هزارهربایی در زابل
و چند سناریو در کابل

 31مسافری که از ایران برگشته بودند تا به خانوادههایشان
بپیوندند ،نزدیک به یک هفته است که نان حرام سارقان مسلح
و آب تلخ و چتل افراد وابسته به گروه طالبان را میخورند .از
شامگاه روز دوشنبه که آنها ربوده شدهاند ،تا هنوز هیچ خبر
موثقی از اینکه در کجایند و در چنگ کیستند ،وجود ندارد .این
 31تن نه تنها که ُگم است ،بلکه روشن نیست آیا آنها زنده اند
یا نه؟ و تلخ تر از همه اینکه؛ رییس جمهور به عنوان فرد اول
مملکت در مورد این قضیه یک کالم حرف هم نگفته است .آنانی
که این  31تن را ربودهاند ،آنها را به دلیل هویت قومی...
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 در قبال  30مسافر ربودهشده سکوت نکنید

مهرههای اصلی در
فهرست سیاه انتخابات
قرار خواهد گرفت؟



شهریار فرهمند

معترضان به سران حکومت:

کمیسیون بررسی شکایتهای انتخاباتی گفته که اسامی بیش از
ده هزار تن از مأموران نهادهای انتخاباتیای که متهم به دست
داشتن در تقلب هستند را فاش میکند .این نهاد گفته که در این
میان شماری از رییسان والیتی و دفترهای مرکزی نهادهای
انتخاباتی نیز شامل هستند .کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
اکنون پس از اینکه نزدیک به ششماه از تقاضاها برای افشای
اسامی مأموران متهم به تقلب در روند انتخابات ،نامهای آنها
را منتشر میکند .گفته میشود این فهرست نتیجهی سه ماه
تحقیق و بررسیهای کمیتهی حقیقتیابی است که برای
شناسایی افراد متهم به تقلب در روند انتخابات گذشتهی ریاست
جمهوری تشکیل شده بود.
بدون تردید ،تقلبهای گسترده در دو دور انتخابات ریاست
جمهوری ،حاصل مدیریت ضعیف مقامها و مداخلههای منفی
و تخلفهای مأموران نهادهای انتخاباتی بود .هرچند سیستم،
میکانیسمها ،قوانین و مقررههای انتخاباتی نیز نارسا هستند؛
اما عمال این مأموران فاسد نهادهای انتخاباتی بودند که
تقلبهای گسترده را در دو دور انتخابات ریاست جمهوری رقم
زدند .مأمورانی که با استفاده از موقف و صالحیتهایشان،
به روند انتخابات به نفع نامزدان مشخص تقلب کردند ،دو
دور انتخابات ریاست جمهوری را به رسوایی کشاندند و باعث
جنجال و بنبستهای خستهکننده در کشور گردیدند .بنابراین،
شناسایی و محاکمهی این افراد خواست تمام مردم افغانستان
است .شناسایی و محاکمهی افرادی که عامالن تقلب در
انتخابات بودند ،از پیششرطهای تشکیل حکومت وحدت ملی
نیز بود– گزینهای که هم احزاب و جریانهای سیاسی داخلی و
هم جامعهی جهانی بر آن اصرار داشتند.
ظاهرا به نظر میرسد که کمیسیون شکایتهای انتخاباتی در
فهرست ده هزار نفری متهم به تقلب ،بیشترین کارمندان
ساحهای و پایینرتبه را معرفی کرده است .افرادی که عمدتا
فقط برای روز انتخابات در ساحات و محالت رایدهی بر اساس
یک قرارداد کاری استخدام شده بودند و اصوال به گونهی رسمی
کارمند نهادهای انتخاباتی نمیباشند .هرچند که این افراد
هرکدام مسئولیت بخشهای خود را به عهده داشته و پاسخگوی
اعمال خود هستند؛ اما مسئوالن اصلی فساد و تقلب در روند
انتخابات ،مقامهای ارشد و کارمندان رسمی نهادهای انتخاباتی
میباشند.
در حال حاضر به صورت مشخص تمام اعضا و مقامهای ارشد
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
متهم به دست داشتن در فساد و تقلب در انتخابات میباشند.
رییس پیشین دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات هنگام
انتقال برگههای رایدهی به گونهی غیرقانونی بازداشت شد
و اسناد قابل قبول و موجه از دست داشتن وی در تقلبهای
انتخاباتی منتشر شدند .افزون برآن ،اسناد و ادعاهای فراوانی
علیه دیگر اعضای ارشد نهادهای انتخاباتی مطرح اند که تا هنوز
پنهان باقی ماندهاند .از اینرو ،در مرحلهی اول باید فهرست
مقامها و مأموران ارشد نهادهای انتخاباتی که به تقلب متهم
هستند ،منتشر شود .مأمورانی که فساد و تقلب آنها بر تمام
مردم افغانستان آشکار شده است.
بیم این میرود که نشود مقامهای ارشد نهادهای انتخاباتی با
تهیهی فهرست ساختگی ،تقلب و تخلفهای کاری خود را بر
کارمندان پایینرتبهیشان حواله دهند و از این طریق خود را
نجات دهند.
در حقیقت این رییسان ،کمیشنران و دیگر مقامهای ارشد
نهادهای انتخاباتی بودند که زمینهی تقلب و فساد در روند
انتخابات را فراهم کردند .رسواییهای انتخاباتی و تقلب گسترده
نتیجهی سوء مدیریت آنها است و اصوال آنها مسئول تمام
عواقب و مسایلی اند که در روند تحت رهبری و مدیریت آنها
رخ داده است.
بنابراین ،انتظار میرود که گروه حقیقتیاب گزارش جامع و
بیطرفانهای از افراد آغشته به فساد و تقلب در روند انتخابات
را تهیه و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد .مقامهای ارشد
نهادهای انتخاباتی به گونهی آشکار در تقلبهای انتخاباتی
دست داشتند و هیچ فهرستی از متهمان بدون حضور آنها قابل
قبول و شفاف نیست.

اطالعات روز :دهها فعال مدنی ،اعضای
شوراهای والیتی و باشندگان والیت بلخ از
سکوت سران حکومت وحدت ملی در قبال
سرنوشت  30مسافر ربودهشده از شاهراه کابل-
قندهار ،انتقاد کردند .آنان دیروز با راهاندازی
تظاهراتی گسترده در شهر مزار شریف ،از رییس
جمهور خواستند ،به سکوتش در این زمینه هرچه
زودتر پایان دهد.
معترضان با حمل شعارهایی چون «تبعیض بس
است ،قومگرایی تا چه وقت ،من هزاره هستم،
خشونت و جنگ بس است ،آزادی حق مسلم
همهی ماست و حکومت عدالت را تأمین کند» از

سران حکومت و جامعهی جهانی خواستند ،هرچه
زودتر  30مسافر ربودهشدهی هزاره را از چنگ
ربایندگان نجات دهند.
معترضان ربودن مسافران در شاهراه کابل-
قندهار را کاری غیرانسانی و ظالمانه خواندند و
هشدار دادند ،اگر حکومت به خواستهای آنان
رسیدگی نکند ،دامنهی تظاهراتشان را گسترش
خواهند داد .محمدقاسم پیوند ،مسئول برگزاری
تظاهرات دیروز به رسانهها گفت که ربودن 30
مسافر به دلیل هویت قومی ،بیثباتی و نفاق را
در کشور افزایش میدهد.
او افزود که اگر حکومت در این زمینه به

سکوت خود ادامه دهد ،پیامدهای خطرناکی را
به دنبال خواهد داشت .در پایان تظاهرات دیروز
قطعنامهای سهمادهای نیز صادر و در آن از سران
حکومت خواسته شد تا ربودهشدهها را هرچه
زودتر از چنگ ربایندگان رها کنند .در ادامهی
این قطعنامه آمده است ،دولت در مقابل تبعیض
سکوت نکند و در مبارزه با گروههای تروریستی
از خود شجاعت به خرج دهد.
به روز دوشنبه هفتهی گذشته مردان مسلح
نقابپوش حدود  30مسافر هزاره را از شاهراه
کابل-قندهار از دو بس مسافربری پایین و به
جای نامعلومی انتقال دادند .با گذشت هفت روز

از ربودن این افراد و تالشهای بزرگان قومی
برای رهایی آنان ،هنوز رد پای این مسافران
معلوم نیست.
در چند روز گذشته در این زمینه معلومات
ضدونقضی در اختیار رسانهها قرار داده شدهاند.
ولسوال شاهجوی میگوید 30 ،مسافر از سوی
افراد وابسته به داعش اختطاف شده؛ اما سرپرست
والیت زابل گفته است ،آنها از سوی لشکر
جنگوی ربوده شدهاند .با این وجود ،مسئولیت
ربودن این مسافران را هیچ گروهی بر عهده
نگرفته و معلوم نیست 30 ،مسافر اکنون توسط
کدام گروه و کجا نگهداری میشوند.

رییس جمهور به شوراهای والیتی صالحیت نظارتی داد

اطالعات روز :منابع نزدیک به حکومت
میگویند ،محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور
با صدور فرمانی تقنینی ،به شوراهای والیتی
صالحیت نظارتی داده است .این فرمان رییس
جمهور عصر شنبه هفتهی روان صادر شده؛ اما
متن آن هنوز در اختیار نمایندگان شوراهای
والیتی و رسانهها قرار نگرفته است.
گفته میشود در این فرمان حق نظارتی شوراهاى
واليتى نسبت به گذشته تفاوت دارد .قرار است

این فرمان پس از پایان رختصی زمستانی
نمایندگان مجلس ،برای تصویب به این مجلس
فرستاده شود .در همین حال ،مسئوالن ادارهی
مستقل ارگانهاى محلى از اعضای شوراهای
والیتی خواستند تا به اعتراضشان پایان دهند.
اما سيد عبدالرحمان ،رييس شوراى واليتى کابل
و رييس کميسيون هماهنگى شوراهاى واليتى
دیروز اعالم کرد ،هنوز فرمان تقنینی رییس
جمهور غنی در خصوص دادن صالحیت به

این شوراها در اختیار آنان قرار نگرفته است .او
افزود که آنان هنوز از محتوای این فرمان هیچ
معلوماتی ندارند.
رییس شورای هماهنگی شوراهای والیتی تأکید
کرد ،پس از دریافت این فرمان رییس جمهور،
در مورد بازگشایی دفترهای والیتی  34والیت
تصمیم میگیرند .نمایندگان مجلس پیش
از رخصتی زمستانیشان ،صالحیت نظارتی
شوراهای والیتی را سلب و اعالم کرد ،مطابق

قانون اساسی ،نظارت از عملکرد حکومت ،حق
مجلس است.
اما این تصمیم مجلس اعتراضهای شدید
اعضای شوراهای والیتی را در  34والیت به
دنبال داشت و پس از آن ،دروازههای تمام دفاتر
والیتی در کشور مسدود شدند .اعضای شوراهای
والیتی گفته بودند ،موجودیت این شوراها بدون
صالحیت نظارتی مفهومی ندارد .گفتنی است،
هنوز دفاتر شوراهای والیتی در کشور بستهاند.

وزارت داخله 400 :طالب در عملیات ذوالفقار کشته شدهاند

اطالعات روز :وزارت داخله «ذوالفقار» را
موفقترین عملیات ضدشورشیان در کشور خواند
و اعالم کرد ،در این عملیات حدود  400شورشی،
بهشمول  36فرمانده آنان ،کشته شدهاند .صدیق
صدیقی ،سخنگوی این وزارت دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفت ،در این عملیات یک
کارخانهی ماینسازی و ذخیرهگاه سالح مخالفان
نیز نابود شدهاند.
او افزود که در جریان این عمليات  ٢٨٣حلقه ماین
توسط تیم مهندسی پولیس خنثا شده و برخى
مناطق ،بهشمول  ١٤قريهی ولسوالى سنگين،

نیز از وجود طالبان پاکسازی شدهاند .سخنگوی
وزارت داخله گفت ،در عملیات ذوالفقار یک فرد
ملکی کشته شده و نیروهای امنیتی در تالش
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان هستند.
اما او در مورد تلفات نیروهای امنیتی در این
عملیات جزئیات ارائه نکرد.
عملیات ذوالفقار به تاریخ  26دلو ماه گذشته از
برخی از ولسوالیهای والیت هلمند بر ضد طالبان
آغاز شد و حال این علمیات در والیتهای قندهار
و فراه نیز جریان دارد .صدیقی گفت ،در عملیات
ذوالفقار هماهنگی ميان نیروهای امنیتی وجود

دارد.
این در حالی است که دیروز مسئوالن محلی
والیت هلمند اعالم کردند ،طالبان در لسوالی
مارجهی این والیت حدود  400خانواده را محاصره
کردهاند .ولسوال مارجه گفت ،طالبان مسلح از این
تعداد خانوادهها در درگیری با نیروهای امنیتی
کشور به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند.
اما او اطمینان داد که این تعداد خانوادهها در آیندهی
نزدیک از محاصرهی طالبان نجات داده میشوند.
هلمند در جنوب کشور از والیتهای ناامن است
که شورشیان داخلی و خارجی ،بهویژه پاکستانی

و چچینی در این والیت فعالیت دارند .با راهاندازی
عملیات ذوالفقار علیه این شورشیان ،انتظار میرود
که فعالیت آنان در هلمند متوقف شود.
سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری دیروز از
معرفی  ١٤مأمور پولیس به اتهام غفلت وظیفهای
در حملهی شورشیان بر فرماندهی پولیس لوگر به
دادستانی خبر داد.
او گفت ،این افراد هنگام حملهی طالبان در محل
حضور داشته و وزارت داخله دستور داده تا از آنان
در این زمینه تحقیقات شود .در این حمله ٢٠
پوليس کشته و دهها تن دیگر آنان زخمی شدند.

امضای توافقنام ه میان ادارهی شهر جدید کابل و وزارت تجارت

اطالعات روز :ادارهی انکشاف شهر جدید
کابل و وزارت تجارت برای جذب سرمایهگذاری
و فراهمآوری سهولت برای صنعتکاران در این
شهر ،یک توافقنامهی همکاری امضا کردند .این
توافقنامه دیروز امضا شد و بر اساس آن ،وزارت
تجارت و صنايع کشور مسئولیت دارد تا در قسمت
موارد یادشده تالش کند.
الهام عمر هوتکى ،معاون ادارهی انکشاف شهر
جدید کابل هنگام امضای این توافقنامه گفت،
اين شهر امکان جذب حدود  ٢ميليارد دالر
سرمايهگذارى را دارد .در حال حاضر کار مقدماتی

اطالعات روز :یک مرد در والیت هرات در غرب
کشور زن و دو فرزندش را به قتل رساند .این مرد
عزیزاحمد نام دارد و شغلش خیاطی بوده است .او
پس از به قتل رساندن تمام اعضای خانوادهاش،
خودش را نیز به دار آویخته است .هنوز انگیزهی
وقوع این رویداد معلوم نیست؛ اما مقامهای هرات از
آغاز تحقیقات در این زمینه خبر دادهاند.

شهر جديد کابل آغاز شده و قرار است این شهر در
ولسوالى ده سبز کابل و باريکآب واليت پروان،
در مساحت  ٣٧٠هزار جريب زمين ،در  30سال
آینده ايجاد شود.
بر بنیاد معلومات ارائهشده ،شهر جديد کابل
براى حدود سه ميليون تن ساخته میشود و
تمام نيازمندىهای شهرى در آن در نظر گرفته
میشوند .مسئوالن شهر جدید کابل گفتهاند ،در
این شهر حداقل پنج پارک صنعتى در نظر گرفته
شده و پارک نخست آن در مساحت ٢٥٠٠جريب
زمين ساخته میشود.

مزمل شينوارى ،سرپرست وزارت تجارت و صنايع
در نشست دیروز گفت ،برای جذب سرمايهگذارىها
و رشد صنعت در شهر جدید کابل ،از تمام تالشها
کار میگیرند .او افزود ،اکنون اکثر سرمايهگذاران
خواستار زمين براى سرمايهگذارى در سطح کشور
اند و با آغاز کار شهر جدید کابل ،شمار زيادى از
سرمايهگذاران آمادهی سرمايهگذارى در اين شهر
میشوند.
در همین حال ،محمدیوسف پشتون ،سرپرست
ادارهی شهر جديد کابل گفت که کارهاى تخنيکى
اين شهر تکميل شده و کار عملی آن در آیندهی

یک مرد اعضای خانوادهاش را کشت

محمدرفیق شیرزی ،سخنگوی شفاخانهی حوزهای
هرات دیروز گفت ،ساعت  ۷:۲۰دقیقهی شام روز
شنبه اجساد چهار عضو یک خانواده ،شامل یک
مرد ،یک زن و دو دختر به آن شفاخانه منتقل
شدهاند .به گفتهی او ،بر اساس بررسیهای طب
عدلی ،خانم  30ساله همراه با دو دختر  ۵ساله و ۵
ماههاش با ضربات چاقو به قتل رسیدهاند.

در جریان سالهای گذشته خشونتهای خانوادگی
در هرات باعث قتلهای زیادی شده؛ اما وقوع رویداد
یاد شده خبر تکاندهندهای خوانده شده است .در
همین حال ،عبدالرووف احمدی ،سخنگوی پولیس
هرات گفت ،این مرد ابتدا همسر و دو کودکش را به
قتل رسانده و سپس خودش را در داخل چاه حویلی
خانهاش حلقآویز کرده است.

نزدیک آغاز خواهد شد .به گفتهی او ،در حال
حاضر  70درصد مشکالت پروژهی شهر جدید
کابل در قسمت استمالک زمينهاى شخصى حل
شده و متباقی آن نیز در آینده حل میشود.
تطبيق کلى کار شهر جدید کابل  ٨٠ميليارد دالر
امريکايى تخمین شده و  5درصد آن از سوی
حکومت پرداخته میشود .بر اساس معلومات
ارائهشده 95 ،درصد هزینهی این پروژه از سوی
بخشهای خصوصی پراخت میشود .شهر جدید
کابل از نگاه وسعت و بزرگی دوونیم برابر شهر
کنونی کابل است.

به گفتهی او ،این حادثه در منطقهی جادهی انصاری
ناحیهی هشتم شهر هرات رخ داده است .هرات در
غرب کشور از والیتهایی است که خشونتهای
خانوادگی ،خشونت علیه زنان و کودکان در آن
همچنان ادامه دارد .در همین حال ،نهادهای
مدافع حقوق زن میگویند ،نهادهای مربوط برای
جلوگیری از چنین رویدادهایی ،تالش کنند.

مال عمر به نمایندگانش اجازهی اشتراک در گفتوگوهای صلح را داد

اطالعات روز :قاری دینمحمد ،از اعضای ارشد
طالبان اعالم کرده است که گفتوگوهای صلح
آینده از کابل آغاز میشود .او دیروز به یکی
هفتهی 
از خبرگزاری ترکیه گفته است که مالعمر بهتازگی
به نمایندگان خود دستور داده تا گفتوگوهای
صلح با دولت افغانستان را هفتهی آینده از کابل
آغاز کنند .به گفتهی دینمحمد ،مال عمر بهزودی
نمایندگان خود برای اشتراک در این گفتوگوها
را معرفی میکند .مقامهای حکومتی هنوز در
این مورد واکنش نشان نداده؛ اما عبداهلل عبداهلل،
رییس اجرایی پیشتر گفته بود ،گفتوگوهای صلح
با طالبان در آیندهی نزدیک آغاز میشود .از سوی

دیگر ،گزارش شده بود ،مذاکره با طالبان در ماه
مارچ آغاز خواهد شد .با اینحال ،قاری دینمحمد
میگوید که مال عمر برای گفتوگوهای صلح با
حکومت افغانستان آماده است .این در حالی است که
چندی پیش نمایندگان طالبان برای گفتوگوهای
صلح وارد اسالمآباد ،پایتخت پاکستان شدند و قرار
بود ،در همین هفته نمایندهی طالبان از دفتر قطر
نیز وارد پاکستان شود.
مقامهای امریکا ،پاکستان و چین گفتهاند ،از
گفتوگوهای صلح طالبان با دولت افغانستان
حمایت میکنند .اخیراً روابط کابل و اسالمآباد
نیز ظاهراً بهبود یافته و مقامهای دو کشور در چند

هفتهی اخیر ،این روابط را بیپیشینه خواندهاند.
همچنان مقامهای پاکستان گفتهاند ،اگر طالبان با
گفتوگوهای صلح مخالفت کنند ،دیگر النههای
آنان در این کشور جایی نخواهند داشت.
در همین حال ،امر سنا ،سفیر هند در کابل از نقش
پاکستان در گفتوگوهای صلح استقبال کرد؛ اما
گفت که انتظار داریم این مذاکرات مطابق خواست
مردم افغانستان باشند .ظاهراً نقش پررنگ پاکستان
در مذاکرت صلح و سیاست اشرف غنی در قبال
اسالمآباد ،باعث سردی روابط هند و کابل شده
است.
رییس جمهور غنی خرید سالحهای سنگین برای

نیروهای امنیتی از هند را به حالت تعلیق درآورد و
کارشناسان این کار او را بهبود روابط افغانستان و
پاکستان ،عنوان کردند .از سوی دیگر ،غنی پس از
رسیدن به قدرت ،سفر به اسالمآباد را اولویت داد و
با وجود دعوت نخستوزیر هند برای سفر رسمی به
این کشور ،هنوز به هند سفر نکرده است.
با اینحال ،سفیر هند در کابل به شبکهی یک گفت،
پاکستان در کنار اینکه از شبهنظامیان تندرو برای
ویرانی افغانستان کار میگیرد ،گاهی حتا سربازان
ارتشش را نیز به این کشور میفرستد .او افزود،
حکومت پاکستان در افغانستان و هند از نیروهای
نیابتی استفاده میکند.

هزارهربایی در زابل
و چند سناریو در کابل


رحمتاهلل ارشاد

این گونه به نظر میرسد که
رییس جمهور میخواهد به هزارهها
بگوید که اگر صلح با طالبان بد است ،پس طالبان
میتواند برای هزارهها نیز مشکالت از قبیل ربودن  31هزاره را
خلق کند .و اگر شما مخالف صلحید ،پس باید قبول کنید که هر آنچه طالبان
کرد ،تقصیر خود شماست .اینگونه است که به نظر میرسد رییس جمهور غنی با
سکوت در این مورد میخواهد مسافران ربوده شده همچنان در قید و بند طالبان
و یا گروههای مسلح باقی بماند تا اینکه :هزارهها بپذیرد آنچه که غنی میگوید
درست است .و اگر این سناریو در حال اجرا باشد ،انتظار نداشته باشید که حکومت
برای رهایی آنان اقدام جدی کند و رییس جمهور در این مورد حرف بزند .تنها امید در
این صورت تالشهای مردمان محل (هزارههای ولسوالی جاغوری و پشتونهای والیت
زابل) است.
 31مسافری که از ایران برگشته بودند تا به خانوادههایشان
بپیوندند ،نزدیک به یک هفته است که نان حرام سارقان مسلح
و آب تلخ و چتل افراد وابسته به گروه طالبان را میخورند .از
شامگاه روز دوشنبه که آنها ربوده شدهاند ،تا هنوز هیچ خبر
موثقی از اینکه در کجایند و در چنگ کیستند ،وجود ندارد.
این  31تن نه تنها که ُگم است ،بلکه روشن نیست آیا آنها
زنده اند یا نه؟ و تلخ تر از همه اینکه؛ رییس جمهور به عنوان
فرد اول مملکت در مورد این قضیه یک کالم حرف هم
نگفته است .آنانی که این  31تن را ربودهاند ،آنها را به دلیل
هویت قومی (هزارهبودن)شان ربودهاند .اینک به نظر میرسد
که رییس جمهور اشرف غنی نیز به دلیل اینکه این  31نفر
«هزاره» است ،حرف نگفته است و مرگ و زندگی این افراد
برایش مهم نیست .تنها اقدامی که از ارگ ریاست جمهوری
دیده ایم این است :سرور دانش ،معاون دوم ریاست جمهوری
دو روز قبل گفت که مسأله ربوده شدن این  31نفر را جدی
تعقیب میکنیم .بیشتر از این رییس جمهور با وجود اینکه
در تلویزیون ملی خطاب به ملت سخنرانی کرد ،اما از این 31
نفر سخن نگفت و خانوادههای آنان را امیدواری نداد که برای
نجات جان آنان تالش میکند.
اینک به نظر میرسد پشت این سکوت طوالنی ،سناریوهای
دیگری نهفته است .سناریوهایی که ممکن است در حال رخ
دادن باشد و کارتهایی که ممکن است رییس جمهور غنی
بخواهد با آنها بازی کند .اما این سناریوها چیست و کارت
بازی غنی کیست؟
 -1گروگانگیری و پروسهی صلح :از روزی که
غنی به کرسی ریاست جمهوری نشسته است تا امروز ،حرف
مهمش در راستای صلح این بوده است :به هر قیمتی شود،
صلح را تأمین میکنیم .معنای این حرف زمانی بیشتر روشن
شد که غنی به چین رفت ،رفت و آمد با مقامات پاکستانی
بیشتر شد ،مقامات نظامی پاکستان از زندانهای افغانستان
بازدید کرد و مشاور امنیت ملی به قطر رفت و قرار است به
زودی گفتوگوهای رو در رو با طالبان نیز شروع شود .از این
رو ،ما از هر زمانی دیگر برای رسیدن به پشت میزی که یک
طرف نمایندگان حکومت افغانستان باشد و طرف دیگر آن
نمایندگان طالبان و پاکستان نزدیک تر شده ایم .این همان
پیشرفتی است که حکومتی افغانستان از آن یاد میکند.
اما در گفتوگوهای صلح هنوز یک مسألهی مهم روشن
نیست :خواستهی طالبان و پاکستان از حکومت افغانستان
چیست؟ یا به عبارت دیگر :قیمت صلح کردن طالبان و
پاکستان چند است؟ از این رو بعید نیست که ربودن 31
تن به دلیل هزاره بودن شان ،مرتبط باشد به این بخش
گفتوگوهای صلح .بخشی بزرگی از مردم افغانستان حاضر
نیست به هر قیمتی با طالبان صلح کنند .اما رییس دولت این
حرف را به صراحت گفته است که به هرقیمتی با طالبان صلح
میکند .لذا ،برای رییس دولت مهم است که برای حرفش
شنونده ایجاد کند و ذهنیت مردم را آماده بسازد که «صلح با
طالبان به هر قیمتی که باشد» خوب است و به نفع ماست.

این گونه به نظر میرسد که رییس جمهور میخواهد به
هزارهها بگوید که اگر صلح با طالبان بد است ،پس طالبان
میتواند برای هزارهها نیز مشکالت از قبیل ربودن  31هزاره
را خلق کند .و اگر شما مخالف صلحید ،پس باید قبول کنید
که هر آنچه طالبان کرد ،تقصیر خود شماست .اینگونه است
که به نظر میرسد رییس جمهور غنی با سکوت در این مورد
میخواهد مسافران ربوده شده همچنان در قید و بند طالبان و
یا گروههای مسلح باقی بماند تا اینکه :هزارهها بپذیرد آنچه
که غنی میگوید درست است .و اگر این سناریو در حال اجرا
باشد ،انتظار نداشته باشید که حکومت برای رهایی آنان اقدام
جدی کند و رییس جمهور در این مورد حرف بزند .تنها امید
در این صورت تالشهای مردمان محل (هزارههای ولسوالی
جاغوری و پشتونهای والیت زابل) است.
 -2آیا طالبان بیشتری آزاد میشوند :دومین
سناریو پس از گفتوگوهای صلح و توجیه گفتوگوهای صلح
(با همان مقیاسها و هزینههایی که حکومت در نظر دارد)
برای هزارهها ،احتمال رهایی افراد گروه طالبان است .احتمال
این وجود دارد که اگر این  31مسافر دیرتر در بند طالبان و
گروههای وابسته به آنها بمانند ،اشرف غنی در یک حاتم
بخشی با یک تیر دو نشان بزند .ممکن است رییس جمهور
دهها طالب را به خاطر ابراز حسن نیت به طالبان قبل از
گفتوگوهای صلح رها کند و منت آنرا بگذارد سر هزارهها.
اگر این کار شود ،اشرف غنی در حقیقت کاری کرده است
که میخواسته برای صلح و گفتوگوهای صلح انجام بدهد.
اما منت آنرا میاندازد گردن هزارهها و با صدای بلند خواهد
گفت که به خاطر برادران هزاره چنین کاری را کرده است.
این احتمال و این سناریو نیز وجود دارد و شاید اشرف غنی
میخواهد تا چند روز دیگر همچنان سکوت کند تا چیغ مردم
برآید و آن زمان دست به چنین اقدامی بزند.
 -3طالبان مقدس میشوند :زمزمههای داعش چند
دیری است که میان رسانهها و مردم دست به دست میشود.
حتی نهادهای امنیتی افغانستان نیز از حضور و وجود داعش
ابراز نگرانی کردهاند .اما کار بزرگ و وحشتناکی تا هنوز گروه
داعش در افغانستان انجام نداده است .ربودن این  31مسافر
هزاره اول به داعش نسبت داده شده بود .اما با گذشت هر
روز روشن تر شد که این کار داعش نیست .اکنون اگر این
 31مسافر ربوده شده هزاره به سالمت برگردد ،شاهد موجی
از تبلیغاتهای مثبت برای طالبان در مناطق هزاره جات باید
باشیم .اینگونه در آستانه به ثمر نشستن تالشهای صلح،
حکومت بدون شک سعی میورزد که برجنایات طالبان خاک
بپاشد و هویت آنرا شستشو دهد .پس بعید نیست که چند
روز بعد در شرایطی که همه اضطراب دارند و نگران این 31
نفراست ،حکومت خبر رهایی آنان را منتشر کند و از آن برای
شستشوی جنایات و گذشته تروریستانی به نام طالب استفاده
کند .و اگر چنانکه این  31نفر زنده برنگردند و آنها را چیزی
شود ،آنگاه تمام قضیه به نام داعش ختم خواهد شد .در آن
صورت انداختن تقصیر چنین جنایتی به گردن داعش نیز یکی

از پیامدهایش روشویی کردن طالبان است.
 -4رییس جمهور شانه خالی میکند :آخرین
سناریو این است که غنی تمامی خوبیها و بدیهای کارهای
حکومت در این راستا را بیاندازد به گردن معاون دومش سرور
دانش .ظاهراً از ارگ ریاست جمهوری تنها سرور دانش در
مورد این  31نفر اظهار نظر کرده است و صریح ًا گفته است
که حکومت در تالش آزادی آنان است .این حرف از یک
طرف معنی اش این است که سرور دانش مسئوول رسیدگی
به این پرونده است .رسیدگی به این پرونده نتیجهی آخر و
مثبتش این است که این  31نفر سالم به خانوادههایشان
برگردانده شوند .اگر چنین امری تأمین شد ،آنگاه اشرف
غنی در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر خواهد شد و برای ملت
سخنرانی و پیام منتشر خواهد کرد .اگر موفق نشد و این
 31نفر همچنان در چنگ ربایندگان ماند ،ناکامی این کار
به گردن سرور دانش خواهد افتاد .و غنی در آن زمان خواهد
گفت که به دانش صاحب مأموریت داده بود که از تمامی
امکانات دولتی برای رهایی آنان استفاده کند.
حاال ،هر آنچه اتفاق بیافتد و یا هر بازی که در راه باشد،
تعلل حکومت در شش روز نخست ،نشان میدهد که ارگ
برای این افراد اهمیتی قایل نیست .از آنجایی که این 31
نفر به دلیل هویت قومیشان ربوده شدهاند ،جا داشت که
حکومت با این قضیه به عنوان یک رخدادی که وحدت ملی
را هدف قرار داده است؛ بسیار جدی تر و قدرتمند تر برخورد
میکرد .اما بی میلی حکومت به این قضیه به معنی بی پروایی
حکومت نسبت به سرنوشت هزارههای این سرزمین است.
این بی پروایی نسبت به هویتهای قومی ،میتواند سرآغاز
بسیار بدی برای افغانستان باشد .اگر حکومت از گذشتههای
نه چندان دور درسهای مثبتی نگرفته باشد ،احتمال تکرار
تاریخ نزاعهای قومی وجود دارد .و بعید نیست که این رخداد
دردناک ،آغاز یک درد و رنج بزرگ قومی دیگر در افغانستان
باشد.
آخرین سناریو این است که غنی تمامی
خوبیها و بدیهای کارهای حکومت در
این راستا را بیاندازد به گردن معاون
دومش سرور دانش .ظاهرا ً از ارگ ریاست
جمهوری تنها سرور دانش در مورد این 31
نفر اظهار نظر کرده است و صریح ًا گفته
است که حکومت در تالش آزادی آنان
است .این حرف از یک طرف معنی اش این
است که سرور دانش مسئوول رسیدگی به
این پرونده است .رسیدگی به این پرونده
نتیجهی آخر و مثبتش این است که این
 31نفر سالم به خانوادههایشان برگردانده
شوند .اگر چنین امری تأمین شد ،آنگاه
اشرف غنی در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر
خواهد شد و برای ملت سخنرانی و پیام
منتشر خواهد کرد.
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معنایسیاست

سیاست نوعی صدا کردن است .کسی را به نام خودش و به سمت خودش صدا
کردن است .سیاست به جای همه و برای همه سروصدا کردن است .شاید به
معنای آشتی کردن هم باشد .ما ناگزیریم که با هم آشتی کنیم ،وگرنه روز و شب
همهی خالیق در بدخلقی و دشنام سر خواهد شد .سیاست روشی است که در
آن آدمها بیآنکه حتا بخواهند ،میتوانند به یکدیگر نزدیک شوند .با آنکه از
هم کینه دارند ،میتوانند همدیگر را در آغوش بگیرند و وانمود کنند که در وادی
مهربانی در حال کاشتن گل امید اند.
هیچکس عزیز!
روزهای جمعه باید دل ما جمع باشد ،آرام و راحت .شبهای شنبه دل ما باید
شبیه شیشههای ساده شاد و سرحال باشد .شنبهها روز شاد بودن است ،روزی
که بودن را به شادی و شادمانی تجربه میکنیم .یکشنبهها اما باید کمی به فکر
خود باشیم ،به فکر زنگی که زندگی به صدا در میآورد و ما را به دویدن و
چرخیدن فرا میخواند .دوشنبهها باید به اندازهی دو تا شنبه با همسایهها درد
دل کرد .باید به اندازهی دوبرابر قد خود از قلهی زندگی باال برویم و سعی کنیم
که هیچوقت پشت سر خود را نگاه نکنیم .سهشنبهها را میشود با کمی سادگی
شروع کرد ،با کمی سردی .سهشنبهها را میشود روز تن و تنهایی صداگذاری
کرد .در این روز میشود کمی از خود فاصله گرفت و سراسیمه به سمت سیم و
زر شتافت .چهارشنبه روزی است که باید روزی چهار بار از همهی چهارراههای
جهان عکس یادگاری گرفت و بعد همهی عکسها را در یک قاب در دیوار
خانه آویخت .در این روز باید با صدای بلند از بلندترین کوه جهان باال رفت و
بعد خود را به سرعت نور مورد نوازش قرا داد .پنجشنبه اصال روزی است که
قرار نبوده یکی از روزهای هفته باشد .این روز اصال قرار نبوده که روز باشد.
این روز قرار بود که روزنهای به سمت بهشت باشد .کسی هم نمیداند که چه
اتفاقی افتاد که این روزنهای زیبا به سمت تازگی بهشت از میان روزهای هفته
سر درآورد و برای همیشه هم همانجا ماند .در این روز باید مثل برف ساده و
سفید بود و برای باریدن از هیچکسی اجازه نگرفت و تا میتوان بارید .سیاست
شاید کنار هم گذاشتن این روزها باشد .شاید روش برخورد ما با این روزها،
سیاست نام داشته باشد.
سیاست شاید ریشههای تاریخیاش به ریاضیات برگردد .همین کلمهی
«سیاست» شاید در اصل به صورت عبارت شکبرانگیز «سی یا صد» بوده است.
اصال کسی چه میداند .شاید خدا خواسته است که آدمها وقتی وارد ریاضیات
میشوند ،دست از شک بردارند .یا اینکه قرار بوده که وقتی از ریاضیات خارج
میشویم ،باید مشکوک باشیم .فاصلهی بین سی و صد را باید با عددهای تازهای
پر کرد .این عددهای تازه ترس ما را از زندگی کمتر میکنند .وقتی زندگی باشد
و ما هم بتوانیم یکراست خود زندگی را با خود به گردش ببریم ،دیگر نیازی
نیست که زنگ خانهی کس دیگری را به صدا در بیاوریم .وقتی که زندگی نباشد،
یا وقتی که زندگی بیآنکه به روی خود بیاورد ،با زرنگی از کنار ما بگذرد ،ما
میمانیم و چیزهایی که هرچه باشند ،زندگی نیستند.
هیچکس عزیز!
میدانم که در ریاضیات جایی برای سوء تفاهم و تردید وجود ندارد .ریاضیات با
قاطعیت میگوید که اگر دو در کنار دو بنشیند ،حاصل همنشینی آنها عدد چهار
میشود .اما ما میدانیم ،در سیاست چنین نیست .اگر دو گروه را با دو گروه دیگر
در ارگ کنار هم بنشانید ،حاصل آن هرچه باشد ،قطعا چهار نیست .ارگ جایی
است که جملهها همیشه با اگر شروع میشود .آدمها هم لبخند میزنند و هم
اخم میکنند .در ارگ آدمها احتماال در تمام ساعات بیداریشان دروغ میگویند؛
اما همین که میخواهند بخوابند ،با خیال راحت به خواب میروند .مثل کودکی
که تازه به دنیا آمده و لب به هیچ دروغی نزده باشد .مثل کودکی که اصال برای
زندگی کودک شده باشد .ارگ جایی است که ستون هر اتاقی را با جنجال و
بیاتفاقی ساختهاند .وارد هر اتاق که بشوید ،بوی تند سیاست سرتان را به درد
خواهد آورد .ارگ جایی است که با قاطعیت تمام باید خود را مساوی همهی
مردم قلمداد کرد و به جای همهی آنها رییس جمهور بود.
سیاست را فقط میشود در ارگ معنا کرد .در هیچ کجای این جهان پهناور
نمیتوان پهنا و عمق سیاست را بهدرستی کشف کرد .برای کشف معنای دقیق
سیاست ،باید در یکی از تاریکخانههای ارگ ساعتی دچار تنهایی شد و به
هیچکس و هیچچیز فکر نکرد .اگر تاریکی کاملی بر شما حکم فرما باشد و شما
باشید و یک اتاق عمیقا تاریک ،ذهن شما بهسرعت دچار واقعیتهای حاکم بر
فضای ارگ میشود .شما بهراحتی همهچیز را فراموش میکنید .اولین چیزی که
فراموش میکنید ،خداست .خدا را بهراحتی وارد شدن به دروازههای ارگ از
دست میدهید .دومین دردی که برای همیشه دست از سرتان بر میدارد ،خودتان
هستید .اگر وارد دومین دروازهی ارگ شوید ،خودتان را از یاد میبرید .بعد اگر
قدم زدنتان ادامه یابد و تاریکی شاعرانهای شانههای شما را در آغوش بگیرد،
مردم را نیز از یاد خواهید برد.
هیچکس عزیز!
ارگ جایی است که با اگر و مگر میشود به ...بگذریم .اصال سیاست همان سی
یا صد است و ربط چندانی هم به ارگ ندارد.
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افغانستاندرنگاه

خروج آمریکا از
افغانستان،تکرارکل
اشتباهات شوروی است

ایاالت متحده چگونه در بدل تلفات جانی
و تخریبها غرامت پرداخت میکند؟
بخش نخست

یف گنی کروتیکوف
منبع :روزنامهی روسیزبان «دیدگاه»

بخش دوم

نویسندهCORA CURRIER :
برگردان :جواد زاولستانی
منبعThe Intercept :
پس از سالها ،این فکر به ذهن آدم خطور میکند که فرض کنیم ،تاریخ یک مسیر
متفاوتی به خود گرفته و اگر دولت افغانستان را در این قالب بیاوریم ،میبینیم که در این
ارتباط ،هیچ نکتهی باریکی مشاهده نمیشود .تالش برای شعارهای مردمی اگر  99درصد
آن هم به زبان آید ،یا نوشته شود ،نمیتواند هیچ چیزی را عوض کند ،مگر فروپاشی .البته
که این کار عم ًال توسط ایدیولوژی شوروی ادامه یافت؛ اما در نهایت همهی این تالشها
برای «تجربهی زندگی» به طور خودکار به اعمال نظامی منجر شدند .با گذشت زمان،
تمام تالشهای مقامات افغانستان متوقف شدند و از همهی روندهای تجربه شده ،میتوان
دریافت که تمام کارها بیمعنا بودند و امنیتی از خود نداشتند :تحت کنترول درآوردن
پولیس و جمهوری یا سفارشی بود ،یا دستکاری شد یا اینکه همهچیز به دست مجاهدین
افتاد .این البته تمام واقعیت است .اما بخش بزرگی از نیازهای نظامی و نیازهای داخلی ،به
مایهی عمدهی نگرانی افسران اتحاد شوروی تبدیل شد و [معترضان دولت تحت حمایت
شوروی] به «نمک» جنگ تبدیل شدند.
همهی آنچه گفتیم ،دقیق ًا همان چیزی است که اکنون برای نیروهای ناتو اتفاق افتاده
است .حتا مأموریت رزمی و نظامی که برای نیروهای ناتو داده شد ،تقریب ًا کپی روش اتحاد
جماهیر شوروی است« :کمک به مردم افغانستان برای استقرار دموکراسی» .در عمل،
همهی این تالش به جستوجوی یک شخصیت برای مصالحه با رهبران قبیلهای منجر
شده تا بتوان یک انتخابات «دموکراتیک» برگزار کرد .پس از اینهمه کار ،اعالم شد که
بعد از ختم جنگ با طالبان ،نیروهای ناتو  200هزار نیروی ارتش افغانستان را آموزش
داده است؛ گویی که «شوروی» هرگز این کار را نکرد .این در حالی است که اکنون
ما شاهد همان تصویری هستیم که پس از خروج اتحاد شوروی اتفاق افتاد :نیروهای
«آموزشدیده»ی افغان پراکنده میشوند و قلمرو کشور در امتداد خطوط قومی و مذهبی
یکبار دیگر وجههی خود را باز مییابد.
اهداف ارائهشده ،کمک به افغانستان به منظور برقراری نظم و ایجاد مجدد یک سیستم
متمرکز دولتداری است؛ چیزی که به طور کلی دستنیافتنی است .اتحاد جهاهیر شوروی
و ناتو ،فرصت یکسانی را با سیستم قدرت داشتند که هیچچیزی را برای حفظ کردن
در نفوذ خارجی خود ،آرزو نمیکردند .در نتیجه ،تمام موقعیت جیوپلیتیک با در نظرداشت
«یک بازی بزرگ» که در سدهی گذشته شروع شد ،تنها به یک بازی فکری خالصه
میشود -اینکه «جای پا بازکردن» در افغانستان ،غیرممکن است .به صورت کل ،در
این کشور ساختن یک دولت مرکزی با عملکرد مستقل ،غیرممکن است .گروه طالبان به
نوبهی خود با همان روش متحجرانه برای مردم افغانستان نزدیکتر و قابل فهمتر بود.
این «نزدیکی به مردم» به آنها فرصت این را فراهم کرد که بهسادگی قدرت را بگیرند،
به کابل وارد شوند ،نجیباهلل را دار بزنند و برای تقریب ًا  20درصد ،قدرت خود را حفظ
کنند .حقیقت ًا این مردم در آتش جهاد و در طول زمان پرورش یافتهاند و فرایندی را تعریف
نمودند و پروردند که با حضور نیروهای خارجی کام ًال متفاوت و متضاد است.
رهبری جدید سیاسی افغانستان اگر بتواند بیشتر از یک یا دوسال خود را در کابل حفظ
کند ،دوباره مجبور خواهد شد که شروع مجدد اختیار کند :مذاکره با گروه طالبان ،مذاکره با
رهبران قبیلهای ،رویارویی با قاچاقچیان پاکستانی و قاچاقبران مواد مخدر .تقریب ًا چیزی
و به روشی که نجیباهلل در عمل انتخاب کرد؛ روند آشتی ملی و تشکیل یک «شورا» .اما
مناقشات بیمعنایی در ارتباط به چگونگی اوضاع داخلی از سوی مجاهدین ،نتایج منفی
بیشماری در پی داشت که یکی از آنها را میتوان ظهور جنبش طالبان دانست .جنبشی
که با رنگآمیزی مذهبی ،سازوکار ناقصش را آشکار ساخت .ناتو اما آمد و تمام اشتباهات
اتحاد جماهیر شوروی را کامل کرد؛ حتا در ادامهی راه ،کوچکترین اشتباه شوروی را
نیز تکرار کرد.
برای مثال ،میخایل گورباچف در سال  1986یک عقبگرد جزئی را مدنظر گرفت و
هدف این بود که خروج نیروها از جمهوری اسالمی افغانستان یک امر مقطعی است و
این کشور همیشه در دسترس است .در واقع تصور بر این بود که زمان مناسب دوباره به
دست خواهد آمد.

گذشتن یک وسیلهی نقلیهی زرهی از روی پاهای یک
ش ساله 11000 :دالر امریکایی« .حملهی
کودک ش 
اشتباهی» بر یک الری/موتر بارکشی (Jingle
 15000 :)Truckدالر امریکایی .یک انفجار کنترلشده
که هشت پنجرهی یک مسجد را شکست 106 :دالر
امریکایی .غرق شدن یک پسر در یک خندق ضد تانگ:
 1916دالر .گذشتن یک الری ده تنی از روی کشتزار
خیار/بادرنگ 180 :دالر امریکایی .شکلیک گلوله از
چرخبال و کشتن  7گاو 2253 :دالر امریکایی .تخریب
 200تاک انگور و  30درخت توت و یک چاه 1317 :دالر
امریکایی .چرخ خاک کشی پر از شیشهی شکسته4057 :
دالر امریکایی.
کشتهشدن یک کودک در یک عملیات رزمی 2414 :دالر
امریکایی.
بر بنیاد منبع معلوماتی (دیتابس) که شامل هزارها مورد
این گونه انتقالهای پولیست و بر اساس مصوبهی آزادی
معلومات ( )Freedom of Information Actما
به آن دست یافتیم ،موارد فوق بخشی از پرداختهای
ایاالت متحده به مردم عادی افغانستان در جریان
عملیاتهای نظامی در این کشور است .بسیاری از این
پرداختها برای حوادثی اند که در آنها زندگی انسان
تلف نشده اند،مانند ،حوادث ترافیکی یا آسیب رسیدن به
اموال .اما در عین زمان ،موارد دیگر پرداختها برای تلف
شدن زندگی انسانها صورت گرفته که به زبان خشک
بروکراتیک «مرگ زن و دو دختر کوچکش»« ،جراحات
بر سر ،بازوها و پاهای پسرش»« ،مرگ شوهر» پدر ،کاکا
یا برادرزاده توصیف شده اند.
این منابع معلومات (دیتابسها) نامکمل هستند که نشان
ت دادهها و معلومات در افغانستان چقدر
میدهند حفظ و ثب 
پراگنده و بیاهمیت است ،به ویژه ،دربارهی مسئلهی
تلفات غیرنظامی .پرداختهای که این نشریه به آن دست
یافته تکمیل نیست ،اما میتواند تصویر نامکملی از هزارها
زندگی تباهشده و مصیبتهای که بر افراد در جریان بیشتر
از یکدهه جنگ رفته است ،برای ما ارائه کند.
قیمت زندگی
معلومات و دادههایی که در دسترس این نشریه قرار
گرفته ،از دو سیستمی به دست آمده که ارتش ایاالت
متحده برای اصالح و پرداخت غرامت استفاده میکرده
است.
مصوبهی مطالبهی غرامت توسط شهروندان کشورهای
خارجی (  )The Foreign Claims Actکه در
سال  1942تصویب شد ،شهروندان کشورهای خارجی را
قادر میسازد که از بابت آسیبهای که توسط افراد ارتش
ایاالت متحده بر آنان تحمیل شده ،درخواست غرامت
کنند .اما این قانون فقط حوادثی را در بر میگیرد که
در بیرون از وضعیتهای رزمی اتفاق افتاده باشد .معنای
آن این است که غیرنظامیانی که در جنگ گیر میمانند
نمیتوانند خواستار جبران خسارت شوند.

با این وجود ،پس از جنگ کوریا ارتش ایاالت متحده
دریافته است که در اکثرموارد ،پرداخت غرامتهای
نمادین به سودشان است ،حتا اگر در حاالت رزمی اتفاق
افتاده باشند .پس از سالها ،پنتاگون «پرداختهای
تسلیتی» را ایجاد کرد و ارتش ایاالت متحده به این
تصمیم رسید که این کار از نظر فرهنگی درست است.
این پرداختهای تسلیتی برای عراق برای چند ماهی
در سال  2003تصویب شد و برای افغانستان از سال
 2005آغاز گردید .این پرداختها به زودی به رویکردی
برای به دست آوردن «قلب و فکر» مردم در مبارزه علیه
تروریسم تبدیل شد .به عبارت دیگر و به اصطالح یک
دستنامهی آموزشی ارتش ،این «پول به مثابه یک
سیستم اسلحه» استفاده میشد.
با آنکه پرداختن مبلغی پول به حیث غرامت در بدل
زندگی انسان ،شاید مشکوک و طعنهآمیز به نظر برسد،
اما سازمانهای بشردوستانه از این پالیسی به مثابه راهی
برای اعتراف به تلفات جانی و واقعیتهای سخت مناطق
جنگی ،استقبال کردند.
هدف این پرداختهای تسلیتی یک اقدام و حرکت نمادین
است و امروز به صورت عموم ،در افغانستان  5000دالر
امریکایی برای آن پرداخت میشود .اما مبلغهای بزرگتر
از آن نیز ،قابل پرداخت اند.
پرداختهای که زیر پوشش مصوبهی مطالبهی غرامت
توسط شهروندان کشورهای خارجی انجام میشوند ،هر
گونه غفلت از سوی مدعی غرامت و نیز ،قوانین محلی
را در نظر میگیرد .دگالس دریبن ،دادستان با خدمات
مطالبات {غرامت} ارتش در فورت مید در ایالت میریلند
( )Fort Meade, Marylandگفت که افسران در
ساحه تحقیق میکنند و بعضی وقتها با ادارهی توسعهی
بینالمللی ایاالت متحده با وزارت خارجه مشوره میکنند
تا معلوم شود که قیمت ساختن یک ملکیت تخریبشده
چه قدر تمام میشود«-یک مرغ در ساحهی زندگی من
و در برابر آن ،یک مرغ در مرکز شهر کابل چه قدر
میارزد؟»
مبلغ پرداخت شده در صورت برداشتن جراحت ،شامل
هزینههای مداوا میگردد و در صورت قتل اشتباهی،
شرایط فرد مقتول و درآمد احتمالی او در نظر گرفته
میشود .دریبن گفت«:اگر من یک قضیهی داکتر
 28ساله داشته باشم ،به خاطر او مبلغی بیشتر از یک
کودک  4ساله ،پرداخت میکنیم .متاسفانه ،در افغانستان،
{ارزش/منزلت} یک کودک دختر خیلی کمتر از یک
کودک پسر است».
با این حال ،این سیستم ناقص است .باشندگان مناطق
دوردست ،معموال به مراکزی که نظامیان امریکایی پول
نقد را تسلیم میکنند ،دسترسی ندارند .دادن پول بیشتر
بستگی به سلیقه یک سرباز دارد یا معموال قاضیای که با
این موضوع سروکار دارد ،دادخواهی میکند یا فرماندهی
که صالحیت تأیید پرداخت تسلیتی را دارد ،تصمیم

میگیرد.
در سال  ،2007انجمن آزادی مدنی امریکا (
 )American Civil Liberties Unionاسنادی
را به دست آورد که در آن جزئیات  5000قضیهی
پرداخت غرامت در عراق بر اساس مصوبهی مطالبهی
غرامت توسط شهروندان کشورهای خارجی ،آورده شده
است .این اسناد ،اسناد اصلی و اکثرا ثبت حوادثی بودند
که جزئیات تحقیق آنها و تصمیم نهایی ارتش امریکا
برای پرداخت غرامت یا رد آن ،با دست نوشته شده
بود .جانتان تریسی ،وکیل مدافع ،که با هزارها قضیهی
مطالبهی غرامت در عراق کار کرده و پس از آن سالها
عمرش را به مطالعهی این سیستم وقف کرد ،تمام
معلومات و بایگانیهای دادههای مرتبط با این موضوع
را تحلیل کرده .او دریافت که اکثر اوقات تصمیمها مبتنی
ش از اندازه گسترده یا خودسرانه از وضعیت
بر تعریف بی 
جنگی/رزمی گرفته شده اند و کسانی که مطالبهی غرامت
شان رد شدهاند ،بعضی اوقات ،به آنها فقط یک مبلغ
به عنوان پراخت تسلیتی داده شده است .استاد حقوق
در دانشگاه یل ،جان فابین ویت ،نیز گفت که «به طور
نسبی ،پولهای که برای جبران آسیبهای اندک به موتر
یا دیگر ملکیتهای شخصی داده شده ،در اکثر موارد
با مبلغ دالری که در برابر زندگی یک انسان داده شده،
برابری میکند».
تریسی به ما گفت«:آنها طوری آن را به ما پیشکش
میکنند که گویا مسئله خیلی سیاه و سفید است ،گویی
دایره/مجموعهای از اشیا وجود دارند که ما میتوانیم در
بدل آن پول بپردازیم و بعد شما تصمیم میگیرید که یک
حادثه در داخل این دایره اتفاق افتاده یا نه ،اما این آن
چیزی که اتفاق میافتد نیست».
بودجهی دفاعی سال گذشته ،شامل وجهی برای مدیریت
دایمی پرداختهای تسلیتی نیز میشد که توسط سناتور
پاتریک لیهی پیشنهاد گردید .این اقدام برای جلوگیری
از تأخیر و انقطاع که در سالهای نخست در عراق و
افغانستان اتفاق افتاد و سیستم را از کار انداخته بود ،روی
دست گرفته شد .و هدف آن بود که حفظ و ثبت این
اطالعات بهبود یابد تا پنتاگون مجبور نشود که در هر
جنگ ،آن را از نو شروع کند.
یک مقام وزارت دفاع از طریق یک امیل به انترسپت
گفت که پنتاگون تا هنوز این برنامه را تطبیق نکرده است،
اما این وزارت «در حال بررسی و بازبینی روندهای مربوط
به پرداختهای قبلی است تا معلوم شود که در کدام
ساحات نیاز به اصالح و بهبود کار است».
مارال کینان ،رییس مرکز غیرنظامیان گیرمانده در
درگیریها ،به این باور است که با اوج گرفتن درگیریها
در سوریه و عراق ،آنان در صدد یافتن دلیلی برای وجود
این گونه پالیسیها شده اند .تاسف آور این است که چطور
یک بحران و درگیری جدید انگیزهای میشود برای این
کار».
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داستان ناتمام خیابانآزاری در افغانستان
علیشیر شهیر

یادداشتهایسخیدادهاتف

ای چرخ جان
آهسته رو!

آزار زنان و دختران در خیابانها و اماکن عمومی ،یکی
از دشواریهایی است که زنان افغانستان با آن روبهرو
اند .خیابانآزاری زنان در شهرها ،بهویژه در شهر کابل،
بیشتر دیده میشود و در شهرهای بزرگ دیگر کشور
نیز در حال گسترش است .فقر ،هزینههای سنگین
ازدواج ،تفکیک جنسیتی و «تابوپنداری» روابط میان
زن و مرد در جامعه ،از جملهی عواملی میباشند که
پدیدهی خیابانآزاری زنان را در جامعهی افغانستان،
تقویت میکنند.
معصومه سلطانی ،دانشجوی دانشگاه کابل میگوید،
خیابانآزاری نوعی خشونت علیه زن است و این معضل
روزبهروز جدیتر میشود .او میگوید ،بارها دیده است
که دختران در مسیر دانشگاه از طرف مردان مورد اذیت
و آزار قرار میگیرند.
شیما سادات ،یکی از دانشجویان تربیهی معلم سید
جمالالدین میگوید ،هر روز که از خانه بیرون میشوم،
قدمهایم میلرزند و به این فکرم که بدون آزار و اذیتی
بتوانم دوباره به خانه برگردم .شیما میافزاید ،متأسفانه
نیروهای پولیس ما نیز با موترهای رنجرشان گاهی به
این عمل دست میزنند و من چندین بار دیدهام ،کسانی
که لباس پولیس بر تن دارند و بر موتر پولیس سوار اند،
به این عمل دست میزنند.
ثریا نادری ،دانشجوی دانشگاه طبی کابل میگوید:
یکی از عوامل خیابانآزاری این است که این عمل
جرم پنداشته نمیشود؛ چون مردان رهبری دولت را
به دست دارند ،هیچ وقت مشکل زنان را درک کرده
نمیتوانند .برای اینکه مشکالت اجتماعی زنان کاهش
یابند ،باید برای زنان در عرصههای تصمیمگیری جامعه
و بهخصوص نهاد قضایی کشور ،نقش بیشتر داده شود.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله میگوید که
وزارت داخله در پی این است چهرههای کسانی که
چنین عملی را مرتکب میشوند ،بعد از این از طریق

رسانهها به مردم نشان داده شوند و در مقابل رسانهها از
آنها تعهد گرفته شود که دیگر این عمل را انجام ندهند.
آقای صدیقی یادآور شد ،یکی از مشکالت این است،
کسانی که مورد آزار خیابانی قرار میگیرند ،به پولیس
شکایت نمیکنند.
او در مورد تعداد کسانی که هر روز از شهر کابل به
خاطر خیابانآزاری زنان بازداشت میشوند ،گفت :روزانه
بیشتر از  40تن به اتهام خیابانآزاری در شهر کابل
دستگیر میشوند؛ اما چون برای این پدیده در قانون جرم
پنداشته نشده ،بعد از گرفتن تعهد ،آنها را رها میکنیم.
در اعتراض به خیابانآزاری دو روز پیش خانمی ،زره
آهنیای را که اندامهای جنسی زنان در آن برجسته
بودند ،بر تنش کرد و برای چند دقیقه ،در شهر کابل
در میان مردم قدم زد .او با این حرکت نمادین خویش،
میخواست به دولت این پیام را بدهد که پدیدهای به نام
خیابانآزاری ،معضلی جدی است که باید مورد توجه
قرار بگیرد.
چندی پیش سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
نیز در تحقیقی تحت نام «زنان از نگاه مردان» گزارش
داد که زنان بیشتر در محیطهای اجتماعی مورد آزار و
اذیت قرار میگیرند .این سازمان میگوید که یک خالی
بزرگ قانونی راجع به آزارهای خیابانی زنان در افغانستان
وجود دارد و آن این است که آزار خیابانی به عنوان یک
عمل جرمی در نظام جزایی کشور پیشبینی نشده است.
این سازمان تأکید دارد که پارلمان افغانستان باید با وضع
قانونی مناسب ،خیابانآزاری را جرم قرار دهد.
با آنکه نهادهای مدافع حقوق زنان بارها از خشونت
و اذیت زنان در خانواده ،اجتماع و محل کار اعتراض
کردهاند و نشستها و کارگاههایی آموزشی برای
آگاهیدهی مردم برگزار کردهاند؛ اما سناریوی خشونت
علیه زنان و آزارهای خیابانی زنان هر روز تکرار میشود
و بر ابعاد و دامنهی آن افزوده میشود.
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قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
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صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت
داخله میگوید که وزارت داخله در
پی این است چهرههای کسانی که
چنین عملی را مرتکب میشوند،
بعد از این از طریق رسانهها به
مردم نشان داده شوند و در مقابل
رسانهها از آنها تعهد گرفته شود
که دیگر این عمل را انجام ندهند.
آقای صدیقی یادآور شد ،یکی از
مشکالت این است ،کسانی که مورد
آزار خیابانی قرار میگیرند ،به پولیس
شکایت نمیکنند.
او در مورد تعداد کسانی که هر روز
از شهر کابل به خاطر خیابانآزاری
زنان بازداشت میشوند ،گفت:
روزانه بیشتر از  40تن به اتهام
خیابانآزاری در شهر کابل دستگیر
میشوند؛ اما چون برای این پدیده
در قانون جرم پنداشته نشده ،بعد از
گرفتن تعهد ،آنها را رها میکنیم.
در اعتراض به خیابانآزاری دو روز
پیش خانمی ،زره آهنیای را که
اندامهای جنسی زنان در آن برجسته
بودند ،بر تنش کرد و برای چند
دقیقه ،در شهر کابل در میان مردم
قدم زد .او با این حرکت نمادین
خویش ،میخواست به دولت این
پیام را بدهد که پدیدهای به نام
خیابانآزاری ،معضلی جدی است که
باید مورد توجه قرار بگیرد.

چرخ فلک معلم خوبی نیست .شاعر گفته بود:
هرکه نامخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
اما میدانیم که یک معلم خوب درسهای
خود را مطابق با سطح استعداد شاگردان خود
عرضه میکند .مثال میبیند که شاگردانش
موضوع را درست گرفتهاند یا نه .نمیگوید
«بال به پسشان ،من که درسم را گفتم» .اما
این چرخ فلک یا استاد روزگار به این مسأله
اصال توجهی ندارد .همین دو سه سال پیش
برفکوچ آمد و صدها نفر را نابود کرد .آنهایی
که در آن برفکوچ زنده ماندند و آنهایی که
در آن محل نبودند ،میگفتند« ،چه بود؟ ها؟
چه شد؟» معنایش این بود که هیچکس درس
چرخ فلک را نفهمیده بود .در این حالت معلم
باید درس را تکرار کند .اما نه در یکجای
دیگر یا در یک صنف دیگر .متأسفانه ،چرخ
فلک حاال درسهای صنف هفت را در صنف
پنج تکرار میکند .خوب ،اینطور نمیشود
دیگر .بدتر از آن ،استاد روزگار بدون آنکه
مطمئن شود شاگردان درسهای قبلی را خوب
گرفتهاند یا نه ،درسهای نو از مضامین جدید
میدهد .آنهم با چه سرعتی .هنوز سرمان را
از زیر برف بیرون نیاوردهایم که معلم صاحب
مضمون داعش را باز کرده و فرفر میخواند.
یکی نیست به این معلم بزرگوار بگوید که ما
پس ماندهایم ،آهستهتر لطفا.
یک بابای ملت داشتیم که به رحمت حق
اتصاالت کرد و فعال در دسترس نمیباشد.
حداقل اگر او میبود ،به چرخ فلک میگفت که
چهل سال همان یک درس را برای ما تکرار
کند .بلکه آدم شویم .اما حاال که یتیمیم ،استاد
روزگار هم این قدر فشارمان میدهد که آخر
مجبور خواهیم شد مکتب را به آتش بکشیم.
چه؟ آها ،راست میگویید ،خودشان ،آنها،
مکتب را به آتش میکشند؛ نیازی به زحمت
ما نیست.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت  :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

مافیای دولت ،آدمهای کمزور و نجیباهلل
مسافر
نجیباهلل مسافر را از نزدیک میشناسم .روزگاری را در
یک مؤسسه ،یکجا بودیم .عالقهی فراوان به عکاسی
داشت .از گوشه و کنار شهر و کشور عکس گرفته بود/میگرفت .بعدها با گذراندن
دورههای آموزشی در مرکز فرهنگی فرانسه و ...به یک عکاس و هنرمند حرفهای
تبدیل شد .من همیشه عکسهای جدید او را در صفحهی فیسبوکش نگاه میکنم.
چندی قبل ،عکسهای فوقالعاده زیبا و گویا از طبیعت و زندگی در شمال کشور
گرفته بود ،بدخشان ،بلخ و...
مسافر آدم بسیار آرام ،اما دقیق و بیناست .صدمه زدن به دیگران آخرین چیزی
است که او میتواند انجام دهد .او در دورههای سختی که افغانستان ،کشور اساسا
بیتصویر بود ،عکس گرفته بود .او را با حرفه ،وطن و مردمش ،پیوند محکمی است.
حاال میگویند که او را در «غیابش محاکمه کردهاند» و به زندان پلچرخی
فرستادهاند؛ چون کمپنی اتصاالت ،تصویری را که از او خریده ،دستکاری کرده
است .کمپنی به پولسازیاش ادامه میدهد ،اما مسافر به پلچرخی میرود.
دیروز روزنامهی جامعهی باز را میخواندم .یک گزارش خوب را در مورد حضور
طالبان در بغالن نشر کرده بود .نویسندهی گزارش ،لیست کامل کابینه و کدر
طالبان در بغالن را نشر کرده است .والی ،قوماندان امنیه ،ولسوالها و...
حاال ،فرض کنید که به جای هنرمندان و گزارشگران ،قوهی قضائیهی افغانستان
تصمیم بگیرد که سران طالبان ،والیها ،ولسوالها و فرماندهان این گروه را
محاکمهی غیابی کن د و به خاطر جنایاتی که کردهاند ،به اعدام ،زندان و ...محکوم
کند و به ارتش ،پولیس و ...حتا مردم عادی ،دستور بدهند که این افراد محکوم
شده را پیدا کرده به چنگ قانون بسپارند .آیا افغانستان کشور بهتری نخواهد شد؟
دولت افغانستان به صورت روزافزون به یک سازمان مافیایی پیچیدهای شباهت پیدا
میکند که وظیفهی اصلیاش چپاول است ،چپاول از کمکهای بینالمللی گرفته
تا منابع ملی و تا اعتماد مردم .قربانیان اصلی این سازمان مافیایی ،کمزورها اند.
وقتی اشرف غنی سوگند یاد کرد ،نجیباهلل مسافر در کنار نشر یک عکس شیک از
او و معاونانش ،از رسیدن دورهی جدیدی خبر داده بود .چه طنز تلخی!


جلیل تجلیل

دستهای زیر االشه
مقامها در کابل از تبوتالشها برای رهایی
ربودهشدگان جادهی مرگ سخن گفته بودند؛ در
حالی که نه تنها هیچ اقدامی برای رهایی آنان انجام
نشده ،بلکه دست زیر االشه نشسته و منتظر معجزه اند.
جناب رییس جمهور پس از گذشت سه روز اطالع مییابد که در گوشهای از این
خاک ،گروههای تبهکار دست به گروگانگیری زده و شهروندان را به گرو گرفته
است .معاونانش هم اعالمیههای خیالی صادر میکنند؛ در حالی که کوچکترین
کاری برای رهایی آنان انجام ندادهاند.
مقامها در کابل چشم امید به موسفیدان محل دوخته بودند؛ در حالی که آنان
پس از چند روز مذاکره و پیگیری قضیه ،از ناکامی مذاکرات خبر داده و نامید
شدهاند .مقامها میگویند که تالشها جریان دارند .کدام تالش و بر چه محوری؛
در حالی که گروگانان در منطقهی ارغنداب و خاک ایران اقامت دارند و حکومت
نه تنها که آنجا تسلط ندارد و هرنوع اقدام نظامی با شکست حتمی و پرتلفاتی
برای حکومت مواجه خواهد شد.
در این اواخر گروههای مختلف و ناشناختهی نظامی در این ساحات اقامت گزیده
و فعالیت دارند .از سربازان طاهر یلداش تا چچینیهای جنگجو ،از طالبان
افراطی تا تروریستان خارجی ،همه گرد آمدهاند و آزادانه حکومت میکنند.
خطابم به باشندگان مرزی!
از ادعاهای میانتهی حکومت همهیتان آگاهید .همهی شما میدانید که در آن
ساحه حکومت حاکمیت ندارد و کاری از دستش ساخته نیست .گروگانان هرچند
هنوز در قید حیات اند و برای رهایی آنان باید تالش شود؛ اما چشم امید به
مسئوالن ندوزید که جز وقتکشی ،کاری نمیتوانند بکنند.
این زنگ خطری بود که زده شد .هنوز زمستان است و فعالیت دشمن بطی
و کند است .از همین حاال تصمیم بگیرید و حکومتی را هم تا کنون که باور
داشتید ،فاتحهاش را خوانده و به تاق بلند بگذارید .هرگونه بیتفاوتی و خاموشانه
گذشتن از کنار این مسایل ،نه تنها که عواقب خطرناک دارد ،بلکه روحیهی
جمعی را تضعیف و راه را برای فعالیت بیشتر چنین گروهها باز میکند.
رییس جمهور اعالن کرده بود که با شهروندان حرف و حدیثی دارد .همهیتان
دیشب شنیدید و حتا نامی از ربودهشدگان نبرد .پس باز هم منتظر میمانید؟
هرچند مقامها بیدارند و هوشیار؛ اما خود را به بیخبری زده و بیدار کردن مقامها
کاری سخت است .آنانی که بیخبر اند ،زود قابل حل و بیداری اند؛ اما آنانی
که جان را به خواب و بیخبری زدهاند ،فعال نمیتوان بیدارشان کرد و از خیر
و شر آنان بگذرید.


Farid Bahman

از واخان تا نیمروز ،از تورخم تا اسالمقلعه ،از حیرتان
تا اسپین بولدک ،هرچه انسان است ،هزاره است،
هرچه افغان است ،هزاره است .ما در همین  ۳۱نفر
زنده هستیم .ما در  ۳۱نفر اشرفالمخلوقات هستیم.
ما در همین  ۳۱نفر اسیر انسان هستیم .ما تمامی مردم افغانستان هزاره هستیم.
ما از یک حنجره صدا میزنیم که بس است! ظلم بس است! رهایمان کن!
زندانی بودن و اسیر بودن بس است .تو هم که اسیرم کردی ،هزاره هستی این
را بدان و به خود خوب نگاه کن ،تو هم هزاره هستی .در اسارت من ،اسارت تو
هم است و در آزادی من ،آزادی تو .رهایم کن ،رهایمان کن .رها کن خود را.

هشدارسازمانبهداشتجهانی:

روزانه فقط یک ساعت موسیقی گوش کنید

سازمان بهداشت جهانی م یگوید ،به خاطر سالمت
شنوای یتان ،بی شتر از یک ساعت در روز موسیقی
گوش ندهید .این سازمان م یگوید ،بیش از یک
میلیارد نوجوان و جوان در جهان به خاطر گوش
دادن به موسیقی با صدای خیلی بلند در خطر آسیب
جدی در شنوای یشان هستند.
به گفتهی این سازمان ،دستگاههای پخش موسیقی،
کنسرتها و رستورانهایی که در آن موسیقی
پخش م یشود ،تهدیدی جدی ب رای شنوایی هستند.
یافتههای سازمان بهداشت نشان م یدهد که ۴۳
میلیون نفر از گروه سنی  ۱۲تا  ۳۵ساله ،به خاطر
اینگونه صداها ،شنوای یشان را از دست دادهاند و این
آمار در حال افزایش است.
این سازمان م یگوید ،نیمی از کسانی که در این گروه
سنی هستند و در کشورهای ثروتمند یا متوسط
زندگی م یکنند ،به خاطر شنیدن می زان صدای باال از
دستگاههای شخصی پخش موسیق یشان ،در خطر
از دست دادن شنوایی هستند .همی نطور ۴۰ ،درصد
از آنها به خاطر می زان صدا در باشگاههای موسیقی
و رستورانها ،در معرض خطرند.
در سال  ۱۹۹۴سه و پنجدهم درصد از نوجوانهای
آمریکایی شنوای یشان را از دست داده بودند؛ اما این
رقم در سال  ۲۰۰۶به پنج و سهدهم درصد رسیده
است .دکتر اسین کراگ ،مدیر بخش پی شگیری از
آسی بهای سازمان بهداشت جهانی به ب یب یسی
گفته است« :ما تالش م یکنیم در بارهی این موضوع
که چندان از آن صحبت نم یشود ،هشدار بدهیم.
شنیدن موسیقی با صدای بلند ،آسی بهای جدی به
دنبال دارد؛ اما به آسانی قابل پی شگیری است».
او م یگوید ،شنیدن یک ساعت موسیقی در روز ،می زان
خوب و قابل قبولی است« :شاید پی شنهاد شنیدن
تنها یک ساعت موسیقی در روز ب رای کسانی که
عادت دارند هر روز ده ساعت از دستگاههای پخش
موسیق یشان موزیک گوش کنند ،پی شنهاد غیرقابل
قبولی به نظر برسد؛ اما در همین یک ساعت هم
نباید صدای موسیقی زیادی بلند باشد».
پی شنهاد سازمان بهداشت جهانی در
بارهی میزان صدای مطمئن
 ۸۵دس یبل ،می زان صدایی که در یک موتر
م یشنوید ۸ -ساعت

 ۹۰دس یبل -صدای ماشین چمنزنی ۳۰ ،دقیقه
 ۹۵دس یبل -صدای یک موتورسیکلت معمولی۴۷ -
دقیقه
 ۱۰۰دس یبل -صدای بوق موتر یا قطار در مترو۱۵ -
دقیقه
 ۱۰۵دس یبل -باالترین صدای دستگاه پخش
موسیقی -چهار دقیقه
 ۱۱۵دس یبل -صدای بلند در کنسرت موسیقی راک-
 ۲۸ثانیه
 ۱۲۰دس یبل -صدای بوقهای استدیومی ۹ -ثانیه
______________
سازمان بهداشت جهانی پی شنهاد م یکند ،هنگام
شنیدن موسیقی ،صدا را به می زانی تنظیم کنید که
 ۶۰درصد از باالترین صدای قابل پخش دستگاهتان
باشد .این سازمان ب رای پرهیز از آسی بهای صدای
بلند در فضاهای شلوغ ،پی شنهاد کرده که افراد از
گوشبند استفاده کنند .همی نطو ر م یگوید ،موقع
شنیدن موسیقی ،گاهی صدا را قطع کنید و به
گوشتان استراحت بدهید .همی نطور در کنسرتها
از بلندگوهای پخشکنندهی موسیقی فاصله بگیرید.
اما اگر قرار باشد از موسیقی پرهیز کنیم ،اصال چرا
به کنسرت برویم؟
دکتر کراگ م یگوید« :ما هم م یدانیم این کمی
متناقض است؛ اما مثل مصرف الکول م یماند .مثل
خیلی لذتهای دیگر این هم به خطر آمیخته است

و تغییر آن آسان نیست؛ اما ما باید به مردم هشدار
بدهیم» .سازمان بهداشت جهانی م یگوید ،به غیر
از اشخاص ،دولتها و شرکتهای تولیدکنندهی
دستگاههای پخش صدا هم در این مورد مسئولیت
دارند.
این سازمان م یگوید ،باشگاههای موسیقی باید
یک اتاق آرامش هم داشته باشند و به مراجعانشان
گوشبند رایگان بدهند .همچنین این سازمان
پی شنهاد م یکند که کارخانههای سازندهی هِدفون
باید می زان پخش صدا را محدود کنند و حکومتها
باید قوانین سختگی رانهای در این مورد تصویب
کنند .پاول برکل ،مدیر یک سازمان خیریهی فعال
در زمینهی ناشنوایی م یگوید« ،موقع گوش دادن
به موسیقی خیلی بلند ،به ازای هرسه دس یبلی
که به صدا اضافه م یشود ،عمر شنوایی شما نصف
م یشود».
ب رای مثال ،اگر چهار ساعت به موسیقی با صدای ۸۸
دس یبل گوش م یکنید ،وقتی صدا به اندازهی ۹۱
دس یبل باال برود ،فقط شنیدن دو ساعت موسیقی
مجاز است.
او م یگوید ،عالقهمندان به موسیقی که از
دستگاههای شخص یشان موسیقی گوش م یکنند،
توصیه م یکنم بی شتر از  ۸۵دس یبل صدا را باال
نبرند و به خاطر داشته باشند ،یک جفت هدفون
ضدخش م یتواند تغییر زیادی ایجاد کند.

عالیمیکهنشانمیدهندباهوشهستید

محققان معتقدند ،هر چیزی ،اعم از شیر
مادر تا سایز کمر شما م یتواند بر می زان
هوش شما تأثیر داشته باشد .برخی از
عالیمی که حاکی از هوش بی شتر بوده و
پایهی علمی نیز دارند ،اشاره م یشود.
طبق مطالع هی سال  ۲۰۱۰در جهت
مقایس هی  IQو وضعیت سیگار کشیدن
 ۲۰هزار مرد جوان ،نتایج قابل توجهی
حاصل شد:
افراد سیگاری با میانگین سنی بین  ۱۸تا
 ۲۱سال ،دارای  94=IQبودند؛ در حالی که
 IQافراد غیرسیگاری  ۱۰۱بود ،میانگین
 IQافرادی که بیش از یک پاکت سیگار
در روز م یکشیدند ۹۰ ،بود.
با مقایسه بین چندین ب رادر ،مشخص شد که ب رادرهای
غیرسیگاری باهوشتر از ب رادرهای سیگاری بودند.
آموختن موسیقی
تحقیقات نشان م یدهند که آموختن موسیقی به رشد
ذهن کودکان به شیوههای گوناگون کمک م یکند:
در مطالع هی انجامشده در سال  ،۲۰۱۱مشخص شد
که هوش کالمی کودکان  ۴تا  ۶ساله فقط یکماه
بعد از یادگیری موسیقی رشد خوبی داشته است .طبق
مطالع هی سال  ،۲۰۰۴کودکان  ۶سالهای که به مدت ۹
ماه در معرض آموزش دروس پیانو قرار گرفته بودند ،در
مقایسه با کودکانی که دروس نمایش آموخته بودند ،یا
کودکانی که در هیچ کالسی شرکت نکرده بودندIQ ،
باالتری داشتند.
فرزند اول خانوادهبودن

معمو ًال بزرگترین بچههای خانواده باهوش تر هستند؛
اما این موضوع به خاطر مسئلهی ژنتیک نیست.
یافتههای جدید حاکی از آن است که بچههای بزرگتر
به طور میانگین سه نمره از خواهر یا ب رادر کوچکتر
بعد خود  IQباالتری دارند؛ اما این تفاوت به خاطر
عوامل بیولوژیکی نیست ،بلکه به دلیل رفتارهای
روانشناسی متقابل بین والدین و فرزندان است.
به همین خاطر و همچنین دالیل دیگر ،معموال فرزندان
اول خانواده در مقایسه با سایر خواهر و ب رادرهای خود،
موفقتر هستند.
الغربودن
طبق یک مطالع هی فرانس های در سال  ،۲۰۰۶محققان
از  ۲۲۰۰فرد بزرگسال در طول یک دورهی پنج ساله،
تست هوش گرفتند .طبق این مطالعه ،هر چقدر دور
کمر افراد بزرگتر بود ،توانایی شناخت یاش پایی نتر بود.

طبق یافتهی محققان ،افراد دارای BMI
(شاخص تودهی بدنی) معادل  ۲۰یا کمتر
توانستند  ۵۶درصد از کلمات را در تست
لغات به خاطر آورند؛ در حالی که افراد
چاقتر از این می زان ،یعنی با BMI
معادل  ۳۰یا باالتر ،فقط  ۴۴درصد از
کلمات را به خاطر آوردند.
همچنین در آزمونی که پنج سال بعد
گرفته شد ،می زان درک شناختی افراد
چاقتر کاهش بی شتری یافته بود :می زان
یادآوری آنها تا  ۳۷.۵درصد کاهش یافته
بود؛ در حالی که افراد دارای وزن سالم،
سطح یادآوریشان را حفظ کرده بودند .به
خاطر داشته باشید که بدن سالم با ذهن سالم رابطهی
نزدیکی دارد.
خوردن شیر مادر
طبق دو مطالع هی انجام شده بر روی بیش از ۳۰۰۰
کودک در بریتانیا و نیوزیلند ،مشخص شد که خوردن
شیر مادر به طور متوسط موجب افزایش هوش تا حدود
هفت نمرهی  IQم یشود.
چپدستبودن
طبق تحقیقات اخیر ،افراد چپدست دارای «تفکر
واگرا» هستند ،نوعی خالقیت که با ایدهها و نظ رات
جدید همراه است .افراد چپدست مهارت بی شتری در
تلفیق دو شی به شیوهی جدید به منظور ساخت ش ی
سوم دارند.
شاید به همین خاطر است که افراد چپدست در هنر
معماری و موسیقی بهتر م یدرخشند( .جام جم آنالین)
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کسی که بازیکن بارسا بوده
ازیوونتوس نمیترسد

 ASرم و يوونتوس ،امروز در ورزشگاه
المپيکوي شهر رم ،حساسترين ديدار هفته
 25سري  Aرا برگزار خواهند کرد.
این بازی در شرایطی برگزار م یشود که
یوونتوس با  9امتیاز اختالف از رم ،در صدر
جدول قرار دارد و رم یها از  7بازی اخیر خود
تنها موفق به کسب یک پیروزی شده اند.
بازی رفت دو تیم نیز  2-3به سود یووه خاتمه
یافته بود.
سیدو کیتا ،هافبک این فصل  ASرم که
سابقه بازی ب رای بارسلونا را نیز در کارنامه دارد،
در مورد بازی امروز به خب رنگاران گفت" :ب رای

یوونتوس یها احترام زیادی قایلم اما دلیلی
نم یبینم که بخواهم از آنها بترسم .کسی
که ب رای بارسلونا بازی کرده نه از یوونتوس و
نه از هیچ تیم دیگری نم یترسد .بازی امروز
تا حدی تعیین کننده است چرا که در صورت
برتری مقابل یووه ،بار دیگر رقابت قهرمانی داغ
خواهد شد و به یوونتوس نزدیکتر خواهیم
شد .شکی ندارم که اگر هواداران ورزشگاه را
پر کنند و تا لحظه آخر از ما حمایت کنند،
شانس خوبی ب رای پیروزی خواهیم داشت .به
دور از هر تعصبی عقیده دارم که م یتوانیم در
مقابل یوونتوس پیروز شویم".



آلبا  :بارسا را با تمام وجود دوست دارم

جوردي آلبا پس از گول بهخودي در بازي
مقابل سوسيداد و بازي دور از انتظار مقابل
ماالگا ،روز شنبه مقابل گرانادا جب ران مافات
کرد و يکي از بهترينهاي بارسلونا بود.
آلبا که مقابل گرانادا ،یکصدمین بازی خود
با پی راهن بارسلونا را انجام داد 15 ،توپگیری
موفق داشت و کمک کرد تیمش با برتری
 1-3به خانه بازگردد.
مدافع چپ مل یپوش بارسا در آخر بازی
به خبرنگاران گفت" :از اینکه صد بازی
باپی راهن بارسلونا انجام داده ام بسیار
خوشحالم .م یخواهم تا آخر دوران حرفهای

فوتبالم در بارسا بازی کنم چرا که این
باشگاه را با تمام وجودم دوست دارم .بارسا
در قلب من جای دارد و رابطه بسیار خوبی
با همتیم یها ،هواداران و اعضای کادر فنی
دارم".
آلبا در مورد برتری بر گرانادا نیز گفت:
"خوشحالم که سه امتیاز دشوار این بازی را
به دست آوردیم .کیفیت چمن خوب نبود اما
بازی خوبی انجام دادیم .با این انگیزهای که
داریم ،شکست دادنمان کار دشواری است.
از عملکرد خودم نیز راضی هستم  .فکر
م یکنم همه بازیکنان عالی بودند".



برتری جالب توجه لیو مسی
بر مثلث  BBCریال

اگر کريستيانو رونالدو در نيم فصل اول الليگا
و تا روزهاي پاياني سال  2014کابوس مدافعان
بود ،حاال اين لیو مسي است که جاي
کريستيانو رونالدو را در سال  2015گرفته است.
همزمان با افت غیرمنتظرهای کریستیانو
رونالدو در سال  ،2015لیونل مسی به یکباره
اوج گرفت و با سود جستن از افت رونالدو
لزنی خود را افزایش دهد.
توانست آمار گو 
لزنی مقابل گرانادا در بازی شب
مسی با گو 
گذشته ،در  14بازی خود ب رای بارسلونا در سال
 ،2015موفق به زدن  15گول شده است که
لزنی هر سه مهاجم ریال
از مجموع آمار گو 
مادرید(رونالدو،بنزما و بیل) باالتر است.
مثلث معروف به  BBCریال ،تا بدینجا در
سال  2015روی هم  14گول به ثمر رسانده اند.
مسی در این فصل تنها بازی برگشت مقابل
الچه در کوپا دل ری را از دست داده و البته در
 4بازی نیز ب رای بارسا گولی به ثمر نرسانده
است .ماالگا ،سوسیداد ،اتلتیکو مادرید(دیدار

برگشت کوپا دل ری) و منچسترسیتی،
تیمهایی بودند که مسی در سال میالدی
لزنی به آنها نشد.
جدید ،موفق به گو 
فوقستاره آرژانتینی در تمام بازیها بصورت
ثابت به میدان رفته ،به غیر از بازی با
سوسیداد که  44دقیقه در زمین حاضر بود.
مسی هر  80دقیقه یک گول ب رای تیمش
زده اما کریستیانو رونالدو هر  128دقیقه ب رای
لزنی کرده است .او تا بدینجا در
ریال گو 
سال جدید  6گول ب رای ریال مادرید به ثمر
رسانده است .رونالدو دو بازی مقابل سوسیداد
و سویا را به دلیل محرومیت از دست داد و در
بازی مقابل کوردوبا نیز در دقایق پایانی بازی
لزنی ب رای
اخ راج شد .کریم بنزما با  5بار گو 
ریال ،متوسط یک گول در هر 197دقیقه را به
ثبت رسانده و گرت بیل نیز در سال  2015با
زدن  3گول در  1061دقیقه ،بطور متوسط هر
 353دقیقه موفق به زدن یک گول ب رای ریال
مادرید شده است.



توتی:
مطمئنم به کورس قهرمانی برمیگردیم

فرانچسکو توتي ،کاپيتان رم مطمئن است
که تيمش م يتواند اختالف ايجاد شده با
يوونتوس را جب ران کند.
جیالوروسی که سال  2001ب رای آخرین بار
قهرمان لیگ شد ،تنها یک پیروزی در 7
بازی اخیر خود در لیگ کسب کرده و 9
امتیاز از بیانکونریها عقب افتاده است .امروز
دوشنبه ،دو تیم در ورزشگاه استادیو المپیکو
به مصاف یکدیگر م یروند و رم این فرصت
را دارد که اختالف را به  6امتیاز برساند.
توتی در یادداشتی در روزنامه کوریره دلو
اسپورت نوشت" :مطمئنیم که م یتوانیم به
مسیر قهرمانی برگردیم و دوباره ،به کورس
قهرمانی که بسیاری در حال حاضر معتقدند
به پایان رسیده ،بازگردیم .ب رای این بازی
خیلی خوب آماده شدهایم ،همانطور که
ب رای بازی با فاینورد آماده شده بودیم .در
ورزشگاه المپیکو مدتهاست که پیروزی
خوبی کسب نکردهایم ،بناب راین تماشا ی
خوشحالی هواداران لذتبخش خواهد بود.

با ریکاوری ایتوربه و هماهنگی دومبیا و
ایباربو ،به زودی به تیمی تبدیل خواهیم شد
که هواداران از آن لذت بب رند".

پیشنهاد  100میلیون پوندی
سیتی برای سوارز

منچسترسيتي قصد دارد ب راي بازگرداندن دوباره لوییز سوارز به
ليگ برتر 100 ،ميليون پوند هزينه کند.
سوارز در تابستان گذشته با  75میلیون پوند از لیورپول
راهی بارسلونا شد .مهاجم اروگوئهای در پیروزی  1-2بارسا
در ورزشگاه اتحاد ،دو گول تیمش را به ثمر رساند تا آنها
در نوکمپ ،کار آسانی پی شروی داشته باشند .با این حال،
در مجموع سوارز عملکرد خوبی در بارسا نداشته و نتوانسته
انتظارات را برآورده کند.
روزنامه دیلی میل ،دیروز گزارش داد که سیتی قصد دارد ب رای
بازگرداندن او ،هزینه  100میلیون پوندی را متقبل شود .با این
حال ،بارسا تا جنوری  2016از خرید بازیکن محروم است و
انتقال او به سیتی در تابستان پی شرو ،بعید به نظر م یرسد.

مانچینی :صحبت از
فروش ایکاردی ،زود است

روبرتو مانچيني ،سرمربي اينتر ،تاييد کرد که فروش مائورو
ايکاردي م یتواند به اين باشگاه کمک کند تادو -سه بازیکن
جديد به خدمت بگيرد اما نگران است که جدايي اين بازیکن،
تيمش را دچار مشکل کند.
گفته م یشود ممکن است قانون فرپلی مالی یوفا باشگاه اینتر
را مجبور به فروش یکی از ستارههایش کند و از ایکاردی و
سمیر هاندانوویچ ،دروازهبان نرآتزوری ،به عنوان گزینههای
اصلی نام برده م یشود.
مانچینی در مورد این موضوع گفت" :باید ببینیم در بازار نقل و
انتقاالت چه رخ خواهد داد .وقتی مهاجمیدارید که در هر سال
 20گول به ثمر م یرساند ،تمایلی به از دست دادنش ندارید
اما اگر او را بفروشیم ،بهاندازهای پول به دست م یآوریم که
م یتوانیم دو -سه بازیکن جدید بخریم و تیم را بهتر کنیم.
البته مهاجمان بازیکنانی سرنوشتساز هستند و پی دا کردن
مهاجمی که بتواند دایما گول بزند ،کار آسانی نیست.به هر
حال ،هنوز خیلی زود است که در این مورد صحبت کنیم ."
اینتر دیشب در دیداری حساس مقابل فیورنتینا قرار گرفت
و مانچینی ،ونچنزو مونتال ،همتیمی سابقش در سمپدوریا،
که هدایت بنفشها را برعهده دارد ،مورد ستایش قرار داد و
به شوخی گفت" :او به لطف پاسهای خوب من ،گولهای
زیادی به ثمر رساند!
بازی کردن در کنار او بسیار لذت بخش بود .او آدم خوبی است
و شایستگی همه موفقی تهای فعل یاش رادارد .او باعث شد
که فیورنتینا اینقدر خوب بازی کند .مونتال تجربه کافی ب رای
مرب یگری در هر تیمی رادارد؛ حتی در باشگاههای بزرگ اما
یک مربی جوان باید به دقت در مورد آیندهاش فکر کند و
باشگاهیرا انتخاب کند که به او اجازه بدهد در بهترین شرایط
کار کند ."

ونگر :برای کسب موفقیت
تحت فشار هستم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،تاييد کرد که کسب
جام با توپچ يها ،تحت فشار است و معتقد است که
عملکردشان در ديدارهاي خانگي در ديدارهاي باقي مانده
فصل ،اهميت زيادي دارد.
شکست  1-3آرسنال مقابل موناکو در دیدار رفت مرحله
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان ،فشارها بر ونگر را
افزایش داد .در صورتی که آرسنال نتواند در دیدار برگشت
این نتیجه راجب ران کند ،پنجمین حذف پیاپی این تیم از
لیگ قهرمانان در این مرحله است.
ونگر به خبرنگاران گفت" :روی من هم مانند سایر مربیان
فشار وجود دارد .من م یخواهم در دیدارهایمان به پیروزی
برسیم و پیروز نشدن مقابل موناکو بسیار ناامید کننده بود؛
البته شکست هم جزئی از بازیاست.
درست است که در چهار سال گذشته ما نتوانستیم به
یکچهارم نهایی چمپیونزلیگ برسیم و به همین دلیل،
نتیجه دیدار چهارشنبه بسیار ناامید کننده بود .در آن دیدار
همه چیز علیه ما پیش رفت".
ونگر در پاسخ به این سوال که تیمش م یتواند به چه
جایگاهی در لیگ برتر در این فصل برسد ،گفت" :باید
تا پایان فصل صبر کنیم .ما اکنون  48امتیاز داریم .باید
ببنیم درپایان فصل چند امتیازی م یشویم.
بازیهای مهمی پیش رو داریم و تا بهحال ،دو بازی خارج
از خانه بی شتر از بازیهای خانگی انجام دادیم .بناب راین،
بازیهای خانگ یمان اهمیت زیادی دارد .واکنشها اکنون
بسیار احساسی است اما درزندگی همیشه نم یتوانید در
اوج باشید".

رویس:این خوشحالی
برای بهتر شدن روحیه تیم بود

مارکو رويس ،ستاره دورتموند ،پس از
پيروزي  0-3تيمش مقابل شالکه ،اين
ديدار را بهترين نمايش تيمش در اين فصل
توصيف کرد. در این دیدار دو تیم تا دقایق
پایانی بدون گول مساوی بودند اما در 15
دقیقه پایانی ،دورتموند سهگول زد و به یک
پیروزی دلچسب رسید.
رویس به خبرنگاران گفت" :در فصل جاری
هیچ روزی به اندازه امروز احساس خوبی
نداشتهام .این بازی ،بهترین بازی سال ب رای
ما و ب رای هوادارانمان بود .ما با شایستگی
پیروز میدان شدیم .ما همان تیمی بودیم که
تا چهار هفته پیشدرمورد دست و پنجه نرم

کردن با خطر سقوط به دسته پایی نتر حرف
م یزدیم.
حاال خیلی خوب توانستهایم از پایین جدول
فاصله بگیریم و روندی که در پیش گرفتهایم،
امیدوارکننده است .در مورد ماسکهایی که
با پ ییر امریک آوبامیانگ به چهره زدیم
م یتوانم این را بگویم که ما همیشه سعی
داریم کمی شوخی را چاشنی کارمان کنیم.
این عمل تاثیر خوبی رویمان م یگذارد و
حیف که در دور رفت از این حرکات انجام
ندادیم .دو روز پیش ما دو نفر ب رای صرف
غذا با هم بودیم و این ایده به ذهنمان رسید
و در این مورد تصمیم گرفتیم ".



رکساچ:
گواردیوال هرگز به مالقات تیتو نرفت

کارلس رکساچ ،سرمربي سابق بارسا ،ادعا کرد
که پپ گوارديوال هرگز در طول بيماري تيتو
ويالنووا،ب راي عيادت از او به بيمارستان نرفت.
در زمان حضور پپ گواردیوال روی نیمکت
بارسا ،تیتو ویالنووا دستیار او بود و پس از
جدایی پپ ،تیتو هدایت آبی و اناریها را در
دست گرفت؛ اما بیماری سرطان ویالنووا،
باعث جدای یاش از بارسا شد و او در نهایت
در اپریل  2014درگذشت.
رکساچ ادعا کرد که تصمیم ویالنووا ب رای
هدایت بارسا به جای همراهی گواردیوال در

جدایی از این باشگاه ،به اندازهای سرمربی
فعلی بارسا را ناراحت کرد که باعث شد پپ
هرگز به مالقات دستیار سابقشنرود.
او به خب رنگاران گفت" :مشکل آنها از زمانی
آغاز شد که تیتو پذیرفت سرمربی تیم اول
بارسا شود .درابتدا به نظر م یرسید پپ این
موضوع را پذیرفته است اما ذهن او با افرادی
که دورش بودند ،پر شده بود.
وقتی تیتو ب رای درمان به نیویورک رفت ،پپ
با اینکه با خانوادهاش آنجا زندگی م یکرد،
هرگز بهمالقات او نرفت ."



راجرز :به احترام بازیکنانم،
کاله از سر برمی دارم

ليورپول پس از شکست مقابل بشيکتاش و
حذف شدن از ليگ اروپا ،دیروز موفق شد
در ديداري حساس ،منچسترسيتي را در ليگ
برتر انگلستان مغلوب کند.
این بازی در شرایطی برگزار شد که
لیورپول یها به واسطه بازی روز پنجشنبه
مقابل بشیکتاش در ترکیه ،فرصت کافی
ب رای آماده سازی خود نداشتند و بسیاری
شانس منچسترسیتی رده دومی را ب رای
کسب پیروزی بیشتر م یدانستند اما در
عمل ،اتفاق دیگری رخ داد و سرخهای آنفیلد
با دو گول هندرسون و کوتینیو 1-2 ،سیتی را
مغلوب کردند .ب رندان راجرز سرمربی لیورپول،
در ختم بازی به خب رنگاران گفت" :به احترام
بازیکنانم ،کاله از سر بر م یدارم.ما صبح
جمعه به انگلستان بازگشتیم و بازیکنان
ساعت  6صبح فرصت خوابیدن پیدا کردند.

تقریبا تمام روز جمعه ،بازیکنان به استراحت
پرداختند و روز گذشته نیز تمرین سبکی
برگزار کردیم .با این حال امروز نمایش فوق
العادهای از بازیکنانم دیدم.
آنها ب یرحمانه بازی کردند و به تیمی چون
سیتی با این همه بازیکن بزرگ ،فرصت
چندانی ب رای گولزنی ندادند .بازیکنان
سیتی فقط یک ضربه درون چهارچوب
داشتند .در ابتدای فصل ،بسیاری شخصیت
تیمی لیورپول را زیر سوال بردند اما حقیقت
این بود که ب رای ساختن دوباره تیمی که
بازیکنان جدید زیادی به آن اضافه شده
بودند ،زمان به اندازه کافی نداشتم .در حال
حاضر ،تیم به فرم خوب خودش بازگشته
و این اتفاق به یکباره رخ نداده است.
بازیکنانم در ماههای اخیر به سختی تالش
کردند و به توانای یهایشان باور داشتند".



چلسی قهرمان جام اتحادیه انگلیس شد

چلسي با پيروزي  0-2مقابل تاتنهام،
فاتح رقابتهاي اين فصل جام اتحاديه
انگليس شد.
آب یها که فصل گذشته نتوانسته بودند
به جامی دست پیدا کنند ،دیشب
رقیب همشهری را از پی شرو برداشتند
تا ژوزه مورینیو به اولین قهرمان یاش با
چلسی در دومین مقطع حضورش در
استمفوردبریج دست پیدا کند.
بازی با حمالت چلسی آغاز شد اما
انسجام خط دفاعی تاتنهام مانع از
رسیدن آنها به دروازه هوگو لوریسشد.
بعد از سپری شدن  20دقیقه ابتدایی ،روند
بازی متعادلتر شد .در حالی که به نظر
م یرسید نیمه اول با تساوی بدون گول
به پایان خواهد رسید ،جان تری در آخرین
ثانی هها ،آب یها را پیش انداخت.
ارسال ویلیان روی دروازه تاتنهام ،با دفع
ناقص مدافعان این تیم همراه شد .توپ
پشت محوطه شش قدم به تری رسید و
او با یک ضربه خوب که در بین راه به

هری کین هم برخورد کرد ،دروازه لوریس
را باز کرد.
نیمه دوم هم با برتری چلسی آغاز شد و
آنها این بار خیلی زود به گول رسیدند.
یک پاس خوب از فابرگاس،دیگو کاستا را
در گوشه محوطه جریمه تاتنهام صاحب
موقعیت کرد .ارسال این ستاره اسپانیایی،
در میانه راه به کایل واکر برخورد کرد و
در حالی که لوریس ب رای مهار توپ کمی
از دروازه خارج شده بود ،توپ از زاویهای
تقریبا بسته وارد دروازه شد.
بعد از این گول بازیکنان تاتنهام که
چیزی ب رای از دست دادن نداشتند،
حمالت بیشتری روی دروازه پتر چک
انجام دادند .در مقابل چلسی هم در
ضد حمالت موقعی تهای ب رای رسیدن
به گولهای بیشتر داشت اما هیچ یک
از این موقعی تها تبدیل به گول نشد
و بازی با پیروزی  0-2چلسی به پایان
رسید و این تیم بهاولین جام فصل دست
پیدا کرد.
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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اطالعات روز :کمیسیون مستقل رسیدگی
به شکایتهای انتخاباتی افغانستان گزارشی
را از تقلبها و تخلفات انتخاباتی گذشته
آماده کرده است .بر اساس این گزارش ،در
انتخابات گذشته حدود  ۲۰تن از کارمندان
دایمی کمیسیونهای انتخابات به سطح
رییسان مرکزی و والیتی و بیش از ده هزار
از کارمندان موقت این کمیسیونها در تقلب
و تخطیهای انتخاباتی دست داشتهاند.
نادر محسنی ،سخنگوی این کمیسیون دیروز
در یک نشست خبری در کابل در مورد 20
کارمند دایمی گفت ،این افراد برای دفاع
از خودشان به دفاتر کمیسیون رسیدگی به
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

محسنی :بیش از  10هزار کارمند کمیسیونهای انتخاباتی
در تقلب دست داشتهاند

شکایتهای انتخاباتی فراخوانده شدهاند .او
افزود که اگر این افراد اسناد و شواهد الزم را
برای رفع اتهامهایشان ارائه نتوانند ،از کار
برکنار خواهند شد.
محسنی در ادامه در مورد ده هزار نفر از
کارمندان موقت کمیسیونهای انتخابات
که به گفتهی وی در تلقب انتخابات نقش
داشتهاند ،گفت ،اگر این افراد موفق نشوند
بیگناهی خود را ثابت کنند ،شامل فهرست
سیاه انتخابات میشوند .او گفت ،در گزارش
تازه تمام مشکالت انتخابات بررسی شده
و با انتشار آن ،گروهها و افرادی که سبب
انحرافات در انتخابات شده بودند ،افشا
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میشوند.
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی
به تاریخ  ۲۷سنبلهی سال جاری فیصله
کرده بود که یک کمیتهی حقیقتیاب برای
بررسی تخلفات و تقلبات انتخاباتی ایجاد
شود .این کمیته دیروز کار سهماههاش را با
نشر گزارشی ارائه کرد .مسئوالن کمیسیون
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی گفتهاند،
در این گزارش برای اصالح نظام انتخاباتی
پیشنهادهایی گنجانده شدهاند .به باور آنان،
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی از اصالح
نظام انتخاباتی در چوکات قانون حمایت
میکند.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته با تقلب
گسترده برگزار شد و به دنبال آن ،یکی از دو
نامزد ریاست جمهوری ،اسنادی را از تقلب
شماری از مسئوالن کمیسیون انتخابات ،از
جمله ضیاالحق امرخیل ،رییس دبیرخانهی
این کمیسیون افشا کرد .اما در گزارش تازهی
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی نام رییسان
ارشد به اتهام تقلب گرفته نشده است.
با اینحال ،محسنی گفت ،اتهامهای وارده
علیه برخی از مقامهای رهبری کمیسیون
انتخابات ،هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی
بررسی و تأیید نشده است.
او افزود ،نشر نوار صوتی مبنی بر تقلب آنان،
برای بررسی و معلوم کردن درستی آن در
اختیار سازمان ملل و امنیت ملی گذاشته
شدند؛ اما یوناما و امنیت ملی در این زمینه
کوتاهی کردهاند.
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نهادهای رسان های :فیصلهی دادگاه
در مورد نجیباهلل مسافر ناعادالنه است

اطالعات روز :مسئوالن دیدهبان حمایت از
رسانههای آزاد افغانستان یا نی دیروز در نشستی
خبری در کابل خواستار تجدید نظر در پروندهی
نجیباهلل مسافر ،عکاس مشهور کشور شدند .از
سوی دیگر ،کمیتهی مصئونیت خبرنگاران دیروز
با نشر اعالمیهای ،فیصلهی دادگاه مبنی بر زندانی
کردن نجیباهلل مسافر را ناعادالنه خواند و خواستار
بازنگری پروندهی او شد.
نجیباهلل مسافر از روز چهارشنبه هفتهی گذشته
بدینسو در زندان پلچرخی زندانی شده است.
قضیهی مسافر به سال  1385برمیگردد .آن سال
او از یک مراسم ورزشی ،عکس گرفته بود و بعد
عکسی را که در آن دختران توپ رسامیشدهی
باسکتبال را به عنوان نماد ورزشی منتقل میکردند،
به یک شرکت تبلیغاتی فروخت.
سپس این شرکت با دستکاری در عکس اصلی ،به
جای توپهای باسکتبال ،لوگوی شرکت اتصاالت
را چسپانده و منتشر کرده است .پس از نشر این
عکس ،خانوادههای این دختران شکایت کردند
و بعد دادگاه ابتدایی و استیناف کابل نجیباهلل
مسافر را ده هزار افغانی جریمه کرد و به دنبال آن،
خانوادههای دختران هم از شکایت خود گذشتند.
اما حال با گذشت  7سال ،دادگاه کابل آقای مسافر
را در غیاب خودش به ششماه زندان محکوم کرده
است .با اینحال ،صدیقاهلل توحیدی ،رییس نی
دیروز در نشستی خبری گفت ،کسانی که عکس
را دستکاری کردهاند ،مورد بازخواست قرار نگرفته
و برخالف آن ،صاحب اصلی عکس بازداشت شده
است .او افزود ،رییس جمهور باید در این زمینه

توجه کند.
توحیدی گفت ،عکاس اصلی در برابر دستکاری
عکس مسئول نیست .او در ادامه گفت ،حکومت
نجیباهلل مسافر را هرچه زودتر از کنار مجرمان و
جنایتکاران زندان پلچرخی خارج کند .توحیدی
گفت ،دادگاه عالی و وزارت اطالعات و فرهنگ نیز
در مورد پروندهی مسافر اقدام کنند.
توحیدی در ادامه تأکید کرد ،دادگاه نهایی نجیباهلل
مسافر در غیابش برگزار شده و این دادگاه آقای
مسافر را به ششماه زندان محکوم کرده است .با
گذشت چند روز از زندانی شدن نجیباهلل مسافر،
دادگاه با تماسهای مرکر رسانهها ،هنوز از ارائهی
معلومات در این زمینه خودداری کرده است .این
کار دادگاه در چند روز انتقادهایی را دنبال داشته
و دو روز پیش معاون دوم رییس جمهور ،از این
مسئله ابراز تعجب کرد.

