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جنگ؛ 
میراث پس از پیروزی

فردا، سه شنبه، سالروز خارج شدن کامل سربازان جمهوری 
فدراتیف روسیه از کشور است. بیست وهشت سال پیش 
از امروز در 26 دلو سال 1367 و در اوج ناتوانی جمهوری 
دموکراتیک خلق به رهبری دکتر نجیب اهلل، آخرین سربازان 
اتحاد جماهیر شوروی از آمو گذشتند تا به جنگی نقطه ی 
بود.  بلعیده  را  روسی  سرباز  هزاران  که  بگذارند  پایان 
بیست وهشت سال پس از آن روز، برخالف انتظارهایی 
که در اوایل خروج سربازان روسی و پس از آن، سقوط 
حکومت دکتر نجیب می رفت، افغانستان کماکان میدان 
نبردهای بی امان و مرگ های بی پایانی بوده است. پرسش 
اصلی قاعدتاً همان چیزی است که به اشکال ناقص تری در 
همان سال ها نیز مطرح بود: راهی برای پایان نبردها وجود 
دارد؟ در این مورد باید به چند نکته توجه کرد؛ چه این که 
هر سال با عبور از 26 دلو، در این سال ها متوجه شده ایم 

که افق صلح و ثبات مستقر و دایمی ناپیداست.
اول؛ تأمل در واقعیت تهاجم نظامی شوروی که در آن 
زمان یکی از قطب های نیرومند جهان و تصمیم گیرنده ی 
اصلی کشورهای سوسیالیستی بود، در بافتار جنگ سرد، 
از  روشن تری  روایت  که  دارد  را  حسن  این  دست کم 
جنگی که مسبب نبردهای بی پایان دیگر و ورود تروریسم 
به افغانستان بود، داشته باشیم. اخیراً چه در گفت وگوهایی 
مقاالت  در  چه  و  کرده اند،  روسی  سیاسی  مقامات  که 
متأخری که در این باب نوشته شده، این مسأله به اندازه ی 
کافی باز شده است که تصمیم تهاجم نظامی به افغانستان، 

مبتنی بر واقعیت های موجود رقابت جنگ سرد،...

1245 Monday  | 13 February 2017 | year 06

ادامه در صفحه 2

ناتو و بررسی ادعای کشته شدن 22 غیرنظامی افغان 
در نتیجه ی حمالت هوایی امریکا

چرا شرایط برای زنان افغان بهتر نمی شود؟

کابــل، افغانســتان - مقام هــای ارتــش 
ــو در  ــت نات ــد ماموری ــنبه گفتن روز ش
افغانســتان تحقیقــات ابتدایــی در مــورد 
ادعاهــای کشــته شــدِن بیــش از 20 
غیرنظامــی در نتیجــه ی حمــالت هوایی 

ــت... ــا در والی ــر امریکایی ه اخی

ــالم  ــتان اع ــان افغانس ــور زن وزارت ام
کــرده اســت کــه حضــور زنــان در 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــی کاه ادارات دولت
ســپوژمی وردک معیــن ایــن وزارت در 
یــک کنفرانــس خبــری در کابــل گفتــه 
اســت کــه بررســی ایــن وزارت نشــان 
می دهــد کــه حضــور زنــان در ادارات...
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صفحه 2

کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بر عملکرد پولیس نظارت می کند



بین المللی  نظم  خوردن  برهم  از  روسیه  هراس   
و حفظ  و غرب  بلوک شرق  دو  رقابت  بر  مبتنی 
برابر  در  روسیه  به  وابسته  سوسیالیستی  نظام  یک 
فشارها و تهدیدهای رقبای محلی و بین المللی آن، 
بوده است. خالصه این که سیاست تهاجمی برژنف 
رفتن  دست  از  در  شوروی  که  هراسی  نتیجتاً  و 
گستره ی اقتدارش داشت، چه در منطقه و افغانستان 
و تنش های داخلی سران خلق و پرچم در کسب 
اقتدار سیاسی-نظامی، سبب شد که یگان های نظامی 

روسیه به افغانستان فرستاده شوند.
و  شوروی  سربازان  از خروج  پس  وضعیت  دوم؛ 
به دنبال آن سقوط حکومت دکتور نجیب و تسلط 
نیروهای مجاهدین بر کشور نیز تا آن جا که مقدور 
پیروزی  فردای  در  است.  مانده  ناروشن  بوده، 
مجاهدین، اگر معیار داوری ما وضعیت اقتصادی، 
باشد،  ناامنی  پایان  و  اجتماعی  و  سیاسی  ثبات 
هیچ چیزی تغییر نکرد. رقابت بین گروه های نظامی 
که سال ها در دو خط موازی شکست روس ها و 
رسیدن به قدرت جنگیده بودند، آتش جنگ داخلی 
را شعله ور کرد. نتیجه ی این دو جنگ، کشته شدن 
رسمی،  آمار  بر  مبتنی  نفر  میلیون  یک  از  بیش 
معلولیت یک میلیون شهروند دیگر و مهاجرت های 
دسته جمعی و آواره شدن نزدیک به ده میلیون انسان 
و فروپاشی تمامی زیربناهای اقتصادی و سیاسی بود. 
در هرج ومرج تمام عیاری که بر کشور حاکم شد و 
در غیبت یک ثبات سیاسی مرکزی نیرومند، اقتدار 
اصلی در دست ملیشه های نظامی یی افتاد که هرکدام 

نقاط خاصی را تحت سلطه ی خود داشتند.
روسیه نگران شکل گرفتن یک دولت تندرو اسالمی 
جو  در  پاکستان  و  بود  پاکستان  و  ایران  کنار  در 
ملتهب آن زمان، این فرصت را یافت که طالبان را 
برای برپاکردن امارت شان یاری رساند. ظهور طالبان 
نقطه ی اوج این بحران شد. به گونه یی که بسیاری 
امن  النه های  القاعده،  آن جمله  از  تروریست ها،  از 
و حوزه ی نفوذشان را در کشور ساخته و گسترش 
دادند. در نتیجه افغانستان که در طی یک ونیم دهه 
عروج و زوال دولت ترقی خواه کمونیستی و نظام 
بی ثبات و متشتت مجاهدین را تجربه کرده بود، به 
دست گروه بنیادگرایی بیفتد که با هرچیزی غیر از 
قواعد سخت و سفت سنتی-ایدیولوژیک شان سر 
دشمنی داشتند. اولین موشکی که از آب های هند 
بر فراز مهمان خانه ی مالعمر در قندهار شلیک شد، 

صفحه ی دیگری از کشمکش ها را ورق زد.
سوم؛ اکنون دولتی که پایه های آن در »بن« ریخته شد 
نیز دچار ضعف ها و کاستی هایی است که بی شباهت 
به گذشته نیست. گرچه اکنون مسایل بسیاری تغییر 
به وجود آمده و یک نظم  کرده اند، جامعه ی مدنی 
دموکراتیک که مردم حمایت شان را با شرکت در سه 
انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمانی از 
آن ابراز داشته اند. میلیون ها نفر به مکتب و دانشگاه 
سایه ی  در  یک ونیم دهه  در  نیز  حکومت  و  رفته 
حمایت کم نظیر جهانی توانسته  است که طالبان را 
اجتماعی،  نارضایتی  همچنان  اما  براند،  حاشیه  به 
و  ضعیف  حکومت داری  و  سیاسی  تنش های 
نهادهای امنیتی آلوده به فساد یا دست کم ناهماهنگ، 
به طرز چشمگیری چشم انداز ثبات در آینده را تیره 

می سازد.
کماکان  منطقه یی  تنش های  دیگر،  جهتی  از 
پابرجاست. هند و پاکستان در عمل بر سر افغانستان 
درگیر اند، امریکا و متحدانش باید تصامیم دشواری  
برای حفظ موجود یا از دست دادن بگیرند و چین 
و ایران، برخالف سی سال پیش به روسیه نزدیک تر 

اند.
باید  افغانستان  از  سرخ  قشون  خروج  یادآوری 
این حسن را داشته باشد که به صورت جدی تر به 
اندیشیده شود. آن حادثه  ثبات در کشور  مسأله ی 
اگر از جهتی به مثابه ی یک پیروزی تلقی می شود، 
از طرفی دیگر عواقب هولناکی داشت که تجربه ی 
ملی  حاکمیت  و  ثبات  گسترش  برای  را  مؤثری 
به دنبال داشت. به همان اهمیتی که خوانش واقع بینانه 
از چهار دهه ی گذشته ما را به فهم بهتر آن کمک 
می کند، نگاه واقع گرایانه به وضعیت کنونی می تواند 
در رسیدن به ثبات یاری رساند. خطاست اگر با نگاه 
تنش های  کامل و حل  ثبات  پی تحقق  آرمانی در 
وضعیتی  گرفتن  شکل  به  امیدوار  و  باشیم  مرزی 
که بتواند ثبات مسلم را به همراه داشته باشد. پیش 
از هرچیزی کشور نیازمند یک تغییر جدی است، 
تغییری که بتواند منجر به شکل گرفتن یک ثبات 
نسبی و پخش قدرت در الیه های متنازع یا متفاوت 

جامعه شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر
 بر عملکرد پولیس نظارت می کند

نیروهای امنیتی در بدخشان 10 عضو گروه طالبان را کشتند

نشست سه جانبهی اسالم آباد برای تمدید اقامت مهاجرین

اوتو فیستر با قرارداد یک ساله، 
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

هزاران نفر در اعتراض به اخراج 
پناهجویان از آلمان اعتراض کردند

2
ــرارداد  ــا ق ــی ب ــتر آلمان ــو فیس ــات روز: اوت اطالع
فوتبــال  ملــی  تیــم  یک ســاله، رســما هدایــت 

ــت. ــده گرف ــر عه ــتان را ب افغانس
ــه ی  ــادی در عرص ــه ی زی ــه تجرب ــتر ک ــای فیس آق
روز  صبــح  دارد،  ملــی  تیم هــای  مربی گــری 
یک شــنبه 24 دلــو و در جریــان یــک نشســت 
خبــری در فدراســیون فوتبــال کشــور جانشــین پیتــر 

ــد. ــی ش ــم مل ــی تی ــی قبل ــگرت، مرب ش
را  فیســتر  آقــای  کشــور،  فوتبــال  فدراســیون 
ــری  ــه ی مربی گ ــاد در عرص ــه ی زی ــل تجرب به دلی
ــور،  ــی کش ــم مل ــاع تی ــود اوض ــدف بهب ــه ه و ب
جانشــین آقــای شــگرت کــرده اســت. مربــی 
ــابقه ی  ــال س ــاه س ــدود پنج ــده، ح تازه استخدام ش
مربی گــری در رده هــای ملــی و باشــگاهی دارد.
فدراســیون فوتبــال کشــور، هــدف از اســتخدام ایــن 
مربــی 7۹ ســاله را تجربــه ی زیــاد وی در عرصــه ی 
ــت. او  ــرده اس ــاد ک ــی ی ــای مل ــری تیم ه مربی گ
نزدیــک بــه نیــم قــرن ســابقه ی مربی گــری در 

ــگاهی دارد. ــی و باش ــای مل رده ه
ــرون،  ــی کام ــای مل ــا در تیم ه ــاره ی آفریق او در ق
روآنــدا، بورکینافاســو، ســنگال، ســاحل عــاج، 
ــداد و  ــو، ترینی ــو، توگ ــک کنگ ــوری دموکراتی جمه

ــت. ــرده اس ــری ک ــا مربی گ ــو و غن توباگ
او همچنیــن در رده باشــگاهی نیــز بــا تیم هــای 
باشــگاهی تونــس، مصــر، ســودان، الجزایــر و لبنــان 
ــز  ــی نی ــت و افتخارات ــه اس ــری پرداخت ــه مربی گ ب

ــرده اســت. کســب ک
اوتــو فیســتر ســومین ســرمربی خارجــی تیــم ملــی 
فوتبــال کشــور اســت کــه طــی دو ســال اخیــر ایــن 

ــرد. ــده می گی ــه عه مســئولیت را ب
ــت  ــان در نشس ــور همچن ــال کش ــیون فوتب فدراس
خبــری دیــروزش، انــوش دســتگیر بازیکــن ســابق 
تیــم ملــی فوتبــال کشــور کــه دارای مــدرک 
مربیگــری درجــه B از یوفــا اســت را به عنــوان 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی دســتیار فیســتر و کمــک مرب

ــت. ــرده اس ــاب ک ــتان انتخ افغانس
ــم ملــی کــه  ــان ســابق تی ــار، دروازه ب منصــور فقیری
ــرده  ــی ک ــال خداحافظ ــت از فوتب ــل مصدومی به دلی
بــود به عنــوان مربــی دروازه بان هــای تیــم ملــی 

ــی شــد. معرف
ــی  ــه ی مقدمات ــی در مرحل ــم مل ــدار تی نخســتین دی
جــام ملت هــای آســیا مقابــل ویتنــام، در شــهر 
ــال  ــل س ــخ ۸ حم ــه تاری ــتان و ب ــنبه تاجیکس دوش

ــد. ــد ش ــزار خواه 13۹6 برگ

اطالعــات روز: هــزاران تن بــه روز شــنبه )23 دلو( 
در واکنــش بــه اخــراج پناهجویانــی افغــان از آلمــان 
ــت  ــده اس ــان رد ش ــت پناهنده گی ش ــه درخواس ک
ــن  ــان در چندی ــد. معترض ــی پرداختن ــه راهپیمای ب
شــهر آلمــان از مقام هــای ایــن کشــور خواســتند تــا 
اخــراج پناهجویــان را توقــف دهنــد و افغانســتان را 

یــک کشــور ناامــن عنــوان کردنــد.
ــد  ــوز، پولیــس آلمــان می گوی ــه نقــل از طلــوع نی ب
ــهر  ــده در ش ــزار تظاهرکنن ــه 2 ه ــک ب ــه نزدی ک
دوســلدورف و 1 هــزار ۵00 نفــر دیگــر در شــمال 
ــد. پولیــس  ــه تظاهــرات پرداختن شــهر هامبــورگ ب
شــمار اعتــراض کننــده گان را در شــهر حــدود 
200 تــن گفتــه اســت، امــا شــورای پناهنــده گان در 
ــن  ــزار ت ــده گان را 2 ه ــراض کنن ــمار اعت ــن ش برلی

ــه اســت. گفت
بــه  هامبــورگ  در  تظاهــرات  ســازمان دهندهی 
ــر  ــه جب ــانی که ب ــت: »کس ــکان گف ــزاری بال خبرگ
ــک  ــد ی ــوند، نمی توان ــت می ش ــه برگش ــور ب مجب
زنده گــی امــن داشــته باشــند. تحــت شــرایط 
ــر ممکــن اســت.« ــا عــزت غی ــی ب موجــود زنده گ

ــه ی  ــنبه هفت ــه روز پنج ش ــه ب ــن در حالی ســت ک ای
ــگال مــرکل، نُخســت وزیر آلمــان اعــالم  گذشــته آن
کــرد حکومــت توافــق کــرده اســت تــا رونــد اخراج 
ــان رد  ــت پناهنده  گی ش ــه درخواس ــی ک پناهجویان

شــده اســت را ســرعت بخشــد.
ــتان  ــه افغانس ــت ک ــه اس ــده گان گفت ــورای پناهن ش
یــک کشــور ناامــن اســت و گــزارش اخیــر ادارهــی 
امــور پناهندهــی ســازمان ملل متحــد نشــان می دهــد 
ــده  ــر ش ــور بدت ــن کش ــت در ای ــرأ وضعی ــه اخی ک

اســت.
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اطالعــات روز: کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر 
ــس«  ــوق بشــر و پولی ــی »حق ــس مل افغانســتان کنفران

ــرد. ــزار ک را برگ
ــتای  ــی در راس ــاس تفاهم نامه ی ــس براس ــن کنفران ای
عملکردهــای  از  گزارش دهــی  و  نظــارت  اعمــال 
نیروهــای امنیتــی و تخطی هــای قانونــی و حقــوق 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــری آن بش
ــه ی  ــن از قوماندان هــای امنی ــس 120 ت ــن کنفران در ای
بــه  رابطــه  در  تــا  کردنــد  اشــتراک  ولســوالی ها 
مســئولیت های پولیــس بــرای تأمیــن قانــون و حقــوق 

ــد. ــوزش ببینن ــر، آم بش
ایــن کنفرانــس براســاس تفاهم نامــه ی کمیســیون 
مســتقل حقــوق بشــر بــا نهادهــای امنیتــی تحــت نــام 
»آمبودزمــن« برگــزار شــد کــه هــدف آن گزارش دهــی 
و  قانــون  خــالف  عملکردهــای  و  رفتارهــا  از 
ــی کشــور  تخطی هــای حقــوق بشــری نیروهــای امنیت

ــت. اس
ســیما ســمر رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق 
ــو 13۹۵ در  ــنبه 24 دل ــک ش ــتان روز ی ــر افغانس بش
ایــن کنفرانــس گفــت کــه ایــن بخــش رفتــار تمامــی 

منســوبان نهادهــای امنیتــی را نظــارت می کنــد.
ــی  ــت داری زمان ــه حکوم ــرد ک ــد ک ــم ســمر تاکی خان
در افغانســتان موفــق می شــود کــه رفتــار پولیــس 
قانونمنــد باشــد: »در صورتی کــه پولیــس موفــق باشــد، 
بــه هیچ صــورت  نمی کنــد و  مــا دوری  از  مــردم 
ــردم را به دســت آورد.  ــد همــکاری م دشــمن نمی توان
بــه همیــن دلیــل مــا تاکیــد می کنیــم کــه پولیــس بایــد 
مســلکی شــود و وظایــف خــود را براســاس قوانیــن و 

ارزش هــای حقــوق بشــر انجــام دهــد.«
ــتان  ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــس کمیس  ریی
بــر اســتخدام زنــان بیشــتر در صفــوف پولیــس تاکیــد 
کــرد. در حالی کــه جامعــه ی جهانــی همــواره بــر 
ــان در صفــوف نیروهــای امنیتــی  افزایــش حضــور زن
ــان در ایــن نهادهــا  تاکیــد کــرده امــا هنــوز شــمار زن

ــگ اســت. کمرن
ــتان  ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــس کمیس ریی
ــرار  ــورد نظــارت ق ــان م ــا زن ــس ب ــار پولی ــزود رفت اف
می گیــرد و در صورتــی کــه تخطی هایــی وجــود 
ــه  ــرده و ب ــی ک ــیون آن را بررس ــد، کمیس ــته باش داش
تــا  امنیتــی گــزارش می دهــد  نهادهــای  رهبــری 

ــود آیــد. ــه به وج ــن زمین ــات در ای اصالح
ــتان  ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــس کمیس ریی
ــراد  ــا کــودکان و اف ــار پولیــس ب عــالوه کــرد کــه رفت
دارای معلولیــت بایــد انســانی و محترمانــه باشــد؛ 
ــان،  ــا زن ــس ب ــز پولی ــار تحقیرآمی ــوع رفت ــرا هرن زی
کــودکان و اشــخاص دارای معلولیــت، خــالف قانــون 

ــت. ــری اس ــوق بش ــای حق و ارزش ه
ــوبان  ــام منس ــس از تم ــن کنفران ــمر در ای ــیما س  س
پولیــس خواســت تــا بــه هیــچ بهانه یــی زمینــه فســاد 
ــر  ــس را زی ــودن« پولی ــدس ب ــد و »مق ــم نکنن را فراه
ــن اســت کــه نیروهــای  ــا ای ــد: »تــالش م ســوال نبرن
ــور  ــا مجب ــر داشــته باشــند ت ــا معــاش خوبت ــی م امنیت
ــراد جامعــه رشــوه  نشــوند کــه از وســایط و ســایر اف

ــد.« بگیرن
فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور در ایــن کنفرانــس 
ــه  ــکنجه ب ــازه ی ش ــی اج ــچ بهانه ب ــه هی ــه ب ــت ک گف
ــه نمایندگــی  ــن ب ــی داده نمی شــود: »م نهادهــای دولت
ــه  ــم ک ــده را می ده ــن وع ــارنوالی ای از اداره ی لوی س
مــا در برابــر شــکنجه حســاس هســتیم. هرکســی کــه 
ــا  ــون ب مســئول شــکنجه شــناخته شــود، براســاس قان
ــرد.« ــی صــورت می گی آن هــا برخــورد جــدی و قانون

خانــم ســمر گفــت بــا آن کــه در حــال حاضر گزارشــی 
در رابطــه بــه حضــور کــودکان در صفــوف نیروهــای 
ــه  ــد ب ــه نبای ــه هیچ وج ــا ب ــدارد، ام ــود ن ــی وج امنیت
بهانه هــای مختلــف از کــودکان توســط نیروهــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــمر ب ــم س ــوند. خان ــتفاده ش ــی اس امنیت
گزارش هایــی در رابطــه بــه بچه بــازی در صفــوف 
ــتان  ــرای افغانس ــا ب ــت: »واقع ــی گف ــای امنیت نیروه
ننگیــن اســت کــه نیویــورک تایمــز و واشــنگتن پســت 
ــند.  ــی می نویس ــای امنیت ــن نیروه ــازی در بی از بچه ب
بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــما )قوماندان هــای امنیــه( 
ایــن عمــل را انجــام ندهیــد، امیــدوارم کــه شــما مانــع 
ــک عمــل خــالف  ــن ی ــازی دیگــران شــوید. ای بچه ب

ــا اســت.« کرامــت انســانی آدم ه
ــا  ــتان ب ــه ی افغانس ــر داخل ــد وزی ــد جاه ــاج محم ت
اســتقبال از برگــزاری ایــن کنفرانــس تعهــد کــرد کــه 
بــرای رفتــار قانونــی پولیــس تــالش خواهــد کــرد. او 
گفــت بــا وجــودی کــه خالهایــی در صفــوف پولیــس 
ــا  ــن نیروه ــر روز ای ــت ه ــا گذش ــا ب ــود دارد ام وج

مســلکی تر عمــل می کننــد.

والیــت  مقــام  مطبوعاتــی  دفتــر  روز:  اطالعــات 
بدخشــان اعــالم کــرده کــه نیروهــای امنیتــی بــا 
راه انــدازی عملیــات تهاجمــی، 10 عضــو گــروه طالبــان 

کشــته اند. را 
دفتــر مطبوعاتــی احمــد فیصــل بیگــزاد، والی بدخشــان 
در  )یک شــنبه(  دیــروز  کشــور،  شــمال شــرق  در 
اطالعیه یــی نوشــت کــه نیروهــای امنیتــی ایــن والیــت، 
ــوالی  ــی را در ولس ــات تهاجم ــنبه عملی ــر روز ش ظه
جــرم بدخشــان آغــاز کــرده کــه تــا به حــال ادامــه دارد.
ــان، از ده  ــی بدخش ــر وال ــه ی دفت ــاس اطالعی ــر اس ب
نفــری کــه تــا حــال در ایــن عملیــات کشــته شــده اند، 
یکــی از آن هــا سردســته ی یــک گــروه طالبــان و شــش 

ــد. ــی بوده ان ــهروندان خارج ــر، ش ــر دیگ نف
ــی والیــت بدخشــان عــالوه کــرده کــه  ــر مطبوعات دفت

ــه  ــده ک ــی ش ــات زخم ــن عملی ــر در ای ــن دیگ 14 ت
ــت. ــده اس ــوان ش ــدید عن ــا ش ــماری از آن ه ــم ش زخ
بدخشــان  والیــت  مطبوعاتــی  دفتــر  اعالمیــه ی 
ــر  ــک نف ــی کشــور، ی ــای امنیت ــه از نیروه ــد ک می افزای
ــی  ــطحی زخم ــورت س ــر به ص ــن دیگ ــته و دو ت کش

شــده اند. 
ــان  ــر نش ــن خب ــه ای ــی ب ــون واکنش ــا کن ــان ت طالب

نــد. نداده ا
ــال  ــد س ــان، از چن ــت بدخش ــق والی ــماری از مناط ش
بدین ســو به دلیــل نفــوذ گــروه طالبــان، گرفتــار ناامنــی 
ــن  ــی در ای ــع معدن ــاق مناب ــتخراج و قاچ ــتند. اس هس
والیــت و حضــور چشــم گیر افــرادی کــه در مــدارس 
دینــی پاکســتان آمــوزش دیده انــد، از دالیــل ناامنــی در 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــن والی ای

ــه جانبه  ــت س ــت نشس ــرار اس ــات روز: ق اطالع
افغانســتان، پاکســتان و کمشــنری عالــی  میــان 
ــت  ــورد وضعی ــدگان در م ــرای پناهن ــل متحــد ب مل
مهاجریــن افغــان، در اســالم آباد برگــزار شــود.
ــه  ــدگان گفت ــن و عودت کنن ــور مهاجری وزارت ام
اســت کــه احتمــال دارد در ســال 2017میــالدی نیــز 
ــران،  ــون افغــان از پاکســتان و ای بیــش از یــک میلی
بــه کشورشــان بازگردنــد. به نقــل از صــدای امریکا، 
ــواره از  ــران هم ــتان و ای ــان در پاکس ــن افغ مهاجری
ایــن کشــورها  دولت  هــای  نامناســب  برخــورد 

شــکایت می کننــد.
بربنیــاد گزارش هــا در زمــان تیره گــی روابــط میــان 
ــان در  ــن افغ ــاالی مهاجری افغانســتان و پاکســتان، ب
ــار آورده  ــر فش ــت دیگ ــتر از هروق ــور، بیش آن کش

ــود. می ش
صــدای امریــکا در گــزارش اش می افزایــد کــه 
اســت کــه  افغانســتان مصمــم  اکنــون دولــت 
افغانســتان،  میــان  ســه جانبه  نشســت  بــه زودی 

ــرای  ــی ملــل متحــد ب ــاد و کمشــنری عال اســالم آب
ــت افغانســتان،  ــه پیشــنهاد حکوم ــه ب ــدگان ک پناهن

برگــزار می  شــود اشــترک کنــد.
پیــش از ایــن اســناد اقامــت افغان هــای مقیــم 
ــالدی  ــاری می ــال ج ــارچ س ــاه م ــا م ــتان، ت پاکس
ــه  ــر ب ــاه دیگ ــط دوم ــه فق ــود ک ــده ب ــد ش تمدی

انقضــای آن باقــی مانــده اســت.
ــه  ــل متحــد ب ــن حــال اداره ی مهاجــرت مل در همی
ــه  ــط ب ــان فق ــه آن ــت ک ــه اس ــکا گفت ــدای امری ص
مهاجرینــی کمــک کــرده می تواننــد کــه اســناد 

ــد. ــت دارن ــرای اقام ــی ب قانون
بــر اســاس آمــار رســمی در ســال گذشــته ی 
میــالدی 1.1 میلیــون افغــان از ایــران و پاکســتان بــه 
افغانســتان عــودت کردنــد و نزدیــک بــه دو میلیــون 
ــون  ــد کــه 1.3 میلی افغــان در پاکســتان اقامــت دارن
ــز دو  ــران نی ــد و در ای ــناد اقامت ان ــان دارای اس آن
ــان  ــه 1.4 میلیون ش ــد ک ــر ان ــان مهاج ــون افغ میلی

ــد. ــرای اقامت ان ــی ب ــناد قانون دارای اس



اطالعــات روز: جایــزه ی جهانــی صلــح توســط شــبکه ی جهانی صلح 
برنامــه ی انکشــافی ســازمان ملــل متحــد ســاالنه بــه چهره هــای فعــال 

و تأثیرگــذار در تأمیــن صلــح در آســیای جنوبــی اهــدا می شــود.
ــه  ــه ب ــود ک ــال 2016 ب ــزه در س ــن جای ــده ی ای ــرابی برن ــه س حبیب
تاریــخ ۹ فبــروری ســال 2017 ایــن جایــزه توســط شــبکه ی جهانــی 

ــه وی اهــدا شــد. صلــح در تایلنــد ب
ایــن جایــزه ســاالنه بــه فعالیــن کشــورهای آســیای جنوبــی به ویــژه 
ــان 100  ــر جنــگ اعطــا می شــود کــه امســال از می کشــورهای درگی

نامــزد از کشــورهای آســیای جنوبــی بــه حبیبــه ســرابی اعطــا شــد.
ــو( محفــل  ــروز )یکشــنبه 24دل ــح افغانســتان دی ــی صل شــورای عال
ارج گــذاری بــه تالش هــا و کســب جایــزه توســط خانــم ســرابی را 

برگــزار کــرد و از تالش هــای او در راســتای تأمیــن صلــح و ثبــات و 
کســب جایــزه و افتخــار بــرای افغانســتان تقدیرکــرد.

ــًا  ــن صرف ــت م ــت: »کار و فعالی ــن مراســم گف ــرابی در ای ــه س حبیب
ــه  ــی ک ــا هنگام ــوده، ام ــاداش نب ــز و پ ــت آوردن جوای ــرای به دس ب
بــرای یــک کار خــوب تقدیــر مــی شــوم، خیلــی احســاس مســرت 

مــی کنــم.«
ــرای  ــزه افتخــاری اســت ب ــن جای ــه کســب ای ــت ک ــان گف اوهمچن

ــتان. ــان افغانس ــژه زن ــا به وی ــه ی افغان ه هم
حبیبــه ســرابی اکنــون معــاون شــورای عالــی صلــح اســت. او قبــل 
ــرزگ  ــزه ی ب ــتان جای ــی زن در افغانس ــن وال ــوان اولی ــن به عن از ای

ــود. ــرده ب ــت ک ــن دریاف ــت« را از کشــور فیلیپی »رهبری

حبیبه سرابی برنده ی جایزه ی 
»صلح جهانی« اداره ی انکشافی سازمان ملل متحد شد

بخش سومجارد دایموند

بهشت گمشده 
ــدال و  ــک ج ــه ی ــا را ب ــته م ــرای درک گذش ــالش ب ت
چهــار عارضــه روبــه رو کــرده اســت. جــدال یــا مقاومــت 
در برابــر ایــن نظریــه کــه انســان های گذشــته )برخــی از 
ــد و  آن هــا اجــداد کســانی اند کــه هم اکنــون وجــود دارن
حــرف می زننــد( کارهایــی کردنــد کــه خودشــان بســتر 
ــروز  ــا ام ــی م ــد. آگاه ــم آوردن فروپاشــی خــود را فراه
دربــاره ی محیــط زیســت به مراتــب بیشــتر از چنــد دهــه 
ــای  ــانه ها( در اتاق ه ــدارها )نش ــا هش ــت. حت ــل اس قب
هتل هــا توجــه مــا را نســبت بــه محیــط زیســت جلــب 
بــاز  می کننــد و درخواســت روپاک هــای جدیــد و 
ــی  ــف اخالق ــوع حــس تخل ــک ن ــیرآب، ی ــتن ش گذاش

ــی رود. ــاب م به حس
ــی  ــی هاوای ــندگان بوم ــه باش ــت ک ــب نیس ــل تعج قاب
ــان  ــان برای ش ــد دیرینه شناس ــوش ندارن ــا خ وماوریزه
بگوینــد اجدادشــان نیمــی از انــواع پرندگانــی را کــه در 
ــود  ــد ناب ــرده بودن ــل ک ــد تکام ــد جدی ــی و زیالن هاوای
ســاخته اند، همچنــان کــه مردمــان بومــی امریــکا خــوش 
ــان  ــه مردم ــد ک ــان بگوین ــان برای ش ــد باستان شناس ندارن
را  جنوب غربــی  امریــکای  از  بخش هایــی  اناســازی 
خالــی از جنــگل کرده انــد. یافته هــای دیرینه شناســان 
ــه  ــرای برخــی از شــنوندگان شــبیه ب و باستان شناســان ب
ــط  ــده توس ــه ش ــت، پرداخت ــتانه یی اس ــه ی نژادپرس بهان
ســفیدها بــرای خلــع یــد افــراد بومــی. مثــل ایــن اســت 
ــد  ــرین ب ــما مباش ــداد ش ــد »اج ــمندان بگوین ــه دانش ک
ــه  ــد ک ــزاوار بودن ــن رو س ــد، از ای ــان بودن زمین های ش
ــکا و  ــتان امری ــی ازسفیدپوس ــوند«. برخ ــد ش ــع ی خل
اســترالیا کــه مخالــف حقــوق ماهانــه و پرداخــت غرامات 
زمیــن بــرای باشــندگان بومــی امریــکا و اســترالیا انــد، در 
واقــع ابتــکار پیشــبرد ایــن بحــث را به دســت گرفته انــد. 
نه تنهــا افــراد بومــی، بلکــه برخــی از انتروپولوژیســت ها 
ــا  ــد و ب ــه می کنن ــا را مطالع ــه آن ه ــانی ک و باستان شناس
ــه ی  ــر به مثاب ــافات اخی ــه اکتش ــوند، ب ــنا می ش ــا آش آن ه

ــد. ــگاه می کنن ــه ن ــای نژادباوران دروغ ه
ــا  ــه ب ــت هایی ک ــی و انتروپولوژیس ــراد بوم ــی از اف برخ
ــف  ــد موضع شــان افراطــی و مخال آن هــا همســویی دارن
اســت. آن هــا تاکیــد می ورزنــد کــه افــراد بومــی 
درگذشــته )و معاصرین شــان امــروز( انســان های نجیــب 
ــت را  ــد، طبیع ــت بوده ان ــط زیس ــرین آگاه محی و مباش
ــتند، در  ــرام داش ــه آن احت ــناختند و ب ــک می ش از نزدی
ــد و هرگــز  ــاه زندگــی می کردن بهشــت مجــازی و بی گن
ــه روزی  ــد. چنان ک ــه خــالف ورزی نزده ان ــم دســت ب ه
یکــی از شــکارچیان نیوگینــی بــه مــن گفــت »اگــر روزی 
موفــق شــوم کــه کبوتــر بزرگــی را از یــک ســمت روســتا 
شــکارکنم، یــک هفتــه انتظــار می کشــم تــا بــار دیگــر از 
ســمت مخالــف کبوترانــی را شــکارکنم«. فقــط ســاکنان 
ــد،  ــه از طبیعت ان ــد کــه بیگان شــیطان صفت جهــان اول ان
بــه محیــط زیســت احتــرام ندارنــد و ویــران اش می کننــد.

 – جــدال  ایــن  افراطــی  هردوگــروه  واقــع،  در 
نژادپرســت ها و آن هایــی کــه بــه بهشــتی درگذشــته بــاور 
دارنــد – در نگاه شــان نســبت بــه افــراد بومــی به مثابــه ی 
کســانی کــه اساســاً – چــه فروتــر وچــه برتــر- از افــراد 
ــتند.  ــتباه هس ــار اش ــد، دچ ــان اول متفاوت ان ــدرن جه م
ــه انســان  ــی ک ــط زیســتی، از زمان ــع محی ــت مناب مدیری

هوموســپین بــه نوآوری هــای مــدرن، مؤثریــت و مهــارت 
ــد،  ــش پرداختن ــال پی ــزار س ــدود پنجاه ه ــکار در ح ش
پیوســته یــک مشــکل پایــدار بــوده اســت. آغاز مســکونی 
ــش،  ــال پی ــدود 46000 س ــترالیا در ح ــاره ی اس ــدن ق ش
انقــراض پی درپــی و ســریع نســل پســتانداران غول پیکــر 
ــود. هــر  ــزرگ همــراه ب ــات ب اســترالیایی و ســایر حیوان

یــک از ســیطره های انســانی در ســرزمین هایی کــه 
ــمالی،  ــکای ش ــترالیا، امری ــه اس ــود – چ ــان ب ــد انس فاق
امریــکای جنوبــی، مدغاســکر، جزایــر مدیترانــه، هاوایــی 
و زیالنــد جدیــد و شــماری از جزایــر پاســیفیک – 
انقــراض نســل حیوانــات بزرگــی را کــه بــدون تــرس از 
انســان ها تکامــل کــرده بودنــد، در پــی داشــت. هرکــس 
می توانــد به دلیــل شــناخته شــده )بعدتــر درکتــاب 
ــش  ــرداری بی ــد( در دام بهره ب ــد ش ــح داده خواه توضی
ــتی  ــط زیس ــع محی ــتفاده از مناب ــه ی اس ــد و بی روی از ح
ــر و  ــت پایان ناپذی ــگاه نخس ــع در ن ــه مناب ــد: این ک بیافت
ــه ی  ــانه های تخلی ــه نش ــند؛ این ک ــه نظرمی رس ــراوان ب ف
ــت   ــادی در ظرفی ــانات ع ــطه ی نوس ــان به واس اولیه ی ش
ــه  ــد؛ این ک ــان می مان ــا، پنه ــال ها و دهه ه ــن س ــع، بی منب
مشــکل اســت مــردم قبــول کننــد کــه در اســتفاده از یــک 
منبــع مشــترک ازخــود خویشــتن داری نشــان بدهنــد )کــه 
بــه نــام تراژدی هــای مشــترک یــا عــام شــناخته شــده، در 
فصل هــای آینــده بــه آن پرداختــه خواهنــد شــد(؛ این کــه 
ــی از  ــبینی برخ ــاً پیش ــتم، اغلب ــای ایکوسیس پیچیدگی ه
پیامدهــای آشــفتگی های برســاخته ی دســت انســان 
ــن  ــاً ناممک ــوژی تقریب ــص ایکول ــرای متخص ــا ب را حت
می ســازد. مشــکالت محیــط زیســتی کــه امــروزه کنتــرل 
آن دشــوار اســت، یقینــاً در گذشــته دشــوارتر بوده اســت. 
ــتند  ــه نمی توانس ــوادی ک ــراد بی س ــاره ی اف ــژه درب به وی
ــی را  ــی اجتماع ــه فروپاش ــوط ب ــوردی مرب ــات م مطالع
ــا  ــط زیســت باعــث شــده ت ــد، آســیب های محی بخوانن
به جــای درک اقدامــات غیرعمــدی و پیامدهــای غیرقابــل 
ــر،  ــای مقص ــی نابین ــاظ اخالق ــان را از لح ــی، آن پیش بین
خودخــواه آگاه و درخــور مجــازات بدانیــم. از میــان 
ــان  ــا( در زم ــد مایاه ــیده اند )مانن ــه فروپاش ــی ک جوامع
ــه  ــد، ن ــق بوده ان ــرفته و موف ــر، پیش ــتر مبتک ــود بیش خ

ــدوی. احمــق و ب
ــد  ــی بودن ــران فاســد و نادان ــه مدی انســان های گذشــته ن
کــه ســزاوار نابــودی و یــا خلع یــد شــدن باشــند، و نه هم 
محیــط زیست شناســان آگاه و چیزفهمــی کــه مشــکالت 
حل وفصــل  به گونه یــی  را  خــود  زیســت  محیــط 
می کردنــد کــه مــا امــروز قــادر بــه حــل آن نیســتیم. آن ها 
انســان هایی بودنــد ماننــد مــا و بــا مشــکالت گســترده یی 
کــه مــا امــروز بــا آن روبــه رو هســتیم، روبــه رو بوده انــد. 
آن هــا نیزماننــد مــا پیوســته برســر دوراهــی پیــروزی یــا 
شکســت قــرار گرفته انــد. ایــن پیــروزی و شکســت هــم 
ــش  ــه در پی ــت و شــرایطی داشــته ک ــه موقعی بســتگی ب
ــرایطی  ــن ش ــی بی ــه تفاوت های ــی، ا لبت ــد. بل می گرفتن
ــا آن رو بــه رو هســتیم و شــرایطی کــه مردمــان  کــه مــا ب
ــدازه ی  ــه ان ــد وجــود دارد، امــا ب ــه رو بوده ان گذشــته روب
کافــی شــباهت هایی نیــز وجــود دارد کــه مــا بتوانیــم از 

آن هــا بیاموزیــم.
افــزون برهمــه، کار نادرســت و خطرناکــی خواهــد بــود 
ــان  ــب مردم ــا مناس ــای گوی ــه رفتاره ــرای توجی ــر ب اگ
بومــی در رابطــه بــه محیــط زیست شــان بــه فرضیه هــای 
تاریخــی اســتناد کنیــم. در اکثــر مــوارد مؤرخیــن و 
باستان شناســان بیشــترینه شــواهدی را نشــان داده انــد کــه 
ایــن فرضیــه )دربــاره ی بهشــت – ماننــد ادعای هــواداران 
محیــط زیســت( نادرســت بــوده اســت. اســتناد بــه ایــن 
فرضیــه به خاطــر توجیــه رفتارهــای گویــا مناســب افــراد 
ــه ایــن مفهــوم نیــز اســت کــه می پذیریــم اگــر  بومــی ب
ایــن فرضیــه رد شــد نســبت بــه آنــان بدرفتــاری کنیــم. 
در واقــع، مــوردِ مخالفــت بــا بدرفتــاری نســبت بــه آن هــا 
ــارب  ــاره ی تج ــی درب ــه ی تاریخ ــدام فرضی ــی برک متک
ــر یــک  ــن امرمتکــی ب محیــط زیســتی آن هــا نیســت: ای
اصــل اخالقــی اســت، از جملــه اینکــه اگرکســانی افــراد 
دیگــری را فرمان بــردار، محــروم یــا منهــدم ســازند 

ــت. ــت اس ــی نادرس ــاظ اخالق به لح
ادامه دارد...
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ــنبه  ــش روز ش ــای ارت ــتان - مقام ه ــل، افغانس کاب
گفتنــد ماموریــت ناتــو در افغانســتان تحقیقــات 
ــش از  ــای کشــته شــدِن بی ــورد ادعاه ــی در م ابتدای
ــر  ــی اخی ــی در نتیجــه ی حمــالت هوای 20 غیرنظام
ــاز  ــد را آغ ــی هلمن ــت جنوب ــا در والی امریکایی ه
کــرده اســت. بــزرگان ولســوالی ســنگین، صحنــه ی 
بــا  اخیــر،  درگیری هــای ســنگین در هفته هــای 
توســط  افغانســتان  ارتــش  پســت های  انفجــار 
ــه ی  ــن حمل ــه چندی ــد ک ــا، گفته ان ــان در آن ج طالب
ــه  ــح روز جمع ــل صب ــا در اوای ــی امریکایی ه هوای
ــن زن و  ــه چندی ــی، از جمل ــت کم 22 غیرنظام دس

ــت. ــته اس ــودک، را کش ک
جنــرال چارلــز کلیولنــد، ســخنگوی ماموریــت 
ــی  ــرد فرمانده ــد ک ــکا، تاکی ــری امری ــو به رهب نات
ارتــش هیــچ شــواهد قطعی یــی را کــه نشــان 
بدهــد غیرنظامیــان در ایــن حمــالت هوایــی کشــته 
ــک  ــه »ی ــا گفــت ک ــده اســت؛ ام شــده باشــند، ندی
ــار  ــردن اعتب ــخص ک ــرای مش ــمی ب ــی رس بررس
ــرد  ــالوه ک ــت. او ع ــده اس ــاز ش ــا« آغ ــن ادعاه ای
ــارج  ــو، خ ــران نات ــامل افس ــات ش ــم تحقیق ــه تی ک
ــت تــا از بی طرفــی  از فرماندهــان امریکایــی، اس
ــت:  ــد گف ــرال کلیولن ــود. جن ــل ش ــان حاص اطمین
ایــن مــورد تحقیــق می کنیــم و  »مــا قطعــا در 
ــدی  ــان را ج ــدِن غیرنظامی ــته ش ــای کش ــا ادعاه م
می گیریــم، هرچنــد در ایــن مرحلــه به صــورت 
کل هیــچ نشــانه یی در دســترس نداریــم کــه نشــان 

بدهــد غیرنظامیــان کشــته شــده اند«.
ــان داســتان متفاوتــی  ــا ایــن حــال، بســتگان قربانی ب
ارائــه کردنــد. حمیــد گل، 1۸ ســاله، که در لشــکرگاه 
ــه  ــت نوشــابه می فروشــد گفــت ک ــن والی مرکــز ای
۹ عضــو خانــواده اش در قریــه ی لکــری در ولســوالی 
ــدند.  ــته ش ــی کش ــالت هوای ــط حم ــنگین توس س
حمیــدگل گفــت کــه او و یکــی از برادرانــش، کــه 
او نیــز در لشــکرگاه بــود، تنهــا اعضــای بازمانــده ی 
خانواده شــان هســتند. مــال پاچــا، پــدر آن هــا، ســال 
ــای گل  ــود. آق گذشــته در انفجــاری کشــته شــده ب

ــفر  ــه س ــه قری ــن ب ــرم و م ــرادر کالن ت ــت: »ب گف
ــان  ــرادران و خواهرم ــادر، ب ــم م ــا دریابی ــم ت کردی
چگونــه کشــته شــده اند.« »وقتــی مــا رســیدیم، 
بیــرون  مخروبه هــا  از  را  آن هــا  روستانشــینان 
ــا در  ــه درگیری ه ــت ک ــای گل گف ــیدند«. آق می کش
ــرده  ــور ک ــواده ی او را مجب ــتایش خان ــراف روس اط
ــادر و  ــا م ــد، ام ــکان کن ــکرگاه نقل م ــه لش ــود ب ب
خواهــر و برادرانــش به دلیــل تشــدید خشــونت 
ــنگین  ــه س ــل ب ــاه قب ــه م ــدود س ــکرگاه ح در لش
ــی  ــالت هوای ــه حم ــت ک ــد. او گف ــته بودن بازگش
بی بــی بختــاور، مــادر 40 ســاله اش، شــش بــرادرش 

ــر  ــی، خواه ــاز بی ب ــد، ن ــاله بودن ــا 17 س ــه 4 ت ک
۵ ســاله ی او و یــک کــودک بــرادرش را کشــته 
اســت. حاجــی محمــد داوود، بزرگــی از ولســوالی 
ســنگین کــه بــه لشــکرگاه فــرار کــرده اســت گفــت 
ــد را  ــم فدامحم ــه ی معل ــه ی دیگــری خان ــه حمل ک
هــدف قــرار داد و او و 12 عضــو خانــواده اش - دو 
زنــش، دو عــروس و هشــت کــودک او- را کشــت. 
آقــای داوود گفــت کــه حمــالت هوایــی خانه هــای 
ــان  ــه جنگجوی ــی ک ــک مســجد، جای ــه ی ــک ب نزدی
ــب کــرده و در  ــان در آن اقامــت داشــتند تخری طالب
ــه  ــت ک ــتند. او گف ــی را کش ــوع 22 غیرنظام مجم

ایــن تعــداد تلفــات توســط افــرادی کــه در تدفیــن 
حضــور داشــتند، نیــز تاییــد شــده اســت. او گفــت: 
»هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه غیرنظامیــان کشــته 
شــده اند و حکومــت نبایــد آن را پنهــان یــا رد 

ــه نیســت«. ــن عادالن ــد.« »ای کن
ایــن ادعاهــا چنــد روز پــس از آن مطــرح می شــود 
ــش  ــورد افزای ــتان در م ــد در افغانس ــل متح ــه مل ک
نتیجــه ی  در  غیرنظامیــان  تلفــات  دراماتیــک 
عملیات هــای هوایــی ابــراز نگرانــی کــرد. ایــن 
ــر  ــته منتش ــه ی گذش ــه هفت ــزارش اش ک اداره در گ
شــد، گفــت کــه حمــالت هوایــی نیروهــای هوایــی 
ــات  ــان در ســال 2016 باعــث تلف ــی و افغ بین الملل
ــرگ و  ــورد م ــت )2۵0 م ــده اس ــی ش ۵۹0 غیرنظام
340 مــورد جراحــت(، کــه باالتریــن تعــداد تلفــات 
ــر  ــه دو براب ــک ب ــو و نزدی ــال 200۹ بدین س از س
]تعــداد تلفــات[ ثبــت شــده در ســال 201۵ اســت.
روز شــنبه، مقام هــای حکومــت افغانســتان در والیت 
ــان در  ــه غیرنظامی ــا ک ــن ادعاه ــان ای ــد هم چن هلمن
ســنگین کشــته شــده اند، را رد کردنــد. امــا اســتدالل 
آن هــا هم چنیــن بــر کنتــرل در حــال انقبــاض 
ــان  ــد داشــت، چــون طالب ــا تاکی ــت در آن ج حکوم
اساســا تمــام قلمــرو، درســت تــا دروازه هــای 
تصــرف  را  ســنگین،  در  حکومتــی  محوطــه ی 
ــت  ــن والی ــی ای ــات، وال ــات اهلل حی ــد. حی کرده ان
در یــک کنفرانــس خبــری در لشــکرگاه گفــت: 
ــاری  ــه اســت، ع ــرار گرفت ــه هــدف ق ــی ک »منطقه ی
ــز  ــری مرک ــه کیلومت ــت – در س ــان اس از غیرنظامی
ولســوالی باشــنده یی وجــود نــدارد و حمــالت 
ــری محوطــه ی ولســوالی انجــام  ــی در 700 مت هوای
شــده اند، جایــی کــه هیــچ غیرنظامی یــی در آن 
فاصلــه  ینزدیــک بــه میــدان نبــرد قــادر بــه زندگــی 
کــردن نیســت«. او گفــت کــه حــدود 60 جنگجــوی 

ــدند. ــته ش ــی کش ــالت هوای ــن حم ــان در ای طالب
جنــرال کلیولنــد گفــت در جریــان هفتــه ی گذشــته 
ایــاالت متحــده به تنهایــی حــدود 30 حملــه ی »هــوا 
ــی و  ــالت هوای ــه حم ــی ک ــن« - اصطالح ــه زمی ب
از چرخبال هــا  توپ هــای شلیک شــده  هم چنیــن 
ــن ولســوالی انجــام داده  را شــامل می شــود - در ای
اســت کــه نشــانه ی میــزان شــدت جنــگ در ســنگین 
ــای  ــز در نبرده ــان نی ــی افغ ــای هوای ــت. نیروه اس
ــورد تعــداد  ــا مقام هــا در م ــد، ام ــل بودن ــر دخی اخی
دقیــق حمالتــی کــه هواپیماهــای آن هــا در ســنگین 
انجــام داده انــد، اظهــار نظــر نمی کننــد. جنــرال 
ــت  ــاع گف ــخنگوی وزارت دف ــری، س ــت وزی دول
ــان  ــی افغ ــای هوای ــته نیروه ــاه گذش ــه م ــه در س ک
در کِل هلمنــد 114 حملــه ی هوایــی انجــام داده انــد.
والیــت  بزرگتریــن  قلمــرو،  لحــاظ  از  هلمنــد، 
ــتاز  ــخاش پیش ــت خش ــت و در کش ــتان اس افغانس
اســت. از آن جایــی کــه طالبــان کنتــرل بخــش 
بــزرگ آن را از حکومــت بــه چنــگ آورده انــد، 
ــک  ــه ی ــه ب ــکا ک ــری امری ــو به رهب ــت نات ماموری
بــا  مبــارزه  و  مشــوره دهی  کوچــک  ماموریــت 
ــت بیشــتر  ــه دخال ــل شــده اســت، ب ــزم تبدی تروری
وادار شــده اســت. در حــال حاضــر، حــدود 13300 
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــی در افغانس ــرباز بین الملل س

ــتند. ــی هس ــا امریکای ــن آن ه ۸400 ت
ایــاالت متحــده اعــالن کــرده اســت کــه 300 
ــاز  ــد ب ــه هلمن ــار ب ــی ]آن[ در به ــدار دریای تفنگ
خواهنــد گشــت تــا بــه نیروهــای افغــان کــه 
ــی  ــوند -  طالبان ــان ش ــع طالب ــد مان ــالش می کنن ت
تنگ تــر  لشــکرگاه  اطــراف  در  را  حلقــه  کــه 
کمــک  آن هــا  بــه  و  داده  مشــوره   – کرده انــد 
کننــد. در اوج جنــگ در هلمنــد در ســال 2011، 
ــت  ــن والی ــی در ای ــدار دریای ــدود 20000 تفنگ ح
ــد، پــس  ــه هلمن وجــود داشــتند. بازگشــت آن هــا ب
ــت  ــای جه ــال 2014، گوی ــل در س ــروج کام از خ
ــده  ــن، فرمان ــان نیکولس ــرال ج ــت. جن ــگ اس جن
ــه ی  ــو در افغانســتان، هفت ــی و نات نیروهــای امریکای
ــرد و  ــف ک ــت توصی ــگ را بن بس ــن جن ــته ای گذش
گفــت کــه او بــرای کمــک بــه نیروهــای افغــان در 
شکســتن بن بســت بــه »چنــد هــزار« ســرباز بیشــتر 
ــک  ــنبه، ی ــن روز ش ــت. هم چنی ــد داش ــاز خواه نی
ــاری  ــواد انفج ــکرگاه م ــاری در لش ــذار انتح بمب گ
را جلــو یــک بانــک منفــر ســاخت، حداقــل ۸ تــن 
را کشــت و 2۵ تــن دیگــر را زخمــی ســاخت 
ــس شــورای  ــل، ریی ــم ات ــه ی عبدالکری ــه گفت ــه ب ک
ــربازان و  ــا س ــان آن ه ــت در می ــن والی ــی ای والیت

ــد. ــان بودن غیرنظامی

در  که  ساله،   18 گل،  حمید  کردند.  ارائه  متفاوتی  داستان  قربانیان  بستگان  حال،  این  با 
قریه ی  در  خانواده اش  عضو   9 که  گفت  می فروشد  نوشابه  والیت  این  مرکز  لشکرگاه 
لکری در ولسوالی سنگین توسط حمالت هوایی کشته شدند. حمیدگل گفت که او و یکی 
از برادرانش، که او نیز در لشکرگاه بود، تنها اعضای بازمانده ی خانواده شان هستند. مال 
پاچا، پدر آن ها، سال گذشته در انفجاری کشته شده بود. آقای گل گفت: »برادر کالن ترم 
شده اند.«  کشته  چگونه  خواهرمان  و  برادران  مادر،  دریابیم  تا  کردیم  سفر  قریه  به  من  و 
»وقتی ما رسیدیم، روستانشینان آن ها را از مخروبه ها بیرون می کشیدند«. آقای گل گفت 
که درگیری ها در اطراف روستایش خانواده ی او را مجبور کرده بود به لشکرگاه نقل مکان 
کند، اما مادر و خواهر و برادرانش به دلیل تشدید خشونت در لشکرگاه حدود سه ماه قبل به 
سنگین بازگشته بودند. او گفت که حمالت هوایی بی بی بختاور، مادر 40 ساله اش، شش 
برادرش که 4 تا 17 ساله بودند، ناز بی بی، خواهر 5 ساله ی او و یک کودک برادرش را کشته 
است. حاجی محمد داوود، بزرگی از ولسوالی سنگین که به لشکرگاه فرار کرده است گفت 
که حمله ی دیگری خانه ی معلم فدامحمد را هدف قرار داد و او و 12 عضو خانواده اش – دو 
زنش، دو عروس و هشت کودک او – را کشت. آقای داوود گفت که حمالت هوایی خانه های 
نزدیک به یک مسجد، جایی که جنگجویان طالبان در آن اقامت داشتند تخریب کرده و در 
مجموع 22 غیرنظامی را کشتند. او گفت که این تعداد تلفات توسط افرادی که در تدفین 
حضور داشتند، نیز تایید شده است. او گفت: »هیچ شکی وجود ندارد که غیرنظامیان کشته 

شده اند و حکومت نباید آن را پنهان یا رد کند.« »این عادالنه نیست«.

ناتو و بررسی ادعای کشته شدن 22 غیرنظامی افغان 
در نتیجه ی حمالت هوایی امریکا

نیویارک تایمز/مجیب مشعل و تیمورشاه
ترجمه: حمید مهدوی
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حاکمیت  دوران  انقالبی  شاعر  شفیعی،  بارق 
بسیار  واکنش های  درگذشت.  آلمان  در  کمونیست ها، 
انترنیتی  رسانه های  در  که  سوگوارانه یی  و  همدالنه 
افغانستان نسبت به او ابراز شدند، برای من پرسش آور 
و  مرگی،  هر  اساسا  این که  به خاطر  نه  هم  آن  بودند. 
مخصوصا مرگ یک شاعر و فرهنگی، سبب انگیزش 
به خاطر  نه  و  می شود.  افراد  میان  در  همدالنه  عاطفی 
از سقوط رژیم  بارق شفیعی در سال های پس  این که 
ادبیات  و  گرفت  پیش  در  متفاوتی  راه  کمونیستی 
متفاوتی تولید کرد و اساسا فعالیت ادبی قابل اعتنایی 
و  ادب  و  شعر  اهل  جوانان  به ویژه  بسیاری،  داشت. 
داشتند  گرامی  را  شفیعی  بارق  هنری،  حساسیت های 
افغانستان  در  نو  شعر  پیش کسوتان  از  را  او  چون 
حاکمیت  دوران  که  عده یی  میان،  این  در  می دانستند. 
در  او  از  نیز  می دانند  سیاهی  دوران  را  کمونیست ها 
همان  این  کردند.  تجلیل  فیس بوک  چون  رسانه هایی 

وجه پرسش آور این قصه است.
بارق شفیعی شعرهای انقالبی بسیار گفت. شاید بهتر 
باشد آن شعرها را »نظم« بنامیم. در آن نظم ها، او زبان 
ِ سرخ چیزی شد که خودش انقالب می خواند )اما در 
تاریخ افغانستان به نام کودتا ثبت شده است(. نظم های 
اهمیت دارند که در آن  این جهت  از  انقالبی شفیعی 
بود.  نظم هایی  چنان   ِ بلیغ  گان  سراینده  از  او  دوره 
یعنی آنچه او برای انقالب یا در مذمت نظم مستقر ِ 
پیش از کودتا می سرود، قوی و تاثیرگذار بود. به بیانی 
دیگر، زبان و ادب و فن بیان بارق شفیعی در ملتهب 
کردن فضای انقالبی آن دوران و تحکیم نظم جدیدی 
بود، نقش  برخاسته  برابر نظم کهن  از شورش در  که 
برجسته داشت. از آن سو، می دانیم که رژیم کمونیستی 
نمی توانست بدون عرضه کردن یک روایت جذاب و 
انقالبی )به مدد ِ استعدادهایی چون بارق شفیعی( حتا 
همان قدر که سر پا ماند، بماند. بارق شفیعی هر چه که 
از مفاهیمی چون عدالت، رنج کارگر، ستم فرادستان، 
داشت،  ذهن  در  طبقاتی  شکاف های  و  بی نوایان  درد 
داشت. اما آنچه او برای به میان آمدن و مستحکم شدن 
نظام شداد ِ کمونیستی گفت و سرود، در نهایت بازوی 

ادبی-هنری ستمگری شد.
شاید کسی بگوید که همه اشتباه می کنند و ای بسا که 
بارق شفیعی نیز دل خوشی از آن دوران نداشته بوده 
باشد. شاید چنین باشد. اما برای من سوال اصلی این 
است که کسانی که هم از ستم های آن دوران می نالند 
و  ایجاد  در  شفیعی  بارق  چون  افرادی  که  )دورانی 
بارق شفیعی  و هم شعرهای  داشتند(  نقش  آن  تداوم 
این دو وجه قضیه را چه گونه کنار هم  را می ستایند، 

می نشانند؟

وزارت امــور زنــان افغانســتان اعــالم کــرده اســت 
کــه حضــور زنــان در ادارات دولتــی کاهــش یافتــه 
اســت. ســپوژمی وردک معیــن ایــن وزارت در 
یــک کنفرانــس خبــری در کابــل گفتــه اســت کــه 
ــه حضــور  ــن وزارت نشــان می دهــد ک بررســی ای
زنــان در ادارات دولتــی از 22درصــد بــه 20درصــد 
ــد  ــن اداره گفته ان ــه اســت. مســئوالن ای ــل یافت تقلی
کــه عــدم شایسته ســاالری، نگــرش منفــی نســبت 
ــای  ــان و محدودیت ه ــت زن ــان، آزار و اذی ــه زن ب
ــور  ــش حض ــی کاه ــل اصل ــی دالی ــر اجتماع دیگ

ــند. ــی می باش ــان در ادارات دولت زن
بحــث حضــور زنــان در ادارات دولتــی بــا تشــکیل 
افغانســتان همــواره  نظــام جدیــد سیاســی در 
به مثابــه ی یــک اصــل اساســی مطــرح بــوده 
ــان  ــن در دوران طالب ــش از ای ــه پی ــان ک اســت. زن
و حکومــت مجاهدیــن اجــازه ی کار در بیــرون 
ــت  ــن فرص ــن دوره ای ــتند، در ای ــه را نداش از خان
را به دســت آوردنــد تــا نقــش موثرتــری را در 
ــا  ــع ب ــت در واق ــن فرص ــد. ای ــا کنن ــه ایف جامع
ــت و  ــی صــورت گرف ــه ی بین الملل ــت جامع حمای
ــرای  ــی ب ــدات الزم قانون ــان تمهی ــار آن تحــت فش
ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای زنــان، انجــام 
ــان را  ــت از زن ــی حمای ــه ی بین الملل ــد. جامع ش
به مثابــه ی یکــی از پیش شــرط های خــود بــرای 
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــرار دادن ــتان ق ــه افغانس ــک ب کم
ــرون  ــه بی ــه ب ــه های خان ــان را از گوش ــب زن ترتی

ــازند. ــه س ــان را وارد جامع ــانده و آن کش
ــت  ــد حمای ــن دوره ی جدی ــول ای ــن، در ط بنابرای
جامعــه ی  اولویــت  یــک  به مثابــه ی  زنــان  از 
ــی  ــه برخ ــا ب ــا این ج ــود و ت ــرح ب ــی مط بین الملل
تعریــف  نائــل شــده اند.  نیــز  دســت آوردهایی 
جدیــدی از نقــش زنــان در جامعــه و ایجــاد 
ــای  ــکیل طرزالعمل ه ــی و تش ــای قانون حمایت ه
ــان در ادارات  ــی زن ــور حتم ــرای حض ــخص ب مش
دولتــی و ســاختارها و نهادهــای رســمی، بســیاری 

از دروازه هایــی را کــه در دوره هــای قبلــی بــه روی 
ــه  ــل توج ــش قاب ــود و بخ ــود، گش ــته ب ــان بس زن
زنــان را وارد فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی 

ــرد. ک
ــاً در برخــی از  ــا صرف ــن فرصت ه ــه، ای ــا این هم ب
ــر  ــد و جمعیــت کثی ــزرگ محــدود مان شــهرهای ب
ــاده ی  ــتایی و دورافت ــق روس ــه در مناط ــان را ک زن
پوشــش  تحــت  می کننــد،  زندگــی  افغانســتان 
قــرار نــداد. تمامــی تالش هــا، محــدود بــه مناطــق 
ــات از محــور توجــه  ــراء و قصب ــد و ق شــهری ش
نهادهــای مدافــع حقــوق زنان محــروم مانــد. عالوه 
برایــن بســیاری از اقداماتــی کــه از ســوی نهادهــای 
مختلــف، انجوهــا، موسســات و نهادهــای جامعــه ی 
ــته یی  ــای ناخواس ــت، پیامده ــورت گرف ــی ص مدن
ــن  ــر ای ــت. اکث ــته اس ــی داش ــان در پ ــرای زن را ب
ــی  کارهــا کــه به شــکل بالمقطــع، محــدود، پروژه ی
و ســلیقوی اجــرا شــدند، روح حاکــم بــر جامعــه ی 
افغانســتان را درک نکردنــد و بــا اقدامات شــتاب زده 
و غیرواقع بینانــه، تصویــر مطلوبــی را ارائــه نکردنــد. 
ــال  ــات پیامدهــای ناخواســته یی را به دنب ــن اقدام ای
ــد  ــدک خــود را نشــان می دهن ــه اندک ان داشــت ک
ــان  ــرای زن و برخــالف تصــور نه تنهــا شــرایط را ب
بهتــر نکــرده، بلکــه باعــث افزایــش حساســیت ها، 
ــردرگمی در  ــیتی و س ــکاف های جنس ــدید ش تش

الگوهــای زنــان افغــان نیــز گردیــده اســت.
بــدون شــک، بخــش عمده یــی از مشــکالت ناشــی 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  متصلــب  ســنت های  از 
ــم  ــه حاک ــن جامع ــال ها در ای ــی س ــه ط ــت ک اس
ــان  ــیاری از زن ــرای بس ــن راه را ب ــت. ای ــوده اس ب
ــان  ــع از حضــور آن ــه نحــوی مان ــرده و ب ــگ ک تن
ــی  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای اجتماع در عرصه ه
مشــکالت  برایــن  عــالوه  امــا  اســت.  شــده 
ــته بســیاری  ــای ناخواس ــای، پیامده فرهنگــی دیرپ
از برنامه هــای حمایــت از زنــان نیــز در بدتــر 
شــدن شــرایط زنــان در افغانســتان موثــر می باشــد. 

ایــن چیــزی اســت کــه متاســفانه تاکنــون از 
ــه  ــور ب ــت گذاران ام ــان و سیاس ــم کارشناس چش
ــا  ــی تحلیل ه ــت و در تمام ــده اس ــی مان دور باق
و موضع گیری هــا نســبت بــه مســائل زندگــی 
زنــان در افغانســتان، انگشــت اتهــام بــه ســنت های 
فرهنگــی و اجتماعــی و عــدم آگاهــی مــردم نشــانه 
ــه  ــی ک ــه بســیاری از برنامه های ــی رود. در حالی ک م
ــود  ــدف بهب ــه ه ــان و ب ــت از زن ــت حمای در جه
ــا  ــه اســت، ب ــان صــورت گرفت شــرایط زندگــی آن
ــی از  ــرات منف ــود تاثی ــته ی خ ــای ناخواس پیامده

خــود به جــا گذاشــته اند.
تــالش بــرای بهبــود وضعیــت زنــان و زمینه ســازی 
بــرای حضــور موثــر آنــان در ســاختارهای دولتــی، 
یــک ضــرورت اســتراتژیک و اساســی اســت 
ــع و  ــات جام ــد اقدام ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس و ب
همه جانبــه روی دســت گرفتــه شــود. دولــت بایــد 
ابتــکار عمــل در ایــن حــوزه را بــه دســت گرفتــه 
ــای  ــی پیامده ــع، تمام ــتراتژی جام ــرح اس ــا ط و ب
خواســته و نــا خواســته ی برنامه هایــی را کــه 
در جهــت حمایــت از زنــان انجــام می شــوند، 
ارزیابــی نمایــد. از طــرف دیگــر، اقدامــات در 
ــد  ــهری باش ــق ش ــر از مناط ــد فرات ــه بای ــن زمین ای
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان را ک ــتر زن ــت بیش و جمعی
ــت  ــد، تح ــی می کنن ــات زندگ ــا و قصب در قریه ه
پوشــش قــرار دهــد. زنــان مناطــق روســتایی حتــا 
بیشــتر از زنــان شــهری بایــد مــورد پوشــش دولــت 
و نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان قرارگیرنــد، زیــرا 
ــر  ــهری در گی ــان ش ــتر از زن ــب بیش ــان به مرات آن
ــارهای  ــا و فش ــتند و قربانی ه ــاری هس ــائل ج مس
بیشــتری را متحمــل می شــوند. بدیهــی اســت 
ــان  ــرای زن ــه ب ــتانداردهای دوگون ــود اس ــه وج ک
ــرایط را  ــاله، ش ــن مس ــا ای ــه ب ــه ی دوگان و مواجه
ــان  ــت حضــور زن ــرد و در نهای ــد ک ــر خواه حادت
در جامعــه و سیاســت و اقتصــاد از ایــن هــم کمتــر 

خواهــد شــد.

شاعر یک عصیان ِ 
دردآفرین
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چرا شرایط برای زنان افغان بهتر نمی شود؟
عرفان مهران



تدارک تظاهرات بزرگ در مکزیک علیه ترامپ

اردوغان درباره ی عملیات در سوریه: بعد از الباب به سوی رقه می رویم

اشتاین مایر رییس جمهور آلمان  شد

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان

استرالیا برای نخستین بار از یک عضو داعش »سلب تابعیت« کرد

ده هــا ســازمان و نهــاد مدنــی در مکزیــک تظاهــرات 
ــه ی  ــه برنام ــن کشــور علی ــر ای ــی را در سراس بزرگ
ــکا  ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام دیوارکشــی دونال

ــد. ــدارک دیده ان ــک ت ــرز مکزی در م
ــک  ــرار اســت در 20 شــهر مکزی ــرات ق ــن تظاه ای
ــای  ــر بن ــی آن در براب ــز اصل ــود و مرک ــزار ش برگ
اســتقالل مکزیکوســیتی، پایتخــت این کشــور اســت.

ــه ی  ــه هزین ــپ از این ک ــد ترام ــان، دونال ــن می در ای
ــارد  ــش از 21 میلی ــرزی بی ــوار م ــاز دی ساخت وس
دالــر بــرآورد شــده اســت نارضایتــی خــود را اعــالم 

کــرد.
ــه  ــت ک ــته اس ــود نوش ــر خ ــه ی توئیت او در صفح
ــد  ــد ش ــه خواه ــن برنام ــوع ای ــه زودی وارد موض ب
ــش  ــه ی آن را کاه ــا هزین ــرد ت ــد ک ــالش خواه و ت

ــد. ده
دونالــد ترامــپ بارهــا چــه در کارزار انتخاباتــی خود 
و چــه پــس از آن از ســاخت یــک دیــوار مــرزی بین 

امریــکا و مکزیــک دفــاع کرده اســت.
ــن  ــاخت ای ــه س ــود هزین ــی خ او در کارزار انتخابات

ــود. ــرده ب ــر اعــالم ک ــارد دال ــوار را 12 میلی دی
)رادیو زمانه(

Mani Meshkinqalam

Sakhidad Hatif

Dawood Sarkhosh
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رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه 
گفتــه اســت کــه نیروهــای ایــن کشــور بــه همــراه 
شورشــیان مخالــف دولــت ســوریه وارد مرکــز شــهر 

ــده اند. ــوریه ش ــمال س ــاب در ش الب
ــه  ایــن شــهر در کنتــرل نیروهــای گــروه موســوم ب

ــرار دارد. ــت اســالمی )داعــش( ق دول
شورشــیان مخالــف دولــت ســوریه کــه از پشــتیبانی 
ــای  ــتند، در ماه ه ــوردار هس ــه برخ ــای ترکی نیروه
گذشــته عملیــات گســترده ای را علیــه داعــش بــرای 

ــد. ــاز کرده ان ــاب آغ ــهر الب ــرف ش تص
آقــای اردوغــان گفتــه اســت حــال البــاب در 
ــش آزاد  ــن ارت ــا و همچنی ــای م ــره ی نیروه محاص
ــه  ــروع ب ــش ش ــای داع ــرار دارد و نیروه ــوریه ق س

ــد. ــهر کرده ان ــن ش ــرک ای ت
ــب  ــتان حل ــش در اس ــگاه داع ــن پای ــاب، آخری الب

به شــمار مــی رود.
رییس جمهــور ترکیــه گفتــه اســت کــه هــدف 
ــه ای  ــن کشــور پاکســازی منطق ــای ای ــی نیروه نهای

ــا شــهررقه اســت. ــر ت ــزار کیلومت ــه وســعت ۵ ه ب
رقه، پایگاه اصلی داعش در سوریه است.

رییس جمهــور ترکیــه ایــن ســخنان را قبــل از 
ــه کشــو های  ــرای ســفری رســمی ب تــرک کشــور ب

ــرد. ــان ک ــر بی ــعودی و قط ــتان س ــن، عربس بحری
ترکیــه مدتهــا اســت کــه از ایجــاد »منطقه یــی 
امــن« بــرای غیرنظامیــان در شــمال ســوریه حمایــت 

می کنــد.
ــن منطقــه  ــه اســت کــه ای ــن کشــورهمچنین گفت ای
بایــد بــا ایجــاد منطقــه ی پروازممنــوع تحــت 

ــرد. ــرار بگی ــت ق حفاظ
ــن  ــه او ای ــت ک ــاره گف ــن ب ــان در ای ــای اردوغ آق
موضــوع را بــا امریــکا و روســیه درمیــان گذاشــته و 
بــه آن هــا گفتــه کــه ترکیــه آمــاده ی همکاری اســت.
ایجــاد  بــا  ترکیــه  رییس جمهــور  گفتــه ی  بــه 
ــی  ــرت و پناهندگ ــم از مهاج ــن ه ــه ام ــن منطق ای
جلوگیــری، و هــم بــرای آن هــا منطقه یــی مســکونی 
ــه  ــوری هایی ک ــن س ــالوه برای ــود. ع ــم می ش فراه

در اردوگاه هــای ترکیــه هســتند، می تواننــد بــه 
ــد. ــان بازگردن کشورش

پیشروی نیروهای سوریه در جنوب الباب
ــروی  ــی از پیش ــم گزارش های ــش ه ــد روز پی چن
ــاب  ــوب شــهر الب ــت ســوریه در جن ــای دول نیروه

منتشــر شــد.
ــود کــه  ــه ب گــروه ناظــر حقــوق بشــر ســوریه گفت
نیروهــای ســوری توانســته انــد تپــه »تــل عویشــیه« 
را محاصــره کــرده و بــه ۹ کیلومتــری جنوب شــرقی 

شــهر البــاب برســند.
ایــن تپــه در مجــاورت راه ارتباطــی البــاب و رقــه، 

اســتانی در همســایگی آن قــرار گرفتــه اســت.
شــهر البــاب از موقعیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
ــرای  ــوریه ب ــگ س ــال جن ــی ۵ س ــواره در ط و هم
ــوده  ــیاری ب ــت بس ــز اهمی ــر حائ ــای درگی طرف ه

اســت. 
)بی بی سی(

ــک  ــان فران ــت آلم ــدگان 16 ایال ــان و نماین پارلم
را  ســابق،  خارجــه ی  وزیــر  والتراشــتاین مایر، 
کشــور  ایــن  جدیــد  رییس جمهــور  به عنــوان 

انتخــاب کردنــد.
پیشــتر نیــز نظرســنجی ها حاکــی از محبوبیــت ایــن 

سیاســتمدار 61 ســاله بــود.
آقــای  خبرگزاری هــا  گــزارش  براســاس 
اشــتاین مایر ۹31 رای از 123۹ رای نماینــدگان را 

آورد. به دســت 

آقــای اشــتاین مایر از حمایــت احــزاب اصلــی ایــن 
کشــور برخــوردار بــود. او یکــی از اعضــای حــزب 

سوســیال دموکرات اســت.
ــدارد و  ــی ن ــدرت اجرای ــان ق ــور آلم رییس جمه
ــارات و  ــور دارای اختی ــن کش ــم در ای ــدر اعظ ص

ــت. ــی اس ــدرت اجرای ق
ســال گذشــته زمانــی کــه آقــای اشــتاین مایــر هنوز 
پســت وزارت خارجــه را در اختیــار داشــت از 
ــرد  ــام ب ــه عنــوان »مبلــغ تنفــر« ن ــد ترامــپ ب دونال

کــه تــرس و نگرانی هــای مــردم را بــه بــازی 
می گیــرد.

پــس از پیــروزی آقــای ترامــپ، او پیش بینــی 
ــکالت  ــا »مش ــور ب ــن دو کش ــط بی ــه رواب ــرد ک ک

ــود. ــه رو ش ــتری« روب بیش
ــان وزارت  ــی کارکن ــه تمام ــت ک ــن گف او همچنی
ــن  ــانه هایی »روش ــا نش ــد ت ــالش کردن ــه ت خارج
ــای  ــی آق ــت خارج ــه سیاس ــخص« در زمین و مش

ترامــپ پیــدا کننــد. )بی بی ســی( 

ــات  ــو انتخاب ــروری / 24 دل ــح یکشــنبه 12 فب از صب
ــدا  ــا ۹ کاندی ــتان ب ــوری در ترکمنس ــت جمه ریاس
ــی  ــته قربان قل ــون دو دوره گذش ــد. همچ ــاز ش آغ
بردی محمــدف، رییس جمهــور کنونــی بیشــترین 

ــروزی را دارد. ــت پی بخ
ــه در  ــا حاکــی اســت ک ــه تمــام پیش بینی ه ــا این ک ب
ــدف 60  ــی بردی محم ــز قربان قل ــات نی ــن انتخاب ای
ســاله پیــروز خواهــد شــد امــا مســئله چالش برانگیــز 
ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــن دوره نس ــزان آرای او در ای می

قبــل اســت.
ســال   ،2006 ســال  دســامبر  در  بردی محمــدف 
درگذشــت صفرمــراد نیــاُزف، نخســتین رییس جمهور 
ــدای ریاســت جمهــوری  ترکمنســتان خــود را کاندی
ــا پیــروزی در انتخابــات  کــرد و در فبــروری 2007 ب
روی کار آمــد. او در آن ســال ۸۹٫۲۳ درصــد آرا 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــرد و در انتخاب را کســب ک
ــد ۹7,14  ــزار ش ــروری 2012 برگ ــه در فب ــدی ک بع

درصــد آرا را به دســت آورد.
ــر رییس جمهــور  قربان قلــی بردی محمــدف افــزون ب
ــز  ــش نی ــده ارت ــت و فرمان ــس دول ــتان، رئی ترکمنس
ــی  ــه مدن ــر رســانه ها و جامع ــن ب هســت. او همچنی

نظــارت دارد.
دمکراتیــک،  حــزب  ســوی  از  بردی محمــدف 
ــزد  ــتان نام ــت ترکمنس ــزب کمونیس ــده ح ادامه دهن
انتخابــات اســت. ایــن حــزب از ســال 1۹۹1 اکثریــت 

ــت دارد. ــور را در دس ــن کش ــان ای پارلم
در ترکمنســتان به جــز حــزب دمکراتیــک، دو حــزب 
ــال  ــه در س ــان ک ــران و کارآفرین ــه ی صنعتگ اتحادی
ــه از  ــاورزان ک ــزب کش ــده و ح ــیس ش 2012 تأس
ســال 2014 آغــاز بــه کار کــرده، اجــازه فعالیــت دارند.
ــات  ــات از مقام ــدف در انتخاب ــب بردی محم ۸ رقی
محلــی و رده متوســط کشــور به شــمار می رونــد کــه 

در منطقــه ی خــود شناخته شــده هســتند.
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــت ۹ نام صالحی

ــات ترکمنســتان  از ســوی کمیســیون مرکــزی انتخاب
ــد شــده  اســت. تائی

در ســپتامبر 2016 )ســنبله ی ســال جــاری( تغییــرات 
جدیــدی در قانــون اساســی ترکمنســتان ایجــاد شــد 
کــه بــر اســاس آن محدودیــت ســنی 70 ســال بــرای 
نامزدهــای ریاســت جمهوری حــذف شــد و دوره 
ــال  ــت س ــه هف ــال ب ــج س ــوری از پن ریاســت  جمه
افزایــش یافــت. بدیــن ترتیــب بردی محمــدف 
می توانــد دو دوره ی دیگــر بــه حکومــت خــود ادامــه 

دهــد.
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــن دوره از انتخاب ــرای ای ب
ترکمنســتان، ســازمان جامعــه همســود، شــامل برخی 
از جمهوری هــای مســتقل اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــا  ــکاری اروپ ــت و هم ــازمان امنی ــز س ــابق و نی س
انتخابــات اعــزام  هیئت هایــی به عنــوان ناظــران 

کرده انــد.
)رادیو زمانه(

بنــا بــر گزارش هــا از اســترالیا، دولــت کانبــرا، 
گروهــی  عضــو  یــک  از  بــار  نخســتین  بــرای 
ــهروند آن  ــه ش ــت اســالمی« ک ــه »حکوم ــوم ب موس

تابعیــت« کرده اســت. بــود، »ســلب  کشــور 
نخســتین گزارش هــا در ایــن مــورد روز شــنبه 
23 دلــو در رســانه ها و روزنامه هــای اســترالیایی 
منتشــر شــد و مربــوط بــه خالــد شــروف می شــود؛ 
ــروی های  ــال 2014، در اوج پیش ــه در س ــردی ک ف
گــروه داعــش، عکســی همــراه فرزندانــش، در 
ــر  ــد، منتش ــت دارن ــی در دس ــر بریده ی ــه س حالی ک

ــود. کــرده ب
عــالوه بــر رســانه های اســترالیایی، خبرگــزاری 

ــک ســخنگوی  ــل از ی ــه نق ــو، ب ــز 24 دل فرانســه نی
وزارت امــور مهاجــرت، تائیــد کرده اســت کــه 
»فــردی اســترالیایی« در آغــاز ســال جــاری میــالدی 

ســلب تابعیــت شده اســت.
البتــه وزارت مهاجــرت هویــت ایــن فــرد را رســما 

ــت. ــخص نکرده اس مش
ــز دارد، حــدودا 3۵  ــی نی شــروف کــه تابعیــت لبنان
ســاله اســت و در ســال 2013، همــراه خانــواده اش 

رهســپار ســوریه شــده بــود.
روزنامــه ی »آســتریلین« گــزارش داده اســت کــه 
ــود  ــان خ ــالدی ج ــته می ــال گذش ــر او در س همس
ــده  ــر ش ــز منتش ــی نی ــت داد. گزارش های را از دس

بــود کــه خــودش در حملــه یــک هواپیمــای بــدون 
سرنشــین در ســال 201۵ در عــراق کشــته شــده، امــا 
ــر  ــری منش ــض دیگ ــای متناق ــس از آن، گزارش ه پ
شــد کــه در مــورد مــرگ او ابــراز تردیــد کرده انــد. 
ــج  ــت پن ــورد وضعی ــتریلین« در م ــه ی »آس ــه گفت ب

ــد او اطالعــی در دســت نیســت. فرزن
ــو،  ــن س ــه ای ــپتامبر 2014 ب ــترالیا از س ــت اس دول
محوریــت  بــا  تازه یــی  ســخت گیرانه  قوانیــن 
ــه  ــه از جمل ــت ک ــب کرده اس ــی« تصوی ــت مل »امنی
ــی  ــراد دوتابعیت ــهروندِی اف ــلب ش ــکان س ــا ام آن ه

ــت. اس
)رادیو فردا(

ــر و  ــوق بش ــی حق ــس مل ــروز در کنفران ام
ــتقل  ــیون مس ــوی »کمیس ــه ازس ــس، ک پولی
ــر  ــخنرانی دکت ــد از س ــود، بع ــده ب ــر ش ــر« دای ــوق بش حق
ــه هــم پیرامــون  ــر داخل ــاج محمــد جاهــد، وزی سیماســمر، ت

مشــکالت اداره اش ســخنرانی کــرد.
پشــت حرف هــای وزیــر داخلــه واقعیتــی پنهــان بــود. 
وزیــر گفــت، کــه مــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم همــه چیــز 
یک شــبه حــل شــود. مــا ســی ســال درگیــر جنــگ بودیــم و 
ــم. ــت داده ای ــم از دس ــود را ه ــته های خ ــدت، داش ــن م درای
ــه  ــت، ک ــر واداش ــن فک ــه ای ــرا ب ــر م ــای وزی ــن حرف ه ای
واقعــا توقــع مــردم از ســران حکومــت وحــدت ملــی و 
مســئولین نهادهــای حکومتــی غیرواقع بینانــه اســت. کشــوری 
ــه  ــدارش را ب ــه ی دارون ــرده و هم ــگ ک ــال جن ــی س ــه س ک
ــز  ــه یک شــبه همــه چی ــوپ بســته، چــه انتظــاری اســت ک ت
درســت شــود. ایــن کشــور همان قــدر، کــه امکانــات و 
ســاختارهایش را ازدســت داده توان منــدی انســانی را هــم 
از آ ن هــا گرفتــه. حــاال چطــور می شــود، از آد مهــای کــه 
ــی  ــر ویران ــه فک ــط ب ــد و فق ــگ بودن ــر جن ــال درگی ســی س
ــوز  ــارات هن ــی کشــور را داشــت؟ اختی ــع یک شــبه آبادان توق
ــی  ــرای ویران در دســت همــان آدم هایــی اســت کــه دیــروز ب
ایــن خــاک تــالش کردنــد. آمــا، مــا دل مــان خــوش اســت، که 
ایــن کشــور آبــاد می شــود و ازندگــی خــود در ایــن ســرزمین 

ــرد. ــم ب ــذت خواهی ل

یکــی از آرزوهــای مــن) پنجاه وهفــت تــا 
آرزو دارم( ایــن اســت کــه روزی در برنامــه ی 
ــم و در حضــور  ــون پایتخــت شــرکت کن ــه« ی تلویزی »چایخان
ــن  ــتان های کاله افگ ــان داس ــه چن ــر آن برنام ــای دیگ الفوک ه
باورنکردنــی بگویــم کــه در ختــم برنامــه الفوک هــای موســفید 

بــا هــم بنشــینند و بگوینــد:
ــز  ــور دومغ ــز چه ط ــه. چارمغ ــرم الف زد. هههه ــه نظ ــه، ب - ن

می شــود؟
- شــاید دو مغــز شــود. پدرکالنــم می گفــت در چنــداول ســابق 
ــگ  ــز آهن ــا چارمغ ــز ی ــن دومغ ــه از بی ــن ک ــر ای ــد. مگ می ش

اســتاد امیرمحمــد خــان پخــش شــود یــک کــم تیــز اســت...
- واهلل مــن آهنــگ اش را هــم بــاور می کنــم. مامایــم از انــدراب 
بــرای مــا یــک ســیر بــادام کاغــذی آورده بــود. همــو بادام هــا 
از روی شــب اذان می دادنــد. آخــر پــدرم ترســید، بــرد بــه دریــا 
ــاور نکــردم کــه گفــت  انداخت شــان. مــن آن قســمت اش را ب
ــا  ــای م ــد، بوت ه ــه پخــش می ش ــد ک ــتاد امیرمحم ــگ اس آهن

ــد. ــه می کردن ــدند و گری ــوره می ش ج
ــه  ــود. البت ــز ب ــاف تی ــمت اش ضی ــم آن قس ــن ه ــرای م - ب
کاکایــم می گفــت کــه بوت هــا، هــر وقــت نــه، در مــاه محــرم 
ــداول  ــجد چن ــا در مس ــایه  ی م ــیرآغا همس ــد. ش ــه می کنن گری
ــه می کــرد. خــدا  ــود کــه گری ــده ب ــی مان ــای خــود را در بوت پ
گرفتــار نکنــد. مــاه مــاه محــرم بــود. تــا بــه خانــه رســید یــک 

ــر خــار. درخــت ســنجد از پشــت زانویــش برآمــد. پُ
- بگوییــم ایــن بچــه را دیگــر در چایخانــه دعــوت نکننــد. زیاد 

ــد. الف می زن

یک پرسش و پیشنهاد نرم
امیــن  »دکتــر  شــجاعانه  ی  اعتــراض  از 
احمــدی« در »ارگ« بســیار خوشــم آمــد. او توانســت تمــام 
رنــج تاریخــی مــردم را در چهــار جملــه فشــرده کنــد و بــه 
نکتــه ی حســاس کــه همــان »معــذرت ســاده« اســت، اشــاره 

کنــد.
چنان چــه دو ســال پیــش »معلــم عزیــز رویــش«، خط مشــی 
روشــن و برنامه هــای راهبــردی بــرای »اشــرف غنی« ترســیم 
ــا در  ــرور بی ج ــی و غ ــای خودخواه ــر پ ــود و اگ ــرده ب ک
ــان نبــود و گوشــزد آن معلــم مبتکــر شــنیده می شــد، در  می
ــری  ــای کم ت ــی« چالش ه ــدت مل ــت وح ــورت »دول آن ص
را پشــت ســر می گذاشــت. مثــل آفتــاب روشــن اســت کــه 
توانایــی مدیریــت معلــم عزیــز امــروزه در دنیــا زبانــزد همــه 

اســت.
ــک  ــه همــه در انتظــار ی ــم ک ــن هــم سال هاســت می گوی م
پوزش خواهــی مختصــر اســت. مــن پرسشــی دارم کــه 
ــر  ــور، دکت ــر رییس جمه ــم اســت. اگ حــاوی پیشــنهادی ه
امیــن احمــدی و معلــم عزیز رویــش را در حضــورش بطلبد 
ــیب دیده  ــتبدازده  و آس ــی اس ــداری از مردم ــم دل ــه رس و ب
ــک  ــی کوچ ــک پوزش خواه ــت، ی ــوم مل ــتحکام مفه و اس
ــم  ــا زخ ــد؟ آی ــی می کن ــان سیاس ــه زی ــد، چ ــن کن نمادی
ــن  ــد؟ م ــد ش ــم نخواه ــت مره ــی از مل ــه  ی بدنه ی دیرین
ایمــان دارم بــا یــک پوزش خواهــی نمادیــن، هزاره هــا 
ســراپا تســلیم تصمیم هــای دولــت خواهنــد شــد و تــا پــای 
ــتاد.  ــد ایس ــت خواهن ــور مملک ــان در رکاب رییس جمه ج
امیــدوارم ایــن انتظــار مــن آرزوی محــال و خــواب و خیــال 

ــد. نباشــد و نمان
به امید آن روز!

بگو مگو از
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مارکــو رویــس، ســتاره دورتمونــد 
پــس از شکســت 2-1 تیمــش مقابــل 
دارمشــتات بــه انتقــاد از عملکــرد خط 

ــاع تیمــش پرداخــت.  دف
شــنبه  توخــل  تومــاس  شــاگردان 
شــب ایــن هفتــه، در ادامــه رونــد 
 1-2 فصــل  ایــن  در  ضعیف شــان 
مقابــل دارمشــتات شکســت خوردنــد 
ــتن  ــل تورس ــروزی فص ــن پی ــا اولی ت
فرینگــز، ســرمربی ایــن تیــم بــه ثبــت 
برســد. پــس از بــازی رویــس بــه 
انتقــاد از خــط دفــاع تیمــش پرداخــت 

و آن را فاجعــه خوانــد. 
ــم.  ــوب کار نکردی ــا خ ــت: »م او گف
همــه بازیکنــان فاجعــه دفــاع کردنــد. 

بســیار  موقعیت هــای  دارمشــتات 
ــای  ــا توپ ه ــا ب ــی داشــت و تنه خوب
بلنــد فرصــت ایجــاد می کــرد. در 
نیمــه دوم واقعــا خــوب کار نکردیــم. 
ــه عملکردمــان وارد  هیــچ تمجیــدی ب
نیســت. متاســفانه نتیجــه عادالنــه بــود. 
بــازی کــه مربــی از مــا خواســته بــود 
ــاس دادن  ــرات پ ــم. ج ــام ندادی را انج
نداشــتیم. ایــن شکســت قابــل توجیــه 
ــه رخ داد  ــه آنچ ــع ب ــد راج ــود. بای نب
ــدش را  ــوان قی ــم، نمی ت ــت کنی صحب
ــه  ــی ک ــل حریف ــر مقاب ــار دیگ زد. ب
می دادیــم  شکســتش  بایــد  واقعــا 
شکســت خوردیــم و ایــن خیلــی بــد 

ــت.« اس

ــال  ــرمربی رئ ــدان، س ــن زی ــن الدی زی
خامــس  از  تمجیــد  بــه  مادریــد 
رودریگــز، هافبــک تیمــش پرداخــت و 

او را مهره یــی کلیــدی خوانــد. 
ــان  ــت و در جری ــه گذش ــبی ک شنبه ش
دیــدار مقابــل اوساســونا کــه بــا برتــری 
ــس  ــان رســید، خام ــه پای ــال ب 3-1 رئ
ــت.  ــدان رف ــه می ــل نیمــه دوم ب از اوای
او کــه شــایعاتی دربــاره جدایــی اش از 
رئــال در جنــوری شــنیده می شــد، تنهــا 
4 بــازی از ابتــدا در ترکیــب رئــال قــرار 
گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال زیــدان بــه 
تمجیــد از عملکــرد هافبــک 2۵ ســاله 
تیمــش پــس از حضــور در میــدان بــه 

جــای دانیلــو مصــدوم پرداخــت. 
ــرد  ــوب کار ک ــس خ ــت: »خام او گف

زیــرا وارد شــدن بــه چنیــن بــازی 
ــش دارد  بســیار دشــوار اســت. او آرام
و ســعی می کنــد بــه تیــم کمــک کنــد. 
او یکــی از بازیکنــان کلیــدی تیــم 

ــت.« ماس
زیــدان دربــاره مصدومیــت دانیلــو 
ــاع کار را شــروع  ــا 3 دف ــا ب ــت: »م گف
کردیــم و دانیلــو و مارســلو در کناره هــا 
بــه عنــوان بــال حضــور داشــتند ولــی 
اینکــه  بــرای  از مصدومیــت  پــس 
تناســب ترکیــب حفــظ شــد، تغییراتــی 
ایجــاد کردیــم. 1۵ روز بــازی نکردیــم 
و حــاال هــر 3 روز یــک بــازی داریــم. 
بایــد بــه تیــم اســتراحت دهیــم و 
ــنبه  ــازی چهارش ــان را روی ب تمرکزم

ــم.« ــرار دهی ق

ــی از  ــر صحبت های ــد روز اخی در چن
ــذب  ــرای ج ــال ب ــاره رئ ــالش دوب ت
ــن  ــود. بدی ــنیده می ش ــا ش ــد دخی داوی
ــه  ــال ب ــاواس در رئ ــگاه ن ــب جای ترتی
ــان  ــی دروازه ب ــاد ول ــد افت خطــر خواه
کاســتاریکایی کــه نمایــش خوبــی 
مقابــل اوساســونا در پیــروزی 1-3 
ــه  ــی ب ــال داشــت گفــت کــه اهمیت رئ

ایــن شــایعات نمی دهــد. 
ــالش و  ــر روز ســخت ت ــت: »ه او گف
ســعی می کنــم بــه ایــن مــوارد توجهــی 
نداشــته باشــم. بــا ایــن اتفاقــات چیزی 
ــت  ــی آورم و از دس ــت نم ــه دس را ب

ــن  ــد بهتری ــد بای ــم. مادری ــم نمی ده ه
ــر  ــن ه ــته باشــد و م ــان را داش بازیکن
کــه  می کنــم  تــالش  ســخت  روز 
بهتریــن باشــم، در کنــار بهترین هــا 
ــم  ــن تی ــال ها در ای ــم س ــم و بتوان باش
ــا  ــا تابســتان 2020 ب ــاواس ت ــم.« ن بمان
ــرز  ــاد پ ــرارداد دارد و از اعتم ــال ق رئ
ــت. او در  ــحال اس ــودش خوش ــه خ ب
ــن  ــن ای ــرای م ــت: »ب ــه گف ــن رابط ای
او  دارد.  زیــادی  اهمیــت  موضــوع 
اعتمــادش را بــه مــن نشــان داده اســت. 
ــعی  ــتم و س ــت آرام هس ــن جه از ای
می کنــم پاســخ اعتمــاد تیــم را بدهــم.«

هافبــک فرانســوی کــه فصــل گذشــته 
بــه لسترســیتی کمــک زیــادی در 
قهرمانــی کــرد، ایــن فصــل بــا حضــور 
بســیار  نمایش هــای  چلســی  در 
خوبــی داشــته و بــا ایــن تیــم در 
ــرار دارد.  ــی ق ــب قهرمان ــتانه کس آس
ــه  ــه ب ــد ک ــی ش ــری مدع ــال هان ح
نظــر او کانتــه بهتریــن بازیکــن فصــل 

ــت.  اس
ــات  ــل در تمرین ــه قب ــت: »هفت او گف
چلســی بــودم تــا ادن هــازارد را ببینــم 
و دیــدم کــه کانتــه بــه ســمت رختکن 
مــی رود. بنابرایــن پشــت ســر او رفتــم 
ــه  ــت ب ــا دس ــیدم و ب ــه رس ــه او ب ب
ــردم  ــک می ک ــد چ ــانه اش زدم. بای ش
کــه آیــا او واقعــی اســت یــا نــه. گفتــم 
ــو واقعــی هســتی! واقعــی هســتی«  »ت

و او هــم خندیــد. دلیلــی نمی بینــم 
کــه او بهتریــن بازیکــن فصــل نشــود. 
از حاالســت کــه رای دادن هــا شــروع 
می شــود و امســال کاندیدهــای خوبــی 
حضــور دارنــد. زالتــان در 3۵ ســالگی 

ــد.  ــی می کن ــح گول زن ــرای تفری ب
پــاس  و  می زنــد  گــول  الکســیس 
ــول  ــا 16 گ ــو ب ــد. لوکاک گــول می ده
ــان رســیده.  ــه صــدر جــدول گول زن ب
ســپس ســادیو مانــه، هــری کیــن، دلــه 
آلــی و کویــن دی برویــن حضــور 
دارنــد ولــی کانتــه ویــژه اســت، 
ــوال  ــوید. معم ــه او می ش ــما متوج ش
ــورد  ــی م ــه خیل ــل کانت ــی مث بازیکنان
ــی  ــط وقت ــرد. فق ــرار نمی گی ــه ق توج
در تیــم نیســتند غیبت شــان حــس 

می شــود.«

رویس: افتضاح دفاع کردیم

زیدان: خامس بازیکن کلیدی ماست

ناواس: به شایعات درباره آینده ام توجهی ندارم

هانری: کانته بهترین بازیکن فصل است

ــول  ــرمربی لیورپ ــوپ، س ــن کل یورگ
بــه شــاگردانش هشــدار داد کــه تحــت 
تاثیــر فضــا قــرار نگیرنــد و پاهای شــان 

را روی زمیــن نگــه دارنــد. 
هفتــه  ایــن  شــنبه  روز  لیورپــول 
ــه،  ــادیو مان ــول س ــا دو گ ــت ب توانس
بــر تاتنهــام غلبــه کــرده و بــه رتبــه ی 
چهــارم در جــدول دســت پیــدا کنــد. 
پــس از بــازی کلــوپ کــه از ایــن 
ــه  ــود، ب ــحال ب ــیار خوش ــروزی بس پی
شــاگردانش هشــدار داد کــه نبایــد 
تحــت تاثیــر ایــن بــرد قــرار بگیرنــد. 
او گفــت: »اگــر بگویــم کــه حــاال 

ــه  ــیم، چ ــی برس ــه چلس ــم ب می توانی
فکــری راجــع بــه مــن می کنیــد؟ 
ــاید  ــه؟ ش ــا دیوان ــب ی ــا جاه طل واقع
بتوانیــد تصــور کنیــد کــه مــن خیلــی 
ــا  ــرا تنه ــتم زی ــر نیس ــت تاثی ــم تح ه
در  می شــود  باعــث  کــه  چیــزی 
ــد،  ــه دســت آوری ــزی را ب ــال چی فوتب
بازی هــا  پیــروز  کــه  اســت  ایــن 
ــا 2017 را امشــب شــروع  شــوید و م
کردیــم. نبایــد تحــت تاثیــر فضــا قــرار 
ــا  ــر چیزه ــه دیگ ــع ب ــم و راج بگیری
صحبــت کنیــم. بایــد گام بــه گام پیــش 

ــم.« بروی

ســرجیو رامــوس، کاپیتــان رئــال 
ــن  ــام پانصدمی ــس از انج ــد پ مادری
بــازی اش بــرای ایــن تیــم گفــت کــه 

ــت.  ــده اس ــرآورده ش ــش ب رویای
ــده  ــاه آین ــه م ــپانیایی ک ــع اس مداف
31 ســاله خواهــد شــد، شــنبه شــب 
ــن  ــونا پانصدمی ــا اوساس ــل ب در تقاب
ــال انجــام داد.  ــرای رئ ــازی اش را ب ب
شــبکه های  در  او  بــازی  از  پــس 
اجتماعــی از رســیدن بــه چنیــن 
ــرد.  ــحالی ک ــراز خوش ــوردی اب رک
ــال  ــا رئ ــازی ب ــد ب ــت: »پانص او گف
ــک رویاســت. از  ــش از ی ــد بی مادری
ــال  ــه دنب ــه. ب ــم، از هم ــما ممنون ش

بــرای جشــن گرفتــن  برنامه یــی 
ــید.« ــر باش ــتم! منتظ هس

ــه  ــویا ب ــال 200۵ از س ــوس س رام
رئــال پیوســت و 12 ســال را در 
ایــن باشــگاه ســپری کــرد. در طــول 
ــر  ــه ثم ــول ب ــازی، او 66 گ ۵00 ب
رســانده کــه شــامل دو گــول در 
فینــال چمپیونزلیــگ مقابــل اتلتیکــو 
اســت کــه منجــر بــه پیــروزی رئــال 
ــن  ــال شــد. او همچنی ــر دو فین در ه
ــا دل  ــگا، دو کوپ ــی اللی ــه قهرمان س
ری، دو ســوپرکاپ اروپــا و دو جــام 
ــه  ــال ب ــا رئ ــان را ب ــگاه های جه باش

ــت.  ــت آورده اس دس

راســت  مدافــع  ویــدال،  الکــس 
ــکی  ــم پزش ــالم تی ــق اع ــلونا طب بارس
ایــن باشــگاه ۵ مــاه بــه دور از میادیــن 

ــد.  ــد مان خواه
دقیقــه ۸7 بــازی بارســلونا و آالوز بــود 
ــه  ــک صحن ــدال در ی ــس وی ــه الک ک
ــدیدی  ــورد ش ــدز برخ ــو هرنان ــا تئ ب
پیــدا کــرد؛ بــه طوریکــه مــچ پــای وی 
ــط  ــد. او توس ــیب دی ــدت آس ــه ش ب
برانــکار از زمیــن مســابقه خــارج و بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد. ویــدال هنــگام 
ــت.  ــک می ریخ ــن اش ــروج از زمی خ
ــرد  ــالم ک ــلونا اع ــکی بارس ــم پزش تی
ــت از  ــل مصدومی ــه دلی ــدال ب ــه وی ک
ناحیــه مــچ پــا، ۵ مــاه قــادر بــه حضور 

در میادیــن نخواهــد بــود کــه ایــن بــه 
ــه فصــل  ــن ادام ــای از دســت رفت معن

ــود.  ــد ب ــرای وی خواه ب
ــه در  ــس انریک ــب لوئی ــن ترتی ــه ای ب
حســاس ترین مقطــع فصــل، یکــی 
از مدافعــان خــود را از دســت داد؛ 
مدافعــی کــه بــه تازگــی توانســته بــود 
ــه خــود جلــب  ــی اش را ب اعتمــاد مرب
کــرده و بازی هــای خوبــی نیــز از 

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــود ب خ
ــا  ــه ب ــر آالوز ک ــازی براب ــدال در ب وی
ــت،  ــه یاف ــا خاتم ــروزی 0-6 بارس پی
ــود. در حــال  ــاس گــول داده ب ــک پ ی
ــرای  ــه ب ــه انریک ــا گزین ــر تنه حاض
دفــاع راســت، ســرجی روبرتــو اســت. 

تاتنهامی هــا کــه در ۹ دیــدار قبلــی 
شــان در لیــگ برتــر شکســت نخــورده 
ــان 20  ــدار در هم ــن دی ــد، در ای بودن
ــان را  ــار دروازه ش ــی دوب ــه ابتدای دقیق
ــازی  ــت ب ــد و در نهای ــده دیدن ــاز ش ب
ــم  ــد علی رغ ــد؛ هرچن ــذار کردن را واگ
ایــن شکســت، جایــگاه شــان در رتبــه 

ــد.  ــظ کردن ــدول را حف دوم ج
گفــت:  خبرنــگاران  بــه  پوچتینــو 
ــال  ــد و کام ــا بودن ــر از م ــا بهت »آن ه
شایســته پیــروزی. مــا بــازی را خیلــی 

ناهماهنــگ شــروع کردیــم. 
درک اینکــه چــرا اینطــور بــازی کردیم، 
ــان در نیمــه  دشــوار اســت. از نمایش م

نیمــه دوم  ناراحتــم. در  اول خیلــی 
ــتیم  ــان برگش ــازی خودم ــطح ب ــه س ب
ــم  ــود.  کل تی ــده ب ــر ش ــا دی ــا واقع ام
ــوازن  ــئله ت ــرد. مس ــازی ک ــف ب ضعی
تیــم اســت و مــا امــروز ضعیــف بودیم. 
ــی  ــا در موقعیت ــت دارد. م ــن واقعی ای
ــان  ــه شــرایط دســت خودم هســتیم ک
ــازی  ــروز ب ــد ام ــر مانن ــا اگ ــت. ام اس
کنیــم، نمی توانیــم بــا فشــار بــودن 
در کــورس قهرمانــی منطبــق شــویم و 
ــی در  ــرای قهرمان ــه ب دشــوار اســت ک
لیــگ برتــر مبــارزه کنیــم. در 4۵ دقیقــه 
ــرای  ــه ب ــم ک ــی را دیدی ــی، تیم ابتدای
مبــارزه بــرای قهرمانــی آمــاده نیســت.«

ســرمربی  توخــل،  تومــاس 
دورتمونــد، پــس از شکســت 1-2 
ــه  ــرد ک ــد ک ــتات، تایی ــل دارمش مقاب
مســتحق  دیــدار  ایــن  در  تیمــش 

اســت.  بــوده  باخــت 
در روزی کــه الیپزیــش و آینتراخــت 
و  دوم  تیم هــای  فرانکفــورت، 
ســوم جــدول شکســت خوردنــد، 
ــروزی  ــا پی ــد می توانســت ب دورتمون
ــوم  ــه س ــه رتب ــتات، ب ــل دارمش مقاب
فشــار  و  کنــد  صعــود  جــدول 
دهــد  افزایــش  را  الیپزیــش  روی 

امــا مقابــل تیــم انتهــای جدولــی 
خوردنــد.  شکســت  دارمشــتات 

گفــت:  خبرنــگاران  بــه  توخــل 
»آن هــا شایســته پیــروزی بودنــد. 
ســطح مان  از  پایین تــر  وقتــی 
اســت  طبیعــی  می کنیــم،  بــازی 
تیمــی  بخوریــم.  شکســت  کــه 
ــرد،  ــازی ک ــود ب ــام وج ــا تم ــه ب ک
بــه پیــروزی رســید. مــا مســتحق 
ایــن  طــول  در  بودیــم.  شکســت 
ــه  ــردم ک ــاس نک ــز احس ــازی هرگ ب

برســیم.« امتیــاز  بــه  می توانیــم 

کلوپ: نباید تحت تاثیر فضا قرار بگیریم

راموس: رویایم در رئال برآورده شد

الکس ویدال ادامه فصل را از دست داد

پوچتینو: با این بازی، چانسی برای قهرمانی نداریم

توخل: حق مان بود ببازیم

ــا  ــب ب ــا شنبه ش ــی بارس ــتاره برزیل ــوق س ــار، ف نیم
ــه ثمــر رســاند توانســت از  ــل آالوز ب ــه مقاب ــی ک گول
ــد.  ــذر کن ــو گ ــش رونالدینی ــی هموطن ــورد گول زن رک
بارســا شنبه شــب در زمیــن آالوز توانســت بــا 6 گــول 
ــای  ــوارز و گول ه ــول از س ــد. دو گ ــروزی برس ــه پی ب
نیمــار، مســی، راکیتیــچ و یــک گــول بــه خــودی، حکم 

بــه برتــری پرگــول بارســا دادنــد. 
نیمــار بــا گولــی کــه بــه ثمــر رســاند، تعــداد 
گول هایــش بــرای آبی اناری هــا را بــه ۹۵ رســاند و 
از رکــورد ۹4 گــول رونالدینیــو پیشــی گرفــت. نیمــار 
ــود  ــته ب ــار توانس ــه ایب ــی ب ــا گول زن ــش ب ــدی پی چن
ــو بیــن  ــد. رونالدینی ــری کن ــو براب ــا رکــورد رونالدینی ب
ــگ  ــک لی ــگا و ی ــا 200۸، دو اللی ــال های 2003 ت س

ــود.  ــرده ب ــح ک ــا فت ــا بارس ــان ب قهرمان
نیمــار بــا 2۵ ســال ســن و بــا قــراردادی کــه تــا 2021 
اعتبــار دارد، بی شــک می توانــد تعــداد گول هایــش 
ــون  ــتاره هایی چ ــش داده و از س ــا را افزای ــرای بارس ب

کالیــورت، اتوئــو و ریوالــدو هــم پیشــی بگیــرد. 
ــلونا  ــی بارس ــورد گول زن ــه رک ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــرای  ــول ب ــون 4۸4 گ ــار مســی اســت. او تاکن در اختی

ــت.  ــانده اس ــر رس ــه ثم ــا ب آبی اناری ه

ــع  ــه مداف ــا س ــال را ب ــدان رئ ــته، زی ــب گذش شنبه ش
مرکــزی بــه میــدان فرســتاد؛ تاکتیکــی کــه رئــال را در 

ــود.  ــا مشــکل مواجــه کــرده ب نیمــه اول ب
ــدان،  ــود کــه زی ــا مصدومیــت دانیلــو در نیمــه دوم ب ب
خامــس را بــه زمیــن فرســتاد و رئــال با سیســتم 4-4-2 
ــه خــود گرفــت. کهکشــانی ها کــه نیمــه  ــازه ب جــان ت
ــه دوم دو  ــد، در نیم ــرده بودن ــان ب ــه پای اول را 1-1 ب

گــول زدنــد تــا صــدر را از بارســا پــس بگیرنــد. 
ــتراتژی های  ــا اس ــت: »ب ــازی گف ــان ب ــلو در پای مارس
ــد  ــه او بگوی ــر چ ــم. ه ــکلی نداری ــچ مش ــدان هی زی
را انجــام می دهیــم. مقابــل اوساســونا هافبک هــای 
زیــادی در زمیــن داشــتیم ولــی بــه خوبــی می دانســتیم 

ــم.« ــه کنی ــد حمل ــه بای چگون
مصدومیــت شــدید مدافــع اوساســونا: »جــدا از رقابــت 
ــدن  ــتیم و از دی ــکار هس ــا ورزش ــه م ــی، هم ورزش
صحنــه مصدومیــت تانــو بســیار ناراحــت شــدم. آرزو 

ــردد.« ــن بازگ ــه میادی ــر ب ــه زودت ــم هرچ می کن
بهتریــن بازیکــن رئــال: »نــام بــردن از یــک نفــر 
بی احترامــی بــه ســایرین اســت. ایســکو، ناچــو، 
کیلــور... همــه خــوب بودنــد. در نهایــت ایــن تیــم بــود 

ــت.« ــه گرف ــه نتیج ک

تیــم ســیمئونه در طــول 4 فصــل اخیــر، پایین تــر از رده 
ســوم لیــگ را بــه پایــان نرســانده و یــک بــار قهرمــان 
نیــز شــده اســت. بــا ایــن حــال آن هــا روزهــای خوبــی 
ــته  ــول گذش ــه فص ــبت ب ــد و نس ــپری نمی کنن را س
ــیمئونه  ــد. حــال س ــری کســب کرده ان ــج ضعیف ت نتای

تاکیــد کــرد کــه ثبــات تیمــش از بیــن رفتــه اســت. 
داده ایــم و  از دســت  را  ثبات مــان  »مــا  او گفــت: 
حریفــان پیشــرفت کرده انــد و نتایــج بهتــری می گیرنــد 
بنابرایــن بایــد ســخت تــالش کنیــم تــا بــه اهــداف این 
فصل مــان برســیم. رئــال مادریــد فصــل خیلــی خوبــی 
دارد. ویارئــال رقابــت نزدیکــی داشــته و ســویا در لیــگ 
بهتــر از مــا ظاهــر شــده اســت.  با ایــن وجــود، در حال 
ــان را در  ــتر بازیکنان م ــرا بیش ــحالم زی ــر خوش حاض
اختیــار داریــم. بــه جــز آگوســتو فرنانــدس و تیاگــو که 
هفتــه آینــده بازخواهنــد گشــت، بقیــه مشــکلی ندارند. 
نتیجــه بــازی قبلــی مــا آن طــور کــه می خواســتیم نبــود 
و ناراحــت هســتیم زیــرا ماه هــا تــالش کردیــم کــه بــه 
فینــال کوپــا برســیم. ولــی در هــر دو نیمــه و در مجموع 
در کل بــازی در نوکمــپ بهتــر از حریــف بودیــم و بــه 

چنیــن عملکردهایــی ادامــه خواهیــم داد.«

گذر نیمار از رکورد گول زنی 
رونالدینیو

مارسلو: با تاکتیک های زیدان 
مشکلی نداریم

سیمئونه: ثبات مان را از دست 
داده ایم
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این ها اساساً واقعیت های متناقضی هستند: 
ایدئولوژی یی، دست به قتل انسان می زند برای این که نوع خاصی از انسان را 

دوست دارد و رویکردی، جلو این انسان کشی می ایستد تا بگوید که انسان، 
انسان است در هر باور و پوششی. اما او هم برای جلوگیری از این کشتار و غارت، 

باید غارت بکند و بکشد. این ها تناقض های درماندگی آور عصری است که عقل 
مدرن بدون این که آن ها را پیش بینی کرده باشد، در درون خود پروراند.

بیست وششــم دلــو 1367، روزی اســت کــه قشــون ســرخ 
ــزرگ  ــای ب ــی و هزینه ه ــور نظام ــال حض ــس از ده س پ
انســانی، افغانســتان را تــرک می کنــد. واقعیــت ماجــرا امــا، 
پهلوهــای بیشــتر و پرپهناتــری دارد کــه نمی تــوان صــدر 
و ذیــل آن را در ایــن ده ســال خالصــه کــرد؛ افغانســتان 
ــدی و  ــور ج ــت کم به ط ــق، دس ــورت مطل ــه به ص اگرن
ــا ایــن جنــگ و رخدادهــای همــزاد آن، وارد  دامنــه دار، ب
ــر  ــی از آن ام ــودی و رهای ــه دیگــر بهب ــی شــد ک وضعیت
ســاده یی به نظــر نمی رســد. روشــن ترین دلیــل ایــن 
امــر را نیــز شــاید بتــوان در ایــن دانســت کــه شــوروی بــا 
ایــن جنــگ، خــودش را وارد ماجرایــی کــرد کــه پرداخت 
ــای  ــا و رخداده ــه ماجراه ــر ب ــه ی آن، ورود ناگزی هزین
ــر  ــه در براب ــانی ک ــان، کس ــن می ــت و در ای ــری اس دیگ
شــوروی بــازی می کردنــد و تــا اکنــون بــا همــان جدیــت 
و ضدیــت بــه بازی شــان ادامــه می دهنــد، کســانی 
هســتند کــه دســت کم در بخشــی از جهــان، تنهــا امــکان 
ــگ  ــن جن ــدوام در ای ــور م ــان را در حض موجودیت ش
تعریــف می کننــد. بــر ایــن اســاس، شــاید خیلــی دور از 
واقعیــت نباشــد کــه گفتــه می شــود طرفیــن ایــن جنــگ 
ــتر از آن  ــی بیش ــر، هزینه ی ــراً پایان ناپذی ــی و ظاه طوالن
ــرد، تمــام وجــود و ابعــاد  ــد کــه در صــورت ب پرداخته ان
ــه  ــا ک ــه این معن ــاند. ب ــع می رس ــان نف ــرد برای ش ــن ب ای
ــیک و منتشــر  ــده ی کالس ــتن آن ای ــار گذاش ــا کن ــا ب حت
ــر دوش دو  ــت ب ــن رقاب ــه ای ــی ک ــتی، هزینه ی امپریالیس

ــکن  ــار و کمرش ــه ی زیان ب ــر نتیج ــی ب ــود آگاه ــا وج ب
کاری کــه بــه آن اقــدام کرده انــد، خودشــان را در موقعیتــی 
تعریــف می کننــد کــه گویــا ناگزیــر از تقبــل ایــن زیــان و 
خســران هســتند؛ آگاهانــه بــرای خودشــان زیــان و تباهی 

ــد. ــد می کنن ــد و تولی می خرن
ــا  ســوای ایــن امــا، ماجــرای آمدورفــت قشــون ســرخ ی
ــویه ی  ــتان، س ــه افغانس ــت« ب ــور دوس ــای کش »نیروه
گســترش  هدف شــان  کــه  دارد  هــم  ناگوارتــری 
سوســیالیزم و انســان باوری و از این دســت خیال هــای 
امانیســتی بــود: هــزاران انســان در دو ســوی ســنگر کشــته 

طــرف جنــگ تحمیــل کــرده اســت، به مراتــب ســنگین تر 
ــگ در  ــی جن ــادی و سیاس ــه اقتص ــه وج ــت ک از آن اس
صــورت بــرد، آن را ایجــاب می کنــد. بــا این حــال، 
ــه  ــی ک ــا و خصوصیات ــه امکان ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــد در  ــود دارد، می توان ــردی وج ــورت ف ــان به ص در انس
میــان جمعــی تحــت هــر تشــکل و کلیتــی هم خــودش را 
حفــظ کنــد و حتــا بــا ایــن تقریــر، کشــورها نیز نســخه ها 
و نمونه هــای بزرگ تــری از انســان نوعــی می شــوند. 
ــه  ــه این جــا می رســاند ک ــا را ب ــن نقطــه م حرکــت از ای
متقاعــد بشــویم کشــورها در مقاطــع مختلــف و متفــاوت، 

ــر خــاک  ــواده داغــدار گردیدنــد و ب شــدند، هــزاران خان
ــده  ــد یتیــم و درمان ســیاه نشســتند، هــزاران طفــل نیازمن
شــدند تــا رقیبــی کــه دهه هــا قبــل بــا شکســت در جنــگ 
ویتنــام و رقابت هــای ســرمایه دارانه و سوسیالیســتی 
بغضــی کــه در دل گرفتــه بــود و در پــی فرصتــی بــرای 
ــا  ــرد. این ه ــش را بگی ــده و انتقام ــت، آم ــام می گش انتق
ــی،  ــتند: ایدئولوژی ی ــی هس ــای متناقض ــاً واقعیت ه اساس
ــوع  ــه ن ــرای این ک ــد ب ــان می زن ــل انس ــه قت ــت ب دس
ــو  ــردی، جل ــت دارد و رویک ــان را دوس ــی از انس خاص
ایــن انسان کشــی می ایســتد تــا بگویــد کــه انســان، 
انســان اســت در هــر بــاور و پوششــی. امــا او هــم بــرای 
جلوگیــری از ایــن کشــتار و غــارت، بایــد غــارت بکنــد 
ــری  ــی آور عص ــای درماندگ ــا تناقض ه ــد. این ه و بکش
اســت کــه عقــل مــدرن بــدون این کــه آن هــا را پیش بینــی 

ــد. ــود پروران ــد، در درون خ ــرده باش ک
ــی  ــت درون ــر وضعی ــا ب ــه بن ــار این ک ــتان در کن افغانس
ــادن  ــه راه افت ــرای ب ــود ب ــاعدی ب ــه ی مس ــی، زمین خاص
ــی  ــورت دردناک ــه، به ص ــه هم ــه علی ــگ هم ــک جن ی
ــه  ــدرن شــد. ب ــل م ــه ی تباهــی آور عق ــن روی ــی ای قربان
ــی و ســاختارهای اجتماعــی،  ــگاه درون ــه از ن ــا ک این معن
تاریخــی و اقتصــادی، افغانســتان در موقعیتــی نبــود کــه 
خــود بــرای سرنوشــت خویــش تصمیــم بگیــرد و 
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــود ک ــز ب ــن نی ــتعد ای ــالوه، مس به ع
ــالح  ــت به اصط ــی در موقعی ــادی و سیاس ــاظ اقتص به لح
ــع داشــتند آن امکان هــای  ــد و در واق ــری بودن پیش رفته ت
ــه و  ــرای تخلی ــد، ب ــروز می دادن ــز را از خــود ب تناقض آمی
ــتری  ــتان را بس ــود، افغانس ــای خ ــن تناقض ه ــدور ای ص
ــن وســط  ــه در ای ــزی ک ــد. چی مناســب تشــخیص بدهن
بــرای همیشــه مغفــول مانــد، سرنوشــت انســان و 
ــان  ــن انس ــه ای ــد ک ــی نمی کن ــود. فرق ــات او ب حــق حی
ــه  ــا هم ــی، ام ــا شــرقی و افغان ــی داشــت ی ــت غرب هوی
ــی  ــه رهای ــی شــدند ک ــه وارد مغاک ــته و ناگزیران ناخواس
ــا  ــود. ام ــا کشــتن و کشــته شــدن ممکــن نب از آن جــز ب
کارکــردی کــه ایــن رویــه از خــود نشــان داد، ایــن بــود 
کــه وضعیتــی ایجــاد گردیــد کــه کشــتن و کشــته شــدن 
ــا  ــه جریانــی مــداوم و همیشــگی تبدیــل شــد. ب در آن ب
ــن  ــتار از بی ــگ و کش ــتان، جن ــوروی از افغانس ــن ش رفت
ــت، بیشــتر خــودش  ــک واقعی ــوان ی ــت، بلکــه به عن نرف
را تثبیــت کــرد و اســتثنا تبدیــل بــه قاعــده شــد؛ قاعــده ی 
ــتان  ــی در افغانس ــورت زندگ ــن ص ــی. ماتریال تری جنگ
ــه  ــت، بلک ــتی نیس ــت و هم زیس ــش و محب ــک، آرام این
جنــگ و حــذف اســت. در چنین شــرایطی، اشــتباه اســت 
ــا  ــراث بدرفتاری ه ــتان را می ــی افغانس ــگ کنون ــر جن اگ
ــور  ــن کش ــای ای ــته ی دیرپ ــونت ورزی های گذش و خش
بدانیــم. بــرای این کــه قبــل از هجــوم شــوروی بــه 
ــن وضعیــت، جنــگ گذشــته  ــا نهــادن ای افغانســتان و بن
از درون نیروهــا و فرماســیون های اجتماعــی ســنتی و 
ــامدرنی،  ــداد پیش ــر رخ ــت، و ه ــامدرن برمی خاس پیش
هنگامــی کــه از نــگاه اجتماعــی و تاریخی عقیــم می گردد، 
از تکــرار و تــداوم بازمی مانــد. امــا در افغانســتان درســت 
ــه  ــه ســنت می بایســت جایگاهــش را ب ــی ک در هنگامه ی
مدرنیتــه مــی داد، جنــگ مــدرن و معاصــر جــای جنــگ 
ســنتی و قبیلــوی را گرفــت. این گونــه اســت کــه امــروز 
ــا ادعــای ســنتی و بنیادگرایانــه  طالــب یــا داعــش اگــر ب
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــالحی اس ــوند، از س ــم وارد می ش ه
محصــول مدرنیتــه اســت و بــا تمــام این هــا، حتــا آن ادعــا 
ــه ابــزاری در  ــه نیــز خــود تبدیــل ب و مدعــای بنیادگرایان
دســت کشــورهایی شــده کــه خودشــان ســنت را ســپری 
ــد. آن چــه کــه در  ــاز دارن ــه جنگیــدن نی ــی ب ــد ول کرده ان
ــن اســت  ــرد، ای ــکارش ک ــوان ان ــا نمی ت ــی ام هیچ صورت
ــاه می گــردد:  ــا تب ــه انســان کشــته می شــود و زندگی ه ک
اســتعاره یی  دلــو،  بیست وششــم  یــا  ششــم جــدی 

ــداوم. ــی م ــک تباه ــرای ی ــود ب می ش

ستار ثابت

بیست وششم دلو 
استعاره یی برای یک تباهی مداوم


