــان انــدازه 
روشــن اســت کــه آنچــه کــه عبدالرحمــان خــان را 
در ایــن امــر قاطــع و مصمــم می ســاخت، نــه درک 
ــود و  ــل پذیرشــی از سیاســت روز ب ــت قاب و دریاف
ــان،  ــاً اقتصــادی. بلکــه عبدالرحم ــداف صرف ــه اه ن
درســت همان گونــه کــه همــواره نمــادی از شــرارت 
و ظلمــت و عصبیــت قبیله یــی را در اذهــان بیشــتر 
ــد، در آرزوی  ــی می کن ــتان تداع ــندگان افغانس باش
ــی،  ــتبد قبیله ی ــت مس ــک حکوم ــه ی ــت یافتن ب دس
می پنداشــت کــه بــا تعییــن مــرز دیورنــد، موفــق بــه 
تحکیــم ســلطه ی بیشــترش بــر افغانســتان و ســاکنان 
گفــت  می تــوان  از جهاتــی،  آن خواهــد شــد. 
ــک سیاســت  ــانی اســت از ی ــرز نش ــن م ــن ای تعیی
ــاس،  ــن اس ــر ای ــی، و ب ــدوی قبیله ی ــنجیده و ب نس
ــار آن در وضعیــت کنونــی شــک  ــر صــدق و اعتب ب
ــه ی آن،  ــاً نتیج ــر صرف ــه اگ ــزی ک ــرد؛ چی وارد ک
یعنــی عــدم اعتبــار مــرز را در نظــر بگیریــم، امــروزه 
حامیــان زیــادی در کشــور دارد. لیکــن هــر سیاســت 
ــن  ــا، در عی ــان دولت ه ــت می ــی سیاس ــرزی، یعن م
ــترگی  ــه ی س ــتن، از پس زمین ــی داش ــای سیاس مبن
ــا کــه  ــه ایــن معن ــز برخــوردار اســت. ب حقوقــی نی
هنگامــی کــه دولتــی در موافقــت بــا دولــت دیگــر 
بنیــاد  علی رغــم  می کنــد،  امضــا  را  معاهده یــی 
ــک  ــا ی ــه تنه سیاســی آن معاهــده، فروکاســت آن ب
ــرا  ــت. زی ــن اس ــوردی، ناممک ــی م ــت سیاس موافق
»معاهــده« قبــل از همــه، یــک مفهــوم حقوقی اســت 
و پــس از رســمیت یافتــن، آنچــه کــه وجــه بیرونــی 
آن را می ســازد بــار حقوقــی آن اســت نــه سیاســت 
به معنــای خــام و شــکننده یی کــه نظام هــای سیاســی 

مســتبد و قبیله یــی طبــق اقتضــای شــرایط و منافــع 
نسبت شــان را بــا آن تعییــن می کننــد. به عبــارت 
دیگــر: عبدالرحمــان خــان ممکــن اســت بــر حســب 
منافــع آنــی سیاســی خــط دیورنــد را به عنــوان 
ــی  ــد بریتانیای ــتان و هن ــان افغانس ــرزی می ــط م خ
ــر  ــن ام ــد، ای ــناخته باش ــمیت ش ــه و به رس پذیرفت
امــا، جنبــه ی حقوقــی مســأله را نفــی نمی کنــد، حتــا 
اگــر طرفیــن معاهــده در آن روزگار هیــچ درکــی از 
ــن ســوی نخســت  ــد. ای ــه نداشــته بوده ان ــن جنب ای
ــن  ــه ای ــن اســت ک ماجــرا. ســوی دیگــر ماجــرا ای
تنهــا عبدالرحمــان در مقــام امضاکننــده ی معاهــده ی 
دیورنــد نبــوده کــه قلمــرو حکومتــش را بــر اســاس 
ــرز تعریــف کــرده باشــد، حکومت هــای بعــد  آن م
ــرز را  ــن م ــورد ای ــد م ــز در چن ــان نی از عبدالرحم
ــه و  ــان دو کشــور پذیرفت ــرز رســمی می ــوان م به عن
ــای آن  ــر مبن ــان را ب ــکیالت اداری حکومت ش تش
ــد و  ــه تعه ــی ک ــد. نخســتین حکومت ــم کرده ان تنظی
ــه توافقــات و معاهــدات حکومــت  پابنــدی اش را ب
ــس  ــال پ ــی دوازده س ــد بریتانیای ــان و هن عبدالرحم
ــز  ــرد نی ــالم ک ــد اع ــده ی دیورن ــای معاه از امض
حبیــب اهلل خــان، پســر عبدالرحمــان خــان اســت کــه 
ــن- ــام »َدی ــر ن ــی را زی ــال 1905 توافق نامه ی در س
ــر خارجــه ی  ــا ســر لویــس دیــن، وزی حبیــب اهلل« ب
بریتانیــا امضــا کــرد. پــس از آن تاریــخ، بــار دیگر در 
طــی جنــگ ســوم افغــان و انگلیــس نیــز ایــن مــرز 
ــان دو کشــور به رســمیت  ــوان مــرز رســمی می به عن
شــناخته شــد. آخرین بــاری کــه ایــن مــرز از ســوی 
افغانســتان و وزارت خارجــه ی هنــد بریتانیایــی 
تأییــد رســمی گرفــت نیــز در زمــان نادرشــاه بــود.
ختــم جنــگ ســوم افغان-انگلیــس و ســال های 
ــا اســتقالل  پــس از آن، از جهتــی مصــادف اســت ب
پاکســتان و قدرت گیــری روزافــزون آن به عنــوان 
اقتــدار  زوال  و  یک ســو،  در  مســتقل  کشــوری 
ــن  ــرو رفت ــتان و ف ــای افغانس ــاهانه ی حکومت ه ش
در نابه ســامانی و جنگ هــای طوالنــی در ســوی 
ــم  ــادآوری می دان ــه ی ــال، الزم ب ــا این ح ــر. ب دیگ
ــور  ــه منظ ــه هیچ وج ــان، ب ــن بی ــنده از ای ــه نویس ک
ــبت  ــی نس ــای قبل ــه حکومت ه ــی ب ارجحیت بخش
بــه حکومــت نادرشــاه و پســرش ظاهرشــاه را نــدارد 

سخیداد هاتف

دولتی  دموکراتیک  دولت  می گویند  که  می شنویم  گاهی 
پاسخگو به مردم است. این سخن درست است. اما معنایش 
زمانی به درستی فهمیده می شود که از کلمه ی »پاسخگو« 
کلمه ی  در  باشیم.  داشته  روشنی  برداشت  میان  این  در 
»پاسخگو« این معنا هست که شما چیزی از کسی می پرسید 
یا خواستی را پیش او می نهید و او به پرسش یا به خواست 

شما پاسخ می دهد.
حکومت یا دولت، چه بپسندیم و چه نپسندیم، چارچوبی 
برای قدرت ورزی و زورآوری هم هست. به این معنا که 
می خواهند  برسند،  حکومت  به  می کنند  سعی  که  کسانی 
و  طرح ها  کردن  اجرا  برای  را  حکومت  در  قدرت  منابع 
تصمیم های خود به کار ببندند. طبیعی است که این افراد 
یا گروه ها بیشتر می پسندند که کسی مانع تصمیم گیری ها 
اقدامات  و  آن تصمیم ها  درباره ی  نشود و  اقدامات شان  و 
ازشان سوالی نپرسد. این وجه ِ اعمال قدرت همه جا یکسان 
است. یعنی هم در حکومت های دموکراتیک دیده می شود 

و هم در حکومت های خودکامه.
کل  بگذاریم،  کنار  را  خودکامه  حکومت های  اگر  حال، 
مساله در حکومت های دموکراتیک این است که آیا مردم 
پرسش  مورد  را  دولت  پیوسته  دموکراتیک  نظام  یک  در 
مطالبات  اساسا  مردم  آیا  و  نمی دهند  یا  می دهند  قرار 
در  سوال  این  اهمیت  ندارند؟  یا  دارند  دولت  از  عمومی 
این جاست که اگر مردم نپرسند و نخواهند، حتا دولت های 
دموکراتیک نیز خود را در برابر پرسشی که پرسیده نشده و 
مطالباتی که عرضه نشده، پاسخگو نمی دانند. این خاصیت 

حکومت هاست.
در افغانستان، مردم چیزی از حکومت نمی خواهند و سوالی 
از دولت نمی پرسند. شاید بگویید یعنی چه، مگر مردم شب 
و روز شاکی و ناراضی نیستند؟ شکایت و عدم رضایت به 
این گونه که در میان شهروندان افغانستان پخش اند، حاصلی 
و  سازمان یافته  باید  مردمی  پرسش  و  خواهش  ندارند. 

قدرتمند باشد و حکومت را در تنگنا بگذارد.
ما  کشور  والیت های  و  شهرها  در  ماه  هر  و  هفته  هر 
فاجعه یی گزارش می شود )نمونه ی اخیرش حمله ی طالبان 
در  مردم  انسان(.  ده ها  کشتار  و  بستر   400 شفاخانه ی  بر 
فشار  هیچ  نمی گیرند.  را  دولت  گریبان  موارد  از  هیچ یک 
پاسخگو کردن دولت وجود  برای  موثر و سازمان یافته یی 
ندارد. هیچ پرسش عمومی قابل اعتنایی در برابر حکومت 

گذاشته نمی شود.
دولت  و  حکومت  که  است  طبیعی  وضعی،  چنین  در 
که  مردمی  شد.  نخواهد  پاسخگو  دولت  و  حکومت  نیز 
انتظار داشته  نمی خواهند و نمی پرسند، چه گونه می توانند 
باشند که حکومت شان، حتا اگر این حکومت دموکراتیک 
باشد، به مطالبات و پرسش های مطرح نشده پاسخ بدهند؟

مردمی که 
نمی خواهند
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ــا  ــرزا مــی، نخســت وزیر بریتانی اطالعــات روز: ت
ــه ی  ــا از اتحادی ــد خــروج بریتانی حــق آغــاز رون
ــه  ــکل دادن ب ــرای ش ــره ب ــاز مذاک ــا و آغ اروپ
ــب  ــا را کس ــه ی اروپ ــا و اتحادی ــده ی بریتانی آین

کــرد.
ــی  ــم م ــرز، خان ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــروج از  ــه خ ــا ب ــس از رای بریتانی ــی پ ــه کم ک
اتحادیــه ی اروپــا در جــون گذشــته نخســت 
ــا تــالش هــر دو مجلــس پارلمــان  وزیــر شــد، ب
ایــن کشــور بــرای افــزودن شــروط اضافــی 
ــاز  ــه او حــق آغ ــه ب ــد ک ــی مواجــه ش ــه قانون ب

می دهــد. را  خــروج 

ــه ی  ــا از »الیح ــان بریتانی ــس پارلم ــر دو مجل ه
برگزیــت« حمایــت کردنــد و پــس از تاییــد 
نمادیــن ملکــه کــه قــرار اســت در روزهــای آتــی 
ــد آنچــه را کــه  ــم مــی می توان انجــام شــود، خان
ــگ  ــس از جن ــا پ ــرات بریتانی ــن مذاک پیچیده تری
دوم جهانــی بــه ایــن ســو به شــمار مــی رود، 

ــد. ــاز کن آغ
ــی  ــم م ــرز، خان ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــًا  ــه دقیق ــداده ک ــخ ن ــوال پاس ــن س ــه ای ــوز ب هن
چــه زمانــی حــدس و گمــان چندیــن ماهــه 
دربــاره ی جزئیــات خــروج بریتانیــا از اتحادیــه ی 

اروپــا پایــان می یابــد.

او بــه پارلمــان گفتــه اســت تــا قبــل از پایــان مــاه 
ــان  ــان زم جــاری قانونگــذاران را رســمًا در جری

آغــاز خــروج خواهــد گذاشــت.
ــاره ی شــرایط  ــا درب ــدوار اســت ت ــی امی ــرزا م ت
ــه  ــای 2۷ گان ــا اعض ــک ب ــبات نزدی ــظ مناس حف
اتحادیــه ی اروپــا بــا طــرف مقابــل مذاکــره کنــد.
دربــاره ی  چندانــی  اطالعــات  مــی  خانــم 
ــا حــدس زده  اســتراتژی خــود اعــالم نکــرده ام
ــارت آزاد،  ــق تج ــتار تواف ــه او خواس ــود ک می ش
حفــظ همــکاری امنیتــی، کســب دوبــاره ی کنتــرل 
ــا  ــن بریتانی ــت قوانی ــای حاکمی ــرت، و احی مهاج

ــت. اس

ــط دیپلماتیــک  ــه رواب اطالعــات روز: دولــت ترکی
ــت  ــه حال ــی ب ــد را در ســطوح عال ــا هالن خــود ب
تعلیــق درآورد. آنــکارا همچنیــن اعــالم کــرده 
ــن  ــرایط ای ــد ش ــت هالن ــه دول ــا زمانی ک ــت ت اس
کشــور را بــرای حــل تنــش به وجــود آمــده 
ــه  ــد را ب ــفیر هالن ــت س ــازه ی بازگش ــرد، اج نپذی

ترکیــه نمی دهــد.
ــه نقــل از یــورو نیــوز، رجــب طیــب اردوغــان،  ب
بــه  واکنــش  در  کــه  ترکیــه  رییس جمهــور 
ــد و  ــه در هالن ــخنرانی وزرای ترکی ــت س ممنوعی
ــده،  ــت نامی ــای فاشیس ــا را دولت ه ــان، آن ه آلم
ــت  ــرده اس ــد ک ــی تأکی ــی تلویزیون در گفت و گوی
ایــن دو کشــور بهــای اقدامــات خــود را خواهنــد 
پرداخــت. وی در ایــن بــاره گفتــه اســت: »دیــر یــا 

زود آن هــا تــاوان خواهنــد داد امــا مــا می خواهیــم 
کــه هالنــد را بــا اقدامــات دیپلماتیــک مجبــور بــه 
پرداخــت کنیــم. اجــازه نخواهیــم داد کــه بی نتیجــه 

رهــا شــود.«
ــم خــود  ــن از تصمی ــه همچنی ــور ترکی رییس جمه
ــه  ــر علی ــوق بش ــه دادگاه حق ــکایت ب ــرای ش ب
ــخنرانی وزرای  ــت از س ــرای ممنوعی ــتردام ب آمس

ــت. ــر داده اس ــد خب ــه در هالن ترکی
رجــب طیــب اردوغــان در ایــن بــاره گفتــه اســت 
ــن  ــه ی ای ــرای ارائ ــای الزم را ب ــا کاره : »وزرای م
ــم  ــاال می دان ــد داد. از ح ــام خواهن ــکایت انج ش
چــه پاســخی خواهیــم گرفــت امــا مــا هــر کاری 
را کــه الزم بدانیــم انجــام خواهیــم داد، مــا راه 
ــد راه  ــم می توانن ــا ه ــم و آن ه ــان را می روی خودم

ــد.« ــان را برون خودش
ایــن تنــش دیپلماتیــک میان دو کشــور بــا انتخابات 
ــد همــراه شــده کــه همــگان در  ــی در هالن پارلمان
انتظــار نتیجــه ی آن بســر می برنــد. تمامــی احــزاب 
حاضــر در ایــن انتخابــات بــا تصمیــم دولــت هالند 
مبنــی بــر ممنوعیــت ســخنرانی وزرای ترکیــه بــه 
ــرای  ــغ ب ــه همــه پرســی و تبلی ــع کارزار آری ب نف

ایــن رای گیــری موافــق هســتند.
ــز  ــی را نی ــد درگیری های ــت هالن ــدام دول ــن اق ای
میــان اتبــاع ترکیــه و پولیــس هالنــد در پــی داشــته 
ــهروندان  ــی ش ــع اعتراض ــه تجم ــوان ب ــه می ت ک
ترکیــه در روتــردام و در پــی عــدم اجــازه ی ورود 
بــه وزیــر خانــواده ی ایــن کشــور بــه کنســولگری 

ترکیــه اشــاره کــرد.

یــک  تحقیقــات  براســاس  روز:  اطالعــات 
ــی  ــدود نیم ــی، ح ــکاو آلمان ــناس و روان جامعه ش
از مهاجــران در آلمــان، نشــانه های ضربه هــای 
ــه  ــد. او ب ــا( از خــود نشــان می دهن ــی )تروم روان
ــاره  ــژه در ب ــای وی ــان آموزش ه ــل خواه ــن دلی ای

ــت. ــران اس ــرای مهاج ــی ب ــکل روان ــن مش ای
مــارک  دیــد  از  ولــه،  دویچــه  از  نقــل  بــه 
ــناس  ــه ش ــکی، جامع ــون بریزنس ــوگ ف اسپیتس
ــی از  ــدود نیم ــن، ح ــی در برلی ــکاو آلمان و روان
مهاجــران درآلمــان از ضربــه روانــی )ترومــا( رنــج 
می برنــد. ایــن بیمــاری از طریــق ناآرامی هــای 
روانــی، حــرکات غیرمعمــول، بی عالقگــی تــا 
نمایــان شــدن خشــم و خشــونت یــا افســردگی ها 

می شــوند. آشــکار 
ایــن کارشــناس گفتــه اســت فقــط معلمــان 
کورس هــای ادغــام و زبــان در برابــر چنیــن 

ــد  ــد و می توانن ــی دارن ــی آمادگ ــکالت روان مش
در مواقــع لــزوم در برابــر آن هــا واکنــش مناســب 

ــد. ــان دهن نش
ــرای  ــدرال ب ــان ف ــه اداره ی آلم ــزوده ک ــی اف او م
مهاجــرت و پناهندگــی تاکنــون فقــط کورس هــای 
آموزشــی محــدودی را بــرای مــوارد حســاس 
ترومــا تمویــل می کنــد. افــزون بــرآن  فقــط 
ــن ســاحه وجــود  شــمار کمــی متخصصــان در ای
دارنــد و متاســفانه تجــارب بــا ضربــه روانــی بــه 
زمینه هــای آموزشــی معلمــان، کارشناســان تربیتــی 

ــق دارد. ــان تعل ــا  رواشناس ی
فــون بریزنســکی تاکیــد کــرده کــه در ایــن زمینــه 
ــات و تقاضا هــای آموزشــی بیشــتر در  ــد امکان بای
ــم  ــه مه ــن نکت ــم ای ــود. فه ــم ش دانشــگاه ها فراه
ــی را  ــفر خطرناک ــه س ــان چ ــه پناهجوی ــت ک اس
پشــت سرگذاشــته انــد و از خشــونت ها و جنــگ 

از کشورهای شــان فــرار کرده انــد.
ایــن جامعــه شــناس و روانــکاو توضیــح داده 
ــرس از مــرگ و زیان هــای  اســت: »آن هــا همــه ت
ــا خویشــاوندان شــان  ــزرگ را در وطــن شــان ب ب
موقعیــت  آن  بــر  افــزون  و  کرده انــد  تجربــه 
ــان  ــرای ش ــان، ب ــان در آلم ــت ش ــن اقام نامطمئ
ــا  ــی اســت. بعضــی از آن ه ــراب اضاف ــک اضط ی
تجــارب  ایــن  از ضربــه  را  خــود  می تواننــد 
ــا  ــا شــمار دیگــر آن ه ــد، ام ــاک نجــات دهن دردن
ــر انبوهــی از خاطره هــای تلــخ  نمی تواننــد در براب

ــد.« ــت کنن مقاوم
چنیــن  کــه  اســت  گفتــه  بریزنســکی  فــون 
ــان  ــد نمای ــت بع ــن اس ــی ممک ــانه های روان نش
ــن  ــه ای ــل ضــروری اســت ب ــن دلی ــه ای شــوند. ب
انســان ها ثبــات روحــی بخشــید و نیروهــای 

خوددرمانــی را در آن هــا تقویــت کــرد.

اطالعــات روز: عبــاس جعفــری دولت آبــادی، 
کــه  اســت  کــرده  اعــالم  تهــران،  دادســتان 
آتش ســوزی ســاختمان پالســکو »غیرعمــدی« 

بــوده و »چنــد کارگــر« عامــل آن بوده انــد.
دادســتان تهــران گفتــه اســت کــه »متهمــان در همان 

روز اول حادثــه« شناســایی و دســتگیر شــده بودند.
دولت آبــادی  آقــای  بی بی ســی،  از  نقــل  بــه 
امــروز، سه شــنبه 24 اســفند، گفــت: »عامــل آتــش 
چنــد کارگــر بودنــد کــه صبــح زود روز حادثــه بــا 
اســتفاده از هیتــر غیراســتاندارد کــه بــا ســیم طوالنی 
و چنــد شــاخه روشــن شــده بــود، موجــب آتــش 
ــول  ــص کپس ــه نق ــه ب ــا توج ــدند و ب ــوزی ش س
آتش نشــانی کــه گســتردگی بیشــتر آتــش را در پــی 

داشــت، کارگــران در تــالش بــرای خامــوش کــردن 
ــود،  ــده ب ــیده ش ــقف کاذب کش ــه س ــه ب ــش ک آت
ــه موجــب  ــد ک از کپســول دیگــری اســتفاده کردن

ــش در ســاختمان شــد.« گســترش آت
ــکو، در  ــاری پالس ــاختمان تج ــدی س روز 30 ج
ــرو  ــک آتش ســوزی ف ــال ی ــه دنب ــران، ب ــز ته مرک
ریخــت. در ایــن حادثــه دســت کم 22 نفــر، از 

ــدند. ــته ش ــان، کش ــه 1۶ آتش نش جمل
ــه  ــت ک ــه اس ــادی گفت ــری دولت آب ــای جعف آق
ــت. ــرت« گرف ــکو »عب ــه ی پالس ــوان از حادث می ت
دادســتان تهــران گفتــه اســت کــه دادســتان و 
بازپــرس مطابــق قانــون می تواننــد واحدهــای 
تجــاری را »در مــواردی کــه مخــل امنیــت جامعــه 

یــا نظــم عمومــی و یــا مضــر بــه ســالمت باشــد« 
ــد. ــان را بگیرن ــوی فعالیت ش ــد و جل ــل کنن تعطی
ــن ســاختمان پالســکو برخــی  ــرو ریخت ــس از ف پ
بنیــاد مســتضعفان را به عنــوان مالــک ســاختمان در 

ایــن حادثــه مســئول دانســتند.
برخــی نیــز شــهرداری تهــران را بــه واســطه عــدم 
تامیــن ایمنــی ســاختمان و فراهــم نبــودن تجهیزات 

آتش نشــانی کافــی مقصــر دانســتند.
در عیــن حــال بعضــی نیــز می گوینــد از آن جــا کــه 
ــوده،  ــن کارگاه ب ــل چندی ــکو مح ــاختمان پالس س
ــل  ــردن آن را به دلی ــل ک ــار تعطی وزارت کار اختی
فقــدان ایمنــی داشــته، امــا در ایــن زمینــه کوتاهــی 

ــرده اســت. ک

اطالعــات روز: دیــوان دادگســتری اروپــا بــه حــق 
کارفرمایــان بــرای ممنوعیــت پوشــش حجــاب و یا 
هرگونــه نمــاد و عالیــم مذهبی، سیاســی و فلســفی 

رای داد.
ــوان دادگســتری  ــار اســت کــه دی ــن نخســتین ب ای
اروپــا حکمــی دربــاره ی پوشــش حجــاب می دهــد.

بــه نقــل از یــورو نیــوز، براســاس ایــن حکــم، منــع 
پوشــش نمی توانــد تنهــا بــه صــورت موردی باشــد 
امــا در صورتــی کــه جــزو مقــررات شــرکت باشــد، 

ایــن امــر بایــد از ســوی کارمنــدان رعایــت شــود.
دادســتان این دادگاه ســال گذشــته پیشــنهاد داده بود 
ــدان زن را  ــه کارمن ــی ک ــان در صورت ــه کارفرمای ک

از پوشــش ســر منــع کننــد بایــد اســتفاده از ســایر 
نمادهــا را نیــز ممنــوع کننــد.

ایــن حکــم در ارتبــاط بــا پرونــده دو کارمنــد زن در 
بلژیــک و فرانســه مطــرح شــد کــه بــه دلیــل عــدم 
رعایــت دســتور کارفرماهای شــان در منع اســتفاده از 

پوشــش ســر از کار اخــراج شــدند.

وقتــی آخریــن مهاجــم بــر 400 بســتر از پــای درآمد 
ــد.  ــته می ش ــم بس ــم ک ــت ک ــم داش ــده آن ه پرون
چــون در جریــان نبــرد تســلیت ها گفتــه شــد و مقامــات هــم تقبیــح 
ــه هفــت ســاعت دوام  ــه را ک ــن حمل ــات ای ــد. مســئولین تلف کردن
کــرد دو کشــته و چنــد زخمــی اعــالم کردنــد. شــام صبــح شــد و 
ــد،  ــا رفتن ــال جنازه ه ــه دنب ــتان ب ــه گورس ــتان ب ــگاران گورس خبرن
ســراغ زخمی هــا را در شــفاخانه ها گرفتنــد و بــا کســانی کــه شــاهد 
حملــه بودنــد و زنــده مانــده بودنــد صحبــت کردنــد. گــراف تلفــات 
ــا  ــی گزارش ه ــید و برخ ــته رس ــه 50 کش ــه 30 و از 30 ب از دو ب

اکنــون از کشــته شــدن بیشــتر از صــد تــن ســخن می گویــد.
ــک  ــر گــزارش ی ــت. بناب ــه را نپذیرف ــن حمل ــان مســئولیت ای  طالب
رســانه بریتانیایــی، داعــش عهــده دار ایــن حملــه شــد. خیــال مقامات 
هــم تخــت شــد. ولــی زخمی هــا و کســانی کــه از شــفاخانه 
چهارصــد بســتر زنــده برآمدنــد گفتنــد کــه مهاجمــان شــعار زنــده 
ــه  ــن ســوال ک ــار دیگــر ای ــد. اینطــوری ب ــان ســر می دادن ــاد طالب ب
ــی  ــه توانای ــی ک ــا واقعیت ــت ی ــی اس ــود امنیت ــک ک ــش ی ــا داع آی
ســازمان دهی یــک حملــه پیچیــده را دارد طــرح شــد. مشــاور امنیــت 
ــش  ــب و داع ــت: طال ــه گف ــس از حمل ــای پ ــی در روزه ــی غن مل
فرقــی از هــم ندارنــد و در برخــی مواقــع ایــن دو گــروه تروریســتی 
ــکار  ــا اف ــت ت ــن گف ــاالً اتمــر چنی ــد. احتم ــم همــکاری می کنن باه
ــزان رو  ــا از می ــد ت ــت بده ــانه ها را جه ــل رس ــا حداق ــی ی عموم
بــه افزایــش فشــارها کــم کنــد امــا شــواهد فــراوان وجــود دارد کــه 
ــد. حمایــت روســیه  ــان بارهــا علیــه هــم جنگیده ان ــا طالب داعــش ب
ــن دو کشــور  ــن واقعیــت اســت. ای ــان بیانگــر همی ــران از طالب و ای
ــوذ  ــش و نف ــد داع ــا از رش ــد ت ــت می کنن ــان را حمای ــراً طالب ظاه

آن هــا جلوگیــری کنــد.
اخیــراً اتحادیــه اروپــا گفتــه اســت حملــه بــر شــفاخانه چهــار صــد 

بســتر کار طالبــان بــوده.
کــی بــود و کــی نبــود یــک طــرف حــاال چطــوری مهاجمــان قبــل 
از انفجــار بــه داخــل امن تریــن شــفاخانه راه یافتــه بودنــد؟ گــزارش 
آریانــا نیــوز ســرنخ های مهمــی را نشــان می دهــد: وزیــر دفــاع ملــی 
ــه  ــی را ب ــر شــمولیت مهاجــم اصل ــش ام ــاه پی ــج م ــه پن ــک ب نزدی
ــر  ــه امضــای وزی ــود، ب ــوز در چهارصــد بســتر داده ب ــوان کارآم عن
دفــاع ایــن مهاجــم، جــواز ورود موتــر بــه چهارصــد بســتر را نیــز از 

آمریــت کشــف و اســتخبارات بدســت آورده بــود.
تــا اینجــا رســانه ها کارشــان را بــه درســتی انجــام داده اســت. بایــد 

منتظــر مانــد پارلمــان چــه می کنــد.
 خلیل پژواک میگه این معما را استیضاح حل خواهد کرد.

پــوش  شــیک  افغانســتان  مکاتــب  دختــران 
: ند می شــو

لبــاس بــرای هــر فــرد مظهــر ذوق، ســلیقه و در نهایت شــخصیت و حتا 
هویــت وی اســت.. در کشــورهایی کــه لباس واحــد )یونیفــورم( را برای 
شــاگردان مدرســه، دختــر و پســر، در نظــر می گیرنــد، ســعی می کننــد 
کــه تــا حــد ممکــن نفــرت و بیــزاری شــاگردان را در برابــر یونیفــورم 
تحریــک نکننــد، زیــرا پوشــیدن اجبــاری آن در رشــد شــخصیت آن هــا 

تاثیــر ناگــوار خواهــد داشــت.
موجودیــت یونیفــورم را در افغانســتان بــرای شــاگردان، دختــر و پســر، 
امــر الزمــی نمی دانــم ولــی مخالــف آن هــم نیســتم، بــه شــرطی که ایــن 
یونیفــورم برضــد آزادی و کرامــت انســانی آن هــا نباشــد. ایــن مودل هــا 
واقعــاً مضحــک اســت. کــدام مودلیســت، خیــاط و هنرمنــدی این هــا را 
پیشــنهاد نمــوده اســت؟ نکنــد کــه از لباس هــای کادرهــای زن حــزب 

اســالمی حکمتیــار کاپــی شــده اســت.

بگو مگو از

ــه  ــرده ک ــت ک ــتان موافق ــت افغانس ــرا حکوم اخی
ــرک  ــان ـ ت ــای افغ ــری مکتب ه ــت و رهب مدیری
ــی از  ــورد نگرانی های ــن م ــپارد. در ای ــی بس ــاد ترک ــک نه ــه ی را ب
ســوی معلمــان افغانســتانی ایــن مکتب هــا ابــراز شــده کــه حکومت 
ترکیــه در تــالش ترویــج افراط گرایــی بــه دانش آمــوزان ایــن 

مکتب هاســت.
ــای وزارت  ــکل از مقام ه ــیونی متش ــی کمیس ــور غن ــس جمه  ریی
معــارف، خارجــه، اقتصــاد و شــورای امنیــت ملــی تشــکیل داده کــه 
زمینــه انتقــال مدیریــت ایــن مکتب هــا را بــه نهــاد یــاد شــده ترکیــه 

فراهــم کنــد.
جــدای از ایــن نگرانــی مســأله اصلــی ایــن اســت کــه چــرا حکومت 
ــا  ــتقیم ی ــر مس ــا به طورغی ــت مکتب ه ــه مدیری ــد ک ــازه می ده اج

مســتقیم بــه نهادهــا و یــا کشــورهای خارجــی داده شــود.
ــرک  ــان ـ ت ــای افغ ــی مکتب ه ــای درس ــورد برنامه ه ــن در م  م
ــا یــک دوســت مــن کــه فرزندانــش در یکــی  ــدارم ام اطالعــات ن
ــتر  ــه بیش ــت ک ــک روز گف ــد، ی ــا درس می خوانن ــن مکتب ه از ای
ــه شــدت افراط گــرا هســتند.  اســتادان مکتب هــای افغــان ـ تــرک ب
او یــادآور شــد کــه روزی چنــد معلــم از ایــن مکتــب کــه فرزندانــم 
در آن درس می خواننــد بــه خانــه ی مــا آمــده بودنــد و برایــم گفتنــد 
ــی توجهــی  ــه ادای مناســک مذهب ــدان شــما در مکتــب ب کــه فرزن
ــواده  ــم خان ــه رق ــما چ ــم ش ــه ببینی ــم ک ــا آمده ای ــد، م ــر دارن کمت

هســتید، شــمار ارشــاد کنیــم.
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آنتونیــو کونتــه، ســرمربی چلســی، 
مقابــل  تیمــش  پیــروزی  از  پــس 
حذفــی،  جــام  در  منچســتریونایتد 
ــه  ــرد ک ــم ک ــف را مته ــان حری بازیکن
ــازارد  ــا روی ادن ه ــام خط ــرای انج ب

بودنــد.  کــرده  برنامه ریــزی 
ــری 0-1  ــا برت ــه ب ــدار ک ــن دی در ای
آبی هــا بــه پایــان رســید، آنــدر هــررا، 
هافبــک اســپانیایی منچســتریونایتد، بــه 
دلیــل دو خطــا روی هــازارد، در همــان 

ــازی اخــراج شــد.  نیمــه اول از ب
در حالــی کــه مورینیــو بــه ایــن تصمیم 
داور بــه شــدت اعتــراض داشــت، 
کونتــه معتقــد اســت کــه تصمیــم 
مایــکل الیــور بــرای اخــراج هــررا 

ــود.  ــت ب ــال درس کام
او بــه خبرنــگاران گفــت: »فکــر می کنم 
هــازارد بــازی را شــروع کــرد امــا اجازه 
ــه  ــد. هم ــازی کن ــال ب ــد فوتب نمی دادن
در  و  ببیننــد  را  ایــن  می توانســتند 
مــوردش قضــاوت کننــد. وقتــی مقابــل 
ــد،  ــازی می کنی ــی بااســتعداد ب بازیکنان
گاهــی تــالش می کنیــد تــا آن هــا 

ــان  ــد از بازیکن ــانید و داور بای را بترس
مراقبــت کنــد زیــرا ممکــن اســت 
دچــار مصدومیت هــای بــد شــوند. 
مــا یــک نمایــش خــوب مقابــل یــک 
تیــم بســیار قــوی بــا بازیکنانــی خوب 
داشــتیم. بــه نظــر مــن منچســتریونایتد 
ــر را دارد.  ــگ برت ــان لی ــن بازیکن بهتری
آن هــا بازیکنــان خــوب زیــادی دارنــد 
ــه  ــد خوشــحال باشــیم کــه ب ــا بای و م
ــک  ــم و ی ــدا کردی ــد راه پی ــه بع مرحل
ــم.« ــت دادی ــزرگ را شکس ــف ب حری

چلســی بایــد در مرحلــه نیمــه نهایــی 
ــه  ــرد و کونت ــرار بگی ــام ق ــل تاتنه مقاب
در ایــن مــورد گفــت: »طبیعــی اســت 
ــف  ــی حری ــه نهای ــه نیم ــه در مرحل ک
دشــواری داشــته باشــید. البتــه حریــف 
مــا در یــک چهــارم نهایــی هــم حریف 
بســیار دشــواری ماننــد منچســتریونایتد 
بــود. حــاال بایــد بــه ومبلــی برویــم و 
ــم  ــه تی ــام ک ــل تاتنه ــازی مقاب ــاده ب آم
بســیار خوبــی اســت، هســتیم. اکنــون 
بایــد از نتیجــه و آنچــه در ایــن فصــل 

ــم، راضــی باشــیم.« انجــام دادی

بــه نظــر می رســد در ســن 32 ســالگی 
نیــز رونالــدو خیــال نــدارد تــا از 
دســت  گول زنــی  و  رکوردشــکنی 

ــد.  بکش
ــی  ــتاره پرتگال ــر س ــای اخی در هفته ه
اوج  روزهــای  بــه  مادریــد  رئــال 
بازگشــته و یک شــنبه شــب نیــز موفــق 
ــر  ــه س ــا ضرب ــه اول ب ــر نیم در اواخ
ــال  ــا رئ ــد ت ــاز کن ــس را ب دروازه بتی
نیمــه اول را بازنــده بــه رختکــن نــرود. 
ــد  ــق ش ــدو موف ــول، رونال ــن گ ــا ای ب

بــرای چهــل و ششــمین بــار در اللیــگا 
بــا ضربــه ســر گول زنــی کــرده و 
ــن  ــه بهتری ــل ب ــب تبدی ــن ترتی ــه ای ب
گــول زن فعلــی اللیــگا بــا ضربــه ســر 

ــود.  ش
از بیــن بازیکنانــی کــه در حــال حاضــر 
ــتند،  ــردن هس ــازی ک ــه ب ــغول ب مش
ــول  ــا 45 گ ــو ب ــم بیلبائ ــز مهاج آدوری
ــا  ــدو ب ــرار دارد و رونال ــه دوم ق در رتب
ــی  ــه تنهای ــب، ب ــنبه ش ــول یک ش گ
ــه خــود اختصــاص داد. ــه اول را ب رتب

ــازی  ــبک ب ــس س ــش گوم ــی پی مدت
خــود را تلفیقــی از اینیســتا و راکیتیــچ 
ــای  ــت هفته ه ــا گذش ــا ب ــت ام دانس
متوالــی بیشــتر مشــخص می شــود کــه 
او هرگــز خریــدی در ســطح بارســلونا 

نبــوده اســت. 
گومــس 23 ســاله در تابســتان امســال 
و در انتقالــی جنجالــی، در آخریــن 
لحظــات بــه جــای رئــال راهــی بارســا 
شــد امــا در 14 دیــداری کــه شــاگردان 
ــه  ــق ب ــاری موف ــل ج ــه در فص انریک
پیــروزی نبوده انــد، گومــس در 13 
بــازی در ترکیــب قــرار داشــته اســت. 
ــت  ــت از 5 باخ ــس در 3 شکس گوم

بارســا در ترکیــب ابتدایــی بــوده و در 
یکــی از آن هــا نیــز بــه عنــوان بازیکــن 
جانشــین بــه میــدان آمــده اســت. 
ــا،  ــاوی آبی اناری ه ــن در 8 تس همچنی
ــن  ــوان بازیک ــه عن ــار ب ــس 5 ب گوم
فیکــس و 3 بــار بــه عنــوان یــار 

ــت.  ــده اس ــدان ش ــره وارد می ذخی
در اللیــگا، بارســا تنهــا در 58 درصــد 
ــب  ــس در ترکی ــه گوم ــی ک دیدارهای
ــود  ــروز شــده و در نب ــوده پی اصلــی ب
ــدا  ــا پی ــه ۷3 ارتق ــد ب ــن درص او، ای
می کنــد. بــا گومــس، بارســا در 1۶ 
درصــد بازی هــا مغلــوب شــده و 

ــد.  ــا در ۶.۷ درص ــدون او تنه ب

ــرمربی منچستریونایتد،  ژوزه مورینیو، س
پــس از شکســت تیمــش مقابل چلســی 
در یــک چهــارم نهایــی FA Cup، ایــن 
ــکل  ــات مای ــل تصمیم ــه را حاص نتیج

الیــور، داور بــازی، دانســت.
در ایــن دیــدار کــه بــا تــک گــول 
انگولــو کانتــه بــه ســود آبی هــای لنــدن 
ــا  ــرخ ب ــیاطین س ــید، ش ــان رس ــه پای ب
ــه 35، 10  ــررا در دقیق ــدر ه ــراج آن اخ

ــدند.  ــره ش نف
بــه ایــن ترتیــب منچســتریونایتد در 
ــن  ــه در ای ــداری ک ــک از 4 دی ــچ ی هی
فصــل مایــکل الیــور بــرای آن هــا 
ــیده  ــروزی نرس ــه پی ــرد، ب ــاوت ک قض
ــه  ــور در س ــه الی ــن این ک ــت. ضم اس
ــون،  ــل اورت ــد مقاب ــی یونایت ــازی قبل ب
ــای  ــرای تیم ه ــورد، ب ــول و واتف لیورپ

ــت.  ــی گرف ــف پنالت حری
ــازی گفــت: »تنهــا  مورینیــو در پایــان ب
ــم  ــه بازیکنان ــه ب ــم ک ــم بگوی می خواه
ــا  ــتریونایتد واقع ــواداران منچس ــه ه و ب
ــک  ــنبه ی ــا پنج ش ــم. م ــار می کن افتخ
ــل روســتوف  ــدار بســیار مهــم )مقاب دی
ــم  ــم و می خواه ــا( داری ــگ اروپ در لی
ــا  ــم ت ــتراحت بده ــی اس ــم کم ــه تی ب

بتوانیــم بهتریــن عملکــرد را بــرای 
ــن  ــیم. ای ــته باش ــنبه داش ــدار پنج ش دی

ــت.  ــئله اس ــن مس مهمتری
مختلــف  جنبه هــای  می توانیــم  مــا 
بــازی را تحلیــل کنیــم. همــه می تواننــد 
ایــن کار را بــه شــکل های متفاوتــی 
ــد امــا فکــر می کنــم همــه  انجــام بدهن
بــازی را تــا قبــل از کارت ســرخ و بعــد 

ــد.  ــا کردن از کارت ســرخ تماش
ــن دو  ــی کــه در ای ــوان تصمیمات مــی ت
کارت زرد )بــه هــررا( و کارت زردهــای 
ــان داده نشــد،  دومــی کــه ســایر بازیکن

مقایســه کــرد. 
ــت  ــت حرک ــن جه ــم در ای نمی خواه
کنــم. مایــکل الیــور داوری بــا پتانســیل 
فوق العــاده اســت امــا در دیدارهــای 
ــس  ــی بدچان ــا کم ــتریونایتد، م منچس

هســتیم. 
ــک کارت  ــی و ی ــازی، ســه پنالت در 4 ب
ــق  ــه در دقای ــرخی ک ــرخ؛ کارت س س
ابتدایــی بــازی داده شــد. امــا بــار دیگــر 
تاکیــد می کنــم کــه نمی توانــم روی 
ایــن اتفــاق تاثیــری بگــذارم امــا تــالش 
ــذار  ــدار پنج شــنبه تاثیرگ ــم در دی می کن

باشــم.«

کونته: حریف بزرگی را شکست دادیم

رونالدو بهترین سرزن فعال اللیگا شد

آمار فاجعه بار خرید جدید بارسلونا

مورینیو: با این داور ما همیشه بدچانسی می آوریم

ــه  ــخ ب ــرن مونی ــوی بای ــک فرانس هافب
ــت  ــود پرداخ ــی خ ــتایش از هم تیم س
ــال  ــوپ ط ــت ت ــته دریاف و او را شایس

ــت.  دانس
روبرت لواندوفســکی چند ســالی اســت 
کــه در بایــرن مونیــخ بــازی می کنــد و از 
آمادگی بســیار باالیــی برخوردار اســت. 
او در فصــل جــاری هم بهتریــن گول زن 
ــرای  ــی ب ــس باالی ــت و چان ــرن اس بای

دســتیابی بــه کفــش طــال دارد. 
ــن  ــتایش از ای ــه س ــری ب ــک ریب فران
ــت :  ــت و گف ــتانی پرداخ ــم لهس مهاج
»لواندوفســکی بازیکنــی بــاور نکردنــی 
اســت. بــدون شــک او شایســته کســب 

ــان  ــرن مهاجم ــت. در بای ــوپ طالس ت
بزرگــی مثــل لــوکا تونــی، ماریــو 
گومــس و میروســالو کلــوزه بــازی 
ــا از نظــر مــن لواندوفســکی  ــد ام کردن
ــخ در  ــرن مونی ــم بای ــن مهاج کامل تری

ــت.« ــوده اس ــر ب ــال اخی ــد س چن
در واقــع ریبــری نــه مســی و نــه 
ــوپ  ــت ت ــته دریاف ــدو را شایس رونال

نمی دانــد.  طــال 
لواندوفســکی در فصــل جــاری 21 گول 
بــرای بایــرن مونیــخ در بوندســلیگا بــه 
ثمــر رســانده اســت و رقابــت تنگاتنگی 
بــا پیــر امریــک اوبامیانــگ برای کســب 

عنــوان آقــای گولــی دارد. 

ــود  ــابق خ ــی س ــوا، مرب ــو کورت تیب
ــی  ــه ایجــاد جنــگ روان ــو را ب مورینی
و بــازی کثیــف مقابــل چلســی متهــم 

ــرد. ک
ــه  ــن هفت ــب ای ــنبه ش ــی دو ش چلس
در یــک چهــارم نهایــی جــام حذفــی 
توانســت بــا یــک گــول از ســد 
منچســتریونایتد گــذر کــرده و راهــی 
ــازی،  ــن ب ــود. در ای ــی ش ــه نهای نیم
کونتــه و بازیکنــان چلســی معتقــد 
برنامه هــای  از  یکــی  کــه  بودنــد 
اصلــی یونایتــد در زمیــن، انجــام 
ــتاره هایی  ــای شــدید روی س خطای ه

ــت. ــوده اس ــازارد ب ــون ه چ
منچســتر یونایتــد از اواســط نیمــه اول 
بــه دلیــل اخــراج هــررا مجبــور شــد 

کار را 10 نفــره ادامــه دهــد.
دروازه بــان بلژیکــی چلســی در همیــن 
رابطــه گفــت: »ســبک بــازی یونایتــد 

انجــام خطاهــای زیــاد و بــازی خشــن 
بــود؛ ســبک ویــژه مورینیــو؛ امــا فکــر 
ــتباه  ــاوان اش ــررا ت ــدر ه ــم آن می کن
کــه  چــرا  داد؛  را  هم تیمی هایــش 
ــام  ــازارد انج ــا روی ه ــز 5 خط جون
داد و ســپس خطــای ششــم بــرای 
ــراج  ــد اخ ــث ش ــه باع ــود ک ــررا ب ه

شــود.«
ــعی  ــد س ــه داد: »یونایت ــوا ادام کورت
در ارائــه بــازی روانــی داشــت و 
می خواســت روی فکــر و تمرکــز مــا 
ــا  ــه این ه ــذارد و هم ــی بگ ــر منف تاثی
ــا در  ــی م ــود؛ ول ــو ب ــتور مورینی دس
ــه  ــا ب ــدیم. م ــار نش ــا گرفت ــه آن ه تل
ســبک خودمــان بــازی کردیــم؛ همــان 
ــان  ــر نش ــاه اخی ــه در ۶ م ــبکی ک س
ــر  ــول دیگ ــک گ ــم. ای کاش ی داده ای
ــه  ــن زمین ــی در ای ــم ول ــم می زدی ه

ــدیم.« ــی ش ــار بدچانس دچ

ســپ  ورزشــی،  حکمیــت  دادگاه 
بالتــر، رئیــس ســابق فیفــا را بــه خاطر 
پرداخــت 1.3 میلیــون پونــد بــه میشــل 

ــد.  ــه« خوان ــی، »بی مالحظ پالتین
آگســت  مــاه  در  اعتــراض  دادگاه 
ــات  ــود و حــاال جزئی ــده ب ــزار ش برگ
آن منتشــر شــده اســت. بالتــر 81 
ســاله کــه 18 ســال رئیــس فیفــا بــود 
و میشــل پالتینــی کــه او نیــز مدت هــا 
ریاســت یوفــا را برعهــده داشــت، هــر 
دو از فعالیــت محــروم شــده اند. در 
ــد  ــون پون ــغ 1.3 میلی ســال 2011، مبل
از ســوی بالتــر بــه پالتینــی پرداخــت 
شــد کــه بالتــر پــس از مشــخص 
شــدن ایــن موضــوع مدعــی شــد 

ــه او  ــوده ک ــغ پاداشــی ب ــن مبل ــه ای ک
در نظــر داشــته بــه پالتینــی پرداخــت 

ــد.  کن
»هدیه یــی  را  مبلــغ  ایــن  دادگاه 
ســال   ۶ و  خوانــده  بی مــورد« 
از  پالتینــی  و  بالتــر  محرومیــت 
را  فوتبــال  در  فعالیــت  هرگونــه 
عادالنــه و بــه جــا خوانــده اســت. در 
ــن  ــرای ای ــت ب ــدا 8 ســال محرومی ابت
دو در نظــر گرفتــه شــده بــود ولــی در 
ــد نظــر، ایــن محرومیــت  دادگاه تجدی
ــه  ــت. در ادام ــش یاف ــال کاه ــه ۶ س ب
پالتینــی توانســت محرومیــت خــود را 
ــه 4  ــش داده و ب ــر کاه ــال دیگ دو س

ــاند.  ــال برس س

ــابق  ــامپائولی، ســرمربی س خورخــه س
ــه  ــت ک ــد اس ــیلی معتق ــی ش ــم مل تی
الکســیس ســانچز ایــن توانایــی را دارد 
ــی  ــه تنهای ــنال را ب ــرایط آرس ــه ش ک

ــد.  ــر ده تغیی
توپ چی هــا در 5 بــازی از 8 بــازی 
و  خورده انــد  شکســت  اخیرشــان 
شــرایط بســیار ضعیفــی دارنــد. همیــن 
باعــث شــده تــا ونگــر در آســتانه 
خــروج از باشــگاه قــرار بگیــرد و 
تمدیــد  عــدم  خواهــان  هــواداران 
ــامپائولی  ــال س ــده اند. ح ــرارداد او ش ق
ــابقش  ــاگرد س ــه ش ــت ک ــد اس معتق
توانایــی ایــن را دارد بــه تنهایی شــرایط 

ــد.  ــر ده ــنال را تغیی آرس

ــی  ــن بزرگ ــانچز بازیک ــت: »س او گف
اســت، یکــی از بهتریــن مهاجمــان 
جهــان. خیلــی خوش چانــس بــودم 
کــه دوره یــی بــا او در تیــم ملــی 
همــکاری داشــتم، مــا بــه جــام جهانــی 
آمه ریــکا  کوپــا  قهرمــان  و  رفتیــم 
شــدیم. لحظــات بســیار لذت بخشــی از 
فوتبالــم را بــا الکســیس ســپری کــردم. 
ــان  ــان جه ــن مهاجم ــی از بهتری او یک
ــم  ــه تی ــه این ک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــی  ــه تنهای ــدارد، او ب ــی ن شــرایط خوب
می توانــد شــرایط تیــم را تغییــر دهــد. 
ــه الکســیس  ــد ب ــدوارم آن هــا بتوانن امی
ــر  ــم را تغیی ــرایط تی ــد و ش ــه کنن تکی

ــد.« دهن

برنده توپ طالی 2017 از نگاه ریبری

کنایه سنگین تیبو کورتوا به مورینیو

انتشار جزئیات پرونده تخلف مالی بالتر

سامپائولی: 
الکسیس می تواند اوضاع آرسنال را تغییر دهد

نشــریه برزیلــی فــاش ســاخت کــه نیمــار یــک روز 
پــس از پیــروزی ۶-1 بارســا برابــر پــاری ســن 
ــام  ــی پیغ ــود در پی اس ج ــتان خ ــرای دوس ــن، ب ژرم

ــت.  ــتاده اس ــی فرس عذرخواه
ــال  ــخ فوتب ــت تاری ــن بازگش ــتاره بزرگتری ــار س نیم
ــلونا را  ــه بارس ــک تن ــته ی ــنبه گذش ــود. او چهارش ب
ــه  ــی ک ــرد؛ در حال ــی ک ــارم نهای ــک چه ــی ی راه
هیچکــس تصــور نمی کــرد بارســلونایی کــه تــا 
دقیقــه 8۷ بــا نتیجــه 3-1 از پی اس جــی پیــش بــود و 
بــازی رفــت را نیــز 4-0 مغلــوب شــده بــود، بتوانــد 
ــود  ــه صع ــق ب ــول زده و موف ــه گ ــه کار س در ادام

شــود. 
ــک  ــول زد و ی ــا دو گ ــی بارس ــتاره برزیل ــوق س ف

ــود.  ــل ش ــزه کام ــا معج ــول داد ت ــاس گ پ
بــه ادعــای uOL SpORT، نیمــار یــک روز پــس 
از آن پیــروزی تاریخــی، بــرای تیاگــو ســیلوا، لــوکاس 
پیغــام  پی اس جــی  برزیلی هــای  مارکینیــوس،  و 
عذرخواهــی فرســتاده و بــه شــدت نگــران وضعیــت 

روحــی دوســتانش بــوده اســت. 
مارکینیــوس بــا تاییــد ایــن خبــر بــه ایــن منبــع گفتــه 
اســت کــه نیمــار بــرای خطایــی کــه نیمــه دوم و در 
شــرایطی کــه نتیجــه 3-1 بــود، روی وی انجــام داده، 
عذرخواهــی کــرده اســت. ایــن 4 بازیکــن تــا کمتــر 
از دو هفتــه دیگــر و در مقدماتــی جــام جهانــی 2018 

بایــد بــرای تیــم ملــی برزیــل بــه میــدان برونــد. 

دیگــو کاســتا، مهاجــم اســپانیایی چلســی فاش ســاخت 
کــه رئــال مادریــد بــه دنبــال جــذب ادن هــازارد اســت. 
ــدی  ــر جدی ــازارد خب ــه ادن ه ــد ب ــال مادری ــه رئ عالق
نیســت ولــی بــه نظــر نمی رســید کــه کهکشــانی ها بــا 
هــازارد وارد گفتگــو بــرای فصــل بعــد شــده باشــند. 

دیگــو کاســتا، در پایــان بــازی دوشــنبه شــب چلســی و 
یونایتــد، ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت: »رئــال هــازارد 
را می خواهــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بــدا بــه حــال 
ــحال  ــی خوش ــور در چلس ــازارد از حض ــی. ه چلس
ــال  ــل رئ ــی تیمــی مث ــم وقت ــی همــه می دانی اســت ول
ــر  ــه آن فک ــد ب ــما بای ــد، ش ــنهاد می ده ــما پیش ــه ش ب
کنیــد. ادن بازیکــن مهمــی بــرای چلســی اســت و اگــر 

در جمــع مــا بمانــد، خوشــحال خواهــم شــد.«
ــوا را  ــو کورت ــال تبی ــه رئ ــت ک ــن گف ــتا همچنی کاس
ــن  ــذب بهتری ــال ج ــه دنب ــال ب ــد: »رئ ــز می خواه نی
دروازه بان هــای دنیاســت و چــه کســی بهتــر از کورتــوا. 
ــی او  ــرارداد دارد ول ــی ق ــا چلس ــوز ب ــو هن ــه تیب البت
ــی  ــز آنجــا زندگ ــواده اش نی عاشــق اسپانیاســت و خان
می کننــد. تیبــو اینجــا خوشــحال اســت ولــی کســی از 

ــدارد.« ــر ن ــده خب آین

ــن  ــال ارجنتای ــن ریکلمــه، اســطوره فوتب خــوان روم
تاکیــد کــرد کــه تیــم ملــی کشــورش بــدون حضــور 

مســی، یــک تیــم معمولــی اســت. 
شــاگردان بائوســا در مقدماتــی جــام جهانــی عملکــرد 
ضعیفــی داشــته اند و در حــال حاضــر در رده پنجــم 
ــن در حالیســت  ــد گرفــت و ای ــرار خواهن جــدول ق
کــه مســی در 5 بــازی از 12 بــازی ایــن تیــم حضــور 
ــز در  ــی نی ــازی مل ــه 51 ب ــه ک داشــته اســت. ریکلم
ــی،  ــدون مس ــه ب ــت ک ــد اس ــه اش دارد، معتق کارنام

ارجنتایــن تیمــی معمولــی اســت. 
ــی  ــی معمول ــی تیم ــدون مس ــن ب ــت: »ارجنتای او گف
اســت، ولــی البتــه او بهتریــن بازیکــن جهــان اســت. 
ــد  ــم رخ می ده ــد ه ــال مادری ــرای رئ ــاق ب ــن اتف ای
وقتــی کــه کریســتیانو رونالــدو حضــور نداشــته 

ــد.« باش
رونالــدو 19 گــول در لیــگ بــه ثمــر رســانده کــه در 

ــر از مســی دارد.  ــان 4 گــول کمت جــدول گول زن

پیغام عذرخواهی نیمار 
برای برزیلی های پی اس جی

کاستا پرده از پیشنهاد رئال به 
هازارد برداشت

ریکلمه: ارجنتاین بدون مسی 
یک تیم معمولی است
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مدیریت ترافیک کابل به شهرداری واگذار شد
ــات روز: ارگ ریاســت جمهوری اعــالم کــرده  اطاع
اســت کــه در نشســت شــورای عالــی توســعه ی 
شــهری بــه ریاســت رییس جمهــور غنــی طــرح 
نهایــی انتقــال مدیریــت ترافیــک کابــل بــه شــهرداری 

ــد شــد. ــل تایی کاب
براســاس خبرنامــه ی ارگ، در ایــن نشســت در مــورد 
طرزالعمــل ثبــت و راجســتر شــرکت های ســاختمانی، 
ــرح انکشــاف  ــای شــهرداری ها، ط ــایی چالش ه شناس
شــهر جدیــد ســروبی و طــرح نهایــی انتقــال مدیریــت 
عمومــی ترافیــک کابــل بــه شــهرداری کابــل، بحــث و 

تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
عبــداهلل حبیــب زی، سرپرســت شــهرداری کابــل، 
ضمــن ارائــه ی طــرح نهایــی انتقــال مدیریــت ترافیــک 
کابــل بــه شــهرداری کابــل از شــورای عالــی توســعه ی 
ــات  ــم خدم ــورد تنظی ــا ب ــت ت ــته اس ــهری خواس ش
ترافیکــی شــهر کابــل و انتقــال بودجــه ی مــورد نیــاز 
بــرای مدیریــت ترافیــک بــه شــهرداری کابــل را 

ــد. ــور کن منظ
در خبرنامــه آمــده کــه رییس جمهــور غنــی ایــن طــرح 
را جامــع خوانــده و گفــت کــه مشــکالت حقوقــی در 
ایــن زمینــه، بایــد طــی دو هفتــه ی آینــده حــل گــردد.

ــرای  ــح ب ــالن واض ــک پ ــه ی ــزوده ک ــی اف ــای غن آق
بهبــود فعالیت هــای ترافیــک ترتیــب گــردد و بــا 
ــد  ــس کارآم ــا پولی ــت شــود ت ــس صحب ــی پولی اکادم

ــرد. ــرار گی ــوزش ق ــورد آم ــک، م ترافی
ــرورت دارد و  ــر ض ــه تغیی ــل ب ــه کاب ــه ک ــی گفت غن
ــرا  ــوند، زی ــت ش ــهر مدیری ــن ش ــرک های ای ــد س بای
بــه گفتــه ی او، شــهر کابــل بــا کمبــود ســرک  مواجــه 
نیســت بلکــه در مدیریــت آن مشــکالت وجــود دارد.
ــت  ــه اس ــپورت گفت ــر ترانس ــاش، وزی ــداهلل بت محم
کــه بــا ایجــاد یــک بــورد هماهنگــی بــرای مدیریــت 
ترافیــک می شــود در زمینــه ی انتقــال آن بــه شــهرداری 

کابــل بهتــر عمــل شــود.
ــادات،  ــان س ــید عثم ــت س ــن نشس ــان در ای همچن

رییــس امــور مســکن وزارت شهرســازی، طرزالعمــل 
ثبــت و راجســتر شــرکت های ســاختمانی را بــه 
ــن  ــق ای ــه مطاب ــه اســت ک ــرده و گفت ــه ک جلســه ارائ
طــرح مــا شــرکت های ســاختمانی را به طــور رایــگان 

ــم. ــی می کنی ــوری و ارزیاب ــتر، کتگ راجس
بــه گفتــه ی او، ایــن شــرکت ها دارای بخش هــای 
عمرانــی، بــرق رســانی، میخانیکــی و ســاختمان 
عمومــی می باشــند و بــرای درجه بنــدی آن چهــار 
معیــار از جملــه تحصیــالت، تجربــه کاری، امــور قبلــی 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــوان مال و ت
ــن  ــتفاده از سیســتم آنالی ــا اس ــزوده شــرکت ها ب او اف
ارزیابــی تخنیکــی می شــوند کــه بــا ایــن کار در صدور 
جوازهــا شــفافیت و ســرعت به وجــود می آیــد، از 
عملکــرد شــرکت ها نظــارت بهتــر صــورت می گیــرد 

ــری می شــود. و از فســاد و جعــل جلوگی
خبرنامــه افــزوده کــه در ایــن نشســت طرزالعمــل ثبت 
و راجســتر شــرکت های ســاختمانی در کلیــات مــورد 

تاییــد قــرار گرفــت.
افــزون بــر این هــا در ایــن نشســت چالش هــای 
ــز  ــا نی ــل آن ه ــرای ح ــنهادات ب ــهرداری ها و پیش ش

ــت. ــده اس ــه ش ارائ
مســتقل  اداره ی  سرپرســت  پوپــل،  عبدالباقــی 
ــا  ــن چالش ه ــه ای ــت ک ــه اس ــل گفت ــای مح ارگان ه
شــامل موجودیــت ۷0 فیصــد ســاحات غیررســمی و 
غیــر پالنــی در شــهرها، موانــع در راســتای مشــارکت 
ــن،  ــه زمی ــدم تصفی ــت ع ــی از باب ــه و خصوص عام
ــه ی  ــهرداری ها در پروس ــرای ش ــر ب ــش مؤث ــود نق نب
پالن گــذاری و اعمــار شــهرک ها، کنــدی در بازنگــری 
ــود  ــی، نب ــای تفصیل ــه پالن ه ــا و تهی ــتر پالن ه ماس
ــع  ــرای توزی ــهرداری ها ب ــر ش ــار اکث ــن در اختی زمی
نمــرات بــه ورثــه ی شــهدا و معلولیــن، نبــود امکانــات 
جهــت عرضــه خدمــات در شــهرهای آســیب دیــده و 
تأخیــر در طــی مراحــل منظــوری تشــکیل و بودجــه ی 

می باشــند. شــهرداری ها 

مهاجمان  گلوی سه جنرال را 
در شفاخانه ی چهارصد بستر بریده اند

ــار، یکــی از  ــرال داوود عســکر ی ــات روز: جن اطاع
جنــراالن برجســته ی وزارت امــور داخلــه کــه از یــک 
ــد داوود  ــردار محم ــفاخانه ی س ــو  در ش ــاه بدینس م
بســتری بــود، در حملــه ی مهاجمــان بــر ایــن شــفاخانه 

کشــته شــده اســت. 
ــزارش داده  ــود گ ــع خ ــل از مناب ــه نق ــوز ب ــوع نی طل
ــکریار  ــرال عس ــای جن ــان گلوه ــه مهاجم ــت ک اس
ــو  ــا چاق ــی را ب ــاع مل ــر وزارت دف ــرال دیگ و دو جن

بریده انــد.
ــه ی  ــه از حمل ــار ک ــکر ی ــرال داوود عس ــدان جن فرزن
مهاجمــان انتحــاری در ایــن شــفاخانه زنــده مانده انــد، 
ــزل  ــار در من ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــردی ک ــد م گفته ان
ــاران  ــدان و بیم ــوی کارمن ــه س ــفاخانه ب ــارم ش چه
ــود و بیمــاران را بررســی  ــاری کــرد، پزشــک ب گلوله ب

صحــی می کــرد.
ــت های  ــال در پس ــدت 42  س ــکریار م ــرال عس جن
فرماندهی هــای قطعــه ی منتظــره  و کنــدک مــرزی 
هــرات، مدیریــت قوانیــن، ریاســت اطفاییــه فرماندهــی 
ــز  ــس و نی ــی پولی ــده اکادم ــروز، فرمان ــس نیم پولی
رییــس بخــش اکمــاالت وزارت امــور داخلــه کار 

ــت. ــرده اس ک
از ســوی هــم نجات یافتــه گان از ایــن حملــه ی خونینی 
ــردم در  ــه مهاجمــان انتحــاری از کشــتن م ــد ک گفته ان

ایــن شــفاخانه بــه کســانی گــزارش می دادنــد.
در همیــن حــال وزارت دفــاع ملــی کســانی را در داخل 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــد داوود ب ــردار محم ــفاخانه ی س ش
ــازماندهی  ــازند و س ــم می س ــاری مته ــان انتح مهاجم
ایــن حملــه را در یکــی از کشــورهای همســایه 

می گوینــد.
ــاع  ــخنگوی وزارت دف ــاون س ــش، مع ــد رادمن محم
ــه را در  ــن حمل ــتان ای ــت: »تروریس ــه اس ــی، گفت مل
یکــی از کشــورهای همســایه ســازماندهی کــرده 

ــد«. بودن
ــکاری  ــدون هم ــنا: ب ــس س ــق مجل ــأت تحقی هی
ــر  ــان امکان پذی ــفاخانه ورود مهاجم ــئوالن ش مس

ــود نب
 در همیــن حــال هیــأت تحقیــق مجلــس ســنا کــه برای 
بررســی چگونگــی حملــه بــر شــفاخانه ی 400 بســتر 
ــن  ــئوالن ای ــه مس ــد ک ــد می گوین ــده بودن ــف ش مؤظ
شــفاخانه بــا هیــأت مجلــس ســنا همــکاری نکرده انــد.
چنیــن  قراییــن  از  کــه  می گویــد  هیــأت  ایــن 
ــدون  ــل و ب ــکاری از داخ ــدون هم ــه ب ــد ک دریافته ان
ــچ  ــفاخانه هی ــن ش ــاالی ای ــئوالن رده ب ــکاری مس هم
ــه داخــل  ــه تروریســتان خــود را ب ــکان نداشــت ک ام

ــانند. برس
ــل  ــأت، برخــی تروریســتان از قب ــن هی ــه ی ای ــه گفت ب
ــه  ــز ب ــان نی ــی آن ــد و برخ ــا بوده ان ــل جابه ج در داخ
ــفاخانه راه  ــل ش ــه داخ ــت ب ــدون ممانع ــادگی و ب س

یافته انــد.
محمــد هاشــم الکــوزی، رییــس کمیســیون امــور 
دفاعــی ســنا و رییــس هیــأت بررســی کننده ایــن 
مجلــس گفــت: »موترهــای مــا هنــگام ورود بــه 
شــفاخانه بــه ســختی تالشــی شــد؛ امــا بــا ایــن تدابیــر 
چطــور مهاجمــان به ســادگی بــه داخــل ایــن شــفاخانه 
ــت.« ــوال برانگیز اس ــأله س ــن مس ــه ای ــد ک راه یافته ان
آقــای الکــوزی افــزود، هنــگام بررســی آنــان مســئوالن 
ــه  ــره رفت ــات طف ــفاخانه از دادن معلوم ــک ش درجه ی
و پنهــان شــده اند؛ امــا برخــی افســران ایــن شــفاخانه 
بــه هیــأت گفته انــد کــه در پیونــد بــه حادثــه ی 
ــکوک  ــر مش ــته 11 نف ــه ی گذش ــنبه هفت روز چهارش

ــه دارد. ــان ادام ــات از آن ــده و تحقیق ــت ش بازداش
ــل از  ــتر در کاب ــد بس ــفاخانه ی چهارص ــر ش ــه ب حمل
پیچیده تریــن حمــالت هراس افگنانــه در افغانســتان 

گفتــه می شــود. 


