با فرماندهی بعدی نیروهای ایاالت
متحده در افغانستان آشنا شوید

سرمقاله | ص2

جنگ سنگین؛ نان خشک سرباز
و نیروی مشورتی آمریکا

زندهماندن جنرال سه ستارهی آمریکایی جان نیکلسون ،در
حادثهی  11سپتامبر سال  ،2001کام ًال اتفاقی بود .نیکلسون این
هفته بهعنوان کاندید فرماندهی ارشد نیروهای ایاالت متحده و
ناتو در افغانستان انتخاب شد.
نیکلسون که بهنام «میک» شناخته میشود ،در آن دوران
بهعنوان استراتژیست رییس ستاد ارتش جنرال اریک شینسکی،
در بخش شمالغربی پنتاگون کار میکرد .زمانیکه پرواز 77
خطوط هوایی آمریکا به ساختمان برخورد کرد ،دفتر نیکلسون
کام ًال تخریب شد .اما نیکلسون در دفترش حضور نداشت :او
خارج از ساختمان و درحال نقل تنها تعداد اندکی...

جنگ و ناآرامی در هلمند و مهمتر از همه احتمال سقوط
این والیت بهدست طالبان ،سبب شده است تا آمریکا نیروی
بیشتری به این والیت بفرستد .هلمند مانند برخی دیگر از
والیات کشور در یک سال گذشته شاهد تشدید جنگ و
ناآرامی و ناظر حمالت پی هم طالبان بوده است .برهمین
مبنا ،امریکا اعالم کرده است که صدها سرباز به هلمند
میفرستد .مایکل الوهورن ،سخنگوی ارتش امریکا ،با نشر
اعالمیهای گفته است این نیروها جهت تأمین...

صفحه3
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هیئت حکومت
و سربازان تازهنفس امریکا

به هلـمند میروند

صفحه2
ترجمه

بحران پناهندگان افغان در آمریکا

انگیزههایجنگبغالن؛
طالبان برای چه میجنگند؟

فاجعهی انسانی که بیش از یک میلیون پناهنده را در طول سال گذشته به اروپا کشانده است،
تنها بحرانی اروپایی نیست .مردم آمریکا اگرچه احساس میکنند از این تراژدی فاصله دارند و
به خود اطمینان دادهاند که این مشکل مربوط به دیگر کشورهاست ،از ریشههای پیچیدهی این
فاجعه آگاهی ندارند .نمونهی پناهندگان افغان ،یکی از بزرگترین جوامع مهاجر که بزرگترین
گروه را پس از مهاجران سوری تشکیل میدهند ،یادآوری از این مسئله است که ریشههای
مخمصههای امروز نه به دوران اخیر برمیگردند و نه محدود به کشورهای مشخصی میشوند.
از زمان فروپاشی رژیم طالبان در سال  ،۲۰۰۱نزدیک به شش میلیون افغان که در اثر انقالب و
مداخلهی خارجیها در دههی  ۱۹۷۰و اوایل  ۱۹۸۰گریخته بودند ،به وطن بازگشتند .بااینحال،
ناامنی بسیاری از آنها را وادار کرد تا بار دیگر کشور خود را ترک کنند .در حدود  ۲.۵میلیون
افغان در پاکستان باقی ماندهاند و بیش از یک میلیون مهاجر دیگر در ایران...

سربازان نیروهای ویژهی ایاالت متحده بارها توسط نیروهای افغان برای کمک به جلوگیری از
اشغال والیت هلمند توسط طالبان و مقابله با تجارت پرسود هروئین در این والیت فرا خوانده
شدهاند .اما دستاوردهای حداقل سه عملیات نظامی اخیر ،که در آنها یک سرباز آمریکایی
کشته شده و حداقل سه نفر دیگر زخمی شدند ،معکوس شده است و طالبان این منطقه را بار
دیگر اشغال کردند.
این وضعیت ،فشارها را از سوی مقامات نیروی ائتالف و افغانستان بر دولت اوباما باال برده
است تا قوانین خود را در رابطه با نقش ایاالت متحده تغییر داده و به نیروهای این کشور نقش
بیشتری در عملیات نظامی و آزادی عمل بیشتری در فراخواندن پشتیبانی هوایی و استفاده از
نیروهای زمینی بدهد.
به گفتهی اعضای نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا ،فرماندهان نظامی ایاالت...

صفحه4

زنگ خطر برای
بیل :تشدید
مصدومیت
ستاره ولزی

خبرهایخارجی صفحه 6

بیش از  ۵۰هزار کودک سومالیایی
«با خطر مرگ روبهرو هستند»

دیدهبان حقوق بشر :روسیه و سوریه
از بمبهای خوشهای استفاده کردهاند

صفحه5

7
صـ

بوسکتس:
 2نفر میتوانند
مرا از بارسا جدا
کنند

ماهها قبل حرف از معلم و مکتب خیالی شد .یک بررسی سطحی
نشان داد که وزیر معارف قبلی جناب فاروق وردک ،هزاران
معلم و مکتب خیالی داشته و از حساب آنها حساب خویش را
چاق و چله میکرده .بعدها کدام آدم خییر نگاهی به محافظین و
معاشخوران وکالی پارلمان انداخت و کشف شد که وکالی ملت
هم سربازان خیالی دارند ،هم معاشخوران خیالی.
البته قبل از اینکه موجودات خیالی کشف و در بازار به رونق
برسند ،ما با مجموعهای از کارمندان بلندپایهی دولتی سروکار
داشتیم که از لحاظ فزیکی غایب و از لحاظ حرفه و عقل تعطیل
بودند ،اما وجود داشتند و خیالی نبودند .مثل مجموعهی از
پسران و دردانههای وزیران که هر ثانیهی عمر شان در بدل
چندهزار دالر سپری میشد .یعنی اگر خیلی واضح بگویم ،بودند
کارمندان بلندرتبهی حکومتی که همه جا میرفتند و همه کار
میکردند و بابت تمام کارها و رفتنهای شان از خزانهی دولت
پول دریافت میکردند .بهطور مثال ،اگر دختر بودند حتا پول
آرایش صبحگاهی خویش را از وزارت میگرفت ،اگر پسر بود،
نیکر و کمربندش را با دالر وزارت میخرید .یعنی گالب بروی...

گالئونه:
آلگری پیشنهاد
چلسی را قبول
میکند

کاپلو:
رونالدو حداقل
 3فصل دیگر در
اوج خواهد بود

کورتوا:
قهرمانی در CL
میتواند فصل
چلسی را
نجات دهد
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جنگ سنگین؛ نان خشک سرباز
و نیروی مشورتی آمریکا

جنگ و ناآرامی در هلمند و مهمتر از همه احتمال سقوط این والیت بهدست
طالبان ،سبب شده است تا آمریکا نیروی بیشتری به این والیت بفرستد .هلمند
مانند برخی دیگر از والیات کشور در یک سال گذشته شاهد تشدید جنگ و
ناآرامی و ناظر حمالت پی هم طالبان بوده است .برهمین مبنا ،امریکا اعالم
کرده است که صدها سرباز به هلمند میفرستد .مایکل الوهورن ،سخنگوی
ارتش امریکا ،با نشر اعالمیهای گفته است این نیروها جهت تأمین امنیت این
والیت ،مشاوره و حمایت از قول اردوی  215مستقر در هلمند فرستاده خواهند
شد .رقم نیروهایی که قرار است به هلمند فرستاده شود ،روشن نیست.
امریکا زمانی از ارسال نیروی تازه نفس به هلمند خبر میدهد که در هفته جاری
برخی از فرماندهان جنگ در هلمند از سقوط قریب الوقوع ولسوالی سنگین
بهدست طالبان خبر داده بودند .پیش از آنکه ارتش امریکا از ارسال نیروی
تازه به هلمند خبر بدهد ،نیروهای امنیتی کشور بارها از نیروهای امریکایی
درخواست کمک کرده بودند تا هلمند ،والیت استراتژیک در جنوب کشور،
بهدست طالبان سقوط نکند .پس از درخواستهای مکرر ،وزارت دفاع بریتانیا
در دسامبر  2015اعالم کرد شماری نیروی نظامی این کشور در نقش مشاوره
به اردوگاه شورابک هلمند فرستاده شده است .آن زمان بریتانیا اعالم کرد که
این نیروها در قالب ماموریت قاطع به هلمند فرستاده شده است .در هفتههای
اخیر و در عملیاتهای جداگانه که در این والیت راه اندازی شد ،یک سرباز
امریکا کشته و چند نفر آن زخمی شدند.
بازگشت مجدد نیروهای خارجی در هلمند و عملیاتهای نظامی که در آن به
اجرا گذاشته شده است حداقل تا اکنون نتیجه ملموس در پی نداشته است.
برعکس ،طالبان قوت بیشتر گرفتهاند و توانستهاند جنگ را در بخشهای زیادی
از هلمند گسترش دهند و جغرافیای بیشتری این والیت را تصرف شوند.
سوال این است که آیا طالبان قوت گرفتهاند؟ آیا ضعف در نیروهای امنیتی
کشور ماست؟ یا این مسئله بر میگردد به مدیریت کالن جنگ و بازیهایی
که بر محور جنگ و صلح پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی راه اندازی
شده و به اجرا گذاشته میشود؟ در نهایت نیروهای امریکایی که در قالب
مشاوره به هلمند فرستاده میشوند ،میتوانند جلو رشد و حمالت طالبان را
بگیرند؟
واضح این است که فرزندان مردم که در صفوف نیروهای امنیتی شب و روز
برای دفاع از کشور میجنگند ،از هیچ فداکاری دریغ نمیکنند .آنها با کمترین
امکانات صادقانه مأموریت شان را انجام میدهند .اما این نیروها در میدان
جنگ رها میشوند و مورد حمایت حکومت مرکزی و فرماندان ارشد شان
قرار نمیگیرند .یک فرماندهی جنگ که از هلمند با بی بی سی صحبت کرده
است ،ادعا کرده که هیچ نیروی حمایتی در جبهات جنگ هلمند فرستاده نشده
است و نیروهای مستقر در هلمند به آب و غذای خود درماندهاند .بر اساس
ادعای این فرمانده ،آنها نان خشک میخورند و آنهم از سهم پولیس محلی!
فقدان حمایتهای نظامی و سیاسی از سربازان کشور باعث شده تا این نیروها
انگیزهی شان را از دست بدهند و ترک وظیفه کنند.
طالبان اما قدرتمندتر از گذشته به میدانهای جنگ برگشتهاند .چه اتفاق افتاد
که این نیروی در حال انقراض دوباره جان گرفت و تبدیل به یک خطر جدی
شد؟ اشرف غنی همانند حامدکرزی به محض ورود به ارگ ،گروه طالبان
را تروریست نخواند و این گروه را با تعبیر مخالفین سیاسی ،در موقعیت
انسانیتری قرار داد .مخالف سیاسی خواندن طالبان از جانب غنی هوشیارانه و
آگاهانه بود .این سخن برای طالبان مطلوب واقع شد و به آنها جان تازه بخشید
و از آن پس طالبان به مثابهی مخالفین سیاسی تالش کردند تا سهم بیشتر از
طریق نبرد بهدست بیاورند .شتاب و عجلهای که غنی برای پیشبرد مذاکرات
صلح به خرج داد دلیل دیگر قوت گرفتن طالبان است .غنی برای اینکه سکهی
صلح را بهنام خود ضرب بزند تقریب ًا بخشهای دیگر حکومتداری را فراموش
و حساب ویژه روی پاکستان باز کرد .غنی برای اینکه به جنگ پایان دهد و
گفتوگوهای صلح را سرعت ببخشد ،حاضر شد بهایی نیز پرداخت کند .غنی
تقریب ًا این هزینه را بردوش گرفت و قبول کرد تا گفتوگوهای صلح آغاز
شود حتا به هر قیمتی .هزینهای که غنی برای این هدف پیشکش کرد ،یکی
هم امضای سند همکاریهای استخباراتی با آی اس آی پاکستان بود .ممکن
است نیّت غنی برای پایان جنگ نیک باشد اما شیوهی که او اختیار کرد نه
تنها منجر به تأمین صلح نشد بلکه آتش جنگ شعلهورتر گردید .پاکستان اما
هدف غنی را دیگرگونه تعبیر کرد و این چیزی نبود جز تقویت و حمایت از
طالبان در میدان جنگ برای امتیازگیری و چانهزنی در مذاکرات صلح .امضای
تفاهمنامهی دند غوری اما مهمترین اشتباه یا امتیازی بود که حکومت وحدت
ملی به طالبان پرداخت .بخش دیگری از تجدید قوای طالبان بر میگردد به
امکانات و تجهیزاتی که این گروه در این اواخیر بهدست آورده است .طالبان
در گذشته امکانات کمتر در اختیار داشتند و اگر داشتند مجال مانور آن را
نداشتند اما اکنون طالبان مجهز به سالحهای سنگین شدهاند که بخشی از این
امکانات ،تجهیزات نیروهای امنیتی کشور است که در اخیتار طالبان قرار گرفته
است .طالبان بخشی از این تجهیزات سنگین را در میدان نبرد از نیروهای امنیتی
کشور بهدست آوردهاند اما بنابر گزارشها ،مقداری از این امکانات به طالبان
فروخته شده است .یعنی گروه طالبان امروز در هلمند با سالح مشابه اردو علیه
دولت میجنگند.
از یک طرف امریکا نیروی تازه به افغانستان نمیفرستد بلکه از نیروی موجود
شان در افغانستان استفاده میکند از طرف دیگر این نیرو نقش جنگی ندارد
بلکه در قالب مشاوره عمل خواهد کرد .به نظر نمیرسد امریکا از طریق
مشاوره بتواند جلو رشد طالبان را بگیرد .این سوال همچنان مطرح است که
امریکا وقتی با نیروی رزمی و جنگی نتوانست طالبان را به حاشیه براند چهگونه
میتواند از طریق مشاوره گروه طالبان را تضعیف و به نیروهای امنیتی کشور
یاری برساند؟

هیئت حکومت و سربازان تازهنفس امریکا
به هلمند میروند

اطالعات روز :شورای امنیت ملی در نشست دیروزش
تصمیم گرفته است که به منظور بررسی وضعیت امنیتی
والیت هلمند هیئت باصالحیت از ارگانهای ذیربط را به
این والیت بفرستد.
دفرت مطبوعاتی ریاست جمهوری با نرش خربنامهای گفته
است که شورای امنیت این هیئت را مؤظف کرده که
بررسیهای خود را در نشست بعدی این شورا ارائه کند.
نشست دیروزی شورای امنیت به ریاست رییس جمهور
غنی و اشرتاک وزیران بخش امنیتی و دفاعی کشور اوضاع
عمومی کشور بهویژه وضعیت امنیتی والیتهای بغالن،
هلمند و قندوز را بررسی کرده است.
در همین حال ارتش امریکا تصمیم گرفته است که صدها
رسباز تازهنفس را برای حامیت از نیروهای امنیتی افغانستان
به والیت هلمند بفرستد.
مایکل الوهورن ،سخنگوی ارتش امریکا با نرش اعالمیهای
گفته است که این نیروها برای تأمین امنیت هلمند و حامیت

و مشاوره به قول اردوی  215مستقر در این والیت فرستاده
میشوند.
سخنگوی ارتش امریکا گفته است« :فرستادن این نیروها به
هلمند از پیش برنامهریزی شده بود تا هم از مشاوران کنونی
در این والیت بیشرت حفاظت شود و هم از تالشها برای
تجهیز ،آموزش و تقویت قول اردوی  ۲۱۵حامیت شود».
قبالً مقامهای امریکایی گفته بودند که شامر این رسبازان
 ۲۰۰نفر خواهد بود اما آقای الوهورن در مورد تعداد این
رسبازان جزئیات نداده اما گفته است که تعداد آنها «قابل
توجه» خواهد بود.
والیتهای قندوز و بغالن در شامل و والیت هلمند جنوب
کشور در ماههای گذشته به شدت ناامن شده است .والیت
قندوز در  6میزان به دست طالبان سقوط کرد و این گروه به
مدت سه روز کنرتل شهر را به دست داشت .همچنان در
ماههای اخیر گزارشهای متعدد از نربد شدید میان نیروهای
امنیتی و طالبان در هلمند حاکی بود و حتا یک مقام نظامی

بازداشت  318تن
به ظن جرایم جنایی در کابل

اطالعات روز :وزارت امور داخله میگوید که در جریان
سه هفتهی گذشته  318مظنون جرایم مختلف جنایی در
کابل بازداشت شدهاند.
عبدالرحمن رحیمی ،فرمانده پولیس کابل دیروز در

نشست خربی گفت ،در جریان سه هفتهی گذشته
« 318تن مظنون جرایم چون قتل ،رسقت وسایط ،قطاع
الطریقی ،چپاولگری ،دزدی ،کیسه بری ،حمل سالح
غیرقانونی ،فروش مواد مخدر و مرشوبات الکولی» در

از خطر سقوط ولسوالی سنگین این والیت به دست طالبان
هشدار داد بود.
والیت بغالن نیز در هفتههای گذشته به شدت ناامن شده
است ،نیروهای امنیتی بیش از ده روز است که عملیات
بزرگ پاکسازی را در ولسوالی دندغوری و ساحات
اطراف آن به راه انداختهاند که تاکنون به گفتهی مقامها،
پیرشوی چندانی نداشته است .به تازگی والی بغالن از اعزام
نیروهای ویژه ارتش در این والیت خرب داده است.
نیروهای خارجی به رهربی امریکا ،در سال  2014به
مأموریت جنگیاش در افغانستان پایان دادند ،اما با وخیم
شدن اوضاع امنیتی چندین والیت و سقوط قندوز به دست
طالبان ،اوباما ،رییس جمهور امریکا ،اعالم کرد که تصمیم
گرفته تا روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان
سال  ۲۰۱۶کندتر شود و  ۵۵۰۰نظامی پس از این سال در
افغانستان باقی مبانند.

نقاط مختلف کابل از سوی پولیس بازداشت شدهاند.
همچنان رحیمی از کشف و خنثا کردن پنج فیر سالح
 BM1و بازگرداندن چندین عراده وسایط نقلیه به صاحبان
اصلی شان خرب داد.
به گفتهی رحیمی ،پنج فیرمرمی سالح  BM1که توسط
تروریستان برای حمالت تخریبی و کشتار مردم بیگناه
عیار شده بود ،از سوی پولیس کابل کشف و خنثا شده
است.

نیروی تازه به بغالن اعزام شدند

اطالعات روز :پس از به درازا کشیدن عملیات نیروهای
امنیتی در والیت بغالن ،اکنون عبدالستار بارز ،والی این
والیت از رسیدن نیروهای ویژه پولیس برای مقابله با
طالبان در بغالن خرب داده است.
نیروهای امنیتی شانزده روز پیش عملیات بزرگی را برای
پاکسازی ولسوالی دندغوری و ساحات اطراف آن از

وجود هراسافگنان طالب راه اندازی کردند که تاکنون
بنا بر گزارش موجود نیروهای امنیتی پیرشوی خاص
نداشتهاند.
آقای بارز روز سهشنبه هرچند از تعداد نیروهای ویژه
پولیس که به بغالن اعزام شده جزئیات نداده ،اما گفته
است که با ورود آنها به بغالن ،وضعیت در این والیت

«به زودی تغییر خواهد کرد».
از سویی هم صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله
قبل از ظهر روز سهشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته
بود که واحدهای ویژه پولیس ملی ،قطعات خاص و
نیروهای نظم و امن عامه شامل عملیات والیت بغالن
شدهاند.

دولت وزیری 10 :جنگجوی داعش در ننگرهار کشته شدند

اطالعات روز :دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع
میگوید که نیروهای امنیتی در عملیات دیروزش در
ولسوالی رودات والیت ننگرهار  10جنگجوی گروه
تروریستی داعش را کشتهاند.
آقای وزیر در صفحه رسمی فیسبوکاش نوشته که

اجساد جنگجویان داعش در میدان جنگ باقی مانده
است .اما آقای وزیری از تلفات نیروهای امنیتی جرئیات
ارائه نکرده است.
وزیری افزوده که همچنان دهها میل سالح و مهامت
جنگی نیز بهدست نیروهای امنیتی افتاده است.

والیت ننگرهار در رشق کشور از خاستگاه اصلی گروه
داعش در افغانستان است .در ماههای گذشته در عملیات
نیروهای امنیتی از زمین و هوا ،صدها جنگجوی این
گروه در شامری از ولسوالیهای این والیت کشته
شدهاند.

آلمان به شمار بیشتر افغانهایی که
با نیروهای آلمانی کار کرده باشند اجازه اقامت میدهد
اطالعات روز :دویچه وله به نقل از رادیوی آملانی «ان.
دی .آر ».گزارش داده است که از نیمهی سال گذشته به
این سو شامر بیشرت افغانهایی که برای حکومت آملان
در افغانستان کار کرده بودند و به این دلیل با تهدید و
خطرهای مشخص مواجه باشند ،میتوانند به آملان سفر
کنند و اجازه اقامت بگیرند.
منابع وزارت داخله آملان گفتهاند که ادارات آملان تا
حال به  68درصد از تقاضاهای کارمندان پیشین افغان
برای پذیرش در آملان ،جواب مثبت دادهاند.
بر مبنای گزارش رادیو «ان .دی .آر ».پیش از ماه جوالی
 2015فقط  40درصد از این گونه تقاضاها مورد تایید

قرار گرفته بود .اما در جریان هفت ماه گذشته  92درصد
همهی تقاضاهای بررسی شده در آملان پذیرفته شدهاند،
در حالیکه تا نیمهی ماه جوالی ،این رقم فقط  37درصد
بوده است.
افغانها در  14سال گذشته به حیث ترجامن نیروهای
ارتش آملان در افغانستان ،امدادگر امور انکشافی و در
پروژههای وزارتهای داخله و خارجه آملان کار کردهاند.
گزارش نشان میدهد که روند تصمیمگیری و بررسی
تقاضای کسانی رسیعتر شده است که به دلیل کار با
اردوی آملان در تهدید و خطر قرار دارند .حکومت
آملان به بررسی انفرادی موارد شکایات خطر اشاره کرده

و گفته است« :اگر خطری به صورت مشخص وجود
داشته باشد ،در این صورت این افغانها اجازه اقامت در
آملان را دریافت میکنند».
به نقل از دویچه وله و براساس گزارش «ان .دی .آر،».
لویس امتسربگ ،سخنگوی حزب سبزها در پارملان
آملان در این باره گفته است که افزایش جواب مثبت
به تقاضاهای کارمندان افغان« ،انکشاف مثبت» است که
متأسفانه با وضعیت افزایش خطر در افغانستان ارتباط
دارد .برند مسوویچ ،رسپرست نهاد حامیت از پناهجویان
(پروازول) در این ارتباط از یک برخورد «واقعبینانه و
خوشحال کننده» سخن گفته است.

خانم یک سرباز ارتش از بیپروایی دکتران
در صحن شفاخانه سردار داوود وضع حمل کرد
اطالعات روز :یک زن باردار به علت پذیرفته نشدن از
سوی داکرتان شفاخانه رسدار محمد داوود در کابل ،ناچار
شد که بچهاش را در هوای رسد حویلی این شفاخانه به دنیا
بیاورد.
به گزارش طلوع نیوز ،این زن همرس یک افرس ارتش است
و مسئوالن شفاخانه رسدار محمد داوود حتا حارض نشدهاند
که آمبوالنسی را در اختیار خانوادهی او قرار بدهند تا او را
به شفاخانهی دیگری انتقال دهند.
براساس گزارش ،این رویداد در بامداد هفتم ماه دلو امسال

رخ داده و این زن باردار برای بیش از یک ساعت در فضای
رسد و در بیرون از ساختامن شفاخانه مانده است.
خانوادهی این زن پس از وخیم شدن وضعیت او ناچار شده
است که خودشان برای زایامن در حویلی شفاخانه دست
به کار شوند.
طلوع نیوز به رویت تصاویری که به دست شان رسیده،
نوشته است که تنها یک یا  ۲نفر از کارکنان شفاخانه با
خانوادهی این زن همکاری اندکی کردهاند.
گزارش نشان میدهد که این زن پس از زایامن یک و نیم

ساعت در هوای رسد حویلی شفاخانه مانده و سپس همراه
با فامیلاش شفاخانه را ترک میکند.
این رویداد واکنشهای انتقادی را در پیش داشته است.
شامری از اعضای مجلس منایندگان و مسئوالن در
کمیسیون مستقل حقوق برش ،برخورد مسئوالن شفاخانه
رسدار محمد داوود خان را با وضعیتی که این زن داشته،
«خالف ادب پزشکی و برخورد ناشایست و غیرانسانی»
خواندهاند .وزارت دفاع و مسئوالن شفاخانه رسدار محمد
داوود خان در این باره چیزی نگفتهاند.

در میان پایگاههایی که نیروهای
نظامی او تاسیس کرده بودند،
پایگاه بدنام «کورنگال» نیز بود.
این پایگاه به مرکزی برای خشونت
تبدیل شده بود .بعد از انحالل آن در
چهار سال بعد ،نیکلسون از طریق
کانالهای نظامی داخلی به این
کار اعرتاض کرد .او استدالل کرد
که کار آنها مهم بود و هرگز نباید
به شورشیان وقفهای داده میشد.
او همچنین افزود که نیروهای
ایاالت متحده شورشیان را در هر
نقطهای از افغانستان که پناهگاهی
مییافتند تعقیب میکردند.
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وطنپوستان حکومت!

ترجمه :معصومه عرفانی

زندهماندن جنرال سه ستارهی آمریکایی جان نیکلسون،
در حادثهی  11سپتامبر سال  ،2001کام ًال اتفاقی بود.
نیکلسون این هفته بهعنوان کاندید فرماندهی ارشد
نیروهای ایاالت متحده و ناتو در افغانستان انتخاب شد.
نیکلسون که بهنام «میک» شناخته میشود ،در آن دوران
بهعنوان استراتژیست رییس ستاد ارتش جنرال اریک
شینسکی ،در بخش شمالغربی پنتاگون کار میکرد.
زمانیکه پرواز  77خطوط هوایی آمریکا به ساختمان
برخورد کرد ،دفتر نیکلسون کام ًال تخریب شد .اما نیکلسون
در دفترش حضور نداشت :او خارج از ساختمان و درحال
نقل تنها تعداد اندکی از جنرالهای آمریکایی به اندازهی
جنرال نیکلسون در جنگی که پس از حمالت آن روز به
رهبری ایاالت متحده در افغانستان راهاندازی شد ،درگیر
بودهاند .نیکلسون ،یک افسر قدبلند با موهای جوگندمی،
نخستینبار میدان جنگ را بهعنوان چترباز جوانی در گراناد
تجربه کرده بود.
در کل ،نیکلسون سه و نیم سال در افغانستان مستقر بوده
است که این بهمراتب بیشتر از مدتزمانی است که هرکدام
از پیشینیان او زمانی که این پست را در کابل به عهده
گرفتند ،در افغانستان سپری کرده بودند .او  16ماه بهعنوان
فرماندهی تیمش در کوهستانهای شرق این کشور خدمت
کرد .پس از آن در سال دوم بهعنوان جنرال یک ستاره در
جنوب افغانستان و سال سوم بهعنوان معاون ارشد عملیاتی
برای فرماندهی چهار ستارهی ناتو و ایاالت متحده در
پایتخت افغانستان فعالیت میکرد .همچنین او یک سفر
نظارتی از یک پایگاه سطح باالی پنتاگون ،اختصاص داده
شده به افغانستان و پاکستان ،انجام داده است.
به گفتهی منابع نظامی ،این تجربیات او را به انتخابی
عاقالنه بهعنوان فرماندهی بعدی این ماموریت نظامی
ایاالت متحده تبدیل کرده است -ماموریتی که
درحالحاضر بهنظر میآید ممکن است خیلی بیشتر از
آنچه دولت اوباما تا همین اواخر به آن امیدوار بود ،طول
بکشد .البته برخی انتظار داشتند که باتوجه به وابستگی
شدید فرماندهی فعلی جنرال جان کمپبل به تیم عملیات
ویژه برای حمایت از نیروهای شکنندهی نظامی و پولیس
افغانستان در مناطق بحرانی ،یکی از افسران عملیات ویژه
این وظیفه را بهعهده بگیرد.
حرفهی نظامی نیکلسون از «وست پوینت» آغاز شد  -و
تقریب ًا در همانجا خاتمه یافت .نیکلسون که امیدوار بود
پزشک شود ،پس از دو سال آکادمی نظامی را برای شرکت
در یک برنامهی پزشکی غیرنظامی در جورج تاون ترک
کرد .بااینحال ،در جورج تاون او تغییر مسیر داد ،و با
رهاکردن آرزوهایش بهعنوان یک پزشک ،انتخاب کرد تا
به گروهی پیادهنظام بپیوندد و بار دیگر به «وست پوینت»
بازگشت .تا زمانی که نیکلسون در سال  1982بهعنوان
برترین افسر در گروهش فارغالتحصیل شد ،او در طی
هفت سال دو درجهی لیسانس را بهدست آورده بود.
پس از یک و نیم سال در خارج از آکادمی ،از نیکلسون با
اعطای یک مدال با ستارهی برنز و عالمت « »Vبرای

شجاعتش در جنگ گرانادا در سال  1983از او تقدیر شد.
او به مسیرش ادامه داد و شغلهای دیگری را برعهده
گرفت که بر شهرت او افزود :دستیار فرماندهی نیروهای
حافظ صلح ناتو در بوسنی و هرزگوین و دستیار نظامی
وزیر ارتش.
یکی از افسران بازنشستهای که همراه با نیکلسون کار
کرده بود ،در مصاحبهای گفت« :میک میتواند همانگونه
که با سربازان عادی صحبت میکند ،با جنرالها صحبت
کند».
زمانیکه نیکلسون برای نخستینبار در سال 2006
به افغانستان اعزام شد ،اولویت ارتش ایاالت متحده
عراق بود ،و نیروهایی که در «جنگ فراموششده» (در
افغانستان) میجنگیدند ،این کار را با بودجه و امکاناتی
اندک ،چند هلیکوپتر و هواپیماهای نظارتی بدون سرنشین،
انجام میدادند .تیم او تنها گروه حاضر بودند و در جریان
ویدیوکنفرانسهایی که بهصورت هفتگی با فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده برگزار میشد ،فرماندهی ارتش
نیروهای آمریکایی در عراق ،اغلب  50تا  55دقیقه از این
جلسات یک ساعته را به خود اختصاص میداد ،پیش از
آنکه همتای او در کابل فرصت صحبت داشته باشد.
بااینوجود ،رویکرد ضدشورش نیکلسون در جنگ
بلندپروازانه بود .تیم نیکلسون ،در همکاری با سازمانهای
استخباراتی برای شناسایی مکانهایی که نیروهای محدود
او میتوانستند بهترین استفاده را برای سرکوب طالبان و
بهدستآوردن اطالعات درمورد القاعده داشته باشند ،در
شبکهای از پایگاهها در شرق افغانستان پخش شده بودند.
در میان پایگاههایی که نیروهای نظامی او تاسیس کرده
بودند ،پایگاه بدنام «کورنگال» نیز بود .این پایگاه به
مرکزی برای خشونت تبدیل شده بود .بعد از انحالل آن در
چهار سال بعد ،نیکلسون از طریق کانالهای نظامی داخلی
به این کار اعتراض کرد .او استدالل کرد که کار آنها
مهم بود و هرگز نباید به شورشیان وقفهای داده میشد.
او همچنین افزود که نیروهای ایاالت متحده شورشیان را
در هر نقطهای از افغانستان که پناهگاهی مییافتند تعقیب
میکردند.
یکی از زیردستان نیکلسون ،که درخواست کرده بود تنها
به شرط عدم افشای نامش با صراحت درمورد رییس سابق
خود گفتوگو خواهد کرد ،در مصاحبهای گفت :در پیشبرد
این هدف« ،جنرال نیکلسون از خطرکردن نمیترسید .او
یک بار به من گفته بود آنچه من انجام میدادم باید کار
عملیاتی یک گروه باشد نه دو گروه ،چراکه در این صورت
دشمن برای مبارزه ظاهر نمیشود و ما نمیتوانیم آنها
را بکشیم».
درعینزمان ،نیکلسون از طرح دیگری که ارتش طرف
«غیردینامیک» برنامهی ضدشورش مینامید -توسعه،
بازسازی ،سیاست -نیز استقبال میکرد .ساموئل پاپارو،
افسر نیروهای دریایی که برای نیکلسون بهعنوان رییس
تیم بازسازی والیتی کار کرده بود ،گفت« :من هرگز کسی
را نمیشناختم که صادقانهتر از او برای بهترساختن زندگی
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با فرماندهی بعدی
نیروهای ایاالت متحده
در افغانستان آشنا شوید
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کارل آیکنربی ،یکی از جرنال س ه
ستارهی بازنشستهای که هم
بهعنوان افرس نظامی ارشد در
کابل و هم بهعنوان سفیر ایاالت
متحده در آن کشور خدمت کرده
است ،گفت که انتخاب نیکلسون
برای این کار ،تصمیمی عاقالنه
بوده است .آیکنربی گفت« :او
میتواند در هر منطقهی جنگی
یک فرماندهی عالی باشد .و میک
با افغانستان بهرت از متام رهربان
ارشد دیگری در ارتش که من
میشناسم آشنا است».
مردم افغانستان کار کرده باشد .من او را تا پیش از آمدن به
افغانستان مالقات نکرده بودم ،اما او بالفاصله و تماموکمال
به من اعتماد کرد ،و این بسیار الهامبخش بود».
بااینهمه ،مسیر حرفهای نیکلسون بدون جنجال نبود.
در ماه مارچ سال  ،2007یک گروه از نیروهای عملیات
ویژه از تفنگداران دریایی که در تیم نیکلسون کار
میکردند ،به واکنش شدیدتر از نیاز به حملهی شورشیان و
کشتن غیرنظامیان متهم شد .یک روز پس از آن ،نیکلسون
در ایمیلی به فرماندهان باالتر ،درخواست کرد که این واحد
از افغانستان خارج شوند ،و به این تیراندازیها و آنچه او
بهعنوان فریبکاری فرماندهی این واحد میدید ،استناد
کرد.
خواستهی نیکلسون انجام شد؛ اما برای تعدادی از
تفنگداران دریایی ،این درخواست نیکلسون ،و همچنین
عذرخواهی او از روستاییانی که پس از آن در مقابل
مطبوعات خوانده شده بود ،بهنظر ناعادالنه و همراه با
پیشداوری و تعصب بود .جنرال جیمز کانوی که بعدها
فرماندهی نیروهای تفنگداران دریایی شد ،به خبرنگاران
گفت که عذرخواهی نیکلسون اقدامی «شتابزده» بوده
که حتا پیش از هرگونه تحقیقاتی دررابطه با این رویداد
صورت گرفته است .سال بعد ،یک دادگاه نظامی،
تفنگداران را از اتهامات و انجام تخلفات بیگناه دانست
و در نتیجهگیریاش تایید کرد که درخواست نیکلسون
باعجله و «نامناسب» بوده است.
هرچند این حادثه برای نیکلسون دشمنی برخی از نیروهای
دریایی را در پی داشت ،اما سرعت رشد او را برای رسیدن
به ردههای باالی ارتش کم نکرد .نیکلسون پس از اولین
سفرش به افغانستان ،برای کار در مرکز ملی فرماندهی
نظامی در پنتاگون ،مرکز ارتباطی مستقیم با رییسجمهور،
وزیر دفاع و ستاد مشترک ارتش ،انتخاب شد .از سال
 2012تا سال  ،2014او فرماندهی تیمی از نیروهای هوایی
بود و در تازهترین مقامش ،به ریاست یک مقر ناتو در
ترکیه انتخاب شده بود -تجربهای که با توجه به مالحظات
سیاسی در افغانستان در وظیفهی جدیدش ،ارزش بالقوهای
برای او داشت.
کارل آیکنبری ،یکی از جنرال سه ستارهی بازنشستهای
که هم بهعنوان افسر نظامی ارشد در کابل و هم بهعنوان
سفیر ایاالت متحده در آن کشور خدمت کرده است ،گفت
که انتخاب نیکلسون برای این کار ،تصمیمی عاقالنه بوده
است .آیکنبری گفت« :او میتواند در هر منطقهی جنگی
یک فرماندهی عالی باشد .و میک با افغانستان بهتر از
تمام رهبران ارشد دیگری در ارتش که من میشناسم آشنا
است».

ماهها قبل حرف از معلم و مکتب خیالی شد .یک بررسی سطحی نشان
داد که وزیر معارف قبلی جناب فاروق وردک ،هزاران معلم و مکتب
خیالی داشته و از حساب آنها حساب خویش را چاق و چله میکرده.
بعدها کدام آدم خییر نگاهی به محافظین و معاشخوران وکالی پارملان
انداخت و کشف شد که وکالی ملت هم رسبازان خیالی دارند ،هم
معاشخوران خیالی.
البته قبل از اینکه موجودات خیالی کشف و در بازار به رونق برسند ،ما
با مجموعهای از کارمندان بلندپایهی دولتی رسوکار داشتیم که از لحاظ
فزیکی غایب و از لحاظ حرفه و عقل تعطیل بودند ،اما وجود داشتند و
خیالی نبودند .مثل مجموعهی از پرسان و دردانههای وزیران که هر
ثانیهی عمر شان در بدل چندهزار دالر سپری میشد .یعنی اگر خیلی
واضح بگویم ،بودند کارمندان بلندرتبهی حکومتی که همه جا میرفتند
و همه کار میکردند و بابت متام کارها و رفنتهای شان از خزانهی
دولت پول دریافت میکردند .بهطور مثال ،اگر دخرت بودند حتا پول
آرایش صبحگاهی خویش را از وزارت میگرفت ،اگر پرس بود ،نیکر و
کمربندش را با دالر وزارت میخرید .یعنی گالب بروی تان! اگر تشناب
هم میرفتند ،باالی بخش مالی وزارت چارج میشد .دور از دل تان ،هم
زیاد میخوردند ،هم زیاد تشناب میرفتند .به همین خاطر میلیاردها دالر
کمک جامعهی جهانی ،هیچ درک افغانستان را نگرفت اما به درکهای
این مجموعه از کارمندان ،واقعاً بند نغلو ایجاد کرد.
معلمین و مکاتب خیالی فاروق وردک بعد از چند سال جوانه زدند و رس
از پردهی راز برون کردند .سپس محافظین خیالی وکالی پارملان شگوفه
دادند و هیچ اتفاقی نه برای فاروق وردک افتاد نه برای وکالی پارملان
که محافظین خیالی داشتند .متعاقباً ما با معلولین خیالی مواجه شدیم،
وزارتی که بهنام معلول کاله انداخته بود و پول جمع میکرد .برای وزارتی
که معلول پرورش داده بود هم هیچ اتفاقی نیفتاد .سپس نیروهای امنیتی
را شمردیم و دیدیم که رسبازان خیالی داریم .ما با رسبازان خیالی ،با
سنگرهای خیالی ،با اسلحه و تجهیزات خیالی با دشمنی به نام طالبان،
القاعده ،شبکه حقانی ،حزب اسالمی ،داعش و غیره مواجه شدیم .باید
هم طبیعی باشد که هر روز انتحار ،انفجار ،اختطاف و ترور از ما قربانی
بگیرد .وقتی زور قانون به وزارت معارف و وزارت معلولین و وکالی پارملان
نرسد ،به وزارتهای امنیتی که به هیچ عنوان منیرسد.
با این همه موجودات خیالی من به خودم شک کردم .گفتم شاید من
مریض هستم و بهرت آن است که دنبال عالج خویش بگردم .دست به
دامن وزارت صحت عامه شدم ،دیدم این وزارت یک عامل کلینیک و
شفاخانهی خیالی دارد .گفتم جناب وزیر! ما به دنبال درمان خویش
میگردیم ،اما شام امکانات مملکت را زدید به حساب شفاخانهها،
کلینیکها و داکرتان خیالی! ما کجا شویم؟ عکس قرب را نشان داد و
گفت:
برو مبیر و شکایت ز حکومت مکن
که فرصت است و عمرش به ما چند سال است
چو خواهی مثل وزیران شوی ،برو خاص باش
که در نظام حکومت ،عوام پامال است
فرصت نشد خاص بودن شان را بفهمم .چون محو عکس قرب شده بودم،
نامرد قرب را با نقشهی افغانستان کنده بود .گفت دوست داری در کدام
والیت دفنت کنم؟
اکنون نوبت به شورای عالی صلح و گروه طالبان است .منظور اینکه
چند سال بعد که آقای غنی دیگر رییس جمهور افغانستان نخواهد بود،
یک دفعه گزارش شود که شورای عالی صلح هیئتهای خیالی برای
مذاکره با طالبان فرستاده .در حالیکه هیچ مذاکرهی صورت نگرفته اما
گاوبوجیهای دالر یکی پی دیگر مرصف شده .یا طالبان خیالی ،یعنی
گزارش شود که بعد از این همه سال تالشهای یکجانبه و چندجانبه
برای صلح ،اکنون ثابت شده که شورای عالی صلح و کشورهای درگیر
صلح ،با طالبان خیالی گفتوگو و مصالحه میکرده.
حاال خوب است که خانمهای این بزرگواران معاشخور نیستند .ورنه
شوقی که من در این جامعت میبینم ،هرکدام شان تا حاال صدها زن
خیالی داشتند و کلی پول به جیب زده بودند .تازه من خرج شامپو و
صابون این مسئله را حساب نکردهام ،شام حساب کنید .حد اقل 100
خانم خیالی را برای هر یکی در نظر بگیرید و هر کدام هم روزانه یکبار
حامم میرود ،حساب کنید چند میشود؟ اگر الزم میبینید ،هزینهی بقیه
مخلفات و مکلفات زن-شوهری را حساب کنید ،اگر منیبینید خپ شام و
ُچپ ما( .اگر مقامات بنا به هر دلیلی خواستار حداقل معاش برای همرس
یا همرسان خویش شدند ،بدانید که کار دیگه هم خراب میشه)
من با اجازهی تان بروم رسم را به دیوار بزنم ،ببینم درد میکند یا نه .اگر
درد کرد که معلوم است که من خیالی نیستم .اگر درد نکرد ،قصاب را
خرب کنید که حرام نشوم...
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بحران

پناهندگانافغان
در آمریکا
فارین پالیسی /رابرت دی .کروز
ترجمه :معصومه عرفانی

در دوران ریاستجمهور باراک اوباما ،استفاده از شبهنظامیان غارتگر ،ترور
و حمالت هواپیماهای بدون سرنشین افزایش یافتند .اگرچه تعداد بیشتری از
غیرنظامیان توسط طالبان صدمه دیدند ،اما سواالت بسیاری درزمینهی هزینههای
انسانی این استراتژیها باقی میماند .جبرانخسارتهای پرداختشده توسط ایاالت
متحده به غیرنظامیان ،معیاری آشکار از اندیشهی رایج است :برطبق آمارهایی که
توسط یک گروه حمایتی به نام «غیرنظامیان در جنگ» موردبررسی قرار گرفتهاند،
نزدیک به  ۹میلیون دالر در سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۴به قربانیان افغان پرداخت شده
است که متوسط آن ،حدود  ۲۵۰۰دالر برای هر مرگ ناشی از اقدامات ایاالت متحده
در نظر گرفته شده است .اما ارقامی بسیار پایینتر نیز غیرمعمول نیستند.
فاجعهی انسانی که بیش از یک میلیون پناهنده را در طول سال
گذشته به اروپا کشانده است ،تنها بحرانی اروپایی نیست .مردم
آمریکا اگرچه احساس میکنند از این تراژدی فاصله دارند و به خود
اطمینان دادهاند که این مشکل مربوط به دیگر کشورهاست ،از
ریشههای پیچیدهی این فاجعه آگاهی ندارند .نمونهی پناهندگان
افغان ،یکی از بزرگترین جوامع مهاجر که بزرگترین گروه را پس
از مهاجران سوری تشکیل میدهند ،یادآوری از این مسئله است
که ریشههای مخمصههای امروز نه به دوران اخیر برمیگردند و نه
محدود به کشورهای مشخصی میشوند.
از زمان فروپاشی رژیم طالبان در سال  ،۲۰۰۱نزدیک به شش
میلیون افغان که در اثر اwنقالب و مداخلهی خارجیها در دههی
 ۱۹۷۰و اوایل  ۱۹۸۰گریخته بودند ،به وطن بازگشتند .بااینحال،
ناامنی بسیاری از آنها را وادار کرد تا بار دیگر کشور خود را ترک
کنند .در حدود  ۲.۵میلیون افغان در پاکستان باقی ماندهاند و بیش
از یک میلیون مهاجر دیگر در ایران سکونت دارند .در طی دو سال
گذشته ،خروج بخش زیادی از نیروهای ناتو و ایاالت متحده و
بسیاری از سازمانهای خارجی ،و همچنین قدرتگرفتن گروههای
شورشی ،موج دیگری از مهاجرتها را بهراه انداخت .براساس آمار
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،خشونت و بیثباتی در ۲۱
والیت از  ۳۴والیت افغانستان ،بیش از  ۱.۲میلیون افغان را در
سال  ۲۰۱۵آواره کرده است؛  ۱۵۴۰۰۰مهاجر افغان تنها در سال
گذشته در آلمان ثبت شدهاند.
اما این فاجعه توجه اندکی در ایاالت متحده دریافت کرده است.
ملت و نخبگان سیاسی آمریکا که خسته از جنگ هستند ،ترجیح
میدهند با این مسئله چنین مواجه شوند که گویی مسئلهای معمول
در اثر هرجومرجهای سیاسی افغانستان است .در واشنگتن ،این
نگاهی رایج است که افغانستان کشوری است که در جنگ بیپایان
میان جنگساالران ،رؤسای قبایل و افراطگرایان مذهبی گرفتار
آمده است .رهبر جدید نیروهای ایاالت متحده در افغانستان ،جنرال
جان نیکلسون ،اخیرا ً در مجلس سنای آمریکا افغانها را بهعنوان

یکی از راههای جایگزین باقیمانده ،که مدتهای
طوالنی توسط واشنگتن نادیده گرفته شده است ،تعهد
و پایبندی پایدار به حلوفصل سیاسی جنگ داخلی
افغانستان و درگیریهای منطقهای آن است .این گزاره
اگرچه چالشبرانگیز است ،اما ناممکن نیست .هر جانبی
باید چیزی را قربانی کند .شکلدادن به خطوط دقیق
چنین راهحلی ممکن است فراتر از قدرت واشنگتن باشد.

کسانی که از بدو تولد جنگجو هستند ،خوانده است .چنین تفسیر
نادرستی از افغانستان و مردم آن ،بیشتر در جایی جذابیت داشته
است که بهعنوان راهی برای توجیه دستاوردهای اندک آمریکا در
طول  ۱۴سال گذشته مورد استفاده قرار میگیرد –توضیحی برای
اینکه چرا مداخلهی آمریکا ،علیرغم اینکه هزینهی انسانی
آن ازدسترفتن جان  ۲۳۰۰آمریکایی و هزینهی آن درحدود یک
تریلیون دالر بوده است ،نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.
واضح است که بهجای پذیرش مسئولیت سیاستهایی که منجر به
افزایش مهاجرت مردم افغانستان شده است ،بار تقصیر بر عهدهی
افغانها قرار بگیرد و آنها عقبمانده ،قبیلهگرا و ناسپاس دربرابر
هدایای آمریکا برای پیشرفت این کشور خوانده شوند.
نخستین گام برای توضیح دقیق اوضاع این است که درک کنیم
چهگونه تاریخ افغانستان و آمریکا بههم تنبیده شدهاند و اذعان کنیم
که نفوذ ایاالت متحده تا چه حد در شکلگیری افغانستان در طی
هفت دههی گذشته تاثیر داشته است .آمریکاییها مدتها پیش
از سال  ،۲۰۰۱با هدف بازسازی زندگی افغانها در امتداد خطوطی
که منافع ایاالت متحده را تضمین میکرد ،به افغانستان آمدند.
همزمان با اینکه ایاالت متحده با آغاز جنگ سرد ،جایگاه خود
را برای اعمال نفوذ در افغانستان تثبیت میکرد ،نگرانیهای این
کشور درمورد خطر توسعهطلبی شوروی در این کشور نیز افزایش
یافت .واشنگتن ،برای مقابله با مسکو ،کارشناسان توسعه و
هزینههای زیادی را به افغانستان فرستاد .آنها پروژههای زیربنایی
پرزرقوبرقی در افغانستان به اجرا درآوردند که طراحی شده بودند
تا افغانستان و شوروی را متقاعد بسازند که آمریکاییها و شیوهی
زندگی آنها میتوانند در رقابت در هر گوشهی جهان برتر باشد.
اما پروژههای آمریکایی مشکلی دوگانه ایجاد کردند :خالیکردن
خزانهی افغانستان و ویرانی محیط زیست .در پی این مشکالت،
خشم زیادی برانگیخته شد.
درعینحال ،حمایت آمریکا از شاه ،منجر به قطبیشدن بیشتر
جامعهی افغانستان شد .روشنفکران به حاشیه راندهشده برخاستند،

درحالیکه فساد پرورشدادهشده توسط ابرقدرتها را محکوم کرده
و برای فقر تودهها افسوس میخوردند .برای این منتقدان ،حضور
مشاوران آمریکایی و شوروی در تقریباً تمام حوزههای زندگی
مردم افغانستان ،سندی بر اثبات انقیاد ملت افغانستان در چنگ
امپریالیست بود.
زمانی که در سال  ،۱۹۷۰معترضان در کابل با سنگ و تخممرغ
از معاون رییسجمهور ایاالت متحده اسپیرو تی.اگنیو استقبال
کردند ،افغانستان به شیوههای بیشمار گرفتار قدرت آمریکا شده
بود .پایتخت غرق در کارشناسان خارجی بود که به آخرین حربههای
تکنوکراتها برای چهگونگی تنظیم مجدد اقتصاد و جامعهی
افغانستان مسلح بودند .سازمانهایی مانند بنیاد آسیا ،از تحصیالت
و برنامههای آموزش خانواده که هدف آنها بیشتر زنان بودند،
حمایت میکردند .آژانس مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده ،مبارزه
علیه مواد مخدر در افغانستان را راهاندازی کرد؛ جایی که هزاران
نفر از گردشگران غربی ،به دنبال مواد مخدر ارزانقیمت ،موجب
افزایش دید تولید تریاک و حشیش شده بودند.
در سال  ،۱۹۷۸کودتای چپیها در کابل ،جنگ نیابتی میان مسکو
و واشنگتن را جرقه زد .کمونیستهای افغان موجی از خشونت را
آغاز کردند و ارتش سرخ و متحدان افغان آن ،پس از سال ،۱۹۷۹
مبارزهای وحشیانه علیه مخالفان رژیم جدید به راه انداختند.
جامعهی افغانستان هنوز هم از زخمهای فیزیکی و روانی مداخلهی
شوروی رنج میبرد .هزاران ماین زمینی که در طول دههی ۱۹۸۰
دفن شده بودند ،هنوز هم خاک افغانستان را ازهم میپاشانند و
تعداد زیادی معلول جسمی و افرادی دچار آسیبهای روانی را برجا
گذاشتهاند؛ بخش زیادی از قربانیان را کودکان تشکیل میدهند.
در سال گذشته ،یک سوم افغانها گزارشهایی غمانگیز از بمبها
و ماینهای منفجرناشده ارائه دادند.
بااینحال ،این کشور تاکید میکند که حمایت ایاالت متحده از
مجاهدین –گروههای اسالمگرایی که در دههی  ۱۹۸۰دربرابر
دولت چپگرا و حامیان آن در شوروی برخاسته بودند ،-عواقب
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سرنوشتسازی برای افغانستان و جهان در سالهای آینده در پی
داشت .تالش واشنگتن برای پیروزی کامل همدستان اسالمگرای
این کشور ،ضربهای مهلک بر چشماندازهای سیاسی جایگزین در
آیندهی این کشور وارد آورد .اگرچه اغراق است اگر نتیجهگیری
کنیم که طالبان درنتیجهی سیاستهای آمریکایی ظهور کردند،
اما منصفانه است اگر بگوییم آن دسته از رهبران احزاب مجاهدین
و خانوادههای آنها که در دوران جهاد ضدشوروی از حمایت
آمریکای برخوردار بودند ،همچنان تا امروز نیز بر سیاست افغانستان
سلطه دارند .بخشی از آنها از دولت فعلی حمایت میکنند ،از
جمله والیان و مقامات متعددی در دولت رییسجمهور اشرف غنی،
و بخشی دیگر علیه این دولت میجنگند ،مانند شبکهی حقانی؛
اما درهرصورت ،کسانی که زمانی توسط ایاالت متحده حمایت
میشدند ،هنوز هم در آیندهی افغانستان تاثیرگذار هستند.
ادعاهای آمریکا مبنی بر پیروزی در افغانستان در سال  ،۲۰۰۱بسیار
زودگذر بودند .مداخلهی نظامی باعث سرنگونی دولت طالبان،
ازهمپاشیدن جنبش و پراکندهشدن نیروهای آن شد .پس از آن،
آمریکاییها سهم قابلمالحظهای در تشکیل دولتی اقتدارگرا و
فاسد داشتند که در چشم بسیاری از مردم افغانستان مشروعیت
ندارد .تقلبهای انتخاباتی ،واسطهبازی و سوءاستفادههای
مالی ،محصول مشترک مقامات آمریکایی و افغان بوده است.
گزارشهای سرمفتش خاص سازمان ملل برای بازسازی افغانستان،
تنها باز بخش اندکی از سطوح همدستی و بیکفایتی ایاالت متحده
پرده برداشت.
زمانی که دولت بوش افغانستان را مکانی فراتر از قوانین بینالمللی
خواند ،واشنگتن موضوعی را در آن زمان تصویب کرد که بسیاری از
مقامات به آن نتیجه رسیده بودند :افغانستان ،کشوری وحشی و جایی
است که زبان زور ،تنها راه ارتباطی است .تکیه بر شبهنظامیان،
حمالت شبانه ،زندانهای بدون محاکمه در بگرام ،گوانتانامو و
بسیاری از زندانهای محرمانهی سازمان سیا ،برآوردهای منطقی
از چنین تصوری بودند .دولت جدید افغانستان ،بر میراث آمریکایی
شکنجه و مصونیت از مجازات ساخته شده است.
در دوران ریاستجمهور باراک اوباما ،استفاده از شبهنظامیان
غارتگر ،ترور و حمالت هواپیماهای بدون سرنشین افزایش یافتند.
اگرچه تعداد بیشتری از غیرنظامیان توسط طالبان صدمه دیدند،
اما سواالت بسیاری درزمینهی هزینههای انسانی این استراتژیها
باقی میماند .جبرانخسارتهای پرداختشده توسط ایاالت
متحده به غیرنظامیان ،معیاری آشکار از اندیشهی رایج است:
برطبق آمارهایی که توسط یک گروه حمایتی به نام «غیرنظامیان
در جنگ» موردبررسی قرار گرفتهاند ،نزدیک به  ۹میلیون دالر در
سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۴به قربانیان افغان پرداخت شده است
که متوسط آن ،حدود  ۲۵۰۰دالر برای هر مرگ ناشی از اقدامات
ایاالت متحده در نظر گرفته شده است .اما ارقامی بسیار پایینتر
نیز غیرمعمول نیستند.
محدودیتهای مهاجرت افغانها به ایاالت متحده نیز ،حتا برای
کسانی که به این کشور کمک کرده بودند ،دلیل دیگری از ناامیدی
است .هزاران مترجم و راهنمای آمریکاییها ،اکنون برای فرار از
اقدامات تالفیجویانه در کشوریان ،بهدنبال کسب ویزا هستند .از
ماه اکتوبر  ۲۰۰۶تا ماه نوامبر  ،۲۰۱۵ایاالت متحده تنها ۱۷۶۱۹
ویزا برای این دستهی خاص صادر کرده است ،و تعداد بسیار
بیشتری از این درخواستها بینتیجه باقی ماندهاند .در طول
همین دوران ،تنها  ۵۳۷۵افغان موفق شدهاند ازطریق کانالهای
معمول ویزا به دست بیاورند .واشنگتن همچنان بهشدت نسبت به
متقاضیان ویزا از افغانستان بدگمان است.
تعداد روبهافزایشی از خانوادههای افغان ،که قادر به دریافت
اسناد برای مهاجرت قانونی نیستند ،با بدترشدن شرایط امنیتی و
افزایش بیکاری ،درحال تقال برای زندهماندن هستند .آخرین چاره
برای آنها ،تنسپردن به سفر خطرناک به اروپا است؛ مقصدی که
بسیاری از زنان ،مردان و کودکان افغان ،زنده نمیمانند تا آن را به
چشم خود ببینند.
در طول چندین دهه ،ایاالت متحده نه تنها فاقد ظرفیت کافی
برای ساختن جامعهی افغانستان بوده است ،بلکه نقش مهمی در
ازهمپاشیدن آن ایفا کرده است .رویکرد کنونی آمریکا –نگهداشتن
بخشی از نیروهای عملیات ویژه بههدف پیشگیری از پیروزی
کامل طالبان و شورشیان دیگر ،-یعید است بتواند از سقوط دولت
افغانستان جلوگیری کند .این رویکرد ،فقط دستورکاری برای جنگی
بیپایان است.
یکی از راههای جایگزین باقیمانده ،که مدتهای طوالنی توسط
واشنگتن نادیده گرفته شده است ،تعهد و پایبندی پایدار به
حلوفصل سیاسی جنگ داخلی افغانستان و درگیریهای منطقهای
آن است .این گزاره اگرچه چالشبرانگیز است ،اما ناممکن نیست.
هر جانبی باید چیزی را قربانی کند .شکلدادن به خطوط دقیق
چنین راهحلی ممکن است فراتر از قدرت واشنگتن باشد.
اگرچه ،آنچه ایاالت متحده در این میان میتواند و باید انجام
دهد ،این است مسئولیت تاریخی ،اخالقی و سیاسی خود را به تمام
پناهندگان افغان ،و نهتنها به آن بخش از آنها که در عملیاتهای
ایاالت متحده کمک کردهاند ،بپذیرد .ایاالت متحده که در
بازسازی افغانستان برای مردمش ناکام بوده است ،باید پروژهی
واقعبینانهتری را در پیش بگیرد که سابقهای طوالنی از موفقیت
را با خود دارد :اسکان مجدد مهاجران افغان در ایاالت متحده؛ در
سرزمینی که موجب شکوفایی تعداد زیادی از افغانها از موج قبلی
مهاجرت شده است.
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انگیزههای جنگ بغالن؛
طالبان برای چه میجنگند؟
ایوب آروین
بیبیسی

شاهراه کابل-شمال ،که
پایتخت را با ده والیت شمالی
و شمالشرقی وصل میکند،
از همین والیت میگذرد.
کاالهای ترانزیتی که از طریق
سه بندر عمده در شمال ـ
حیرتان در بلخ ،شیرخان در
قندوز و آقینه در جوزجان ـ
وارد افغانستان میشوند ،از
همین مسیر و تونل سالنگ
به کابل ،جنوب و شرق کشور
انتقال مییابد.

براساس آخرین برآورد مرکز
آمار افغانستان (،)۱۳۹۴
بغالن  ۹۱۰هزار نفر جمعیت
دارد ( ۷۲۶هزار روستایی و
 ۱۸۰هزار شهری) .ترکیب
اجتماعی بغالن بسیار پیچیده
و متنوع است .همه اقوام
بزرگ (هزاره ،تاجیک ،پشتون
و ازبک) و پیروان مذاهب
اصلی (حنفی ،جعفری و
اسماعیلی) در این والیت
حضور دارند.

گروه طالبان پس از تحمل شکست پنج ماه پیش در قندوز ،نیروی خود را بر والیت
استراتژیک بغالن متمرکز کرده است.
بغالن جذابیتهای بسیاری برای گروه طالبان دارد؛ از جمله موقعیت استراتژیک ،منابع
اقتصادی و مهمتر از همه ترکیب اجتماعی جمعیت بغالن .طالبان با توجه به همین
موارد ،نیروهای خود را در مناطق استراتژیک بغالن مستقر کردهاند.
استقرار نیروهای طالبان
طالبان در حال حاضر عمدتاً در سه نقطه استراتژیک حضور فعال دارند )۱ :دند غوری در
غرب پلخمری ،مرکز بغالن )۲ ،دند شهابالدین در شمالغرب این شهر و  )۳روستای
کوکچنار و  ۹روستای دیگر در غرب شهر بغالن جدید.
دند غوری ناحیه ششم و دند شهابالدین ناحیه پنجم شهر پلخمری هستند .هر یک از
این سه منطقه  ۱۰تا  ۳۰هزار نفر جمعیت دارند.
عالوه بر این ،هواداران مسلح طالبان در ولسوالی تاله و برفک در مرز بامیان هم حضور
دارند و در ماه میزان (مهر) برای دو روز کنترل مرکز این ولسوالی را هم به دست گرفته
بودند .طالبان در مناطق دوشی ،خنجان و بورکه هم حضور پراگنده دارند .در واقع مناطقی
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دو نیروگاه برق آبی ،دو
کارخانه تولید سیمان ،یک
کارخانه قند ،یک کارخانه
پارچهبافی و یک کارخانه
تولید قند و شکر و سه معدن
بزرگ ذغال سنگ در بغالن
موقعیت دارد .عالوه بر اینها،
بغالن و دو والیت قندوز
و تخار ،که قطغن سابق را
تشکیل میدادند ،به دلیل
حاصلخیزی آن به «کندوی
افغانستان» شهرت دارد.

که در دهه هفتاد در اختیار حزب اسالمی بودند ،حاال محل نفوذ طالبان است.
براساس برآورد رییس شورای والیتی بغالن ،شمار نیروهای طالبان در این والیت هزار و
 ۷۰۰تا هزار و  ۸۰۰نفر است .به گفته او ،طالبان در پنج ماه گذشته در دند غوری و دند
شهابالدین سنگرهای مستحکم بتونی برای خود ساختهاند .در برابر آنها سه تا چهار
هزار نفر نیروهای دولتی حضور دارند.
اهمیت استراتژیک
بغالن در دامنه شمالی کوه هندوکش ،بر سر راه کابل-شمال موقعیت دارد ،نزدیکترین
والیت شمال هندوکش به کابل و در واقع ،دروازه شمالی کابل است .با شش والیت
پروان ،پنجشیر ،تخار ،قندوز ،سمنگان و بامیان هممرز است و نزدیکی با قندوز ،دیگر
نقطه جذاب برای طالبان ،اهمیتیویژه دارد.
شاهراه کابل-شمال ،که پایتخت را با ده والیت شمالی و شمالشرقی وصل میکند ،از
همین والیت میگذرد .کاالهای ترانزیتی که از طریق سه بندر عمده در شمال ـ حیرتان
در بلخ ،شیرخان در قندوز و آقینه در جوزجان ـ وارد افغانستان میشوند ،از همین مسیر و
تونل سالنگ به کابل ،جنوب و شرق کشور انتقال مییابد.

zaki.daryabi2@gmail.com

عالوه بر این ،خط انتقال نیروی برق وارداتی از ازبکستان به کابل هم موازی با این
شاهراه به سوی پایتخت کشیده شده که مقامهای دولتی میگویند طالبان ده روز پیش
دو پایه این خط را در دند شهابالدین منهدم کردند ،اما طالبان گفتهاند که قطع نیروی
برق به کابل ،کار این گروه نیست.
قرار است دو خط بینالمللی انتقال نیروی برق موسوم به توتاپ و کاسا ۱۰۰۰-هم از
آسیای میانه از طریق بغالن به کابل و بعد به پاکستان کشیده شوند .حضور طالبان در
بغالن چالش عمدهای در برابر اجرای این طرحهای بینالمللی هم شمرده میشود.
صفدر محسنی ،رئیس شورای والیتی بغالن میگوید که اگر طالبان بر بغالن مسلط
شوند ،این گروه کنترل خطوط ارتباطی کابل با ده والیت شمالی را قطع خواهد کرد و این
توانایی را به دست خواهد آورد که بر نیروهای دولتی در سراسر شمال فشار وارد کند و
امنیت والیت پروان در شمال کابل و کابل را هم تهدید کند.
به طور کلی ،داشتن پایگاهی مستحکم در شمال برای طالبان هدفی استراتژیک است.
طالبان با تحمل شکست قندوز ،بغالن را برای چنین هدفی برگزیدهاند.
به باور زبیر شفیقی ،مدیر مسئول روزنامه ویسا ،حصول این هدف ،طالبان را در شمال
افغانستان در جایگاه بهتری قرار خواهد داد و برای گروههای همسو با آن زمینه رخنه به
آسیای میانه فراهم خواهد شد.
اهمیت اجتماعی
براساس آخرین برآورد مرکز آمار افغانستان ( ،)۱۳۹۴بغالن  ۹۱۰هزار نفر جمعیت دارد
( ۷۲۶هزار روستایی و  ۱۸۰هزار شهری) .ترکیب اجتماعی بغالن بسیار پیچیده و متنوع
است .همه اقوام بزرگ (هزاره ،تاجیک ،پشتون و ازبک) و پیروان مذاهب اصلی (حنفی،
جعفری و اسماعیلی) در این والیت حضور دارند.
با توجه به همین ترکیب جمعیتی بغالن بود که گروه طالبان در نیمه دهه هفتاد خورشیدی،
پس از تصرف این والیت ،توانست که در آنجا دارای پایگاه اجتماعی مستحکمی شود.
پس از فروپاشی امارت اسالمی طالبان در  ،۱۳۸۰ارتباط طالبان با این منطقه قطع نشد و
از حمایت محلی در آن جا تا حال سود میبرند.
در چند سال گذشته جمعیت پشتون والیت بغالن به عنوان یک پشتوانه قومی ،موضوع
رقابت گروه طالبان و حزب اسالمی بوده است .این دو گروه در زمستان  ۱۳۸۸بر سر
کنترل این جغرافیایی قومی به نبردهای خونینی پرداختند و در نهایت ،این نبردها به سود
طالبان تمام شد ،اما حزب اسالمی کامالً رخت خود را از این والیت برنچید.
محمدجواد سلطانی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه ابنسینا میگوید که طالبان پایگاه
اجتماعی خود را آگاهانه بر روی شکاف قومی در بغالن استوار کردهاند؛ شکافی که به
گفته او« ،نقطه ضعف و آسیبپذیر امنیت ملی» افغانستان است .آقای سلطانی این
تالشهای طالبان را به «اهداف حامیان پاکستانی» این گروه نسبت میدهد.
اهمیت اقتصادی
دو نیروگاه برق آبی ،دو کارخانه تولید سیمان ،یک کارخانه قند ،یک کارخانه پارچهبافی و
یک کارخانه تولید قند و شکر و سه معدن بزرگ ذغال سنگ در بغالن موقعیت دارد .عالوه
بر اینها ،بغالن و دو والیت قندوز و تخار ،که قطغن سابق را تشکیل میدادند ،به دلیل
حاصلخیزی آن به «کندوی افغانستان» شهرت دارد.
زمین نسبتاً هموار و از لحاظ کشاورزی بسیار مرغوب و دارای منابع آبی فراوان قطغن بود
که توجه قبایل مناطق جنوبی و شرقی را جلب کرد و در سال  ۱۳۰۲خورشیدی امانالله
خان ،پادشاه وقت قانون «ناقلین» را برای انتقال این قبایل به قطغن امضا کرد .اجرای
این قانون ترکیب جمعیتی این منطقه را تغییر داد.
اگر طالبان بتوانند کنترل این والیت را به دست گیرند ،بر همه این منابع اقتصادی
مسلط خواهند شد .اهمیت اقتصادی جنگ در بغالن برای این گروه آشکار است .پیشتر
مشخص شده بود که جنگ فرسایشی در بدخشان هم انگیزه اقتصادی داشته است ،چرا
که چند معدن سنگهای قیمتی در آن والیت واقع شده است.
عالوه براین موارد ،حضور طالبان در بغالن به لحاظ تبلیغاتی هم اهمیت دارد .این گروه
با انهدام یک پایه برق در این والیت و قطع برق نزدیک به سه میلیون و هفتصد هزار نفر
پایتختنشین ،توانسته که بر زندگی روزمره آنها اثر بگذارد و دولت را تحت فشار افکار
عمومی قرار دهد .پیشرفت طالبان امکانات بیشتری را در این زمینه در اختیار این گروه
قرار خواهد داد.
بازی با آتش؟
با توجه به این دالیل ،طالبان تالش دارند که یکی از گلوگاههای قدرت دولت را به
جوالنگاه خود تبدیل کنند و با استفاده از حمایتهای قومی و منابع اقتصادی آن ،به
حضور خود در آنجا ادامه دهند .اما آقای سلطانی هشدار میدهد که فعالیت این گروه بر
روی خطوط قومی میتواند «بازی با آتش» باشد.
آقای شفیقی تاکید میکند که دولت نباید اجازه بدهد که طالبان شکافهای قومی را به
پایگاه اجتماعی خود تبدیل کنند .رییس شورای والیتی بغالن میگوید اگر دولت در این
مورد اقدام جدی نکند ،هواداران پیشین گروههای ضدطالبان مانند ،جمعیت اسالمی،
حزب وحدت و جنبش ملی اسالمی علیه طالبان به پا خواهند خاست.
آقای سلطانی میگوید« :بازی با امنیت شمال بازی با آتش است و برای امنیت ملی و
حتا تمامیت ارضی افغانستان خطرناک است ».او هشدار میدهد که اگر طالبان از یک
گروه قومی به عنوان نیروی جنگی استفاده کنند ،تحمل سایر گروههای قومی به پایان
خواهد رسید و آنگاه احتمال «بالکانیزه» شدن افغانستان دور از دسترس نخواهد بود.

 

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2000افغانی

شش ماهه

 3000افغانی

120$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

یک ساله

 5000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

چهارشنبه |  21دلو | 1394 ،سال پنجم | شماره 1007

بگو مگو از
Nemat Qurbani
حصار کشیدن در پیرامون رهربان قومی ،متامی
ظرفیتهای فرهنگی و سیاسی جامعه را در راستای تامین
منافع آنها رقم میزند .اینجاست که فایده به متام مردم
منیرسد و افراد بر اساس هویت فردی خود هیچگاهی
بخشی سختافزاری قدرت را تجربه منیکنند .بعد از
کنفرانس «بن» قدرت در خانواده رهربان قومی محصور شد و این قدرت هیچگاهی
به مردم نه رسید .امروزه به افرادی بر میخوریم که هی دارند از کسانی که بر گردا
گرد رهربان قومی حصار کشیدهاند حامیت میکنند بدون اینکه از مخاطرات و پیامد
حامیت شان به رضر دموکراسی چیزی بدانند .حصار کشی در پیرامون رهربان قومی
که هر کدام شان ،یک عبدالرحامن دیگر در مناطق تحت سلطهای شان است ،آنها
را از دسترس نقد دور ساخته و به ماندگاری آنها کمک میکند .متامی امتیازات و
قدرت را در ادارات محلی و مرکزی افراد وابسته به رهربان قومی و احزاب سیاسی
محصور کردند .دیگران چه؟ همه چیز شخصی ،قدرت ،ثروت ،رسانه ،امتیاز و تصمیم
گیری .میدانم خیلیها رهربان قومی را دوست ندارند اما برای اینکه چیزی از فایده
همهای مردم که رهربان قومی آن را انحصار کردند نصیب شوند ،همواره در برابر دروازه
آنها پرسه میزنند.


مهدی خلجی Mehdi Khalaji -

رابطهی عاشقانهیهانا آرنت و مارتینهایدگر چندان پس
پردهی راز مناند .عجب نبود دخرت زیبای هجده سالهای
با هوشمندی فلسفی آرنت ،دل استاد سی و پنج سالهی
فلسفه را بدان چابکی و شگفتی برباید .آن پیوند عاشقانه
به دالئلی گوناگون نپایید ،یکی آنکه برآمدن هیتلر به
ُهت استادان و
آرنت یهودی را ناگزیر به مهاجرت کرد و از آن سو ،در میان ب ِ
قدرتِ ،
شاگردانهایدگر ،فیلسوف بزرگ قرن بیستم را به صف نازیها درآورد.
به رغم خشم و دلشکستگی از پیوسنتهایدگر به نازیسم ،مهر آن استاد از جان
شاگرد هرگز رخت نبست .همچنین ،سایهی اندیشهی او نیز تا واپسین اثر آرنت،
«زندگی ذهن» ،بر آراء و ایدههای این اندیشمند سیاسی گسرتده ماند.
به رغم تداوم بستگی عاطفی و اثرپذیری فلسفی راههایدگر و آرنت نه تنها از نظر
سیاسی که از لحاظ فلسفی به دو سوی متضاد رفت.هایدگر فیلسوفی مرگاندیش
بودن
بود و در اثر دورانساز خود «هستی و زمان» زندگی اصیل فرد را در شیوهی ِ
معطوف به مرگ او تعریف میکرد .از نظر او انسان اصیل مرگآگاه است و هیچ
توهمی دربارهی کرانمندی و فناپذیری خویش ندارد .او با چنین درکی از مرزمندی
زندگی است که میتواند دربارهی زندگی خود تصمیمهای بنیادی و اصیل بگیرد.
انسان اصیل جدا از مردم عادی است که در پرگوییها و ابتذال زندگی روزمره غرقاند.
فلسفهیهایدگر بدین معنا به رنگ مرگ و انزوا از انسانها بود.
بر خالف او ،شالودهی اندیشهی آرنت ،مفهوم زندگی و زایش ( )natalityاست ،اینکه
ما در این جهان زاده میشویم و در آن میزییم.
فلسفه از دوران سقراط به شکلی با ایدهی مرگ پیوند خورد .فیلسوفان ،شیفتهی
کلیات و گریزان از جزئیات ناپایدار بودند و در هر آنچه نپاید به خواری مینگریستند.
آرنت میگفت مشکل درست همین جاست .فیلسوفان از زندگی زمینی انسانها روی
برمیگردانند و در نتیجه ،به سیاست اهمیت و اولویت چندانی منیدهند.
آرنت همین زندگی گذران و ناپایدار را اصیل میدانست .او نه به انسان در مقام
مفهومی انتزاعی که به «انسانها» میاندیشید ،چون در زندگی واقعی ،در خیابان
و کوچه و شهر و جامعه نه یک انسان که انسانها وجود دارند ،نفس میکشند و به
حیات هر روزه دل مشغولاند.
جدی نگرفنت زندگی و اصالت ندادن بدان ،یعنی سیاست را امری غیرمهم قلمداد
کردن .آرنت در آثار خود استدالل کرد سیاست و روابط انسانی را نادیده گرفنت به
توتالیتاریسم ،خشونت و مرگ متدن میانجامد.
برای سیاستورزیدن باید به زندگی اندیشید نه مرگ .تنها اندیشیدن به زندگی است
که زندگی سیاسی را ممکن میکند و زمینه را برای فعالیت امیدوارانه ،شورمندانه و
بامعنای شخص در جهان فراهم میآورد.
آن تلخکامی و تنهاییگزینیهایدگر رس به همدلی و همدستی او با مرگبارترین
اقتدار توتالیرت در تاریخ کشید .از این سو نیز زندگیاندیشی ،خوشبینی آرنت ،به رغم
اندوهان استخوانسوز دوران ،چراغ پنجاه سال تکاپوی آرنت برای ستیز
ِ
مصائب و
فکری با توتالیتالیسم را روشن نگاه داشت.


Hashemi Nezhad

رسانهها ،مردم را میترسانند
رسانههای افغانستان ،فرصتهای بیشامری برای
گروههای تروریستی ،فراهم میآورند .فعالیتها و
فتوحات گروههای تروریستی را پوشش میدهند،
اهداف آنها را به اطالع مردم میرسانند و از دیگر سو،
آن دولت ،از
ناخواسته ،از تروریست ،قهرمان میسازند و با نقدهای انبوه و آن به ِ
اقتدار نسبی و اندک نظام سیاسی موجود ،میکاهند .این پدیده ،امید اجتامعی را از
تودههای مردم میستاند و آنان را به هراس از آینده ،وامیدارد .ایجاد ترس در افکار
عمومی ،مهمترین خواسته گروههای تروریستی است که به آسانی از طریق سوء
مدیریت رسانهها به آن دست مییابند.
چرنیا .م باسیدن ،معتقد است که پوشش خربی رسانهها نقش نفوذناپذیری در اشاعه
اهداف تروریستی دارند .او دالیل خود را بدین گونه بیان میکند:
 .1پوشش خربی رسانهها در بزرگکردن و اهمیت دادن به تهدیدات تروریستها در
ذهن افکار عمومی نقش به سزایی دارد.
 .2رسانه ،ترس را پراکنده میسازد.
 .3رسانه تروریستها را در انتخاب اهداف و به حداکرث رساندن تبلیغات مورد نظرشان
یاری میدهد.

خربهایخارجی
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بیش از  ۵۰هزار کودک سومالیایی
«با خطر مرگ روبهرو هستند»

اطالعات روز :سازمان ملل متحد م یگوید
که بیش از  ۵۰ه زار کودک سومالیایی به دلیل
خش کسالی طوالنی با «خطر مرگ روب هرو
هستند».
به گ زارش ب یب یسی ،دفرت هامهنگ کننده
ل ()OCHA
امور انسان دوستانه سازمان مل 
وضعیت سوءتغذیه کودکان در این کشور را
«هشداردهنده» توصیف کرده است.
این سازمان افزوده که تقریب اً یک میلیون

سومالیایی ،یعنی یک دوازدهم جمعیت این
کشور« ،ب رای رفع نیازهای غذایی خود در
تقالست».
خش کسالی جاری در سومالی تا حدودی
به دلیل پدیده جوی «ال نینیو» است که
بخ شهای مختلف جهان از جمله رشق و
جنوب آفریقا را تحت تاثیر ق رار داده است.
آسیب دیدهترین ن واحی ،کشور بخ شهایی از
پ ونتلند و جمهوری خودخ وانده «سومالیلند»

برخورد دو قطار در آلمان
 ۹کشته و بیش از  ۱۰۰زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز :پولیس آملان گفته است که حوالی
صبح روز سهشنبه ،برخورد دو قطار در والیت بایرن
در جنوب آملان  9کشته و بیش از  100زخمی
برجای گذاشت.
به گزارش بیبیسی ،مقامهای پولیس آملان گفته
است که دستکم  ۹نفر در این حادثه کشته شدهاند.

رانندگان هر دو قطار نیز کشته شدهاند.
به گفتهی پولیس ،نزدیک به  ۱۱۸نفر هم زخمی
شدهاند و حال  ۱۸نفر از آنها وخیم گزارش شده
است.
این رویداد در شهر باد آیبلینگ در  ۶۰کیلومرتی
جنوب رشقی مونیخ روی داده است.

سازمان ملل :ترکیه
مرزهای خود را به روی پناهجویان بگشاید

اطالعات روز :سازمان ملل متحد از دولت ترکیه
خواست تا مرزهای خود با سوریه را به روی
پناهجویان سوری بگشاید.
به گزارش رادیو زمانه ،یک سخنگوی کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل روز سهشنبه20 ،
دلو ،گفته نگرانی مقامات ترکیه از اینکه به تعداد
پناهجویان ساکن این کشور باز هم افزوده شود،
قابل درک است اما با این حال متام غیرنظامیانی
که از جنگ سوریه گریختهاند باید پذیرفته شوند.

در پی حمالت اخیر ارتش سوریه و روسیه به شامل
شهر حلب دهها هزار سوری این منطقه را ترک
کرده و به سمت مرز ترکیه حرکت کردند و پشت
مرز باقی ماندند.
استفن او براین ،هامهنگکننده کمکهای
اضطراری سازمان ملل میگوید اردوگاههای مستقر
در خاک سوریه از پناهجویان پر شده است.
برنامه جهانی غذا ( ،)WFPوابسته به سازمان ملل
در شهر اعزاز سوریه که در نزدیکی مرز است مواد

دیدهبان حقوق بشر :روسیه و سوریه
از بمبهای خوشهای استفاده کردهاند

اطالعات روز :سازمان دیدهبان حقوق برش ،روسیه
و رژیم سوریه را متهم کرده است که در جریان
حمالت هوایی در خاک سوریه بهطور روزمره از
مببهای خوشهای استفاده کردهاند.
به نقل از رادیو زمانه ،دیدهبان حقوق برش در
گزارشی که روز سهشنبه 20 ،دلو ،نترش کرده گفته
است استفاده از این مببها در سطح جهانی ممنوع
است.

مببهای خوشهای در هنگام انفجار به تعداد
زیادی قطعات انفجاری کوچکتر در اطراف خود
منترش میشوند .این قطعات با فاصله زمانی پس از
انفجار اول منفجر میشوند.
بهگفتهی دیدهبان حقوق برش ،از  ۲۶جنوری تاکنون
 ۱۴مورد استفاده از مببهای خوشهای در متام
سوریه گزارش شده که بر اثر آنها نزدیک به ۴۰
غیرنظامی کشته شدهاند.

پولیس ایران :افزایش مصرف مواد مخدر
در میان زنان تهدیدی بسیار جدی است

اطالعات روز :علی موید ،رییس پولیس مبارزه با مواد
مخدر ایران گفته است که افزایش استفاده از مواد
مخدر صنعتی در بین زنان از «معضالت نگران کننده»
جامعه است.
به نقل از بیبیسی و به گزارش خربگزاریهای ایران،
آقای موید افزوده که گرایش زنان به مواد مخدر
در حال افزایش و نگران کننده است ،زیرا موجب

فروپاشی بنیان خانواده میشود که این موضوع
«تهدیدی بسیار جدی است».
موید گفته« :آنچه که ما بهطور روزانه به آن مواجه
هستیم کاهش سن استفاده از مواد مخدر است که در
این راستا باید به فکر فرهنگ سازی مناسب بود به
خصوص در شهرهای دور افتاده و حاشیه شهرها این
موضوع بیشرت است».

است .بسیاری از نیازمندان کسانی هستند که
در اثر سالها مناقشه داخلی از محل زندگی
خود رانده شدهاند.
در مجموع  ۴.۷میلیون نفر که تقریب اً  ۴۰درصد
جمعیت این کشور است ،نیازمند نوعی
کمک رسانی انسان دوستانه هستند.
پیرت دی کلرک ،هامهنگ کننده امور انسان
دوستانه سازمان ملل گفته است ،با شدت
گرفنت خش کسالی در این کشور «شامر
خیلی بزرگتری در ورطه سقوط مجدد به
وضعیت بح رانی ق رار دارند».
او با پررنگ کردن وضعیت کودکان گفته
است که  ۵۸ه زار و  ۳۰۰کودک هستند که «اگر
م راقبت نش وند خ واهند مرد».
آقای دی کلرک خ واستار کمک بیشرت شده تا
امکان کمک رسانی رسیع ف راهم شود.
در اتیوپی واقع در همسایگی سومالی هم
بیش از  ۱۰میلیون نفر به دلیل خش کسالی
به کمک غذایی نیاز دارند .زیمبابوه هم در
بعضی بخ شهای کشور وضعیت فاجعه دیده
اعالم کرده است.

این دو قطار اوایل صبح روز سهشنبه باهم برخورد
کردند .یکی از قطارها از خط خارج شد و شامری
از واگنها واژگون شدند.
قسمتهایی از هر دو قطار از خط خارج شده بوده
و به هم برخورد کردند و در نتیجه این برخورد،
واگنها واژگون شدند.
مقامهای آملان گفتهاند دربارهی این حادثه تحقیق
خواهند کرد .آنها گفتهاند باید مشخص شود دلیل
این برخورد ،خطای فنی بوده یا خطای انسانی.

غذایی در بین پناهجویان پخش کرده است.
شبکههای کمکرسانی معتقدند در مدت چند
روز میتوان در این منطقه دست به اقدامات
رضوری زد اما دولت ترکیه هنوز درخواستی نکرده
است.
مقامات ترکیه میگویند «ظرفیت پناهندهپذیری»
این کشور تکمیل شده است.
بر پایهی گزارش دفرت کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل در ترکیه ،تعداد کل پناهندگان و
پناهجویان در این کشور کمتر از دو میلیون نفر
است که از کشورهای عراق ،افغانستان ،ایران،
سوریه و دیگر کشورهای منطقه هستند.

مناطقی که مورد هدف این مببها قرار گرفتهاند
والیتهای دمشق ،حلب ،حمص ،ادلب و حام
بودهاند.
دونالد توسک ،رییس شورای اروپا روز سهشنبه
حمالت هوایی روسیه را مسئول گریخنت هزاران
نفر به سمت ترکیه و اروپا دانسته است.
خربگزاری آملان بهنقل از یک سازما ن
کمکرسانی نزدیک به دولت ترکیه گزارش داده
که این کشور دستکم پناهجویان زخمی را پناه
داده است .سازمان ملل از آنکارا خواسته است
مرزهای خود را بهروی پناهجویان سوری بگشاید.
به گفتهی آقای موید ،براساس آمار ستاد مبارزه با
مواد مخدر ایران ،ساالنه  ۵۰۰تُن مواد مخدر در ایران
مرصف میشود و متوسط سن آغاز اعتیاد در افراد ،به
 ۱۵سال رسیده است .نسبت جنسیتی معتادان در ایران
در حال تغییر است و درصد معتادان زن در سه سال
گذشته از  5.2درصد به حدود  ۱۰درصد افزایش یافته
است .سال گذشته وزیر داخله (کشور) ایران اعالم
کرده بود که شیشه پر مرصفترین ماده اعتیادآور
مرصفی در این کشور است و در دو سه سال گذشته
مرصف این ماده از  3.6درصد به  ۲۲درصد رسیده
است.
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زنگ خطر برای بیل:
تشدید مصدومیت ستاره ولزی

وبسایت اسوپرت یو دیروز ادعا کرده که
گرت بیل در جریان مترین روز دوشنبه
رئال بار دیگر دچار مصدومیت شده و
بازی با رم را از دست خواهد داد.
گرت بیل بیست و هفتم جدی در بازی
مقابل خیخون دچار مصدومیت شد و
پزشکان اعالم کردهاند که او سه هفته
بعد م یتواند به میادین بازگردد.
بیل در صفحات اجتامعی خود با انتشار
عک سهایی از روند خوب بهبودی اش،
امیدواریها به خود را افزایش داده بود و
پیش بینی م یشد که در بازی شنبه بعد

برابر بیلبائو بتواند دقایقی به میدان رفته
تا بتواند برای بازی حساس چهارشنبه
( 28دلو) مقابل  ASرم به آمادگی 100
درصد برسد اما مشکل همسرتینگ
او باردیگر دردرسساز شده و او به دلیل
تشدید مصدومیت از این ناحیه احتامال
هر دو بازی بعدی رئال را از دست خواهد
داد و بازگشتش به تاخیر خواهد افتاد.
بیل در این فصل با زدن  13گول و دادن
 11پاس گول ،نقش مهمی در رئال ایفا
کرده و غیبت او مقابل رم ،خرب خوبی
برای زیدان نخواهد بود.



بوسکتس:
 2نفر میتوانند مرا از بارسا جدا کنند

رسخیو بوسکتس جدیدا پیشنهادی
هنگفت از باشگاه پاری سن ژرمن دریافت
کرده و پاریس یها در تالشند تا او را برای
جدایی از بارسا متقاعد کنند.
در حالیکه که رسان ههای فرانسوی در
مورد بوسکتس در حال گامن هزنی هستند
اما این ستاره ارزشمند خط میانی بارسا در
مصاحبه با  ESPNهرگونه متایلش برای
جدایی از باشگاه محبوبش را رد کرد.
او در همین رابطه گفت :همیشه گفته
ام که تنها دو نفر م یتوانند باعث تغییر
عقیده من و جدائیم از بارسلونا شوند.
عامل غیرورزشی این قضیه همرسم
است و او اگر از من بخواهد ،من از بارسا

جدا م یشوم ولی او از زندگی در بارسلون
و حضور من در این باشگاه راضی و
خوشحال است.
در زمینه ورزشی نیز پپ گواردیوال
م یتواند باعث این کار شود .او را بسیار
دوست دارم و دوباره کار کردن زیر نظر
او برایم یک افتخار است اما گواردیوال
م یداند که باشگاه من بارسلوناست و
خود او هم برای همیشه هوادار این
باشگاه است .پپ به خوبی م یداند که
برای بارسلونا و من بهرت این است که من
از این تیم جدا نشوم و بعید م یدانم او
سعی در جذب من برای باشگاه جدیدش
داشته باشد.



گالئونه :آلگری پیشنهاد چلسی را قبول میکند

جیوانی گالئونه ،رسمربی سابق
مکس آلگری معتقد است که رسمربی
ایتالیایی در پایان فصل ،یوونتوس
را به مقصد چلسی ترک خواهد کرد
و هدایت این تیم را بر عهده خواهد
گرفت .رسمربی ایتالیایی به همراه
میالن و یووه قهرمان رسی  Aشده
و به دنبال سومین قهرمانی خود با
یووه است .چلسی نیز در تابستان
مربی جدید خود را معرفی خواهد کرد
و صحبت از آلگری به عنوان گزینه
احتاملی این تیم مطرح شده است.
حال گالئونه این موضوع را تایید کرد

و احتامل رخ دادن این انتقال را باال
دانست .او گفت :فکر م یکنم مکس
به چلسی خواهد رفت و خیلی هم خوب
کار خواهد کرد.آلگری عالی کار کرده،
حتی اگر باشگاه نتواند بازیکنانی که
او در تابستان م یخواسته را جذب کند
مثل ماریو گوتزه و ایسکو .او ایتالیا را
ترک خواهد کرد و به انگلیس خواده
رفت زیرا آبراموویچ پیشنهاد بسیار
جذابی به او داده است .به عنوان یکی
از پنج مربی برتر جهان ،باید یووه را
ترک کند .ماندنش در ایتالیا بی معنا
است.



کاپلو :رونالدو حداقل
 3فصل دیگر در اوج خواهد بود

فابیو کاپلو ،رسمربی سابق رئال مادرید
معتقد است که کریستیانو رونالدو،
حداقل  3فصل دیگر در اوج خواهد
بود.
رونالدو در  23بازی برای رئال در اللیگا
 19گول به مثر رسانده و این آمار،
بسیار ضعی فتر از آمار او در فص لهای
گذشته تا به ای نجای کار بوده است.
او که اخیرا وارد  31سالگی شده مقابل
گرانادا نتوانست عملکرد خوبی داشته
باشد و گفته م یشود با باال رفنت
سنش ،او دچار افت شده است .با این
حال کاپلو عنوان کرد که رونالدو تا

پایان خط فاصله زیادی دارد.
او گفت :کریستیانو رونالدو حداقل
 3سال دیگر در اوج خواهد بود .او با
تجرب هتر خواهد شد .او خیلی از خودش
مراقبت م یکند و م یتواند به راحتی
تا  34سالگی بازی کند .پیدا کردن
گولزنی مثل او کار راحتی نیست.
کاپلو درباره رشایط رختکن رئال گفت:
من یدانم در رختکن رئال در هنگام
جدایی بنیتس چه اتفاقاتی افتاد.
هی چگاه با رئال برای جانشینی بنیتس
مذاکره نکردم .زیدان کاریزماتیک
است و تجربه بی ناملللی خوبی دارد.

کورتوا :قهرمانی در  CLمیتواند
فصل چلسی را نجات دهد

دروازهبان بلژیکی چلسی معتقد است که قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا و یا جام حذفی م یتواند فصل
جاری را برای این تیم به خوبی به امتام برساند.
چلسی عم الً از رقاب تهای لیگ برتر انگلیس قطع
امید کرده و متامی توان خود را معطوف به لیگ
قهرمانان اروپا و جام حذفی خواهد کرد .تیبو کورتوا،
سنگربان بلژیکی چلسی نیز معتقد است که این تیم
م یتواند با قهرمانی در یکی از دو جام یاد شده ،فصل
جاری را به خوبی به امتام برساند.
کورتوا گفت :پس از بازی مقابل نیوکاسل ما دو بازی
بسیار مهم مقابل دو تیم خوب در لیگ قهرمانان اروپا
و جام حذفی پیش رو داریم .باید متام تالش خود را در
این دو دیدار مقابل پی اس جی و منچسرتسیتی به
کار گیریم ،زیرا رسیدن به حداقل یک فینال در دو جام
یاد شده و کسب عنوان قهرمانی ،تنها راه نجات ما در
فصل جاری است.
او در ادامه پیرامون جدال تکراری تیمش مقابل پی
اس جی در لیگ قهرمانان اروپا صحبت کرده است:
اعتامد به نفس خوبی داریم تا راهی پاریس شویم و
مقابل این تیم به پیروزی برسیم .بازی دشواری خواهد
بود هامنطور که فصل گذشته بازی دشواری مقابل
این تیم داشتیم .م یخواهیم تا نتیج های خوب در
پاریس کسب کنیم و کار را در استمفوردبریج به امتام
برسانیم.


ناپولی باپیروزی بریووه،
مدعی اصلی قهرمانی است

رسم ربی سابق تیم ملی ایتالیا پی رامون جدال حساس هفته
آینده یوونتوس و ناپ ولی صحبت کرده است.
یوونتوس و ناپ ولی هفته آینده جدالی نف سگیر بر رس
تصاحب جایگاه نخست جدول رده بندی رقاب تهای
رسی  Aدر تورین خ واهند داشت .چ زاره پ راندلی ،رسم ربی
سابق تیم فیورنتینا و تیم ملی ایتالیا ،پی رامون این دیدار
حساس به صحبت پرداخته است.
پ راندلی گفت :هفته آینده بازی را شاهد خ واهیم بود که
م یت واند جذابی تهای بسیار زیادی داشته باشد .هر دو
تیم در به رتین رشایط خود از لحاظ فیزیکی ق رار دارند
و جدالی کامال تن به تن خ واهند داشت که در آن هر
اتفاقی م یت واند رخ دهد .تصور من یکنم که دیدار دو تیم
جنگ تاکتیکی خاص و مشخصی داشته باشد .با این
حال مه مت رین پارامرت این دیدار م یت واند بازیکنان کناری
ناپ ولی ،یعنی اینسینیه و کایخون باشند .دو بازیکنی که
ت وانایی نفوذ و بخشیدن ب رتری عددی به ناپ ولی را در فاز
تهاجمی به خ وبی دارا هستند.
پ راندلی در ادامه از شانس قهرمانی دو تیم در رقاب تهای
فصل جاری رسی  Aصحبت کرده است :اگر ناپ ولی
بت واند یوونتوس را در یوونتوس استادیوم شکست دهد،
آن گاه به طور جدی م یت وان گفت که آنها مدعی
قهرمانی هستند .با این حال هر گ ونه پیش بینی در چنین
رشایطی بسیار دش وار است .رسم ربی سابق تیم ملی ایتالیا
در خامته به متجید از کلودیو رانیری ،رسم ربی ایتالیایی
لسرتسیتی پرداخته است :من یت وانم بدون یاد کردن از
رانیری صحب تهای خود را به پایان برسانم .مردی که اگر
بت واند با لسرت عن وان قهرمانی لیگ ب رتر را تصاحب کند،
حادث های تاریخی خلق کرده است.


تکذیب توافق بین
بارسلونا و کمپانی پپسی

در حالیکه برخی رسان هها از امضای ق رارداد باشگاه
بارسل ونا و پپسی خرب داده بودند ،ن رشیه م وندودپورتیوو
این مساله را تکذیب کرد .باشگاه بارسل ونا ه مچنان در
حال بررسی گزین ههای موجود ب رای اسپانرس پی راهن خود
در فصل آینده است؛ با علم به ای نکه ق رارداد همکاری با
ه واپیامیی قط ر 31 ،جون آینده به امتام خ واهد رسید.
از نایکی و پپسی به عن وان اسپانرسهای بعدی پی راهن
بارسل ونا نام برده شده و حتی برخی رسان هها از ت وافق با
پپسی بر رس این مساله نوشته بودند ولی م وندودپورتیوو
به نقل از منابع نزدیک به باشگاه بارسل ونا این موضوع
را تکذیب کرد .به ادعای این ن رشیه نزدیک به بارسل ونا،
مذاک رات با ه واپیامیی قطر در دست ج ریان است و
مدی ران بارسل ونا خوشبین هستند تا ق رارداد خود با این
رشکت عظیم قطری را متدید کنند.
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آنچلوتی :زیدان با رئال موفق خواهد شد

کارلو آنچلوتی دیروز در م راسم ساالنه
ن رشیه مارکا عن وان به رتین م ربی فصل
 2015-2014اللیگا را از آن خود کرد.
رسیدن این عن وان به کارلتو از آنجا
عجیب بود که او فصل قبل هم راه رئال
مادرید موفق به کسب جام نشد و به
همین دلیل از این تیم برکنار شد .کارلتو
که فصل بعد م ربی بایرن خ واهد بود،
در مصاحب های کوتاه در مورد این جایزه
گفت :با دریافت این جایزه ،رسام دوران
حضور بسیار شیرینم در رئال به امتام
رسید و بابت این جایزه از مارکا متشکرم.
کارلتو در مورد وضعیت زیدان به عن وان
م ربی جدید رئال مادرید گفت :زیدان

م ربی کم تج رب های است البته همه ما
در رشوع کارمان ای نطور بودیم .او همه
آنچه که یک م ربی ب رای بزرگی کردن
م یخ واهد را در خود دارد.
زیدان شخصیت ،کاریزما ،انگیزه و رقابت
طلبی الزم ب رای م ربیگری را در اختیار
دارد و مه متر ای نکه فوتبال را بسیار
خوب م یشناسد .او ت وانایی الزم ب رای
م رب یگری رئال را دارد و بازیکنان نیز
همگی حامی او هستند و بخاطر او در
زمین م یجنگند .زیدان ب رای موفقیت
باید سخت تالش کند و باید کاری کند
تا بازیکنان حداکرث ت وانای یهایشان را در
زمین بگذارند.



دفاع سانچس از رونالدو در مقابل انتقادات

هوگو سانچس ،اسطوره مکزیکی باشگاه
رئال مادرید به دفاع از کریستیانو رونالدو
در مقابل موج انتقادات اخیر پرداخت.
رونالدو تا بدینجای فصل موفق شده در
 29بازی 30 ،گول ب رای رئال مادرید به
مثر برساند اما او را متهم م یکنند که در
بازیهای بزرگ یا بازیهایی که کار رئال
گره م یخورد ،نقش ک مرنگی در نجات
تیمش داشته است و آمارها نیز حکایت
از این مساله دارند.
رونالدو مقابل گ رانادا در حالیکه رئال
تا دقیقه  84با تساوی  1-1مقابل گ رانادا
متوقف شده بود ،نت وانست کار خاصی

انجام دهد و این مودریچ بود که به داد
کهکشان یها رسید و با گول خود زمینه
ساز ب رتری  1-2رئال شد.
هوگو سانچس در دفاع از رونالدو به مارکا
گفت :رونالدو یک بازیکن بسیار رقابت
طلب است و ه مچنان به رکوردشکنی
لزنی من در
ادامه خ واهد داد .او رکورد گو 
رئال را شکسته و این مساله اصال ب رایم
مهم نبود چون او یک رئالی است .اگر
رکوردهای دیگری از من را نیز بشکند
باعث افتخار من خ واهد بود .رونالدو
ه مچنان مه مترین مهره فاز تهاجمی
رئال است و در این شکی نیست.



ماسکرانو:
این بارسا راحتتر ازگذشته پیروز میشود

خاویر ماسک ران و ،بارسل ونای فعلی را
قدرتمندتر از بارسل ونای دوران گ واردیوال
م یداند .بارسل ونا در فصل جاری نیز به
روند بردهای خود ادامه داده و مقتدرانه
در صدر جدول اللیگا ایستاده است.
آب یاناریها صعودشان به فینال ک وپا دل
ری را نیز تق ریبا مسجل کرده اند و در
لیگ قهرمانان هم باید به مصاف آرسنال
بروند .ماسک رانو که سابقه کار کردن زیر
نظر گ واردیوال را نیز در کارنامه دارد ،در
پاسخ به س والی در مورد تفاوت بارسای
پپ با بارسای لوئیس ان ریکه گفت :ان ریکه
و گ واردیوال از بسیاری جهات به هم شبیه

هستند .هر دو به یک روش کارشان را
انجام م یدهند و شوق و انگیزه شان ب رای
پیروزی مثل هم است .میل به موفقیت
در این دو ی کسان است .تفاوت بین
بارسای پپ با بارسای فعلی اندک است.
شاید بت وان ای نگ ونه گفت که در حال
حارض ما ب رای پیروزی بر ح ریفان ،ک متر
از گذشته دچار زحمت م یشویم چون در
 30مرت جلوی زمین بازیکنان بسیار بزرگ
و تعیین کنندهای داریم .همین امر سبب
شده تا حتی در روزهای بدمان نیز بت وانیم
بر ح ریفان پیروز شویم.



ماتا :از حمایت هواداران چلسی ممنونم

هافبک اسپانیایی منچس رتی ونایتد یکی
از بازیکنان محبوب ه واداران چلسی
در زمان حضورش در استمفوردب ریج
محسوب م یشده است .بازگشت خ وان
ماتا به ورزشگاه استمفوردب ریج بار دیگر
ب رای این هافبک اسپانیایی خاطره ساز
شد چ را که او در زمان تعویضش در دقایق
پایانی بازی منچس رتی ونایتد و چلسی،
به شدت مودر تشویق ه واداران چلسی
حارض در استادیوم واقع شد .ماتا م یگوید

که از این حامی تهای ه واداران چلسی
سپاسگ زار است .هافبک تیم ملی اسپانیا
پی رامون این مسئله گفت :هم واره بازی در
استمفوردب ریج ب رای من خاص بوده است.
احساسات متفاوتی در بازی دیروز داشتم
اما زمانی که داور سوت آغاز بازی را به
صدا درآورد ،فقط به کسب پیروزی ب رای
تیمم و لذت بردن از بازی فکر م یکردم.
از واکنش ه واداران چلسی در زمان تعویض
خود از اعامق وجودم سپاسگ زار هستم.



الرسن :بارسلونا مثل فیفا بازی میکند

ه رنیک الرسن مهاجم سابق بارسل ونا
معتقد است که متاشای فوتبالی که
بارسل ونا ارائه م یکند مثل فیفا بازی
کردن در پلی استیشن است .الرسن که
سال  2006با بارسا قهرمان چمپی ون زلیگ
شده ،در هفته اخیر در مترینات بارسل ونا
رشکت داشت و به متجید از این تیم
پرداخت .او گفت :هر گاه بت وانم از
تلویزیون بازیهای بارسا را نگاه م یکنم
و فوقالعاده اند .لوئیس انریکه عالی کار
کرده است .سبک بازی تیم باورنکردنی

است .گاهی فکر م یکنید که انگار
در پلی استیشن فیفا بازی م یکنید.
مه مترین چیز این است که از بازی کردن
لذت ب ربند و ه مدیگر را دوست داشته
باشند که به نظر همی نطور م یآید.
الرسن سپس به متجید از س وارز پرداخت
و گفت :او مرگبار است .بازیهایش در
لیگ ب رتر را نگاه م یکردم .او م یت واند
از هیچ چیز گول بسازد .دوندگ یهایش
خیلی هوشمندانه است و خیلی دقیق
رضبات آخر را م یزند.
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کمیسیون رسانههای همگانی :رسانهای که تا شش ماه
دیگر جوازش را تمدید نکند مسدود خواهد شد

اطالعات روز :کمیسیون رسانههای همگانی میگوید،
اصحاب رسانهها مکلفاند که «مقرره طرز تأسیس و
فعالیت رسانههای همگانی» را رعایت کنند و رسانهای
که تا شش ماه دیگر جواز فعالیتش را متدید نکند،
مسدود خواهد شد.
مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانههای همگانی که
حقوق و امتیازات اصلی کارمندان رسانهها بهویژه
مصونیت شغلی و جانی آنها را تضمین میکند ،از
سوی شورای وزیران تصویب شده و اکنون نافذ است.
همچنان این کمیسیون میگوید ،رسانهای که تا شش
ماه آینده جوازش را متدید نکند ،دو چند جریمه خواهد
شد.
خپلواک صافی ،رییس کمیسیون رسانههای همگانی،
دیروز در نشست خربی که در وزارت اطالعات و
فرهنگ برگزار شده بود ،گفت« :مطابق مقرره نرش
شده ،ما مکلف هستیم از حقوق خربنگاران در برابر
مالکین رسانههای خصوصی دفاع کنیم».

مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانههای همگانی ،در
 4فصل و  41ماده ترتیب شده است و در  ١٦عقرب
سال جارى در جریده رسمی وزارت عدلیه به نرش رسیده
است که متام صاحبان رسانهها مکلف هستند آن را
اجرا کنند.
آقای صافی افزود« :پیش از این برخورد ظاملانه و
اخراج اجباری خربنگاران از سوی صاحبان رسانهها
دیده میشد ،اما پس از این هیچ رسانهای چنین کاری
منیتواند انجام دهد و یا از صالحیت خود سوء استفاده
کند».
به گفتهی صافی ،مطابق مقرره ،معاشات خربنگاران
باید به وقت پرداخت شود؛ زیرا شامری از رسانهها
هستند که تا چهار ماه معاش کارمندان خود را پرداخت
نکردهاند.
مژگان مصطفوی ،معین نرشات وزارت اطالعات و
فرهنگ نیز گفت که وزارت فرهنگ ،مسئولیت دارد تا
از چهگونگی تطبیق این مقرره نظارت کند.

عبداهلل :بازسازی و انکشاف والیتهای محروم
در صدر کارهای حکومت قرار دارد

اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه حکومت
میگوید که بازسازی و انکشاف والیتهای محروم در
اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد.
دفرت مطبوعات ریاست اجراییه با نرش خربنامهای
گفته است که آقای عبدالله روز سهشنبه در دیدار با
باشندگان و بزرگان والیت غور به آنها وعده داده
که در سال  1395پروژههای انکشافی و اقتصادی
بیشرت به این والیت و دیگر والیتهای محروم کشور
اختصاص مییابد.
رییس اجراییه تأکید کرده« :حکومت وحدت ملی برای
حکومتداری خوب و انکشاف متوازن در متام نقاط
افغانستان مصمم و متعهد است تا کارهای بنیادی و

زیربنایی در متام والیات به ويژه در والیات دور دست
انجام شود».
باشندگان والیت غور گفتهاند که مردم غور به دلیل
انکشاف نامتوازن در سیزده سال گذشته با مشکالت و
چالشهای فراوان مواجه بوده است .آنها از حکومت
وحدت ملی خواستهاند که در زمینههای تأمین امنیت،
ایجاد واحدهای اداری ،بخشهای انکشافی و تقویت
نیروهای مردمی در امر مبارزه با طالبان بیشرت توجه
کند.
آقای عبدالله به آنها وعده داده که حکومت در سال
آینده در این بخشها در والیت غور بیشرت توجه خواهد
کرد.

وزارت احیا و انکشاف دهات
قرارداد  55پروژه انکشافی را امضا کرد

اطالعات روز :مقامهای وزارت احیا و انکشاف دهات
قرارداد  55پروژه انکشافی برنامه انسجام ساحوی این
وزارت را به ارزش  220میلیون افغانی با مسئوالن شامری
از شوراهای انکشافی قریهها امضا کردند.
وزارت انکشاف دهات با نرش خربنامهای گفته است که
نصیر احمد درانی ،وزیر احیا و انکشاف دهات دیروز در
نشست خربی گفته است که این پروژهها در والیتهای
بلخ ،بغالن ،بدخشان ،پنجشیر ،غور ،پروان ،بامیان،
لغامن ،تخار ،پکتیا ،فاریاب و نورستان تطبیق خواهد شد.

به گفتهی درانی ،این پروژهها شامل ساخت دیوارهای
استنادی ،کانالها ،رسبندها ،رسکها ،پل و پلچک
میباشند که در قسمت جلوگیری از سیالبها نقش اساسی
دارد.
درانی در مراسم امضای این قراردادها گفت« :با تطبیق
پروژههای یادشده در کل  150549روزکاری در سیزده
والیت کشور ایجاد میشود و این پروژهها در ایجاد
زمینههای کاریابی برای دهاتیان عزیز نیز مفید واقع
میشود».

حدود  20روز پیش مژگان مصطفوی گفته بود،
اصحاب رسانهها شش ماه فرصت دارند که رسانهای
خود را دوباره ثبت و راجسرت کنند ،در غیرآن با ادارات
رسانهها برخورد قانونی میشود.
براساس مقرره جدید ،مسئوالن رسانهها مکلف هستند
که حقوق خربنگاران را مطابق فعالیت آنان افزایش
دهند ،رخصتیهای قانونی مطابق قانون کار برای آنان
در نظر بگیرند و اگر خربنگاری در حین انجام وظیفه
زخمی و یا کشته میشود ،مکلف اند که خرج و مصارف

آن را پرداخت منایند.
نهادهای حامی و صنفی خربنگاران از حکومت
میخواهند که با جدیت به تطبیق مقرره طرز تأسیس و
فعالیت رسانههای همگانی توجه کند.
خربنگاران در افغانستان با مشکالت متعدد مواجهاند.
حقوق کم ،عدم پرداخت حقوق ،نبود بیمه ،برخورد
غیرمسئوالنه صاحبان رسانهها ،قراردادهای تحمیلی،
عدم مصونیت شغلی و جانی ،اخراج بیموقع و ...را
میتوان از مشکالت خربنگاران در افغانستان برشمرد.

وزارت اطالعات و فرهنگ:
نشرات رسانههای پاکستانی در افغانستان قطع شود

اطالعات روز :وزارت اطالعات و فرهنگ در واکنش به
قطع نرشات رسانهها افغانستان در پاکستان میگوید
که باید اقدام مشابه شود و نرشات رسانهها پاکستانی
در کشور قطع شود.
هارون حکیمی ،سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ
روز سهشنبه در نشست خربی در این وزارت گفت،
هامنگونه که پاکستان نرشات رسانههای افغانستان را
در این کشور ممنوع و قطع کرده است ،حکومت وحدت
ملی نیز نرشات رسانههای پاکستان را در کشور قطع
کند.
آقای حکیمی تأکید کرد« :حکومت افغانستان باید جلو
نرشات رسانههای پاکستانی را در داخل کشور بگیرد».

حکیمی افزود ،امیدواریم رسان حکومت حدت ملی در
این زمینه اقدام کنند.
دولت پاکستان از ماهها به این طرف نرشات رسانههای
افغانستان در این کشور را ممنوع کرده است .گفته
میشود که قطع نرشات رسانههای افغانستان در
پاکستان ،پس از افزایش تنش در روابط کابل و
اسالمآباد صورت گرفته است.
اما رسانههای پاکستانی در افغانستان بهویژه در مناطق
جنوبی ،هنوز به زبانهای اردو ،پشتو و دری نرشات
دارند .گفته میشود که رسانههای چاپی پاکستان
شامل روزنامه و هفته نامه بهطور منظم در والیات
رشقی توزیع میشود.

از سویی هم ،در خربنامه آمده است که وزارت احیا و
انکشاف دهات طی چند ماه گذشته از طریق برنامه ملی
انسجام ساحوی قرارداد  276پروژه انکشافی را به ارزش
 895میلیون افغانی با شوراهای انکشافی امضا کرده که
اکرثیت این پروژهها تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
آقای درانی گفته« :برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و
انکشاف دهات پیش از این تنها به دلیل افزایش سیالب
والیتهای شامل را پوشش میداد ،اما امسال از طریق
این برنامه  21والیت را پوشش دادیم که پروژهها در
جلوگیری از سیالبها نقش مهمی داشته است .قرار است
که این برنامه در سال آینده به  27والیت کشور گسرتش
یابد».
خربنامه افزوده که این وزارت در سال مالی  ،1394از طریق
برنامههای ملی خود به تعداد  13800پروژه انکشافی را در

 34والیت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده است.
پروژه کاریابی وزارت انکشاف دهات
آقای درانی گفته است که مرحلهی اول پروژه کاریابی
وزارت احیا و انکشاف دهات برای بیش از 235هزار تن در
 3734قریه زمینههای کاریابی کوتاه مدت مساعد میشود.
وزارت انکشاف دهات میگوید که هزینهی مجموعی
مرحلهی اول پروژه کاریابی 35میلیون دالر امریکایی است
که از سوی بانک جهانی پرداخت میشود.
به گفتهی این وزارت ،در مرحلهی اول قرار است که
پروژههای انکشافی  3734قریه در  46ولسوالی مربوط 12
والیت (والیتهای بغالن ،قندوز ،بلخ ،جوزجان ،فاریاب،
خوست ،قندهار ،هرات ،فراه ،ننگرهار ،کرنها و لغامن)
مورد حفظ و مراقبت قرار بگیرد .کار عملی این پروژه حدود
دو ماه قبل رسامً در والیتهای یادشده آغاز شده است.

