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صفحه 2

رأی اعتماد
از مجلس تا وارسا

نمایندگان پارلمان دیروز به نامزدوزیر وزارت
دفاع و نامزد ریاست امنیت ملی که از مدتها
بدینسو سرپرستی این دو نهاد امنیتی را برعهده
داشتند ،رأی اعتماد داد .در نشست دیروز
مجلس محمد معصوم استانکزی ،با کسب ۱۶۱
رای تایید رسما رئیس عمومی ریاست امنیت
ملی شد و عبدالله حبیبی نیز با کسب  ۱۶۷رای
تایید بهعنوان وزیر دفاع کار خود را آغاز خواهد
کرد.
مجلس نمایندگان در حالی به نامزدان...
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رأی اعتماد
از مجلس تا وارسا


رحمتالله ارشاد

نمایندگان پارلمان دیروز به نامزدوزیر وزارت دفاع و نامزد ریاست امنیت ملی که
از مدتها بدینسو سرپرستی این دو نهاد امنیتی را برعهده داشتند ،رأی اعتماد
داد .در نشست دیروز مجلس محمد معصوم استانکزی ،با کسب  ۱۶۱رای تایید
رسما رئیس عمومی ریاست امنیت ملی شد و عبدالله حبیبی نیز با کسب ۱۶۷
رای تایید بهعنوان وزیر دفاع کار خود را آغاز خواهد کرد.
مجلس نمایندگان در حالی به نامزدان دو نهاد مهم امنیتی رأی اعتماد داد
که بحران سرپرستی در نهادهای امنیتی انتقادات فراوانی را در یکونیم سال
گذشته در پی داشت .همچنان همزمان با برگزاری جلسهی رأی اعتماد به
نامزدان دو نهاد امنیتی ،دو رویداد خونبار انتحاری نیز در افغانستان اتفاق افتاد.
این حمالت انتحاری در حالی اتفاق افتاد که هر دو نامزد عم ًال سرپرستی دو
نهاد امنیتی را برعهده داشتند و مسئول درجهاول این دو نهاد بودند.
پس از کسب رأی اعتماد نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی ،کابینهی
حکومت وحدت ملی تقریب ًا  20ماه بعد از مراسم تحلیف هنوز تکمیل نیست
و وزارت معادن و پترولیم هنوز با سرپرست اداره میشود .رأی اعتماد مجلس
به نامزدان این دو نهاد حکومت وحدت ملی را در آستانهی برگزاری کنفرانس
وارسا کمک فراوان کرد .حاال رهبران حکومت وحدت ملی در این کنفرانس به
حامیان و همکارانش از معرفی و کسب رأی اعتماد مجلس برای این دو نامزد
و پایان دادن به بحران سرپرستی بهعنوان یک دستاورد یادآوری خواهند کرد و
آن را باربار جار خواهند زد.
از همان روزهای نخست معرفی این دو نامزد به نظر میرسید معرفی این دونامزد
و پایان دادن به سرپرستی در نهادهای امنیتی از جانب رییسجمهور بیش از
اینکه اقدامی باشد در راستای تحکیم ثبات و تأمین امنیت ،ناگزیری بود ناشی
از پاسخدهی به جامعهی جهانی .در همین راستا در آخرین نشست رییسجمهور
با نمایندگان مجلس در هفتهی قبل ،رییسجمهور از نمایندگان خواسته بود
که به نامزدان این دو نهاد رأی اعتماد بدهند که برای بررسی تعهدات حکومت
افغانستان در نشست وارسا گام مهم و قابل اعتنایی است .حاال پس از رای
اعتماد مجلس به نامزدان نهادهای امنیتی ،مقامات حکومت افغانستان از
یک سرافگندگی خودشان را تبرئه کردند .اگر چنانکه مجلس به نامزدان این
دونهاد رأی مثبت نمیداد ،بدون شک کنفرانس وارسا برای حکومت وحدت ملی
پرچالش و ناامیدکننده بود .اینک این رأی اعتماد ،رأی اعتماد دیگر در وارسا را
نیز به دنبال خواهد داشت.
درحالی که برای حکومت افغانستان کسب رأی اعتماد این دونامزد پیروزی
مهمی است ،به نظر میرسد پایان یافتن اداره و رهبری دو نهاد مهم امنیتی
با سرپرستان ،تأثیر مثبتی بر میدان جنگ و بهبود امنیت در کشور برجا نخواهد
گذاشت .جنرال عبدالله حبیبی سالهای طوالنی در نقشهای مهم و بلند در
ارتش افغانستان خدمت کرده و تجربهی کافی در کارهای اداری این وزارت در
چند سال گذشته کسب کرده است .معصوم استانکزی نیز با تجارب چندساله
در تالشهای صلح افغانستان و تجربهی کوتاهمدت در سرپرستی دو نهاد مهم
امنیتی ،فرد شناخته شده در میدان جنگ وصلح افغانستان است.
در مدتی که این دو مقام در نهادهای امنیتی و در موقفهای کلیدی ایفای
وظیفه کردهاند ،تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی افغانستان رخ نداده است.
اما تغییرات منفی و عقبگردهای آشکار در زمان سرپرستی استانکزی در وزارت
دفاع در نقاط مختلف کشور برجسته بوده است .سقوط شهر قندوز ،وخیم شدن
اوضاع امنیتی در هلمند ،غزنی ،بغالن ،فاریاب و سقوط شماری از ولسوالیها
در دوران سرپرستی او نمونههای برجستهیی از این عقبگرد و ناکامی نهادهای
امنیتی در تأمین امنیت بوده است.
با کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان و پایان یافتن سرپرستی در نهادهای
امنیتی معجزهیی اتفاق نیافتاده است و ارتقای این دو فرد از سرپرست به
مسئوالن منتخب دو نهاد امنیتی در بهبود وضعیت امنیتی کمکی چندانی
نخواهد کرد .نهادهای امنیتی افغانستان در چند سال گذشته فاقد کاریزما و
نظاممندی و رفتار بر اساس مسئولیتهای قانونی بوده است .مسئولیتگریزی،
فساد ،همکاریهای شماری از مقامات امنیتی با دشمنان مردم و نافرمانی از
دستورات مافوق در نهادهای امنیتی مشکالت چشمگیر و ریشهداری است که
مأموریت مبارزه با تروریسم و دشمنان مردم را دشوارتر کرده است .این مشکالت
در کنار مالحظات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و پالیسیهای بیثبات
در قبال گروه طالبان بهعنوان بزرگترین تهدید صلح و ثبات همچنان ریشهدار و
قدرتمند بهجای خودش باقی است و پایان یافتن سرپرستی در نهادهای امنیتی
و انتخاب وزیر برای وزارت دفاع و رییس عمومی برای ریاست امنیت ملی،
تغییری در وضع موجود و کاهش این مشکالت ریشهدار و قبول شده بهوجود
نخواهد آمد.
رای اعتماد به نامزدان این دو نهاد امنیتی برای نشست وارسا که تعهدات
حکومت افغانستان از سوی همکاران و حامیانش در آن به بحث و بررسی گرفته
خواهد شد ،گام مهم و ارزشمندی است .اما از جانب دیگر بر تهدیدات موجود از
جانب گروههای تروریستی تأثیر چشمگیری برجا نخواهد گذاشت.

رای اعتماد مجلس به نامزدان نهادهای امنیتی
در سایهی حمالت مرگبار انتحاری

اطالعات روز :مجلس منایندگان روز گذشته برای
عبدالله خان حبیبی نامزد وزارت دفاع ،معصوم
استانکزی نامزد ریاست عمومی امنیت ملی و محمد
زمان سنگری یک عضو شورای عالی دادگاه عالی
صندوق رایگیری گذاشت که هرسه نامزد رای اعتامد
مجلس را بهدست آوردند.
روز دوشنبه در کنار رای اعتامد مجلس به نامزدان
نهادهای امنیتی ،کابل شاهد دو ریداد انفجاری و
انتحاری مرگبار بود .در رویداد نخست مهاجم انتحاری
کاسرت حامل کارمندان یک نهاد خارجی را در حوزهی
نهم امنیتی کابل هدف قرار داد که در آن  14شهروند
نیپالی کشته و  9تن دیگر بهشمول چهار تبعهی افغان
کشته شدند .در رویداد دوم ماین مقناطسی جاسازی
شده در موتر یک عضو شورای والیتی کابل در
ساحات حوزهی هفتم امنیتی پولیس انفجار داده شده
که در آن عضو شورا و برادرش زخمی شدند .همچنان
در انفجاری در ولسوالی کشم بدخشان نیز هشت
غیرنظامی کشته و  14تن دیگر زخمی شدند.
ریاستجمهوری در  19ماه جاری خورشیدی عبدالله
خان حبیبی را بهعنوان نامزد وزارت دفاع و محمد
معصوم استانکزی را بهعنوان نامزد ریاست عمومی
امنیت ملی به مجلس منایندگان معرفی کرد.
آقایان حبیبی ،استانکزی و سنگری در نشست عمومی
دیروز مجلس منایندگان پیش از رایدهی منایندگان،
برنامههای کاریشان را ارائه کردند.
عبدالله خان حبیبی با کسب  167رای تایید اعتامد
منایندگان را برای احراز کرسی وزارت دفاع ملی
بهدست آورد.
عبدالله خان حبیبی مدرک ماسرتی در علوم نظامی
دارد و پیش از این بهحیث استاد دانشگاه حربی،
فرمانده غند  28فرقهی  ،17آمر اوپراسیون ،معاون
کشف ،معاون اول فرماندهی ،فرمانده عمومی نیروهای
مرزی ،معاون اول ریاست تعلیموتربیهی وزارت دفاع،
رییس تفتیش ستاد کل ارتش ،پیژنوال ستاد کل ارتش،
دستیار نظامی وزیر دفاع ،فرمانده قول اردوی 201
سیالب و اخیرا ً بهحیث ارکان ستاد کل ارتش ایفای
وظیفه کرده بود.
محمد معصوم استانکزی با کسب  161رای تایید
رییس عمومی امنیت ملی شد .معصوم استانکزی
دو مدرک ماسرتی در رشتههای اداره و مدریت و
انجنیری برای انکشاف پایدار دارد و پیش از این در
وزارت دفاع در چوکات ریاست تشکیالت ،ریاست
اوپراسیون ،فرماندهی غند و معاون فرمانده فرقه انجام
وظیفه کرده و پیش از رسپرستی در وزارت دفاع دبیر

شورای عالی صلح بود.
سال گذشته منایندگان به معصوم استانکزی بهعنوان
نامزد وزارت دفاع رای اعتامد ندادند .آقای استانکزی
از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا  17ماه ثور امسال
بهحیث رسپرست در وزارت دفاع کار کرد .سپس آقای
غنی او را بهعنوان رسپرست در ریاست عمومی امنیت
ملی معرفی کرد.
محمد زمان سنگری نیز با کسب  132رای تایید از
سوی منایندگان عضویت شورای عالی دادگاه عالی
کشور را بهدست آورد.
وزارت دفاع از آغاز کار حکومت وحدت ملی تاکنون
از سوی رسپرست اداره میشود و ریاست عمومی
امنیت پس از استعفای رحمتالله نبیل در  18قوس
سال گذشته ،از سوی رسپرست اداره میشد.
با رای گرفنت حبیبی و استانکزی ،رسپرستی در
نهادهای امنیتی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت
خامته یافت .شامری از منایندگان مجلس نیز پیش
از رایگیری از منایندگان دیگر میخواستند که برای
ختم فرهنگ رسپرستی در ادارات دولتی و خصوصاً
نهادهای امنیتی به این نامزدان رای اعتامد بدهند.
هرچند نامزدان نهادهای امنیتی از سوی مجلس رای
تایید کسب کردند اما تاکنون کابینهی حکومت
وحدت ملی که نزدیک است دو سال از عمر آن
تکمیل شود ،مکمل نیست .پس از استعفای داوود شاه
صبا وزیر معادن و پرتولیم ،اکنون این وزارت از سوی
رسپرست اداره میشود.
رییسجمهور :با رای گرفنت مسئوالن جدید امنیتی
افغانستان با موقف بهرت در نشست وراسا حضور
مییابد
رییسجمهور غنی از مجلس منایندگان بهخاطر تایید
نامزدان وزارت دفاع ،ریاست عمومی امینت ملی یک
عضو جدید شورای عالی دادگاه عالی تشکری کرده و
گفته است که با مشخص شدن مسئوالن جدید امنیتی،
افغانستان در نشست وارسا با موقف بهرت حضور خواهد
یافت.
آقای غنی همچنان رای اعتامد به مسئوالن جدید
امنیتی و دفاعی را ارجگزاری به نیروهای امنیتی و
دفاعی خوانده است.
نشست وارسا که در ماه بعدی میالدی (جوالی) برگزار
میشود برای افغانستان یک فرصت مناسب برای دست
یافنت به کمکهای جامعهی جهانی دانسته میشود.
حکومت وحدت ملی در تالش است با دست پر در
این نشست رشکت کند تا اعتامد جامعهی جهانی را
بهدست آورد.

رییسجمهور :باید از حقوق مهاجران افغان
در سراسر جهان بهویژه در ایران و پاکستان حمایت شود

اطالعات روز :رییسجمهور غنی روز گذشته در
دیدار با فلیپو گراندی ،کمیساریای عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان در ارگ گفته است که باید
از حقوق مهاجرین افغان در رسارس جهان و بهویژه در
کشورهای ایران و پاکستان حامیت و پشتیبانی شود.
آقای گیراندی و هیأت همراهش که به منابست 20
جوالی روز جهانی پناهندگان به افغانستان آمده با
مقامهای مختلف کشور دیدار کرده است .او بهخاطر
این سفرش از سوی رییسجمهور مورد سپاس و
قدردانی قرار گرفته است.
رییسجمهور مشکل پناهندگی را مشکل جهانی
خوانده و گفته است که کشورها باید بهگونهی مشرتک
برای حل این پدیده برنامه و طرح مشخصی را روی
دست گیرند.
آقای گراندی در این دیدار گفته است سازمان ملل
بهگونهی دوامدار به کمک و همکاریهای خود با
افغانستان ادامه میدهد و از حقوق مهاجرین حامیت
و پشتیبانی میکند.
تاهنوز هم بیش از هفت میلیون و  234هزار افغان
در خارج از کشور مهاجرند
از سوی هم وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان
میگوید با وجودی که از سال  2001بدینسو حدود
 6میلیون از پناهندگان افغان ،داوطلبانه به کشور
برگشتهاند ،اما هنوز هم  7234531تن از مهاجرین و
پناهندگان افغان در خارج از کشور به رس میبرند.
براساس آماری که آقای عاملی بلخی در مراسمی
به مناسبت روز جهانی پناهندگان در کابل ارائه کرده
است ،از جمله متام مهاجران افغان در خارج از کشور،
حدود سه میلیون در پاکستان ،حدود  2,4میلیون در
ایران 658081 ،نفر در سایر کشورهای منطقه و
 354962نفر در کشورهای اروپایی و اسرتالیا بهرس
میبرند.
همچنان بلخی گفته است که تاکنون  59301افغان

در این کشورها سند پناهندگی 62154 ،افغان اقامت
دایمی و  570930نفر تابعیت کشورهای اروپایی،
اسرتالیا و امریکا را دریافت کردهاند.
از سوی دیگر وزیر امور مهاجرین میگوید که در
سال جاری میالدی مهاجرت افغانها نسبت به سال
 2015به کشورهای اروپایی کاهش یافته است .
به گفتهی او ،از آغاز سال  2016الی  12ماه جون
حدود  39439افغان در کشورهای اروپایی تقاضای
پناهندگی کردهاند و در چهار ماه نخست این سال
 3557تن بهصورت داوطلبانه از کشورهای اروپایی،
و اسرتالیا به کشور برگشتهاند.
بلخی علت این کاهش را تأمین امنیت بهرت ،تطبیق
پروژههای زیربنایی و اقتصادی از سوی حکومت،
مسدود شدن مرزهای برخی از کشورهای اروپایی
و اعالم حضور دوبارهی نیروهای ناتو در افغانستان
دانسته است.
تالش برای جلوگیری از اخراج اجباری افغانها از
کشورهای اروپایی
از سوی هم آقای بلخی میگوید که کشورهای
اروپایی قصد داشتند از جمله  250هزار پناهجوی
افغان حدود  40درصد آنان را بهصورت اجباری
اخراج کنند اما با تالشهای وزارت مهاجرین از
اخراج اجباری آنها جلوگیری شده است.
به گفتهی او ،برای جلوگیری از اخراج اجباری و
تبعیض نسبت به مهاجران افغان تاکنون بیش از 100
جلسه و مالقاتهای متعدد و مثمری را با منایندگان
کشورهای اروپایی و اتحادیهی اروپا داشته است.
بلخی افزود که پیش از این با برخی از کشورهای
اروپایی تفاهمنامههایی امضا شده بود و با برخی از
کشورها برای داشنت تفاهمنامه مذاکرات جریان دارد.
او گفت که بازگشت غیر داوطلبانه باید در چارچوب
تفاهمنامه صورت گیرد.

برنامهیکمپاینبینالمللی
«سرمایهگذاری در افغانستان»
گشایش یافت

اطالعات روز :کمپاین بیناملللی «رسمایهگذاری در افغانستان»
که از سوی ادارهی «حامیت از رسمایهگذاری افغانستان یا آیسا»
راهاندازی شده ،روز گذشته بهصورت رسمی گشایش یافت.
هدف از راهاندازی این کمپاین معرفی افغانستان بهمثابه مکانی
مناسب برای رسمایهگذاری در منطقه و جهان خوانده شده و گفته
شده است که اجرای این برنامه ،سبب توسعهی رسمایهگذاری و
رونق بیشرت کسبوکار در کشور خواهد شد.
در محفل گشایش این برنامه قربان حقجو ،رییس ادارهی
آیسا ،گفت که برای توسعهی رسمایهگذاری ،افغانستان نیازمند
راهاندازی برنامههای ملی اینچنینی است که در گذشته کمتر به
آن توجه شده است .او افزود« :برای رهایی از وضعیت کنونی و
از میان برداشنت مشکالت اقتصادی نظیر فقر ،بیکاری و برخی
موارد دیگر ،چنین حرکتهایی الزم است و یکی از راهکارها
در این راستا ،رشد رسمایهگذاریهای خصوصی بهویژه
رسمایهگذاریهای خارجی در کشور است».
«سوقدهی اسرتاتژیهای رسمایهگذاری متامی نهادهای
سکتوری در یک مسیر واحد»« ،جلبوجذب رسمایهگذاری
مستقیم خارجی در مرحلهی حساس اقتصاد افغانستان»« ،توسعه
و تشویق رسمایهگذاریهای داخلی ،سمتدهی ،حامیت از
تولیدات داخلی و صنایع جایگزین واردات»« ،طرح پالیسیهای
قابل تطبیق برای رسمایهگذاری و بهبود فضای رسمایهگذاری
در افغانستان ،حین پرداخنت به چالشهای رسمایهگذاران در
کشور»« ،تغییر روش و عملکرد تشویق رسمایهگذاری از رویکرد
تشویقی به رویکرد تسهیلی» و «معرفی افغانستان منحیث مقصد
بالقوه برای رسمایهگذاری در منطقه و جهان» از دیگر اهداف
این برنامه است که از سوی رییس ادارهی آیسا بیان شد .آقای
حقجو از رهربی حکومت و مردم افغانستان خواست تا از این
برنامهی ملی حامیت کنند.
در همین حال عبدالله عبدالله ،رییس اجراییهی حکومت
وحدت ملی که در این برنامه صحبت میکرد ،گفت که برنامهی
ملی «رسمایهگذاری در افغانستان» از طریق معینیت اقتصادی
وزارت خارجه و سفارتهای افغانستان مقیم خارج کشور
ترویج گردد تا رسمایهگذاران خارجی برای رسمایهگذاری در
کشور تشویق شوند.

حملهی انتحاری بر نیپالیها در
کابل  14کشته برجا گذاشت

اطالعات روز :حوالی صبح یکشنبه یک مهاجم انتحاری
موتر کاسرت حامل کارمندان یک نهاد خارجی را در ساحهی
مکرویانها هدف قرار داد که در آن  14شهروند نیپالی کشته و
 9تن دیگر زخمی شدند.
وزارت داخله با اعالم این آمار از تلفات این رویداد همچنان
گفته است که پنج تن از زخمیها شهروندان نیپال و چهار تن
دیگر شهروندان افغانستاناند.
وزارت داخله در خربنامهیی نوشته است که این حمله حوالی
ساعت  5:40صبح در منطقهی بنایی در مربوطات حوزهی نهم
امنیتی پولیس رخ داد.
وزارت امور داخلهی افغانستان این حملهی تروریستی را
بهشدت تقبیح و محکوم کرده و گفته است که عامالن این
رویداد دشمنان شکستخوردهی مردم افغانستاناند که توان
مقابله با نیروهای امنیتی کشور را از دست دادهاند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است .این
گروه با پخش اعالمیهیی مدعی شده که در این حمله 20
شهروند خارجی کشته شدهاند.
دومین رویداد انفجاری در کابل؛ یک عضو شورای والیتی
و برادرش زخمی شدند
روز دوشنبه در دومین رویداد انفجاری در کابل ،مولوی
عطاءالله فیضانی ،وکیل شورای والیتی کابل و برادرش در
نتیجهی انفجار یک ماین در کابل زخمی شدند.
سید عبدالرحامن هاشمی ،منشی شورای والیتی کابل روز
گذشته به روزنامهی اطالعات روز گفت صبح امروز آقای
فیضانی هنگامی که از منزل بیرون میشد ،در نتیجهی انفجار
یک ماین چسپکی از ناحیهی پا زخمی شده است .منزل
آقای فیضانی در مربوطات حوزهی هفتم پولیس در چهلستون
موقعیت دارد.
در همین حال آمر حوزهی هفتم پولیس کابل در متاس با
اطالعات روز وقوع این حمله را تایید میکند اما میگوید
محافظان آقای فیضانی در این انفجار زخمی شدهاند نه
خودش.
به نقل از منشی شورای والیتی کابل ،آقای فیضانی اخیرا ً در
مسجد عبدالرحامن برنامهی حامیت از نیروهای امنیتی را
برگزار کرده و حامیتش را از حکومت وحدت ملی و نیروهای
امنیتی اعالم کرده است.
هرچند تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده
نگرفته اما آقای هاشمی ،منشی شورای والیتی کابل ،این حمله
را کار دشمنان مردم افغانستان میداند.

ایاالت متحده به دنبال میلیاردها دالر دیگر
برای حامیت از تالشهای نظامی افغانستان
واشنگنت پست/تیم کریگ
ترجمه :حمید مهدوی
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دلربی به سبک دلرب نظری

طوالنیترین جنگ امریکا در آستانهی شامل شدن
پول بیشتری برای نیروهای ارتش و پولیس افغانستان
قرار دارد ،بدون اینکه هیچ شرط جدیدی برای حصول
اطمینان از حیفومیل نشدن آن ،پیش از رسیدن به
میدان جنگ ،تعیین شود .در نشست ناتو در وارسا که
در  8جوالی آغاز می شود ،ایاالت متحده و متحدانش
تالش خواهند کرد تا  15میلیارد دالر برای تامین مالی
[مصارف] نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020
فراهم کنند .انتظار میرود حدود  10.5میلیارد آن را
ایاالت متحده تامین کند که تداوم تعهدات پرداخت
معاش و لباس نیروهای امنیتی افغانستان است ،در حالی
که سوخت ،اسلحه و مهمات برای آنها تامین میکند
تا با شورشیان طالب بجنگند .اما باوجودی که میلیاردها
دالر در جریان  15سال گذشته ضایع شده یا به سرقت
رفته است ،جنرال گوردون دیویس جونیور ،فرمانده
قوماندانی انتقال امنیت در افغانستان که بر حمایت از
نیروهای امنیتی افغانستان نظارت میکند ،رهبران ناتو
احتماال این پول را به معیارهای جدید یا استندردهای
مبارزه با فساد برای ارتش افغانستان پیوند نمیدهند.
ائتالف به رهبری امریکا ،بهطور مثال ،هنوز به دنبال
تمویل  352000سرباز و پولیس افغان خواهد بود ،هرچند
بازرسان پیوسته نسبت به اینکه آیا افغانستان این تعداد
پرسنل نظامی دارد یا خیر ابراز تردید کردهاند.
دیویس گفت« :سال گذشته بحثهایی در مورد برخی از
معیارهای مشخص قبل از نشست وارسا وجود داشت ،اما
فکر میکنم متحدان احساس کردند که این [معیارها]
غیرعملی بودند» .و اضافه کرد که احتماال توافق بر سر
اینکه چه رشتههای جدیدی بر پول وضع شود ماهها
زمان گرفته است« .زمان کافی وجود نداشت» .دیویس
گفت که رهبران ناتو به رییسجمهور غنی اعتماد دارند تا
از پول جامعهی جهانی محافظت کند .او همچنین معتقد
است که نیروهای امنیتی افغانستان میتوانند تحت
اهداف عملکرد موجود بهطور موثر عمل کنند .اما نشست
آیندهی ناتو بازتابی از رهبران سیاسی امریکا و اروپا
است که بهطور فزایندهیی جنگطلب هستند ،چون این
نشست به جنگ ارتباط دارد .وقتی رهبران ناتو آخرینبار
دیدار کردند تا کمک مالی به افغانستان در سال 2014
را بررسی کنند ،رییسجمهور اوباما هنوز تاکید میکرد که
تمام حدود  1000سرباز امریکایی از این کشور تا اواخر
سال جاری خارج خواهند شد .در آن زمان ،کانگرس نیز
ظاهرا بهطور فزایندهیی از گزارشهایی ناامید بود که
مبالغ هنگفتی در زمان ریاستجمهوری کرزی گم شده یا
به سرقت رفتهاند .اما اوباما که در سال  2008با وعدهی
پایان دادن به جنگ رییسجمهور انتخاب شده بود ،از
آن تاکنون از برنامهاش در زمینهی خروج سربازان عدول
کرده است و توافق کرده است که  9800سرباز را در سال
جاری در این کشور نگهدارد .دیویس گفت که رهبران ناتو
به احتمال زیاد حفظ  9000سرباز خارجی در افغنستان
در سال آینده را توصیه خواهند کرد ،هرچند مشخص
نیست که چه تعداد آنها امریکایی خواهند بود .در اوایل
ماه جاری ،اوباما به سربازان صالحیت بیشتری داد تا
علیه طالبان اقدامات تهاجمی روی دست بگیرند .ظهور
دولت اسالمی در عراق و سوریه نیز حمایت بینالمللی
از افغانستان را ،هم در کانگرس [امریکا] و هم در
پایتخت کشورهای اروپایی ،تقویت کرده است .دیویس

گفت« :توافق نظر بیشتری وجود دارد که قطع ریشهی
تروریزم در اینجا ،در منطقه ،کمک مستقیم به امنیت
در امریکا و اروپا است» .از زمان حمالت تروریستی
 11سپتامبر  ،2001مالیهدهندگان امریکایی  68میلیارد
دالر را در حمایت از نیروهای ارتش و پولیس افغانستان
هزینه کردهاند .به گفتهی سربازرس ویژه برای بازسازی
افغانستان 45 ،میلیارد دالر دیگر در کمکهای مستقیم
بشردوستانه به مصرف رسیده است .اما نیتا کرافورد،
استاد علوم سیاسی در دانشگاه بوستون گفت که هزینهی
مجموعی جنگ افغانستان به مراتب بیشتر از آن است.
کرافورد با عامل قراردادن هزینههای اعزام سربازان و
دیپلماتها برآورد میکند که پنتاگون و وزارت خارجهی
امریکا از سال  2001بهصورت مجموعی  783میلیارد
دالر را صرف افغانستان کردهاند .او برآورد میکند که
اگر بهرهی آیندهی بدهیهای ملی ،مراقبت از جانبازان
و دیگر مصارف درازمدت در نظر گرفته شود ،این رقم به
 1.8تریلیون دالر میرسد .کرافورد در مصاحبهیی گفت
ادامهی «مصرف منابع» در جنگ «حماقت» است .او
اظهار داشت که تلفات ملکی و نظامی افغانستان به
شکل بیپیشینهیی افزایش یافته است.
جنرال چارلس کلیولند ،سخنگوی ارشد ائتالف به
رهبری امریکا ،گفت که نیروهای افغانستان در حال
پیشرفت هستند تا تداوم حمایت مالی را توجیه کنند.
کلیولند گفت که نیروهای افغانستان ،پس از آن که سال
گذشته بهطور مکرر مورد تاختوتاز شورشیان طالب قرار
گرفتند ،در سال جاری به مراتب تهاجمیتر شدهاند و
تاکنون از شکستهای شرمآور در میدان نبرد جلوگیری
کردهاند .کلیولند گفت« :در حال حاضر ،آنها علیه
طالبان انرژی دارند و ما محتاطانه خوشبین هستیم .این
بدان معنا نیست که در چند ماه همه چیز خوب خواهد شد
و روزهای بد وجود نخواهند داشت ...اما بهطور کلی،
آنها پیشرفت کردهاند» .فرماندهان نیروهای ائتالف
انتظار دارند که طالبان در ماههای آینده با فشار بیشتری
مواجه خواهند شد .نیروهای امریکایی ،با صالحیت
بیشتری که به تازگی توسط اوباما تایید شده است،
اکنون قادر خواهند بود تا با نیروهای معمولی افغانستان
در زمینهی درخواست از حمالت هوایی نیروهای ائتالف
علیه مواضع طالبان کار کنند .اما افغانستان همچنان
صرف بخشی از این هزینهها را پرداخت خواهد کرد،
باوجودی که در گذشته پیشبینیهایی وجود داشت که
این کشور در نهایت به خودکفایی نزدیک خواهد شد.
در یک نشست کشورهای کمککننده در سال ،2012
رهبران ناتو« ،با این هدف که این کشور حداکثر تا
سال  2024مسئولیت مالی کامل نیروهای امنیتیاش
را برعهده خواهد گرفت» ،توافق کردند که افغانستان
تا سال  2015حد اقل  500میلیون دالر نیازمندیهای
امنیتی را تامین کند .دو سال قبل ،ناتو در نشستی دوباره
بر این چارچوب زمانی تاکید کرد .اما حکومت افغانستان
هنوز حتا به هدف  500میلیون دالر دست نیافته است
و فرماندهان نیروهای ائتالف حاال میگویند که بدون
هیچ توهمی حمایت بینالمللی از ارتش افغانستان به
زودی کاهش خواهد یافت .دیویس گفت که افغانستان
در حال حاضر حدود  10درصد( 430میلیون) مصارف
امنیتی ساالنهاش را میپردازد .به گفتهی بانک جهانی،
رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال جاری 1.9

حتا جرنال دولت وزیری ،سخنگوی
وزارت دفاع افغانستان ،در مورد
اینکه اسرتاتژی درازمدت برای
پایان دادن به جنگ چیست ،مطمئین
نبود .وقتی از او پرسیده شد که
آیا فکر میکند که ارتش افغانستان
زمانی خودکفا خواهد شد ،وزیری
گفت که بهرت است این پرسش در
واشنگنت مطرح شود .وزیری گفت:
«افغانستان مواد معدنی و منابع
طبیعی غنی دارد که میتوانیم از
آنها بهرهبرداری کنیم و زمانی قادر
خواهیم بود از آن استفاده کنیم که
جنگ علیه تروریسم متوقف شود».
«اما رصف [ایاالت متحده] میتواند
پرسش زمان را پاسخ دهد».
درصد پیشبینی شده است و این نشاندهندهی آن است
که چندین دهه زمان خواهد گرفت تا این کشور مصارف
امنیتیاش را تامین بتواند .با اینحال ،در مقایسه با
کرزی ،کمککنندگان بینالمللی به مراتب راحتترند با
غنی کار کنند .غنی ،از زمانی که به قدرت رسید ،مبارزه با
فساد را یک اولویت کلیدی قرار داد و دیویس گفت که
این یکی از دالیلی است که بعید به نظر میرسد ناتو در
بدل کمکهای جدید به دنبال امتیازات اضافی باشد.
اما جان سپکو ،سربازرس ویژهی ایاالت متحده برای
بازسازی افغانستان ،اظهار کرده است که نه رهبران
افغانستان و نه رهبران ناتو قادر بودهاند صحت و سقم
[گفتهها در مورد] تعداد سربازان و افسران نیروهای
امنیتی افغانستان را معلوم کنند .در اوایل سال جاری،
یک تحقیق اسوشیتدپرس نشان داد که تعداد رسمی
سربازهای ارتش افغانستان احتماال هزاران تن «سربازان
ارواح» را شامل است که بهطور منظم به وظیفه نمیروند
یا بازنشسته شدهاند ،به طالبان پیوستهاند یا کشته
شدهاند .دیویس گفت سیستمی که در حال حاضر
استفاده میشود معاش سربازان را با کارتهای نقدی
تاییدشدهی بایومتریکی پیوند میدهد.
میکایل کوگلمن ،کارشناس جنوب آسیا در مرکز
بینالمللی وودرو ویلسن در واشنگتن ،گفت رهبران ناتو
«با یک معما مواجهاند» ،چون «آنها درک میکنند که
باید به افغانستان کمک کنند» اما میفهمند که «جنگ
در خانه [کشورهای خودشان] محبوب نیست» .او
گفت« :اکثریت امریکاییان و مردم در کشورهای دیگر،
خواهان میلیاردها دالر کمک به افغانستان نیستند».
حتا جنرال دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع
افغانستان ،در مورد اینکه استراتژی درازمدت برای پایان
دادن به جنگ چیست ،مطمئین نبود .وقتی از او پرسیده
شد که آیا فکر میکند که ارتش افغانستان زمانی خودکفا
خواهد شد ،وزیری گفت که بهتر است این پرسش در
واشنگتن مطرح شود .وزیری گفت« :افغانستان مواد
معدنی و منابع طبیعی غنی دارد که میتوانیم از آنها
بهرهبرداری کنیم و زمانی قادر خواهیم بود از آن استفاده
کنیم که جنگ علیه تروریسم متوقف شود»« .اما صرف
[ایاالت متحده] میتواند پرسش زمان را پاسخ دهد».

ببین وطندار! در سه ماه اول سال جاری که عبارتند از حمل ،ثور و
جوزا 600 ،مورد خشونت علیه زنان در میهن ما ثبت شده .وزارت
امور زنان این  600مورد خشونت را به سنگسار ،تیرباران ،تجاوز،
گروگانگیری ،رضبوشتم ،ازدواج اجباری و قبل از وقت ،محروم
کردن از تحصیل و کار تقسیم کرده است .به همین خاطر اعصاب
وزیر امور زنان بسیار خراب است.
جاللتمآبه وزیر محرتم امور زنان ،خانم دلرب نظری در مورد خشونت
علیه زنان و افزایش این خشونت گفت که «به اطالع طالبان نیز
رسانیده میشود که اگر پیرو عنعنات ناپسند نیستند و رشیعت دین
مقدس اسالم را ترجیح میدهند ،خشونت علیه زنان را بهحیث یک
عمل غیراسالمی ،رسکوب و مرتکبین آن را دستگیر و مطابق احکام
رشیعت اسالمی مجازات منایند .از محاکمه و سنگسار زنان که
قربانی خشونتاند ،به حکم و رسم و رواجهای محلی دست بردارند».
حاال اگر این سخن و خواستهی وزیر امور زنان مملکت را طول و ترازو
کنیم ،اول به این نتیجه میرسیم که شخص خود وزیر ،هیچ اعتقادی
به خشونت علیه زنان ندارد و هیچ احرتامی هم به زنان قربانی خشونت.
او که از وزیر بودن رسمست است ،ناچار است روضهیی هم برای زنان
قربانی خشونت بخواند .ورنه چطور ممکن است عدالت را از گروهی
بخواهیم که هر روز و هر شب دست به جنایت و نقض عدالت میزند؟
با آنکه دلرب حکومت وحدت ملی از گروه جنایتکار طالبان عدالت
میخواهد ،او برخالف ارشفغنی و بزرگواران دیگر مملکت بر این
عقیده است که حکومت در اکرث والیات به ساختامن والیت و
ولسوالیها خالصه میشود ،حال آنکه مردم و بهویژه زنان بیرون از
این ساختامنها زندگی میکنند و قربانی گروهها و انسانهای خشن
میشوند .خانم نظری میداند که برای چند سالی که حداقل او وزیر
امور زنان خواهد بود ،حکومت هیچ کاری برای جلوگیری از خشونت
علیه زنان در اکرث والیات افغانستان منیتواند و برای اینکه ثابت کند
به فکر زنان است و از خشونت علیه زنان رنج میبرد ،از گروه طالبان
که خود یکی از جدیترین عامالن خشونت علیه زناناند ،طلب کمک
و عدالت و خشونتزدایی دارد .این مسأله که حکومت در دهات و
ولسوالیها و اکرث والیتهای افغانستان به ساختامن و حیاط والیت و
ولسوالی خالصه میشود ،به هامن اندازه دردناک است که وزیر زنان
از طالبان خواهان جلوگیری از خشونت علیه زنان شده است.
من از بچگی به اینسو میفهمم که طالبان در کشنت انسانها و
مخالفین خویش هیچ تردیدی ندارند .برای طالبان خشونت اصالً
معنایی ندارد ،چه خودشان کشته شوند ،چه دیگران را بکشند ،آنها
اسمی از خشونت منیبرند .طالبان اصالً چیزی بهنام رضبوشتم
را منیشناسند ،ازدواج اجباری یا ازدواج زیر سن از نظر طالبان
مفاهیمیاند خالف دین مقدس اسالم .طالبان حارضند به شرتها
و خرها حق تحصیل و حق کار بدهند ،اما به زنان ابدا ً .سنگسار و
تیرباران کردن برای طالبان تفریح است و رسگرمی و هواخوری .جالب
است که وزیر امور زنان حتا یکی از همین موارد را هم منیفهمد .مگر
طالبان هر روز با انتحار و انفجار و حمله ،در قلمرو حکومت وحدت
ملی آدم منیکشند؟ مگر طالبان تازه سه ماه میشود که ظهور کرده و
هویت واقعیشان معلوم نیست؟
وقتی وزارتها بر اساس قومیت تقسیم شود ،وقتی وزرا بر اساس
پارتیبازی انتخاب شوند ،انتظاری بیش از این منیرود .البته جای
شکرش باقی است که حامقت آدمها همیشه پشت ترشیفات و تظاهر
پنهان منیماند و گاهی آفتابی میشود .دلرب نظری هرچه باشد،
اعتقادش به قدرت طالبان بیشرت از احرتامش به زنان است .باورش
به توانایی حکومت وحدت ملی ،کمرت از حاکمیت طالبان بر رسنوشت
مردم و بهویژه زنان است .فهمش از خشونت تصور چوب و چامقی
است که بر فرق زنی فرود آید و فرقش را بشکند ،تجاوزی است که
مردی بر زنی روا داشته و ...به همین خاطر ،خیلی راحت از هامن
مردی که با چامق فرق زنی را شکسته ،از هامن گروهی که با دخرتی
به زور سکس کرده ،از هامن مولوییی که فتوای قتل و سنگسار
خامنی را صادر کرده ،میخواهد عاملین خشونت علیه زن را گرفتار و
مطابق احکام رشیعت مجازات کند .یا اگر راحتتر بگویم ،وزیر امور
زنان از یکی از عاملین ردهاول خشونت علیه زنان ،تقاضای خودکشی
دارد.
آنچه را وزیر امور زنان برای جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت،
نه واقعاً برای جلوگیری و کاهش خشونت علیه زنان است که دلربی
نزد انبوهی از نهادها و جامعه و افراد و آدرسهاست .دلربی به سبک
دلرب نظری!
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بااینهمه ،راهحل واضح –
جستوجو برای خطرهای
خارجی برای اتحاد در برابر
آنها -نیز چندان جالب
نیست .نتیجهی آن ،متاسفانه
در مواردی که دورههای
صلح راه را برای ایجاد منابع
جدیدی از تنشها و شکافها
گشوده است ،میتواند یک
چرخهی تکرارشونده از جنگها
باشد .احتامال اکنون شام
خواهید گفت که این احتامل
آشفتهکننده بخشی از آن چیزی
است که مرا تبدیل به یک
«واقعگرا» میکند.

یکی از رویههای قابلتوجه در سیاست جهان معاصر ،از بین رفتن
ظاهری وحدت سیاسی در بسیاری موارد است .در شرق میانه ،ما
شاهد تحوالت بهار عربی و جویبارهای خون در سوریه ،لیبی ،یمن،
و کشورهای دیگر بودیم که تاکنون نیز ادامه دارد .در اروپا ،حمایت
از اتحادیهی اروپا روزبهروز کاهش مییابد .بریتانیای کبیر ممکن
است رای به خروج از اتحادیه بدهد ،و اسکاتلند احتماال هنوز تصمیم
به جدایی از انگلستان دارد .در ایاالت متحده ،سطوح مختلفی از
تعصبی شدید وجود دارد که برای دههها دیده نمیشد .دو حزب
سیاسی اصلی خودشان دچار شکافهای عمیقی شدهاند ،و نامزد
احتمالی حزب جمهوریخواه برای ریاستجمهوری ،هیچ تجربه یا
آگاهی در رابطه با شرایط ندارد.
اینجا چه جریان دارد؟ برخی بر این باور هستند که سیاست متمرد
امروز ،پیامد جهانیسازی است که سرعت تغییرات را شتاب داد،
هنجارهای فرهنگی سنتی را تهدید کرد ،و میلیونها نفر را با احساس
بهحاشیه راندهشدن کنار گذاشت .دیگر ناظران ،سیاستهای
اقتصادی را سرنزش میکنند که رفاه را به یک درصد بخشید و آنها را
در برابر اشتباهاتشان صدمهناپذیر ساخت و دیگران را ناچار ساخت
تا خردههایی که از میز آنها باقی مانده است جمع کنند .یا شاید
انقالب دیجیتال و رسانههای جدید با ترکیبی از تلویزیونهای کابلی،
تویتر و دیگر ابزارهای ارتباطی مدرن ،مجرمان اصلی هستند که با
کاهش موانع ورود ،نزاکت گفتمان ملی را کم کردهاند ،افراطگرایی
را رواج داده و ناخوشایندترین شیوههای افتراها و کنایههای سیاسی
را قابلقبولتر ساختهاند.
میتوان گفت که در هرکدام از این ادعاها حقیقتی وجود دارد ،اما
تمام آنها یک توضیح بهمراتب مهمتر برای وضعیت لجامگسیختهی
سیاست معاصر را نادیده گرفتهاند :صلح .منظور مرا اشتباه متوجه
نشوید :من بر این باور هستم که صلح فوقالعاده خوب است ،و آرزو
دارم که سیاستمداران بیشتری آشکارا در رابطه با آن سخن بگویند
و تالش بیشتری برای گسترش بیشتر آن انجام بدهند .اما دورههای
طوالنیمدت صلح ممکن است یک جنبهی منفی نیز داشته باشد:
این دورهها باعث میشوند که اختالفات و شکافهای موجود در
جوامع متفاوت ،رشد کرده و عمیقتر شوند .حتا از این بدتر ،ممکن
است در نهایت جهان را به سمت جنگ دیگری هدایت کنند.
ایکاش میتوانستم ادعا کنم که این ایده در اصل از من بوده است،
اما چنین توضیحی برای شکافهای موجود میان ما ،مدتهای
زیادی است که مطرح میشود .در حقیقت 20 ،سال قبل ،یکی از
دانشمندان علوم سیاسی به نام مایکل دش ،مقالهی جالبی را در
مجلهی علمی «سازمان بینالمللی» با عنوان «جنگ و دولتهای
قدرتمند ،صلح و دولتهای ضعیف؟» منتشر کرد .او با استفاده از
کارهای گذشتهی ماکس وبر ،اتو هینز ،گئورگ زیمل ،چارلز نیلی،
لویس کوزر و دیگران ،چنین استدالل کرد که جنگ (و بهطورکل،
تهدیدات خارجی) احتماال مهمترین عامل برای تبیین علت ظهور
سازمانهای سیاسی قدرتمند ،متمرکز و ملی بوده است .بهطورخاص،
فشارها برای رقابت در عرصهی بینالمللی ،کشورهای رقیب را وادار
کرد تا بروکراسیهای موثر ،سیستمهای مالیاتی کارآمد و ارتشهای
توانمندی را توسعه بدهند .همچنین این مساله حس میهنپرستی را
افزایش داده و باعث کاهش اختالفات داخلی شد .زمانی که گرگ
پیش دروازهی خانه ایستاده است ،نزاعهای داخلی بهمنظور مقابله با
خطر فوری کنار گذاشته میشوند.
متاسفانه این بحث همچنین نشان میدهد که دستیابی به صلح
میتواند تاثیر منفی بر وحدت ملی داشته باشد .دش نقلقولی از
جورج زیمل جامعهشناس را استفاده و تایید کرده است« :پیروزی
کامل یک گروه بر دشمنانش ،در یک مفهوم جامعهشناختی همواره
نشانهی خوبی نیست .پیروزی انرژییی را که وحدت گروه را تضمین
میکند کاهش میدهد؛ و نیروهای فروپاشنده که همواره در کار
هستند ،کنترل را به دست میگیرند».
آیا تاریخ از این دیدگاه حمایت میکند؟ دش چنین باور دارد.
او میگوید« :تنوع در شدت رقابت امنیتی بینالمللی همچنین
بر انسجام بسیاری دولتها تاثیرگذار بوده است .از زمان پایان

جنگهای ناپلئونی و معاهدهی ورسال در سال  1815تا دوران جنگ
کریمه در سالهای  1853تا  ،1856فضای بهوجودآمده بهدلیل
تهدیدات خارجی که دولتهای اروپایی را فرا گرفته بود ،نسبتا
مساعد شد .دوران میان سالهای  1815تا  ،1853شاهد شکست
بیسابقهیی در انسجام دولتها بود که در یک سری تحوالت داخلی
که در کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفت آشکار شد».
همچنین به باور او الگوی مشابهی در تاریخ ایاالت متحده وجود
دارد .او اشاره میکند که در سال :1850
«فضای بهوجود آمده در اثر تهدیدات خارجی پیش روی ایاالت
متحده ،کامال مساعد شده بود .در همان زمان ،تنشهای
طوالنیمدت داخلی در ایاالت متحده بار دیگر ظاهر شد ...با
انتخابات سال  ،1860این کشور به حدی دچار شکاف شده بود که
آبراهام لینکلن جمهوریخواه با اندکی بیش از یک سوم آرا پیروز
شد و سه حزب دیگر نیز آرای خوبی داشتند ...منطقی است که
چنین نتیجهگیری کنیم که جنگ داخلی امریکا تاحدی درنتیجهی
فروپاشی انسجام ملی بود که پس از تغییر فضای موجود از تهدیدات
خارجی شکل گرفت».
دو جنگ جهانی ،در عوض ،به ایجاد یک دولت فدرال مدرن
امریکایی کمک کردند و منبع قدرتمندی از وحدت ملی بودند .این
روند با جنگ سرد که متعاقب جنگهای جهانی رخ داد ،حتا بیشتر
تقویت شد .به باور دش« ،جنگ سرد به معنای دقیق ،یک تهدید
بود؛ هرگز به راهاندازی یک جنگ بزرگ منجر نشد ...اگرچه آنقدر
جدی بود که تبدیل به یک عامل وحدتبخش شود».
بااینحال ،با پایان جنگ سرد این منبع وحدت از میان برداشته شد ،و
همانگونه که نیلز پیتر ،جان مولر ،استیون پینکر ،و جاشوا گلدشتان
همگی استدالل کردهاند ،سطح درگیری (و تهدید خارجی) در جهان
درحال کاهشیافتن بوده است (تا دوران اخیر) .همانگونه که
دش دو دهه قبل پیشبینی کرده بود ،نتیجهی چنین وضعیتی رشد
تفرقهی داخلی و تضعیف تاثیرگذاری دولت بوده است .بااینحال،
نتیجهی این روند در سراسر جهان متفاوت بوده است .دولتهایی
که قدرت را از طریق مکانیسمهای بازار بسیج میکنند ،بهنظر
میآید قدرت بیشتری داشتند .همچنین نوعی «اثر چرخدندهیی»
در زمان قدرتگرفتن دولتها وجود دارد .از آنجا که بروکراسیها و
سازمانهایی که زمانی ایجاد شده بودند بهندرت با فاصلهی کوتاهی
از زمان محو منطق شکلگیری خود از بین میروند ،و از آنجا
که دولتهای مدرن کار بیشتری از تنها آمادگی برای جنگ انجام
میدهند ،کاهش تهدیدات خارجی ضرورتا منجر به این نمیشود
که دولتهای مدرن به دوران پیش از این تهدیدات بازگردند .اما
همانگونه که درحالحاضر شاهد هستیم ،این میتواند سیاستهای
داخلی آنها تفرقهانگیزانهتر کند.
در مجموع ،این استداللها دش را به سمت پیشبینیهای
قابلتوجهی هدایت کرده است که از جمله به این موارد اشاره کرد:
«نخست ،باقی دولتهای چندقومی که با چالشهای امنیتی خارجی
کمتری مواجه هستند ،قطعا کاهش خواهد یافت ...دولتهایی
که دوام میآورند ناچار خواهند بود با سطح بسیار شدیدتری از
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جداییطلبیهای قومی و درخواستها برای خودمختاری مقابله
کنند».
«دولتهایی با شکافهای قومی ،اجتماعی ،یا زبانی گسترده و
عمیق در مواجهه با محیط امنیتی مساعدتر ،درمییابند که حفظ
انسجام در این شرایط دشوارتر است .مهمترین نمونهها درحالحاضر
اسرائیل (اکثریت یهودی در مقابل اقلیت عرب ،سکوالرها در مقابل
یهودیان مذهبی) ،دولتهای چند قومی عرب مانند سوریه (علویها)
و اردن (فلسطینیها) ،افغانستان (جناحهای سیاسی مختلف)،
بیشتر کشورهای آفریقایی (قبایل) ،و بهویژه آفریقای جنوبی (زولوها
و سفیدپوستان) هستند».
«هرچه دوران کاهش رقابت بر سر امنیت بینالمللی طوالنیتر
باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد که کشورهای توسعهیافته با
ظهور گروههای محدود بهجای گروههای همهشمول دچار مشکل
شوند .ایاالت متحده اکنون شاهد چالشهای قابلتوجهی در برابر
اقتدار دولت فدرال است :اتفاقنظر در رابطه با نیاز به کاهش
هزینههای برای توازن بودجهی فدرال ،تالشهای جدی برای حذف
بخشهایی از کابینه و دیگر سازمانهای فدرال ،تردیدها در رابطه
با سیاستگذاریهای صنعتیسازی دولت-محور ،و کنگرهیی تحت
کنترل جمهوریخواه»..
من گمان میکنم این موارد تاحدزیادی درست هستند.
اگرچه تعدادی از پیشبینیهای دش با حقایق موجود پشتیبانی
نمیشوند ،اما مقالهی او بسیاری از گرایشهای شکافزا که
زندگی سیاسی را در ایاالت متحده ،اروپا ،و بخشهایی از جهان
درحالتوسعه تعریف میکنند را پیشبینی نموده است .حداقل ،گوی
بلورین او بهمراتب بیشتر از نظرات فرانک فوکویاما که گفته بود ما
به «پایان تاریخ» رسیدهایم ،یا پیشبینی اخیر ساموئل هانتینگتون
که در کتاب «برخورد تمدنها» انعکاس داده شده بود ،بهتر عمل
کرده است.
احتماال پاسخ شما این است که «با این سرعت پیش نرو» .پس
القاعده و تهدیداتی که دولتها بهدلیل افراطگرایی خشونتآمیز
از همه نوع با آن مواجه هستند چه میشود؟ آیا  11سپتامبر در
حقیقت موجب افزایش ناگهانی وحدت ملی در ایاالت متحده و
خلق ساختارهای دولتی مانند وزارت امنیت داخلی نشد؟ و آیا افزایش
خصومتهای سیاسی روبهرشد در برابر خطرات ناشی از القاعده،
دولت اسالمی و یا حتا روسیهی تحت رهبری پوتین ،تردیدهای جدی
در رابطه با استدالل دش مطرح نمیکند؟ آیا حوادث تکاندهندهیی
مانند حمالت اخیر اورالندو و فلوریدا دلیلی برای کنارگذاشتن
اختالفاتمان و بار دیگر متحدشدن به ما نمیدهد؟
خوب است که بتوانیم اینگونه بیندیشیم ،اما من تردیدهایی در
این زمینه دارم .تهدیدات ناشی از القاعده و امثال آن ،به اندازهی
کافی جدی نیستند که بتوانند وحدت ملی را آنگونه پرورش بدهند
که یک رقابت بینالمللی حقیقی میتواند .البته که حمالت 11
سپتامبر ،همچنین بمبگذاری ماراتن بوستون ،تیراندازی در فورت
هود ،و وحشت اخیر در اورالندو ،همگی شوکآور بودند .درست
است که دولت جورج دبلیو بوش موفق شد با بهرهبرداری بالفاصله

از واکنشهای پس از  11سپتامبر کشور را به یک جنگ احمقانه
سوق داد و قدرت اجرایی را به شیوههای مختلفی کاهش داد .اما
امریکاییها خیلی زود خود را تطبیق دادند؛ مهمترین دلیلش این
بود که ثابت شد (خوشبختانه) تهدید واقعی بسیار کوچکتر از آن
است که بسیاری بالفاصله پس از  11سپتامبر از آن وحشت داشتند.
تروریسم داخلی همچنان ما را دچار شوک میکند ،اما دستیابی به
اتحاد طوالنیمدت بهدلیل این تهدید ،باتوجه به اینکه احتمال
مرگ دراثر یک حادثهی تروریستی  1در  4میلیون است ،دشوار
مینماید .در این فضا که هنوز نسبتا آرام است ،گروهها آزادانه
برنامههای خاص خود را دنبال میکنند.
عالوهبراین ،تروریسم بینالمللی نیز یک خطر مبهم و
غیرقابلاندازهگیری است که میتواند ترسهای یک ملت را معکوس
کرده و شکافهای داخلی را گستردهتر سازد .زمانی که یک گروه
متخاصم از تروریسم یا وحشتافکنی استفاده میکند ،و قادر است
تعداد اندکی از حامیان خارجی را جذب کند ،شعلهورشدن نگرانیهای
ناشی از «ستون پنجم» ،یا حتا ترس از توطئههای گسترده و
بهخوبی سازمانیافته برای حمله به کشورمان ،اجتنابناپذیر است.
اسالمهراسی معاصر ،تصویر روشنی از اینگونه نگرانیها است ،و
دقیقا همین طرزتفکر است که دونالد در مسیر خود برای تبدیلشدن
به نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری استفاده کرده
است.
بهطور خالصه ،اگر جنگ سرد ایاالت متحده و اتحاد جماهیر
شوروی بهمعنای دقیق یک تهدید «کامل» برای بهوجودآمدن وحدت
ملی بود ،تروریسم احتماال «بدترین» گونهی خطر برای حفظ اتحاد
در امریکا باشد .این خطر بهاندازهی کافی وحشتبرانگیز نیست که
این نسل بزرگ جدید بهخاطرش قدم جلو بگذارند ،و سیاستمدارانی
که مشتاق به استفاده از بزرگترین ترسهای ما هستند میتواند
بهراحتی و به شیوههایی که بیشتر احتمال دارد منجر به ایجاد شکاف
شوند تا اتحاد ،استفاده کنند.
اگر دش درست بگوید –و من باور دارم که درست میگوید ،-پیامدها
هم مضحک هستند و هم بهشدت مأیوسکننده .کاهش خطرات
خارجی آشکارا یک جنبهی منفی دارند :هرچه ما با تهدیدات کمتری
از جهان خارجی مواجه باشیم ،بیشتر مستعد نزاعهای شدیدی در
خانه خواهیم بود .حتا بدتر از آن ،صلح میتواند بذرهای نابودکنندهی
خود را همراه داشته باشد .همانگونه که ما اکنون در شرق میانه
شاهدش هستیم ،فروپاشی اتحاد و اقتدار دولت بهراحتی میتواند
درگیریهای خشونتآمیز داخلی را جرقه بزند که درنهایت بار دیگر
قدرتهای خارجی را به داخل میکشانند.
بااینهمه ،راهحل واضح –جستوجو برای خطرهای خارجی برای
اتحاد در برابر آنها -نیز چندان جالب نیست .نتیجهی آن ،متاسفانه
در مواردی که دورههای صلح راه را برای ایجاد منابع جدیدی از
تنشها و شکافها گشوده است ،میتواند یک چرخهی تکرارشونده
از جنگها باشد .احتماال اکنون شما خواهید گفت که این احتمال
آشفتهکننده بخشی از آن چیزی است که مرا تبدیل به یک «واقعگرا»
میکند.
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ترکیه؛پناهجویانافغانومشکالتبیپایان
نویسنده :علی حکمت -فعال پناهجویی در ترکیه


ازجملهی اساسیترین مشکالت
پناهجویان افغان در ترکیه مسائل
حقوقی تأخیر روند درخواست
پناهندگی آنها در دفاتر کمیساریای
پناهندگانسازمانمللمتحدمیباشد.
عدم بهرهگیری از خدمات اجتامعی،
مشکالت مربوط به ادامهی زندگی در
مدتزمان طوالنی دوران پناهندگی
در ترکیه و مشکالت اقتصادیاند و
افزون برآن اکرث پناهجویان افغان در
ترکیهازتبعیضآشکارکمیساریای
عالی پناهندگان در تأخیر درخواست
پناهندگی آنها شکایت دارند.
مهاجرت و پناهندگی واقعیتی است انکارناپذیر و غیرقابل تفکیک
از زندگی .این روند در این آخرها بخشی از فرآیند ادغام جهانی در
حال شتاب گرفنت است .بحرانهای سیاسی ،تعارض و کشمکش
بین کشورها ،عوامل طبیعی ،قحطی ،جنگ ،گرسنگی ،بیامریها،
عدم رعایت حقوق برش و بهخصوص مشکالت اقتصادی آهنگ
مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی را رسعت بیشرتی میدهد.
میلیونها پناهجو ،پناهنده و مهاجر از افغانستان برای نجاتجانشان
از رشایط جنگی کشورشان و یا به قصد جابهجایی در کشورهای امن
دیگر ،آواره میشوند .ترکیه یکی از انتخاب آنهاست .تعداد زیادی
از پناهجویان افغان مقیم ترکیه بازماندهی کاروانهاییاند که یک
یا چندین بار مسیر دریایی و زمینی پرخطر میان ترکیه و یونان را
تجربه کردهاند اما موفق نشدهاند از سیمهای خاردار و خندقهای
حفرشدهی مرزی میان ترکیه و یونان بگذرند و گرفتار نیروهای مرزی
ترکی میشوند که با و ساطت بعضی از سازمانهای مدافع حقوق
برشی از رد مرز و دیپورت شدن به افغانستان نجات پیدا میکنند
و مدتهای نامعلومی را در رشایط سخت در داخل ترکیه بهرس
میبرند .آنها درابتدا برای گرفنت اجازهی اقامت در داخل ترکیه به
دفاتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه میکنند و
بعدا در شهرهای اقامری که از طرف دولت ترکیه برای پناهجویان
تعیین میشود به اجبار فرستاده میشوند که این روند با توجه به تعداد
زیاد پروندههای موجود و فشارهای بهوجود آمده بهخصوص برای
پناهجویان افغان یک روند بسیار پیچیده و طوالنی شده است.
پناهجویان و پناهندگان افغان در ترکیه ،بعد از چندین بار آوارگی در
ترکیه نفسی تازه میکنند و چشم امید به روزنهی دیگری دوختهاند.
آنها برای زنده ماندن از تنشهای داخلی و ناامنی ،از وطنشان
بهسختی دل میکنند و راهی دیار همسایه (پاکستان) میشوند .چند
صباحی آنجا زندگی تازهیی بنا میکنند که اینبار گرفتار ناامنی و
بیگانهستیزی میشوند و به ناچار آنجا را نیز رها میکنند و راهی
کشور همسایهی دیگری (ایران) میشوند .ایران نیز که بیش از سه
دهه میزبان پناهندگان افغان است از طوالنی شدن اقامت آنها در
ایران ،به ستوه آمدهاند؛ بیگانهستیزی و افغانستیزی در آن جامعه
نهادینه شده و از مقامات دولتی گرفته تا مردم عام و از مدرسه گرفته
تا صف نانوایی و فروشگاهها از پناهندگان افغان نفرت پیدا کردهاند.
پناهجویان افغان که روزی به امیدی آشیانهی خویش را بنا نهاده
بودند ،آنجا دیگر امیدی برای آیندهی خویش منیبینند و ناگزیر
ایران را نیز به مقصد کشور دیگری ترک میکنند که هزاران نفر آنها














در این مسیر تازه در ترکیه گرفتار میشوند.
مشکالت مربوط به دوران اقامت در ترکیه
از جملهی اساسیترین مشکالت پناهجویان افغان در ترکیه مسائل
حقوقی تأخیر روند درخواست پناهندگی آنها در دفاتر کمیساریای
پناهندگان سازمان ملل متحد میباشد .عدم بهرهگیری از خدمات
اجتامعی ،مشکالت مربوط به ادامهی زندگی در مدتزمان طوالنی
دوران پناهندگی در ترکیه و مشکالت اقتصادیاند و افزون برآن
اکرث پناهجویان افغان در ترکیه از تبعیض آشکار کمیساریای عالی
پناهندگان در تأخیر درخواست پناهندگی آنها شکایت دارند.
ذاکره فروتن ،دانشجو و فعال پناهجویی میگوید که «در دیدارهای
متعددی که با مقامات کمیساریا در آنکارا داشتهاند تنها دلیل این
مدت طوالنی را افزایش بیرویهی پناهجویان افغان دانسته و این
عملکرد آنها شاید سدی برای متوقف شدن این جریان باشد.
کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد از آغاز سال  2012تا
اوایل سال  2015میالدی ،متام فعالیتهایشان را برای پناهجویان
افغان به حالت تعلیق درآورده بود که بعد از این مرحله نیز آنگونه
که برای پناهجویان از ملیتهای دیگر کار میکنند برای پناهجویان
افغان عمل منیکنند».
وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه از اوایل سال  2012تعدادشان
سیر صعودی پیدا کرده و به یکبارگی از  5هزار به  30هزار نفر تا آخر
همین سال رسید .با اینکه تعداد پناهجویان از ملیتهای مختلف
در ترکیه افزایش یافته هیچ نوع خدماترسانی با توجه به رشایط
فعلی در نظر گرفته منیشوند .در مقابل واکنش دفاتر کمیساریا و
سازمانهای حقوق برشی در برابر سیل پناهجویان افغان هیچ است.
قادر اکربی یکتن از پناهجویان افغان در ترکیه میگوید که «این
غیر قابل تحمل است که هزاران پناهجوی افغان از سال 2008
تا هنوز منتظر جابهجایی در یکی از کشورهای امن سومیاند .وی
میافزاید که نباید یک پناهجوی افغان مدت بیشرت از  7سال در
انتظار پاسخی برای درخواست پناهندگیاش مباند درحالیکه این
مدت برای پناهجویان از ملیتهای دیگر از  2تا  3سال در نوسان
است».
بازار سیاه کار
پناهجویان غیر سوری در ترکیه اجازهی کار قانونی ندارند .آنها
معموال بهصورت غیرقانونی در بازار سیاه کار میکنند و در بسیاری از
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مواقع کارفرماهای آنها اجرت کاریشان را منیپردازند .آنها حق
اعرتاض ندارند و در بسیاری موارد باید به حقوق بسیار کمرتی نسبت
به همکاران ترکشان راضی باشند.
این افراد برای یافنت کار یا مجبورند دست به دامن دوستان و
آشنایانی شوند که این مسیر را زودتر از آنها پیمودهاند ،یا دست به
کارهای سخت فیزیکی بزنند که کمرت نیاز به زبان دارد .تن دادن به
کارهای شاقهی طوالنیمدت ارمغانی جز مریضی و ناتوانی فیزیکی
و معلولیت برای کارگر نخواهد داشت.
از طرف دیگر کمیساریای عالی پناهندگان نیز به پناهجویان کمک
مالی نشده و دولت ترکیه آنها را معموال در شهرهای کمرت توسعهیافته
رها میسازند که در این شهرها کار مناسبی برای پناهجویان گیر
منیآید .امکانات کاری در این شهرها خیلی کم بوده و پناهجویان
را مجبور میسازند که به کارهای شاقه روی آورند .این عوامل
پناهجویان را جربا وادار میسازند که دست به دامن سازمانهای
خیریه شوند و برای ادامهی زندگیشان جربا گدایی کنند.
باز ماندن از تحصیل
بسیاری از کودکان پناهجو در کشور ترکیه امکان برخورداری از
تحصیالت عالی را ندارند .اگرچه حضور این کودکان در مدارس
ترکیه ممنوع نیست و هر پناهجویی که هزینهی اقامت در این کشور
را پرداخت کند ،میتواند در مراکز آموزشی آن حضور یابد ،ولی به
دالئلی مانند عدم آشنایی کودکان با زبان کشور میزبان ،سن نسبتا
باالی بعضی از آنان و اشتغال کودکان در مشاغل سخت و متاموقت،
امکان و فرصتی برای تحصیل بسیاری از آنان باقی نخواهد ماند.
اکرث پناهجویان مدعیاند که این رشایط دشوار باعث شده است
که بسیاری از خانوادههای کمدرآمد فرزندانشان را به جای مدرسه
به رس کار بفرستند که آمار باالی ترک تحصیل موید این مدعاست.
مصطفی از پناهجویان افغان که صنف دهماش را در پاکستان
خوانده است میگوید :اسناد تحصیلی وی قابل قبول ادارات دولتی
ترکیه نبود واز طرف دیگر مشکالت اقتصادی نیز باعث شد که وی
از ادامهی تحصیل و تعقیب کارهای اداری تحصیالتش رصف نظر
کند.
درآمدهای کم خانواده ،کاهش توان مالی و اقتصادی بهگونهیی که
مهاجران حتا در تأمین مایحتاج رضوری خود دچار مشکل میشوند،
این توان را از آنها میگیرد که هزینهی یک یا دو و گاه در بعضی
خانوادهها سه دانشآموز مدرسه را تأمین کنند .بنابراین به نظر میرسد

که این امر ،روند رو به رشد ترک تحصیل و ریزش دانشآموزان را در
جامعهی پناهجویی تشدید کند.
 5دانشگاهی از میان  96هزار پناهنده
دفرت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آنکارا تعداد
پناهجویان افغان در این کشور را  96هزار نفر حساب میکند که
آمار واقعی به این تعداد منیرسد .زیرا با بهرتشدن مسیر رسیدن
به اروپای مرکزی و شاملی تعداد زیادی از افغانها ترکیه را برای
همیشه ترک کردند.
در میان  96هزار جمعیت پناهجوی افغان ثبت شده رسمی در ترکیه
تنها  5نفر دانشگاهی وجود دارد این تناسب نامیمون نشاندهندهی
رشایط سخت زندگی در ترکیه بوده که آنها را در بازار سیاه کار
مرصوف ساخته و یا بر اثر مشکالت اداری ،حقوقی و زبانی و
اقتصادی ترک تحصیل کردهاند؛ گاهی آنها توسط خانواده برای
کاری گامشته میشوند یا به فعالیتهای غیرقانونی رو میآورند تا
کمک کار خانواده باشند.
ترک و یا بازماندن از تحصیل پیامدهای ناگواری برای پناهجویان
افغان در ترکیه دارد که از آنها یا کودکان کار ،نوجوانان بزهکار،
تودهی منزوی و لشکریان بیکار و جمعیت غیر متخصص و رسدرگم
که رسبار اکرث کشورها خواهند بود میسازد.
ذاکره فروتن ،فعال پناهجویی میگوید که دولت ترکیه بغیر از حل
مسألهی اقامت دیگر هیچ اقدامی برای پناهجویان افغان نکرده و
میگوید «ترکیه پناهجویان را مانند یک جنس بیارزش در شهرها
انبار کرده و از متام نیازمندیهای پناهجویان بیخرب است .کاش
ترکیه راههای بدیلی برای تحصیل کودکان و نوجوانان بازمانده از
تحصیل را در نظر بگیرد تا در آینده این کودکان خاطرهی نیکی از
دوران اقامتشان در ترکیه داشته باشند و از عملکردهای مفید دولت
ترکیه در قبال پناهجویان و نیازمندان به نیکی یاد کنند و از طرف
دیگر این مدت انتظار را به یک فرصت طالیی قابل استفاده تبدیل
کنند».
این فعال پناهجویی که خودش در عین زمان دانشجو نیز میباشد،
میگوید« :پناهندگان از اینکه جدا از خانواده و محیط خود و در
یک فرهنگ دیگر قرار میگیرند ،خواندن و نوشنت زبان جدید را
منیدانند ،مورد بدرفتاری نژادی قرار میگیرند ،موقعیت اجتامعی،
احساس مسئولیت و سهمگیری در جامعه را از دست میدهند و در
نتیجه تودهی منزوی و رسبار بهبار خواهند آمد».
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فقدان مرشوعیت یا مرگ قانون اساسی؟
 .1مطابق ماده  83قانون اساسی ،دوره کار ولسی
جرگه به تاریخ اول رسطان سال پنجم به پایان
میرسد اما فردا اول رسطان سال ششم است.
 .2مطابق بند هـ موافقتنامه حکومت وحدت ملی ،اصالحات انتخاباتی
باید قبل از انتخابات پارملانی در سال  1394انجام میشد.
 .3اما در سال  ،1394با تفاهم رییس جمهور ،رییس اجرایی و رییس
ولسی جرگه ،مطابق یک اعالمیه منترش شده به تاریخ  1395/3/29با
دوام کار ولسی جرگه تا زمان برگزاری انتخابات پارملانی موافقت شد.
 .4همچنین ،در زمستان گذشته (نیمه ماه دلو) با حضور متام اراکین و
مقامات دولت ،سال ششم کار پارملان افتتاح شد.
 .5همین پارملان تا کنون دوبار فرمان تقنینی مربوط به اصالحات
انتخاباتی را رد کرد اما امروز در قبال آن ،دو فرد مورد نظر حکومت را
برای تصدی ریاست امنیت و وزارت دفاع تایید کرد.
 .6آنگونه که پیداست انتخابات پارملانی به این زودیها برگزار نخواهد
شد.
 .7دوره کار ریاست اجرایی هم مطابق فقره  1بند الف موافقتنامه
حکومت وحدت ملی در پنجم میزان سال جاری خامته مییابد.
نتیجه به لحاظ منطقی تابع اخس مقدمتین است.
Mohammad Islam Hussaini

اداره حامیت از رسمایهگذاری ،کمپاینی را به
هدف جلب رسمایهگذاری در کشور به راه انداخته
است .این عمل کار نیک است؛ اما اگر اداره
آیسا میخواهد رسمایهگذاری جلب کند باید
کارهای اساسی یعنی فراتر از کارهای تبلیغاتی و منایشی انجام دهد.
همین حاال اقتصاد افغانستان متأثر از سایه جنگ است که این باعث
فرار رسمایهها و منابع به بیرون از کشور شده است .در خوش بینانهترین
حالت فرضیهیی را بر تامین امنیت رسمایه گذاران و محفوظ ماندن
رسمایه در نظر گیریم و افغانستان را از نگاهی تسهیالت ساختاری و
زیر بنایی برای پذیرش یا جلب رسمایهگذاری سنجش کنیم ،قطع ًا که به
نتیجه اقناع کننده برای جلب رسمایهگذاری ،منیرسیم .اگر پارکهای
صنعتی را که بسرتگاه تولید و خلق ارزشهای اقتصادی در هر کشور
است به عنوان یکی از شاخصهای سنجش ،تسهیالت ساختاری یا
زیربنایی در نظر گیرم ،تار منایی خوبی برای ما از وضعیت زیر ساختها
ارایه میدهد.
پارکهای صنعتی در یک حالت بسیار بد و تأثر انگیزی قرار دارد .به
عنوان منونه پارکهای صنعتی پلچرخی در پایتخت کشور پیشرت از سایر
در حالت اسفباری قرار دارد :رسکها وجویهای آب منتهی و داخل
این پارک همه ناپخته است ،سیستم فاضالب وجود ندارد .سیستم برق
رسانی این پارک خیلی ابتدایی و غیر فنی است که هر لحظه امکان خطر
آتش سوزی وجود دارد .اینها مشت منونه خروار از وضعیت پارکهای
صنعتی است که میتوان به همه پارکهای صنعتی تامیم داد که قطع ًا
پارکهای صنعتی چند بزرگ شهر کشور حالتی بهرت از این قرار ندارد.
در یک نتیجه کلی به این نتیجه میرسیم که با توجه به وضعیت
تسهیالت ساختاری و زیر بنایی کارهایی منایشی و تبلیغاتی راه را بسوی
جلب رسمایهگذاری هموار منیسازد و در نهایت جز به هدر دادن منابع
مالی کدام نتیجهیی در پی ندارد .جلب رسمایهگذاری صورت منیگیرد
مگر این که تسهیالت ساختاری و زیربنایی و امنیت را بهرت نسازيد.
Saboor Siasang

خیر از خانه دربسته متنا داری؟
در تازهترین گزارش بیبیسی آمده است:
دیروز (هژدهم جون  )2016دلرب نظری وزیر
امور زنان افغانستان گفت« :به اطالع طالبان نیز
رسانیده میشود خشونت عیله زنان را به حیث یک عمل غیراسالمی
رسکوب و مرتکبین آن را دستگیر و مطابق احکام رشیعت مجازات منایند
و از محاکمه و سنگسار زنان که قربانی خشونت اند به حکم رسم و
رواجهای محلی دست بردارند».
پاسخ طالبان« :محرتمه دلرب نظری! شاید یکی از دو خواهش شام را
میپذیرفتیم اگر ضدونقیض منیگفتید .در نیمه اول  -گویی شام وزیر
امور زنان امارت اسالمی طالبان باشید  -از ما میخواهید «مرتکبین
خشونت علیه زنان را رسکوب ،دستگیر و مطابق احکام رشیعت» مجازات
کنیم .در نیمه دوم بار دیگر از ما میخواهید «از محاکمه و سنگسار زنان
که قربانی خشونت اند به حکم رسم و رواجهای محلی» دست برداریم؟
آیا توقع دارید ،بگوییم :چشم؟ راستی ،پس از شنیدن ھمین گزارش،
اول خود تان را خندہ نگرفت؟»
میگویند با دیدن عریضه دلرب نظری به پیشگاه طالبان در بیبیسی،
بانویی بر دروازه وزارت امور زنان افغانستان با زغال نوشت:
ز بیدردان عالج درد خود جسنت بدان ماند
که خار از پا برون آرد کسی با نیش گژدمها

فلوجه در خطر فاجعهی انسانی قرار دارد

اطالعات روز :در پی نربدهای روزهای گذشته
در فلوج هی عراق بین ارتش این کشور و
گروه دولت اسالمی (داعش) دهها هزار نفر از
منطقه گریخت هاند .امدادگران هشدار دادهاند
که آوارگان تنها برای سه روز غذا و آب دارند.
به نقل از رادیو زمانه ،سازمان امدادگر شورای
پناهندگان ناروی ( )NRCگفته است تنها
در سه روز اخیر حدود  ۳۰هزار نفر از فلوجه
گریخت هاند .با این رقم کل تعداد آوارگان این
شهر در مدت کوتاه به  ۶۲هزار نفر رسیده
است.
این در حالی است که کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل ( )UNHCRتخمین
م یزند که در چهار هفت هی گذشته  ۸۴هزار
نفر از فلوجه گریخت هاند.
کارل شمربی ،سخ نگوی شورای پناهندگان
ناروی گفته است« :وضعیت اردوگاه آوارگان
از کنرتل خارج م یشود ».سازمانهای
کم کرسان چند روز پیش هشدار داده بودند
که برای یاری به افرادی که نیاز به کم کهای
فوری دارند بودج هی کافی در اختیار ندارند و
اوضاع ناگوار است.
ب هگفت هی سخ نگوی کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل ،هزاران آواره بدون
رسپناه ب هرس م یبرند و یا در مساجد و مدارس
م یخوابند .در اردوگاه آوارگان در نزدیکی
فلوجه پناهجویان در گرمای شدید در انتظار
چادر ب هرس م یبرند ،آب به اندازهی کافی

وجود ندارد و رشایط بهداشتی بسیار بد است.
بر اساس اطالعات کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل جیرهی سهمی هبندی
شدهی غذا و آب آشامیدنی تنها برای سه روز
موجود است.
سازمان ملل در سال جاری میالدی  ۳۱درصد
بودج هیی را که برای مراقبت از هفت میلیون
عراقی در وضعیت اضطراری ،نیاز دارد
دریافت کرده است.
نیروهای دولتی عراق پس از گذشت چهار
هفته از آغاز حمله به فلوجه جمع هی گذشته
توانست نیروهای داعش را از مرکز این شهر
بیرون کند .حیدر عبادی ،نخس توزیر عراق
پس از آن اعالم کرد که فلوجه آزاد شده
است و نیروهای دولتی به پیرشوی خود ادامه
م یدهند.
منابع امنیتی عراق گفت هاند در چندین
محل هی شامل فلوجه هنوز «النه های
تروریستی» وجود دارند .هر دو طرف از تلفات
طرفهای متقابل خرب دادهاند.
سازمان امدادگر شورای پناهندگان ناروی
م یگوید پناهجویان فلوجه در رشایط بسیار
خطرناکی قرار دارند .آنها باید پای پیاده
شهر را ترک کنند .شش نفر از این پناهجویان
بر اثر تل ههای انفجاری کشته شدند .یک
مرد نیز بر اثر خستگی جان باخته است.
ارتش عراق اعالم کرده است که حمالت خود
را به سمت موصل معطوف خواهد کرد.

برای نخستین بار یک زن شهردار رم خواهد شد

اطالعات روز :ویرجینیا راجی ،وکیل ۳۷
ساله و نامزد حزب جنبش «پنج ستاره»
ایتالیا ۶۷ ،درصد آرا را در دور دوم انتخابات
محلی ایتالیا ب هدست آورد و توانست روبرتو
جیاچتی کاندیدای حزب چپ میان هی
دموکرات را با  ۳۳درصد آرا شکست دهد.
ویرجینیا راجی اولین شهردار زن رم خواهد
شد و پیروزی او شکست بزرگی برای حزب
حاکم و نخست وزیر فعلی ،ماتئو رنزی
که از حزب چپ میان هی دموکرات است،
ب هشامر م یآید.
به نقل از رادیو زمانه ،راجی پی شتر
سخ نگوی حزب «جنبش پنج ستاره»
ایتالیا بود« .جنبش پنج» ستارهی ایتالیا
با شعارهای ضدتشکیالتی مبارزه م یکند
و شعار اصل یاش مبارزه با فساد است.
این حزب امید دارد در انتخابات سال
 ۲۰۱۸ب هعنوان حزب مخالف وارد عرص هی
انتخابات شود.

پس از نتایج ناامیدکنندهی دو هفت هی
گذشته ،حزب دموکرات ایتالیا بر نتایج
انتخابات در شهرهای رم ،تورین ،بولونیا و
میالن مترکز کرده بود اما تنها در میالن و
بولونیا پیروز شده است.
نتایج این انتخابات فشار زیادی بر رنزی
نخس توزیر ایتالیا خواهد آورد که قصد دارد
در ماه اکتوبر یک هم هپرسی درباره اصالح
قانون اساسی برگزار کند.
ویرجینیا راجی پس از پیروزی گفته« :من
شهردار همه رم یها خواهم بود .پس از ۲۰
سال ضعف ،من قانونمداری و شفافیت را
بازخواهم گرداند».
او همچنین توئیت کرده« :امروز ما به دو
چیز نیاز داریم :شجاعت و صداقت».
شهر رم  ۱۳میلیارد یورو بدهی دارد که دو
برابر بودجه ساالن هاش است .عالوه بر این،
مردم این شهر از آلودگی و خرابی خیابانها
و مشکل حمل و نقل عمومی رنج م یبرند.

اعتصاب در مکزیک؛ درگیری معلامن با پولیس
 ۶کشته و حداقل  ۱۰۰زخمی برجا گذاشت

اطالعات روز :گزارشها از مکزیک حاکی
است که روز دوشنبه ( 31جوزا) دس تکم
 ۶نفر در جریان درگیری معلامن معرتض
با مأموران پولیس در جنوب این کشور
کشته شدهاند .حداقل  ۱۰۰نفر دیگر از
جمله چندین مأمور پولیس هم زخمی
شدهاند.
اعضای اتحادی هی معلامن مکزیک که
سابق هی فعالی تهای چ پگران هی رادیکال
دارند ،در ایالت وواهاکا در اعرتاض به
بازداشت دو نفر از رهربان رسشناس خود
راهها را بسته بودند و پولیس سعی داشت
مسیرها را باز کند.
به نقل از ب یب یسی ،کمیسیون امنیت ملی
مکزیک ابتدا در بیانی هی خود گفته بود
که مأموران پولیس اسلحه حمل نخواهند
کرد ،اما انریکه گالیندو ،رییس پولیس
فدرال کمی بعد اعالم کرد که پولیس و
متعرضان از سوی «افراد ناشناس» هدف

شلیک گلوله قرار گرفت هاند ،بنابراین یک
واحد پولیس مسلح به محل حادثه اعزام
شده است.
رشکت نفت پمکس ،متعلق به دولت روز
جمعه هشدار داد در صورت ادام هی انسداد
بزرگراه بین وواهاکا و مکزیکو سیتی،
ممکن است یکی از پاالیشگاههای خود
در نزدیکی بزرگراه را تعطیل کند.
اتحادی هی معلامن با اصالحات
آموزشی مورد نظر انریکه پنیا ن ییتو،
ریی سجمهوری ،مخالفند.
معرفی معیارهایی تازه برای ارزیابی کار
معلامن ،از جمله اصالحات بح ثبرانگیز
مورد نظر ریی سجمهوری مکزیک است.
اعضای اتحادیه م یگویند که بازداشت
رهربان آنها با انگیزهی سیاسی همراه
بوده است .دادستانی مکزیک روبن
نونز ،یکی از رهربان بازداشت شده را به
پولشویی متهم کرده است.

خربهای خارجی
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پارلمان کرواسی
رای به انحالل خود داد
اطالعات روز :روز دوشنبه ( 20جون) منایندگان کرواسی
به انحالل پارملان این کشور رای دادند .این انحالل با
 ۱۳۷رای مثبت ،دو مخالف و یک رای ممتنع صورت
گرفته است.
به نقل از یورو نیوز ،ک ولیندا ک رابار کیتاروویچ ،رییس
جمهوری کرواسی ،پارملان این کشور را مجبور به
انحالل کرده تا راه را ب رای برگ زاری انتخابات زودهنگام
هم وار کند .رای عدم اعتامد پارملان به نخس توزیر و
کابین هی او در هفت هی گذشته ،دولت ائتالفی کرواسی را
در آستان هی سقوط ق رار داد و نهایت اً روز پن جشنبه ،دولت
تیومیر اورشکوویچ ،پس از هفت هها ب نبست سیاسی
سقوط کرد.
این ب نبست سیاسی ،اولویت اصالحات اقتصادی در
این کشور را که از اعضای جدید اتحادی هی اروپاست،
به تعویق م یاندازد.
پنج ماه پیش حزب محافظ هکار اتحاد دموک راتیک
کرواسی در ائتالف با حزب راست میانه «موست» از
نامزدی تیهومیر اورشکوویچ عضو این حزب ب رای
نخس توزیری حامیت کردند ،اما ب هدلیل اختالفات
میان دو حزب ،حزب اتحاد دموک راتیک حائز بیش رتین
کرس یها در پارملان کرواسی خ واستار آن شد که اعتامد
به نخس توزیر به رای پارملان گذاشته شود.
دارو میلینوویچ از حزب دموک راتیک گفت است
که ریی سجمهور کرواسی انتخابات آینده را پس از
تعطیالت تابستان برگ زار خ واهد کرد.

سازمان ملل :آمار پناهجویان و
بیجاشدگان از مرز  ۶۵میلیون نفر
گذشته است

اطالعات روز :آژانس عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
گ زارش داده است که تعداد بیجاشدگان در جهان بر اثر
درگیریها به مرزی ک مسابقه رسیده است.
به نقل از ب یب یسی ،در بیانی هی ساالنه سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی پناهجویان ،گفته شده که تعداد
پناهجویان از مرز  ۶۰میلیون نفر گذشته است.
بیش از نیمی از این تعداد از سه کشور سوریه ،افغانستان
و سومالی هستند.
بر اساس اعالم این سازمان ،در انتهای سال گذشته میالدی
 ۶۵میلیون و  ۳۰۰ه زار نفر بر اثر درگیریها آواره ،پناهنده
و یا در کشورهای خود بیجا شدهاند که این آمار از سال
گذشته تاکنون  ۵میلیون نفر اف زایش یافته است.
به گفت هی این سازمان ،این آمار به معنای  ۱نفر در مقابل
هر  ۱۱۳نفر از ساکنان این کرهی خاکی است.
همزمان رییس آژانس عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
گفته است درحالی که اروپا درگیر بح ران پناهجویان است،
فضای بیگان هه راسی در این منطقه ب هوجود آمده و ریشه
م یگیرد.
به گفت هی مقامات ،هجوم پناهجویان که از زمان جنگ
دوم جهانی تاکنون ب یسابقه بوده ،به قدرت گرفنت
گروههای راستگ را و اتخاذ سیاس تهای ضدمهاج رتی
کمک م یکند .به گفت هی سازمان ملل متحد ،عل یرغم
پوشش وسیع رسان هیی بح ران پناهجویان در اروپا ۸۶ ،درصد
پناهندگان جهان در کشورهایی با درآمدهای متوسط و یا
کم ،سکنی گزیدهاند.
ترکیه با آمار  ۲میلیون و  ۵۰۰ه زار پناهجو در صدر فهرست
که بیش رتین پناهجوه را در خود جای دادهاست ،ق رار دارد و
پاکستان و لبنان به ت رتیب در ردههای بعدی هستند.

وزارت اطالعات ایران :توطئه برای
بمبگذاری در تهران و چند والیت
دیگر خنثا شد

اطالعات روز :وزارت اطالعات ای ران از خنثاسازی توطئه
ب رای یک رشته مب بگذاریها در ته ران و چند والیت
دیگر این کشور خرب داده است.
وزارت اطالعات ای ران روز دوشنبه  ۳۱جوزا اطالعی هیی
مبنی بر خنث اسازی چند مب بگذاری در نقاط متعدد این
کشور صادر کرد.
یورو نیوز گ زارش داد که وزارت اطالعات ای ران از
مب بگذاریهای اخیر ب هعن وان «بزرگ رتین توطئ هی
تروریستی گروههای تکفیری وهابی» یاد کرده و گفته است
که این اقدامات ب هطور مشخص ب رای مناسب تهای آینده
در ماه رمضان ب رنام هریزی شده بود.
پی شتر مقامهای امنیتی ای ران از شناسایی شبک هی
تروریستی و انهدام آنها خرب داده بود؛ شبک هیی که به
گفت هی علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ای ران
قصد انجام اقدامات انتخاری در ته ران داشته است.
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مولر:
آن قدرها هم ضعیف بازی نکردهام

مهاجم تیم ملی آملان م یگوید
عملکردش آن قدرها که مردم م یگویند
در  2بازی اول تیمش در یورو 2016
ضعیف نبوده است.
خط حمله تیم ملی آملان مورد انتقاد
زیادی در  2بازی نخست این تیم در
رقاب تهای یورو  2016قرار گرفته و توماس
مولر ،یکی از مه مترین بازیکنانی است
که مورد انتقاد واقع شده است .با این
خال مولر م یگوید که عملکردش آن
قدرها هم ضعیف نبوده است.
او گفت :البته که از رشایط تا ای نجا

چندان رضایت ندارم اما تصور من یکنم
آن قدرها هم که مردم م یگویند ،بد کار
کرده باشم .امیدوارم در ادامه موفق به
گولزنی شوم اما هامنطور که پیش از
رقاب تها نیز گفت هام ،این مسئله وظیفه
اصلی من نخواهد بود.
گاهی اوقات من خوب کار م یکنم و مورد
انتقاد واقع م یشوم اما گاهی اوقات نیز
در حالی که بد بودهام با زدن یک گول
مورد متجید واقع م یشوم .باید انتقادات
را در نهایت قبول کرد اما عملکرد ما تا
ای نجا متام اً نباید مورد انتقاد قرار گیرد.

واکنش هیگواین به شایعه پیوستنش به اتلتیکو
گونزالو هیگواین یکی از گزین ههای
مورد عالقه دیگو سیمئونه برای تقویت
خط حمله اتلتیکو محسوب م یشود و
این انتقال اگر صورت بگیرد ،با توجه
به سابقه رئالی هیگواین ،م یتواند
جنجالی و بسیار پررسوصدا باشد.
هیگواین تابستان  2013از رئال به
ناپولی پیوست و در سه فصل اخیر
بهرتین بازیکن تیمش بوده است .او
فصل گذشته با زدن  37گول توانست
رکورد گولزنی تاریخ رسی  Aرا نیز
بشکند .هیگواین مورد توجه چند
باشگاه بزرگ از جمله اتلتیکو قرار دارد.
او که همراه تیم ملی ارجنتاین در
ایاالت متحده (محل برگزاری کوپا
آمریکا) حضور دارد ،صبح روز دوشنبه

توانست دو گول از  4گول تیمش برابر
ونزوئال را به مثر برساند و کمک کند
آلبی سلسته راهی نیمه نهایی شود.
او در مورد شایعه انتقالش به اتلتیکو
گفت :اتلتیکو؟ در حال حارض به این
مساله فکر من یکنم و تنها مترکز
من روی تیم ملی است .از وقتی وارد
آمریکا شدیم ،هدفمان را رسیدن
به فینال و قهرمانی گذاشتیم و حاال
هم در نیمه نهایی هستیم .متاسفانه
در امر گولزنی نتوانسته بودم موفق
باشم ولی مقابل ونزوئال دو گول زدم.
نگران نبودم و م یدانستم که باالخره
در این تورمننت گولزنی خواهم کرد.
خوشحامل که در یک بازی مهم این کار
را انجام دادم.

رونی :بازی در خط میانی را
از جرارد و اسکولز آموختم

کاپیتان تیم ملی انگلیس م یگوید
حضور موفقش در خط میانی این تیم
را مدیون جرارد و اسکولز است.
وین رونی ،کاپیتان انگلیس ،عملکرد
قابل قبولی در خط میانی این تیم از
خود ارائه کرده است و تاکید م یکند
این عملکرد خوب را مدیون استیون
جرارد و پل اسکولز است.
رونی پیرامون این مسئله گفت :بازی
در خط میانی برای من همواره اتفاق

افتاده است .اولین بار فکر م یکنم که
در سن  24سالگی به عنوان هافبک
بازی کردم و پس از آن بارها این اتفاق
تکرار شد .بازی در کنار بازیکنانی
همچون جرارد و اسکولز باعث شد
تا بدانم روزی م یتوانم در خط میانی
عملکرد خوبی داشته باشم .من
همواره بازی آنها را نگاه م یکردم و در
مترینات با این  2بازیکن دقت زیادی
داشتم.

موراتا :الگوی من،
رائول و داوید ویا هستند

آلوارو موراتا با دو گولی که به ترکیه زد،
حاال به ستاره اول خط حمله اسپانیا
تبدیل شده است.
اسپانیا به لطف دو گول موراتا و تک
گول نولیتو موفق شد ترکیه را با سه
گول شکست داده و صعودش به یک
هشتم نهایی یورو را قطعی کند .پیش
از این از موراتا و نولیتو انتقاد م یشد
که فرص تهای گولزنی زیادی را از
دست م یدهند .موراتا در همین رابطه
به آدیداس گفت :م یگفتند شایسته
حضور در خط حمله اسپانیا نیستم چون

فرص تهای زیادی خراب م یکنم ولی با
دو گولی که به ترکیه زدم ،خالف این ادعا
را ثابت کردم .این دو گول ،رویایی بود که
محقق شد و حسی باورنکردنی به من
داده است .برای ما ما مهم بود که از این
گروه صعود کنیم و حاال هدفمان این
است که به عنوان تیم اول پای به یک
هشتم بگذاریم چون مسیرمان سادهتر
خواهد شد .الگوی من :رائول گونزالس
و داوید ویا الگوی گولزنی من هستند و
امیدوارم مثل این دو بازیکن بتوانم برای
تیم ملی کشورم مهره مفیدی باشم.

کاپیتان آرسنال ،دستیار گواردیوال در سیتی

میکل آرتتا ،کاپیتان اسپانیایی سابق
آرسنال احتامال دستیار پپ گواردیوال در
منچسرتسیتی خواهد شد.
پیش از این نیز رسان ههای اسپانیایی از
احتامل چنین اتفاقی خرب داده بودند و
حاال نرشیه میرور مدعی شده است که
آرتتا پذیرفته تا دستیار پپ در سیتی
شود .به آرتتای  34ساله پیشنهاد
مرب یگری در تی مهای پایه آرسنال

شده بود ضمن ای نکه او از تاتنهام نیز
پیشنهاد خوبی داشت ولی گویا ترجیح
داده است تا بخشی از پروژه بزرگ پپ
برای سیتی باشد و دستیاری وی را برای
وارد شدن به عرصه مرب یگری پذیرفته
است .سیتی پیش از پیوسنت آرتتا
به آرسنال ،سخت خواهان به خدمت
گرفنت او بود ولی حاال م یتواند او را به
عنوان مربی در اختیار داشته باشد.

ورزش
زالتان قصد انتقامگیری
از گواردیوال را دارد

زالتان ابراهیموویچ پس از جدایی از پاری سن ژرمن
هنوز مقصد بعدی خود را انتخاب نکرده اما بسیاری از
یونایتد به عنوان تیم فصل آینده او نام م یبرند.
اگر زالتان به منچسرتیونایتد برود ،با توجه به حضور
پپ گواردیوال روی نیمکت تیم رقیب ه مشهری یعنی
منچسرتسیتی ،تقابل این دو م یتواند در دربی شهر
منچسرت بسیار جذاب و دیدنی باشد .زالتان از یک
فصل کار کردن با پپ در بارسا ( ،)2010-2009خاطرات
بدی دارد و همواره نیز بدین مساله اشاره کرده است.
مینو رایوال ،مدیر برنام ههای جنجالی زالتان در مصاحبه
با مارکا در مورد انگیزه زالتان برای رفنت به یونایتد
گفت :معتقدم ایربا قصد انتقامگرفنت از گواردیوال را
دارد هرچند که او با این انگیزه زندگی من یکند؛ با این
حال مقصد نهایی زالتان تا پیش از امتام یورو مشخص
نخواهد شد اما فکر م یکنم رسنوشت ای نگونه رقم
بخورد.
بسیاری از مواقع شام از شکست بیشرت از پیروزی درس
م یگیرید و زالتان از دوران کار کردن زیر نظر گواردیوال
درسهای زیادی گرفته است .وقتی زالتان بارسلونا
را انتخاب کرد ،من در مورد موفقیت او در این تیم
تردیدهای زیادی داشتم ولی او تصمیمش را گرفته بود.

بیل :نیازی به توصیههای
رونالدو ندارم

گرت بیل ،ستاره تیم ملی ولز عنوان کرد که در زدن
رضبات ایستگاهی ،نیازی به توصی ههای رونالدو ندارد
و سبک متفاوتی نسبت به رونالدو در زدن رضب ههای
ایستگاهی دارد.
ستاره ولزی در دو بازی اول رقاب تهای یورو  2016دو
رضبه ایستگاهی را وارد دروازه تی مهای اسلواکی و
انگلیس کرده است .گفته م یشود که او نوع پشت توپ
ایستادنش را از رونالدو تقلید م یکند ولی خودش چنین
نظری ندارد.
او گفت :نه من به توصی ههای رونالدو نیازی ندارم .من
به روش خودم رضبه کاشته م یزنم .سبک خودم را دارم.
ما با هم مترین م یکنیم ولی وجوه مختلفی داریم.
نوع بازیام به این بستگی دارد که کجای زمین باشم.
بسته به ای نکه موقعیت توپ کجاست  ،کمی متفاوتتر
از رونالدو رضبه م یزنم .شام پشت رضبه م یایستید و
همیشه دوست دارید به گول تبدیل شود ولی ای نطور
نیست .بنابراین خیلی لذتبخش است که نتیجه
تالشهایتان در مترینات را در زمین ببینید.

اینیستا :نربدن توپ طال باعث
ناراحتی ام نیست

آندرس اینیستا ،کاپیتان تیم ملی اسپانیا عنوان کرد
که عدم کسب توپ طال او را ناراحت من یکند.
اینیستا یکی از کلیدیترین مهرههای بارسلونا و
اسپانیا در موفقی تهای یک دهه اخیر دو تیم بوده
است .او که اکنون  32سال دارد ،در یورو  2016خوش
م یدرخشد و پیش از این نیز در رقاب تهای ملی عملکرد
خوبی داشت و در جام جهانی  2010گول قهرمانی را به
مثر رسانده بود .او تا به حال  28جام کسب کرده و
افتخارات زیادی به دست آورده ولی عنوان کرد که عدم
کسب توپ طال ناراحتش من یکند.
او گفت :این موضوع من را اذیت من یکند .فکر
من یکنم که ب یعدالتی رخ داده باشد .هم لئو و هم
رونالدو شایسته توپ طال بودهاند .هر کسی نظر
خودش را دارد .ولی ای نکه بازیکنان بزرگی دور شام
باشند و با بهرتی نها رقابت کنید فوقالعاده است.

کلینزمن :از مسی ترسی نداریم

یورگن کلینزمن ،رسمربی تیم ملی
آمریکا عنوان کرد که او و شاگردانش
ترسی از لیونل مسی ،فوق ستاره
ارجنتاین ندارند.
آمریکا با پیروزی مقابل اکوادور موفق
شد جواز حضور در نیمه نهایی را کسب
کند و ارجنتاین نیز با کسب پیروزی 1-4
مقابل ونزوئال ،حریف آمریکا در نیمه
نهایی شد .حال رسمربی آمریکا عنوان
کرد که ترسی از مسی و یارانش ندارند.
او گفت :به هیچ وجه ترسی از آنها
نداریم .ما از بازیکنان آنها تعریف و

متجید م یکنیم .لحظات حساسی در
انتظار ماست .روز دوشنبه به بازیکنان
پیش از رشوع مترین گفتم که چنین
فرصتی در زندگی یک بار رخخ م یدهد.
وقتی به نیمه نهایی م یرسید افتخار
م یکنید ولی باید رو به جلو حرکت
کنید .ما آمادهایم که با چنگ و دندان با
آنها بجنگیم .اگر بتوانیم چنین کاری
انجام دهیم بازی جالبی را خواهیم دید.
باید در دفاع عالی باشیم و این کام الً
مشهود است ولی در مجموع در طول
رقاب تها در خط دفاعی عالی بودهایم.

یوردانسکو :حذف ما ننگ قرن نبود

آنخل یوردانسکو ،رسمربی رومانی پس از
شکست و حذف تیمش از یورو  ،2016با
یک خربنگار درگیری لفظی پیدا کرد.
آلبانی دوشنب هشب موفق شد در شهر لیون،
 0-1رومانی را شکست دهد و آنها را به قعر
جدول گروه بفرستد تا دیگر چانسی برای
صعود به دور بعد نداشته باشند .یوردانسکو
که لقب مربی قرن رومانی را به دوش
م یکشد  ،دوشنبه شب با خربنگاری که
حذف او و تیمش را "ننگ قرن" خواند دچار
درگیری لفظی شد.
او گفت :من شام را به عنوان خربنگاری

م یشناسم که همیشه چهره فوتبال را
تخریب م یکنید .من یدانم که تا به حال
در زندگی تان کار سازن دی انجام دادهاید یا
نه .ننگ قرن؟ بگذارید رسان ههای رومانی
درباره من قضاوت کنند و همچنین از
رئیس فدراسیون فوتبال رومانی سوال
کنید .تا جایی که موضوع فوتبالی باشد،
شکست ،شکست است و من هم از این
موضوع بسیار ناراحتم .فکر م یکنم 40
هزار آلبانیایی به تی مشان انرژی زیادی
منتقل کردند و این موضوع در امر گولزنی
به آنها خیلی کم کرد.

هواداران  6تیم
در خطر محرومیت در یورو 2016

یورو  2016در حال تبدیل شدن به جام
قهرمانی هولیگانهای اروپا است .این
روزها کمیته انضباطی یوفا وقت رس
خاراندن ندارد .بعد از ای نکه روسیه به
خاطر رفتار هوادارانش در مارسی به
یک بازی محرومیت تعلیقی محکوم
شد ،هنوز پرونده بازی کرواسی و ترکیه
به روی میز این کمیته نرسیده بود که
مجارستان ،بلژیک و پرتگال هم به آنها

اضافه شدند .یعنی  6کشور که یک چهارم
تی مهای حارض در رقاب تها را تشکیل
م یدهند .براساس گزارشی که نوول
اوبرسواتور منترش کرده و گزارشات رسیده
از کمیسیون انضباطی یوفا ،کنفدراسیون
فوتبال اروپا قصد دارد به تنبیهات شدت
ببخشد و روند رسیدگی به تخلفات
م یتواند به محرومیت یار دوازدهم این
تی مها در ادامه بازیها منجر شود.

توافق اولیه بارسلونا و لیون بر رس اومتیتی

ساموئل اومتیتی ،مدافع جوان و ملی
پوش باشگاه لیون پس از امتام یورو
 2016به بازیکن جدید بارسلونا بدل
خواهد شد.
اومتیتی که در آخرین روزهای مانده به
یورو به دلیل مصدومیت ژرمی متئو،
جایگزین این بازیکن در تیم ملی
فرانسه شد ،سخت مورد توجه بارسلونا
قرار گرفته و هفت ههاست که مذاکرات
بین بارسلونا و لیون در همین رابطه در
جریان است.
طبق ادعای موندودپورتیوو ،پس از
مذاکرات چند روز گذشته بین روسای

دو باشگاه (بارتومئو و آئوالس) ،دو طرف
به توافقات اولیه برای انتقال اومتیتی
به بارسا دست یافت هاند و تنها مذاکرات
نهایی با خود بازیکن بر رس مسائل مالی
از جمله حقوق ساالنه باقی مانده است.
رابطه شخصی خوب و نزدیک بین
بارتومئو و آئوالس و نیز تسلط رئیس
بارسا به زبان فرانسوی کمک زیادی در
رسیدن دو طرف به توافق اولیه کرده
است .طبق ادعای موندودپورتیوو،
اگر مشکل خاصی پیش نیاید ،پس از
امتام یورو  ،2016اومتیتی در تس تهای
پزشکی بارسلونا رشکت خواهد کرد.

مصاحبه جنجالی پدرو علیه دل بوسکه

مصاحبه جدید پدرو رودریگز ،باعث ایجاد
شوک در اردوی تیم ملی اسپانیا شده
است .در حالیکه تیم ملی اسپانیا به
سبب دو برد متوالی برابر چک و ترکیه
اوضاع کام الً مناسبی در یورو  2016دارد و
بسیاری این تیم را چانس اول قهرمانی
م یدانند ،یک مصاحبه جنجالی از پدرو
همه چیز را تح تالشعاع قرار داده است.
او بطور مستقیم تصمیامت دل بوسکه را
زیر سوال برده است .پدرو که تا بدینجا
نتوانسته در هیچ کدام از دو بازی اسپانیا
بصورت ثابت به میدان برود و تنها در یک
بازی به عنوان تعویضی وارد زمین شد،
به مووی استار گفت :وقتی به اردوی تیم
ملی اضافه شدم انتظارات دیگری داشتم.

آماده به تیم ملی رسیدم و به خصوص در
هفته اول حس فوق العادهای داشتم.
فکر م یکردم در یورو بازیکن ثابت تیم
خواهم بود اما ای نگونه نشد و اوضاع بر
خالف میل من پیش رفته است.
واقعیت این است که هضم چنین
رشایطی برای من دشوار است .از خودم
م یپرسم که ارزشش را دارد این رشایط
را تحمل کنم؟ ارزشش را داشت که
به عنوان یک یار اضاف هتر در گروه
حضور داشته باشم؟ اگر قرار نبود از من
استفاده شود ،بهرت بود از من دعوت هم
من یکردند .با این حال باید بگویم که
با بودن کنار ه متیم یهایم هیچ مشکلی
ندارم و با آنها کام الً راحت هستم.
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مقامهای افغانستان و پاکستان روی طرح یک طرزالعمل
برای جلوگیری از درگیریهای مرزی توافق کردند

اطالعــات روز :وزارت خارج ـهی افغانســتان اعــام کــرده
اســت کــه مقامهــای افغانســتان و پاکســتان کــه در پیونــد

بــه درگیریهــای اخیــر در تورخــم و حــل تنشهــای
پیــش آمــده بــا هــم دیــدار کردهانــد ،روی طــرح یــک
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طرزالعمــل بــرای جلوگیــری از وقــوع مجــدد اینگونــه
حــوادث توافــق کردهانــد.
در خربنامهیــی کــه دیــروز از ســوی وزارت خارجــه منتــر
شــده ،آمــده اســت« :بــرای جلوگیــری از وقــوع مجــدد
همچــون حــوادث ،هــردو طــرف توافــق کردنــد تــا یــک
میکانیــزم مؤثــر را بــرای مشــوره و هامهنگــی مســائل
مــورد نگرانــی و عالق ـهی مشــرک ایجــاد مناینــد .و ایــن
میکانیــزم بــرای مالحظــه و منظــوری ،بــه رهــری هــردو
کشــور کــه قــرار اســت در حاشــیهی نشســت آینــدهی
ســازمان همکاریهــای شــانگهای در تاشــکند-
ازبکســتان باهــم مالقــات مناینــد ،پیشــنهاد خواهد شــد».
هیــأت افغانســتان کــه متشــکل از مقامهــای ارشــد
نظامــی و ملکــی اســت بــه ریاســت حکمــت خلیــل کــرزی
معیــن سیاســی وزارت امــور خارجــه و بــه دعــوت رستــاج
عزیــز ،مشــاور امــور خارجــی نخســتوزیر پاکســتان بــه
ایــن کشــور ســفر کــرده اســت.
وزارت خارجــه نوشــته کــه ایــن هیــأت همــراه بــا عمــر
زاخیلــوال ســفیر افغانســتان در پاکســتان ،بــا اعــزاز احمــد
چوهــدری ،معــاون وزارت خارجــهی پاکســتان «در یــک
فضــای دوســتانه و بــا یــک آجنــدای ســازنده بــرای رفــع
نگرانیهــای دوطــرف» در پیونــد بــه تنشهــای اخیــر بــا
هــم دیــدار کردهانــد.
در خربنامــه آمــده کــه حکمــت خلیــل کــرزی تخطیهــای

گوناگــون پاکســتان بهشــمول اعــار تأسیســات و
پاســگاههای بازرســی در داخــل خــاک افغانســتان در
ســاحات انگــور هــده ،غــام خــان و کــوه خواجـهی خــر
را بــا آقــای چوهــدری در میــان گذاشــته اســت.
خربنامــه افــزود کــه کــرزی همچنــان «اعــراض شــدید
جمهــوری اســامی افغانســتان را نســبت بــه حمــات
پیهــم بیموجــب توپخانهیــی پاکســتان بــاالی قریجــات
افغانســتان ابــراز منــود».
بــه گفتـهی وزارت خارجــه ،در ایــن دیــدار روی احــرام بــه
حاکمیــت متقابــل و تعهــد بــه اصــول عــدم مداخلــه ،عــدم
تجــاوز و روابــط خــوب همســایگی تأکیــد شــده اســت.
مقامهــای دو کشــور گفتهانــد کــه امنیــت افغانســتان و
پاکســتان وابســته بههــم اســت و هــر دو کشــور بایــد در
راســتای شکســت تروریســم همــکاری مشــرک داشــته
باشــند.
ایــن دیــدار پــس از درگیریهــای هفت ـهی گذشــته میــان
مرزبانــان افغانســتان و پاکســتان در گــذرگاه مــرزی تورخم
صــورت میگیــرد .پــس از ســه شــب درگیریهــای
وقفهیــی ،پاکســتان از افغانســتان خواســت کــه یــا مشــاور
امنیــت ملــی رییسجمهــور یــا وزیــر خارج ـهی افغانســتان
بــرای حــل ایــن تنــش بــه پاکســتان ســفر داشــته باشــد.
امــا حکومــت وحــدت ملــی تصمیــم گرفــت کــه هیأتــی را
در ســطح معیــن وزارت خارجــه بــه پاکســتان بفرســتد.

