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خاموشی المپها تعجب ندارد

یک هفته پس از تخریب اولین پایهی برق در بغالن ،شرکت
برشنا از منهدم شدن پایههای بیشتر برق در بغالن خبر
میدهد .این شرکت هرچند آمار دقیق از پایههای تخریب
شده ارائه نمیکند اما گزارشهایی که به نقل از افراد محل به
نشر رسیده ،حاکی است که دیروز دستکم یک پایهی برق
توسط مخالفین مسلح اره شده و از کار افتاده است .در پی
تخریب پایههای برق در بغالن ،برق وارداتی ازبکستان که
به کابل منتقل میشد ،قطع شده است .بر اساس معلومات
شرکت برشنا ،پایههای تخریب شده  280میگاوات برق را از
اوزبکستان انتقال میداد که با قطع شدن...

چرا زبالههاي پايتخت مديريت نميشود؟
شهر کابل بهعنوان پايتخت و يکي از
مهمترين مراکز اقتصادی-سياسی که
حدوداً بيست فيصد از مجموع نفوس
کشور را در خود جاه داده است ،بعد
از ايجاد حکومت موقت شاهد تحوالت
و مهاجرتهای زيادی از گوشه و کنار
کشور بوده است.
تجمع و تمرکز بيش از حد نفوس بنا به
داليل گوناگون ،چون فرصتهايي بيشتر
و بهتر شغلی ،تحصيلی ،دورنماي نسبت ًا
بهتر امنيتی ،موجوديت شفاخانهها و...
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دایرةالتعاریفافغان

یکی از سواالت جدی این است که چرا تذکرهی برقی یا شناسنامهای
الکترونیکی توزیع نمیشود؟ جوابش بسیار ساده است .توزیع نمیشود
چون تفاهمی روی کلمهی افغان صورت نگرفته ،ضرورت درج کردن
و درج نکردن این کلمه در شناسنامه ،جنجالی شده و در نهایت این
فرصت نیک و مبارک فدای همین کشمکش قومی-امتیازی شده است.
البته این جنجال زیاد هم بیمورد نیست ،چرا که تعریف افغان نزد مردم
بسیار متفاوت است .یکی یکچیز تعریف میکند ،دیگری چیز دیگری.
من خیلی تالش کردم یک مربعالتعریف جامع از این کلمه اینجا ارائه
کنم.
اشرف غنی :افغان به کسی گفته میشود که از هیچ افغان دیگر...
چهل تکه | ص5

حملهی انتحاری در کابل 20
کشته و  29زخمی برجای گذاشت

بحران انرژی در دولت

رییس جمهور :با گروههایی که مردم ما را
میکشند هرگز گفتوگو نمیکنیم
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چراهندهلیکوپترهایجنگی
به افغانستان میفرستد؟

قبرستانخالفتها
شکست داعش در افغانستان

نه ،منظورم از بحران انرژی در دولت این قطع و وصل شدن برق در
روزهای اخیر نیست .میدانم حاال عدهای به خاطر قید «در روزهای
اخیر» دشنام میدهند و میگویند« :روزهای اخیر؟ جناب خبرنگار-
شهروند الفوک ،مگر پیش از روزهای اخیر برق ما خیلی منظم بود؟»
دل تان .من فکر میکنم به مصلحت همهی ما آن است که گاهی فکر
کنیم فقط در همین چند روز اخیر وضع ما کمی بدتر شده .از نظر
روانی ،این گزینهی بهتری است .آقا را میبینید که سالهاست شکمش
برای خود یک دندغوری مستقل است؛ وقتی به او میگویید که کمی
مواظب چاقی خود باشد ،به عالمت تصدیق حرف شما سر خود را
تکان میدهد و میگوید« :آری واهلل ،در این اواخر کمی...

زمان آن فرا رسیده است تا استرالیا طالبان را
به لیست سازمانهای تروریستی اضافه کند

اخیراً ،وزارت دفاع افغانستان سه هلیکوپتر جنگی  25-Miرا به نیروی هوایی افغانستان
منتقل کرده است .این هلیکوپترها توسط هند تهیه شده بودند .این نخستینبار است که
دهلی نو تجهیزات نظامی مرگبار به افغانستان میفرستد .نیروی هوایی افغانستان سه
هلیکوپتر  25-Miاز چهار هلیکوپتری که وعده داد شده بودند را دریافت کرده است .این
هلیکوپترها جایگزین هلیکوپترهای جنگی  35-Miقدیمی خواهند شد و یک پیشرفت
مهم در قابلیتهای پشتیبانی هوایی افغانستان در مبارزهای مدام علیه طالبان در سراسر
کشور بهوجود خواهند آورد.
در تاریخ  20جنوری ،افغانستان تایید کرد که سه هلیکوپتر  25-Miآماده شدهاند و
میتوانند در عملیاتها مورد استفاده قرار بگیرند .هلیکوپترهای  25-Miاحتما ًال برای
نخستینبار در جنگ فعلی علیه طالبان در والیت هلمند استفاده خواهند شد .غالم سخی
احمدزی ،معاون رییس لوجستیک وزارت دفاع افغانستان...

در جنوری  ،2015نیروهای کردی داعش را از کوبانی ،شهری که قب ًال یکی از سنگرهای
مستحکم این گروه پنداشته میشد ،بیرون راندند .در آن زمان ،داعش یک بیانیه صوتی
صادر کرد تا به جنگجویان محاصره شدهاش دوباره روحیه بخشد .در این بیانیه ،ابو محمد
العدنانی ،سخنگوی داعش ،به سربازان داعش اطمینان داد که این گروه «قویتر و قویتر
میشود» و «بدون هیچ شک و تردیدی گامهای مطمئنی بر میدارد» .سپس عدنانی یک
مسئلهی تعجبآور را یادآور شد :داعش والیت خراسان ،قلمروی که شامل افغانستان و
پاکستان است ،را به فهرست فزایندهای از گروهکهایش افزوده است.
از زمان تاسیس والیت خراسان ،افغانستان به [منطقه]ی حیاتی در مبارزات داعش برای
گسترش در سطح جهان تبدیل شده است .اما چالشهای [موجود] در افغانستان ،از همان
آغاز این گروه را به ستوه آورده است .پس از بیش از دو دهه جنگ ،طالبان عمیق ًا در
اجتماعات ستیزهجویان افغانستان جاخوش کردهاند .این گروه ،بهعنوان...

در تاریخ  20جنوری سال  2016در کابل ،یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک موتور ،بر
اتوبوسی حمله کرده و موجب کشتهشدن  7مسافر و زخمیشدن بیش از  20نفر دیگر شد.
این اتوبوس درحال انتقال کارمندان تلویزیون طلوع بود؛ یک شبکهی تلویزیونی خصوصی
که بهدلیل پوشش شجاعانهی اخبار و مسایل افغانستان شهرت دارد .بیشتر کشتهشدگان
جوانان بودند .یکی از آنها به نام مهری عزیزی ،قرار بود دو روز پس از حادثه ،مراسم
نامزدیاش را جشن بگیرد.
بر همه روشن است که چه کسانی مسئول این حمله بودهاند .ماههاست که تلویزیون طلوع
و کارمندان آن در تیررس حمالت طالبان افغانستان قرار داشتند .زمانیکه طالبان شهر
قندوز در شمال افغانستان را از تاریخ  28سپتامبر تا  13اکتوبر  2015به محاصره درآوردند،
تلویزیون طلوع نقش اصلی در گزارش موارد تجاوز به حقوق بشری توسط طالبان در این
شهر را برعهده داشت .این اطالعات بعدتر...
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جواد ناجی

خاموشی المپها تعجب ندارد
یک هفته پس از تخریب اولین پایهی برق در بغالن ،شرکت
برشنا از منهدم شدن پایههای بیشتر برق در بغالن خبر میدهد.
این شرکت هرچند آمار دقیق از پایههای تخریب شده ارائه
نمیکند اما گزارشهایی که به نقل از افراد محل به نشر رسیده،
حاکی است که دیروز دستکم یک پایهی برق توسط مخالفین
مسلح اره شده و از کار افتاده است .در پی تخریب پایههای
برق در بغالن ،برق وارداتی ازبکستان که به کابل منتقل میشد،
قطع شده است .بر اساس معلومات شرکت برشنا ،پایههای
تخریب شده  280میگاوات برق را از اوزبکستان انتقال میداد
که با قطع شدن لینهای برق ،در حال حاضر تنها  70میگاوات
برق حرارتی دیزل و  80میگاوات برق از تاجیکستان داریم.
سال گذشته به دلیل برف کوچ در سالنگ پایهی برق از کار
افتاد و برق چند والیت از جمله کابل برای هفتهها قطع شد.
قطع شدن برق خسارتهای زیادی به مردم وارد کرد .این
مشکل هرچند طبیعی و ناشی از برف کوچ بود اما نشان داد که
مسئوالن مربوط کمترین آمادگی را برای مصونیت تأسیسات
ندارند .تخریب پایههای برق در بغالن اما متفاوت از سال
گذشته است.
در حال حاضر نبرد سنگین در والیت بغالن میان نیروهای
امنیتی و طالبان جریان دارد .پایههای تخریب شده نیز در
مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارد و به همین خاطر به
نیروهای فنی برای ترمیم پایههای برق اجازه داده نشده تا
به محل بروند .ازاینرو امید نمیرود که بهزودی ساحه از
وجود طالبان پاکسازی شود تا لین برق مجددا ً وصل گردد.
طالبان از یک طرف درگیر جنگ با نیروهای امنیتی هستند و
از طرف دیگر با تخریب تأسیسات عامالمنفعه سعی میورزند
حکومت را در تنگنا قرار دهد .واقعیت این است که طالبان
چه در گذشته یا اکنون بهصورت مستقیم مردم و یا منافع
مردم را مورد هدف قرار دادهاند .جادهها و پُلچکها ،تخریب
و آتش زدن مکاتب یکی از نمونههایی است که طالبان در
چهارده سال گذشته از تخریب آن دریغ نکردند .با آگاهی
به این واقعیت که گروه طالبان در هر فرصت به جان و مال
دولت و مردم حمله خواهد کرد ،اما آمادگیها برای مقابله با
آن در پایینترین سطح قرار دارد .مسیر عبور لینهای برق یکی
از مواردی است که حکومت برای محافظت از آن بایستی
آمادگی کامل داشته باشد و قبل از وقوع حادثه ،از تخریب آن
جلوگیری کند.
با وجود اینکه ناامنیها افزایش پیدا کرده و امنترین مکانها
تبدیل به میدان جنگ شده است ،اما حکومت با نادیده گرفتن
آن ،به جای اینکه زمینههای بروز بحران را مدیریت کند ،به
نگرانیهای مردم افزوده است .بغالن نمونهی بارز این واقعیت
است .حکومت مرکزی به جای اینکه جنگ در بغالن را
درست مدیریت کند ،همزمان در حال بررسی طرح انتقال مرکز
این والیت ،از پلخمری به بغالن مرکزی است .در وضعیتی که
خطر سقوط بغالن بهدست طالبان وجود دارد ،چرا حکومت
طرح تغییر مرکز والیت را مطرح میکند؟ منطقهی دند شهاب
الدين که پایههای برق تخریب شده در آنجا موقعیت دارد،
زیر کنترل طالبان قرار دارد .دند شهاب الدین مربوط به مرکز
این والیت است .نگرانی اصلی در حال حاضر قطع شدن لین
برق نیست بلکه ترس این وجود دارد که مبادا این والیت
بهدست طالبان سقوط کند.
اینکه پایتخت کشور در عمق سیاهی و تاریکی فرو رفته است
جای تعجب ندارد .اینکه شهروندان کشور در نبود انرژی
برق چه مقدار هزینه پرداخت میکنند و متضرر میشوند،
چرخ کارخانههای تولیدی از فعالیت باز میماند ،مطرح بحث
نیست .در عمق این تاریکی و بیبرقی جنایتهای وحشتناکی
در حال وقوع است .حادثهی هولناک دیروز و روزهای قبل
در کابل نبود انرژی برق را از یاد برده است .مردم به فکر
فرار و حفظ جان ماندهاند .در چنین وضعیتی که سرها از تن
قطع میشوند ،انتظار وصل برق خواست شیک و آرمانی به
حساب میرود.



حملهی انتحاری در کابل  20کشته و  29زخمی برجای گذاشت
رییس جمهور :با گروههایی که مردم ما را میکشند هرگز گفتوگو نمیکنیم

اطالعات روز :صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله
ی انتحاری حوالی  1:45بعد از ظهر
میگوید که در حمله 
روز دوشنبه ،در منطقهی دهمزنگ 20 ،تن کشته و  29تن
دیگر زخمی شدهاند.
جرنال ایوب سالنگی ،معین ارشد امنیتی وزارت داخله نیز
لحظاتی پس از انفجار در صفحه تویرتش نوشت که در این
حمله  10تن کشته و  20تن زخمی شدهاند .وی گفته است
که بیشرت قربانیان این رویداد افراد ملکی اند.
با این وصف ،ممکن است آمار تلفات این رویداد تغییر
کند.
ذبیح الله مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان گفته است که
یکی از اعضای این گروه ،حمل ه را انجام داده است.
حمل ه کنندهی انتحاری ،مواد انفجاری را در لباس خود
جاسازی کرده بود .بصیر مجاهد ،سخنگوی پولیس کابل
گفته است که فرد انتحاری قصد داشت همراه با مراجعین

وارد ساختامن پولیس نظم عامه شود ،وقتی توسط پولیس
شناسایی شد مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد.
این حملهی انتحاری در مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس
رخ داده است .مقر فرماندهی پولیس رسحدی ،فرماندهی
پولیس نظم عامه و باغ وحش کابل نیز در این ساحه موقعیت
دارند.
در یک ماه گذشته ،کابل شاهد چندین حمل ه انتحاری بوده
است .در رویداد تکاندهندهی دو هفته پیش موتر حامل
کارمندان «موبی گروپ» در رسک داراالمان کابل هدف
حمل ه انتحاری قرار گرفت که در آن  7نفر کشته و  27نفر
دیگر زخمی شدند.
رییس جمهور و رییس اجرایی این حمله را محکوم
کردند
رییس جمهور غنی حمله انتحاری در کابل را به شدیدترین
الفاظ محکوم کرده و گفته است« :گروههایی که باعث

حنیف اتمر :به نتایج مذاکرات چهارجانبه صلح
خوشبین هستیم

اطالعات روز :محمد حنیف امتر ،مشاور امنیت ملی رییس
جمهور میگوید که به نتایج مذاکرات چهارجانبه صلح
افغانستان با گروه طالبان خوشبین است.
آقای امتر دیروز در دیدار با یوجینگ ،سفیر جمهوری
چین در کابل همچنان گفته است که حضور چین در این
گفتوگوها امیدواری رسیدن به صلح را بیشرت کرده است.
مشاور امنیت ملی افزود« :جمهوری چین نقش کلیدی را در

این زمینه دارد و میتواند با استفاده از نفوذ منطقوی خود،
گفتوگوهای صلح افغانستان را به نتیجه مثبت برساند».
این خوشبینی از طرف مشاور امنیت ملی رییس جمهور
غنی درحالی ابراز میشود که یک حملهی انتحاری
دیروز در کابل  20کشته و  ۲9زخمی برجای گذاشت.
طالبان مسئولیت این حمله را بدوش گرفتند .پس از آغاز
گفتوگوهای چهارجانبه صلح ،این چندمین حمله انتحاری

بیش از  200جنگجوی خارجی
در مرز افغانستان و تاجیکستان جابهجا شدهاند

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت قندوز میگویند که
بیش از  200جنگجوی خارجی به شمول  40جنگجوی
تاجیکستانی ،در مرز افغانستان و تاجیکستان جابهجا
شدهاند.
امان الدین قریشی ،ولسوال امام صاحب قندوز گفته است
که براساس اطالعات موجود ،در حدود  200جنگجوی
خارجی در نواحی مرزی افغانستان و تاجیکستان در آن

سوی دریای آمو پناهگاه ساختهاند.
آقای قریشی همچنان افزوده است که گروه طالبان نیز در
این منطقه ،ساخت ماین را از انجنیران تاجیکستانی آموزش
میبیند.
به گفته وی ،جنگجویان خارجی در زمان عملیات نیروهای
امنیتی ،در آنسوی دریای آمو در منطقه موسوم به قلم گذر
(جنگالت مربوط به تاجیکستان) پناه میبرند.

فدراسیونهای فوتبال افغانستان و قطر
قرارداد همکاری پنجساله امضا کردند

اطالعات روز :مسئوالن در فدراسیون فوتبال کشور گفتهاند
که فدراسیونهای فوتبال افغانستان و قطر یک قرارداد
همکاری پنجساله را امضا کردهاند.
سید علی کاظمی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته است
که بر اساس این قرارداد ،کشور قطر به مدت پنج سال،

اردوگاههای مترینی برای متام ردههای سنی فوتبال ،در
اختیار افغانستان میگذارد .آقای کاظمی به بیبیسی گفته
است ایجاد نخستین آکادمی معیاری فوتبال و برگزاری
کالسهای آموزشی برای آشنایی مربیان و داوران افغان با
معیارهای جهانی فوتبال ،از دیگر مفاد این قرارداد است.

لیونل مسی میخواهد
برای مرتضی احمدی کاری انجام دهد

اطالعات روز :گزارشها میرساند که پدر و دفرت روابط
عمومی لیونل مسی ،ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونای
اسپانیا گفتهاند که مسی در جریان موج عکسهای مرتضی
که در شبکههای اجتامعی دست به دست میشود ،است و
میخواهد برای او کاری انجام دهد.
مرتضی احمدی ،پرس پنج ساله از ولسوالی جاغوری والیت
غزنی با پوشیدن لباس پالستیکی که روی آن شامرهی ده و نام
مسی نوشته شده بود ،عکسش در رسانههای مجازی پخش
شده و شهرت جهانی کسب کرد.
به تازگی دفرت روابط عمومی لیونل مسی ،به بخش اسپانیایی
بیبیسی گفت ه که فوق ستارهی فوتبال آرژانتین و تیم
بارسلونای اسپانیا عالقهمند است «در صورت اثبات هویت
مرتضی احمدی ،برای او کاری بکند».

به گفتهی این دفرت ،این کار میتواند مالقات با مرتضی
احمدی یا فرستادن هدیهای از جمله پیراهن ورزشی برای
او باشد .پیشرت خورخه مسی ،پدر لیونل مسی به خربگزاری
فرانس پرس گفته بود که این فوتبالیست از عکسهایی که در
رسانههای اجتامعی دست به دست میشود ،آگاهی دارد و
«میخواهد کاری برای این هوادار خود انجام دهد».
همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که مسی مایل
است بهزودی ممکن با مرتضی دیدار کند ،هرچند تا هنوز
زمان و مکان این دیدار نهایی نشده است.
سید علی کاظمی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به
فرانس پرس گفته است« :مسی با فدراسسیون در ارتباط است
تا دیدار با این پرس خُرد سال را برنامهریزی کند».
کاظمی افزوده است« :ما روی این کار میکنیم که آیا مسی

وزارت دفاع :در شب و روز یکشنبه
 31دهشتافگن طالب را کشتهایم
اطالعات روز :وزارت دفاع ملی میگوید که در نتیجهی
عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در شب و روز یکشنبه
در نقاط مختلف کشور 31 ،دهشتافگن طالب کشته 3 ،تن

زخمی و  7تن دستگیر شدهاند.
وزارت دفاع در خربنامهی روز دوشنبه خود میگوید ،این
ت که در مربوطات ولسوالیهای گیرو در والیت غزنی،
عملیا 

کشتار مردم عام ،زنان و کودکان ما میشوند ،حکومت هرگز
با آنان گفتوگوهای صلح را انجام منیدهد و در راستای
مبارزه با این گروهها ،نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
بیشرت از پیش بسیج خواهند شد».
عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه نیز حمل ه انتحاری دیروز
را محکوم کرده و گفته است که اینگونه حمالت به رضر
گفتگوهای صلح است و گروههای مسلح به جای انجام
حمالت تروریستی ،به روند صلح بپیوندند.
رهربان حکومت وحدت ملی در حالی این اظهارات را بیان
میکنند که در یک ماه گذشت کابل شاهد چندین حمله
انتحاری بوده و حملهی دیروز را نیز گروه طالبان به عهده
گرفتند .از سویی هم ،نشستهای چهار جانبه گفتوگوهای
صلح میان افغانستان ،پاکستان ،امریکا و چین امیدواریهایی
را ایجاد کرده است که طالبان به میز مذاکرات صلح حارض
شوند.
است که در کابل بوقوع میپیوندد.
سفیر چین در دیدار با مشاور امنیت ملی نیز گفته است که
کشورش از پالیسی دولت افغانستان در جهت تامین امنیت
و تحکیم صلح حامیت میکند .آقای یوجینگ از نتایج
مذاکرات چهارجانبه صلح ابراز خوشبنی کرده و گفته است
که مذاکرات چهارجانبه نتایج مثبت خواهد داشت.
آقای امتر و سفیر چین خوشبینیشان را در مورد نتایج
مذاکرات چهارجانبه صلح درحالی بیان میکنند که قرار
است دور سوم گفتوگوهای صلح به تاریخ  ۱۷دلو در
اسالمآباد برگزار شود .در گفتوگوهای جهارجانبه صلح،
افغانستان ،پاکستان ،امریکا و چین حضور دارند.
پیش از این نیز خربهایی مبنی بر حضور تروریستان در مرز
دو کشور به نرش رسیده بود .اما این برای اولینبار است که
گزارشهایی از ایجاد پناهگاههای طالبان در مرز دو کشور
منترش میشود.
قریشی گفته است که برای پاکسازی کامل ولسوالی امام
صاحب در مرز تاجیکستان و افغانستان از حضور تروریستان
نیاز به راهاندازی عملیات گسرتده است.
پیش از این گزارشهایی هم منترش شده بود که در مرز
افغانستان و تاجیکستان ،تروریستان؛ جوانان و کودکان را
برای انجام حمالت انتحاری و نحوه کارگذاری ماینها
آموزش میدهند.
این قرارداد همکاری در جریان سفر رسمی کرامالدین کرام،
رییس فدراسیون فوتبال کشور به قطر ،امضا شده است.
فوتبال افغانستان در سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته
است .تیم فوتبال کشور در جام کشورهای جنوب آسیا یک
بار قهرمان شده و دو بار به نایب قهرمانی این جام دست یافته
است .اما در کنار دستآوردها ،با مشکالت جدی نیز دست
و پنجه نرم میکند .نبود امکانات کافی ،نبود میدانهای
معیاری و ندیدن آموزشهای حرفهای از مشکالت جدی
فوتبال کشور به شامر میرود.
به افغانستان میآید یا این پرس پنج ساله به اسپانیا سفر خواهد
کرد ،یا اینکه هر دو در یک کشور سومی دیدار کنند».
سفارت اسپانیا در کابل نیز به فرانس پرس گفته است که هر
کار ممکن را انجام میدهد تا دیدار آنها را در یک کشور
اروپایی فراهم کند.
با این حال علیرضا آقازاده ،دبیرکل فدراسیون فوتبال کشور
روز دوشنبه به بیبیسی گفته است که هنوز هیچ چیزی
مشخص نیست و این فدراسیون در حال تالش برای مساعد
ساخنت زمینهی این مالقات است.
او افزوده ،هر زمان که تالشهای آنها به نتیجه برسد ،رسانهها
را در جریان قرار خواهند داد.
با این حال باشگاه بارسلونا تاکنون نظر رسمی خود را در این
رابطه اعالم نکرده است.
روز دوشنبه مرتضی همراه با خانوادهاش به کابل آمد و در
تلویزیونهای محلی حضور یافت .گفتوگوهایی که با
مرتضی انجام شده ،نشان میدهد که او عالقهی خاص به
فوتبال و به لیونل مسی ،ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا دارد.
گومل و برمل در پکتيکا ،شهر قندهار ،گذره هرات ،تگاب
بدخشان ،پشتون کوت فاریاب و دهنه غوری بغالن راه اندازی
شده بود 5 ،تن از رسبازان ارتش نیز شهید شدهاند.
این وزارت افزوده که در جریان این عملیات مقداری سالح
و مهامت دهشتافگنان بهدست نیروهای امنیتی افتاده و دهها
حلقه ماین نیز کشف و خنثا شده است.
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چرا زبالههاي پايتخت مديريت نميشود؟
عبدالوهاب آزاد /ماسرت انکشاف پايدار
بخش نخست

شهر کابل بهعنوان پايتخت و يکي از مهمترين مراکز
اقتصادی-سياسی که حدوداً بيست فيصد از مجموع
نفوس کشور را در خود جاه داده است ،بعد از ايجاد
حکومت موقت شاهد تحوالت و مهاجرتهای زيادی از
گوشه و کنار کشور بوده است.
تجمع و تمرکز بيش از حد نفوس بنا به داليل گوناگون،
چون فرصتهايي بيشتر و بهتر شغلی ،تحصيلی،
دورنماي نسبت ًا بهتر امنيتی ،موجوديت شفاخانهها و
رشد سماروقوار و بیپيشينهی ناامني در واليات کشور
باعث شده است تا افراد کام ًال نا آشنا با زندگي و قوانين
شهري به اين شهر مهاجرت نموده و شهر زيبای ديروز
کابل را به دومين شهر کثيف دنيای امروز مبدل سازد.
کثیفترین شهر جهان
عدم مسؤليتپذيری و مديريت ضعيف در سطح
شهرداری کابل و مخصوص ًا در رياست تنظيف اين
اداره ،در کنار نبود ماستر پالن منظم شهری ،زيربنا،
امکانات تخنيکی ،عدم موجوديت بودجه کافی بنا به
نبود ظرفيت انسانی و جمعآوری درست ماليات و ايجاد
سيستم ارائه خدمات در بدل پول ،نبود سيستم کارا و
مفيد ،موجوديت فساد مالي ،استخدام کارمندان پير و
غير مسلکی بر مبناي روابط ،استفاده از وسايل ابتدايي
و عدم اعتماد مردم نسبت به دولت همه از عواملی اند
که جايگاه دومين شهر کثيف جهان را نصيب دولت
کابل و کابل نشينان نموده است.
ظاهراً از بس مشکالت ديگر دامنگير مردم و
دولتمردان گرديده است ،انبار شدن زبالههاي جامد
در گوشه و کنار شهر از ديدها دور مانده ،اما اساس ًا در
درازمدت يکی از چالشهاي عمده و مهمی است که
تاثيرات بسا منفی را باالی زندگی اجتماعی ،اقتصادی،
محيط زيستی و منابع طبيعی موجود در محدودهی
شهر کابل از خود بر جاه میگذارد .با مطالع ه تاريخچه
مديريت زبالههای شهری در سطح جهان و مقايسهی
آن با وضعيت فعلی شهر کابل ،آدم تصور مینمايد که
شهروندان پايتخت در قرن چهاردهم ،درست همان
موقعی که انسانها زبالههاي توليد شدهی شان را از در
و دروازهی خانههاي شان به کوچه و بازار میريختاندند،
بسر برده و حتا همان قوانين ابتدايي که حکم میکرد
هر فاميل و دکاندار مسؤليت دارد تا محدودهی را که
مربوط به خانه و کار و بارش میگردد ،از زباله پاک
کاری نمايد ،در اين شهر به اجرا گذاشته نشده است.

در اين شهر مثل همهی موارد ديگر ،امکانات شهرداری
هم بيشتر از اينکه بر مبناي يک برنامه کارا و سالمی
از قبل تعیين شده و عقالنی برای شهروندان و تنظيف
ترس
شهر به کار گرفته شود ،بر مبناي تعصبات قومیِ ،
از دست دادن قدرت و جايگاه و قهر و غضب واليان زر
و زور تقسيم و مديريت میگردد.
تقسیمبندی ناعادالنهی ناحیههای شهر کابل
رياست تنظيف شهرداری کابل دور از همهی مسايل
علمی ،بدون در نظر داشت فيصدی نفوس ،وضعيت
اقتصادی مردم ،ظرفيت توليد زباله ،محدوده و مساحت
جغرافيايي ناحيههاي شهرداری و فاصله ناحيهها از
ساحه جمعآوری و دفن زباله بهگونهی کام ًال آگاهانه
ناحيههاي شهر کابل را به ناحيههاي مرکزی و حاشيوی
تقسيم نموده است ،مسؤالن اين رياست توجه و امکانات
بيشتر شهرداری را به ناحيههاي مرکزی شهر که عموم ًا
افراد بلند پايه و مقامات دولتی در آن زندگی مینمايند،
تمرکز داده است و به نواحی پر نفوس ديگر شهر که
در آن مردم بدون زور و زر زندگی مینمايند ،کمترين
توجه را مبذول داشتهاند ،بهگونهی نمونه :میشود از
ميان  ۲۲ناحيه شهر کابل ،از ناحيه سيزدهم شهرداری
که بيشتر از  ۲۰فيصد نفوس شهر کابل را در خود جاه
داده است ،نام گرفت .این ناحیه کمتر از چهار فيصد
امکانات شهرداری و آنهم چند عراده موتر فرسوده ،کم
حجم و افراد پير و کهن سال را در اختيار دارد که به
هيچوجه بسنده نيست.
وعدهی مدینه فاضله
کابل شايد يکی از همان بد شهرهايي باشد که همهی
زبالههاي جامد و مايع آن از هر منبع و نوع -حتا
زبالههاي زهری -بدون در نظر داشت همهی موارد
علمی (سه آر) از مبنا تا انتها ،با هم مخلوط بوده و
همانگونه با ناديده گرفتن تاثيرات منفی آن روی
صحت ،زيبايی شهر ،آبهاي سطحی و زيرزمينی در
کوچه و پس کوچههاي شهر و در بهترين حالت هم
تنها  ۳۰فيصد آن در ساحه گزگ زير انبارهاي از خاک و
الي بهگونهی کام ًال غيرمعياری و علمی دفن میگردد.
با مطالعهی قوانين محيط زيستی و شهرداری ،چنين
به نظر میرسد که اين قوانين فقط نقش کتابها شده
و کمترين توجه در قسمت تطبيق آن در سطح شهر
توسط دولت و مردم صورت نگرفته است و آنچه

صورت گرفته است همان صحبتهاي احساسی،
عاطفی و دهان ُپر کن بوده است که بيشتر برای جلب
توجه و گمراه نمودن اذهان مردم در جريان انتخاباتها
گفته شده و ضميمهی منشورها گرديده است .مطمئن ًا
اگر نويسندگان آن سطور ،يک بار ديگر آن بخشها را
مرور نمايند شايد به ريش خويش بخندند و بگويند که
چه مدينهی فاضله را برای مردم وعده داده بودند و حال
در چه گندابی گير ماندهاند .دقيق ًا آنچه را که آنها در
آن ايام به مردم نويد داده بودند و بدان وسيله رای
گردآورده بودند ،در شرايط کنونی کشور قابليت اجرايي
نداشته و به ميخی میماند که کسی تالش دارد او را
در سنگ فرو برد.
تحصیالت شهردارها
يافتههاي سال  ۲۰۱۴نشان میدهد که از ميان همهی
شهرداران کشور ،فقط  ۳فيصد آنها تحصيالت تا
سطح ماستری ۳۷ ،فيصد آنها ليسانس ۵۶ ،فيصد
فارغ صنف دوازده ۱ ،فيصد فارغ صنف نهم ۲ ،فيصد
فارغ صنف ششم و  ۱فيصد ديگر شان هم تحصيالت
مسلکی ابتدايي دارند ،آنهم در شرايطی که صدها نفر
ماستر و ليسانس در اين سرزمين دنبال نان آبرومندانه
سرگردان اند و در نهايت هم با دنيايي از نااميدی و
ياس دل به دريا زده و راه مهاجرت را به پيش میگيرند.

کابل شايد يکی از هامن بد
شهرهايي باشد که همهی
زبالههاي جامد و مايع آن از
هر منبع و نوع -حتا زبالههاي
زهری -بدون در نظر داشت
همهی موارد علمی (سه آر) از
مبنا تا انتها ،با هم مخلوط بوده
و هامنگونه با ناديده گرفنت
تاثريات منفی آن روی صحت،
زيبايی شهر ،آبهاي سطحی
و زيرزمينی در کوچه و پس
کوچههاي شهر و در بهرتين
حالت هم تنها  ۳۰فيصد آن در
ساحه گزگ زير انبارهاي از خاک
و الي بهگونهی کامالً غريمعياری
و علمی دفن میگردد.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

دایرةالتعاریف افغان

یکی از سواالت جدی این است که چرا تذکرهی برقی یا شناسنامهای
الکرتونیکی توزیع منیشود؟ جوابش بسیار ساده است .توزیع منیشود
چون تفاهمی روی کلمهی افغان صورت نگرفته ،رضورت درج کردن و
درج نکردن این کلمه در شناسنامه ،جنجالی شده و در نهایت این فرصت
نیک و مبارک فدای همین کشمکش قومی-امتیازی شده است.
البته این جنجال زیاد هم بیمورد نیست ،چرا که تعریف افغان نزد مردم
بسیار متفاوت است .یکی یکچیز تعریف میکند ،دیگری چیز دیگری.
من خیلی تالش کردم یک مربعالتعریف جامع از این کلمه اینجا ارائه
کنم.
ارشف غنی :افغان به کسی گفته میشود که از هیچ افغان دیگر نه برتر
باشد نه کمتر! ههههههههههههه بسوزد دلهای غریب.
مجاهدین :افغان یعنی مجاهد! افغانها یعنی مجاهدینترین مردم! کوه
نگفت ،صحرا نگفت ،خستگی و تشنگی و گرسنگی نگفت ،خواب نگفت
و بیداری نگفت ،همه یک چیز گفت ،چه چیز؟! افغان .الله اکرب الله اکرب
الله اکرب! (گرچه یک عده انتقاد میکنند که اگر این تعریف مجاهدین
درست است ،پس چرا به خانهجنگی روی آوردند؟ در همین مورد یکی
از اعظمترین مجاهدین گفت که آن یک تفریح بود و ما همرای هم
شوخی میکردیم .مجاهدین اول کاری منیکند ،اگر رشوع کرد تا آخر
عمر دنبالش میکند .به همین خاطر آن قسمت یک تفریح بود).
ضیاالحق امرخیل :البته تا زمانیکه ایشان رییس داراالنشای کمیسیون
مستقل انتخابات بود ،معتقد بود که افغان یعنی به کوه برود ،شکمش
خوب سیر شود تا ارشف غنی رییس جمهور شود .بعدا ً که ستاد انتخاباتی
اصالحات به کمک خارجیها توانستند تقلبهای انتخاباتی را افشا کنند،
جناب امرخیل از وظیفه استعفا کرد .بعد از استعفا تعریف امرخیل از افغان
فرق کرده .به نظر او« :هر څوک چی افغانیت او اسالمیت غواړی ،افغان
دی ،که نه غواړی زما په نظر دوی د بیګانګان جاسوسان او د ارساییل
مزدوران دی .له همدی ځای نه دوی ته غژ کوم! یا افغانیت او اسالمیت
منی یا له افغانستان نه ووځه! دا خاوره زمونژ د بابا خاوره ده .ځه! الس یی
هم آزاد دی د دی ځای نه تر ټولو نړی!»
طالبان :زما په نظر ،افغانستان ټول مسلامن خلکو افغان دی .یوازی
یو کوچنی توپیر دلته موجود دی ،دا د اسالمی امارت منلو دی .هرڅوک
چی خپلو موری له حالله شیدو کښی ګټه اخیسته یاست ،له ما رسه کوم
دښمنی نلری .او دوی چی تل وایی چی طالبان مدنیت نه پوهیژی،
طالبان د خلکو آزادی نه منی ،طالبان له انټرنټ ،ټلویزیون او راډیوګانی
رسه مخالفت لری ،دوی زمونژ اصلی هدف نه پوهیژی .مونژ هیڅ شی ته
او هیڅ چا رسه مشکل نلرو .که چیری د افغانستان خلک شپی او ورځی
زمونژ د اسالمی امارت غژ له راډیوګانو ،زمونژ ده اسالمی مجاهدت له
ټلویزیونونه ،او زمونژ ملی رسوده له ورځپانو څخه واوری ،وینی او وایی؛
مونژ په خلکو هم آزادی ورکوو هم دوی ته اجازه ورکوو چی اصلی او
افغانی مدنیت زمونژ له اسالمی غژ ،اسالمی تصویر او اسالمی لیکنه الس
ته راوړی .خدای دی وکړی چی مونژ بیرته په قدرت کښی راځو ،بیا وګوره
چی یوه کس یوه رای څه دی؟!
فعالین مدنی :بهرت است به جای پرداخنت به یک امر بیمعنا ،اسم
مادر مان را درج تذکره کنیم .چرا عکس شرت را در منونههای تذکره برقی
میبینیم؟ چه چیزی قرار است بر ما تحمیل شود؟ (متاسفانه هرچه تالش
کردیم تعریف افغان را از این وسط استخراج کنیم ،نشد!)
کمیسیون مستقل انتخابات :افغان به کسی گفته میشود که یک نفر
است و یک رای دارد ،او میتواند در انتخابات کاندیدا شود یا به کاندیدای
مورد نظرش رای دهد( .هرچند کمیسیون افغان را اینگونه تعریف میکند
اما شام باور نکنید .ما بارها شنیدیم که جرنال دوستم مثالً دو میلیون
رای دارد ،به همین خاطر معاون اول ارشف غنی انتخاب شده .چهطوری
ممکن است جرنال دوستم یک نفر باشد اما دو میلیون رای داشته باشد؟
ممکن شام بگویید او رهرب است .خُب ما به تعریف و قانونی که رهربان را
مستثنا کند ،جوابآب میکنیم .تا چه زمانی باید چنین باشد؟)
رشکت برشنا :آخرین تعریفی که از افغان بیرون شده ،منسوب و مربوط
به رشکت برشنا است .مطابق تعریف رشکت برشنا ،هرکسی پایه برق را
منفجر کند یا اره کند یا چپه کند ،افغان نیست .مخصوصاً که پایه برق را
چپه میکند و به نیروهای دولتی هم اجازه منیدهد آنقسمت را فتح کنند
تا متخصصین و کارمندان این رشکت رفته دوباره آن پایهی برق مظلوم را
رسجایش نصب کند.
مامورین ایران :اینها افغانی را به دو دسته تقسیم میکنند .یکعده
که مراسم ارتحالهای ملکوتی رهربان متوفی ایران را در کابل برگزار
میکنند ،از نظر ایرانیها همهشون حاجآغا ترشیف دارند چون اسالم مرز
ندارد .عدهی دیگر که کارگران افغانی باشند ،از نظر آنها یعنی کثافت!
یعنی خفهشو افغانی! یعنی عوضی! یعنی وقتی گیر مامورین میافتند و
میربندشون زندان ،باید کالغپر برند .باید حیاط رو متیز کنند .باید هر
فلمی که اونا خواستند افغانیا هم بازی کنند .آخر رس اونارو هم باید دوس
داشته باشن .خیلی جرئت کنی بگویی من مسلامنم ،میگن اسالم کیلوی
چنده؟
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چرا هند هلیکوپترهای جنگی
به افغانستان میفرستد؟
دیپلامت /انکیت پاندا

ترجمه :معصومه عرفانی

اخیرا ً ،وزارت دفاع افغانستان سه هلیکوپتر جنگی  25-Miرا به نیروی هوایی افغانستان
منتقل کرده است .این هلیکوپترها توسط هند تهیه شده بودند .این نخستینبار است
که دهلی نو تجهیزات نظامی مرگبار به افغانستان میفرستد .نیروی هوایی افغانستان
سه هلیکوپتر  25-Miاز چهار هلیکوپتری که وعده داد شده بودند را دریافت کرده
است .این هلیکوپترها جایگزین هلیکوپترهای جنگی  35-Miقدیمی خواهند شد و یک
پیشرفت مهم در قابلیتهای پشتیبانی هوایی افغانستان در مبارزهای مدام علیه طالبان
در سراسر کشور بهوجود خواهند آورد.
در تاریخ  20جنوری ،افغانستان تایید کرد که سه هلیکوپتر  25-Miآماده شدهاند و
میتوانند در عملیاتها مورد استفاده قرار بگیرند .هلیکوپترهای  25-Miاحتماالً برای
نخستینبار در جنگ فعلی علیه طالبان در والیت هلمند استفاده خواهند شد .غالم
سخی احمدزی ،معاون رییس لوجستیک وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری طلوع
نیوز گفت« :ما همیشه از کمکهای هند برخوردار بودهایم .این هلیکوپترها که توسط
هند به افغانستان اهدا شدند ،مونتاژ شده و آمادهاند ،و در مبارزه علیه تروریست به ما
کمک میکنند».
توافق برای دریافت  25-Miمیان دو کشور ،در ماه نوامبر  2015اعالم شد؛ زمانی که
مشاور ریاست امنیت ملی افغانستان ،حنیف اتمر و معاون وزیر خارجهی افغانستان،
حکمت خلیل کرزی به دهلی نو سفر کرده بودند .هند پیش از این سه هلیکوپتر ()HAL
به نیروی هوایی افغانستان اهدا کرده بود.
درحالحاضر نیروی هوایی افغانستان تجربهی کار با هلیکوپترهای جنگی 24-Mi
ساخت روسیه را دارد و و با پنج هلیکوپتر قدیمیتر  35-Miعملیات انجام میدهد که
جمهوری چک در سال  2008به افغانستان فرستاده بود .بااینحال ،هلیکوپترهای -Mi
 35موجود نیروی هوایی افغانستان ،معموالً مورد استفاده قرار نمیگیرند .همانگونه
که فرانز استفان گدی در ماه نوامبر در «دیپلمات» توضیح داده بود 35-Mi « ،یک
هلیکوپتر پشتیبانی هوایی نزدیک مسلح با مسلسلهای انعطافپذیر و پرتابکنندههای
موشک و راکت است .این هلیکوپتر میتواند علیه نیروهای زمینی از جمله زرهپوشها

در تاریخ  20جنوری ،افغانستان تایید کرد که سه هلیکوپتر
 25-Miآماده شدهاند و میتوانند در عملیاتها مورد
استفاده قرار بگیرند .هلیکوپترهای  25-Miاحتماالً برای
نخستینبار در جنگ فعلی علیه طالبان در والیت هلمند
استفاده خواهند شد .غالم سخی احمدزی ،معاون رییس
لوجستیک وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری طلوع نیوز
گفت« :ما همیشه از کمکهای هند برخوردار بودهایم.
این هلیکوپترها که توسط هند به افغانستان اهدا شدند،
مونتاژ شده و آمادهاند ،و در مبارزه علیه تروریست به ما
کمک میکنند».

و اهداف هوایی که با سرعت آهسته حرکت میکنند استفاده شود .همچنین میتوان
از آن بهعنوان وسیلهی حملونقل سربازان با ظرفیت محدود (تا هشت چترباز) و نیز
ماموریتهای تخلیهی پزشکی استفاده کرد» .بهاینترتیب ،این هلیکوپتر برای نقش
نیروی هوایی افغانستان برای کمک به ارتش ملی افغانستان در جنگ با طالبان از
طریق پشتیبانی هوایی نزدیک ،کامالً مناسب است.
متاسفانه ،باتوجه به چالشهای فراوانی که پیش روی نیروهای امنیتی افغانستان قرار
دارد ،انتقال هلیکوپترهای  25-Miتوسط هندوستان ،پیشرفتی نیست که موجب تغییر
جدی در میدان جنگ شود .در عوض ،اهمیت برجستهتر این انتقال ،در پیامی است
که از رویکرد دهلی نو به وضعیت امنیتی افغانستان به ما میرساند .علیرغم روابط
نزدیک میان هند و افغانستان ،انتقال سالحهای مرگبار به کابل توسط دهلی نو ،تا
اوایل سال  2016طول کشید .دلیل تاخیر ،نگرانی هند از این امر ،این بود که انجام
چنین کاری میتواند موجب برانگیختن خشم پاکستان شود که هرگونه پشتیبانی هند از
دولت افغانستان را بهعنوان یک خطر بالقوه میبیند.
بااینوجود ،دولت هند درحال فاصلهگرفتن از الگوی قدیمیاش در مدیریت روابط
با افغانستان است .درحقیقت ،نخستوزیر هند نارندرا مودی ،با مالقاتی اعالمنشده
از الهور درست چند ساعت پس از اعالم حمایتش برای افغانستان دربرابر پارلمان
این کشور ،نشان داد که عالقهمند مجزاساختن رویکرد هند نسبت به افغانستان از
رویکردش نسبت به پاکستان است.

منبع :فارین افیرز /ناتانیل بار و بریجت مورینگ
ترجمه :حمید مهدوی

قبرستانخالفتها

شکست داعش در افغانستان

در جنوری  ،2015نیروهای کردی داعش را از کوبانی ،شهری که قبالً یکی از سنگرهای
مستحکم این گروه پنداشته میشد ،بیرون راندند .در آن زمان ،داعش یک بیانیه صوتی
صادر کرد تا به جنگجویان محاصره شدهاش دوباره روحیه بخشد .در این بیانیه ،ابو
محمد العدنانی ،سخنگوی داعش ،به سربازان داعش اطمینان داد که این گروه
«قویتر و قویتر میشود» و «بدون هیچ شک و تردیدی گامهای مطمئنی بر میدارد».
سپس عدنانی یک مسئلهی تعجبآور را یادآور شد :داعش والیت خراسان ،قلمروی که
شامل افغانستان و پاکستان است ،را به فهرست فزایندهای از گروهکهایش افزوده
است.
از زمان تاسیس والیت خراسان ،افغانستان به [منطقه]ی حیاتی در مبارزات داعش برای
گسترش در سطح جهان تبدیل شده است .اما چالشهای [موجود] در افغانستان ،از
همان آغاز این گروه را به ستوه آورده است .پس از بیش از دو دهه جنگ ،طالبان عمیقاً
در اجتماعات ستیزهجویان افغانستان جاخوش کردهاند .این گروه ،بهعنوان یک نیروی
بومی ،میتواند از اطالعاتش در مورد روابط قبیلهای و وفاداریهای قومی ،بهعنوان
یک مزیت ذاتی نسبت به داعش ،استفاده کند .هرچند ممکن طالبان بهخصوص در
رسانههای اجتماعی زیرک و دانا نباشند ،اما این گروه نیازها و خواستهای جهادیهای
افغانستان را بهصورتی که داعش نمیتواند ،درک میکند.
داعش معایبش را درک میکند ،هرچند ،برای پیشی گرفتن از طالبان ،یک استراتژی
چندوجهی پیامرسانی را عملی کرده است که طالبان را نامشروع و در یک حالت بینظمی
جلوه میدهد .این گروه همچنین یک دستگاه قوی رسانهای ،به شمول یک ایستگاه
رادیویی (صدای خالفت) را راهاندازی کرده است تا تبلیغاتش را در افغانستان نشر کند.
این کمپاین به برداشتهای عامهپسندی دامن زده است که داعش در افغانستان و
سراسر جهان قویتر میشود .یک گزارش سازمان ملل متحد که در سپتامبر 2015
نشر شد ،ادعا کرد که داعش در  25والیت از  34والیت افغانستان فعال است و تعداد
کسانی که به داعش اعالن وفاداری میکنند یا با این گروه همفکر اند «در حال رشد
است» .این گزارش ،برای برخی از دادههایش ،به منابع حکومتی افغانستان تکیه کرده
است که توضیح میدهد که حدود  10درصد اعضای [گروه] طالبان با داعش همفکر
هستند .اما آیندهی داعش در افغانستان زیاد قطعی نیست و خط سیر این گروه در آنجا
بیشتر به تواناییاش در متقاعد ساختن دشمنان و حامیان بالقوهاش در پیروی از این
گروه بستگی دارد.
بدنام کردن طالبان
داعش در جنگ تبلیغاتیاش در افغانستان با یک کمپاین بدنامسازی بر طالبان تاخته
است که عوامل سیاسی و کارشناسان روابط اجتماعی را خوشحال خواهد ساخت.
این گروه بیرحمانه اعتبارهای جهادی طالبان را به چالش کشیده است که به معنای
برآورده کردن خواستهای حکومتهای محلی است .شیخ جالل الدین ،یک روحانی
مذهبی ارشد والیت خراسان ،در یک بیانیهی صوتی که در ماه اگست  2015منتشر
شد ،ادعا کرد که طالبان دست نشاندهی ایران و آی.اس.آی است .پس از آن ،داعش
در شمارهی هفتم دابق ،مجلهی این گروه که به زبان انگلیسی نشر میشود ،بهطور
اغراقآمیزی گفت که خراسان یک سرباز پاکستانی را اعدام کرده است ،اقدامی که
طالبان بهخاطر «موقف انحرافی و ضعیفش در قبال ارتش پاکستان» ،جرأت انجام
آنرا نخواهند داشت.
داعش مشروعیت رهبری طالبان را نیز به چالش کشیده است .در ماههای پیش از آنکه
طالبان مرگ مال عمر ،رهبر شان ،را اعالن کنند ،داعش کمپاینی را علیه امیر یک چشم
طالبان راهاندازی کردند .شمارهی دهم دابق که در ماه جوالی  2015نشر شد ،یک
مقایسه طوالنی عمر و ابوبکر البغدادی ،امیر داعش ،را نشر کرد که در آن داعش ادعا
کرد که جهانبینی «ملیگرای» عمر مانع تالشها در راستای «متحد ساختن مسلمانان
عادی در سراسر جهان» شده است .وقتی طالبان در ماه جوالی  2015مرگ عمر را
اعالن کردند ،داعش انتقادش را روی مال اختر منصور ،جانشین عمر ،متمرکز کرد.
داعش ،در ویدیویی که در ماه اگست  2015نشر شد ،منصور را به متحد بودن با ایران
متهم کرد.
پنهان کردن چندین سالهی مرگ عمر توسط طالبان (هرچند طالبان سرانجام درسال
 2015مرگ او را که باورها برآن است در سال  2013مرده بود ،اعالن کردند) ،به
ارتش رسانههای اجتماعی داعش فرصت دیگری داد تا طالبان و القاعده را پست و خوار

در سطح ملی ،انتقاد داعش
از دو امیر طالبان شاید به این
گروه در رسبازگیری از میان
ستیزهجویان ناراضی با رهربی
طالبان کمک کند .اسرتاتژی
داعش همچنین به کمپاین
جهانی این گروه برای برتری
[در میان] جهادیها کمک
میکند .به دنبال مرگ عمر،
القاعده منصور را بهعنوان
امیراملومنین به رسمیت
شناخت و او را در رقابت
مستقیم با ابوبکر البغدادی،
رهرب داعش ،قرار داد .داعش،
با بیاعتبارساخنت منصور و
برچسب یک رهرب غیرمرشوع
زدن به او ،امیدوار است
بتواند ستیزهجویان القاعده
را به تغییر وفاداری متقاعد
سازد.

بسازند .حامیان داعش ،پس از اعالن مرگ عمر توسط طالبان ،به سرعت و بیقراری
با هشتگهای «طالبان دروغ میگویند» به زبان عربی در تویتر پست کردند و این گروه
را به غیرقابل اعتماد بودن متهم کردند .به همین ترتیب ،ابومیسره الشامی ،یک مقام
شریعت داعش ،یک مقالهی جدی نوشت و در آن طالبان را به فریب دادن امت برای
چندین سال متهم کرد.
شامی همچنین با اشاره به این حقیقت که ایمن الظواهری ،امیر القاعده ،اخیرا ً در مورد
تحوالت جهاد اظهار نظری نکرده است ،به صورت تحریک آمیزی گفت که القاعده با
اعالن وفاداری به «کسی که گم شده است» ،احتماالً «راه طالبان را دنبال میکند».
به همین ترتیب ،داعش در شمارهی دوازدهم دابق میگوید که متعهد شدن القاعده به
عمر« ،نیرنگی را برجسته ساخت که رهبران منطقهای القاعده میتوانند به خرچ بدهند».
به عبارت دیگر ،داعش در یک اقدام واضح برای جدا ساختن اعضای عادی القاعده و
هدایت آنها به یک مسیر متفاوت گفت که رهبری گروه رقیبش سربازان عادیاش را
گمراه ساخته است.
در سطح ملی ،انتقاد داعش از دو امیر طالبان شاید به این گروه در سربازگیری از میان
ستیزهجویان ناراضی با رهبری طالبان کمک کند .استراتژی داعش همچنین به کمپاین
جهانی این گروه برای برتری [در میان] جهادیها کمک میکند .به دنبال مرگ عمر،
القاعده منصور را بهعنوان امیرالمومنین به رسمیت شناخت و او را در رقابت مستقیم با
ابوبکر البغدادی ،رهبر داعش ،قرار داد .داعش ،با بیاعتبارساختن منصور و برچسب
یک رهبر غیرمشروع زدن به او ،امیدوار است بتواند ستیزهجویان القاعده را به تغییر
وفاداری متقاعد سازد.
عدنانی در یک بیانیهی صوتی که در اکتوبر  2015نشر شد ،قول داد که داعش
«گروههای سازمانهایی را که با آن مخالفت میکند ،تجزیه خواهد کرد و صفوف را
خواهد شکست» .این زبان ،داعش را از طالبانی که خواستار اتحاد اجتماعات جهادی
شده است ،مجزا میکند و منطق استراتژی این گروه را انعکاس میدهد :اگر این گروه
بتواند این برداشت را شکل بدهد که سازمانهای جهادی رقیب در حال تجزیه شدن
هستند ،میتوانند ستیزهجویان عادی و فرماندههای سطح متوسط را متقاعد سازد که
کشتی در حال غرق را ترک کنند و به این گروه بپیوندند.
فرصتی برای بیرون رفتن از هرج و مرج وجود ندارد
باوجود تالشهای داعش در بدنام کردن طالبان ،آنها هنوز هم باید روی اختالفات
داخلی این گروه سرمایهگذاری کنند .در واقع ،اخیرا ً ایجاد یک جناح انشعابی طالبان
که از چندین فرمانده ارشد طالبان تشکیل شده است ،به تکذیت داعش در افغانستان
میرسد .هرچند در گزارشهای زیادی آمده است که این جناح طالبان و داعش متحد
شدهاند ،اما این گروه انشعابی در حقیقت همکاری با داعش در افغانستان را رد کرده
است.
بسیاری از دردسرهای داعش ،دست ساختهی خود این گروه است .داعش با انتقاد از
پشتونوالی که پشتونها (اکثریت جنگجویان طالبان) به آن پای بند هستند ،چشم
انداز [حضورش در افغانستان] را از بین برده است .داعش در دابق اسالم دیوبندی،
مکتب حاکم تفکر اسالمی طالبان ،را نیز انتقاد کرد .بنابراین جای تعجب ندارد که
والیت ننگرهار ،که برخالف دیگر والیتها تعداد قابل توجهی از پیروان سلفی دارد ،تنها
سنگر داعش در افغانستان است.
همچنان که داعش به دنبال دامن زدن به آشفتگی در درون [گروه] طالبان است،
اختالفات داخلی دامنگیر خود گروه در افغانستان نیز است .در اواخر ماه اکتوبر ،2015
عبدالرحیم مسلم دوست ،معاون فرمانده داعش ،اعالن کرد که روابطش را با حفیظ
سعید خان ،امیر والیت خراسان که مسلم دوست او را به بیرحمیها علیه غیرنظامیان
بیگناه افغانستان متهم کرده است ،قطع میکند .هرچند مسلم دوست قول داد که به
داعش وفادار خواهد ماند ،این کشمکش اما نشانهی بدی برای چشمانداز [حضور]
داعش در درازمدت است.
داعش به سختی توانسته است در شبکهی پیچیدهی روابط قبیلهای ،قومی و مذهبی
افغانستان خودش را حرکت بدهد .به عبارت دیگر ،صرف تبلیغات و تهدید میتواند
داعش را تا اینجا در افغانستان پیش ببرد .تا رهبران این گروه درک بهتری از سیاست
پیچیده افغانستان پیدا میکنند ،خودشان را در قبرستان امپراطوریها ناکام خواهند
یافت.
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زمان آن فرا رسیده است تا استرالیا طالبان را
به لیست سازمانهای تروریستی اضافه کند
سوج
کنربا تایمز /ویلیام مالی و دیوید َ

این نه نخستینبار است که طالبان بر
شهروندان اسرتالیایی حمله میکنند
و نه نخستین حملهی این گروه بر
شهروندان افغانستان که به رشکتهای
اسرتالیایی وابسته هستند .در سپتامرب
 ،2014یک اسرتالیایی دیگر به نام
سید حبیب موسوی ،در یکی از مناطق
روستایی افغانستان به قتل رسید.
معاون والی والیت غزنی ،شهری که این
قتل در آن اتفاق افتاد ،گفت« :مشخص
است که دلیلش این است که او یک
افغان-اسرتالیایی بود ...او از کشوری
میآمد که طالبان باور دارند یک کشور
».کافر است
در تاریخ  20جنوری سال  2016در کابل ،یک بمبگذار
انتحاری سوار بر یک موتور ،بر اتوبوسی حمله کرده و موجب
کشتهشدن  7مسافر و زخمیشدن بیش از  20نفر دیگر شد.
این اتوبوس درحال انتقال کارمندان تلویزیون طلوع بود؛ یک
شبکهی تلویزیونی خصوصی که بهدلیل پوشش شجاعانهی
اخبار و مسایل افغانستان شهرت دارد .بیشتر کشتهشدگان
جوانان بودند .یکی از آنها به نام مهری عزیزی ،قرار بود دو
روز پس از حادثه ،مراسم نامزدیاش را جشن بگیرد.
بر همه روشن است که چه کسانی مسئول این حمله بودهاند.
ماههاست که تلویزیون طلوع و کارمندان آن در تیررس حمالت
طالبان افغانستان قرار داشتند .زمانیکه طالبان شهر قندوز در
شمال افغانستان را از تاریخ  28سپتامبر تا  13اکتوبر  2015به
محاصره درآوردند ،تلویزیون طلوع نقش اصلی در گزارش موارد
تجاوز به حقوق بشری توسط طالبان در این شهر را برعهده
داشت .این اطالعات بعدتر در دسامبر  2015در یک گزارش
سازمان ملل متحد ثبت شدند .طالبان در  12اکتوبر تهدید
مستقیمی برای کشتن کارمندان طلوع منتشر کردند« :پس از
این ،تمام خبرنگاران و همکاران این شبکهها بهعنوان افراد
دشمن تلقی خواهند شد .تمام مراکز ،ادارات و تیمهای اعزامی
آنها اهداف نظامی دانسته شده و مستقیماً حذف خواهند
شد» .زمانیکه به این اتوبوس حمله صورت گرفت ،طالبان
مسئولیت آن را برعهده گرفته و پیروزمندانه اعالم کردند:
«وسیلهی نقلیهی آنها نابود شد ...و مسافران فاسد آن کشته
شدند» .این نوع تفکر ،انعکاسدهندهی بیتفاوتی طالبان به
قوانین حقوق بشری بینالمللی است و با تاریخ نفرتبار آنها از
موارد نقض حقوق بشر همراستا است.
این کشتارها که مانند قضیهی قتل چارلی ابدو در شهر پاریس
در جنوری  2015وحشیانه بودند ،شاید به نظر خیلی دور برسند،
اما درواقع ارتباط قدرتمندی با استرالیا وجود دارد .برجستهترین
چهرهی رسانههای آزاد افغانستان ،استرالیایی افغانتبار به نام
«سعد محسنی» است .او مدیر تلویزیون طلوع است که کارش
را با تجربهی موفق ایستگاه رادیویی آرمان اف.ام ادامه داد.
در کشوری که استفاده از تلفنهای همراه رونق زیادی دارند،
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بحران انرژی در دولت

رادیو آرمان فرصتی فراهم کرد برای بخش خاموش جامعه تا
در برنامههای رادیویی و گفتوگوهای پخش زنده شرکت کنند.
این برنامهها حتا فضایی بسیار بهتر از برنامههای رادیویی
تجاری استرالیایی فراهم میآورد .همچنین ،تلویزیون طلوع
که کارمندانش را از میان نسل جدید افغانها انتخاب میکند،
ارائهدهندهی بهترین سرویس خبری افغانستان و میزبان
بحثهای سیاسی با کیفیت باال است.
این نه نخستینبار است که طالبان بر شهروندان استرالیایی
حمله میکنند و نه نخستین حملهی این گروه بر شهروندان
افغانستان که به شرکتهای استرالیایی وابسته هستند.
در سپتامبر  ،2014یک استرالیایی دیگر به نام سید حبیب
موسوی ،در یکی از مناطق روستایی افغانستان به قتل رسید.
معاون والی والیت غزنی ،شهری که این قتل در آن اتفاق
افتاد ،گفت« :مشخص است که دلیلش این است که او
یک افغان-استرالیایی بود ...او از کشوری میآمد که طالبان
باور دارند یک کشور کافر است» .در دسامبر  ،2014یک
موسیقیشناس استرالیایی با مدرک دکترا از دانشگاه موناش،
دکتر احمد سرمست ،در یک بمبگذاری انتحاری در لیسهی
استقالل در یک نمایش تئاتر بهشدت زخمی شد .همچنین
طالبان در اواخر  2009بر یکی از مهمانخانههای سازمان
ملل در کابل حمله کردند که موجب کشتهشدن  5کارمند شد.
در موارد دیگر ،این گروه بر رستورانهای محبوب امدادگران
(شامل استرالیاییها) از جمله « »Taverna du Libanدر جنوری
 2014و « »Le Jardinدر جنوری حمله کردند.
حمالتی از این دست به سادگی در تعریف کلی تروریسم جای
میگیرند – حمالت وحشیانه علیه غیرنظامیان با هدف سیاسی
و با دیدگاهی برای ایجاد تاثیر روانی مضاعف بر جمعیت
گستردهتر .همچنین آنها در درون تعریف عمل تروریستی
در کد رفتارهای مجرمانهی استرالیا جای میگیرند که شامل
عمل یا تهدید به عملی میشود که موجب صدمهی فیزیکی
جدی یا مرگ شخصی شود و هدف آن سیاسی ،مذهبی و یا
ایدئولوژیک باشد و برای وادارکردن یا تاثیرگذاری از طریق
ارعاب بر دولت یک کشور خارجی ،یا ارعاب عمومی یا ارعاب
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بخشی از مردم انجام شود .درصورتی که سارنوال به این نتیجه
برسد که زمینههای منطقی برای اثبات رابطهی مستقیم یا
غیرمستقیم یک سازمان در آمادهسازی ،برنامهریزی ،همکاری
یا ترویج یک عمل تروریستی ،یا طرفداری از انجام یک عمل
تروریستی وجود دارد ،یک سازمان ممکن است در این لیست
بهعنوان یک «سازمان تروریستی» قرار بگیرد.
عواقب قابلتوجهی از چنین روش فهرستبندی برمیخیزد.
وبسایت امنیت ملی دولت آن را چنین بیان میکند« :در فصل
 102قانون جرایم و مجازاتها این رفتارها مجرمانه هستند:
هدایت فعالیتها ،عضویت ،استخدام ،ارائه یا دریافت آموزش
یا شرکت در آموزش ،فراهمآوردن بودجه یا دریافت بودجه یا
ارائهی حمایت مالی ،برای یک سازمان تروریستی .همچنین
همکاری با سازمانی که در فهرست سازمانهای ترویستی قرار
دارد نیز در شرایط خاص و درصورتی که این همکاری عمدا ً
حمایتی برای آن سازمان فراهم کند جرم است» .در این
صفحه اضافه شده است«« :اطالعاتی که نشاندهندهی
ارتباط سازمانی با استرالیا یا تهدیدی برای منافع استرالیا باشد،
میتواند باعث شود تا یک گروه خاص بهعنوان یک سازمان
تروریستی در این لیست ثبت شود».
ازاینرو ،جای تعجب است که دولت استرالیا تاکنون طالبان
افغانستان را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار
نداده است .این سهلانگاری باید بالفاصله برطرف شود.
این مسئله تنها اهمیت نمادین ندارد .اگرچه یک استرالیایی
که درکنار طالبان میجنگد ،براساس قانون جرایم سال 1978
تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد ،اضافهکردن طالبان به لیست
سازمانهای تروریستی روشن میسازد که فراهمآوردن بودجه
برای حمایت طالبان یک جرم تروریستی جدی است.
دولت استرالیا با یک انتخاب مواجه است .این کشور میتواند
با ادامهدادن به کنارگذاشتن این گروه از لیست سازمانهای
تروریستی ،همبستگی خود را با جنبش طالبان نشان بدهد ،و
یا با اضافهکردن فوری این گروه در لیست ،با قربانیان جنبش
طالبان همبستگی نشان بدهد .برای دولتی که در رابطه با
مبارزه با تروریسم جدی است ،این انتخاب دشواری نیست.

نه ،منظورم از بحران انرژی در دولت این قطع و وصل
شدن برق در روزهای اخیر نیست .میدانم حاال عدهای به
خاطر قید «در روزهای اخیر» دشنام میدهند و میگویند:
«روزهای اخیر؟ جناب خبرنگار-شهروند الفوک ،مگر پیش
از روزهای اخیر برق ما خیلی منظم بود؟»
دل تان .من فکر میکنم به مصلحت همهی ما آن است
که گاهی فکر کنیم فقط در همین چند روز اخیر وضع
ما کمی بدتر شده .از نظر روانی ،این گزینهی بهتری
است .آقا را میبینید که سالهاست شکمش برای خود
یک دندغوری مستقل است؛ وقتی به او میگویید که
کمی مواظب چاقی خود باشد ،به عالمت تصدیق حرف
شما سر خود را تکان میدهد و میگوید« :آری والله ،در
این اواخر کمی بیاحتیاطی کردم و این طوری شد .باید
کاری بکنم».
وزارت داخل ه و امنیت ملی و پولیس هم معموالً از این قید
«در این اواخر/اخیرا ً/در روزهای اخیر» استفاده میکنند.
میگویند:
«در روزهای اخیر عدهای از اراذل و اوباش باعث اخالل
در آرامش و امنیت همشهریان عزیز شدهاند .ما تصمیم
قاطع داریم که با این اراذل و اوباش به جدیترین شکل
ممکن برخورد کنیم».
شما که این حرفها را میشنوید ،یک ثانیه خوشحال
میشوید ،اما فورا ً حافظهی تان سر جای خود میافتد
و فکر میکنید« :اینها را ببین .ما یک درجن اراذل و
اوباش در سر کوچه داریم که پانزده سال است هر صبح و
شام کام ما را تلخ میکنند .در این اواخر؟ برخورد جدی؟
پوف!»
ولی در اینکه دولت ما در این اواخر دچار بحران انرژی
شده ،تردیدی نیست .واقعاً «اخیرا» همین طور شده.
قبالً هر روز یک بحران جور میکرد .حاال ،در این
اواخر ،در این زمینه (یعنی در حوزهی خلق بحران) آن
انرژی سابق را ندارد .سابق این دولت در یک روز هم
طالبان را برادر خطاب میکرد ،هم چندین کارمند دولت
را از کار برکنار میکرد ،هم زبان فارسی را به شدیدترین
لحن محکوم میکرد ،هم به سربازان محاصره شده در
فالن والیت کمک نمیفرستاد .یعنی از در و دیوار دولت
بحران میریخت .اکنون به نظر میرسد که مقامات
کشوری خسته شدهاند و میزان انرژی تولید بحران شان
به شدت افت کرده .در روزهای اخیر ،در پایتخت مشکل
برق شدیدتر شده؛ طالبان برای انفجارهایی که ترتیب
میدهند ،با دولت درست مشوره نمیکنند و چیزهای
کوچکی از این قبیل .اما ظاهرا ً کسی انرژی و حوصلهی
تسلیم کردن یک والیت کامل شمالی به طالبان را ندارد.
البته هنوز گفته میشود که هلیکوپترها سران طالبان را از
منطقهی دندغوری در بغالن بیرون میکشند .ولی خوب،
اگر دولت همین مقدار هم انرژی نداشته باشد ،دیگر باید
فاتحهاش را خواند .شما هم این بحران انرژی در دولت
را متوجه شدهاید؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Manoochehr Tahirian
پیاده راه افتادم .ذهنام درگیر دیدن تن خونین بود که
در عکس دیده بودم .وسواس دیدن و رد شدن .وسواس
بیخیالی و سکوت و دیدن و غوغا کردن .پیاده پیاده
مثل صدها تن دیگر آمدم .رسیدم .تاریک بود دیوار و
خون چندین تن بر دیوار کانکریتی خشک شده بود .زیر
پایم لختههای خون ،تکههای گوشت و تکه پارچه تن آدمی نبود .تنها آرزوها بودند
که زیر پایم له میشدند .مهربانی پدر و مادر بود که روی رسک خشکیده بود .عشق
و دوست داشنت خواهر و برادر بود که نقش زمین شده بودند .آرزوها نابود شده بودند.
صدایی برای غوغا نبود .سکوت بود و قبول مرگ .آهسته و شکسته قدم بر داشتم و
از دهمزنگ گذشتم.


Fereshta Begum

جرنال دوستم میخواست با طالبان بجنگد و موضعگیری
خود را خیلی واضح اعالم کرد اما ارگ به اشکال مختلف
مانع آن شد و جرنال را به حاشیه راند .برنامههای ارگ
چنان حساب شده بود که حتا دوستان جرنال دوستم هم
بر علیه وی قرار گرفتند .از جنگ جرنال مراد علی علیه
طالبان هم با حیلههای متفاوت جلوگیری میشود.
عبدالله عبدالله با گفنت اینکه طالبان میتوانند در دولت سهیم باشند ،موضوعگیری
خود را مشخص کرد .یعنی وی هیچگونه مشکلی با حضور طالبان ندارد.
حال اگر دولت افغانستان اعالم کند که طالبان بعد از این بخشی از دولت اند،
عکسالعمل مردم افغانستان چه خواهد بود؟ مردمی که سالهاست خون فرزندان
شان به بیرحامنهترین شکل ریخته میشود و مردمی که رای دادند تا یک دولت
غیرطالبی و انسانی داشته باشند؟


Haroon Mutaref

آیندهی تاریک!
طالبان مسلح در دند غوری و دند شهابالدین ،که
به لطف گالب جان منگل ،صاحب حیاط خلوت و
پایگاههای مستحکمی شدهاند ،دومین پایه برق را اره و
منهدم کردند .کابل و بیشرت شهرهای کشور فصل رسما
را با بیبرقی و تاریکی بهرس میبرند .همزمان با این ،خدمات انرتنتی که از سوی
شبکههای تلفونی و ماهوارهای عرضه میگردد نیز کیفیت قبلی را ندارد و با قطع و
وصلهای متکرر همراه میباشد .از آن طرف ،رسانهها مورد هدف قرار میگیرد و
خربنگاران و فعاالن مدنی و شبکههای اجتامعی ،تهدید میشوند .این وضعیت آدم
را یا ِد سالهای پایانی حکومت نجیب (قطع پایههای برق رسوبی و ماهیپر) و دوره
سیاه طالبانی (سیاهی محض) میاندازد .منیخواهم نسبت به آینده بدبین و ناامید
باشم ،اما وضعیت نشان میدهد که همهچیز داره بهسمت بسرتسازی برای تاریکی
و سیاهی بهپیش میرود .بازیگردان خونخوار پشت پرده ،با زیرکی متام اول برای
حضور سیاهی و تاریکی زمینهسازی و فرهنگسازی میکند .باید در برابر این سیاهی
ایستاد .نور افروخت و نگذاشت تا این جامعه دوباره به گذشته برگردد ،حتا اگر همه
دنیا پشت این سناریو باشند.


Sharif Walid

حمالت انتحاری هم سیاسی شد
اگر کودک و خواهر و مادر و یا پدر و برادر کسی که صبح
برای انجام کاری از خانه بیرون میشود ،و روزی از این
روزهای نکبت و سیاه در روی خیابانها پارچه پارچه
میشوند به ما چه ربطی دارد؟
بسیاریها میگویند این یک مسئله سیاسی بین دولت و مخالفین دولت است .یعنی ما
و مردم نباید از حمالت انتحاری و سازماندهندگان آن انتقاد کنیم چون از نظر ژورنالیزم
طرف واقع میشویم و اگر مامور دولت هستیم و انتقاد کنیم مورد عتاب مقامات قرار
میگیریم که ما را به حرفهای سیاسی و کالن چه؟
منطق برخی از اولیای امور هم به گونهایست که اگر سایر گروهها جنایت و اشتباه کردند
طالبان هم هامن اشتباهات را تکرار میکنند و سزاوارند تا برای قطع جنگ به حق شان
برسند .یعنی از تریبون دولت به فعالیتهای انتحاری و حمالت تخریبکارانه در داخل
نظام مرشوعیت میبخشند.
برخی رسانههای گروهی با نفوذ هم که باید میان حق و باطل تفکیک بگذارند ،به
گونهایست که ارزشهای بزرگتر انسانی را فدای تار موی بادار و هم کیش خود
ال برایشان مهم نیست که کی در چه حالتی ازین الطاف جاویدانه ایشان
میکنند و اص ً
بهره میبرد .
و ما نسل فیسبوک که صفحات مان هر روز در سو گ مرگهای گویا مجازی از همکار
و هموطن ،خویش و اقارب ،دوست و رفیق یک روز به سالونهای نوحه خوانی تبدیل
میشود روز دیگر برای فریب اذهان آشفته دوباره مزین به جوک و فکاهی ،لبخند و رقص
و آواز میشود تا دشمن عمق تلخکامی را هدف نگیرد .مردمیکه برق و انرتنت ندارند
این دردهای بیدرمان را در کنار رسدیها گریه میکنند .در پناه خدا جاییکه قانون در
چهار دیوار سمنتی و در پشت دیوارهای زرهی خود را از رش و فساد و حمالت انتحاری
وحشیان چرکین محصور کرده است.رسنوشت میلیونها انسان امروز بهدست چه کسانی
رقم میخورد ،میلیونرها ،تشنگان قدرت و یا مردم و مردم کیست ،فیسبوک ،تویرت و
انستاگرام ،عکسهای یادگاری و فردا باز یک عکس یادگاری دیگر.
اینطوری راحت میشود ابرازهمدردی کرد ،جامعه را از بد بختی و فالکت نجات داد،
جنگ را نابود کرد.
به امید همسویی و تجدید تعریف انسانیت ،رشافت ،عزت و آزادی!

خربهایخارجی
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دست کم ده هزار کودک مهاجر ناپدید شدهاند
اطالعات روز :پ ولیس اتحادیه اروپا «یورو پول»،
گفته است که ه زاران تن از کودکانی که به
تنهایی و یا به هم راه پدر و مادر شان راهی اروپا
بودهاند ،مفقود شدهاند.
پ ولیس نگ ران است که این اطفال ق ربانی
باندهای جنایتکار شده باشند.
به گ زارش دویچه وله ،در پایان تازهت رین تجزیه
و تحلیل مقامات پ ولیس «یورو پول» یا پ ولیس
اتحادیه اروپا آمده است که در  18تا  24ماه
گذشته حدود ده ه زار کودک مهاجر بدون
رسپرست از مناطق درگیر جنگ و بح رانی به
خصوص از رشق میانه و رشق نزدیک پس از
ورود به اروپا ناپدید شدهاند .مقامات پ ولیس
اتحادیه اروپا بیم از آن دارند که بخشی از آنها
ق ربانی جنایتکاران شده باشند .اما «یورو پول»
افزوده که همه این کودکان در خطر نیستند،
احتامالً بسیاری در نزد خویشاوندان خود
زندگی م یکنند ،اما معلوم نیست که باقی آن
ها کجا به رس م یب رند.
نگ رانی مقامات پ ولیس اتحادیه اروپا از این
است که بخشی از این کودکان و نوج وانان به
دست قاچاقب ران حرف های انسان افتاده باشند.

سوء استفاده جنسی از کودکان
ب رایان دونالد ،مناینده کارمندان پ ولیس اتحادیه
اروپا به روزنامه ب ریتانیایی «آبزرور» گفته است
که ردپای ه زاران کودک و نوج وان پس از ثبت
نام در کشورهای مختلف اروپایی ،گم شده
است .او گفته است«:ما من یدانیم که آنها
کجا هستند ،چه م یکنند و در نزد چه کسانی
م یباشند».
طبق گفت هی دونالد ،در حال حارض پ ولیس
اتحادیه اروپا ش واهدی دارد که برخی از کودکان
پناهجوی بدون هم راه مورد سوء استفاده جنسی
ق رار گرفت هاند .باندهایی که تا کنون به عن وان
قاچاقبر شناخته م یشدند ،از ج وانان مهاجر
ب رای کارهای جنسی و یا هم ب هعن وان برده
استفاده م یکنند.
به گفت هی ب رایان دونالد ،در این میان در رستارس
اروپا یک «زیرساخت جنایی» ب رای بهره کشی
از پناهجویان ایجاد شده است و ب هعن وان مثال
قاچاقب ران انسان در سوء استفاده از مهاج ران
غیر قان ونی ب هعن وان برده ویا سوء استفاده
ب هعن وان تن فروش متخصص شدهاند.
تنها در ایتالیا طبق تخمین «یورو پول» یا پ ولیس

ایران  ۲۰هواپیمای کوچک از ایتالیا خرید

اطالعات روز :رشکت هواپیامیی ایران (هام)
قرارداد خرید  ۲۰فروند هواپیامی مسافرتی کوچک
را با رشکت «ایپیآر» ایتالیا امضا کرده است.
به نقل از رادیو زمانه و به گزارش خربگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،فرهاد پرورش ،مدیر
عامل رشکت هواپیامیی جمهوری اسالمی روز
دوشنبه گفته است که مدل این هواپیامها «ایپیآر

–  »۷۲است و ظرفیت  ۷۰نفر را دارد.
دو تا چهار فروند از این هواپیامهای مسافرتی در
سال جاری میالدی و بقیه هواپیامها در سالهای
آینده به ایران تحویل داده خواهند شد.
بهگفتهی پرورش ،این هواپیامها برای پرواز در
مسیرهای کوتاه استفاده خواهند شد.
در سفر اخیر حسن روحانی ،رییس جمهوری

آکسفام :عربستان ،روسیه و فرانسه
کمترین کمک را به سوریه کردهاند

اطالعات روز :موسسه امدادرسان بیناملللی آکسفام
از بسیاری از کشورهای دخیل در سوریه به شمول
روسیه برای کمک نکردن به قربانیان جنگ تقریباً
پنج ساله در این کشور انتقاد کرده و گفته است که
روسیه ،عربستان و فرانسه در میان کشورهایی است
که کمترین کمکهای مالی را با قربانیان ناشی از
جنگ داخلی سوریه انجام دادهاند.
به گزارش رادیو آزادی ،آکسفام در گزارش تازهی
خود گفته است بسیاری از کشورهای ثرومتند کمک
مالی مناسب نکردهاند و کشورها باید متناسب به رشد

اقتصادی شان به این کشور کمک کنند.
اندی بیکر ،مسئول بخش پاسخدهی به بحران سوریه
در موسسه آکسفام گفته است« :کنفرانس لندن باید
نقطه عطف باشد».
این گزارش در حال منترش شده است که سه روز بعد
کنفرانس کشورهای متویل کننده در لندن برگزار
میشود .در این گزارش آمده است که روسیه تنها
یک درصد و عربستان سعودی بیست و هشت
درصد از سهم خود را انجام دادهاند.
این در حالیست که ریاض به جنگجویانی که

اتحادیه اروپا :هدف حمله به آرامگاه زینب
«مختل کردن روند صلح است»

اطالعات روز :در پی مببگذاریها در نزدیکی
آرامگاه زینب ،خواهر امام سوم شیعیان در جنوب
دمشق ،که باعث مرگ حداقل  ۵۰نفر شد ،اتحادیه
اروپا میگوید که هدف حمالت مختل کردن روند
گفتوگوهای صلح سوریه بوده است.
به گزارش بیبیسی ،گروه داعش مسئولیت این
مببگذاریها را برعهده گرفته است .این حمالت
بیش از  ۱۰۰زخمی به جا گذاشته است .گفته
میشود که یک ایستگاه اتوبوس و یک ساختامن

محل استقرار نظامیان هدف انفجارها بود.
این حمالت در حالی اتفاق افتاد که منایندگان دولت
سوریه و مخالفان در تالشی برای رشوع گفتوگوها،
با هدف یافنت راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی
سوریه ،در ژنو ،پایتخت سویس گرد آمدهاند.
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا روز یکشنبه گفت که این مببگذاریها
«آشکارا با هدف مختل کردن تالشها برای رشوع
فرآیند سیاسی» صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا  5000ه زار مهاجر خوردسال ناپدید
شدهاند .یک ه زار کودک مهاجر بدون رسپرست
به بندر ت ریلبورگ سویدن وارد شدهاند ،اما آنها
بعدا ً ناپدید شدهاند و مقامات من یدانند این
کودکان کجا هستند .یک سخ نگوی پ ولیس
اتحادیه اروپا گفته است که در مورد کشورهای
دیگر من یت واند اعداد و ارقامی ارائه کند.
ه مچنان در فهرست «یوروپول» از آملان نامی
برده نشده است.
در همین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا
هشدار داده است که کودکان بدون هم راه
از مناطق درگیر« به م راتب آسیب پذی رت رین
گروهها در بین پناهجویان» م یباشند.
ماریانا برکت ،سخ نگوی سازمان امنیت و
همکاری اروپا به روزنامه آبزرور گفت« :آنها از
م راقبت پدر و مادر خود محروم هستند .آنها
یا نزد اقارب خود فرستاده شدهاند تا ب هعن وان
نخستین فرد (از اعضای خان واده) به اروپا برسند
و یا مشرتک اً با دیگر اعضای خان واده خود ف رار
کردهاند ».خانم برکت افزوده که این مهاج ران
خوردسال بدون حامیت والدین شان به آسانی
به ق ربانیان ب یدفاع تبدیل م یش وند.
ایران با همراهی یک هیئت بزرگ اقتصادی ۱۲۰
نفره به ایتالیا ،دو کشور  ۱۷قرارداد در عرصههای
حمل و نقل هوایی و زمینی ،سالمت و بهداشت،
کشاورزی و انرژی امضا کردند.
دو روز پیش روسیه نیز اعالم کرد که در حال
مذاکره با ایران است تا هم قطعات هواپیامی
«امسی  »۲۱را مشرتک بسازند و هم این هواپیامی
مسافربری و هواپیامی سوخو سوپرجت  ۱۰۰را به
ایران بفروشد.
علیه حکومت سوریه میجنگند ،کمک نظامی
میفرستد و مسکو هم از نیروهای حکومت بشار
اسد حامیت هوایی میکند.
آکسفام همچنان گفته است ،فرانسه که در ماه
سپتامرب به کمپاین هوایی تحت رهربی امریکا علیه
گروه داعش پیوست ،چهل و پنج درصد از سهم
خود را ادا کرده است.
در همین حال  ،ایاالت متحده امریکا با وصف آن
که بزرگترین متویل کننده بوده ،هفتاد و شش
درصد سهم خود را از لحاظ کمکهای مالی انجام
داده است.
بحران سیاسی و جنگ داخلی سوریه که تقریباً پنج
سال پیش آغاز شد تاکنون بیش از  ۲۵۰هزار کشته
بر جای گذاشته است.
مذاکرات صلح با میانجیگری سازمان ملل روز
جمعه در ژنو و با گفتوگو میان منایندگان بشار
اسد و استفان دی میستورا ،مناینده سازمان ملل
آغاز شد.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا هم از دولت
سوریه و مخالفانش خواست که از فرصت ایجاد
شده برای مذاکره در ژنو برای پایان دادن به جنگ
و خونریزی استفاده کنند .او بر برقراری آتش بس
و به دنبال آن توافق بر رس دوره انتقالی تاکید کرده
است .آقای کری گفته که جنگ افسارگسیخته
سوریه «راه حل نظامی» ندارد و اخطار داده است
که اگر از طریق گفتوگو مهار نشود ،میتواند کل
منطقه را شعلهور کند.
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مسی :افتخار میکنم
مرا بهترین بازیکن تاریخ میدانند

پس از کسب پنجمین توپ طال توسط
مسی ،تعداد کسانی که مسی را بهرت
و باالتر از پله و مارادونا ،م یدانند
رو به افزایش است .مجله بارسا به
همین مناسبت در هفتاد و نهمین
شامره خود ،مصاحب های اختصاصی با
مسی انجام داد .در این مصاحبه ،چند
بازیکن تی مهای پای های بارسا نیز حضور
داشتند .مسی در واکنش به این موضوع
که او را بهرتین بازیکن تاریخ م یدانند
گفت :البته این هم در نوع خود یک
عقیده است و من از ای نکه مرا شایسته
چنین عنوانی م یدانند ،احساس غرور و
افتخار م یکنم ولی سعی م یکنم خیلی
زیاد به این مساله فکر نکنم و تنها

توجهم به بازیهای بارسلونا باشد .از
حضورم در بارسا لذت م یبرم و دوست
دارم فوتبامل را با جامهای ب یشامری در
این تیم به امتام برسانم.
مسی سپس در توصیه به بازیکنان
نوجوان و جوان تی مهای پای های
بارسلونا گفت :این بهرتین فرصت برای
شامست که خودتان را نشان دهید.
شانس حضور در تیمی چون بارسلونا
نصیب هر کسی من یشود .باید از تک
تک لحظ ههای حضورتان در ای نجا
لذت بربید و از موقعیتی که نصی بتان
شده استفاده کنید .در بارسلونا نه فقط
فوتبال که به شام درس زندگی نیز یاد
م یدهند.



پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی شد

پپ گواردیوال از فصل آینده جانشین
مانوئل پیگرینی در منچسرتسیتی
خواهد شد تا به گامن هزن یها در مورد
مقصد بعدی او پایان داده شود.
باشگاه منچسرتسیتی دیروز رسام اعالم
کرد که با پپ گواردیوال برای جانشینی
مانوئل پیگرینی به توافق رسیده است.
پیگرینی تابستان گذشته قرارداد خود با
سیتی را تا سال  2017متدید کرده بود با
این وجود او دیگر از فصل بعد هدایت
این تیم را بر عهده نخواهد داشت.
در بیانیه باشگاه سیتی آمده

است":باشگاه منچسرتسیتی تایید
م یکند در نتیجه مذاکرات صورت
گرفته در طی چند هفته اخیر با پپ
گواردیوال ،با وی به توافق رسیده
است و او فصل  2017-2016هدایت
منچسرتسیتی را بر عهده خواهد گرفت.
قرارداد سیتی با پپ س هساله است و
اعالم این توافق برای جلوگیری از بروز
شایعات غیررضوری صورت گرفته است.
مانویل پیگرینی ،تا پایان فصل مربی
سیتی و گواردیوال تا پایان فصل مربی
بایرن باقی خواهند ماند.



حمله زیدان به رکورد تاریخی ژوزه مورینیو

زین الدین زیدان ،مربی جدید رئال
مادرید ،در  4دیداری که روی نیمکت
این تیم نشسته موفق به کسب سه برد
و یک تساوی شده و رئال او متوسط
 4.25گول در هر مسابقه را به ثبت
رسانده است.
تا بدی نجای فصل ،رئال با زدن 64
گول ،بهرتین خط حمله میان تی مهای
اروپایی را در اختیار دارد .در اسپانیا
بارسا با یک بازی ک متر 54 ،گول زده
و در دیگر لی گهای معترب اروپایی
نیز دورمتوند( 52گول) ،پاری سن
ژرمن( 58گول) ،سیتی( 45گول) و
ناپولی( 50گول) که بهرتین خط حمله
لی گهایشان را در اختیار دارند ،با رئال
مادرید فاصله دارند.
تا پیس از آمدن زیدان و در دوران
بنیتس ،رئال مادرید  47گول به مثر

رسانده بود؛ متوسط  2.6گول در هر
بازی که با این روند ،رئال تا پایان
فصل  110گول به مثر خواهد رساند اما
اگر روند  4.25گول در هر مسابقه طی
شود ،رئال م یتواند در پایان فصل به
رکورد جاودانه  132گول برسد که 11
گول بیشرت از رکورد تاریخی رئال مادرید
مورینیو خواهد بود که تکرارنشدنی به
نظر م یرسد .اگر رئال بتواند در 16
بازی باقیامنده ،متوسط  3.6گول در هر
بازی را به ثبت برساند ،م یتواند از رکورد
مورینیو پیشی بگیرد .برای این مهم
رئال زین الدین زیدان به  58گول دیگر
نیاز دارد تا با ثبت  122گول ،رکورد رئال
مورینیو را بهبود ببخشد .فصل -2011
 2012رئال با هدایت مورینیو موفق شده
بود با ثبت  121گول ،رکورد گول زده در
یک فصل را بشکند.



نیمار :زمان دروغگویی به سر رسیده است

نیامر یک روز قبل از حضور در دادگاه
برای پاس خگویی به ابهامات موجود در
انتقالش از سانتوس به بارسلونا ،همراه
پدرش در یک مصاحبه اختصاصی با
شبکه گلوبو تی وی رشکت کرد.
دیروز ساندرو راسل ،رئیس پیشین و
جوزپ بارتومئو ،رئیس فعلی بارسلونا
در دادگاهی در مادرید حارض شدند تا در
مورد پرونده انتقال بحث برانگیز نیامر
به بارسلونا در سال  2013پاس خگوی
قاضی باشند .امروز هم نیامر همراه
پدرش باید در این دادگاه حارض شود.
ستاره برزیلی بارسلونا در مصاحبه با
گلوبو تی وی نسبت به این مساله
واکنش نشان داد و گفت :دوست دارم در
زمین فوتبال شاد باشم و از فوتبال لذت
بربم و پدرم همه کاری م یکند تا متام
مترکز من روی فوتبال باشد نه مسائل
خارج از آن.
واضح است که مشکالت مربوط به

انتقامل به بارسلونا آزارم م یدهد و وقتی
م یبینم که خانواده ام نیز از این موضوع
رنج م یکشند ،بیشرت احساس ناراحتی
م یکنم .زمان دروغگویی به رس رسیده
و بهرت است قبل از ای نکه به من و پدرم
اتهام بزنند و مسائل ب یربط را به ما
نسبت بدهند ،از صحت گفت ههایشان
اطمینان پیدا کرده و آنها را اثبات
کنند.

رونالدو و پشت سر گذاشتن
مسی در  6سال

کریس رونالدو ،ستاره رئال مادرید ،با سه گولی که
در دیدار ی کشنبه شب به اسپانیول زد ،در یک رکورد
دیگر از لیونل مسی ،ستاره بارسلونا پیشی گرفت.
رونالدو در فصل  2009-10به رئال پیوست و در این
مدت در  222دیدار ، 244گول به مثر رساند؛ در حالی
که مسی در همین مدت  243بار دروازه حریفان را باز
کرده .این به آن معنی است که رونالدو در  6سال اخیر،
یک گول بیشرت از مسی زده است.
رونالدو با سه گولی که ی کشنبه شب زد ه مچنین در
رقاب تهای این فصل اللیگا  19گوله شد و در صدر
جدول گولزنان در کنار لوئیس سوارز قرار گرفت .او
پیش از حضور زین الدین زیدان روی نیمکت رئال،
در  18دیدار 14 ،گول برای رئال زده بود (ه مچنین
 11گول در  6دیدار چمپیونزلیگ) اما از حضور این
مربی فرانسوی ،در  4دیدار 5 ،گول زد .در واقع اوسط
گولهای زده او از  0.7گول در هر بازی به  1.2افزایش
پیدا کرد.
رونالدو ه مچنین با سه گولی که به اسپانیول زد ،تعداد
گولهایش مقابل این تیم در این فصل را به  8رساند؛
رکوردی که پیش از این تنها تلمو زارا در فصل -51
 ،1950گولزن افسان های بیبلبائو مقابل یِئیدا به جا
گذاشته بود.


مولر :کیکر درمورد بایرن
یاوه میگوید

دو بازیکن کلیدی و وفادار بایرن به ادعاهای اخیر
مجله کیکر واکنش نشان دادند.
فلیپ الم کاپیتان بایرن درمورد ادعای مجله کیکر که
به نقل از یکی از بازیکنان بایرن که نخواسته نامش
فاش شود نوشته بود پپ گواردیوال به سیم آخر زده
و در این ماههای آخر فشار کنرتل و محدودیت را بر
بازیکنان افزوده ،اذعان کرد :این اصال کار قشنگی
نیست .معلوم است که اولتیامتوم همیشه بوده و
همیشه هم خواهد بود؛ باالخره ما هر چه باشد قرار
است س هگانه را بربیم؛ اما برای تحقق این خواسته
رصفا الزم است پیرو دستورالعم لهای مربی باشیم و
نه هیچ داستان عجیب و غریبی.
توماس مولر هم گفت :تیم ما بسیار انعطافپذیر است
و من فکر من یکنم که مصدوم شدن ه مبازیهایمان
روند نتیج هگیری را تح تالشعاع خود قرار دهد .البته
رؤسای ما باید تصمی مگیری کنند که آیا الزم است
بازیکن جدیدی بیاوریم یا خیر.
اما با ترکیب فعلی هم دیدید که نتیجه گرفتیم و
امشب کامال با شایستگی هم پیروز شدیم .من هم
مایلم درمورد ادعای کیکر بگویم این یک کار کامال
ژورنالیستی بود .اگر تهدید و ارعابی وجود دارد ،اول
باید ثابت کنند .به نظر من از بیرون تالش م یشود
تا فضای بایرن مونیخ را ناآرام کنند .برد ما مقابل
هوفنهایم پاسخ خوبی به این یاوهها بود.


آلگری :رکوردها برای من
اهمیتی ندارند

رسم ربی یوونتوس م یگوید شکسنت رکوردها بدون
کسب عن وان قهرمانی در انتهای فصل هیچ اهمیتی
ب رای او ندارد .یوونتوس با پیروزی پر گول مقابل کیه
وو به دوازدهمین پیروزی پیاپی خود در رسی A
دست یافت و توانست با رکورد پیشین آنت ونیو ک ونته
مساوی کند .با این حال مکس آلگری رسم ربی یووه
گفت :اهمیتی به رکوردها من یدهم .من دوست دارم
که  20بازی پیاپی را ب رنده شوم ولی این امکان دارد در
انتهای فصل نت وانم قهرمان اسکودتو شوم .در چنین
صورتی رکوردها هیچ ارزشی نخ واهند داشت .هنوز
 16بازی تا پایان فصل باقی مانده و ما در وضعیت
خ وبی هستیم .باید این وضعیت را تا انتها ادامه دهیم
و پی رشفت نیز داشته باشیم.
ما نباید جایگاه خود را در  10بازی نخست فصل
ف راموش کنیم .این مسئله باعث م یشود تا تیم تالش
و مترکز خود را تا انتها حفظ کند .در دیدار مقابل
کی هوو تنها  1اشتباه داشتیم که البته با مهار خوب
بوفون م واجه شد ولی در کل بازی خ وبی انجام دادیم.
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نویر :اختالف در بایرن ،ساخته ذهن رسانههاست

دروازهبان ملی پوش بایرن م ونیخ نیز به
شایعه بروز اختالف میان بازیکنان تیم و
پپ گ واردیوال واکنش نشان داده است.
شایعات زیادی در هفته گذشته پی رامون
اختالف میان پپ گ واردیوال و بازیکنان
بایرن م ونیخ در رسان ههای گ وناگون
منترش شد .پس از واکنش پپ گ واردیوال،
بعضی بازیکنان بایرن م ونیخ نیز به این
مسئله واکنش نشان داده اند .مانوئل
نویر دروازهبان تیم یکی از این بازیکنان
محسوب م یشود.
نویر پی رامون همین مسئله گفت :به هیچ
عن وان این مسائل صحت ندارد .همه چیز

در تیم خوب پیش م یرود و مجموعه
تیم همچنان متحد و در کنار یکدیگر
هستند .آن چیزی که در بیرون م یشنوید،
همه ساخته ذهن رسانه ها است و داخل
تیم همه چیز عالی و درست است".
نویر همچنین پی رامون نحوه عملکرد تیم
مقابل هوفنهایم نیز صحبت کرده است:
وقتی ح ریف شام با  10بازیکن پشت
محوطه ج ریمه خودی دفاع م یکند ،کار
ب رای شام قطعا سخت خ واهد شد .با این
حال با زیکنان کناری ما از جمله آرین
روبن بسیار خوب کار کردند و نقش
زیادی در پیروزی مقابل هوفنهایم داشتند".



واکنش هواداران یونایتد
به حضورگواردیوال در سیتی

با قطعی شدن م ربیگری پپ گ واردیوال
در منچسرتسیتی ،حال ه واداران
منچسرتی ونایتد منتظر این هستند تا
زوزه مورینیو از فصل بعد هدایت تیم
محب وبشان را بر عهده بگیرد.
ساعتی پیش باشگاه منچسرتسیتی
طی بیانیه ای رسام تایید کرد که پپ
گ واردیوال با ق راردادی سه ساله ،از فصل
آینده جانشین مانوئل پیگرینی خ واهد
شد و بدین ترتیب به گامنه زنی ها
در مورد مقصد بعدی این رسم ربی
اسپانیایی پایان داده شد .این در رشایطی
است که پیش بینی م یشد ی ونایتد نیز
یکی از گزین ههای احتاملی پپ باشد
ولی در نهایت او به تیم رقیب رفت.
پس از اعالم این خ رب ،ه واداران ی ونایتد
در شبک ههای اجتامعی موج وسیعی
ب رای حامیت از م ربیگری مورینیو در
تیم محب وبشان به راه انداخته و از مدی ران
باشگاه درخ واست کرده اند تا در پاسخ

به رفنت گ واردیوال به سیتی ،مورینیو را
جایگزین فان خال کنند.
بازیهای رسد و مالل آور ی ونایتد با فان
خال ،هفته هاست که صرب ه واداران تیم
رسخپوش شهر منچسرت را لربیز کرده
و آنها خ واهان آمدن مورینیو هستند.
آقای خاص نیز از چندی پیش و پس
از اخ راج از چلسی بدون تیم است و بی
شک در صورت رسیدن پیشنهاد رسمی
از ی ونایتدها ،بدان پاسخ مثبت خ واهد
داد.
در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ،باید
منتظر دوئل دوباره پپ و مورینیو این بار
در لیگ برتر انگلیس باشیم.گ واردیوال
و مورینیو که زمانی در بارسل ونا و
رئال ،نربدهای جذاب و بسیار پرتنشی
داشتند ،این بار م یت وانند دربی شهر
منچسرت را دیدنی تر از همیشه کرده و
توجهات جهانی به لیگ برتر را بیشرت
از متام سالهای اخیر کنند.



جانتری :هیچ بازیکنی برتر از باشگاه نیست

باشگاه چلسی ق رارداد جان تری ،کاپیتان
باتج ربه اش را متدید نخ واهد کرد و او در
پایان فصل از این باشگاه جدا م یشود.
تری که اولین بازی اش ب رای چلسی را در
سال  1998انجام داد ،تا پایان فصل جاری
با چلسی ق رارداد دارد اما مدی ران این باشگاه
تصمیم گرفتند تا ق رارداد او را متدید نکنند.
این مدافع  35ساله که زمانی کاپیتان تیم
ملی انگلیس هم بود ،با چلسی  4قهرمانی
در لیگ ب رت ر 4 ،قهرمانی در جام حذفی و
یک قهرمانی در چمپی ون زلیگ به دست
آورد اما در این فصل منای شهای چندان
خ وبی در ترکیب آب یها ارائه نداد و حتی
در زمان ژوزه مورینیو از ترکیب اصلی
کنار گذاشته شد؛ هرچند در نهایت این
م ربی پ رتگالی بود که مجبور به ترک
استمفوردبریج شد.
البته تری قصد ندارد با جدایی از چلسی از
دنیای فوتبال خداحافظی کند و م یخ واهد
در باشگاه دیگری به دوران حرف های اش
ادامه بدهد.
او به خ ربنگاران گفت :این یک داستان
پریان نیست .من در چلسی بازنشسته
من یشوم .یک هفته قبل و پیش از دیدار
مقابل آرسنال به من گفته شد که ق راردادم
متدید من یشود.

چند روز طول کشید تا این مسئله را هضم
کنم .عملکرد من تغییری نکرده است؛ شیوه
مترینات یا تالشی که ب رای باشگاه انجام
م یدهم .م یخ واهم هرکاری م یت وانم ب رای
تیم انجام بدهم و در اوج خداحافظی کنم؛
با  100درصد رضایت نسبت به باشگاه.
تری گفت :این احساس را داشتم که
نت وانستم در  4یا  5دیدار ابتدایی فصل
ه مچون دیگر بازیکنان ،عملکرد خ وبی
در تیم داشته باشم .نتایج ما نیز همین
مسئله را نشان م یداد .بعد از آن هم راه با
دیگر بازیکنان تصمیم گرفتیم تا خود را به
جایگاهی که در گذشته داشتیم ،بازگردانیم.
باشگاه بعد از من نیز به کار خود ادامه
خ واهد داد .هیچ بازیکنی بزرگتر از باشگاه
نیست و چلسی از این به بعد در مسیری
متفاوت با من به راه خود ادامه م یدهد.
هیچ شکی وجود ندارد که چلسی  1یا 2
مدافع میانی سطح باال به خدمت م یگیرد
که م یت وانند جای من را پر کنند .من
م یخ واهم در آینده به عن وان ه وادار چلسی
مجددا به استمفوردبریج بازگردم و به هم راه
بچ ههایم عملکرد خوب تیم را در استادیوم
متاشا کنم .م یخ واهم به رتین سال خود را
در چلسی پشت رس بگذارم و تیم را در
باالترین نقطه ممکن ترک کنم.



ونگر :فرصت جذب مسی را
از دست نخواهم داد

آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال هرگ ونه احتامل
پیوسنت بازیکن جدید به آرسنال تا پایان
دیروز که مهلت نقل و انتقاالت زمستانی به
امتام م یرسید را رد کرد.
رسم ربی ف رانسوی آرسنال در نشست خربی
دیروز خود گفت :به احتامل  99درصد،

بازیکن دیگری به جمع ما اضافه نخ واهد
شد؛ با این حال اگر مسی در لیست فروش
بارسل ونا ق رار بگیرد ،این بار فرصت جذب
او را از دست نخ واهم داد .تنها مسی است
که اگر در دسرتس باشد فوری ب رای جذبش
اقدام خ واهیم کرد.
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تأکید داکتر عبداهلل بر عملی شدن
مفاد توافقنامهی استراتژیک میان افغانستان و هند

اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه در دیدار با نخست وزیر هند بر عملی
شدن مفاد توافقنامهی اسرتاتژیک میان افغانستان و هندوستان تأکید کرده است.
آقای عبدالله گفته است که افغانستان در زمینه عملی شدن مفاد این توافقنامه
آمادگی کامل دارد.
در سال  2011هندوستان و افغانستان برای گسرتش روابط اقتصادی و امنیتی
دو کشور ،توافقنامهی اسرتاتژیک امضا کردند .من موهن سینگ ،نخست وزیر
پیشین هند آن زمان گفته بود که این توافقنامه بخشهای امنیتی و روابط تجارتی
و اقتصادی را پوشش میدهد.
آقای عبدالله همچنان در این دیدار بر گسرتش هر چه بیشرت روابط و همکاری میان
دو کشور تأکید کرده است .از سویی هم ،دفرت مطبوعات ریاست اجراییه با نرش
خربنامهای گفته است که هند و افغانستان تفاهمنامهی رفع ویزا برای دارندگان
پاسپورتهای سیاسی میان این دو کشور را امضا کردهاند .این تفاهمنامه در حضور
داکرت عبدالله و نخست وزیر هند ،ميان سفیران هند و افغانستان امضا شده است.

نارندرا مودی ،نخست وزیر هند نیز بر گسرتش روابط میان دو کشور تأکید کرده و
گفته است که هند برای همکاری با افغانسان در عرصههای اقتصادی و امنیتی
آماده است .خربنامه افزوده که در این نشست همچنان روی پیرشفت مذاکرات
صلح افغانستان و گروه طالبان ٬همکاری سه جانبه میان هند ٬افغانستان و ایران در
استفاده از بندر چابهار و چالشها و فرصتهای منطقهای گفتوگو کردهاند.
در همین حال آقای عبدالله روز دوشنبه با سوشام سواراج ،وزیر امور خارجه هند
دیدار کرده و دو طرف روی وضعیت امنیتی افغانستان ٬مبارزه با طالبان و داعش٬
پیرشفتهای سیاسی ٬همکاریهای بیشرت منطقهای برای مبارزه با تروریسم٬
تکمیل پروژههای هند گفتوگو کردهاند.
رییس اجراییه در این دیدار نیز با تأکید بر اهمیت همکاریهای منطقهای خواهان
ترسیع روند بهره برداری بندر چابهار شده است.
سوشام سواراج ،وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار بر ادامه همکاریها میان دو
کشور در عرصههای اقتصادی ٬امنیتی و منطقهای تاکید کرده و آمادگی کشورش را

برای تالش در راه تامین صلح و ثبات اعالن کرده است.
عبدالله عبدالله روز یکشنبه ،در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی برای رشکت در
نشست ضد تروریستم به هند رفت .قرار است آقای عبدالله در حاشیه این نشست با
ن کشور
مشاور امنیت ملی و شامری دیگر از مقامهای بلند پایه دولتی و بازرگانان ای 
نیز دیدار و گفتوگو کند.

