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مهمانی گرم ارگ 
و مسأله ی ثبات

جمهوری  ریاست  انتخاباتی  کارزارهای  اوج  در 
ایاالت متحده ی امریکا، مسأله ی افغانستان غایب تمام 
مناظره ها و گفت وگوها بود. دونالد ترامپ که پیش از 
آن سهمی در سیاست بین المللی کاخ سفید نداشت 
مرحله به مرحله  نیویورک  ثروت مند  مرد  به مثابه ی  و 
به کاخ سفید نزدیک تر می شد، همزمان این نگرانی 
در  افغانستان  که وضعیت  می کشید  دنبال  به  نیز  را 
زمان زمامداری او به کدام سمت تغییر خواهد کرد. 
خارجی اش،  سیاست  بیان  در  امریکا  رییس جمهور 
افغانستان را گیج  از هر زمانی سیاست مداران  بیش 
داشت  اسد  بشار  به  مسالمت آمیزتری  نگاه  او  کرد. 
و از آشتی با روسیه سخن گفت. اما در آن میان به 
موردی اشاره کرد که به نظر می رسد افغانستان را نیز 
در بر می گرفت: تأکید بر نابودی داعش و شبکه های 

تروریستی.
رییس جمهور غنی در صحبت با مسئوالن رسانه ها، 
را  سفید  کاخ  جدید  زمامدار  با  ارتباط  سطح 
رضایت بخش و قابل اطمینان توصیف کرده بود. امید 
کابل به جنرال هایی بود که هرکدام سابقه ی حضور 
از  یکی  مک مستر  جنرال  داشتند.  را  افغانستان  در 
امریکا  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  آن هاست. 
ابهام  سایه ی  مک مستر  سفر  ارگ.  دیروز  مهمان  و 
دیدگاه کاخ سفید را از افغانستان به نظر می رسد که 

پاک خواهد کرد. حنیف اتمر در پیامی،...
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استقبال گرم ارگ 
از مشاور امنیت ملی ترامپ

پیامدهای سیاسی »مادر بمب ها«
استفاده از »مادر بمب ها«؛ بزرگترین بمب غیرهسته یی توسط ارتش امریکا 
در والیت ننگرهار، تنش سیاسی جدی یی را در کشور به وجود آورده است. 
واکنش ها به این حمله متفاوت و گسترده است. حکومت اعالم کرده که 
در جریان این حمله بوده است و به نحوی از آن حمایت کرده است. اما 
پیشین  به خصوص حامد کرزی رییس جمهور  از چهره های دیگر  شماری 
واکنش تندی به این حمله نشان دادند. کرزی روز شنبه در کنفرانسی در 
کابل گفت که حکومت خیانت بزرگی را مرتکب شده و این حکومت دیگر 
نماینده ی او نیست. کرزی پا فراتر از این گذاشته و گفته است که تصمیم 

گرفته امریکا را از افغانستان بیرون بکشد.
تنش های سیاسی بر سر این مساله در افغانستان...

در 19 مارچ، زمانی که یک سرباز افغان در پایگاهی در والیت هلمند 
آتش گشود، در نتیجه ی آنچه که حمله سر-بر-آبی خوانده می شود سه 
سرباز امریکایی زخمی شده و یک کماندوی افغان کشته شد. این مورد 
دیگری بود که در آن یک سرباز ناراضی افغان اسلحه اش را نشانه رفت 

تا یا پرسنل ناتو یا نیروهای افغان را بکشد یا تالش های...

والیتی  پیشین شورای  رییس  علیزایی،  کامران  هرات:  روز،  اطالعات 
هرات بعد از ظهر یک شنبه، خودش را به پولیس هرات تسلیم کرد.

آقای علیزایی به فرماندهی پولیس هرات حاضر شد و تاکید کرد که به 
قانون احترام می گذارد و در مقابل حکم دادگاه ایستادگی نمی کند. 

آقای علیزایی پس از حضور در فرماندهی پولیس هرات،...
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جواب نظامی جواب می دهد

انگیزه های حمله ی خودی در افغانستان 
چیست؟

از آن سوی بام افتادن یکی از گرایش های جاودان در رفتار آدمی 
است.

از سوال های مهمی که بشر تاکنون از خود پرسیده، یکی این است 
 ِ زور  از  استفاده  دیگر،  بیانی  به  است.  »زور« چه قدر  قدرت  که 

عریان تا کجا می تواند آدم را به مقصود برساند؟
قرن بیستم قرن آزمایش زور بود و امتحان ظرفیت هایش. دو جنگ 
بزرگ جهانی در همین قرن رخ دادند. شاید کسی بپرسد که مگر 
استفاده  نمی کرد؟ چرا.  استفاده  زور  از  بیستم کسی  قرن  از  قبل 

می کرد. اما در قرن بیستم استفاده از زور دو وجه متمایز داشت:
یکی این که برای اولین بار بشر در قرن بیستم به میزان...

آنچلوتی: 
منتظر یک بازی تاریخی 

در برنابئو باشید
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پس از اعتراض مسلحانه
رییس شورای والیتی هرات بازداشت شد
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جنرال هربرت ریموند مک مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا که شنبه شب وارد افغانستان شده 
بود، صبح دیروز با رهبری حکومت وحدت ملی دیدار کرده و گفته است که افغانستان دیگر مکان امنی برای تروریستان 

نخواهد بود.



 سفر مک مستر را پربار توصیف کرد و مشاور 
با  مالقات  از  پیش  نیز  سفید  کاخ  ملی  امنیت 
حکومت،  اجرائیه ی  رییس  و  رییس جمهور 
محور گفت وگوهایش را مهم عنوان کرد. این 
از  ناشی  داخلی ی  تنش های  سایه ی  در  دیدار 
نشستن »مادر بمب ها« بر اچیِن ننگرهار انجام 
برای  را  کمرش  کرزی  حامد  یک سو  در  شد. 
امریکایی از کشور می بندد و  نیروهای  اخراج 
در سوی دیگر، حکومت وحدت ملی بیش از 
هر زمانی در تالش جلب حمایت امریکاست.

ملی  وحدت  حکومت  از  حمایت  بر  تأکید 
بوده  طرف  دو  دیروز  صحبت های  گرانیگاه 
است. مشاور امنیت ملی از تعهد حکومت در 
مبارزه با فساد و تروریسم ابراز رضایت کرده و 
رییس جمهور و رییس اجرائیه نیز به صراحت 
خواستار اجماع بین المللی در محو تروریسم از 
افغانستان شده اند. به این ترتیب، می توان سفر 
شروع  به عنوان  کابل،  به  را  مک مستر  جنرال 
فصل جدیدی از مناسبات دو کشور تلقی کرد. 
لجاجت  و  کرزی  به  اوباما  باراک  سرد  نگاه 
این  امریکا،  از  انتقاد  در  پیشین  رییس جمهور 
نگرانی های جدی را به وجود آورده بود. به دلیل 
وابستگی مالی، سیاسی و امنیتی به کمک های 
دو  مناسبات  مبهم  وضعیت  متحده،  ایاالت 
کشور قابل نگرانی نیز بود؛ آن هم در وضعیتی 
که طالبان بیش از سال های گذشته قدرت گرفته 
و شبکه های تروریستی به شمول داعش در کار 

نفوذ به کشور و گسترش دامنه ی بی ثباتی اند.
اما مهم تر از آن، به نظر می رسد نگاه روسیه به 
این سوی آب های آمو است. مسکو با صراحت 
است.  کرده  حمایت  طالبان  با  رابطه اش  از 
را  افغانستان  مورد  در  امنیتی  نشست  سومین 
روسیه  مالی سفارت  بودجه ی  و  کرده  برگزار 
در کابل به شکل پرسش برانگیزی افزایش یافته 
می توان  را  آرام  بازگشت  این  نتیجه ی  است. 
در پاره یی از مسایل سیاسی داخلی، از جمله 
قطبی شدن  دو  و  امنیتی  وزرای  استیضاح  در 
بر  حکومت  فشار  اعمال  و  پارلمان  اعضای 
اتحاد  کانون  افغانستان  کرد.  مشاهده  پارلمان 
منافع  می تواند  که  شده  کشورهایی  مقطعی 
امریکا و نیز دولت را با تهدید و بی ثباتی بیشتر 
روبه رو کند. چین، روسیه و پاکستان بیش از هر 
زمانی  بر سر مسایل افغانستان نزدیک شده اند. 
خاورمیانه،  از  پیروزمندانه  بازگشت  با  ایران، 
قطعاً در افغانستان مجال اعمال فشار بر امریکا 

را یافته است.
سفر مک مستر را به کابل و سپس به دهلی نو 
می توان در همین راستا ارزیابی کرد. نگرانی های 
جدی تری در حال شکل گیری است که منافع 
حکومت وحدت ملی، دولت و ایاالت متحده 
می کند.  تهدید  را  بین المللی اش  همکاران  و 
ناامنی فزاینده، گسترش نفوذ بازیگران منطقه یی 
و رقیب ایاالت متحده، بی ثباتی سیاسی، فساد 
چنانچه  پاکستان،  با  مرزی  مسایل  و  گسترده 
اگر با تمهیدات هوشمندانه و به موقع مدیریت 
دنبال  به  را  سیاسی  فروپاشی  می تواند  نشود، 
داشته باشد، فروپاشی یی که برای ایاالت متحده 
هزینه ی سنگین سیاسی دارد، گرچه مقایسه ی 

آن با مسأله ی سوریه درست نخواهد بود.
به نظر می رسد اکنون که یخ رابطه میان دو کشور 
آب شده، هر دو طرف بر سر رفع و رویارویی 
تروریسم  چون  چالش برانگیزی  مسایل  با 
بین المللی، بی ثباتی و فساد و حاکمیت ضعیف 
قانون، ناتوانی اقتصادی کشور و مواردی مانند 
آن، تمرکز کنند. ایاالت متحده می باید نیرو و 
امکانات بیشتری به افغانستان بفرستد و از نظر 
اثرگذارتری  و  سازنده تر  حمایت  اقتصادی، 
با  را  تکلیفش  باید  حکومت  بگیرد.  پیش  را 
مسأله ی فساد روشن کند و تالش ورزد تا با 
برگذاری  فرصت  انتخابات،  میکانیزم  تصحیح 
به  سیاسی،  قدرت  تقسیم  آورد.  فراهم  را  آن 
منازعه ی بی پایانی بدل شده که نیازمند اصالح 
می توانند  طرف  دو  است.  سیاسی  ساختار 

معبری برای عبور از این منازعه دریابند.

پس از اعتراض مسلحانه
رییس شورای والیتی هرات بازداشت شد

سناتوران: »مادر همه ی بمب ها« باید بر مراکزی 
اصلی تروریستان در پاکستان پرتاب می شد

جنرال مراد از شروع عملیات نظامی »خالد« خبر داد

اتحادیه ی اروپا: فساد یک زخم 
خون چکان است

وزارت دفاع: 87 تروریست در 
نقاط مختلف کشور کشته شدند
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اطالعــات روز: کامــران علیزایی، رییس پیشــین شــورای 
والیتــی هــرات بعــد از ظهــر یک شــنبه، خــودش را بــه 

پولیــس هــرات تســلیم کرد.
ــه فرماندهــی پولیــس هــرات حاضــر  ــی ب ــای علیزای آق
شــد و تاکیــد کــرد کــه بــه قانــون احتــرام می گــذارد و 

ــد.  ــتادگی نمی کن ــم دادگاه ایس ــل حک در مقاب
آقــای علیزایــی پــس از حضــور در فرماندهــی پولیــس 
ــون  ــد قان ــه پایبن ــت ک ــری گف ــرات، در نشســتی خب ه
ــی را  ــی و قضای ــه ی عدل ــم محکم ــا حک ــت. او ام اس
غیرمنصفانــه توصیــف کــرد و افــزود کــه در محکمه های 

بعــدی اســتیناف خواهی می کنــد.
از ســوی دیگــر علیزایــی گفــت کــه »بــه حرمــت 
ــا بی گناهــی خــود  ــد، ام رییس جمهــور« ســکوت می کن
را بــه زودی و در دو محکمــه ی باقی مانــده ثابــت خواهــد 

کــرد.
ــار دیگــر خــود را  ــی یکب ــای علیزای در همیــن حــال آق
ــه  ــزاری ب ــه ی خدمت گ ــر ادام ــد و ب ــردم خوان خــادم م

مــردم تأکیــد کــرد.

ــد اداره ی  ــک کارمن ــه ی ــم اســت ک ــی مته ــای علیزای آق
ــود  ــه اختــالس ب ــد عامــه ی هــرات را کــه متهــم ب فوای
ــرده  ــود ب ــه زور باخ ــت ب ــن والی ــتانی ای از اداره ی دادس
 اســت. پــس از ایــن اقــدام دادســتانی کل کشــور وظیفه ی 
وی را بــه حالــت تعلیــق درآورد و وی را ممنوع الخــروج 

ســاخت.
امــا در اوایــل حمــل امســال محکمــه ی ابتدایــی مرکــز 
ــل در  ــاد اداری در کاب ــا فس ــارزه ب ــی مب ــی و قضای عدل
غیــاب وی، حکــم دو ســال و شــش مــاه زنــدان برایــش 

صــادر کــرد.
او در ایــن مــدت در برابــر حکــم دادگاه ایســتادگی کــرد 
ــت از او  ــه حمای ــان ب ــه دادگاه حاضــر نشــد. همچن و ب
اخیــرا در هــرات تظاهــرات بــر پــا شــد کــه شــماری از 
معترضــان مســلح در آن شــرکت کــرده بودنــد. برخی هــا 
ــوی  ــی از س ــای علیزای ــه آق ــه ب ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
برخــی حلقــات در مرکــز کشــور قــول عــدم بازداشــت 
ــه  ــای علیزایــی دســت ب ــل آق ــن دلی داده شــده و به همی

ایــن کار زده اســت

اطالعــات روز: شــماری از ســناتوران مجلــس ســنای 
افغانســتان در واکنــش بــه پرتــاب »مــادر همــه ی 
بمب هــا« از ســوی ارتــش امریــکا در اچیــن ننگرهــار 
می گوینــد کــه امریــکا بایــد از ایــن بمب هــا بــر 
اســتفاده  پاکســتان  در  تروریســتان  اصلــی  مراکــز 

می کــرد.
ــادر بلــوچ، عضــو مجلــس ســنا در نشســت  محمــد ن
ــت: »کاش  ــس، گف ــن مجل ــنبه ای ــی روز یک ش عموم
ــتان(  ــم )پاکس ــادر تروریس ــرق م ــر ف ــادر ب ــب م بم
اصابــت می کــرد کــه جهــان از شــّر تروریســم نجــات 

می یافــت.«
ــد  ــکا بای ــور امری ــه رییس جمه ــزود ک ــوچ اف ــای بل آق
متوجــه باشــد کــه مراکــز اصلــی تروریســم در کویتــه، 

اســالم آباد، پیشــاور و میرانشــاه پاکســتان اســت.
ــکا  ــت امری ــنا گف ــر س ــو دیگ ــینی، عض ــه حس نجیب
بایــد مراکــز تروریســم بین المللــی را کــه در آن ســوی 
خــط دیورنــد موقعیــت دارنــد بــا ایــن بمب هــا مــورد 
ــز  ــّر آن مراک ــان از ش ــا جه ــی داد ت ــرار م ــدف ق ه

خــالص می شــد.
بمــب  بزرگتریــن  پنج شــنبه  روز  امریــکا  ارتــش 
داعــش  پناه گاه هــای  بــر  را  خــود  غیرهســته یی 
ایــن  انداخــت.  ننگرهــار  اچیــن  ولســوالی  در 
ــل  ــی را در داخ ــت و منف ــای مثب ــوع واکنش ه موض
ــن  ــماری ای ــت. ش ــته اس ــال داش ــه دنب ــتان ب افغانس
ــد  ــه حام ــماری از جمل ــد و ش ــکا را تایی ــدام امری اق
ــور پیشــین کشــور آن را محکــوم  ــرزی، رییس جمه ک

نــد. کرده ا
ــود،  ــاوت ب ــا متف ــز واکنش ه ــز نی ــنا نی ــس س در مجل
ــکا را خــالف  ــدام امری ــن اق ــناتوران ای ــماری از س ش
کنوانســیون های بین المللــی ممنوعیــت اســتفاده از 
ــر از  ــماری دیگ ــتند. ش ــارف دانس ــالح های غیرمتع س
ــتان را،  ــادر در افغانس ــب م ــتفاده از بم ــناتوران اس س
ــل  ــکا در مقاب نوعــی نمایــش قــدرت تســلیحاتی امری

ــد. ــی اش خواندن ــان جهان رقیب
ــل زاد،  ــن خواســت ســناتوران، زلمــی خلی ــش از ای پی
ســفیر پیشــین امریــکا در افغانســتان پاکســتان را مــادر 
مشــکالت در افغانســتان خوانــده و از امریــکا خواســته 
بــود کــه حملــه ی مشــابه اچیــن ننگرهــار را بــر مراکــز 

ــان در خــاک پاکســتان انجــام دهــد. هراس افگن

ــه  ــت ک ــه اس ــو آزادی گفت ــه رادی ــل زاد ب ــای خلی آق
بایــد بــاالی پاکســتان فشــارهای سیاســی و اقتصــادی 
از  آن جــا  در  تروریســتان  النه هــای  و  شــده  وارد 
ــه در  ــه ی او، تروریســتاِن ک ــه گفت ــرده شــود. ب ــن ب بی
ــرای جنــگ و  ــز می شــوند ب ــل و تجهی پاکســتان تموی
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــان و بین الملل ــای افغ ــتن نیروه کش

فرســتاده می شــوند.
ــد  ــا تایی ــتان ب ــه ی افغانس ــت اجرایی ــان ریاس همچن
ســخنان خلیــل زاد گفتــه کــه امریــکا و جامعــه ی 
جهانــی بایــد از هــر راه ممکــن بــاالی پاکســتان فشــار 
آورده و مراکــز تروریســم را در آن کشــور از بیــن 

ــرد. بب
ــه  ــت اجرایی ــخن گوی ریاس ــاون س ــم، مع ــد میث امی
مشــابه  خلیــل زاد  آقــای  ســخنان  کــه  گفتــه 
ــه  ــد ب ــوده و بای ــت افغانســتان ب خواســت های حکوم

ایــن مســأله توجــه الزم صــورت گیــرد.

ــه ی  ــادر هم ــار »م ــات انفج ــمار تلف ــش ش افزای
» بمب هــا

بمــب  بزرگتریــن  پرتــاب  از  پــس  روز  ســه 
در  داعــش  پناهگاه هــای  در  امریــکا  غیرهســته یی 
ــن  ــات ای ــش تلف ــا از افزای ــون مقام ه ــار، اکن ننگره

می دهنــد. خبــر  حملــه 
جنــرال مرادعلــی مــراد، معاون ســتاد فرماندهــی ارتش 
ــری  ــت خب ــک نشس ــنبه در ی ــتان روز یک ش افغانس
ــان  ــمار کشته شــدگان جنگجوی ــون ش ــه تاکن ــت ک گف
ــه  ــش ب ــا داع ــالمی ی ــت اس ــه دول ــوم ب ــروه موس گ
ــا،  ــته ی آن ه ــراد برجس ــه اف ــر از جمل ــش از 9۵ نف بی

ــیده اســت. رس
مقام هــا می گوینــد کــه در ایــن حملــه بــه غیرنظامیــان 

آســیب نرســیده است.
ــن از  ــردم اچی ــه م ــد ک ــز گفتن ــناتوران نی ــی س برخ
هــدف قــرار گرفتــن داعــش ابــراز رضایــت کرده انــد 
و تاهنــوز هیــچ تأثیــر منفــی ناشــی از اســتفاده از ایــن 

بمــب دیــده نشــده اســت.
بــه گفتــه ی آنــان، واکنش هــای منفــی بــر علیه اســتفاده 
امتیازگیری هــای  بــرای  از بمــب مــادر در اچیــن 
ــرات  ــه تأثی ــی ب ــود و ربط ــن زده می ش ــی دام سیاس

ــدارد. ــن بمــب ن منفــی ای

اطالعــات روز: وزارت دفــاع ملــی از آغــاز عملیــات 
نظامــی علیــه مخالفــان مســلح دولــت زیــر نــام »خالد« 

در سراســر کشــور خبــر داد.
ــرال مرادعلــی مــراد، معــاون ســتاد فرماندهــی  جن
ارتــش کشــور دیــروز )یک شــنبه، 27 حمــل( در یــک 
ــال  ــه دنب ــات ب نشســت خبــری گفــت کــه ایــن عملی
ــوی  ــه از س ــده ک ــاز ش ــفق« آغ ــی »ش ــات نظام عملی
نیروهــای هوایــی داخلــی و خارجــی و نیروهــای 

توپچــی حمایــت می شــود.
آقــای مــراد افــزود کــه ایــن عملیــات تعرضــی اســت 
ــای موجــود  ــا و تهدیده ــا درنظرداشــت اولویت ه و ب

راه انــدازی شــده اســت.
ــال  ــر از س ــالی پرچالش ت ــاری را س ــال ج ــراد س م
ــدوار  ــاع امی ــه وزارت دف ــزود ک ــد و اف ــته خوان گذش

اســت کــه عملیــات »خالــد« بتوانــد میــزان تهدیــدات 
ــد. ــش ده ــتان کاه را در افغانس

دولــت وزیــری، ســخن گوی وزارت دفــاع گفــت 
کــه در جریــان ایــن عملیــات از نیروهــای بین المللــی 
در حمــالت هوایــی کمــک گرفتــه می شــود امــا 
نیروهــای خارجــی در عملیــات زمینــی ســهم ندارنــد.
بــه گفتــه ی او، مشــورت دهی از وظایــف اصلــی 

نیروهــای بین المللــی در ایــن عملیــات اســت.
ــا  ــی ب ــای امنیت ــد نیروه ــت می گوین ــای حکوم مقام ه

ــد. ــال جنگ ان ــتی در ح ــروه تروریس 20 گ
نیروهــای امنیتــی ســال گذشــته عملیــات نظامــی شــفق 
را در سراســر کشــور راه انــدازی کردنــد. مقام هــا 
می گوینــد کــه ایــن عملیــات باوجــود مشــکالت 
ــت. ــته اس ــمگیری داش ــت آوردهای چش ــراوان، دس ف

اطالعــات روز: نمایندگــی اتحادیــه ی اروپــا در 
افغانســتان فســاد اداری در افغانســتان را هماننــد 
زخــم در حــال خون ریــزی دانســته و می گویــد 
ــان و از  ــد همزم ــده بای ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــه مب ک

ــود. ــرده ش ــش ب ــیر پی ــن مس چندی
ــنبه،  ــروز )یک ش ــتان دی ــا در افغانس ــه ی اروپ اتحادی
کــه  اســت  نوشــته  خبرنامه یــی  در  حمــل(   27
افغانســتان از زخمــی کــه در حــال خون ریــزی 
اســت و رونــد رســیدن بــه خودکفایــی ایــن کشــور 

را تهدیــد می کنــد، رنــج می بــرد.
در خبرنامــه آمــده: »ایــن زخــم فســاد اســت و 
خون ریــزی ایــن زخــم بایــد متوقــف شــود.«

فزانــز مایــکل میلبــن، نماینــده ی ویــژه ی اتحادیــه ی 
ــان دادن  ــار پای ــد در کن ــتان می گوی ــا در افغانس اروپ
بــه فرهنــگ معافیــت در افغانســتان، مبــارزه بــا فســاد 

نیــاز بــه کار بیشــتر دارد.
آقــای میلبــن افــزوده: »مبــارزه بــا فســاد در رده هــای 
نیــاز دارد و این جــا  بلنــد بــه حمایــت مــردم 
رســانه های منتقــد و جامعــه ی مدنــی می تواننــد 
ــی  ــش مهم ــی نق ــای دولت ــابگیری از مقام ه ــا حس ب

ــد.« ــازی کنن ب
ــاالی یــک  ــا ب خبرنامــه افــزوده کــه اتحادیــه ی اروپ
نســل جدیــد بــا یــک روش تــازه باورمنــد اســت و 
بــه همیــن دلیــل امــروز هیــأت اتحادیــه ی اروپــا در 
ــا فســاد  ــارزه ب ــن مب افغانســتان بخــش ســوم کمپای
خــود را کــه روی جلوگیــری از فســاد متمرکــز 

ــد. ــدازی می کن ــود، راه ان ــد ب خواه
پیشــتر اتحادیــه ی اروپــا در افغانســتان پایــان دادن بــه 
ــه  ــده و گفت ــه فســاد خوان ــان دادن ب ــت را پای معافی
بــود کــه بخــش قضایــی افغانســتان خــود آلــوده بــه 
ــد  ــش بای ــن بخ ــاالی ای ــای ب ــت و رده ه ــاد اس فس
پــاک کاری و افــرادی تــازه براســاس شایســتگی 

مقــرر شــود.
میلبــن گفتــه بــود کــه مــردم افغانســتان در حســرت 
عدالــت و تطبیــق قانــون بــه ســر می برنــد و تطبیــق 
اصالحــات بــرای درازمــدت بــه تعویــق افتــاده 

اســت.
ــارزه  ــر مب ــواره ب ــتان هم ــای افغانس ــد مقام ه هرچن
ــا ارزیابی هــا نشــان  ــد، ام ــد می کنن ــه فســاد تأکی علی
می دهــد کــه فســاد در افغانســتان همچنــان یکــی از 

مشــکالت اساســی اســت.

ــته  ــی روز گذش ــاع مل ــات روز: وزارت دف اطالع
ــترک  ــات مش ــه ی عملی ــه در نتیج ــرد ک ــالم ک اع
ــاط  ــی در نق ــای امنیت ــی نیروه ــی و تعرض تهاجم
ــته، 87  ــور طــی 24 ســاعت گذش مختلــف کش
تروریســت به شــمول یــک تــن از فرماندهــان 
ــروه داعــش کشــته  ــه گ ــان وابســته ب ــی طالب محل

شــده اند.
در خبرنامــه ی وزارت دفــاع کــه دیــروز )یک شــنبه، 
27 حمــل( منتشــر شــده، آمــده اســت کــه در ایــن 
به شــمول  تروریســت   42 همچنــان  عملیــات 
ولســوالی  بــرای  طالبــان  نام نهــاد  ولســوالی 
نــاوه ی والیــت هلمنــد زخمــی و پنــج تــن دیگــر 

بازداشــت شــده اند.
ــا،  ــا، پکتی ــای کاپیس ــا در والیت ه ــن عملیات ه ای
پکتیــکا، میــدان وردک، خوســت، غزنــی، قندهــار، 
ارزگان،  بادغیــس، فــراه، فاریــاب، قندوز، ســرپل و 

هلمنــد راه انــدازی شــده اســت.
ــات در  ــان عملی ــه، در جری ــن خبرنام ــاس ای براس
ــی 22  ــت غزن ــروی والی ــاوه و گی ولســوالی های ن
ــرم  ــید ک ــوالی های س ــب، در ولس ــوی طال جنگج
و احمد آبــاد والیــت پکتیــا 20 تروریســت، در 
ــرپل 9 دهشــت افگن  ــت س ــاد والی ــوالی  صی ولس
به شــمول یکــی از فرمانده هــان محلــی طالبــان 
وابســته بــه گــروه داعــش، در ولســوالی های نــاوه،  
ــد  16  ــت هلمن ــکرگاه والی ــهر لش ــک و ش گرش

دهشــت افگن، کشــته شــده اند.
همچنــان در خبرنامــه آمــده کــه در نتیجــه ی 
ایــن عملیــات در مربوطــات ولســوالی چــک 
ــهر  ــت افگن، در ش ــدان وردک 9 دهش ــت می والی
ترینکــوت، مرکــز والیــت ارزگان پنــج تروریســت، 
در ولســوالی خاکریــز والیــت قندهــار چهــار 
ــاه  ــات ولســوالی های نادرش تروریســت، در مربوط
کــوت و صبــری والیــت خوســت دو دهشــت افگن 

کشــته شــده اند.
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پیامدهای سیاسی »مادر بمب ها«

بمــب  بزرگتریــن  بمب هــا«؛  »مــادر  از  اســتفاده 
والیــت  در  امریــکا  ارتــش  توســط  غیرهســته یی 
ننگرهــار، تنــش سیاســی جدی یــی را در کشــور 
به وجــود آورده اســت. واکنش هــا بــه ایــن حملــه 
متفــاوت و گســترده اســت. حکومــت اعــالم کــرده کــه 
ــه نحــوی از  ــوده اســت و ب ــه ب ــن حمل ــان ای در جری
ــا شــماری از چهره هــای  ــت کــرده اســت. ام آن حمای
دیگــر به خصــوص حامــد کــرزی رییس جمهــور 
پیشــین واکنــش تنــدی بــه ایــن حملــه نشــان دادنــد. 
ــه  ــل گفــت ک کــرزی روز شــنبه در کنفرانســی در کاب
ــن  ــده و ای ــب ش ــی را مرتک ــت بزرگ ــت خیان حکوم
حکومــت دیگــر نماینــده ی او نیســت. کــرزی پــا فراتر 
ــه  ــم گرفت ــه تصمی ــت ک ــه اس ــته و گفت ــن گذاش از ای

ــد. ــرون بکش ــتان بی ــکا را از افغانس امری
تنش هــای سیاســی بــر ســر ایــن مســاله در افغانســتان 
ــز  ــی نی ــبات بین الملل ــه مناس ــت ک ــرایطی اس در ش
ــکا  ــان امری ــا می ــر بحــران جــدی اســت. تنش ه درگی
ــکا و  ــان امری ــش می ــن تن ــمالی و همچنی ــره ی ش و ک
روســیه بــر مســاله ی ســوریه و اوکرایــن، بیــش از هــر 
زمــان دیگــری بــاال گرفتــه اســت. بســیاری ها، اســتفاده 
از »مــادر بمب هــا« در افغانســتان را بــا مســائل جهانــی 

حملــه بــر پایــگاه نظامــی الشــعیرات در ســوریه، اولیــن 
ــاالت متحــده  ــه ی ای ــر جــدی در شــیوه ی مواجه تغیی
بــه مســائل جهانــی و کشــورهای درگیــر جنــگ بــود. 
پیــش از آن، امریــکا در زمــان ریاســت جمهوری بــارک 
اوبامــا، تــالش کــرده بــود از مواجهــه ی جــدی نظامــی 
در جهــان پرهیــز کنــد و ایــن رویکــرد انتقــادات زیادی 
ــه نظــر  ــا ب ــود. ام ــا شــکل داده ب ــت اوبام ــه دول را علی
می رســد ترامــپ بــا تغییــر ایــن رویــه، درصــدد 
مقابلــه ی جــدی بــا مخالفــان خــود و مقابلــه بــا نقــش 
روســیه و متحــدان آن ماننــد ایــران در تحــوالت جــاری 
در خاورمیانــه و کشــورهای دیگــر درگیــر جنــگ مانند 

افغانســتان باشــد.
هرچنــد دولــت ترامــپ برنامه هــای خــود را در مــورد 
افغانســتان هنــوز مشــخص نکــرده اســت، امــا بــه نظــر 
ــر  ــت تاثی ــورد تح ــن م ــری در ای ــد تصمیم گی می رس
ــر از مناســبات  ــه فرات ــی اســت ک ــه ی تحوالت مجموع
داخلــی، در عرصــه ی بین المللــی اتفــاق می افتــد. 
ــه  ــال 2010 ب ــیه از س ــی، روس ــه ی بین الملل در عرص
ــای  ــد تالش ه ــور جدی ــک مح ــه ی ی ــو به مثاب این س
ــو  ــکا و نات ــا امری ــد ت ــه خــرج می ده گســترده یی را ب
ــش  ــه چال ــود، ب ــوذ خ ــای نف ــت کم در حوزه ه را دس

پیونــد می زننــد. رســانه های غربــی بیشــتر بــه اهمیــت 
نمادیــن اســتفاده از »مــادر بمب هــا« در افغانســتان 
پرداختــه بودنــد و تحلیل هــا ناظــر بــر پیامــی اســت که 
اســتفاده از ایــن بمــب می توانــد بــه مخالفیــن امریــکا 
ــد  ــن می توانن ــن مخالفی ــد. ای ــل کن و متحــدان آن منتق
ــان و  ــد طالب ــکال اســالمی مانن ــای رادی شــامل گروه ه
القاعــده و مخصوصــاً داعــش کــه ترامــپ نابــودی آن 
را به مثابــه ی اولویــت دولــت خــود عنــوان کــرده بــود 
ــد  ــان مانن ــرای جه ــای چپ گ ــم دولت ه ــد و ه باش
ــرای  ــوه ب ــد بالق ــه تهدی ــیه ک ــمالی و روس ــره ی ش ک

ــد. ــداد می گردن ــدان اش قلم ــکا و متح ــع امری مناف
ترامــپ  دونالــد  کــه  نیســت  اولین بــار  ایــن 
حملــه ی  یــک  دســتور  امریــکا،  رییس جمهــور 
غیرمتعــارف نظامــی را صــادر می کنــد. چنــد روز قبــل 
او دســتور یــک حملــه ی قــوی موشــکی را بر فــرودگاه 
نظامــی الشــعیرات در ســوریه نیــز صــادر کــرده بــود. 
ــز از  ــرودگاه الشــعیرات نی ــر ف ــه ی موشــکی ب در حمل
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــد اس ــتیک قدرتمن ــک های بالس موش
ــکا  ــه ی امری ــن حمل در نفــس خــود یکــی از قوی تری
ــور  ــی آن کش ــگ داخل ــاز جن ــان آغ ــوریه از زم در س

محســوب می شــود.

ــبه جزیره ی  ــاق ش ــیه از الح ــدام روس ــن اق ــد. ای بکش
کریمیــه آغــاز شــد و بــه ســرعت در ســوریه و اکنــون 

در افغانســتان در حــال گســترش اســت.
امریــکا در حالــی بزرگتریــن بمــب غیرهســته یی خــود 
را در افغانســتان بــه کار گرفــت کــه روســیه میزبــان یک 
نشســت چندجانبــه بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای 
مختلــف منطقــه بــود. امریــکا در ایــن نشســت شــرکت 
ــا دخالــت  نکــرده بــود و از روســیه انتقــاد کــرد کــه ب
دادن طالبــان در ایــن رونــد، بــه آنــان مشــروعیت 
ــار مســکو  ــز دوب سیاســی می بخشــد. پیــش از ایــن نی
ــورد افغانســتان برگــزار  نشســت های مشــابهی را در م
کــرده و آن کشــور تاییــد کــرده کــه بــه هــدف مقابلــه 

ــاط می باشــد. ــان در ارتب ــا طالب ــا داعــش ب ب
مجمــوع ایــن تحــوالت نشــانگر آن اســت کــه مســائل 
ــرار  ــن المللــی ق ــر مناســبات بی افغانســتان تحــت تاثی
ــدی در حــال شــکل  ــای جدی ــی ه دارد و صــف آرای
گیــری اســت. بــدون شــک اســتفاده بزرگتریــن بمــب 
ــرایط  ــتان و در ش ــکا، در افغانس ــته ای امری ــر هس غی
حاضــر، صرفــاً بــه خاطــر کاربــرد نظامــی آن نیســت و 
بایــد بــه اهمیــت نمادیــن و اراده و همچنیــن ضرورتــی 
کــه بــرای اســتفاده از چنیــن ســالح مخــوف نظامــی در 

افغانســتان وجــود دارد، توجــه شــود. 
امــا تنش هــای سیاســی موجــود بــر ســر ایــن مســاله در 
افغانســتان تــا چــه حد تحــت تاثیــر مناســبات حاکم در 
ســطح بین المللــی اســت. حامــد کــرزی رییس جمهــور 
پیشــین و برخــی افــراد دیگــر عمــاًل یــک جنــگ لفظی 
ــه راه  ــور ب ــل کش ــان آن در داخ ــکا و حامی ــا امری را ب
ــه  ــم گرفت ــه اســت کــه تصمی ــد. کــرزی گفت انداخته ان
امریــکا را از ایــن خــاک بیــرون بکشــد. هــدف کــرزی 
ــا چــه میکانیزمــی  از ایــن گفته هــا چیســت؟ کــرزی ب
امریــکا را از افغانســتان بیــرون می کشــد؟ آیــا او جنــگ 
مســلحانه یی را بــه راه خواهــد انداخــت و علیــه نظــام 
ــت  ــوردار اس ــکا برخ ــت امری ــه از حمای ــود ک موج
ــه  ــرزی روی چ ــرد؟ ک ــد ب ــالح خواه ــه س ــت ب دس
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــی و خارج ــتوانه های داخل پش

هــدف خــود تکیــه کــرده اســت؟
کــرزی بــا حمایــت امریــکا در افغانســتان بــه قــدرت 
ــور  ــام ام ــور زم ــن کش ــال در ای ــیزده س ــید و س رس
را به دســت داشــت. مناســبات او بــا امریــکا پــس 
رو   2009 ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات  از 
دوره ی  ایــن  پایــان  در  و  گذاشــت  بــه وخامــت 
ــدی  ــان ج ــی از مخالف ــه یک ــاًل ب ــداری اش، عم زمام
امریــکا مبــدل شــد. کــرزی در اواخــر حکومــت خــود 
از امضــای موافقت نامــه ی امنیتــی بــا امریــکا ابــا ورزید. 
ــه مقامــات امریکایــی هشــدار داده  ــار ب کــرزی یــک ب
بــود در صورتــی کــه امریــکا قــوای هوایــی افغانســتان 
ــن نیروهــا را از روســیه  ــد، نیازمنــدی ای را اکمــال نکن

ــرد. ــد ک ــن خواه تامی
هنــوز مشــخص نیســت کــرزی روی چــه حمایت هایی 
ــرده اســت.  ــاز ک ــکا حســاب ب ــا امری ــه ب ــرای مقابل ب
ــه او  ــک ب ــات نزدی ــی حلق ــای او و برخ ــا گفته ه ام
ــرای  می توانــد در شــرایط حاضــر انگیزه هــای کافــی ب
مداخلــه ی جــدی روســیه در افغانســتان را فراهــم کنــد. 
تشــتت موجــود در فضــای سیاســی و تــالش کــرزی 
ــد  ــود، می توان ــام موج ــروعیت نظ ــلب مش ــرای س ب
بــه یــک تقابــل جدیــد در جامعــه دامــن بزنــد. ظاهــراً 
خوش آینــد  بســیاری ها،  بــرای  او  حرف هــای 
ــی و  ــای سیاس ــه بی ثباتی ه ــم ک ــد بدانی ــا بای ــود، ام ب
ــد  ــز می توان ــر چی ــش از ه ــلیقه یی بی ــای س برخورده

ــم آورد. ــور را فراه ــادی کش ــای برب زمینه ه

عرفان مهران

دور بعدی »نشست مشورتی منطقه یی صلح« 
در کابل برگزار می شود

افغانســتان  خارجــه ی  وزارت  روز:  اطالعــات 
ــی«  ــورتی منطقه ی ــت مش ــه  در »نشس ــد ک می گوی
ــه در  ــه روز جمع ــتان ک ــح افغانس ــورد صل در م
مســکو برگــزار شــد، توافــق صــورت گرفــت کــه 
دوری بعــدی ایــن نشســت  در کابــل برگــزار شــود.
شــکیب مســتغنی، ســخن گوی وزارت خارجــه 
ــتان  ــأت افغانس ــکو هی ــت مس ــد در نشس می گوی
ــل  ــدی نشســت در کاب ــه دور بع ــرد ک پیشــنهاد ک
برگــزار شــود و ایــن پیشــنهاد از ســوی اکثــر 
ــد و در  ــتقبال ش ــده اس ــتراک کنن ــورهای اش کش

ــت. ــرار گرف ــق ق ــورد تواف ــت م نهای
ــخص  ــت مش ــن نشس ــزاری ای ــق برگ ــخ دقی تاری
ــد کــه تاریــخ آن  نشــده و وزارت خارجــه می گوی

ــود. ــالم می ش ــداً اع بع
روســیه در چنــد مــاه اخیــر ســه نشســت در مــورد 
صلــح افغانســتان را در مســکو برگــزار کــرده 
ــه،  ــت ها روز جمع ــن نشس ــوم ای ــت. دور س اس
ــورهای  ــدگان از کش ــور نماین ــا حض ــل ب 2۵ حم
افغانســتان، روســیه، چیــن، هنــد، پاکســتان، ایــران، 
ــتان  ترکمنســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان، قرغیزس
ــکا  ــد از امری ــد. هرچن ــتراک کردن ــتان اش و قزاقس
نیــز در ایــن نشســت دعــوت شــده بــود، امــا ایــن 
ــت  ــن نشس ــت و در ای ــوت را نپذیرف ــور دع کش

شــرکت نکــرد.
ــری در  ــای مســتغنی روز شــنبه در نشســتی خب آق
ــد شــد  ــل گفــت کــه در نشســت مســکو تأکی کاب

ــری و  ــه رهب ــد ب ــح بای ــد صل ــه رون ــه هرگون ک
ــه  ــورهای منطق ــوده و کش ــتان ب ــت افغانس مالکی
بایــد از تالشــهای حکومــت افغانســتان در راســتای 

ــد. ــت کنن ــدار حمای ــح پای صل
ــای  ــن نشســت روی نگرانیه ــه ی او، در ای ــه گفت ب
امنیتــی  تهدیدهــای  تعــدد  دربــاره ی  منطقــه 
ــونتآمیز و  ــی خش ــم، افراطگرای ــمول؛ تروریس به ش
جرایــم )تولیــد و قاچــاق مــواد مخــدر( کــه ثبــات 
ــای  ــا پیامده ــتان را ب ــدار افغانس ــاف پای و انکش
ــه  ــی منطق ــرای تمام ــادی ب ــی و اقتص ــی امنیت منف
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــد، م ــف میکن ــان تضعی و جه

ــت. گرف
ــن  ــتان در ای ــأت افغانس ــه هی ــزود ک ــتغنی اف مس
ــتان در  ــای افغانس ــت تالش ه ــه اهمی ــت ب نشس
ــای سیاســی  ــق گفت وگوه ــح از طری راســتای صل
بــا تمــام گروه هــای مخالــف مســلح دولــت 

ــرد. ــد ک ــان تأکی ــمول طالب به ش

بــه گفتــه ی او، هیــأت افغانســتان گفــت کــه هیــچ 
بدیلــی بــرای همکاریهــای دولــت بــا دولــت 
در راســتای صلــح افغانســتان وجــود نــدارد و 
افغانســتان برخــورد دوگانــه و گزینشــی را در 

تعریــف تروریســم رد می کنــد.
ــت  ــه اکثری ــزود ک ــه اف ــخن گوی وزارت خارج س
کشــورهای شــرکتکننده بــا موقــف افغانســتان 
توافــق کردنــد کــه منطقــه باید در مــورد افغانســتان 
ــوی را  ــام ق ــد و پی ــی برس ــاع کل ــک اجم ــه ی ب
ــو  ــرو؛ گفت وگ ــه راه پیش ــتد ک ــان بفرس ــه طالب ب

ــونت. ــه خش ــد، ن می باش
تالش هــای روســیه در رونــد صلــح افغانســتان در 
ــه حمایــت و  حالی ســت کــه ایــن کشــور متهــم ب
ــن کشــور  ــان شده اســت. ای ــروه طالب ــز از گ تجهی
ــازی  ــد نقــش مرکــزی را ب ــن رون ــی در ای در حال
ــا  ــتان ب ــح افغانس ــای صل ــه گفت وگوه ــد ک می کن

ــاکام بــوده اســت. گــروه طالبــان تاکنــون ن
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ــا ۵۵7 ســرباز افغــان نیــز شــده اســت.  تلفــات تقریب
ایــن حمــالت باعــث رشــد  فراتــر از تلفــات، 
بی اعتمــادی بیــن پرســنل های ناتــو و نیروهــای 
ــمن  ــک دش ــا ی ــا ب ــون آن ه ــت، چ ــده اس ــان ش افغ

مشــترک می جنگنــد.
دالیــل متعــددی بــرای وقــوع چنیــن حمــالت وجــود 
نیروهــای  در  نفــوذ  طالبــان روی  نخســت،  دارد. 
ــراردادن  ــدف ق ــا ه ــه نه تنه ــی ب ــوان راه ــان به عن افغ
ــع آوری  ــرای جم ــه ب ــو بلک ــان و نات ــنل های افغ پرس
اطالعــات اســتخباراتی تاکتیکــی و تضعیــف همکاری 
ــوف  ــوذ در صف ــتر نف ــد. بیش ــز کرده ان ــا، تمرک آن ه
ــه درســتی بررســی  ــه ب ــی افغانســتان ک پولیــس محل
ــای  ــبکه یی از واحده ــد؛ ش ــاق می افت ــده اند، اتف نش
ــاالت متحــده  ــی ای ــت مال ــا حمای ــع روســتاها ب مداف
ــرای محافظــت از  ــی ب کــه توســط نیروهــای امریکای

ــد. ــت می کنن ــی دریاف ــوزش ابتدای ــان آم جوامع ش
ــا  ــاراض پولیــس ی دوم، طالبــان پرســنل ســرکش و ن
ــا یــک  ــا ی ــد ت ارتــش افغانســتان را اســتخدام می کنن
ــه  ــخصا ب ــا ش ــد ی ــهیل کنن ــودی را تس ــالت خ حم
ــد.  ــیان حمــالت را انجــام بدهن ــی از شورش نمایندگ
ــی،  ــوق های مال ــتفاده از مش ــا اس ــب ب ــان اغل طالب
ــودن  ــه رب ــاب - از جمل ــی و ارع ــار ایدیولوژیک فش
اعضــای خانــواده و هم چنیــن نفــوذ شــبکه های 

قبیله یــی - ســربازان افغــان را مجبــور می کننــد.
ســوم، طالبــان در جعــل هویــت ماهــر انــد و اعضــای 
پولیــس  پرســنل  می کننــد  وانمــود  گــروه  ایــن 
ــوذ در  ــگام نف ــا هن ــتند ت ــتان هس ــش افغانس ــا ارت ی
ــع  ــی و موان ــای بازرســی از بازرســی امنیت ایســت ه
ــا  ــه اســتفاده از یونیفورم ه ــروه ب ــن گ ــد. ای ــرار کنن ف
ــرای  و کارت هــای هویــت جعلــی ســربازان افغــان ب
ــهرت دارد.  ــتان ش ــی افغانس ــوف امنیت ــه صف ــوذ ب نف
هرچندگاهــی، ایــن تاکتیک هــا تاحــدودی تســهیل یــا 
دســت داشــتن ســربازان ســرکش افغــان، به ویــژه در 
تهیــه ی کارت هــای هویــت و دسترســی بــه پایگاه هــا، 

ــوده اســت. را شــامل ب
ســرانجام، در حمالتــی کــه انگیــزه ی شــخصی دارند، 
ــی و  ــه تنهای ــان ب ــی افغ ــرباز ناراض ــک س ــب ی اغل
بــدون راهنمایــی یــا فشــاری از ســوی طالبــان عمــل 
می کنــد. دالیــل برخوردهــای شــخصی متفــاوت 
ــه  ــه ریش ــی را ک ــد نارضایتی های ــا می توان ــت ام اس
در توهین هــای شــخصی، درک نادرســت از فرهنــگ، 
هنجارهــای  و  دینــی  باورهــای  بــه  بی احترامــی 
محلــی و تلفــات ملکــی دارنــد را شــامل شــود. گاهی، 

ــه تنش هــا  ــو ب ــان پرســنل افغــان و نات ســوءتفاهم می
دامــن زده اســت و گاهــی نیــز مترجمــان و مشــاوران 
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــط ترجم ــات را غل ــی مکالم فرهنگ
ــود. و در  ــد می ش ــات ب ــوءتفاهم و احساس ــث س باع
برخــی مــوارد، مترجمــان نظــرات شــخصی خــود را 
ــه برداشــت  ــل ســاخته اند ک ــان ترجمــه دخی در جری

ــد. ــق می کن ــکالت خل ــت از مش نادرس
ــودی از  ــه ی خ ــام 102 حمل ــد تم ــل 2۵ درص حداق
ســال 2007 بدین ســو بــه نفــوذ، اثرگــذاری یــا جعــل 
هویــت توســط طالبــان نســبت داده شــده اســت؛ 14 
درصــد بــه همــکاری یــک ســرباز افغــان بــا طالبــان؛ 
و بیــش از 40 درصــد بــه انگیزه هــا و نارضایتی هــای 
دالیــل  افغانســتان.  امنیتــی  نیروهــای  شــخصی 
حمــالت باقــی مانــده نامشــخص اســت؛ عمدتــا بــه 
ایــن دلیــل کــه ایــن حمــالت مهاجمــان بالفاصلــه در 

ــده اند. ــته ش ــل کش ــدازی متقاب تیران

چگونه حمالت را محدود ساخت؟
ــان در  ــه سربازان ش ــد ب ــو بای ــده و نات ــاالت متح ای
مــورد فرهنــگ و هنجارهــای اجتماعــی محلــی 
ــه  ــربازان همیش ــال، س ــن ح ــا ای ــد. ب ــوزش بده آم
تبعیــت  آگاهی یــی  چنیــن  از  رفتارشــان  در 
ــترک،  ــهیالت مش ــا و تس ــا در پایگاه ه ــد. حت نمی کنن
گزارش هایــی در مــورد بدرفتــاری زبانــی بــا ســربازان 
افغــان و تمســخر آن هــا در حضــور ســربازان دیگــر 

وجــود دارد.
ــدان  ــارچ 2013 در می ــاه م ــه ی آن از م ــک نمون در ی
ــدت  ــی به ش ــرباز امریکای ــک س ــرام، ی ــی بگ هوای
او ســهوا  زمانــی کــه  را،  افغــان  فرمانــده  یــک 
کارکنــان تلویزیــون را در یــک مــکان حســاس 
ــام  ــر ع ــرد، در محض ــت ک ــرداری هدای ــرای فلم ب ب
ــمگین  ــده خش ــن فرمان ــخ، ای ــرد. در پاس ــذه ک مواخ
ــان او  ــق ترجم ــی از طری ــرباز امریکای ــه س ــان ب افغ
گفــت: »اگــر اســلحه می داشــتم، یــک خشــاب 
ــی از  ــردم«. برخ ــی می ک ــکم ات خال ــه ش ــل را ب کام
نارضایتی هــای معمــول در میــان ســربازان امریکایــی 
ــه ی  ــک مطالع ــق ی ــان، طب ــربازان افغ ــورد س در م
ــواد  انجام شــده در ســال 2011، شــامل »اســتفاده ی م
ــخصی،  ــی ش ــی، دزدی کالن، بی ثبات ــدر غیرقانون مخ
عــدم صداقتــف ناکارآمــدی، بی احتیاطــی در اســتفاده 
بــا  پنهانــی  اتحــاد  فاســد،  افســران  اســلحه،  از 
شورشــیان، نــرخ بلنــد تــرک وظیفــه، روحیــه ی بــد، 
ــگ ها«  ــت س ــه و آزار و اذی ــت دافع ــی، بهداش تنبل

می شــود.
فرماندهــان ناتــو و افغــان اقدامــات متعــددی را بــرای 
پاســخ دادن بــه ایــن تهدیــد روی دســت گرفته انــد، از 
جملــه تجدیــد نظــر در الزامــات آموزشی شــان بــرای 
نیروهــای افغــان، ســخت کــردن فراینــد ســربازگیری 
و ثبــت بیــش از 90 درصــد نیروهای امنیتــی 3۵0000 
نفــری افغانســتان در پایــگاه داده هــای بیومتریــک. در 
برخــی از مــوارد، تازه ســربازهای پولیــس افغــان 
تمرینــات میدانی شــان را بــا تفنگ هــای چوبــی 
ــه در  ــوارد دیگــر، اســلحه یی ک ــد، در م انجــام داده ان
ــرار  ــی ق ــداف آموزش ــرای اه ــربازها ب ــار تازه س اختی
داده شــدند اغلــب به خاطــر جلوگیــری از خطــر 

ــو، خشــاب نداشــتند. ــوزگاران نات ــرای آم ــوه ب بالق
اقدامــات بیشــتر حضــور بیشــتر مامــوران اســتخباراتی 
ــو  ــربازان نات ــه س ــتور ب ــه؛ دس ــی در صحن امریکای
ــاده در دسترس شــان  ــک اســلحه ی آم ــه همیشــه ی ک
باشــد؛ یکجاســازی »فرشــتگان نگهبــان« بــا واحدهای 
افغــان بــرای تهیــه ی اطالعــات اســتخباراتی در 
مــورد ســربازان همــکار و تعلیــق گشــت زنی و 
عملیات هــای مشــترک بــا واحدهــای کوچک تــر 
از کنــدک پولیــس و ارتــش افغانســتان را شــامل 
هم چنیــن  ناتــو  و  افغــان  فرماندهــان  می شــود. 
ــه  ــرای آمــوزش ب کتاب هــای راهنمــای مختلفــی را ب
ســربازان دو طــرف در مــورد همــکاری فرافرهنگــی 

تهیــه کرده انــد.
از زمانــی کــه ایــن تغییــرات در اواســط ســال 2012 
ــت  ــرباز را بازداش ــا س ــان صده ــای افغ ــد، مقام ه آم
ــودی 80  ــالت خ ــد و حم ــزل کرده ان ــا ع ــرده ی ک
درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، ســربازان 
ــرش  ــتعد پذی ــی، مس ــس محل ــژه پولی ــان، به وی افغ
ــیوه ها  ــن ش ــی از ای ــتفاده از یک ــا اس ــان ب ــوذ طالب نف
ــل  ــت جع ــای هوی ــوز کارت ه ــد. هن ــی مانده ان باق
ــد  ــوز می توانن ــی هن ــران قبیله ی ــد، رهب شــده می توانن
ــا  ــد و ب ــرار بگیرن ــر ق ــت تاثی ــا تح ــده ی ــاب ش ارع
ــچ  ــتان از هی ــاد در افغانس ــه فس ــن ک ــه ای ــه ب توج
کســی پوشــیده نیســت، بررســی کنندگان ســطح 
پاییــن و متوســط در نهادهــای امنیتــی افغانســتان 

ــد. ــوه بگیرن ــد رش ــوز می توانن هن
حمــالت خــودی یــک پدیــده ی پیچیــده باقــی 
ــدرن  ــگ م ــالت در جن ــن حم ــا ای ــت، ام ــده اس مان
ــت  ــدم قطعی ــدودی ع ــه تاح ــتند. همیش ــازه نیس ت
ــط  ــی فق ــکل اساس ــا مش ــت ام ــد داش ــود خواه وج
نارضایتی هــای شــخصی نیســتند، بلکــه نفــوذ طالبــان 
عملیاتــی  کم کاری هــای  و  نواقــص  اســت.  نیــز 
ــوذ  ــی افغانســتان نف ــه در نهادهــای امنیت ــاک ک خطرن
ــت.  ــاخته اس ــن س ــوذ را ممک ــد، دخول/نف ــی کن م
ــی  ــل توجه ــری قاب ــای رهب ــا خاله ــن آن ه مهم تری
ــر  ــل و در ه ــی در کاب ــای امنیت ــه در نهاده ــت ک اس
شــش قــول اردو وجــود دارد. نیروهــای افغــان فاقــد 
قابلیت هــای حیاتــی اســتخباراتی، نظارتی و شناســایی 
هســتند کــه شــدیدا بــر موثریــت جنگــی آن هــا تاثیــر 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــت ک ــن حقیق ــود ای ــد. باوج می گذارن
ســتیزه جویی یــک تــالش اســتخبارات-محور اســت، 
ــتخباراتی  ــی و اس ــای امنیت ــان نیروه ــی می هماهنگ

ــت.  ــدک اس ــتان ان افغانس
عــالوه بــر ایــن، نهادهــای امنیتــی افغانســتان به طــور 
فزاینده یــی سیاســی شــده اســت. دخالــت زورمنــدان 
سیاســی در امــور امنیتــی کــه ســاختارهای فرماندهــی 
ــول  ــاق معم ــک اتف ــرد ی ــده می گی ــمی را نادی رس
اســت. واحدهــای پولیــس محلــی افغانســتان، جایــی 
ــن  ــرد، ای ــان صــورت می گی ــوذ طالب ــت نف ــه اکثری ک
پویایــی را مجســم می ســازد. از جملــه 30000 مــردی 
ــد،  ــی افغانســتان را تشــکیل می ده ــس محل ــه پولی ک
هــزاران عضــو آن به عنــوان محافظــان زورمنــدان 
ــک  ــر، ی ــوارد دیگ ــد. در م ــت می کنن ــی خدم محل
ــرف  ــس ص ــای پولی ــی از نیروه ــل توجه ــش قاب بخ

ــود دارد. ــذ وج روی کاغ
ــای  ــی، نیروه ــی حیات ــای عملیات ــن خاله ــل ای به دلی
افغانســتان تلفــات هشــداردهنده ی 1۵000 نفــری 
را صــرف در هشــت مــاه نخســت 2016 تحمــل 
ــکاک  ــن اصط ــتان هم چنی ــای افغانس ــد. نیروه کردن
2.4 درصــدی را هــر مــاه تحمــل می کننــد کــه شــدیدا 
ــرای  ــد. ب ــف می کن ــا را تضعی ــی آن ه ــف عملیات موق
ــادی  ــت نه ــری و ظرفی ــی در رهب ــات اساس اصالح
نهادهــای امنیتــی افغانســتان هــم در ســطح راهبــردی 
ــدی  ــات ج ــد اقدام ــی، بای ــطح تاکتیک ــم در س و ه
ــوذ  ــا نف ــن، قطع ــود. ای ــه ش ــت گرفت ــد روی دس بای
طالبــان یــا شــانس راضــی شــدن نیروهــای افغانســتان 
ــل  ــه حداق ــه  کشــتن شــریکان بین المللی شــان را ب ب

ــاند. ــد رس خواه

انگیزه های حمله ی خودی در افغانستان چیست؟

ــان در  ــرباز افغ ــک س ــه ی ــی ک ــارچ، زمان در 19 م
آتــش گشــود، در  پایگاهــی در والیــت هلمنــد 
ــده  ــر-بر-آبی خوان ــه س ــه حمل ــه ک ــه ی آنچ نتیج
می شــود ســه ســرباز امریکایــی زخمــی شــده و یــک 
کمانــدوی افغــان کشــته شــد. ایــن مــورد دیگــری بود 
کــه در آن یــک ســرباز ناراضــی افغــان اســلحه اش را 
نشــانه رفــت تــا یا پرســنل ناتــو یــا نیروهای افغــان را 
بکشــد یــا تالش هــای جنگجویــان طالبــان را تســهیل 
کــرد تــا ایــن کار را بکنــد. این گونــه حمــالت 
ــس  ــه پ ــه پیشــرفتی را ک ــدی اســت ک خــودی تهدی
ــگ در افغانســتان حاصــل شــده  ــال جن ــزده س از پان

ــد. ــا می کن ــت، خنث اس
بــاور عمومــی این اســت کــه ایــن موجــی از حمالت 
در تالفــی تمــام انــواع نارضایتی هــای شــخصی 
اتفــاق می افتــد کــه در اذهــان تعــداد خاصــی از 
نیروهــای افغــان تشــدید می شــود. امــا مــن در یــک 
مطالعــه ی اخیــر انگیــزه ی متفاوتــی یافتــم. حمــالت 
خــودی به طــور فزاینده یــی بــه تاکتیــک جنگــی 
ترجیحــی طالبــان تبدیــل شــده اســت، گروهــی 
ــدود  ــع مح ــه از مناب ــد چگون ــی می دان ــه خوب ــه ب ک
حداکثــر اســتفاده را ببــرد و دو ضعــف در تشــکیالت 
ــزاری  ــد: بی ــاالت متحــده را می فهم ــی ای ملکی-نظام
و نفــرت عمیــق از تلفــات و نیــاز بــاور بــه ایــن کــه 
امریکایی هــا دالیلــی بــرای جنگیــدن دارنــد. طالبــان، 
ــای  ــن نیروه ــی بی ــته اند فاصل ــان، توانس ــه نوبت ش ب

ــد. ــان ایجــاد کنن ــی و افغ امریکای
ــی  ــه ی خوب ــا 102 مــورد حمل از ســال 2017، تخمین
ــا  ــه عمدت ــو را ک ــنل نات ــل 1۵7 پرس ــتند حداق مس
امریکایــی  غیرنظامــی  قراردادی هــای  و  ســربازان 
بودنــد، کشــته اســت و بیــش از 20۵ تــن را زخمــی 
ــر از  ــل کمت ــل از ســال 2008، دلی ســاخته اســت. قب
یک درصــد تلفــات کلــی پرســنل ناتــو در افغانســتان 
حمــالت ســبز-بر-آبی بــود؛ بــا ایــن حــال، در ســال 
2016 ایــن نســبت بــه 12.۵ درصــد افزایــش یافــت. 
افزایــش 30000 ســرباز در جمــع ســربازان امریکایــی 
در مــاه دســامبر 2009، در افزایــش حمــالت خــودی 
ــالت  ــلما، حم ــرد. مس ــازی ک ــم ب ــش مه ــک نق ی
خــودی عامــل افزایــش ســربازان امریکایــی نبــود، امــا 
افزایــش تعــداد نیروهــا زمینــه را بــرای اهــداف بیشــتر 
مرئــی امریکایــی و ناتــو بــرای بهــره بــرداری طالبــان 
ــی  ــات از تلفات ــن تلف ــاه، ای ــد م ــرد. در چن ــم ک فراه
ــای  ــر گروه ه ــان و دیگ ــتقیما طالب ــل آن مس ــه عام ک
ــث  ــالت باع ــن حم ــد. ای ــتر ش ــود بیش ــتیزه جو ب س
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سخیداد هاتف

در  جاودان  گرایش های  از  یکی  افتادن  بام  آن سوی  از 
رفتار آدمی است.

از سوال های مهمی که بشر تاکنون از خود پرسیده، یکی 
این است که قدرت »زور« چه قدر است. به بیانی دیگر، 
استفاده از زور ِ عریان تا کجا می تواند آدم را به مقصود 

برساند؟
قرن بیستم قرن آزمایش زور بود و امتحان ظرفیت هایش. 
دو جنگ بزرگ جهانی در همین قرن رخ دادند. شاید 
زور  از  کسی  بیستم  قرن  از  قبل  مگر  که  بپرسد  کسی 
استفاده نمی کرد؟ چرا. استفاده می کرد. اما در قرن بیستم 

استفاده از زور دو وجه متمایز داشت:
میزان  به  بیستم  قرن  در  بشر  اولین بار  برای  این که  یکی 
قبال  که  یافت  دست  نظامی  زور  از  ویرانگری  بسیار 
قرن  این  در  این که  دیگری  نمی کرد.  هم  را  تصورش 
بی سابقه یی  نحو  به  نیز  زور  از  استفاده  محدودیت های 
آزموده شد. به این معنا، که برای نخستین بار توجه آدمی 
گره های  از  بعضی  زور  اوال  که  شد  نکته جلب  این  به 
پیچیده در حیات اجتماعی انسان را باز کرده نمی تواند 
و ثانیا، ممکن است استفاده از زور به جایی برسد که بر 
ضد خود تبدیل شود. بمب اتمی نمونه ی کامل بی قدرت 
ابزار  این  از  کردن  استفاده  که  چرا  بود.  زور   ِ شدن 
جمله  از  همه،   شدن  نابود  به معنای  زور  فوق العاده  ی 
خود زورمند، بود. این انتباه بین المللی که زور نمی تواند 
همه ی گره ها را باز کند، به پدید آمدن سازمان ملل منتهی 
شد و ده ها و صدها قانون بین المللی را به میان آورد. در 
ضمن، شکست زور عریان در حوزه ی استعمارگری نیز 
نتیجه رساند که گونه  های  این  به  را  کشورهای زورمند 
تبلیغاتی،  )پیش آمدهای  نرم افزاری  قدرت  از  دیگری 

فرهنگی و اقتصادی( را بیازمایند...
»از  که  بود  نرم تر قدرت  به گونه های  توجه  با همین  و 
افتادن« آغاز شد و جمله ی »راه حل نظامی  بام  آن سوی 

ندارد« محبوبیت بی اندازه یافت.
حال، در افغانستان نیز همین سخن که مساله ی تروریسم 
واقعیت  زبان هاست.  بر  پیوسته  ندارد،  نظامی  راه حل 
در  تروریسم  برابر  در  نظامی  جواب  که  است  آن  اما 
افغانستان خوب جواب می دهد. تنها یک بمب تبلیغاتی 
کرزی،  حامد  بمب ها(  همه ی  مادر  به  )معروف  بزرگ 
حامی بی پرده ی تروریسم در افغانستان، را چنان نگران 
می زند.  امریکایی ها  برابر  در  جهاد  از  سخن  که  کرده 
چرا؟ برای این که کرزی می داند که اگر سیاست خارجی 
گروه  برابر  در  نظامی  زور  از  استفاده  به  متمایل  امریکا 
به صورت  سیاست  این  و  باشد  شده  طالبان  تروریستی 
بود.  خواهد  نزدیک  طالبان  زوال  شود،  تطبیق  جدی 
دیگری جز  راه حل  هیچ  می دهد.  نظامی جواب  جواب 
سرکوب بی رحمانه ی طالبان زانوی این گروه کشتارجو 

را خم نخواهد کرد.

ــت  ــاور امنی ــتر، مش ــد مک مس ــرت ریمون ــرال هرب جن
ملــی دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا کــه 
ــروز  ــح دی ــود، صب ــده ب ــتان ش ــب وارد افغانس شنبه ش
ــرده و  ــدار ک ــی دی ــت وحــدت مل ــری حکوم ــا رهب ب
گفتــه اســت کــه افغانســتان دیگــر مــکان امنــی بــرای 

ــود. ــد ب ــتان نخواه تروریس
امریــکا  رییس جمهــور  ملــی  امنیــت  مشــاور 
بلندپایه تریــن مقــام امریکایــی اســت کــه پــس از 
افغانســتان  بــه  به قــدرت رســیدن آقــای ترامــپ 

. یــد می آ
براســاس خبرنامــه ی ارگ ریاســت جمهــوری، مشــاور 
امنیــت ملــی ترامــپ در دیــدار بــا رییس جمهــور غنــی 
گفتــه اســت کــه در اثــر تالش هــا و مبــارزه ی مشــترک 
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان و نیروهــای 
ــتان  ــرای تروریس ــی ب ــکان امن ــر م ــی، دیگ بین الملل
در افغانســتان وجــود نخواهــد داشــت و افغانســتان بــا 
ــی را  ــت بین الملل ــود، حمای ــای خ ــش نیازمندی ه کاه

حفــظ نمایــد.
پیشــتر دونالــد ترامــپ اعــالم کــرده بــود کــه مشــاور 
ــت  ــی وضعی ــرای بررس ــودش را ب ــی خ ــت مل امنی
تــا چگونگــی  افغانســتان می فرســتد  بــه  امنیتــی 
ــو  ــان و نات ــکاران افغ ــار هم ــرفت در کن ــای پیش راه ه

ــد. را دریاب
جنــرال مک مســتر بــه نمایندگــی از حکومــت و مــردم 
امریــکا بابــت ادامــه ی همکاری هــا در عرصه هــای 
ــت  ــه اس ــان داده و گفت ــتان اطمین ــا افغانس ــف ب مختل
ــت  ــی ماموری ــده عموم ــون، فرمان ــرال نیکلس ــه جن ک
افغانســتان  بــا  امریــکا  ســفیر  و  قاطــع  حمایــت 
ــد و در ایــن راســتا تــالش  عالقمنــدی و محبــت دارن

ــرد. ــد ک خواهن
مشــاور آقــای ترامــپ آوردن اصالحــات را مهــم 
خوانــده و گفتــه کــه در خصــوص اصالحــات و 
ــه  ــه ب ــه در افغانســتان صــورت گرفت پیشــرفت هایی ک

مــردم امریــکا معلومــات و اطمینــان می دهــد. 
نتیجــه ی  در  امریکایــی  مقــام  ایــن  گفتــه ی  بــه 
تالش هــای مشــترک افغانســتان و امریــکا، اصالحــات 
ــط  ــکاری و رواب ــد و هم ــدار باش ــد دوام ــده بای آین
ــت  ــا افغانســتان تقوی ــه ب دوســتانه ی کشــورهای منطق

ــود. ــتر ش بیش
ــات در ادارات  ــدن اصالح ــم خوان ــا مه ــتر ب  مک مس
ــه امیــدوار اســت حکومــت افغانســتان  افغانســتان گفت
افــرادی را کــه بــرای آوردن اصالحــات متعهــد باشــند 

ــارد. ــف بگم در ادارات مختل

تروریسم؛ تهدید مشترک برای منطقه و جهان
در ایــن دیــدار کــه در ارگ ریاســت جمهوری صــورت 
ــت  ــه اس ــور گفت ــور کش ــت، رییس جمه ــه اس گرفت
کــه تروریســم تهدیــدی جــدی بــرای امنیــت و ثبــات 
ــع آن تــالش  ــرای دف منطقــه و جهــان اســت و اگــر ب
ــج نســل  ــی پن ــاالی زندگ ــرد، ب ــع صــورت نگی به موق

آینــده تاثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.
ــدر و  ــواد مخ ــم، م ــه تروریس ــزوده ک ــی اف ــای غن آق
فســاد اداری تهدیدهــای جــدی در برابــر امنیــت، ثبــات 
و پیشــرفت اســت. او گفتــه تروریســم و مــواد مخــدر 
معضــل جهانــی اســت و بایــد در مقابــل آن کشــورهای 
ــع  ــدگاه واض ــک دی ــا ی ــترکاً و ب ــان مش ــه و جه منطق
بــدون فــرق قایــل شــدن میــان تروریســم خــوب و بد، 

مبــارزه ی جــدی نماینــد.
گفته هــای  هــم  ترامــپ  ملــی  امنیــت  مشــاور 
رییس جمهــور را تاییــد کــرده و گفتــه اســت تروریســم 
و مــواد مخــدر بــرای منطقــه و جهــان تهدیــد و 
خطــر مشــترک اســت و بــرای از میــان برداشــتن 
ایــن تهدیــدات و خطــرات، بایــد تمــام کشــورها 

نماینــد. مبــارزه  و جــدی  به طورمشــترک 
جنــرال مک مســتر در ســال 2010 معــاون ناتــو در 
بخــش برنامه ریــزی و رییــس »شــفافیت« در افغانســتان 

بــوده کــه ماموریــت ویــژه ی آن مبــارزه بــا فســاد اداری 
و مالــی در ســاختار نیروهــای خارجــی و دولــت 

ــود.  افغانســتان ب
ــه  ــکا ب ــی امری ــت مل ــاور امنی ــفر مش ــا س ــان ب همزم
افغانســتان، وزارت دفــاع ملــی از آغــاز عملیــات نظامی 
علیــه مخالفــان مســلح دولــت در سراســر کشــور خبــر 
داده و گفتــه اســت کــه این عملیــات از ســوی نیروهای 

ــت می شــود. ــی و خارجــی حمای ــی داخل هوای
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا پــس از آن بــه افغانســتان 
ــاب »مــادر همــه ی بمب هــا« از  ــد کــه پرت ســفر می کن
ســوی ارتــش امریــکا بــر مواضــع داعــش در ولســوالی 
ــراه  ــه هم ــادی را ب ــای زی ــار واکنش ه ــن ننگره اچی

داشــته اســت. 
شــام روز پنج شــنبه ی هفتــه ی گذشــته ارتــش امریــکا 
اعــالم کــرد کــه یــک بمــب ده تُنــی را بــرای نابــودی 
ــوالی  ــد دره ی ولس ــای آن در مهمن ــش و پایگاه ه داع

اچیــن والیــت ننگرهــار پرتــاب کــرده اســت.
ــن  ــه ای ــرد ک ــالم ک ــز اع ــی نی ــدت مل ــت وح حکوم
ــش در  ــرکوب داع ــرای س ــه ب ــن گزین ــه بهتری حمل
منطقه یــی کــه بمــب پرتــاب شــده اســت، بــوده و در 

ــته اســت. ــرار داش ــه ق ــن حمل ــان ای جری
ــمی  ــای رس ــوی مقام ه ــه از س ــی ک ــاس آمارهای براس
ــو  ــه 94 عض ــن حمل ــده، در ای ــر ش ــت منتش حکوم
ــان  ــم آن ــده مه ــار فرمان ــمول چه ــش به ش ــروه داع گ
ــوی  ــک دیپ ــی گاه و ی ــک مخف ــل، ی کشــته و ســه تون

ــرده شــده اســت. ــن ب ــان از بی ــم اســلحه ی آن مه
در پــی ایــن حملــه، رییس جمهــور پیشــین افغانســتان، 
حامــد کــرزی در نشســتی موضــع ســختی علیــه 
امریــکا گرفــت و گفــت تصمیــم گرفتــه اســت امریــکا 

ــد. ــرون کن را از خــاک افغانســتان بی
ــب«  ــادر بم ــاب »م ــه پرت ــاور دارد ک ــرزی ب ــای ک آق
ــه عــزت مــردم افغانســتان و خــراب کــردن  ــن ب توهی

ــن کشــور اســت. ــط زیســت ای محی

جواب نظامی 
جواب می دهد

دو شنبه | 28 حمل 1396 | سال ششم | شماره 51283

استقبال گرم ارگ از مشاور امنیت ملی ترامپ
الیاس نواندیش



انتخابات ایران؛ 30 چهره ی آشنا که ثبت نام کردند

سفر معاون رییس جمهور امریکا به کره ی جنوبی

شمارش آرا در همه پرسی ترکیه آغاز شد

ارتش عراق در تالش تسخیر آخرین مواضع داعش در موصل
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بگو مگو از

ــاید  ــیان ش ــع داعش ــر مواض ــا« ب ــادر بم ه ــا »م ــه ب حمل
ــت. ــی نیس ــا کاف ــود، ام الزم ب

ــادی  ــش اعتق ــاح بین ــی و اص ــای اجتماع ــتر ها و زمینه ه ــردن بس از ب
ــان را  ــک آن ــران ایدئولوژی ــم فک ــان و ه ــربازگیری طالب ــای س ــه زمینه ه ک
ــای  ــن منضمه ه ــا و از مبرم تری ــف م ــن وظای ــد، از مهم تری ــم می کن فراه
جنــگ بــا تــرور در یک ونیــم دهــه گذشــته بــود کــه کمتــر بــه آن 

ــد. ــه ش پرداخت
ریشــه های  بــه  توجهــی  اندک تریــن  تنهــا  نــه  کار  این جــای  تــا 
ــته ایم  ــد، نداش ــوی دیورن ــونت پرور دو س ــه های خش ــت در بیش افراطی
ــرم  ــگ ن ــان جن ــی و منادی ــر طالبان ــه تفک ــف ب ــای مختل ــه گونه ه ــه ب بلک
ــن  ــع ای ــه نف ــه ب ــتخباراتی منطق ــازمان های اس ــام آور س ــات سرس و تبلیغ

ــم. ــاج داده ای ــا، ب گروه ه
ــه  ــار اینک ــیان در کن ــع داعش ــاالی مواض ــری ب ــم 16000000 دال ــاب ب پرت
ــدرو  ــروه تن ــن گ ــا ای ــارزه ب ــتان را در مب ــکا و افغانس ــخ امری اراده ی راس
ــر دارد  ــکار ناپذی ــاره ان ــم اش ــأله ه ــن مس ــه ای ــزارد، ب ــش می گ ــه نمای ب
و  طالبانیــزم  فرهنگــی  و  اجتماعــی  بســتر های  و  ریشــه ها  اگــر  کــه 
افراطیــت مســلح در الیه هــای مختلــف جامعــه ی افغانــی و مناطــق 
قبایلــی پاکســتان خشــکانده نشــود، بزرگ نمایــی و داعــش در افغانســتان 
ــی از کار  ــروه، گره ــن گ ــل ای ــکا در مقاب ــی امری ــدرت نظام ــش ق و نمای

ــاید. ــور نمی گش ــن کش ــی در ای ــران و بی ثبات ــته بح فروبس
ــت  ــماری از سیاس ــداری ش ــی و هم ذات پن ــه قباحت زدای ــه ک ــان گون هم
ــتی و  ــای تروریس ــر گروه ه ــان و دیگ ــا طالب ــا ب ــت م ــه گان بی خاصی پیش
ــان  ــک آن ــای ایدئولوژی ــاف کن ه ــاده ص ــران و ج ــه هم فک ــی ب باج ده
ــن  ــیدن ای ــت کش ــری و دس ــات و هم پذی ــح و ثب ــی صل ــتان رویای ــه آس ب

ــرد. ــد ب ــرده و نخواه ــونت ره نب ــگ و خش ــا از جن گروه ه

ــی  ــکوت غیراخاق ــود، س ــاب می ش ــه ی اعج ــه مای آن چ
و توجیهــات عبــث سیاســی پیرامــون بمــب بــه کار رفتــه 
ــی آن  ــی و ویران ــدرت تخریب ــو ق ــه از یک س ــی ک ــت. بمب ــار اس در ننگره
ــات و  ــاری از تلف ــچ آم ــر، هی ــوی دیگ ــردد و از س ــغ می گ ــت هم تبلی پش
ــی  ــن حال ــود. در عی ــت داده نمی ش ــه دس ــی ب ــردم ملک ــه م ــیب های آن ب آس
ــی  ــچ صدای ــرد، هی ــع ک ــض را رف ــن تناق ــوان ای ــه نمی ت ــه هیچ وج ــه ب ک

ــود. ــد نمی ش ــه بلن ــن حادث ــت ای ــدی در محکومی ج
 جنــب دیگــر مســأله، گذاشــتن امــر دفــاع اخاقــی و سیاســی آن، بــه دوش 
اســت  کــرزی  هم چــون  چهره هایــی  بدنام تریــن  و  امریکایی تریــن 
ــم  ــوع را دره ــفید موض ــیاه و س ــتر س ــد بیش ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــه در ح ک
ــرا  ــی ماج ــه ی غیراخاق ــه جنب ــی ب ــاً توجه ــه واقع ــا این ک ــزد ت می آمی

ــد. ــرده باش ک
 بنابرایــن، چه گونــه نمی تــوان لحظه یــی بــه بســته ی بهم پیوســته ی 
ماجــرای کاربــرد بمــب و بهانــه ی نابــودی داعــش و دفــاع طالبــان و کــرزی 

ــرد. ــر نک فک
ــوش  ــرای مغش ــی و ب ــش ردگم کن ــان نق ــرزی و طالب ــال ک ــری امث  موضع گی
کــردن مواضــع اخاقــی شــهروندان مطــرح می شــود کــه اتفاقــاً خــوب در 

ــت. ــته اس جایش نشس
 در هــر صــورت، آن چــه مهــم اســت ایــن اســت کــه کاربــرد چنیــن بمبــی 
بــه هــر بهانه یــی، یکــی از وحشــت آفرینی  های تاریــخ نظامی  گــری 
ــد آن را  ــش نمی توان ــل داع ــودی کام ــه ی ناب ــا بهان ــه حت ــت ک امریکاس
ــرار  ــرس ق ــه از ت ــم ک ــی ه ــی آن های ــکوت غیراخاق ــد. س ــه کن توجی
نگرفتــن در کنــار طالبــان و کــرزی؛ و یــا از روی خوش بینــی نابــودی 
ــه  ــز این ک ــت ج ــزی نیس ــد چی ــه کرده ان ــی را پیش ــن موقف ــش، چنی داع

ــد. ــزرگ را خورده ان ــازی ب ــن ب ــول ای گ

ــروع  ــراث نامش ــه می ــت ب ــگ خیان ــرزی؛ ان ک
خویشــتن

 ایــن کــه »بمــب پرمــت« همــه را غافلگیــر کــرد یــک واقعــت غیــر قابــل 
انــکار اســت. امــا واقعیــت انــکار ناپذیــر دیگر این اســت کــه پرتــاب این 
بمــب بــزرگ بــرای ســرکوب تروریســتان، بــا اســتقبال گســترده در افکار 
عمومــی همــراه شــده اســت. گــپ مــردم ایــن اســت کــه بــرای نابــودی 
ــپ از  ــن گ ــود. ای ــتفاده ش ــن اس ــر از ای ــب بزرگ ت ــد بم ــتان بای تروریس
اچیــن ننگرهــار تــا هلمنــد و بدخشــان و بامیــان و فاریــاب و امپراطــوری 

ــت. ــبه اس ــد و محاس ــل دی ــوح قاب ــه وض ــوک ب فیس ب
ــراض  ــه اعت ــر ب ــته اش کم ــرزی و دار دس ــط، حامدک ــن وس ــا در ای ام
بســته اند و بانــک اخــراج امریکایی هــا از کشــور را ســر داده انــد. 
گذشــته از اینکــه مخالفــت کــرزی و دار و دســته اش بــا ســرکوب قاطعانه 
ــن  ــتان در اچی ــگاه تروریس ــات و مخفی ــودی تاسیس ــتان و ناب تروریس
ننگرهــار، بانــک اســت مغایر خواســت و انتظــار مــردم، جالــب انگیزناک 
الف هــای ســر بــه هوایــی مــردی اســت کــه روزگاری بــا یــک پتــو زیــر 
ــل  ــه و تی ــه خان ــم کرای ــوز ه ــد و هن ــور ش ــا وارد کش ــایه امریکایی ه س
ــرم و  ــدک ش ــدون ان ــود، ب ــن می ش ــا تامی ــول امریکایی ه ــرش از پ موت

ــد. ــور را می زن ــکا از کش ــراج امری ــق الف اخ ــدور از منط ب
 شــرح اینکــه در زمــان حکومــت جنــاب عالــی چقــدر بمــب بــر خــاک 
ــذ  ــن کاغ ــزار م ــوی ه ــد، مثن ــی کن ــا او حکمران ــد ت ــه ش ــور ریخت کش

ــت. اس
ــن  ــی را خایی ــرف غن ــاال اش ــرزی ح ــه ک ــته اینک ــا گذش ــه این ه از هم
ــودش  ــورت خ ــر و ص ــه س ــت ب ــن جه ــد و از ای ــی می دان ــع مل ــه مناف ب
می کوبــد، دیــدن دارد و تماشــایی اســت. آدم را یــاد همــان گــپ قدیمــی 

ــان.« ــه درم ــت و ن ــه درد اس ــرده را ن ــود ک ــه »خ ــدازد ک می ان
ــور  ــه مح ــه برنام ــرزی ب ــای ک ــی موضعگیری ه ــرای بررس ــب ب دیش

ــب. ــث دیش ــده ی از بح ــم بری ــن ه ــودم. ای ــه ب ــوز رفت ــوع نی طل

علی  گفته ی  به  بنا  که  نفری   ۱۶۳۶ از  روز:  اطالعات 
برای  ایران،  در  انتخابات  ستاد  رییس  احمدی،  اصغر 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت 
شناخته شده  چهره های  از  نفر   ۳۰ از  بیش  کرده اند  نام 

هستند و بقیه شهروندان عادی.
تابع  ایرانی  االصل،  ایران،  اساسی  قانون  براساس 
و  امانت  و  سابقه  حسن  دارای  مدبر،  و  مدیر  ایران، 
اسالمی  جمهوری  مبانی  به  معتقد  و  مومن  تقوی، 
داوطلبان  شرایط  )شیعه(  کشور  رسمی  مذهب  و  ایران 

ریاست  جمهوری در این کشور است.
ابراهیم  روحانی،  حسن  از  هرچند  بی بی سی،  از  نقل  به 
قالیباف  محمدباقر  و  نژاد  احمدی  محمود  رئیسی، 
ریاست جمهوری  نامزدهای  سرشناس ترین  به عنوان 
یک  رییس جمهور،  معاون  یک  اما  می شود  برده  نام 
به  مجلس  فعلی  نماینده ی  سه  و  رهبری  خبرگان  عضو 
همراه شش وزیر سابق، یک سفیر سابق و ۱۰ نماینده ی 
یک  میان،  این  در  هستند.  داوطلبان  جزو  مجلس  سابق 

داوطلب زن و شش داوطلب، روحانی هستند.
شورای نگهبان ایران تاکنون صالحیت هیچ زنی را برای 
 ۱۳۷ از  است.  نکرده  تایید  ریاست جمهوری  نامزدی 
زنی که ثبت نام کرده اند اعظم طالقانی، فعال ملی مذهبی 
و دبیر کل جامعه زنان انقالب اسالمی چهره یی شناخته 

شده است. او سابقه ی نمایندگی مجلس هم دارد.

رهامی،  محسن  رئیسی،  ابراهیم  روحانی،  حسن 
نوروزی  حسن  و  بحطایی  هاشم  غرویان،  محسن 
انتخابات  از  دوره  این  روحانی  داوطلب  شش  هم 

ریاست جمهوری هستند. 
اند؛  این ها  دولت  منتقد  اصولگرایان  سرشناس  نامزدان 
دادستان  رضوی،  قدس  آستان  تولیت  رئیسی،  ابراهیم 
مورد  و  »مستقل«  نامزد  روحانیت،  دادگاه  ویژه ی 
تهران،  شهردار  قالیباف،  محمدباقر  جمنا،  حمایت 
مورد  نامزد  یازدهم،  انتخابات  خورده  شکست  نامزد 
مجلس،  سابق  نماینده  زاکانی،  علیرضا  جمنا،  حمایت 
حمایت  مورد  نامزد  و  انقالب  رهپویان  جمعیت  عضو 
و  مجلس  نماینده ی  حاجی بابایی،  حمیدرضا  جمنا، 
وزیر آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد 
رییس  میرسلیم،  مصطفی  جمنا،  حمایت  مورد  نامزد  و 
اسبق  وزیر  و  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای 
رییس جمهور  احمدی نژاد،  محمود  ارشاد،  و  فرهنگ 
سابق ایران، حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در زمان ریاست جمهوری 
احمدی نژاد،  محمود  دولت  مشاور  کلهر،  مهدی  او، 
محمود  دولت  علوم  وزیر  زاهدی،  مهدی  محمد 
دولت  کشاورزی  وزیر  خلیلیان،  صادق  احمدی نژاد، 
بنیاد  رییس  زریبافان،  مسعود  احمدی نژاد،  محمود 
موسوی،  احمد  احمدی نژاد،  محمود  دولت  در  شهید 

محمود  حقوقی  معاون  و  روسیه  در  ایران  سابق  سفیر 
و  شهر  شورای  سابق  عضو  بیادی،  حسن  احمدی نژاد، 
اسبق  وزیر  غرضی،  محمد  آبادگران،  جمعیت  دبیرکل 

پست و تلگراف.
نامزدان مطرح اصالح طلبان دولتی و حامی دولت این ها 
نامزد  ایران،  فعلی  جمهور  رییس  روحانی  حسن  اند؛ 
در  اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  اصلی 
انتخابات، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، 
محسن  روحانی،  حسن  برای  »پوششی«  کاندیدای 
رهامی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، 
سابق  عضو  سیما،  و  صدا  اسبق  رییس  هاشمی،  محمد 
هاشمی  اکبر  برادر  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
رفسنجانی، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس و دبیرکل 
حزب مردمساالری و مصطفی هاشمی طبا وزیر پیشین 

صنایع و رییس اسبق کمیته ی ملی المپیک.
عمده  سیاسی؛  جریان های  از  خارج  سرشناس  نامزدان 
اعظم طالقانی نماینده سابق مجلس، فعال ملی مذهبی و 
دبیر کل جامعه زنان انقالب اسالمی، قاسم شعله سعدی 
زندانی  و  ایران  رهبر  منتقد  مجلس،  سابق  نماینده ی 
انتشارات  مدیر  و  سیاسی  فعال  خزعلی  مهدی  سابق، 
هوشنگ  سابق،  زندانی  و  حکومت  منتقد  حیان، 
استاد  و  امریکایی  و  ایرانی  شورای  رییس  امیراحمدی 

روابط بین الملل دانشگاه راتگرز امریکا.

رییس جمهور  معاون  پنس،  مایک  روز:  اطالعات 
کشورهای  به  خود  سفر  از  بخش  اولین  در  امریکا، 
شرق دور به کره ی جنوبی رفت و با سربازان و افسران 

امریکایی مستقر در کره ی جنوبی دیدار کرد.
در  پنس  آقای  هواپیمای  فرود  از  پیش  ساعاتی  اما 
پرتاب  دیگری  موشک  شمالی  کره ی  سئول،  فرودگاه 
»تقریبًا  جنوبی  کره ی  دفاع  وزارت  گفته ی  به  که  کرد 

بالفاصله سرنگون شد.«
جیم ماتیس، وزیر دفاع امریکا، با انتشار بیانیه یی اعالم 
آزمایش  از  او  نظامی  تیم  و  ترامپ  »رییس جمهور  کرد 

موشکی ناموفق کره ی شمالی آگاهند.«
اشاره  با  امریکا،  رییس جمهور  معاون  پنس،  مایک 
و  واشنگتن  اتحاد  گفته  جهان  سراسر  در  تنش ها  به 
افزود  پنس  آقای  است.  شده  پیش  از  استوارتر  سئول 

هستیم  روبه رو  دنیا  سراسر  در  تنشی  پر  موقعیت  »با 
آرام  اقیانوس  حوزه  آسیایی  کشورهای  در  امر  این  اما 
با  که  می دهم  اطمینان  حال  این  با  است.  صادق  بیشتر 
اراده ی  و  عزم  از  واشنگتن  ترامپ،  پرزیدنت  رهبری 
ویژه یی برخوردار شده و تعهد ما به این اتحاد تاریخی 

نیز هیچگاه تا به این حد نبوده است.«
در  امریکایی  افسران  و  سربازان  از  تن   5۰۰ و  هزار   29
کره ی  در  سئول،  با  واشنگتن  نظامی  اتحاد  چارچوب 
ساالنه  مشترک  رزمایش های  و  هستند  مستقر  جنوبی 

انجام می دهند.
کره  حمل،   2۷ یک شنبه  روز  سحرگاه  دیگر،  سوی  از 
سینپو  دریایی  زیر  پایگاه  نزدیکی  در  محلی  از  شمالی 
فضا  به  بردی  میان  »اسکاد«  موشک  کشور  آن  شرق  در 

پرتاب کرد که بالفاصله از مسیر منحرف شد.

چین،  خارجه  وزارت  سخن گوی  هینگ،  جون  چو 
»در  گفته  و  داده  نشان  واکنش  شمالی  کره  اقدام  این  به 
کره  که  است  باری  پنجمین  این  اخیر  نیم  و  ماه  چهار 
جنوبی اقدام به پرتاب یک یا چند موشک کرده است. 
امنیت  شورای  قطع نامه  با  صریح  مخالفت  در  کار  این 
سازمان ملل است و صلح و امنیت در شبه جزیره ی کره 

و ثبات در قاره ی آسیا و جهان را به خطر می اندازد.«
ملی  امنیت  تیم  می گویند  سفید  کاخ  های  مقام 
پرزیدنت ترامپ او را در جریان نحوه پرتاب و سقوط 
قرار  شمالی  کره  توسط  شده  پرتاب  موشک  آخرین 

دادند.
شمالی  کره  موشک  سقوط  دالیل  یا  دلیل  از  هنوز 
مقام های  گزارش ها،  به  بنا  اما  نیست  دست  در  خبری 

نظامی امریکا از این امر شگفت زده نشده اند.

رای  صندوق های  یک شنبه  شام  حوالی  روز:  اطالعات 
ترکیه  اساسی  قانونی  تغییر  سرنوشت ساز  رفراندوم  در 

بسته شده و شمارش آرا شروع شده است.
آرا  شمارش  اولیه  نتایج  اساس  بر  بی بی سی،  از  نقل  به 
حدود ۶۳  می شود  شامل  را  آرا  کل  درصد  حدود 25  که 
و  »بله«  اساسی  قانون  تغییرات  به  دهندگان  رای  درصد 

حدود ۳۷ درصد به این رفراندوم »نه« گفته اند.
بیش از 55 میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه 

برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.
هنگام  در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
انداختن رای خود به صندوق گفت: »این یک همه پرسی 
معمولی نیست؛ این رفراندومی بسیار مهم است چون به 

سیستم اداره کشور مربوط می شود.«
همه پرسی دیروز )یک شنبه، 2۷ حمل( تنها به دو گزینه 
در  تغییر  با ۱۸  مرتبط  که  بود  شده  تقسیم بندی  نه  و  آری 

قانون اساسی ترکیه است.
قرار  این  از  اصالحات  در  پیشنهادی  موارد  از  بعضی 

و  است  دولت  تشکیل  مسئول  رییس جمهور  است:  
را  رییس جمهور  معاونان  یا  معاون  وزیران،  بر  عالوه 
لغو  رییس جمهور  سیاسی  بی طرفی  کند.  می  انتخاب 

می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
نمایندگان،  از  نیمی  رای  صورت  در  می تواند  مجلس 
زمینه استیضاح رییس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان 

دولت در برابر مجلس پاسخ گو نخواهند بود.
بر  نظات  برای  ویژه ی  اختیارات  از  رییس جمهور 
برخوردار  دادستان ها  و  قضات  عالی  شورای  عملکرد 

خواهد شد.
اجرایی  بخش نامه های  صدور  اختیار  از  رییس جمهور 
دوره  شد.  خواهد  برخوردار  کشوری  مقررات  وضع  و 
سال  چهار  از  مجلس  نمایندگی  و  ریاست جمهوری 
نمایندگان  تعداد  می یابد.  افزایش  سال  پنج  به  کنونی 
یافت.  خواهد  افزایش  نفر   ۶۰۰ به  نفر   55۰ از  مجلس 
به  سال   25 از  مجلس  نمایندگی  نامزدهای  سن  حداقل 

۱۸ سال کاهش می یابد.

همه پرسی  این  تصویب،  صورت  در  حال  این  با 
را  ترکیه  در  قدرت  ساختار  در  تغییرات  اساسی ترین 
کشور  این  در  جمهوری  مدرن  نظام  تأسیس  زمان  از 
پیش  قرن  یک  حدود  که  نظامی  داشت؛  خواهد  پی  در 

بنیان گذاری شده است.
نیمه  از  پیش  تا  همه پرسی  نتایج  می  رود  انتظار 

یک شنبه شب اعالم شود.
تغییرات  ایجاد  با  می خواهد  اردوغان  طیب  رجب 
را  پارلمانی  نظام  ترکیه،  اساسی  قانون  در  ساختاری 
اختیارات  رییس جمهور  تا  دهد  تغییر  ریاستی  نظام  به 

بیشتری داشته باشد.
خواهد  اجازه  او  به  اردوغان  آقای  نظر  مورد  تغییرات 
 2۰29 سال  تا  آتی  انتخابات  در  پیروزی  صورت  در  داد 
می گویند  اردوغان  آقای  حامیان  بماند.  باقی  قدرت  در 
سوی  به  حرکت  به  رییس جمهور  بیشتر  اختیارات 
این  می گویند  اما  مخالفان  می انجامد.  »مدرنیسم« 

اختیارات به »دیکتاتوری« در ترکیه دامن خواهد زد.

اطالعات روز: سربازان عراقی روز یک شنبه عملیات 
جدیدی را بر مواضع گروه دولت اسالمی یا داعش در 
آخرین  تسخیر  با  تا  کردند  آغاز  موصل  کهنه ی  شهر 

سنگرهای داعش، بن بست به وجود آمده را بشکنند.
 2۰۱۴ تابستان  در  اسالمی  دولت  گروه  تندروان 
موصل - دومین شهر بزرگ عراق - را تصرف کردند، 
بخش های  گذشته  ماه  شش  در  عراقی  نیروهای  اما 
داعش  جنگجویان  چنگ  از  دوباره  را  شهر  این  زیادی 

بیرون کرده است.
یک  در  تندروان  آنجاییکه  از  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
موصل  قدیمی  شهر  مسکونی  ساحات  در  گذشته  ماه 
انسانی  سپر  ملکی  بی دفاع  مردم  از  و  گرفته  سنگر 
از  است.  کند  عراقی  سربازان  پیشرفت  اند،  ساخته 

شهر،  پیچ  و  خم  پر  و  باریک  جاده های  هم،  سویی 
تقریبًا  را  عراقی  نیروهای  وسایط  و  تانک  حرکت 

ناممکن ساخته است.
حکومت عراق گفته است که اکنون سربازان آن کشور 
النوری  جامع  مسجد  به  را  خود  و  شده  کهنه  شهر  وارد 

که قلب شهر پنداشته می شود، نزدیک ساخته اند.
دارد،  نمادین  حیثیت  داعشیان  برای  النوری  مسجد 
تشکیل  گروه،  این  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  زیرا 
اعالم  مسجد  این  در  را  خود  خوانده ی  خود  خالفت 

کرد.
شود  گرفته  نامش  است  نخواسته  که  عراقی  افسر  یک 
به خبرگزاری رویترز گفته است که اکنون جنگ خانه 
در  داعش  جنگجویان  و  عراقی  سربازان  میان  خانه  به 

شهر کهنه ی موصل جریان دارد.
حمالت  موجود،  وضعیت  با  است  گفته  همچنان  او 
مطلوب  حربه ی  موترسایکل  توسط  انتحاری 

جنگجویان داعش است.
نیروهای دولتی عراق با حمایت توپخانه یی و هوایی، 
را  شهر  غربی  نصف  و  موصل  شهر  شرقی  بخش های 
تصرف  به   اکنون  و  کرده  پاکسازی  داعشیان  وجود  از 
کرده  تمرکز  است،  داعش  سنگر  آخرین  که  کهنه  شهر 

اند.
کهنه ی  شهر  در  اکنون  غیرنظامی  هزار   ۴۰۰ حدود 
با  دیگر  نفر  هزار   ۳۰۰ از  بیش  و  اند  مانده  گیر  موصل 
شهر  این  در  را  شان  خانه های  نظامی،  عملیات  آغاز 

ترک گفته و به مناطق امن فرار کرده اند.
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مصدومیــت  دلیــل  بــه  بیــل  گــرت 
عضالنــی قــادر بــه همراهــی رئــال برابــر 

ــود.  ــد ب ــخ نخواه ــرن مونی بای
ــس  ــو پ ــاه دل ــر م ــه اواخ ــل ک ــرت بی گ
ــن  ــه میادی ــه ب ــه ماه ــی س از مصدومیت
بازگشــت، بــار دیگــر دچــار مصدومیــت 
ــت  ــازی رف ــان ب شــده اســت. او در جری
لیــگ  نهایــی  چهــارم  یــک  مرحلــه 
ــرن مصــدوم شــد و  ــل بای ــان مقاب قهرمان
نیمــه دوم جــای خــود را بــه آسنســیو داد. 
زیــدان در نشســت خبــری ســه روز 
ــت  ــه وضعی ــرد ک ــد ک ــود تایی ــش خ پی
ــه  ــت و او ب ــب نیس ــدان مناس ــل چن بی

ــه  ــون ک ــا خیخ ــل بــازی ب ــن دلی همی
ــت  ــد را از دس ــزار ش ــب برگ ــنبه ش ش
داد. گمانــه زنی هــا در مــورد حضــور 
او در بــازی برگشــت مقابــل بایــرن و 
ــر بارســا  ــازی یک شــنبه آینــده براب ــز ب نی
همچنــان ادامــه دارد بــا ایــن حــال مــارکا 
از قطعــی بــودن غیبــت بیــل برابــر بایــرن 
ایــن  ادعــای  بــه  اســت.   داده  خبــر 
ــدارد روی  ــد ن ــدان قص ــر، زی ــع معتب منب
ــرن از او  ــل بای ــد و مقاب ــل ریســک کن بی
ــت  ــوز وضعی ــرد. هن اســتفاده نخواهــد ک
ــرای حضــور  ــزی ب ــوق ســتاره ول ــن ف ای

در ال کالســیکو مشــخص نیســت. 

ــی  ــنال مدع ــرمربی آرس ــر، س ــن ونگ آرس
ــار  ــه ب ــه فاجع ــش در خان ــه تیم ــد ک ش
نبــوده ولــی در بازی هــای خــارج از خانــه 
ــده  ــر نش ــوب ظاه ــی خ ــدازه کاف ــه ان ب

ــت.  اس
کــه  ضعیفــی  نتایــج  بــا  توپ چی هــا 
اخیــرا کســب کرده انــد بــه رده هفتــم 
جــدول لیــگ برتــر ســقوط کرده انــد 
کســب  بــرای  دشــواری  کار  حــاال  و 
ــد  ــش رو خواهن ــگ پی ــهمیه چمپیونزلی س
ــر  ــاگردان ونگ ــنبه ش ــروز دوش داشــت. ام
ــت و  ــد رف ــرو خواهن ــاف میدلزب ــه مص ب
ســرمربی فرانســوی معتقــد اســت تیمــش 
در خــارج از خانــه بــه انــدازه کافــی خوب 

ــت.  ــوده اس نب
او گفــت: »بایــد مطمئــن شــویم کــه بــازی 
بعــدی نمایــش خوبــی خواهیــم داشــت و 

ــی  ــم. وقت ــازی می کنی ــود ب ــام وج ــا تم ب
راجــع بــه امتحــان روحــی صحبــت 
می کنیــم، یعنــی این کــه بــدون توجــه 
بــه این کــه در چــه شــرایطی قــرار داریــد، 
خــوش بدرخشــید. ولــی چیــزی کــه قطعا 
ــه در  ــت ک ــن اس ــا رخ داده ای ــم م در تی
ســه مــاه اخیر،هیــچ ثباتــی وجــود نداشــته، 
ــه.  مخصوصــا در بازی هــای خــارج از خان
در بازی هــای خانگــی فاجعــه بــار نبودیــم 
ــف  ــی ضعی ــه خیل ــی در خــارج از خان ول
ــوع  ــن موض ــردن ای ــل ک ــم و تحلی بودی
ــته  ــرا در گذش ــت زی ــوار اس ــیار دش بس
بســیار قدرتمنــد بودیــم. روزهــای خوبــی 
ــه  ــم ک ــته ایم. نمی دان ــر نگذاش ــت س پش
ــل  ــه داخ ــن ب ــارج از زمی ــی در خ بی ثبات
ــان منتقــل شــده  ــن و عملکــرد بازیکن زمی

یــا نــه.«

لوئیــس انریکــه، ســرمربی بارســلونا تاکیــد 
ــرای تمامــی جام هــای  کــرد کــه تیمــش ب

ممکــن خواهــد جنگیــد. 
ــه  بارســا شنبه شــب گذشــته موفــق شــد ب
ســختی و بــا نتیجــه 3-2 رئــال سوســیداد 
را شکســت داده و 3 امتیــاز ایــن بــازی 
حســاس را از آن خــود کنــد. دو گــول 
ــی  ــر کاف ــول از آلکاس ــک گ ــی و ی از مس
ــیداد،  ــول سوس ــود دو گ ــا وج ــه ب ــود ک ب
ایــن بارســا باشــد کــه پیــروز میــدان شــود. 
ــل  ــه گذشــته 3-0 مقاب ــه هفت ــا ک کاتاالن ه
ــه  ــن هفت ــد و ای ــت خورده ان ــووه شکس ی
بــازی برگشــت را برگــزار می کننــد، بــرای 
ــز  ــد و انریکــه نی تمــام جام هــا نقشــه دارن

ــه ایــن موضــوع تاکیــد کــرد.  ب
ــا  ــا ت ــام جام ه ــرای تم ــا ب ــت: »م او گف
ــک  ــم ی ــن تی ــد، ای ــم جنگی ــان خواهی پای
تیــم برنــده و قهرمــان اســت و هــر کســی 
شــک دارد بایــد قیــد شــکش را بزنــد. مــن 
ــرد  ــتم. رویک ــی هس ــی راض ــم خیل از تیم
بازیکنانــم فوق العــاده اســت. بــا ایــن 
نتیجــه روحیــه خوبــی بــرای بــازی بــا یووه 
گرفتیــم. امتیــازات خوبــی جمــع کرده ایــم 
ــول  ــازی را در ط ــدن ب ــی بازگردان و توانای
90 دقیقــه داریــم. بــازی بعــدی بــه مصــاف 
یــووه می رویــم کــه حــاال تمــام فکــر مــن 
ــی  ــا باشــیم ول ــر از این ه ــد بهت اســت. بای

ــم.« ــور داری ــا حض ــام رقابت ه ــا در تم م

پــپ گواردیــوال، ســرمربی منچسترســیتی، 
پــس از پیــروزی 3-0 تیمــش مقابــل 
ســاوتهمپتون، عملکــرد شــاگردانش را 

ــرد.  ــین ک تحس
اول  نیمــه  در  دیــدار  ایــن  در  ســیتی 
نتوانســت دروازه حریــف را بــاز کنــد 
امــا در نیمــه دوم ســه بــار توســط ونســان 
کمپانــی، لــروی ســانه و ســرخیو آگوئــرو 
بــه گــول رســید و بــه رتبــه ســوم جــدول 

ــر برگشــت.  ــگ برت لی
ــروزی  ــن پی ــه از یازدهمی ــوال ک گواردی
خــارج از خانــه تیمــش راضــی بــود، بــه 
ــا  ــا واقع ــرد م ــت: »عملک ــگاران گف خبرن
خــوب بــود. مــا ســرانجام توانســتیم 
ــت  ــم و موقعی ــی بدهی ــاس پیاپ 2۵-20 پ
گول زنــی ایجــاد کنیــم. در نیمــه اول 

پیــدا کــردن فضــای مناســب آســان نبــود 
کافــی  گول زنــی  موقعیت هــای  امــا 
ایجــاد کردیــم. بعــد از این کــه گــول 
زدیــم، فضــای بیشــتر در اختیارمــان بــود 

ــم.« ــول بزنی ــا گ ت
او همچنیــن در مــورد کاپیتــان تیمــش کــه 
در ایــن دیــدار موفــق بــه گول زنــی شــد، 
گفــت: »ونســان یــک مدافــع میانی اســت 
کــه خیلــی خــوب بــا تــوپ کار می کنــد. 
ــل  ــت فص ــه نمی توانس ــی از این ک پیگرین
خیلــی  کنــد،  اســتفاده  او  از  گذشــته 
ناراحــت بــود. امیــدوارم کــه او تــا پایــان 
فصــل آمــاده بمانــد. می دانــم کــه او 
چقــدر بــرای هــواداران مهــم اســت؛ بــه 
ــام  ــم انج ــرای تی ــه ب ــی ک ــر کارهای خاط

داد.«

ــد،  ــال مادری ــوان رئ ــک ج ــکو، هافب ایس
مقابــل  از درخشــش در دیــدار  پــس 
اســپورتینگ خیخــون، بــه طــور تلویحــی 
اعــالم کــرد کــه احتمــاال قــراردادش را بــا 

ــرد.  ــد ک ــد خواه ــگاه تمدی ــن باش ای
ایــن ملی پــوش اســپانیایی در ایــن فصــل 
کمتــر در ترکیــب اصلــی رئــال قــرار 
ــایعاتی در  ــل ش ــن دلی ــه همی ــه و ب گرفت
ــی  ــم و حت ــن تی ــی او از ای ــورد جدای م
ــا او  ــد ام ــر ش ــا منتش ــه بارس ــش ب رفتن
کــه در پیــروزی 3-2 امــروز رئــال برابــر 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــول زد، اع خیخــون، دو گ
ــد  ــو خواه ــانتیاگو برنابئ ــده اش در س آین

ــود.  ب
»همیشــه  گفــت:  خبرنــگاران  بــه  او 
ــه  ــه ام ک ــح گفت ــور واض ــه ط ــن را ب ای
رئــال  در  ســال ها  بــرای  می خواهــم 
بمانــم. نمی دانــم چــرا بقیــه تعجــب 
می کننــد کــه مــن می خواهــم بیشــتر 
ــم؛  ــال بمان ــازی کنــم. می خواهــم در رئ ب
ــالش  ــگاه ت ــن و باش ــال ها. م ــرای س ب

ــم.« ــت بگیری ــم درس ــا تصمی ــم ت می کنی
ایســکو در ایــن فصــل تنهــا 1۵ بــار 
در ترکیــب اصلــی رئــال بــه میــدان 
ــه  ــی تیمــش ب ــه ای از مرب ــا کین ــت ام رف
دل نــدارد: »زیــدان ترکیــب اصلــی را 
ــیوه ای  ــه ش ــم را ب ــد و تی ــاب می کن انتخ
ایــن  می کنــد.  مدیریــت  اســتثنایی 
پیــروزی نشــان داد کــه او چقــدر خــوب 
ــه  ــم ک ــد. می دان ــرل می کن ــرایط را کنت ش
ــالش  ــتم و ت ــا هس ــم دنی ــن تی در بهتری
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــا کارم را ب ــم ت می کن

ــم.«  ــام بده انج

ــزه  ــخ از انگی ــرن مونی ــی بای ــتاره اتریش س
بــاالی خــود و هم تیمی هایــش قبــل از 
دیــدار حســاس برابــر رئــال مادرید ســخن 

ــان آورد.  ــه می ب
بایــرن مونیــخ آمــاده دیــدار برگشــت برابــر 
رئــال مادریــد در یــک چهــارم نهایــی 
ــا در  ــود. باواریایی ه ــان می ش ــگ قهرمان لی
دیــدار رفــت بــا نتیجــه  دو بــر یــک برابــر 
رئــال تــن بــه شکســت داده انــد و کار 
بســیار ســختی در ســانتیاگو برنابئــو دارنــد. 
و  خــود  زیــاد  انگیــزه  از  آالبــا 
ــاس  ــدار حس ــل از دی ــش قب هم تیمی های
ــد روز  ــال ســخن گفــت : »در چن ــر رئ براب
ــم.  ــال بروی ــاف رئ ــه مص ــد ب ــده بای آین
بــدون شــک بــازی ســختی پیــش رو داریم 
امــا از انگیــزه باالیــی نیــز برخورداریم. همه 
مــا بی صبرانــه در انتظــار شــروع شــدن این 
بــازی بــزرگ هســتیم و می خواهیــم نشــان 
ــال  ــه دنب ــتیم. ب ــی هس ــم بزرگ ــم تی بدهی

پیــروزی و جبــران شکســت دیــدار رفــت 
هســتیم. انگیــزه و توانایــی الزم بــرای 
ــال را در برنابئــو داریــم.  شکســت دادن رئ
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــالش خ ت

هــدف بــه کار می گیریــم.«
برابــر  تیمــش  تســاوی  دربــاره  آالبــا 
ــت:  ــز گف ــلیگا  نی ــوزن در بوندس بایرلورک
ــم.  ــادی را از دســت دادی ــای زی »فرصت ه
ــم  ــدار بودی ــن دی ــروزی در ای ــته پی شایس
نتیجــه   نمی توانــد  هــم  تســاوی  امــا 
ــه مثبــت ایــن  ــرای مــا باشــد. نکت ــدی ب ب
بــازی فرصت هــای زیــادی بــود کــه 
خلــق کردیــم امــا متاســفانه قــدر آن هــا را 

ندانســتیم.«
بایــرن مونیــخ بــا وجــود تســاوی در 
ایــن دیــدار، بــا اختــالف هشــت امتیــازی 
ــده  ــب کنن ــن تعقی ــه نزدیک تری ــبت ب نس
ــی  ــدی باق ــدول رده بن ــدر ج ــود در ص خ

ــد. مان

هرچنــد  گذشــته  شنبه شــب  بارســلونا 
ــود  ــی از خ ــدان خوب ــازی چن نتوانســت ب
برابــر سوســیداد ارائــه دهــد بــا ایــن حــال 

ــد.  ــروزی 3-2 ش ــب پی ــه کس ــق ب موف
ــه  ــا توانســت فاصل ــب بارس ــن ترتی ــه ای ب
ســه امتیــازی خــود بــا رئــال صدرنشــین را 
ــو ایــن  ــه بعــد در برنابئ حفــظ کنــد و هفت
فرصــت را دارد تــا بــا کســب ســه امتیــاز، 
خــود را بــا کهکشــانی ها هــم امتیــاز کنــد. 
بارســلونا همچنیــن چهارشــنبه در نوکمــپ 
بایــد بــرای جبــران شکســت ســنگین 0-3 
ــی  ــه کار بزرگ ــت ب ــوس دس ــر یوونت براب
ــگ  ــی لی ــه نهای ــه نیم ــد ب ــا بتوان ــد ت بزن

ــد.  ــود کن ــان صع قهرمان
جــرارد پیکــه در پایــان بــازی بــا سوســیداد 
ــواری  ــازی دش ــت: »ب ــگاران گف ــه خبرن ب
ــن  ــروزی در ای ــه پی ــتیم ک ــود. می دانس ب
ــم،  ــر می باختی ــت و اگ ــی اس ــازی حیات ب

ــگا از  ــی در اللی ــر قهرمان ــان براب امیدهای م
بیــن می رفــت. هرچنــد نتیجــه ای قاطعانــه 
کســب نکردیــم ولــی پیــروز شــدیم. در هر 
صــورت پــس از شکســت برابــر یوونتوس 
نیــاز بــه ایــن بــرد داشــتیم. مــا هــم انســان 
هســتیم و باخــت ســنگین در توریــن روی 
روحیــه همــه تاثیــر منفــی گذاشــته بــود.«

ــی  ــه توانای ــم ک ــی داری ــا تیم ــران: »م جب
ــز  ــوس و نی ــر یوونت ــران شکســت براب جب
پیــروزی بــر رئــال در برنابئــو را دارد. 
برابــر پــاری ســن ژرمــن ثابــت کردیــم کــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــه کاره ــم چ می توانی
دهیــم و در ســال های اخیــر هــم بــه 
ــال را در برنابئــو مغلــوب  ــدازه کافــی رئ ان
کرده ایــم. معتقــدم هیــچ چیــز غیــر ممکــن 
نیســت و اگــر بتوانیــم یوونتــوس را حــذف 
ــاف  ــه مص ــی ب ــرژی مضاعف ــا ان ــم، ب کنی

ــت.« ــم رف ــال خواهی رئ

ســتاره  ابراهیموویــچ،  زالتــان 
منچســتریونایتد معتقــد اســت کــه انتقــاد 
ــا  ــاوی 1-1 ب ــس ازتس ــو پ ژوزه مورینی
ــش  ــر هم تیمی های ــت از او و دیگ اندرلخ
ــت.  ــوده اس ــت ب ــا و درس ــه ج ــال ب کام
یونایتــد چندیــن موقعیــت عالــی داشــت 
تــا نتیجــه خوبــی مقابــل اندرلخت کســب 
ــا  ــم باره ــن تی ــان ای ــی بازیکن ــد ول کن
ــت  ــا در نهای ــد ت ــوزی کردن ــت س موقعی
دندونکــر کار را بــه تســاوی کشــاند 
ــت در  ــدار برگش ــه دی ــز ب ــه چی ــا هم ت
الدترافــورد کشــیده شــود. مورینیــو پــس 
از بــازی از مهاجمیــن تیمــش انتقــاد کــرد 
و حــال زالتــان، ایــن انتقــادات را بــه جــا 

و درســت می دانــد. 

ایــن  از  او  می کنــم  »فکــر  گفــت:  او 
جهــت درســت می گویــد زیــرا مــن 
خیلــی آمــاده نبــودم و کمــی خســته 
بــودم. ولــی ایــن بهانــه نیســت زیــرا بــاز 
هــم بایــد خــوب کار می کــردم، بــاز 
هــم بایــد خیلــی خیلــی بهتــر از نمایشــم 
ــا  ــی ب ــن گاه ــودم. م ــدار می ب در آن دی
خــودم صحبــت می کنــم و بــه نظــرم 
بــازی بــا اندرلخــت بــازی خوبــی نبــود. 
یــک مــاه فرصــت داریــم، بازی هــای 
ــا  ــن تقریب ــش روی ماســت، م ــادی پی زی
در تمــام بازی هــا حضــور داشــته ام. ولــی 
هنــوز هــم در تــالش هســتیم، هنــوز هــم 
می جنگیــم، هــم در لیــگ اروپــا و هــم در 
ــم.« ــر دو می جنگی ــرای ه ــر. ب ــگ برت لی

ونگر: در خارج از خانه ضعیف کار کرده ایمبیل بازی برگشت برابر بایرن را از دست داد

انریکه: تا پایان برای تمام جام ها می جنگیم

گواردیوال: باالخره توانستیم 25 پاس پیاپی بدهیم

ایسکو: آینده من در رئال خواهد بود

آالبا: منتظر بازی برگشت با رئال هستیم

هشدار پیکه به یوونتوس و رئال مادرید

زالتان: انتقادات مورینیو از من 
درست و به جا بود

آنچلوتی: منتظر یک بازی 
تاریخی در برنابئو باشید

تاریک ترین روز ورزشی 
مسوت اوزیل

کارلــو آنچلوتــی بــا وجــود شکســت 1-2 از رئــال 
ــش  ــود تیم ــه صع ــان ب ــت، همچن ــازی رف در ب

ــدوار اســت. امی
ــر  ــودش براب ــن خ ــته در زمی ــه گذش ــرن هفت بای
ــد در  ــده بای ــال مغلــوب شــد و ســه شــنبه آین رئ
برنابئــو شکســت 1-2 را جبــران کنــد تــا بــه نیمــه 

ــد.  ــی راه یاب نهای
ــرن  ــول بای ــدون گ ــاوی ب ــس از تس ــی پ آنچلوت
برابــر لورکــوزن گفــت: »منتظــر یــک بــازی بزرگ 
و تاریخــی در برنابئــو باشــید. بــه خودمــان و 
توانایی های مــان ایمــان داریــم و می دانیــم کــه 
ــت.  ــم داش ــه را خواهی ــدن نتیج ــس برگردان چان
می خواهیــم بهتریــن نمایــش فصل مــان را در 

ــم.« ــه دهی ــال ارائ ــر رئ ــت براب ــازی برگش ب
مصدومــان: »لواندوفســکی در مونیــخ بــه صــورت 
انفــرادی تمریــن می کنــد و بــه مــن گفته انــد کــه 
شــرایطش رو بــه بهبــود اســت. در مــورد بواتنــگ 
و هوملــس هــم بایــد تــا ســه شــنبه صبــر کنیــم. 
ــر  ــت حاض ــازی برگش ــه در ب ــر س ــدوارم ه امی

باشــند.«

مســوت اوزیــل در کتابــی کــه بــه تازگــی منتشــر 
ــی  ــن روز ورزش ــن و تاریک تری ــرده، از تلخ تری ک

خــود نوشــته اســت. 
ــه  ــد جــدا و ب ــال مادری ــال 2013 از رئ ــل س اوزی
آرســنال پیوســت. او بــا ایــن تیــم دو قهرمانــی در 
جــام حذفــی کســب کــرده بــا ایــن حــال همــواره 
ــزرگ،  ــای ب ــه در بازی ه ــود ک ــاد می ش از او انتق

ــت.  ــته اس ــده داش ــای ناامیدکنن نمایش ه
بیشــترین حجــم انتقــادات زمانــی به وی وارد شــد 
ــت و  ــازی رف ــش در دو ب ــاه پی ــه آرســنال دو م ک
ــگ  ــورد و از لی ــرن خ ــول از بای ــت 10 گ برگش

قهرمانــان کنــار رفــت. 
ــن  ــه ای ــاره ب ــن اش ــود ضم ــاب خ ــل در کت اوزی
دو بــازی نوشــته اســت: »حــذف آرســنال توســط 
ــه  ــن لحظ ــدون شــک تاریک تری ــخ ب ــرن مونی بای
ــج  ــی از پن ــن یک ــود. ای ــن ب ــه ای م دوران حرف
ــه  ــا ب ــود. م ــم ب ــنال ه ــز آرس شکســت تحقیرآمی
ــم. آرســن  ــاده شــده بودی ــازی آم ــرای ب ــی ب خوب
ــرد.  ــن ک ــا روش ــرای م ــازی را ب ــه ب ــر برنام ونگ
هــدف مــا خســته کــردن متــس هوملــس مدافــع 
بایــرن بــود و امیــدوار بودیــم کــه بــه ایــن روش 
بایــرن را متوقــف کنیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــم.  ــازی کردی ــد ب ــی ب ــم. همگ ــت خوردی شکس
ایــن عملکــردی بــود کــه نمی توانیــم آن را نادیــده 
ــم.  ــت درس بگیری ــد از آن دو شکس ــم. بای بگیری
ــئولیت آن  ــم و مس ــئوال کنی ــان س ــد از خودم بای
ــان،  ــام بازیکن ــم. تم ــده بگیری ــر عه ــی را ب ناکام
ــئولیت  ــد مس ــرمربی بای ــی س ــان حت ــام مربی تم
ــاق  ــی ام اتف ــی فوتبال ــد. در زندگ ــول کنن آن را قب
ــی همیشــه  ــن بخــورم؛ ول ــه زمی ــاده اســت ک افت
بلنــد شــده ام و پیروزی هــا و عناویــن قهرمانــی را 
بعــد از شکســت کســب کــرده ام. این شکســت در 

ــد داد.« ــی خواه ــرن نتیجــه خوب ــر بای براب
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امراهلل صالح رسمًا 
به عنوان وزیر دولت در امور 

اصالحات نهادهای امنیتی معرفی شد

نتایج بررسی الکترونیکی شدن انتخابات 
تا سه روز دیگر اعالم می شود

اطالعــات روز: امــراهلل صالــح دیــروز )یک شــنبه، 27 حمــل( 
ــدش  ــمت جدی ــی در س ــد حکومت ــای ارش ــوی مقام ه از س
ــر دولــت در امــور اصالحــات نهادهــای امنیتــی  ــوان وزی به عن
ــد  ــران ارش ــات افس ــر تعیین ــارت ب ــی نظ ــورد عال ــس ب و ریی

ــی شــد. ــی معرف ــای امنیت نیروه
آقــای صالــح کــه در حکومــت قبلــی رییــس عمومــی امنیــت 
ملــی بــود دیــروز رســماً کار در ســمت جدیــدش را آغــاز کرد.
در مراســم معرفــی او، عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجراییــه، حنیــف 
اتمــر مشــاور امنیــت ملــی، تــاج محمــد جاهــد وزیــر داخلــه، 
ــای  ــر از مقام ه ــماری دیگ ــاع و ش ــر دف ــی وزی ــداهلل حبیب عب

حکومتــی حضــور داشــتند.
آقــای صالــح بیشــتر از یــک مــاه پیــش از ســوی رییس جمهــور 
ــر دولــت در امــور اصالحــات نهادهــای امنیتــی  ــوان وزی به عن
ــد  ــران ارش ــات افس ــر تعیین ــارت ب ــی نظ ــورد عال ــس ب و ریی

نیروهــای امنیتــی تعییــن شــد.
آقــای عبــداهلل در ایــن مراســم تأکیــد کــرد کــه فســاد در بخــش 
ــای  ــات در نهاده ــت و اصالح ــل اس ــل تحم ــی غیرقاب امنیت
امنیتــی بــرای حفــظ مرزهــا و تامیــن امنیــت کشــور یــک امــر 

حیاتــی اســت.
عبــداهلل افــزود کــه حکومــت وحــدت ملــی بــه اصالحــات در 
تمــام عرصه هــا،  از جملــه در بخــش امنیتــی  متعهــد اســت و در 

ایــن راســتا گام هــای مهمــی نیــز برداشــته اســت.
ــات  ــور اصالح ــت در ام ــر دول ــاد وزی ــه ایج ــس اجرایی ریی
نهادهــای امنیتــی را یــک گام مؤثــر در راســتای اصالحــات در 
بخــش امنیتــی کشــور دانســت و تاکیــد نمــود کــه بــا توجــه به 

تجربــه و اندوخته هــای آقــای صالــح و دیگــر اعضــای بــورد،  
ــی  ــای امنیت ــات در نهاده ــش اصالح ــت در بخ ــدوار اس امی

گام هــای جــدی برداشــته شــود.
او بــا غیرقابــل تحمــل خوانــدن فســاد در نهادهــای امنیتــی بــه 
تمــام نهادهــای ذیربــط هدایــت داد تــا بــا ایــن نهــاد در بخــش 
مبــارزه بــا فســاد و تقویــت نیروهــای مســلح کشــور همــکاری 

. کنند
آقــای صــالح نیــز وعــده ســپرد کــه بــا تمــام تــوان در راســتای 
ــی و  ــش امنیت ــور در بخ ــازی ام ــات و ساده س آوردن اصالح
ایجــاد پشــتوانه ی مطمئــن بــرای ســربازان و افســران بــا اعضای 

ــد. ــورد کار می کن ب
ــک  ــی ی ــه اصالحــات در بخــش امنیت ــزود ک ــح اف ــای صال آق
بحــث جــدی و مســتمر بــرای بهبــود وضــع نیروهــای امنیتی و 
دفاعــی اســت و ایــن نهــاد در کمــک بــا دیگــر نهادهــا فعالیــت 
می کنــد و بــه هیچ صــورت در صــدد ایجــاد یــک نهــاد مــوازی 

در ایــن عرصــه نیســت.
ــن ســمت معرفــی شــود،  ــح پیــش از این کــه در ای ــای صال آق
ــیده  ــم فروپاش ــور از ه ــی کش ــای امنیت ــه نهاده ــود ک ــه ب گفت
اســت. همچنــان فســاد در نهادهــای امنیتــی همــواره خبرســاز 
شــده اســت و تعیینــات نیــز در ایــن نهادهــا یکــی از مشــکالت 

دیگــر اســت.

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــات روز: کمیس اطالع
1۵ روز پیــش یــک تیــم تخنیکــی را تعییــن کــرد 
ــد  ــوژی در رون ــتفاده از تکنول ــات اس ــه امکان ک
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی ها 
ــر  ــیون خب ــن کمیس ــون ای ــد، اکن ــی کن را بررس
ــا ســه روز دیگــر  می دهــد کــه نتایــج بررســی ت

معلــوم می شــود.
ــو  ــخن گو و عض ــاد، س ــع صی ــان عبدالبدی گالج
ــه  ــه اســت ک ــات، گفت کمیســیون مســتقل انتخاب
ــخ  ــی تاری ــم تخنیک ــن تی ــان کار ای ــس از پای پ
برگــزاری انتخابــات پیــش رو و نیــز مراکــز 

ــد. ــد ش ــن خواه ــی روش رأی ده
از ســوی دیگــر آقــای صیــاد گفتــه کــه کمیســیون 
ــه ی برگــزاری  ــاره ی هزین ــات درب مســتقل انتخاب
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی ها 

دارد. نگرانی هایــی 
پیش تــر کمیســیون مســتقل انتخابــات گفتــه بــود 
ــا  ــی ب ــدی زمان ــی »نیازمن ــم تخنیک ــک تی ــه ی ک
نظرداشــت تقویــم انتخاباتــی، چگونگــی ارتبــاط 
ــره ی  ــوژی تذک ــا تکنول ــک ب ــام بایومتری ــت ن ثب
الکترونیکــی و دیتابیــس رای دهنــدگان، محرمیــت 
ــی  ــج، ارزیاب ــت نتای ــدی و مصونی رای، جمع بن
عملیاتــی )منابــع بشــری، آمــوزش، آگاهــی 
ــی  ــه و بررس ــر را مطالع ــوارد دیگ ــه(« و م عام

ــرد. ــد ک خواهن
نتایــج بررســی های ایــن تیــم مشــخص خواهــد 

کــرد کــه امــکان برگــزاری انتخابــات پیــش روی 
ــا  ــت ی ــر اس ــی امکان پذی ــورت الکترونیک به ص
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــیون گفت ــر کمیس ــر. پیش ت خی
ــایر  ــار س ــی در کن ــارب قبل ــت تج در نظرداش
اصالحــات، اســتفاده از تکنولــوژی در رونــد 
انتخابــات را گزینــه ی مناســبی بــرای حــل 

می دانــد. کشــور  در  انتخاباتــی  چالش هــای 
ــی  ــر الکترونیک ــواره ب ــی هم ــای حکومت مقام ه
ــه در  ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــات تأکی ــدن انتخاب ش
این صــورت انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ــد  ــزار خواه ولســوالی ها به صــورت شــفاف برگ

شــد.
پیشــین  رییــس  معنــوی،  فضل احمــد  امــا 
کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه ایــن بــاور 
ــده  ــک کنن ــای کم ــاوری نهاده ــه بی ب ــت ک اس
بــه حکومــت وحــدت ملــی و اعضای کمیســیون 
مســتقل انتخابــات ســبب بی عالقه گــی جامعــه ی 

ــت. ــده اس ــات ش ــه انتخاب ــی ب جهان
اســتفاده از تکنولــوژی و الکترونیکــی شــدن 
انتخابــات در افغانســتان یــک بحــث جدیــد 
بــا  افغانســتان  قبلــی  انتخابات هــای  اســت. 
اصــالح  بــوده .  تقلب هــای گســترده همــراه 
از  انتخابــات  برگــزاری  و  انتخاباتــی  نظامــی 
تعهــدات رهبــران حکومــت وحــت ملــی اســت 
کــه الکترونیکــی شــدن انتخابــات بخشــی از 

ــت. ــدات اس ــن تعه ــدن ای ــی ش عمل


