نارضایتی گسترده در افغانستان:
بررسیها نشان میدهند  % 40از مردم
در اندیشهی ترک کشور هستند

سرمقاله | ص2

فعالیت حزب التحریر
و نگرانی حکومت

با گسترش ناامنیها در سرتاسر کشور ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی دیروز در نشست شورای وزیران
گفته است که حزب التحریر شاخهی غیر نظامی گروههای
تروریستی است که بهصورت گسترده در افغانستان فعالیت
میکند .هرچند عبداهلل عبداهلل نام کدام گروه تروریستی را
نبرد یا اسنادی ارائه نکرد تا چهگونگی فعالیت این حزب را
که با گروههای تروریستی پیوند داشته باشد ،نشان بدهد
اما گفت شاخهی افغانی این حزب در ناامنیها و فعالیتهای
تروریستی در افغانستان دست دارد...

957

براساس یک نظرسنجی ،مردم افغانستان
بسیار کمتر از هر زمان دیگری در طول
دههی گذشته ،نسبت به آیندهی کشور
خود خوشبین هستند .این نظرسنجی
همچنین نشان میدهد که چرا بسیاری از
جوانان ،جان خود را در سفر خطرناک
بهسوی اروپا بهخطر میاندازند.
در یک بررسی که در روز سهشنبه
توسط بنیاد آسیا منتشر شد36.7 ،
درصد از پاسخدهندگان باور داشتند...
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در دفاع ارزشهای اخالقی

مخالفت ریاست جمهوری با شبهنظامی سازی

نقد و نظری بر یادداشت
«قیمت آدم»
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خبرهای خارجی | ص6

پوتین پس از 2007
برای نخستین بار وارد
تهران شده با خامنهای
دیدار کرد

اطالعات روز :والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری
روسیه ،برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۷
میالدی روز دوشنبه وارد تهران شده و در دیدار
با علی خامنهای ،رهبر ایران ،درباره مسایل
مختلف از جمله بحران سوریه ،گفتوگو کرد.
وی قرار است با رییسجمهوری ایران نیز دیدار
کند.
به نقل از رادیو فردا ،هدف اولیه از سفر آقای
پوتین شرکت در نشست مجمع صادرکنندگان گاز
عنوان شده است که سومین اجالس آن ،دوم
قوس در تهران برپا شد...

افزایش فعالیتهای
دیپلماتیک و نظامی
فرانسه علیه گروه
داعش

اطالعات روز :فرانسه به هدف ایجاد یک
ائتالف جهانی برای مقابله با گروه داعش
فعالیتهای دیپلماتیک و نظامی خود را
گسترش داده است.
به نقل از بیبیسی ،فرانسوا اوالند ،رییس
جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک
با دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا بر تشدید
عملیات هوایی علیه داعش در سوریه و عراق
تاکید کرد.
آقای اوالند ،همچنان گزارشها مبنی بر
استقرار ناو هواپیمابر «شارل دو گل»...
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این نوشته در ارتباط به بحث «قیمت آدم» است که روز
قبل سخیدادهاتف در نوشتهای به آن پرداخته بود .من قول
نقد آن را داده بودم که متاسفانه نتوانستم زودتر از این
بنویسماش .با این شتاب که فیسبوک دارد دو روز تاخیر
خیلی گپ است .راستش قیمت زندگی در استرالیا خودش
به حدی از توان من باال زده که آمدن و بحث کردن در مورد
قیمت خودم آخرین کاری است که در این روزها ممکن
ث هاتف
است از من سربزند .به هر حال .برای من بح 
مشکالت زیاد دارد .به حدی که بارها با خودم گفتهام با
یک الیک قال قضیه را بکنم و بروم پی کارم .اما نمیشود.
من لج کردهام.
بحث قیمت جان انسانها را قبل ازهاتف ،کیوان حسینی
مطرح کرده بود .حسینی مطلبی در مورد «ارزش جان
انسانها» در ژورنالیسم و خبرنگاری نوشته بود .گپ اصلی
او این بود که اهمیت جان انسانها در روایتهای خبری
برابر نیست...

عبداهلل :حزب التحریر مردم را
به فعالیتهای تروریستی تشویق میکند
اطلالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی میگوید حزب التحریر ،شاخهی
غیرنظامی احزاب تروریستی است و در افغانستان نسل
جوان و مردم را به فعالیتهای تروریستی تشویق
میکند.
آقای عبداهلل که روز دوشنبه 2 ،قوس ،در نشست
شورای وزیران صحبت میکرد ،فعالیت غیرنظامی
تروریستی حزب التحریر را در کشور گسترده خواند
و گفت از سوی ارگانهای امنیتی کشور در مورد منع
فعالیتهای این حزب اقدامی صورت نگرفته است.
عبداهلل گفت« :در حقیقت این حزب شاخهی غیرنظامی
احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به
رفتن به طرف فعالیتهای تروریستی تشویق میکند.
این فعالیتها بهصورت وسیع صورت گرفته است».
او افزود« :این گروه از نظر ارگانهای امنیتی بدور
نبوده ،اما تا حال توجهی که باید در مورد منع
فعالیتهای این حزب یا تحت عنوان این حزب
میشد ،نشده ،کار و اقدامی برای منع آن هم صورت
نگرفته است».
پیش از این نیز مردم از فعالیتهای افراطگرایی حزب

التحریر و شاخهی افغانستان آن در دانشگاههای کشور
ابراز نگرانی کرده بودند.
آقای عبداهلل همچنان تأکید کرد که حزبالتحریر
یک حزب سیاسی نیست ،بلکه سازمانی مربوط به
سازمانهای تروریستی استکه با «سوء استفاده» از
آزادی و دموکراسی در افغانستان ،در راستای اهداف

خبرنگار ناراضی | ص3

تروریستی و ناامنی فعالیت میکند.
پیش از این شماری از نهادهای مدنی با ابراز نگرانی
از فعالیت این حزب در مکاتب دولتی و دانشگاههای
کشور گفته بودند ،جلو فعالیت آن باید گرفته شود.
رییس اجرایی نیز گفت که این حزب در محیط
اکادمیک ،جامعه و در میان جوانان فعالیت دارد .آقای
عبداهلل از اقدام دولت برای جلوگیری از فعالیتهای
افراطگرایی این حزب در کشور توضیح نداد؛ اما گفت
که در ادامه نشست شورای وزیران روی آن بحث
میشود.
حزبالتحریر در سال  1953تأسیس شد و بنیانگذار
آن شیخ تقیالدین النبهانی ،یک روحانی فلسطینی
است .این حزب تشکیل خالفت در سراسر جهان
اسالم را هدف خود و هر یک از کشورهای اسالمی را
والیتی از این خالفت با مرکزیت سرزمینهای عربی
میداند.
شاخه این حزب در افغانستان فعالیتهای خود را
بهصورت غیرقانونی در سال  ۲۰۰۳آغاز کرد و عمدت ًا
در میان دانشگاهیان و فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری
پرداخت.

| ص5

مکتبگوسفنداسیون

قیمت آدم

از نگاه «ما زنده برآنیم که هیچ کار نمیکنیم» تقدیر چنین بود
که اول انتخابات را گوسفندیزه کنند .ما دیدیم که انتخابات
گوسفندیزه شد ،حتا سازمانها و نهادهای بینالمللی هم دیدند.
نظر به نگاه فوق ،کاری از دست ملت ساخته نبود ،اگر هم ساخته
بود ،نباید کاری میشد .به هر صورت ما مسئولیت خود را نظر
به دید فوق ،به وجه احسن انجام دادیم...

یادداشت من در بارهی قیمت آدمها بعضی از دوستان را
ناراحت کرده .میگویند برای ما تنها کرامت انسانی معیار است
و سر انسان قیمت نمیگذاریم!
عرض شود که من هم قیمت نمیگذارم .قیمت را هیچ فرد خاصی
تعیین نمیکند .من قیمت نمیگذارم؛ فقط از قیمتی که وجود دارد
(چه ما آن را بپسندیم و چه نپسندیم) خبر میدهم...
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آلوس :چرا
به دنبال زدن گول
پنجم بودیم؟

دنی آلوس ،بال راست برزیلی بارسلونا ،در
نشست خبری خود اعتراف کرد که پس از زدن
گول سوم به رئال در بازی روز شنبه ،بجای
عقب نشینی به زدن گلهای بیشتر ترغیب
شده بودند.
بارسا در شرایطی دو روز پیش در برنابئو 4
گول به رئال زد که اگر مهاجمان این تیم
کمی بادقتتر عمل میکردند ،میتوانستند
گولهای بیشتری نیز به ثمر برسانند؛ ضمن
اینکه درخشش براوو درون دروازه بارسا نیز
مانع فروپاشی دروازه این تیم حداقل در دو
موقعیت شد...

آنچلوتی :بازگشت
به رئال؟ چرا که نه

کارلو آنچلوتی ،سرمربی سابق رئال مادرید
عنوان کرد که احتمال بازگشتش به رئال
مادرید وجود دارد.
مربی سابق میالن در تابستان از رئال اخراج
شد و جای او را بنیتس اسپانیایی گرفت.
پس از شکست تحقیر آمیز رئال مقابل بارسا
در برنابئو ،شایعات مبنی بر اخراج بنیتس
باال گرفت و هواداران رئال خواهان بازگشت
آنچلوتی هستند .سرمربی ایتالیایی نیز احتمال
بازگشت به رئال را رد نکرد.
او گفت :بحران در رئال مادرید؟ بگذارید
قضاوتمان را آهستهتر انجام دهیم زیرا آنها
تازه در ابتدای مسیر هستند و توانایی اینکه
شرایط را برگردانند ،دارند...
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یادداشت روز
فعالیت حزب التحریر
و نگرانی حکومت
جواد ناجی

با گسترش ناامنیها در سرتاسر کشور ،رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی دیروز در نشست شورای وزیران گفته است که حزب التحریر
شاخهی غیر نظامی گروههای تروریستی است که بهصورت گسترده
در افغانستان فعالیت میکند .هرچند عبدالله عبدالله نام کدام گروه
تروریستی را نبرد یا اسنادی ارائه نکرد تا چهگونگی فعالیت این حزب
را که با گروههای تروریستی پیوند داشته باشد ،نشان بدهد اما گفت
شاخهی افغانی این حزب در ناامنیها و فعالیتهای تروریستی در
افغانستان دست دارد.
حزب التحریر یکی از دهها حزبی بود که پس از سقوط رژیم طالبان
فعالیتهای سازمانی خود را در افغانستان آغاز کرد .حزب التحریر در
سال  2003میالدی بهصورت غیرقانونی فعالیتهای سیاسی خود را
در افغانستان آغاز و به گسترش عضو گیری در میان جوانان پرداخت.
حزب التحریر را شیخ تقیالدین؛ اهل فلسطین ،بنیان گذاشت.
براساس گزارشها ،این حزب در بسیاری از کشورها و عمدت ًا کشورهای
ن
مسلمان فعالیت دارد .برخی از کشورها حزب التحریر را یک سازما 
تروریستی میداند و فعالیتهای آن را ممنوع اعالم کرده است .حزب
التحریر به دلیل آرمان تأسیس خالفت اسالمی در جهان ،هر یک از
کشورها را یکی از والیتهای خالفت اسالمی دانسته و فرا منطقهای
فعالیت میکند .بر مبنای آرمان این حزب ،چهگونگی فعالیت آن در
تضاد با ارزشهای دموکراسی قرار میگیرد .عبدالله نیز به این موضوع
اشاره کرد و گفت که این حزب با سوءاستفاده از آزادی و دموکراسی
در افغانستان ،در راستای اهداف تروریستی و ناامنی فعالیت میکند.
نگرانی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در مورد چهگونگی
فعالیتهای این حزب در افغانستان تازگی ندارد .پیش از این نیز بارها
از فعالیتهای مشکوک این حزب در افغانستان سخن گفته شده بود.
برمبنای گزارشها این حزب عمدت ًا در میان جوانان فعالیت میکند و
اکثریت اعضای این حزب را دانشگاهیان تشکیل میدهند .دانشگاه
کابل و مشخص ًا دانشکدهی شرعیات یکی از مراکز است که گفته
میشود حزبالتحریر در آن نفوذ دارد.
در چهارده سال گذشته احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی
بهصورت بیرویه رشد کردند .بسیاری از این سازمانها در غیبت
قانون احزاب و سازمانها ،و فقدان نظارت دولت ،فعالیت شان را
شروع کردند .با آنکه وزارت عدلیه چهارچوب جدیدی را برای فعالیت
احزاب و سازمانها تعریف کرد اما این قانون نتوانست جلو فعالیتهای
غیرقانونی بسیاری از احزابی که فاقد معیارهای حزب سیاسی بودند،
را بگیرد.
پرسش این است ،چهگونه جلو فعالیتهای احزاب و سازمانهای را
که فاقد معیارهای تعیین شده برای امور سیاسی و اجتماعی هستند و
مجوز برای کارشان ندارند ،گرفت؟
با آنکه احزاب سیاسی در دوران حکومت پیشین رشد چشمگیری
داشتند اما دولت این فعالیتها را جدی نگرفت و هیچ چهارچوب
قانونی و حقوقی مشخص برای رشد و چهگونگی فعالیت آنها تنظیم
نکرد و در بسیاری موارد نقش آنها را در مبارزات سیاسی نادیده گرفت.
به همین دلیل یک انارشیسم در حوزه احزاب سیاسی شکل گرفت که
حزب التحریر یکی از آنهاست.
آنچه باید در صدر فعالیتهای حکومت وحدت ملی بهخاطر مبارزه
با خشونت و بنیادگرایی قرار بگیرد ،نظارت و تعیین چهارچوب
مشخص برای فعالیتهای سیاسی است .تنها حزب التحریر نیست
بلکه سازمانهای زیادی در کشور وجود دارند که دست به خشونت
و ترویج بنیادگرایی و اکثر ًا در مراکز آموزشی و دانشگاهی افغانستان
میزنند .در حال حاضر حکومت هیچ استراتژی فرهنگی برای مبارزه
با تروریسم و بنیادگرایی ندارد و از جانب دیگر نصاب تعلیمی مراکز
دینی و دانشگاهی که منجر به رشد باورهای بنیادگرایانه میشود ،زیر
کنترل حکومت قرار ندارد .حکومت باید در نصاب آموزشی این نهادها
تجدید نظر کند.
با تروریست خواندن این یا آن سازمان نمیتوان با بنیادگرایی مبارزه
کرد و جلو فعالیتهای خشونتآمیز آن را گرفت و امنیت را تأمین
کرد .معقول این است که ریشهها و زمینههای رشد فعالیتهای چنین
گروهها شناسایی شود و سپس با آن برخورد شود .حکومت باید برای
جوانان شغل ایجاد کند و نگذارد آنها برای تأمین معیشت شان به
گروههای افراطی رو بیاورند .گرایشهای افراطی تنها دلیل مذهبی
یا عقیدتی ندارد بلکه فساد گسترده و بیکاری نقش تعیین کننده دارد.

مخالفت ریاست جمهوری با شبهنظامی سازی
اطالعات روز :ریاست جمهوری مخالفت شدید خود را با
مسلح ساخنت شبه نظامیان در کشور اعالم کرد.
در خربنامهی دفرت ریاست جمهوری که روز دوشنبه به نرش
رسیده آمده که دولت به این دلیل از حامیت شبه نظامیان
خودداری میکند که مردم افغانستان با آن مخالفت دارند.
به نقل از بیبیسی ،ریاست جمهوری تاکید کرده که
تجارب تلخ گذشته نشان داده که نیروهای شبه نظامی در
افزایش ناامنی ،ایجاد فضای آزار و اذیت شهروندان و
تضعیف حاکمیت قانون نقش داشته و در بلند مدت نیز
شبهنظامیان باعث ناامنیهای بیشرت میشود.
دفرت ریاست جمهوری افزوده که نیروهای امنیتی بهخاطر
مبارزه با گروههای تروریستی همواره تالش کردهاند و اخی ًرا

در چند ولسوالی والیت ننگرهار در رشق کشور که تهدید
گروه داعش بروز کرده بود ،چندین عملیات انجام دادهاند.
براساس این خربنامه نیروهای ارتش ،پولیس و امنیت ملی
در چندین عملیات موفقانه ،رهربان و شامری زیادی از
افراد داعش را کشتهاند .ریاست جمهوری تأکید کرده که
تا زمان محو کامل داعش عملیات نیروهای امنیتی ادامه
مییابد .ریاست جمهوری از فرماندهان سابق شبه نظامی
که خواستار تقویت شبه نظامیان هستند ،خواسته که افراد
وابسته به خود را تشویق کنند تا به صفوف نیروهای امنیتی
بپیوندند.
با افزایش ناامنی در تعداد از والیتها شامری از مردم
و فرماندهان سابق جهادی خواستار تشکیل نیروهای

شبهنظامی برای مقابله با گروه طالبان و داعش در رسارس
این کشور شدهاند.
دیروز ،دوشنبه ،نیز ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس
منایندگان در نشست عمومی مدعی شد که حدود سه ماه
پیش به والیت ننگرهار رفته تا با گروه داعش مبارزه کند.
به گفتهی او متام دوستانش در خط مقدم جنگ با داعش
قرار دارند و از طرف حکومت هیچ کمکی را دریافت
نکرده و متام امکانات را خودش و دوستانش فراهم
کردهاند.
در روزهای گذشته رسانههای اجتامعی تصاویر را از
معاون اول مجلس منایندگان منترش کرد که در میان انبوهی
از اسلحه در منزلش دیده میشود.

ظاهر قدیر:
حکومت و شورای امنیت ملی از داعش حمایت میکنند
اطالعات روز :حاجی ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس
منایندگان حکومت و شورای امنیت ملی را به حامیت از
داعش متهم میکند.
آقای قدیر که پس از دو ماه از جنگ داعش از والیت
رشقی ننگرهار به مجلس برگشته ،ادعا میکند اسناد و
شواهدی نزدش است که نشان میدهد حکومت در پروژه
داعش در کشور دست دارد.
آقای ظاهر ادعا دارد که در میان رسان حکومتی ،به ویژه
حنیف امتر ،مشاور امنیت ملی رییس جمهور از پروژه
داعش در کشور خصوصاً در ننگرهار حامیت میکند.
ظاهر قدیر در نشست روز دوشنبه مجلس گفت« :اسناد دارم
که حکومت مستقیامً در ایجاد داعش دست دارد؛ مسئولین
خط اول داعش در کابل زندگی میکنند و در وزارتها و
سفارتها چکر میزنند ،مشاور رییس جمهور افغانستان را
قبضه کرده است».
او افزود« :در ننگرهار نیز داعش و طالب در موترهای

دولتی رفت و آمد میکنند و حال که مردم بر علیه این پروژه
برخواستهاند ،نیروهای امنیتی از آنان حفاظت میکنند؛ نه
خود عملیات میکنند و نه مردم را میگذارند که داعش را
نابود کنند».
او گفت« :مشاور کارش مشورت دادن به رییس جمهور
است نه این که پروژه ناامن سازی کشور را به پیش بربد».
پس از آن که فعالیت داعش در ننگرهار گسرتده شد ،ظاهر
قدیر حدود دو ماه پیش به ننگرهار رفت ،صالح گرفت و
علیه این گروه به جنگ پرداخت.
معاون اول مجلس از حضور گسرتده داعش در این والیت
هشدار میدهد« :کارخانه داعش در ولسوالی شینواری
ننگرهار است؛ حکومت به فکر این کارخانه نیست و فردا
به متام افغانستان رسایت میکند؛ اگر به فابریکه توجه نشود
تولید کرده میرود و هر قدر داعشی در دیگر نقاط کشته
شود کم منیشود».
قدیر افزود ۲۰« :هزار خانواده مهاجر با شناخت کارتهای

پاکستان به ننگرهار آمدهاند؛ در میان این خانوادهها از
ازبکستانی گرفته تا چچینی ،افریدی ،عرب ،سواتی،
باجوری ،مزاری ،بدخشانی ،قندوزی و فاریابی هستند که
باسالحهای پیرشفته مجهز اند و تنها تانک و طیاره ندارند و
دیگر برای ناامن سازی همه افغانستان برنامه دارند».
ادعای معاون اول مجلس منایندگان مبنی بر دست داشنت
حکومت و شورای امنیت ملی در حامیت از داعش در
حالیست که چندی پیش حنیف امتر مدعی شده بود که
هشتاد درصد افرادیکه در چوکات نیروهای داعش در
والیت ننگرهار فعالیت دارند ،پاکستانی هستند.
از سویی هم ،پیش از این شامری از اعضای مجلس ،رهربان
جهادی و تحلیلگران سیاسی از وجود ستون پنجم در درون
نظام که برای ناامنی کشور تالش دارند ،سخن میگفتند.
اما ادعای تازه معاون اول مجلس ،خود حکومت و بلندترین
مقام حکومتی را در جمع ستون پنجمیهای میبرد که در
ناامنی کشور دست دارند.

گروگانگیری گروهی توطئه خطرناک /بیخبری
از گروگانهای اخیر زابل
اطالعات روز :شامری از اعضای مجلس منایندگان با ابراز
نگرانی از گروگانگیریها در کشور میگویند که ادامه
گروگانگیری توطئ ه خطرناک است که از سوی دشمنان
مردم افغانستان به هدف دامن زدن به اختالفات قومی و
مذهبی انجام میشود.
عبدالرئوف ابراهمی ،رییس مجلس در نشست عمومی روز
دوشنبه مجلس گفت« :گروگانگیری گروهی و زمانبندی
شده یک توطئه خطرناک در قبال ملت است؛ هر چند
دشمنان مردم افغانستان پیش از این در راه اندازی جنگ
قومی و مذهبی ناکام بوده اند؛ ولی بازهم در این راستا تالش
دارند».
نگرانی از گروگانگیریهای پیهم در حالیست که از
رسنوشت  20مسافر هزاره که به روز شنبه در شاهجوی
والیت زابل از سوی افراد مسلح به گروگان گرفته شدند
اطالعی در دست نیست.
هرچند صدیق صدیق ،سخنگوی وزارت داخله در نشست

خربی روز یکشنبه خود گفت که  9تن از گروگانها آزاد
شده است ،اما خربگزاری پژواک آزادی گروگانها را رد
کرده و به نقل از مقامهای محلی زابل نوشته که هیچ یکی از
آنان آزاد نشده است.
یکی از نزدیکان کریم خلیلی ،معاون دوم ریاست جمهوری
پیشین ،نیز ادعا کرده بود که به همکاری خلیلی و مردم محل
شامری از گروگانها آزاد شده است .اما گزارشهای وجود
دارد که تاکنون هیچ کدام از گروگانها آزاد نشده است.
با این حال معلوم نیست که خرب درست کدام است؛
سخنگوی وزرات داخله در سخنان خود در مورد آزادی
چند تن از گروگانها بیشرت توضیح نداد ،با این وجود معلوم
نیست که گروگانها در کجا هستند و در چه وضعیت قرار
دارند.
رییس مجلس از ادامه گروگانگیری هشدار داده گفت« :اگر
دشمنان مردم افغانستان در این توطئه شان کامیاب شوند؛
دیگر جغرافیایی بنام افغانستان نخواهیم داشت».

آقای ابراهیمی و عارف رحامنی ،مناینده مردم غزنی در
مجلس از بیاعتنایی حکومت در تأمین امنیت شهروندان
به شدت انتقاد کردند.
آقای رحامنی گفت« :حکومت قول داده بود که مراکز
دشمنان این خاک را در زابل نابود میکند؛ نه تنها چنین
نشد؛ بلکه باز هم تعدادی از مسافرین را در برابر چشامن
پولیس به گروگان گرفتند».
او از مجلس خواست که قضیه گروگانگیری را در جدیت
متام با حکومت مطرح کند و از رییس جمهور بخواهد که
مراکز تروریستی را در زابل نابود سازد.
از ماه حوت سال گذشته تاکنون بیش از هشت مورد
گروگانگیری در والیتهای غزنی و زابل رخ میدهد که
بیشرت گروگانان از قوم هزاره هستند.
در این رویدادها تاکنون  83نفر به گروگان گرفته شدهاند و
از این جمله  ۲۲نفر کشته شده و از رسنوشت  ۵نفر اطالعی
در دست نیست و بقیه نیز رها شدهاند.

دستکم دو صد دانشجو در ننگرهار با داعش ،طالبان و حزب اسالمی
ارتباط دارند
اطالعات روز :قمرالدین شینواری ،مشاور ارشد رییس جمهور
گفته که دستکم  ۲۰۰دانشجویی که در راهپیامیی خیابانی
پرچمهای داعش ،طالبان و حزب اسالمی را حمل کرده
بودند ،با این گروهها ارتباط داشتند.
به تاریخ  16عقرب صدها تن از دانشجویان دانشگاه ننگرهار
در یک حرکت اعرتاضی ،پرچمهای داعش ،طالبان و حزب
اسالمی را در راه پیامیی شان حمل کردند.
به نقل از بیبیسی ،آقای شینواری که در راس هیئتی به دستور
رییس جمهوری برای تحقیق در این مورد به جال لآباد ،مرکز
والیت ننگرهار رفته بود ،گفته که این دانشجویان با «حلقات
مخالف و دشمن مربوط بودند».
آقای شینواری در مورد دست داشنت یا نداشنت استادان
دانشگاه ننگرهار در اقدام دانشجویان گفته« :طبق معلوماتی
که ما داریم ،عدهی بسیار معدودی از استادان هم در این کار

شامل هستند».
او افزوده ،شامری از دانشجویان گفتهاند که تحت تأثیر ترس و
تهدید بعضی دانشجویان دیگر در راهپیامیی با پرچمهای این
گروهها رشکت کردند.
به تاریخ  26عقرب امنیت ملی خرب داد که  27دانشجو به اتهام
برافراشنت پرچم داعش و طالبان در تظاهرات شان ،بازداشت
شدهاند.
شینواری نیز گفته که  27دانشجو در پیوند به این مسئله
بازداشت شده و شامری هم تحت پیگرد قرار دارند ،اما شامر
آنها را مشخص نکرده است.
او در مورد انگیزه این دانشجویان برای حمل پرچمهای این
سه گروه گفته که آنها تحت تاثیر «بیگانگان» این کار را
کردند.
آگاهان به این باور اند که شامری از سازمانها و احزاب افراطی

بهویژه حزب التحریر ،ممکن در ترغیب این دانشجویان برای
حمل این پرچمها دست داشته باشند.
این در حالیست که عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت که حزب التحریر
جوانان را به فعالیتهای تروریستی تشویق میکند.
بر افراشنت پرچم داعش در تظاهرات دانشجویان ننگرهار
تازگی ندارد ،سال گذشته عکسهای از تظاهرات دانشجویان
کابل در شبکههای اجتامعی درز کرد که نشان میداد شامری
از دانشجویان برچم طالبان را با خود حمل میکنند.
با این حال نگرانی از انگیزه افراطگرایی در دانشگاههای کشور
جدی است .هیئتی که برای بررسی رویداد اخیر ننگرهار از
سوی ریاست جمهوری به این والیت اعزام شده بود ،گفته
که تا دو روز دیگر گزارش خود را به ریاست جمهور تحویل
خواهد داد.

نارضایتی گسترده در افغانستان:
بررسیها نشان میدهند % 40
از مردم در اندیشهی ترک کشور هستند
گاردین /سون انگل راسموسن
ترجمه معصومه عرفانی

براساس یک نظرسنجی ،مردم افغانستان بسیار کمتر از هر
زمان دیگری در طول دههی گذشته ،نسبت به آیندهی
کشور خود خوشبین هستند .این نظرسنجی همچنین
نشان میدهد که چرا بسیاری از جوانان ،جان خود را در
سفر خطرناک بهسوی اروپا بهخطر میاندازند.
در یک بررسی که در روز سهشنبه توسط بنیاد آسیا
منتشر شد 36.7 ،درصد از پاسخدهندگان باور داشتند
که کشور در مسیر درستی حرکت میکند ،که نسبت به
رقم  54.7درصد در سال  ،2014کاهش داشته است.
عالوهبراین 40 ،درصد از آنها گفتند که اگر فرصت
داشته باشند ،کشور را ترک خواهند کرد.
بعد از دو دلیل عمده برای نارضایتی گسترده ،ناامنی و
بیکاری ،فساد ،اقتصاد ناکارآمد و ناامیدی از دولت قرار
دارند.
بررسی این بنیاد ،از سال  ،2004بهطور ساالنه انجام
میشود .در بررسی قبلی که سال گذشته پس از
انتخابات ریاستجمهوری انجام شد ،میزان خوشبینی
در باالترین حد قرار داشت .کاهش شدید پس از آن
نشاندهندهی ناامیدی گسترده نسبت به عملکرد دولت
رییسجمهور اشرف غنی است.
وضعیت اقتصادی پس از خروج سرمایهگذارهای
خارجی درحال نابودی است .باوجود وعدههای غنی
درمورد مبارزه با فساد 90 ،درصد افراد مصاحبهشده
گفتند که فساد یکی از مشکالت زندگی روزمرهی
آنهاست.
امنیت نیز وخیمتر شده است .سال  ،2015بهعنوان
مرگبارترین سال در تلفات افراد ملکی افغانستان از
زمان آغاز جنگ ثبت شده است .بیش از  67درصد
مردم نگران امنیتی شخصی خود هستند که این رقم نیز
باالترین میزان در طول دههی گذشته را نشان میدهد.
شاید شگفتآور باشد که خوشبینترین شهروندان
کسانی هستند که در والیت آمادهبهنبرد هلمند قرار
دارند .در این والیت  62.1اعتقاد دارند که کشور در
مسیر درستی حرکت میکند .کمترین میزان خوشبینی
در کابل است که تنها  22.5درصد به آیندهی افغانستان
امیدوار هستند.
عبدالله احمدزی ،نمایندهی این کشور برای بنیاد آسیا
گفت« :افغانستان تاثیر سه تغییر همزمان در وضعیت
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی را در سال  2015تجربه کرده
است».
احمدزی گفت« :باتوجه به این دورنمای چالشبرانگیز،
بررسی  2015بیانگر نگرانیهای قابل درک مردم
افغانستان و درماندگی از این است که هیچ پیشرفتی
صورت نگرفته است .نتایج نشان میدهند که شک و
تردیدها دررابطه با توانایی دولت برای مقابلهی مؤثر با
این چالشها افزایش یافته است» .او جامعهی بینالمللی
و همسایگان منطقهای را تشویق به حفظ و حمایت از

صلح و ثبات در افغانستان کرد.
در این نظرسنجی تاکید شده بود که چرا بسیاری از مردم
افغانستان درحال ترک کشور خود هستند .به گفتهی
مقامات افغانستان ،حداقل  146000نفر امسال کشور
را ترک گفتند .این رقم در سال  ،2014در یک سال
 58500نفر بود.
دولتهای اروپایی ،در تالش برای جلوگیری از افزایش
موج مهاجرتها ،به شیوههای مختلفی تالش کردهاند تا
افغانهای ازجانگذشته را از قدمگذاشتن در این سفر
مخاطرهآمیز منصرف کنند .یکشنبهی گذشته ،یک
هیئت دولت ناروی ،برای توافق بر سر بازگرداندن 90
درصد از پناهجویان افغانستان در ناروی ،از کابل دیدار
کرد.
تور هاترم ،وزیر امور خارجه ناروی گفت« :این
مسئولیت کشور متبوع آنها است که به شهروندان خود
رسیدگی کنند».
آلمان نیز ازطریق تبلیغات در رسانههای اجتماعی و
تابلوهای تبلیغاتی در تعدادی از والیتهای افغانستان،
تالش میکند مردم افغانستان را متقاعد کنند تا در کشور
خود بمانند .در تعدادی از این تبلیغات آمده است:
«ترک افغانستان؟ آیا مطمئن هستید؟»« ،جانهای خود
را در تالش برای فرار به کشورهای اروپایی به خطر
نیندازید».
سازمانهای بینالمللی میگویند که آنها اطالعات
دقیقی از کسانی که کشور را ترک میکنند ندارند ،اما
بررسی بنیاد آسیا درپی تعیین مشخصات پناهجویان
عادی است .براساس این گزارش ،بیشتر پناهجویان
مردان مجرد و بیکار هستند که درمورد دولت اسالمی
(داعش) شنیدهاند و این ممکن است ترس آنها از
امنیت جانیشان را تشدید کرده باشد .درنتیجه ،این
گزارش نتیجهگیری میکنند که مهاجرت منجر به سیل
جدید از فرار مغزها از افغانستان شده است.
دولت افغانستان نیز به نوبهی خود تالشهای
بیسرانجامی برای توقف جریان خروج شهروندانش
به اروپا انجام داده است .جاییکه آنها  19درصد از
مهاجران این منطقهی جغرافیایی را تشکیل میدهند و
در درجهی دوم پس از مردم سوریه قرار دارند.
در اوایل سال جاری ،دولت ازطریق بیلبوردهای تبلیغاتی
از مردم خواست که جان خود را در این سفر به خطر
نیندازند .در این تابلو تصویری از اجساد در ساحلهای
اروپایی وجود داشت و همچنین تالش میکرد تا
احساس وطنپرستی مردم و وظیفهشناسی برای بازسازی
کشور را در آنها زنده کند.
گروهی از فعاالن جوان جامعهی مدنی نیز در کابل با
این حرکت همنوا شده و با نقاشیهای روی دیوارهای
ادارهی پاسپورت ،میخواستند همساالن خود را از ترک
کشور منصرف کنند.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

مکتب گوسفنداسیون

همچنان که بسیاری از افغانها نگران هستند خروج
مداوم سربازان و حامیان خارجیشان ،دستآوردهایی
را که به سختی در  14سال گذشته صورت گرفتهاند را با
خطر مواجه کند ،تعداد بیشتری از زنان نیز درمورد حقوق
خود نگران هستند 16 :از زنان ،نگرانیهای حقوقی خود
را بهعنوان مسئلهی اصلی ذکر کردند که نسبت به سال
گذشته با رقم  11درصد افزایش یافته است.
بخشی این افزایش میتواند ناشی از تهاجم اخیر طالبان
به والیتها و مناطقی باشد که در گذشته بهعنوان مناطق
امن درنظر گرفته میشدند .در این والیتها شورشیان
بهطور خاص زنان عضو جامعهی مدنی را هدف قرار
داده بودند.
یک سال پس از اولین انتقال مسالمتآمیز قدرت پس از
خروج طالبان در سال  ،2001مردم افغانستان سرخوردگی
روبهرشدی به روند دموکراسی دارند .درحالیکه 73.1
آنها سال گذشته گفته بودند از روند دموکراسی راضی
هستند ،در سال جاری این رقم به  57.2درصد کاهش
یافته است.
اگرچه مشارکت زنان در انتخابات افزایش یافته است،
 50درصد جمعیت  48 -درصد از زنان – معتقدند که
زنان باید برای رایدادن با مردان مشورت کنند یا اجازه
بدهند مردان برای آنها انتخاب کنند.

آلمان نیز ازطریق تبلیغات در رسانههای
اجتماعی و تابلوهای تبلیغاتی در
تعدادی از والیتهای افغانستان ،تالش
میکند مردم افغانستان را متقاعد
کنند تا در کشور خود بمانند .در تعدادی
از این تبلیغات آمده است« :ترک
افغانستان؟ آیا مطمئن هستید؟»،
«جانهای خود را در تالش برای فرار به
کشورهای اروپایی به خطر نیندازید».
سازمانهای بینالمللی میگویند که
آنها اطالعات دقیقی از کسانی که
کشور را ترک میکنند ندارند ،اما بررسی
بنیاد آسیا درپی تعیین مشخصات
پناهجویان عادی است .براساس این
گزارش ،بیشتر پناهجویان مردان مجرد و
بیکار هستند که درمورد دولت اسالمی
(داعش) شنیدهاند و این ممکن است
ترس آنها از امنیت جانیشان را
تشدید کرده باشد .درنتیجه ،این گزارش
نتیجهگیری میکنند که مهاجرت منجر به
سیل جدید از فرار مغزها از افغانستان
شده است.

از نگاه «ما زنده برآنیم که هیچ کار منیکنیم» تقدیر چنین بود که
اول انتخابات را گوسفندیزه کنند .ما دیدیم که انتخابات گوسفندیزه
شد ،حتا سازمانها و نهادهای بیناملللی هم دیدند .نظر به نگاه فوق،
کاری از دست ملت ساخته نبود ،اگر هم ساخته بود ،نباید کاری
میشد .به هر صورت ما مسئولیت خود را نظر به دید فوق ،به وجه
احسن انجام دادیم .بعد از برگزاری انتخابات به سبک گوسفنداسیون،
تعیینکنندگان رسنوشت و تزریق کنندگان دیدگاه «ما زنده برآنیم که
هیچ کار منیکنیم» با اتفاق آرا ،ارشفاملتفکرین کشور را به زعامت
مملکت رساند .حتا ما و جوامع بیناملللی از آن زبان رسارس نبات یوسف
نورستانی شنیدیم که برندهی میدان ارشف غنی را اعالم کرد .اینکه
چه انرژیای از دید تعیینکنندگان رسنوشت و تزریق کنندگان نگاه
فوق به صورت باالقوه در جبههی رقیب ارشف غنی خوابیده بود و
میخواست بیدار شود ،برای من مهم نیست .اما آنچه اتفاق افتاد،
طوالنی شدن هامن انرژی باالقوه بود و عبدالله عبدالله نیز به حکومت
رشیک شد.
حاال بیشرت از یکسال از رشاکت غنی و عبدالله برای آوردن اصالحات
و تحول میگذرد .در این مدت ،تحوالتی زیادی آمد که منیتوان
آنها را نادیده گرفت ،هرچند که اصالحات را تا حال ،معلق و معطل
کردهاند .انگار سبک یا بهرت است بگویم مکتب گوسفنداسیون ،نه تنها
بر مزاج حکومتیها خوش خورده که مخالفان حکومت فعلی و دشمنان
مردم نیز از ارزشهای این مکتب راضی به نظر میرسند.
مکتب گوسفنداسیون با تالشهای تیلفونی امرخیل بابا بنیانگذاری
شد .هرچند خود آقای امرخیل بعد از رومنایی از این سبک بکر ،مجبور
به استعفا شد اما دیری نگذشت که بر شامر و قطار هواداران این مکتب
افزود شد .در اساسنامهی این مکتب آمده است که بزن! بریز! بگیر!
بب! بدوز! بپوش! به نام گوسفند .گرچه سهصد سازمان
بخور! برب! ُ
مطالعاتی از آن زمان تا کنون مشغول رمزگشایی از این مسئله است،
اما توفیقی نصیب شان نشده است.
با آنکه خیلی از خانهتکانیها با اقتباس از این مکتب صورت گرفت
و انتصابهای گروهی را به منایش گذاشتند ،اما آخرین مورد انعکاس
ارزشهای این مکتب ،در گروگانگیری از زابل اتفاق افتاده است.
مردان پلنگیپوش مسلح ،در مسافت نهچندان دور از پوستهی نیروهای
امنیتی ،بسهای مسافربری را متوقف و به قول یکی از مسافرین
دنبال «هزارهگان» میگشتند .تا اینکه  20نفر را با خود بردند و
گفته میشوند که چند نفر را دوباره رها کردهاند .بعد همین آدمهای
پلنگیپوش مسلح ،از طریقی به گوش مقامهای والیت زابل رسانده
که این مسئله ربط به گوسفند دارد .چون مقامات والیت زابل در حال
حارض مأمورین حکومتی اند که از دل انتخابات گوسفندیزه شده بیرون
آمده ،این پیام گروگانگیران را گرفتند و به اطالع عموم رساندند.
مقامهای والیت زابل ،این پلنگیپوشان مسلح را طالب خواندند اما
سخنگوی طالبان گفته که در مورد این مسئله تحقیق میکند.
به هر حال ،چه آن پلنگیپوشان طالب باشند ،چه نباشند؛ در کلیت
مسئله تغییری منیآید .مکتب پرماجرای گوسفنداسیون که به امرخیل
خالصه منیشود .حتا اگر خود امرخیل بابا ادعای استفادهی انحصاری
از این مکتب را کند ،بازهم منیتواند جلو عالقهی گروهی گروههای
مشخصاملسیر و معلوماملفاد را بگیرد .اصالً از ابتدای خلقت برش ،روال
ظهور و سقوط مکتبها همینگونه بوده .مکتبها با اندیشه و فعالیت
یکی یا چند نفری ظهور کرده ،سپس با حضور و تالش تودهها به اوج
رسیده ،سپس با تالش و همت یک عدهی دیگر رسوا شده و سقوط
کردهاند .این مکتب نیز از این قاعده مستثنا نیست ،منیتوان جلو
عالقهمندان پلنگیپوش و مسلح را گرفت.
شکی نیست که سخنان دیروز حاجی ظاهر قدیر ،معاون اول مجلس
منایندگان را نیز با ذرهبین مکتب گوسفنداسیون به تجزیه و تحلیل
بنشینند .حاجی ظاهر قدیر دیروز گفته که داعش یک پروژهی بیناملللی
است اما شورای امنیت ملی از داعش در افغانستان حامیت میکند .بعد
ادعا کرده که اسناد و شواهد کافی برای اثبات این ادعا در دست دارند.
حاال واکنش حکومت ،به ویژه مهرههای اصلی شورای امنیت ملی چه
خواهد بود؟ آیا این مسئله میتواند به فرصتی برای تعریف و متجید
بیشرت مکتب گوسفنداسیون تبدیل شود؟ من شخصاً بعید منیدانم.
تنها موردی که در این مکتب منیگنجد ،سخنان عبدالله عبدالله در
مورد حزبالتحریر است .مخصوصاً وقتی که امنیت ملی ادعا دارند
که دو سال قبل از حکومت اجازهی تعقیب و توقف فعالیتهای این
گروه را خواسته بودند که داده نشده .اینکه چرا داده نشده ،معلوم
میشود که اندیشههای مکتب گوسفنداسیون حتا قبل از ظهور و به
دوران رسیدن جناب ضیاالحق امرخیل به صورت باالقوه وجود داشته.
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وابسته است ،توانمندتر از کسی است که به آن منابع
دسترسی کمتر دارد .مهمتر اینکه در این معادله عوامل
ذهنی و ارزشهای اخالقی و به قول او شعرها هیچ تاثیری
ندارد .کل این حرفها در تحلیل روستایی یعنی همان
ضربالمثل که «خر نداشته باشی خر هم نمیارزی» ،ولو
احساس یک ارباب را داشته باشی .در تحلیل شهری این
ِ
وضعیت  -از لحاظ ارزشی  -خنثا و عریان اجتماعی!
یعنی
(یعنی چه؟)
ِ
خدمت تان عرض شود که مراد از «وضعیت -از لحاظ
ارزشی  -خنثا و عریان اجتماعی» این است که (صرف
نظر از آرمانهای اخالقی مان ،و صرف نظر از ارزشهای
اخالقی که ما به جان آدمها میچسپانیم) وقتی آنجا در
حکمت مانا
بیرون از ذهن من ،در واقعیت عریان جامعه ،سربازان
عبدالرحمن دختران هزاره را اسیر میکند و در کابل روی پل
آرتل در بدل  ۵روپه میفروشد و هزارهها ناتوان از حفظ جان
آنها اند ،ارزش دخترهای شان همان  ۵روپه است .مهمتر
اینکه در این معامله تصورات ذهنی هزارهها هیچ تاثیری بر
ارزش جان آنها و در نهایت بر تقدیر شان ندارد .به عبارت
اقتصادی یعنی اگر دختران هزاره به هر تقدیری به قیمت ۵
روپه عرضه میشود و متقاضی آنرا به همان قیمت میخرد،
باور ما به کرامت انسانی و به قولهاتف شعرهای مثل ستم
و استبداد و ظلم و حتا پیوند عاطفی ما به آنها این واقعیت
را تغییر نمیدهد که ارزش واقعی آنها در مارکیت همان
پنج روپیه است و تمام!
براساس تحلیل آقایهاتف ،ارزش جان دختران هزاره فقط
زمانی بیشتر میبود که هزارهها قادر به نگهداری و حفاظت
صنعت بود قرار نمیگیرفت ،این سلسلهای از کیفیتهای میشود القل برای پیشبرد بحث یک مشکل را همینجا از آنها میبودند .اندرز خوبی در این حرف است البته.
اجتماعی روی نام و هویت او نمینشست ،و پیش نمیآمد مطرح کرد :آن مشکل این است که مکانیسم قیمت چاکلیت بگذریم.
ادامه مطلب ص 5
که او ستاره پاپ و به این طریق عزیز دل میلیونها انسان در مورد آدمها کار نمیدهد .هیچ انسانی مثل انسان دیگر
گردد.
نیست (در حالیکه چاکلیتها به درجات زیادی عین هم
اند ،و این شباهت به سادگی قابل اندازهگیری است) و بهای
آزادی به مثابه توانمندی فقط
خاستگاه اینگونه ارزش (اهمیت خبری) ،دلبستگی و یک نفر را (اگر بشود به چنین بهایی دست یافت) نمیتوان
ترجیحها و سلیقههای فرهنگی ما است؛ نه اصولی که بر افراد و گروهها و ملتهای دیگر گذاشت .مثال میتوان
یک ابزار ذهنی برای توصیف
چیز
سردبیران رسانهها میسازند .به عبارت ساده :دلبستگی پرسید :برای دست یافتن به قیمت سخیدادهاتف به چه
وضعیت انسان نیست .کسی
که مردم به موسیقی پاپ دارند ،به رقص و آهنگ و ُمد و درهاتف باید توجه کرد؟
که چنین اعتقادی دارد فاقد این
گفتمانهای اجتماعی دارند (خاطر نشان کنم که مایکل انسان در مقام موجو ِد عرضه شده در جامعه ،قطعاً یک شئی
درک اساسی است که مشارکت
جکسون بخشی از شهرتاش را مدیون موضوعات انسان نیست و هر لحظه میتواند از ترازوی چانه زنی فرار کند و
و ابراز مخالفت سیاسی خود
دوستانه و اخالقی در اشعار ترانههایش است .به همین هر دم وزنی بگیرد و وزنی ببازد .جامعه در مقام بازار ،بیرون
بخشهای تشکیلدهندهی خود
خاطر در آن زمان که بحث مبارزات حقوق مدنی سیاه از دایره امکانات بینهایت «شدن» آدمی نیست .بازا ِر آدمی
پوستان هنوز داغ بود ،مایکل با ترانههای مثل «بد» و «آنها همان است که آدمی از بازار اندیشه میکند ،و قیمت نیز
توسعه به شمار میروند .حتا
به فکر ما نیستند» طرفداران بسیار پیدا کرد) .به این ترتیب همان است که او آنرا در اندیشه خود میسازد .به عبارت
فرد ثروتمندی که نگذارند آزادانه
میتوان گفت که این چیزهای سیال و متغییر و پیرامونی ،فلسفی« :بازار» و «قیمت» و «ارزش« و «ترازو» و «کاال»
سخن گوید ،یا او را از مشارکت
مایکل جکسون را و خبر مرگاش را مهم و ارزشمند کرد .همه خود اوست .چاکلیت اینطوری نیست .چاکلیت
در مناظرات و تصمیم گیریهای
اما ،سخیدادهاتف این بحث را پیشتر برد و فارغ از این خودش در تعیین ارزش خود و بوجود آوردن بازار خود ،و
عمومی بازدارند ،نیز از آنچه
سطوحِ تحلیلی پدیدهها و فارغ از این بُعد تکنیکی مسئله ،ایجاد مکانیسم مبادله خود ،هیچ تصرف و دخالتی ندارد.
به هر دلیل ارزشمند میشمرد
ادعا کرد که خود انسان ارزش قابل اندازهگیری دارد .او اما انسان به یمن اندیشهاش هر لحظه چیز دیگر است و هر
انسان را در هیئت یک شئی درآورد (که اندیشه و اخالق لحظه با کهکشانی از ممکنات روبهرو است .خالصه کالم:
محروم میماند .فرآیند توسعه
تاثیری بر واقعیت موجوداش ندارد) و آن شئی را در «بازار» انسان خودش همان اندیشه است؛ چرا نباید اندیشه در تعیین
که همان توانمندی است ،هرگاه
و در ترازوی عرضه و تقاضا انداخت و برایش «قیمت» ارزش او هیچ نقشی داشته باشد؟
براساس افزایش آزادی افراد
«تعیین» کرد .آقایهاتف برای روشن شدن حرف خود از حرف را کوتاه کنم کمی .آقایهاتف در بحث مکانیسم
سنجیده شود ،ناگزیر باید حذف
چاکلیت مثال میآورد (گویا این چاکلیت مثال مناسبی قیمت اشتباههای جدی دارد .مثالً عشق آدمها به چاکلیت
محرومیت این افراد را در برگیرد.
برای انسان است و تمام ابعاد وجود انسان را در برمیگرد) ،روی قیمت نهایی چاکلیت در بازار تاثیر مستقیم و تعیین
حتا اگر فرد تمایلی در به کار
و از تئوری اقتصاد بازار آزاد برای شرح حال چاکلیت کننده دارد ،چیزی که او بارها منکر آن میشود .حوصله
استفاده کرد؛ سپس انسان و چاکلیت را در تالطم عرضه پرداختن مفصل به این حرفها نیست ،لذا سر شما را هم به
بستن بیدرنگ آزادی بیان یا
و تقاضا عین هم تصور کرد و نتیجه گرفت که اگر چاکلتی درد نمیآورم و میروم سراغ اصل مسئله:
مشارکت سیاسی نمیداشت،
را متقاضی به فالن قمیت معین از عرضه کننده میخرد ،اصل مسئله این است که آقایهاتف چهطوری از مبحث
اگر در این گونه امور هیچ گونه
انسان  -که به زعم او عین چاکلیت ،در بازاری به نام جامعه مکانیسم قیمت چاکلیت ،وارد بحث قیمت جان آدمی
حق انتخابی نداشت ،همچنان
متقاضی دارد -هم باید یک قیمت معین داشته باشد؛ قیمتی میشود .مثالً این بحث «منابع نامحدود» که در اقتصاد به
از پارهای آزادیهایش محروم
که همان ارزش جان او است!
خاطر مسئله ارتجاعیت در تحلیل قیمتها بسیار کلیدی
مانده بود .توسعه ،هنگامی
چنانچه اشاره کردم آقایهاتف برای همهی این حرفها ،است ،در مورد آدمی چهطوری باید به کار برده شود؟ یعنی
روی یک تئوری تکیه دارد .همینجا بگویم که این تئوری بیایم بگویم :منبع آدمی محدود است و این محدودیت
که به مثابهی افزایش آزادی
واقعاً تئوری قدرتمند و حساب شده است و واقعاً هم قیمت باعث میشود تولید انسان سقفی داشته باشد و این سقف
در نظر گرفته شود ،نمیتواند
چاکلیت را به خوبی توضیح میدهد .این تئوری را شما در قیمتاش را مشخص میکند؟!
محرومیتهای از این دست را
هر کتاب مبانی اقتصاد خُرد میتوانید بیابید البته .پیشنهاد یا نه ،منظورهاتف این است که دسترسی آدمها به آن منابع
نادیده گیرد .الزم نیست ارتباط
من کتاب «مبانی اقتصاد خُرد» اثر آقای گریگوری منکیو مادیِ محدود ،برابر نیست؛ در نتیجه ارزش جان آن کس که
محرومیت از آزادیهای سیاسی
است.
منابع مادی بیشتر دارد بیشتر از ارزش جان کسی است که
یا حقوق مدنی پایه را با درکی
چهطوریاش را من نمیدانم ،به همین خاطر در بحثهاتف منابع مادی کمتر دارد؛هان؟ در این صورت دوباره مشکلی
درماندهام ،اما او به راحتی تئوری اقتصادخُرد را برای توضیح پیش میآید :چهطور از این «داشتن منابع مادی» به «ارزش
مناسب از توسعه ثابت نمود .این
وضعیت یا اگزیستانس انسانها به کار میبرد .نخستین جان آدمی» میرسیم؟ به عبارت دیگر چهگونه میدانیم که
آزادیها بخشهای جدایی ناپذیر
تصوری که آدم از حرفهای او میگیرد این است که ،خب ،داشتن چاکلیت بیشتر ارزش جان دارنده آن را هم بیشتر
تقویت کنندهی فرآیند توسعه به
انسان هم در جامعه عرضه میشود و متقاضی دارد .در میکند؟ بین «دارایی» و «قیمت آدمی» پُلی/رابطهای هست؟
شمار میروند.
گیرودار این عرضه و تقاضا ،بهایی معلوم میشود که آن بها هاتف میگوید آری ،رابطهای هست .و آن رابطه خود را
همان قیمت و ارزش جان انسان است .سوای مضحکهای بهصورت توانمندی نشان میدهد .یعنی هرآنکه به منابع
که در اینطور بحث کردنها و مقایسه کردنها وجود دارد ،مادی بیشتر دسترسی دارد اجرای اموری که به آن منابع

در دفاع ارزشهای اخالقی
نقد و نظری بر یادداشت «قیمت آدم»
این نوشته در ارتباط به بحث «قیمت آدم» است که روز قبل
سخیدادهاتف در نوشتهای به آن پرداخته بود .من قول نقد آن
را داده بودم که متاسفانه نتوانستم زودتر از این بنویسماش.
با این شتاب که فیسبوک دارد دو روز تاخیر خیلی گپ
است .راستش قیمت زندگی در استرالیا خودش به حدی
از توان من باال زده که آمدن و بحث کردن در مورد قیمت
خودم آخرین کاری است که در این روزها ممکن است از
من سربزند .به هر حال .برای من بحث هاتف مشکالت
زیاد دارد .به حدی که بارها با خودم گفتهام با یک الیک قال
قضیه را بکنم و بروم پی کارم .اما نمیشود .من لج کردهام.
بحث قیمت جان انسانها را قبل از هاتف ،کیوان حسینی
مطرح کرده بود .حسینی مطلبی در مورد «ارزش جان
انسانها» در ژورنالیسم و خبرنگاری نوشته بود .گپ اصلی
او این بود که اهمیت جان انسانها در روایتهای خبری
برابر نیست .او به جای اهمیت از واژه «ارزش» استفاده کرده
بود که به نظر من مراد از آن همان «اهمیت» است .از این
رو ،و با درنظر گرفتن این مالحظه در معنای کلمه «ارزش»،
من با نوشته حسینی موافقم .اول بگذارید این را توضیح
بدهم.
برداشت من از نوشته حسینی این است که وقتی میگوییم
رویداد پاریس ارزش خبری بیشتر از رویداد آتشسوزی یک
ساختمان تجارتی در بنگالدیش دارد ،و از آن نتجه میگیریم
که ارزش جان آدمهای دخیل در رویداد پاریس هم منطقاً
بیشتر از آنانی است که در رویداد آتشسوزی در بنگالدیش
تلف شدهاند ،در حقیقت اشاره میکنیم به اهمیت الیههای
پیچیدهای از پدیدههای اجتماعی که سرهم رویداد پاریس
را بااهمیتتر کرده است .منظور این نیست که فارغ از
این پدیدههای اجتماعی ،انسانهای پاریس ذاتاً و فینفسه
از جنس برتر و اصلتر و خالصتر اند و ارزش شان هم
مطلقاً و در همه حال بیشتر از دیگران است .این که میشود
راسیسم.
به این ترتیب میتوانیم ادعا کنیم که مثالً ارزش خبر مرگ
مایکل جکسون هزار بار بیشتر از ارزش خبر مرگ قربان
علی در سنگماشه جاغوری است .در خبرنگاری ،تفاوت
در ارزش جان این دو انسان ،تکنیکی است ،نه ارزشی-
اخالقی به آن معنای ذاتیاش .چیزهای مثل شهرت و
فراوانی و تقارن و این چیزها است که در خبرنگاری ،برای
یک رخداد اهمیت خبری (ارزش خبری) خلق میکند .لذا
ارزش خبری نهفته در رویداد مرگ مایکل جکسون برخاسته
از مجموعهای از پدیدههای سرهم آمده است ،که از مایکل
جکسون بهعنوان یک انسان منفرد جدا اند .منظور پدیدههای
اجتماعی و بیثبات و سیال اند که به جای خاصی بند
نیستند ،چه رسد به اینکه آنها را پارهای از تن و پوست و
وجود مایکل جکسون بدانیم .این امکان وجود داشت که
مایکل جکسون و مرگاش برای ما اهمیتی نداشته باشد.
یعنی به فرض اگر او در سالهای  ۸۰و  ۹۰میالدی هدف
برنامههای سلیبریتیسا ِز تولید کنندگانهالیوود که هم و
غم اصلی شان «صنعت فرهنگ» و درآمدهای مالی از این
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بدون آزادی و ارزشهای دیگر ،و بدون نتایج پربرکت که آنها برای کمال
انسانی باخود میآورد ،حتا دسترسی به منابع مادی ناممکن میگردد .به عبارت
دیگر :دست یافتن به آزادی و اعتقاد به کرامت انسانی ،و احترام به حقوق بشر
خودش بنیادهای توسعهاند ،حتا توسعه اقتصادی .تاریخ بشر و در راس آن
تاریخ فرانسه اساساً تاریخ همین داستان است .روزنههای که در اندیشه انسان
اروپایی باز شد امکان انقالب فرانسه و پایان استبداد شاه و امپراتور را مهیا
کرد .ارزشهای مثل حقوق طبیعی و گشودگیهای بیشمار دیگر که در حوزه
تفکر و خیال انسان قرن هژده و نوزده میالدی رخ داده بود بستر را برای خلق
توانمندیهای اقتصادی و رفاهی (که اتفاقاً بعدها محقق شد) مهیا کرد .فرانسه اگر
در زمان استبداد شاه و سلطان خیال «آزادی ،برابری و برادری» به سرش نمیزد
هنوز زیر همان ستم بود و امروز نه از این دستآوردهای فرهنگی و هنری خبری
بود و نه از این ارزش واالی که جان شهروندانش دارد.
لذا وقتی آقایهاتف میگوید ارزش جان دختران هزاره همان  ۵روپه بود ،و
ارزشهای اخالقی هیچ تاثیری در آن نمیتوانست داشته باشد ،من به دانش و
علماش شک میکنم.

آقایهاتف برای این بحث مثال چاکلیت را میآورد و
ما هم اینجا نقبی میزنیم به آن مثال :میگوید ،اگر
عرضه و تقاضای بازار ،ارزش یک چاکلیت را یک
افغانی تعیین کرده باشد عشق ما به چاکلیت چیزی بر
ارزش آن اضافه نمیکند .آن چاکلیت تا در آن بازار به
قیمت یک افغانی خرید و فروش شود ارزشاش همان
است .چه ما عاشق چاکلیت باشیم چه نباشیم؛ چه در
نظر ما چاکلیت دارای بهای معنوی باشد چه نباشد.
حاال اگر به نمونهای انسانی برگردیم و آن نمونه تاریخ
افغانستان در ظرف تئوریک آقایهاتف بندازم نتیجهاش
این میشود :هزارهها در آن پارهای واقعی تاریخ خود
که تحت ستم عبدالرحمن بودند ،در حفظ جان دختران
شان ناتوان بودند و انعکاس ارزشی این ناتوانی
عبارت بود/است از قیمتی که بازا ِر خرید و فروش
دختران هزاره در کابل برای جان آنها تعیین میکرد.
در تحلیل آقایهاتف راهی برون رفت از این پستی و
حقارت وجود ندارد ،چون واقعیت آن وضعیت ،مثل
بازار همه چیز را در عمل تعیین میکرد و جایی برای
ارزشهای اخالقی و خیالهای به نظر او شاعرانه ما
باقی نمیماند .مکانیسم قیمت چنان شدید و واقعی
بود که باور به کرامت انسانی و این اعتقاد که انسان
در همه حال جاناش بیبها و ارزشمند است به شعر
میمانست!
اینجا دو مسئله بوجود میآید.
اول .توانمندی یک پدیدهای مجرد و جدا از ارزشهای
اخالقی نیست .خیالها و اندیشههای که ما (چه
بهصورت فردی و چه بهصورت جمعی) در مورد
«توانایی» و «ناتوانی» داریم ،معنا و ضرورت و جایگاه
و کاربرد آنرا بوجود میآورد و شکل میدهد.
دوم .معلوم نیست منابع مادی بدون ارزشهای اخالقی
یا به قولهاتف «شعر»های ذهنی ،منجر و تبدیل به
توانمندی شود .بدون ارزشهای اخالقی (مثل کرامت
انسانی ،حقوق بشر ،آزادیهای اجتماعی و سیاسی)،
صرف جمع کردن منابع مادی کسی را توانمند
نمیسازد.
اجازه بدهید این دو مسئله را با بحثی در مورد آزادی
و ارتباطاش به توانمندی (یا توسعه) توضیح بدهم.
اول باید خاطر نشان کنم که آزادی خودش صورتی از
توانمندی است .نقش تشکیل دهندگی آزادی به اهمیت
آزادیهای خودبنیاد در پربار کردن زندگی انسان بستگی
دارد .آزادی خودش برگیرندهی توانمندیهای ابتدایی
است؛ از قبیل توانایی پرهیز از محرومیتها .در این













چشمانداز ،توانمندی یا توسعه ،به خودی خود متضمن
گسترش آزادیهای از این نوع است .توسعه خودش،
از این منظر عبارت است از فرایند گسترش آزادیهای
انسان؛ و ارزیابی توسعه باید با همین مالحظه انجام
گیرد.
آزادی به مثابه توانمندی فقط یک ابزار ذهنی برای
توصیف وضعیت انسان نیست .کسی که چنین اعتقادی
دارد فاقد این درک اساسی است که مشارکت و ابراز
مخالفت سیاسی خود بخشهای تشکیلدهندهی خود
توسعه به شمار میروند .حتا فرد ثروتمندی که نگذارند
آزادانه سخن گوید ،یا او را از مشارکت در مناظرات و
تصمیم گیریهای عمومی بازدارند ،نیز از آنچه به هر
دلیل ارزشمند میشمرد محروم میماند .فرآیند توسعه
که همان توانمندی است ،هرگاه براساس افزایش آزادی
افراد سنجیده شود ،ناگزیر باید حذف محرومیت این
افراد را در برگیرد .حتا اگر فرد تمایلی در به کار بستن
بیدرنگ آزادی بیان یا مشارکت سیاسی نمیداشت،
اگر در این گونه امور هیچ گونه حق انتخابی نداشت،
همچنان از پارهای آزادیهایش محروم مانده بود.
توسعه ،هنگامی که به مثابهی افزایش آزادی در نظر
گرفته شود ،نمیتواند محرومیتهای از این دست را
نادیده گیرد .الزم نیست ارتباط محرومیت از آزادیهای
سیاسی یا حقوق مدنی پایه را با درکی مناسب از توسعه
ثابت نمود .این آزادیها بخشهای جدایی ناپذیر
تقویت کنندهی فرآیند توسعه به شمار میروند.
نقش آزادی به مثابهی یک ابزار در این واقعیت نهفته
است که انواع متفاوت آن با یکدیگر رابطهی درونی
دارند و یک نوع آزادی ممکن است به پیشرفت انواع
دیگر آن کمک شایانی کند.
حاال ،اگر مردم به بهانه استبدا ِد بازار ،دست از
ِ
تحت ستم
اندیشهای آزادی بردارند و معتقد باشند که
قیمت جان شان همان است که استبداد تعیین میکند
و ارزشهای مثل آزادی و برابری و کرامت هیچ تاثیری
در این معامله ندارد ،چهگونه ممکن است به آزادی
که همان توانمندی است برسند؟ اگر مردم به آزادی در
ذهن و خیال خود ارجی قایل نباشند هیچگاه به آزادی
نرسیده و با آن توانمند نخواهند شد .این مسلم است.
مردمی که اندیشهی آزادی را در خود و برای خود شرح
نداده باشند و در باب معنا و چند و چون آن فکر نکرده
باشد و برای بدست آوردن و نگهداریاش مبارزه نکرده
باشد کجا آزاد میشوند؟
ارزشهای مثل آزادی فقط خیال و شعر و ابزار نیستند.
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قیمت آدم
قسمت دوم
سخیداد هاتف

بدون آزادی و ارزشهای دیگر ،و بدون نتایج پربرکت
که آنها برای کمال انسانی باخود میآورد ،حتا
دسترسی به منابع مادی ناممکن میگردد .به عبارت
دیگر :دست یافتن به آزادی و اعتقاد به کرامت انسانی،
و احترام به حقوق بشر خودش بنیادهای توسعهاند،
حتا توسعه اقتصادی .تاریخ بشر و در راس آن تاریخ
فرانسه اساساً تاریخ همین داستان است .روزنههای که
در اندیشه انسان اروپایی باز شد امکان انقالب فرانسه
و پایان استبداد شاه و امپراتور را مهیا کرد .ارزشهای
مثل حقوق طبیعی و گشودگیهای بیشمار دیگر که
در حوزه تفکر و خیال انسان قرن هژده و نوزده میالدی
رخ داده بود بستر را برای خلق توانمندیهای اقتصادی
و رفاهی (که اتفاقاً بعدها محقق شد) مهیا کرد .فرانسه
اگر در زمان استبداد شاه و سلطان خیال «آزادی ،برابری
و برادری» به سرش نمیزد هنوز زیر همان ستم بود و
امروز نه از این دستآوردهای فرهنگی و هنری خبری
بود و نه از این ارزش واالی که جان شهروندانش دارد.
لذا وقتی آقایهاتف میگوید ارزش جان دختران هزاره
همان  ۵روپه بود ،و ارزشهای اخالقی هیچ تاثیری
در آن نمیتوانست داشته باشد ،من به دانش و علماش
شک میکنم.
این بحث فعالً در همین حد کافی است .تصور
میکنم تا اینجا توانستهام نقدهایم را بر نوشتههاتف
اندکی روشن کنم .و مهمتر از این امیدوارم این بحث
که ارزشهای اخالقی تاثیر مستقیم بر اگزیستانس و
«قیمت جان آدمی» دارد را تا حدی که قابل فهم باشد،
روشن کرده باشم .امیدوارم آقایهاتف به ایرادهای که
من به حرفهایش گرفتهام پاسخ بدهد ،و در ضمن
جواب این سوالها را هم برای من بدهد:
 .۱چهطور در جامعهای که به کرامت انسانی ،حقوق
بشر و آزادی و برابری ماهوی انسان (ولو بهصورت
ذهنی و در خیال) باوری وجود ندارد ،میتوان توسعه و
رفاه و کمال آورد؟ به خصوص زمانی که «قیمت جان
آدمی» تماماً وابسته به توسعه و رفاه و کمال اجتماعی
است.
 .۲چرا اعتقاد به کرامت انسانی و حقوق بشر و آزادی
و برابری ذاتی انسانها در زمان نسل کشی هزارهها
بدست عبدالرحمن ،چیز زیادی را تغییر نمیداد؟
 .۳اگر امروز آزادی و اعتقاد به حقوق بشر و کرامت
انسانی و برابری ذاتی انسانها در جامعه ما جا بیافتد،
باز هم چیزی تغییر نمیکند؟ آقایهاتف میگوید نه.
میخواهم این را با منطقی بهتر برایم توضیح بدهد.

یادداشت من در بارهی قیمت آدمها بعضی از دوستان
را ناراحت کرده .میگویند برای ما تنها کرامت
انسانی معیار است و سر انسان قیمت نمیگذاریم!
عرض شود که من هم قیمت نمیگذارم .قیمت را
هیچ فرد خاصی تعیین نمیکند .من قیمت نمیگذارم؛
فقط از قیمتی که وجود دارد (چه ما آن را بپسندیم
و چه نپسندیم) خبر میدهم .قیمت در واقع یک
«جعبهی اطالعات» است که وقتی بازش کنیم ،به
ما خبر میدهد که در جامعه و محیط زندگی ما چه
میگذرد.
مثالی بدهم:
فرض کنید شما عاشق چاکلیت هستید ،در حدی که
برای شما بیهمهگان بسر شود بیچاکلیت نمیشود.
فرض کنید مدتی است به شما چاکلیت نرسیده.
بیایید سرِ این دوری شما از این خوردنی محبوب تان
ِ
محبس هجران.
یک اسم رمانتیک بگذاریم:
حاال شما میخواهید از این محبس هجران بیرون
بیایید و به وصال چاکلیت برسید .کسی به شما
میگوید:
«من دو نوع چاکلیت دارم .پاکستانی و قزاقستانی.
پاکستانیاش دانهی  ۵افغانی است و قزاقستانیاش
دانهی  ۹۵افغانی».
اکنون ،شما هر کدام از این دو نوع چاکلیت را
بخرید ،از آن «محبس هجران» آزاد میشوید و به
وصال چاکلیت میرسید .اما مسئله حاال این است که
شمایی که  ۹۵افغانی در جیب خود دارید ،تصمیم
میگیرید چاکلیت پاکستانی بخرید یا چاکلیت
قزاقستانی .به بیانی دیگر ،شما آزادی تان از این
محبس هجران را چهگونه میخرید؟ میخواهید ۱
دانه چاکلیت قزاقستانی بخرید یا  ۱۹دانه چاکلیت
پاکستانی؟ در هر دو حالت شما باید برای آزادی
یا وصالی که میجویید ،قیمتاش را بپردازید .هر
گزینهیی را هم که انتخاب بکنید ،برای شما پیآمد
دارد.
در اینجا دو نکته هست:
یکی این که قیمت آن دو نوع چاکلیت را آن کسی
که آنها را برای شما آورده ،تعیین نکرده .این قیمت
گذاری فراتر از تصمیم آن فرد است و عوامل بسیاری
دارد .دیگری این که شما هر چه بگویید عشق تان
به آزادی یا نفرت تان از پاکستان چقدر عمیق است،
آن عشق و آن نفرت تان به پول افغانی قیمت دارد.
این که ما میگوییم برای ما کرامت انسان فراتر از
سنجشهای مادی است و یا برای ما آنچه مهم و
تعیین کننده است انسانیت انسان است ،به هیچ وجه
در این واقعیت تغییر نمیآورد که در عمل همهی ما
در بند جهانی هستیم که منابع محدودی دارد و قیمت
تنها کاری که میکند این است که محدودیت این
منابع را به ما اطالع میدهد« .قیمت» نمیگوید عاشق
چاکلیت نباش یا کرامت انسانی را کنار بگذار .فقط
به شما نشان میدهد که در عالم واقع این «عشق»
شما در درون چه محدودیتی جوالن میکند.
ما میتوانیم برای توصیف یک وضعیت یا خواست
و تمایل از زبانهای مختلف استفاده کنیم (محبس
هجران چاکلیت /سرم فدای دلبر) ،اما این زبان در
ِ
محدودیت منابع خواهی -نخواهی به زبان
مواجهه با
ِ
دیگری ترجمه میشود :زبان قیمت.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Malek Sitez

مواظب باید بود!
اگر جنبشهای مدنی به درستی مدیریت و همآهنگی نشوند،
شکست آزادیهای شهروندی اجتناب ناپذیر میشود.
ِ
هراسافگنان گروه دیگری را به گروگان گرفتند .به باور من اینبار
گروگانان قربانی عملکرد و نتایج ناشیانهی نشستی هستند که در
ختمِ روز «هامیش تبسم» در ارگ دایر شد .فردای آن روز نیز بینتیجه متام شد .غنی و عبدالله
وعدههای سبکرسانهی را بهسان همیش ه سپردند و هیچکسی آن را پیگیری نکرد.
حاال مواظب باید بود .هر حرکت غیر حرفهیی سبب مرگ گروگانان خواهد شد!
پس چه باید کرد؟
در گام نخست:
گروهی کاری از چهرههای با ظرفیت سیاسی ،اجتامعی ،اعضای پارملان و شخصیتهای مستقل
و با نفوذ شکل گیرد.
گرو ه همآهنگ کنندهی دادخواهی از جمع فعاالن مدنی برگزیده شود.
نهادها و چهرههای تاثیرگذار بر وضعیت امنیتی و اسرتاتژیک شناسایی گردند.
دیپلوماتیک جامعهی جهانی در
ِ
اسرتاتژیک رزمی و
ِ
شخصیتهای مهم نهادهای سیاسی و
افغانستان شناسایی گردند.
در گام دوم:
برای محدود سازی گروگانگیری باید اسرتاتژی و برنامه ریخت و بربنیاد آن دادخواهی کرد .تنها با
شعارهای «داغ» مشکل حل منیشود .این اسرتاتژی باید به گونهی شکل گیرد که گروگانگیران
پیآمد کار شان را در آن دریابند .این اسرتاتژی میتواند قهریه باشد اما راههای حل مساملتآمیز
را نیز در خود داشته باشد .بهرتین اسرتاتژی آن است که قدرت فعالِ قهریه و رزمی را بهمنایش
گذارد .باید خوب بجنگی تا پیام صل ح آمیزت جدی گرفته شود.
شعارهای دادخواهانه در چارچوب اسرتاتژی شکل گیرند .نظر به حساسیت وضعیت ،تالش
صورت گیرد تا شعارهای شهروندی ارائه گردند تا شعارهای قومی و بحث برانگیز سیاسی!
در گام سوم:
مذاکرات حرفهیی ،بر بنیاد اسرتاتژی و تاکتیک ،با در نظرداشت ظرفیتها و ارادهی سیاسی با
نهادهای تاثیرگذار ملی و بیناملللی آغاز گردد .این کار به عه دهی گروه کاری است.
گروه دادخواهی با همکاری رسانهها زمینههای دادخواهانه را فراهم گردانیده و برای رهایی
گروگانان حامیت مردمی جلب مناید.
حلقهی دوم مذاکرات با حضور رسانهها در ارگ راهاندازی گردد .باید رسم مذاکرات سیاسی را
آموخت! مذاکرات باید در محور هامن اسرتاتژی دایر گردد .مذاکرات باید بر بنیاد اصل پارترنشیب
و احرتامِ متوازن و متقابل راهاندازی گردد .اجندای مذاکرات باید بربنیاد اسرتاتژی شکل گیرد.
هدف اصلی مذاکرات را ایجاد «منافع مشرتک» میان دولت و گروههای کاری و دادخواهی بر
بنیاد اسرتاتژی شکل دهد .مذاکره کنندگان باید مشخص ،واضح و اسرتاتژیک سخن گویند .باید
از شکست دورههای نخست مذاکرات دلرسد نشد و مذاکرات را با حوصلهمندی تا بدست آمدن
نتایج ،پیگیری کرد.
درگام چهارم:
گروهکاری و گروه دادخواهی برای نظارت و استمرار برنامههای بدست آمده از اسرتاتژی با
ساختارهای امنیتی و دولتی همآهنگی و همکاری مناید .رسانهها این جریان را به گونهی مستدام
پیگیری منایند.


Abdullah Watandar
من بارها از روشنفکران فارسی زبان ،مخصوص ًا روشنفکران
هزاره ،چیزهایی شبیه این دو جمل ِه آقای عزیز رویش
شنیدهام:
«زمامداران سیاسی افغانستان در دو و نیم قرن اخیر ،به
استثنای یکی دو مورد ،همه پشتون بودهاند .سوال اول این
است که مثرهی حکومت این زمامداران برای پشتونها چه بوده است؟»
من در این سوال ،جدیت منیبینم ،تالشی میبینم برای ندیدن ،تالشی برای قرار دادن
قالبی همه در یک سطح و نوعی انکا ِر آنچه روشن است و آن برتری موقعیت پشتونها
است نسبت به هر قوم افغانی دیگر در دستیابی به قدرت و نتایج قدرت و این برتری،
نتیجهی مستقیم آن حاکمیتهای قومی گذشته است.
همین که امروز پشتونها توانایی برهم زدن امنیت و ثبات دو کشور نسبتا بزرگ و پر جمعیت
و کلیدی منطقه را دارند ،همین که یک بخش نه چندان بزرگی از پشتونها میتوانند زندگی
را در سایه دولت و نیروهای بیناملللی ،نه تنها بر هزارهها که بر متام اقوام دیگر افغانی ،تلخ
کنند ،نشان میدهد که آن حاکمیتهای قومی ،خیلی هم بینیتجه نبودهاند ،و توانستهاند
پشتونها را در یک موقعیت تعیین کننده و رسنوشت ساز در افغانستان و منطقه قرار بدهند.
هیچ قوم دیگر افغانی ،توانایی ایجاد یک جنگ فرسایشی گسرتده را در رسارس افغانستان
برعلیه همه ندارد و همین واقعیت ،منیتواند بر چهگونی نقش پشتونها در ساختار حال و
آیندهی قدرت در کشور ،بیتاثیر باشد .این توانایی از کجا میآید؟ از سلطهی دراز مدت
قومی شان بر افغانستان ،از رسکوبهای گسرتده دیگران و گسرتش جغرافیایی شان در قرن
 18و  19و حتا اوایل قرن  20که به زور آن حاکمیتها انجام شد .فقط تصور کنید ،اگر امروز
پشتونها ،شامل زابل را ،کل ارزگان را ،شامل قندهار را ،بخشهایی از قندز ،بغالن ،غور
و  ...را منیداشتند ،آیا در این صورت ایجاد فشار امروز طالبان بر دولت مرکزی ،ممکن
بود؟ این فشار در کشور قومی مثل افغانستان بهصورت مستقیم به قدرت بیشرت در دولت
ترجمه میشود.
قدرت و نفعی که پشتونها از آن حاکمیتها به ارث بردهاند ،آنقدر روشن و واضح است که
حتا خود آقای رویش در یاد داشتهایش نوشتهاند که با یک اشارهی کوتاه به عدم آمادگی
پشتونها به پذیرش یک زمامدار غیر پشتون ،کریم خلیلی را قناعت داده که از ارشف غنی
حامیت کند و حتا فکر حامیت از داکرت عبدالله را نکند .این واقعیت آنقدر آشکار است
که رویکرد غربیها به کشور را هم شکل داده است و در اسناد غربیها به روشنی میتوان
ال مسئلهی غیر قابل بحث میدانند،
دید که رهربی قدرت بدست یک غیر پشتون را اص ً
چون فکر میکنند که تا پشتونها را راضی نکنند ،کسی قدرت ایجاد ثبات در افغانستان را
نخواهد داشت.
قصد خوب و یا بد جلوه دادن این و یا آن قوم را ندارم ،اما به نظر من ،در رویارویی با واقعیت
کالن و قدرمتندی بنام پشتون ،هزارهها و یا الاقل بخشهای کالنی از نخبگان هزاره تا
کنون منیدانند چه کار کنند ،نه در سطح نظری و نه در سطح عملی .روابط گذشتهی هزارهها
با پشتونها هم چیز زیادی به دست منیدهد .آنجا که رویارویی مستقیم را برگزیدهاند،
تا دو قدمی ریشه کن شدن رفتهاند و آنجا که همراهی را برگزیدهاند یا استخوان شان زیر
فشار بارکشی و سلطه ،شکسته است و یا از پشت رس ،خنجر خوردهاند.

خبرهای خارجی

پوتین پس از  2007برای نخستین بار وارد تهران شده
با خامنهای دیدار کرد
اطالعات روز :والدیمیر پوتین ،ریی سجمهوری
روسیه ،ب رای نخستین بار پس از سال  ۲۰۰۷میالدی
روز دوشنبه وارد ته ران شده و در دیدار با علی
خامن های ،رهرب ای ران ،درباره مسایل مختلف از
جمله بح ران سوریه ،گف توگو کرد.
وی ق رار است با ریی سجمهوری ای ران نیز دیدار
کند.
به نقل از رادیو فردا ،هدف اولیه از سفر آقای
پوتین رشکت در نشست مجمع صادرکنندگان
گاز عن وان شده است که سومین اجالس آن ،دوم
قوس در ته ران ب رپا شد.
س جمهور
یوری یوشاکف ،دس تیار ارشد ریی 
روسیه در امور سیاست خارجی ،گفته بود که
مذاک رات پوتین و خامن های ،متمرکز بر «روابط
دوجانبه ،از جمله انرژی امتی ،نفت و گاز و
همکاری در زمینه ف نآوری نظامی است».
به گ زارش خربگ زاری روسی اسپوتنیک ،آقای
یوشاکف در عین حال گفته است ره ربان دو
کشور در مورد بح ران سوریه و تالشها ب رای
برونرفت از آن ،اج رایی شدن ت وافق امتی و
نربد جهانی علیه تروریسم ،به ویژه گروه داعش
گف توگو خ واهند کرد.
روز دوشنبه رؤسای جمهوری ترکمنستان ،ونزوئال
و نیجریه نیز در ته ران با علی خامن های دیدار
کردند.
پوتین ممنوعیت همکاری غن یسازی با
ایران را لغو کرد
در همین حال خربگ زاری ف رانسه گ زارش م یدهد
که والدیمیر پوتین روز دوشنبه و در آستانه ورود
خود به ته ران ممنوعیت موجود ب رای همکاری
رشک تهای روسی در کارخان ههای غن یسازی
اورانیوم در ای ران را لغو کردهاست.
بناب راین گ زارش ،بر طبق فرمانی که آقای پوتین
روز دوشنبه امضا کرده رشک تهای روسی از این
پس م یت وانند در سایت غن یسازی «فردو» کار
کرده و به ته ران ب رای بازط راحی رآکتور هست های
اراک کمک کنند.
رشک تهای روسی ه مچنین از این پس م یت وانند
به فعالی تهای م ربوط به صادرات اورانیوم
غن یشده ای ران ،تا بیش از  ۳۰۰کیلوگرم ،بپردازند
که در قبال آن ،ای ران مقادیری اورانیوم غن ینشده
دریافت خ واهد کرد.
روسیه عضو گروه موسوم به  ۵+۱بود که مذاک رات
میان آن کشور و مقامهای دولت حسن روحانی،
در نهایت به ت وافق امتی منتهی شد؛ ت وافقی که

هدف از آن محدود کردن ب رنامه هست های ته ران
در ب رابر لغو تحری مهای بی ناملللی است.
از سوی دیگر ای ران و روسیه از مه مترین حامیان
بشار اسد به شامر م یروند و تالشهای تازهای نیز
ب رای پایان دادن به بح ران سوریه با حضور این دو
کشور و گروهی از کشورهای مخالف بشار اسد،
مانند ایاالت متحده یا ع ربستان سعودی در جریان
است.
والدیمیر پوتین پس از دیدار با مقامهای ای رانی ،در
هفته جاری می زبان پادشاه اردن و ریی سجمهوری
ف رانسه نیز خ واهد بود.
روسیه؛ آماده صادرات به ایران
رادیو فردا به نقل از خربگ زاری ف رانسه نوشته که
مسکو در پی اف زایش روابط تجاری با ای ران است؛
در حال یکه رشک تهای داخلی آن کشور در
انتظار پایان تحری مهای ای ران هستند.
روزنامه والاس رتی تجورنال نیز در گ زارشی گفته
است رشک تهای روسی ،خود را ب رای صادراتی به
ارزش  ۲۱میلیارد دالر به ای ران آماده کرده و منتظر
لحظه لغو تحری مها هستند.
به نظر م یرسد مسئله فروش دس تکم ۱۰۰
ه واپیامی مساف ربری رشکت سوخو به ای ران نیز
قطعی شده است؛ چ را که ایلیا تاراسنک و ،رییس
بخش غی رنظامی این رشکت ،گفته است «آماده
صادرات ه واپیامها به ای ران ،پس از لغو تحری مها
هستیم».
بنابر گ زارشها ق رار است یک هیئت بزرگ
تجاری روسی نیز در ماه آینده به ته ران سفر کند.
به نوشته والاس رتی تجورنال ،دنیس مانتورف ،وزیر
صنایع و بازگانی روسیه ،در رأس هئیتی است که
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از جمله اعضای رشک تهای «گازپروم» ،صنایع
هلیکوپرتسازی و ه واپیامسازی روسیه را در بر
م یگیرد.
صندوق بی ناملللی پول در مهر ماه گذشته گفته
بود با اج رایی شدن ت وافق امتی ،رشد اقتصادی
ای ران مثبت م یشود.
والاس رتی تجورنال م یگوید برآوردها نشان
م یدهد که ای ران در دهه آینده م یت واند سهمی به
اندازه کشور ایتالیا در رشد اقتصاد جهانی داشته
باشد.
اجالس مجمع صادرکنندگان گاز
برخی از ره ربان کشورهایی با نزدیک به  ۷۰درصد
از کل ذخایر گازی جهان در ته ران گرد آمدهاند تا
در نشست مجمع صادرکنندگان گاز رشکت کنند.
ای ران و روسیه از جمله کشورهایی هستند که
بزرگترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند.
عالوه بر ریی سجمهوری روسیه ،رؤسای جمهوری
و نخس توزی ران هشت کشور دیگر نیز در اجالس
ته ران رشکت کردهاند.
اتحادیه اروپا ب هطور مشخص به صادرات گاز از
روسیه متکی است .روسیه مه مترین منبع گاز
ب رای برخی از کشورهای اروپایی است.
در عین حال از این قاره ب هعن وان مشرتی بالقوه گاز
ای ران نیز نام برده م یشود.
ریی سجمهوری ای ران ،پیشرت در دیداری با
ریی سجمهوری اتریش ،از ای ران به عن وان مرکز
مطمنئ انرژی ب رای اروپا نام برده بود.
اما او در عین حال گفته بود ته ران قصد ندارد
جای مسکو را در زمینه صادرات گاز به این قاره
بگیرد.

افزایش فعالیتهای دیپلماتیک و نظامی فرانسه
علیه گروه داعش
اطالعات روز :ف رانسه به هدف ایجاد یک
ائتالف جهانی ب رای مقابله با گروه داعش
فعالی تهای دیپلامتیک و نظامی خود را
گسرتش داده است.
به نقل از ب یب یسی ،ف رانس وا اوالند ،رییس
جمهور ف رانسه در یک کنف رانس خربی مشرتک
با دیوید کامرون ،نخست وزیر بریتانیا بر تشدید
عملیات ه وایی علیه داعش در سوریه و ع راق
تاکید کرد.
آقای اوالند ،ه مچنان گ زارشها مبنی بر استق رار
ناو ه واپیامبر «شارل دو گل» در دریای مدی رتانه

را تایید کرد.
آقای کامرون نیز در سخنانی در این کنف رانس
مشرتک تاکید کرد که کشورش و ف رانسه
همکاریهای خود را ب رای مبارزه با تروریسم از
جمله تبادالت اطالعاتی ،اف زایش خ واهد داد.
بر پایه گ زارشها ،ق رار است آقای اوالند به
واشنگنت و مسکو سفر منوده و با روسای
جمهور امریکا و روسیه در این زمینه گف توگو
مناید.
در همین حال مقامهای ف رانسه گ زارش دادهاند
که ناو ه واپیامبر «شارل دو گل» از دوشنبه2 ،

قوس ،در منطقه مدی رتانه آماده عملیات علیه
نیروهای داعش در سوریه خ واهد بود.
چندی پیش نیز سازمان ملل قط عنام های را صادر
کرد .در این قط عنامه از دول تهای عضو سازمان
ملل خ واسته شده بود که «تالشهایشان را
ب رای پیشگیری و رسکوب حمالت تروریستی»
که از جانب گروههای متعهد به داعش و سایر
اف راطیون مرتبط با القاعده صورت م یگیرد ،با
یکدیگر ه مآهنگ و دو چندان کنند.
داعش مسئ ولیت حمالت پاریس را که در
جریان آن  ۱۳۰نفر کشته شدند ،به عهده گرفت.

عملیات پولیس در بلژیک با بازداشت  16تن پایان یافت
اطالعات روز :چندین عملیات ه مزمان پ ولیس
بلژیک در بروکسل نیم ههای ی کشنبه شب
به پایان رسید .پ ولیس بلژیک گفته است که
ت در پی وند به «تهدیدات تروریستی»
این عملیا 
متوجه بروکسل صورت گرفته است.
به نقل از دویچه وله ،اریک فان دیر سیپت،
دادستان کل بلژیک گفته که پ ولیس در این
عملیات  19ساعته 16 ،تن را بازداشت کرد ه است.
او افزوده« :نه اسلحه گرم و نه م واد انفجاری
یافت شده است .صالح عبدالسالم در جریان این
عملیات جس توجو پیدا نشده است .تحقیقات

جریان دارد».
گفته م یشود که عبدالسالم نقش کلیدی در
حمالت تروریستی پاریس بازی کرده است که
 129کشته و  352زخمی برجای گذاشت.
چارلیز میشل ،نخست وزیر بلژیک گفته که این
عملیات در واکنش به «وضعیت ب ینهایت جدی»
در پایتخت راهاندازی شد.
او افزوده« :چیزی که ما از آن ه راس داریم،
حمل های مشابه حمالت پاریس است ،یعنی
این که چندین فرد احتامالً چندین حمله را در
مکانهای جداگانه راهاندازی کنند».

نخست وزیر بلژیک م یگوید که مکت بها،
دانشگاهها و مرتو ب رای روز دوشنبه نیز مسدود
است.
نیروهای امنیتی و ارتش این کشور به مانند یکی
دو روز گذشته در خیابانها و نقاط مختلف شهر
بروکسیل درحال گش تزنی هستند.
هشدار تروریستی در این شهر به درجه چهارم
باقی م یماند که به مفهوم «قریب الوقوع» بودن
تهدید است.
بلژیک ه مچنین هشدار تروریستی درجه سه را
ب رای سایر نقاط کشور اعالم کرده است.
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آلوس:
چرا به دنبال زدن گول پنجم بودیم؟
دنی آلوس ،بال راست برزیلی بارسل ونا ،در نشست خربی
خود اع رتاف کرد که پس از زدن گول سوم به رئال در
بازی روز شنبه ،بجای عقب نشینی به زدن گ لهای بیشرت
ترغیب شده بودند.
بارسا در رشایطی دو روز پیش در ب رنابئو  4گول به رئال زد که اگر
مهاجامن این تیم کمی بادق تتر عمل م یکردند ،م یت وانستند گولهای
بیشرتی نیز به مثر برسانند؛ ضمن ای نکه درخشش ب راوو درون دروازه بارسا
نیز مانع فروپاشی دروازه این تیم حداقل در دو موقعیت شد.
دنی آلوس در نشست خربی بازی بارسل ونا AS-رم ،بیشرت با س واالتی در
مورد الکالسیکو روبرو شد و در پاسخ گفت :همیشه پس از پیروزی
در الکالسیکو ،حس خ وبی به بازیکنان دست م یدهد .مصاف با رئال
همیشه سخت بوده و این پیروزی باعث اف زایش اطمینان ما خ واهد شد.
رئال هم مثل ما با انگیزهی برد وارد زمین شد ولی ما بهرت بودیم و
ب رنده شدیم.
نباید با این پیروزی دچار غرور شویم چون در فوتبال یاد
گرفته ام که هر پیروزی م یت واند شکستی به دنبال
خود داشته باشد اگر دچار اعتامد به نفس کاذب
شویم .پیروزی بر رئال سه امتیاز داشت که همین
هم مهم بود و باقی مسائل دیگر به تاریخ
پیوستند.
من معتقدم که یک رئال مادرید قوی ،به
ما هم کمک م یکند تا قدرتمندتر
شویم .در بازی دو روز پیش ،بهرتین
الکالسیکوی خودم را تج ربه کردم؛
چون کنرتل بازی را در دست داشتیم
و رئال بسیار ک متر از گذشته به ما فشار
وارد کرد .در ب رنابئو خاطره برد  6-2هم
دارم ولی آن مسابقه واقعا دش وارتر بود.
پس از زدن گول سوم ،به دنبال گولهای
بیشرت رفتیم چون این را از گ واردیوال یاد گرفته
ایم که در ای نگ ونه لحظات ،عقب نشسنت و
اشباع شدن ،به معنای ب یاح رتامی به رقیب است.
ما به حمالتمان ادامه دادیم چون ب رای تیم
بزرگ رئال اح رتام قائل بودیم و دو تیم
مردانه تا انتهای مسابقه جنگیدند.
من فکر م یکنم بارسل ونا از زمان
گ واردیوال ،با فوتبالی که ارائه
م یدهد ،تاریخ این ورزش را
تغییر داده است

مصدومیت ماسکرانو جدی نیست
باشگاه بارسل ونا اعالم کرد مصدومیت
خاویر ماسک رانو ،مدافع هافبک
آرژانتینی این باشگاه ،که در دیدار
شنب هشب مقابل رئال اتفاق افتاد ،جدی
نیست.
تنها  26دقیقه از بازی سپری شده بود
که ماسک رانو به دلیل آسیب دیدگی از
ناحیه ران ،مجبور شد زمین بازی را ترک
کند و جای خود را به ژرمی متئو بدهد.
حضور این بازیکن باتج ربه در دیدار
امشب بارسا مقابل رم در لیگ قهرمانان
و ه مچنین دیدار هفته آینده مقابل رئال
سوسیداد در اللیگا ،در هال های از ابهام

ق رار دارد اما باشگاه کاتاالنی اعالم کرد
که آسیب دیدگی ران پای ماسک رانو
بسیار سطحی است.
در بیانی های که توسط کادر پزشکی
بارسا منترش شده ،آمده است :معاینات
روی ران پای ماسک رانو نشان م یدهد
که او دچار رضب دیدگی شده اما
مصدومیت خاصی ندارد .روند بهبودی
او نشان م یدهد که چه زمانی م یت واند
به میادین برگردد.
ماسک رانو در همه رقاب تهای این فصل،
تاکنون  16بازی ب رای آبی و اناریها
انجام داده است.

بوفون:
کاسیاس بهرتین دروازهبان دوره من بوده است
جیانلوئیجی بوفون ،کاپیتان یوونتوس ،ایکر کاسییاس
را به عن وان به رتین دروازهبان دوره خودش انتخاب کرد.
دروازهبان  37ساله که بیش از  20سال است در رسی
 Aدروازهبانی م یکند ،تا به حال  6عن وان قهرمانی
رسی  Aو یک عن وان قهرمانی جهان کسب کرده
است .حال او کاسیاس را به عن وان به رتین دروازهبان
دوره خود م یداند.
او گفت :به رتین دروازهبان دوره من ایکر کاسیاس
بوده است .او همیشه با دستانش عالی کار م یکند.
مردم همیشه م یگویند لئو یاشین ،زامورا ،دینو زوف،
سپ مایر یا گوردون بنکس .اگر م یخ واستم از ای نها
انتخاب کنم ،م یگفتم پیرت اشامیکل ،پالیوکا و زوبی
زارتا .در ده هی اخی ر ،چک و کاسیاس به رتی نها بودند
و در طول  3فصل اخی ر ،مانوئل نویر خیلی خوب بوده
است .پرت چک کام لترین دروازهبان بوده است.

بیل:
هیچگاه به بازگشت به انگلیس نه منیگویم
گرت بیل ،ستاره رئال مادرید عن وان کرد که هی چگاه من یت واند به بازگشت
به لیگ ب رتر نه بگوید.
بیل پس از گذراندن یک فصل ضعیف ،به امید عملکردی محوری در این
فصل ،رشوع خ وبی داشت ولی کم کم رو به افول رفت و دوباره رشایط
فصل پیش تک رار شد .او که از منچس رتی ونایتد پیشنهاد خ وبی در
دست دارد ،عن وان کرد که هی چگاه من یت واند به لیگ ب رتر و
بازگشت به آن نه بگوید.
او گفت :هدف من در ابتدا رشوع فوتبامل این بود که به اوج برسم
و رئال مادرید اوج است .حاال ای نجا هستم ،م یخ واهم جام بربم
و به رتین عملکرد را در فوتبامل داشته باشم .هی چگاه به بازگشت
به لیگ ب رتر نه من یگویم زی را من یدانم آینده چه چیز ب رایم
م یخ واهد ولی از حضور در ای نجا لذت خ واهم برد.
خیلی خوشحامل .با رافا بنیتس در تابستان صحبت کردم
و از پست و وظایفی که ب رایم در نظر گرفته خوشحامل.
دوست دارم پشت مهاجم بازی کنم و به نظرم این
به رتین پست ب رای من است .م یت وانم حرک تهای
رسعتی انجام دهم ،فضا پیدا کنم و حمله کنم .به رتین
پست ب رای من ،همین پست است و فکر م یکنم فصل
خیلی خ وبی پیش روی من خ واهد بود.

الم:
اگر گواردیوال برود ،یک مربی عالی خواهد آمد
فیلیپ الم ،کاپیتان بایرن م ونیخ مدعی شد که اگر پپ
گ واردیوال ،رسم ربی فعلی این تیم ،بایرن را ترک کند ،یک
م ربی بزرگ جای او را خ واهد گرفت.
ق رارداد گ واردیوال در پایان فصل با بایرن به پایان خ واهد
رسید و فعال صحبتی مبنی بر متدید ق رارداد او به میان
نیامده است .با این حال ،الم عن وان کرد که حتی در صورت
جدایی گ واردیوال ،یک م ربی بزرگ جای او را خ واهد گرفت.
او گفت :اگر گ واردیوال باشگاه را ترک کند ،یک م ربی عالی
دیگر خ واهد آمد .باید صرب کنیم و ببینیم .که چه خ واهد
شد.
الم درباره متدید ق راردادش گفت :هنوز صحبتی با بایرن
انجام نشده ولی مطمئنا بیشرت از سال  2018در بایرن
نخ واهم ماند .دوست دارم ب رای بایرن یا تیم ملی آملان
کار کنم 10 .سال عالی در تیم ملی داشتم بناب راین احتامل
حضورم در آنجا نیز حضور دارد ولی دوست ندارم ب رای
باشگاه دیگری کار کنم.

بالتر :پالتینی راستگو میتواند رئیس فیفا شود
سپ بالت ر ،رئیس فیفا عن وان کرد که میشل
پالتینی ،رئیس یوفا ،ه مچنان شانس خ وبی
ب رای نشسنت روی صندلی ریاست فیفا دارد.
این دو به دلیل تخلفات مالی با  90روز
محرومیت از فعالیت روبرو شده اند و ه مچنین
پالتینی از لیست کاندیدهای نهایی ریاست
فیفا خط خورد .گ زارشها حاکی از آن است که
احتامل اف زایش محرومیت هر دو نفر وجود دارد

ولی بالتر معتقد است که پالتینی هنوز شانس
خ وبی ب رای حضور بر روی صندلی ریاست فیفا
دارد.
او گفت :پالتینی انسان راستگویی است .اگر
برگردد ،انتخاب خ واهد شد و اگر او برگردد ،من
هم بازخ واهم گشت.
بالتر به خاطر اسرتس باال ،اخی را به بیامرستان
منتقل شده بود و حال عن وان کرد که به مرگ

آنچلوتی :بازگشت به رئال؟ چرا که نه
کارلو آنچلوتی ،رسم ربی سابق رئال مادرید عن وان کرد که احتامل
بازگشتش به رئال مادرید وجود دارد.
م ربی سابق میالن در تابستان از رئال اخ راج شد و جای او را بنیتس
اسپانیایی گرفت .پس از شکست تحقیر آمیز رئال مقابل بارسا در
ب رنابئو ،شایعات مبنی بر اخ راج بنیتس باال گرفت و ه واداران رئال
خ واهان بازگشت آنچلوتی هستند .رسم ربی ایتالیایی نیز احتامل بازگشت
به رئال را رد نکرد.
او گفت :بح ران در رئال مادرید؟ بگذارید قضاوتمان را آهست هتر انجام دهیم
زی را آنها تازه در ابتدای مسیر هستند و ت وانایی ای نکه رشایط را برگردانند،
دارند .رئال مقابل یک بارسا ی بسیار قوی دچار مشکل شد .بنیتس؟ قضاوت
از بیرون باشگاه کار بسیار سختی است .بازی را متاشا کردم و به نظرم از
لحاظ تاکتیکی دچار مشکل شده بودند .هر م ربی سبک خود را دارد و
این خوب است .مشکل بنیتس-رونالدو؟ من هفت هی گذشته با رونالدو
صحبت کردم .او هی چگاه نگفت که رابطه بدی با م ربی اش دارد.
آنچلوتی درباره احتامل بازگشت به رئال گفت :من تصمیم گرفتم که
یک سال اس رتاحت کنم و بارها این را به مطبوعات گفته ام .خیلی
تی مها با من متاس گرفته اند ولی تصمیم دارم یک سال اس رتاحت
کنم .سال بعد در رئال؟ چ را که نه ،ه مچنین احتامل دارد در پی اس
جی یا چلسی هم باشم .از هم هی این تی مها خاط رات خ وبی دارم.

بسیار نزدیک بوده است .او گفت :من به مرگ
خیلی نزدیک بودم .در کنار یک فرشته بودم
که م یخ واند و شیطان که با آتش ایستاده بود
ولی این فرشته بود که م یخ واند .فشار بر من
خیلی باال بود .اگر از لحاظ ذهنی قوی باشید،
م یت وانید مقابل این موضوع بایستید ولی
گاهی بدنتان م یگوید نه و واکنش بدی نشان
م یدهد.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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اتحادیه اروپا هشت میلیون یورو
به وزارت صحت کمک کرد
اطالعات روز :اتحادیه اروپا مبلغ هشت میلیون یورو را
جهت تقویت و بهبود خدمات صحت روانی و خدمات
صحی ب رای اشخاص دارای معی وبیت در افغانستان
کمک منود.
وزارت صحت عامه با نرش خ ربنام های به نقل از
فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه گفته است که این
مساعدت در پروژههای یاد شده ب هگ ون هی شفاف به
مرصف خ واهد رسید.
به گفته وی ،رضورت فوری در قسمت ظرفیت سازی و
بلند بردن مهارتها ب رای تداوی و م راقبت از معی وبین
و معل ولین م یباشد و این همکاری بین اتحادیه اروپا و
وزارت صحت عامه افغانستان ،پاس خگوی نیازمندیها
در این زمینه بوده و نتایج مثبت را به بار خ واهد آورد.
ماریوز سین ،مسئول کم کهای اتحادیه اروپا در
افغانستان گفت ،این ق رارداد به مدت سه سال تطبیق

خ واهد شد که در این مدت بیشرت از  400متخصص
صحت که فزیوت راپس تها و مشاوران صحت روانی
م یباشد ،آموزش خ واهند دید.
این مبلغ از سوی دو موسسه غیر دولتی مانند موسسه
بی ناملللی «هیلت نیت» و موسسه بی ناملللی «هندی
کپ» به مرصف خ واهد رسید که طی آن ب رنام ههای
صحت روانی و خدمات صحی ب رای اشخاص دارای
معل ولیت را عرضه خ واهند کرد و وزارت صحت عامه از
روند کاری آن طبق معیارها ،نظارت جدی خ واهند کرد.
اتحادیه اروپا از رشوع کم کهایش تاکنون ،بیشرت از 25
میلیون یورو را در دو زمینه مساعدت منوده است که
این مساعدتهای مالی در زمینه کمک با سازمانهای
صحی ،توسعه منابع برشی و ف راهم سازی خدمات
صحت روانی و خدمات ب رای معی وبین به مرصف رسیده
است.
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 58طالب در عملیات نظامی کشته شدند
اطالعات روز :وزارت داخله از
کشته شدن  58شورشی طالب
در نتیجه عملیات نظامی روز
ی کشنبه در چندین والیت
کشور خرب داده است.
این وزارت در خ ربنام های گفته
است که این عملیات در
م ربوطات والی تهای ننگرهار،
نورستان ،قندوز ،فاریاب،
جوزجان ،بلخ ،قندهار ،پکتیکا،
بادغیس و هلمند راهاندازی
گردیده بود.
در این عملیات برعالوه 58
کشته ۱۰ ،شورشی دیگر زخمی
و  ۶تن دیگر شان از سوی

نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
خ ربنامه افزوده که در این
عملیات مقداری جنگ اف زار
نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده
و در حال حارض در شامری
از والی تهای کشور عملیات
پاکسازی به هدف رسکوب و
نابودی دشمن جریان دارد.
 12تن به ارتکاب ج رایم
گ وناگون از سوی نیروهای
پ ولیس بازداشت شدهاند
در همین حال این وزارت در
یک خ ربنام هی دیگر گفته
است که نیروهای پ ولیس با
راهاندازی  18مورد عملیات

اوپ راتیفی در  24ساعت دیروز،
 12تن را به اتهام قاچاق م واد
مخدر ،همکاری با ه راسافگنان
و دزدی و یک تن را هم راه با
 5کیلوگ رام تریاک و چرس از
م ربوطات والیت زابل بازداشت
کردهاند.
در خ ربنامه آمده است که این
عملیات در والیتهای ننگرهار،
هلمند ،میدان وردک ،پکتیکا،
ف راه ،ه رات ،قندهار ،بلخ ،فاریاب
و جوزجان راهاندازی شده است.
ه مچنان در پی وند به دزدی ،سه
تن از م ربوطات والیت پکتیکا و
پروان بازداشت شدند.

