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برای نصف کودکان 

افغان نواخته شد
سال 97 توسط اشرف غنی به عنوان 
نام گذاری  پرورش  و  آموزش  سال 
وزارت  آمار  روایت  به  که  سالی  شد؛ 
دانش آموز  میلیون   9 از  بیشتر  معارف 
تخنیکی  انستیتیوت های  و  مکاتب  در 
اما  بودند.  آموزش  مصروف  مسلکی  و 
چند  که  است  ناامیدکننده ترگزارشی 
ماه بعد یونسف منتشر کرد: تقریباً نیمی 
تن  میلیون  که3.7  افغان  کودکان  از 
می شوند، از آموزش محروم بودند. اطفال 
بین سنین 7 تا 17 سال از سراسر کشور 
محرومیت  اما  بودند  محرومان  گروه  در 
اطفال از دسترسی به آموزش در مناطق 
تمام  از  باالتر  افغانستان  شرق  و  جنوب 
مناطق دیگر افغانستان بود. در سال 97 
اشرف غنی همچنان اعالم کرد که نیمی 

از مکاتب افغانستان ساختمان ندارد. 
امسال  معمول،  رسم  برخالف 
مناسبت  به  بزرگی  برنامه ی  هیچ  اما 
دولت  توسط  جدید  تعلیمی  سال  آغاز 
افغانستان برگزار نشد. وعده ی یک سال 
و  »محرومیت  از  گرهی  نیز  غنی  قبل 
بی عدالتی« در آموزش و پرورش نگشود 
گفته  معارف  وزارت  آمار  تازه ترین  در  و 
است که دروازه ی بیش از 400 مکتب در 
دانش آموزان  روی  به  افغانستان  سراسر 
که  می رسد  نظر  به  بعید  و  است  بسته 
از  یونسف  گذشته  سال  که  آماری  بر 
منتشر  تحصیل«  حق  از  »محرومان 

کرده، امسال نیفزوده باشد. 
از  اطفال  گسترده ی  محرومیت 
می یابد  افزایش  سال هایی  در  آموزش 
که حکومت و وزارت معارف از بیشترین 

حمایت مالی در...
صفحه ۲
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»بیش از ۶۰ سرباز کشته شدند«

از  شـماری  روز:  اطالعـات 
دیـروز  هلمنـد  والیـت  مقام هـای 
)یک شـنبه، 4 حمـل( بـه روزنامـه 
اطالعـات روز تأییـد کردنـد که در 
درگیـری میان نیروهـای امنیتی و 
گروه طالبان در ولسـوالی سـنگین 
امنیتـی  سـرباز   6۵ والیـت،  ایـن 

شـده اند. کشـته 
سـناتور  الکـوزی،  هاشـم 
سـنای  مجلـس  در  هلمنـد 
افغانسـتان گفت که ایـن درگیری 
از شـام روز شـنبه )3 حمـل( در 
ولسـوالی  »شکرشـله«  روسـتای 
سـنگین شـروع و تـا صبـح دیروز 

اسـت. داشـته  ادامـه 
ایـن  در  او،  گفتـه ی  بـه 
درگیـری، 4۸ سـرباز ارتـش ملی، 
و  محلـی  پولیـس  سـرباز   10
هفـت سـرباز پولیـس ملی کشـته 
شـده اند. ایـن عضو مجلس سـنای 
در  کـه  افـزود  همچنـان  کشـور 
جریان ایـن درگیری ها 3۸ سـرباز 
شـده اند. زخمـی  دیگـر  امنیتـی 

بـر اسـاس گفته هـای او، ایـن 
درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی 
و گـروه طالبـان پس از آن شـروع 
شـده اسـت کـه طالبـان پـس از 
نیروهـای  پاسـگاه  دو  بـر  یـورش 

امنیتـی در ایـن روسـتا، نیروهـای 
کمکـی را نیـز کمیـن زده انـد.

در همیـن حـال، عمـر زواک 
سـخن گوی والـی هلمنـد نیـز این 
درگیـری را تأییـد کـرده گفت که 
ده هـا  درگیـری،  ایـن  جریـان  در 
زخمـی  و  کشـته  امنیتـی  سـرباز 
شـده اند. او همچنـان بـدون ذکـر 
ارقامـی گفـت کـه گـروه طالبـان 
درگیـری  ایـن  جریـان  در  نیـز 

تلفـات سـنگینی داشـته اسـت.
سـخن گوی  منـگل،  قیـس 
محمدزمـان  و  ملـی  دفـاع  وزارت 
فرماندهـی  سـخن گوی  همـدرد، 

پولیـس هلمند نیز وقـوع درگیری 
میـان نیروهـای امنیتـی و طالبان 
در ولسـوالی سـنگین هلمنـد را به 
اطالعـات روز تأییـد کردنـد اما در 
مـورد آمار تلفـات دو طرف چیزی 

نمی گوینـد.
ایـن در حالی اسـت که صبح 
روز شـنبه )3 حمـل( نیـز در دو 
حملـه ی انفجـاری پی هـم طالبان 
بـر مراسـم جشـن روز دهقـان در 
والیـت  مرکـز  لشـکرگاه،  شـهر 
هلمنـد چهـار نفر کشـته و 31 نفر 

شـدند. زخمی  دیگـر 
عمـر زواک پـس از وقـوع این 

رویـداد بـه روزنامـه اطالعـات روز 
گفتـه بـود کـه قربانیـان ایـن دو 
مقام هـای  و  ملکـی  افـراد  انفجـار 
دولتـی انـد. بـه گفتـه ی او، محمد 
خان نصرت، رییـس اقتصاد والیت 
هلمنـد در میـان کشته شـدگان و 
مجاهـداهلل صفـاری، معـاون والـی 
هلمنـد، عبـاداهلل علـی زی، معاون 
شـورای والیتـی هلمنـد، حمیداهلل 
ویـار، رییـس اطالعـات و فرهنـگ 
والیـت هلمند، زلمـی الکو، رییس 
زراعـت والیـت هلمنـد و رفیـع اهلل 
قلـم، معـاون وی در میان زخمیان 

ایـن رویـداد قـرار دارند.

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
 4 )یک شنبه،  دیروز  کشور  ریاست جمهوری 
حوت( در دیدار با َکِرن دیکر، معاون سفارت 
و  میکانیزم  که  است  گفته  کابل،  در  امریکا 
و  مردم  توسط  باید  صلح  روند  مدیریت 

حکومت افغانستان صورت گیرد.
دفتر  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
به  ریاست جمهوری  دوم  معاون  مطبوعاتی 
نشر رسیده، به نقل از گفته های آقای دانش 
آمده است: »حکومت افغانستان به نمایندگی 
در  پایدار  صلح  ایجاد  به  افغانستان  مردم  از 
افغانستان مصمم است و در این روند حفاظت 
از دست آوردهای 1۸ سال گذشته را اولویت 

اصلی خود می داند.«
این  در  دانش  آقای  اعالمیه،  از  نقل  به 
نهادهای  که  است  افزوده  همچنان  دیدار 
آزادی  اساسی،  قانون  سیاسی،  نظام  مدنی، 
بیان و حقوق بشر از جمله ی دست آوردهای 

ارزش مند 1۸ سال اخیر می باشد.
به گفته ی او، حفاظت از این دست آوردها 
افغانستان  مردم  تمام  اصلی  خواسته های  از 
در  آن  برای  و  است  صلح  گفت وگوهای  در 
افغانستان یک اجماع عمومی نیز شکل گرفته 

است.
که  است  آمده  اعالمیه  در  همچنان 
معاون سفارت امریکا در کابل در این دیدار 

گذشته ی  دست آوردهای  که  است  گفته 
افغانستان حاصل قربانی های مردم و همکاران 
بین المللی افغانستان در جنگ علیه تروریسم 

و دهشت افگنی است.
آقای دانش در حالی از مدیریت روند ی 
افغانستان  حکومت  و  مردم  توسط  صلح 
صحبت کرده است که پنجمین دور مذاکرات 
امریکا و گروه طالبان  صلح میان نمایندگان 
در قطر، حدود دو هفته ی پیش )21 حوت( 

سال گذشته ی خورشیدی به پایان رسید.
آقای خلیل زاد پس از پایان این نشست 
این نشست میان دو  بود که در  اعالم کرده 
طرف روی پیش نویس های مبارزه با تروریسم 

و خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق 
شده، اما این توافق نهایی نیست.

او گفته بود که وقتی که این پیش نویس ها 
نهایی شود، طالبان و سایر افغان ها به شمول 
را  بین االفغانی  مذاکرات  افغانستان  حکومت 
فراگیر  آتش بس  و  سیاسی  توافق  مورد  در 

شروع خواهند کرد.
جرگه  لویه  که  است  قرار  حال  این  با 
مشورتی صلح نیز به تاریخ 9 ثور سال روان 
چارچوب  تعیین کردن  منظور  به  خورشیدی 
مذاکره با طالبان و میکانیزم رسیدن به یک 
دو  از  بیش  حضور  با  کشور  در  پایدار  صلح 

هزار اشتراک کننده، در کابل برگزار شود.

دانش: 
روند صلح باید توسط مردم و حکومت افغانستان مدیریت شود

محمدعمر  روز:  اطالعات 
دبیرخانه ی  رییس  داوودزی، 
نماینده ی  و  صلح  عالی  شورای 
منطقه ای  امور  در  رییس جمور 
برای اجماع صلح دیروز )یک شنبه، 
4 حمل( گفت که فهرست اعضای 
جرگه  لویه  اشتراک کننده ی 
مشورتی صلح تا 16 روز دیگر )20 

حمل( نهایی می شود.
یک  در  که  داوودزی  آقای 
کابل صحبت  در  کنفرانس خبری 
عالی  شورای  که  افزود  می کرد، 
برای  معلوماتی  بسته های  صلح 
اشتراک کنندگان  مشخصات  درج 
این لویه جرگه را تا سه روز دیگر 
و  سیاسی  نهادهای  و  والیت ها  به 

مدنی غیردولتی ارسال می کند.
به گفته ی او، این نهادها پس 

هفته  یک  بسته ها  این  دریافت  از 
را  نماینده شان  که  دارند  فرصت 
برای شرکت در لویه جرگه انتخاب 

کنند.
شورای  دبیرخانه ی  رییس 
آن عده  که  کرد  تصرح  صلح  عالی 
نماینده ی  که  نهادهایی  از 
نباشد،  انتخابی  اشتراک کننده اش 
جرگه   لویه  رهنمود  اساس  بر 
مشورتی، نمی توانند در این جرگه 

اشتراک کنند.
که  افزود  همچنان  او 
آن که  از  پس  اشتراک کنندگان 
انتخاب شدند، باید مشخصات شان 
را در یک فورمه ی معلوماتی درج 
کنند و این فورمه را توسط والی و 
رییس شورای والیتی والیات خود، 

تأیید کنند.

در  همچنان  داوودزی  آقای 
این نشست گفت که تمامی تدابیر 
برای  تشریفاتی  و  ترانسپورتی 
نیز  مشورتی  جرگه   لویه  برگزاری 

گرفته شده است.
اشاره  با  او  هم  سویی  از 
این  اشتراک کنندگان  تعداد  به 
 17۵0 که  گفت  مشورتی  جرگه  
و  والیات  از  اشتراک کننده  عضو 
مربوط  نیز  آن  دیگر  عضو   7۵0
مدنی  و  سیاسی  نهادهای  به 

غیردولتی می باشند.
»از  افزود:  داوودزی  آقای 
 7۵0 ما  اشتراک کنندگان  میان 
نهادهای  اشتراک کننده ی  عضو 
به  را  غیردولتی  سیاسی  و  مدنی 
کرده ایم  تقسیم  کتگوری   24
به  مربوط  آن  کتگوری  دو  که 

ایران  و  پاکستان  در  ما  مهاجرین 
می شود.«

برای  او،  گفته ی  به  همچنان 
جامعه ی  و  هنرمندان  رسانه ها، 
نیز کتگوری هایی در  علمی کشور 

نظر گرفته شده است.
شورای  دبیرخانه ی  رییس   
از  که  کرد  عالوه  صلح  عالی 
 30 کتگوری،   24 این  جمله ی 
درصد آن را زنان تشکیل می دهد.

همچنان او با اشاره به حضور 
مشورتی  جرگه   لویه  در  جوانان 
اشتراک  برای  که  گفت  صلح 
گرفته  نظر  در  فیصدی  جوانان 
نشده است، ولی به آنان به عنوان 
اشتراک  فعال کشور، سهم  نیروی 

بیشتری داده خواهد شد.
در  داوودزی  آقای  همچنان 

این نشست، تعیین کردن چارچوب 
میکانیزم  و  طالبان  با  مذاکره 
در  پایدار  صلح  یک  به  رسیدن 
برگزاری  اصلی  اهداف  از  را  کشور 
لویه جرگه  مشورتی خوانده، گفت 
خواسته  این  به  رسیدن  برای  که 
جامعه ی  اراده ی  تا  است  نیاز 
بین المللی و منطقه هماهنگ شود.

لویه  برگزاری  که  گفت  او 
منظور  همین  به  مشورتی  جرگه  

صورت خواهد گرفت.
حالی  در  داوودزی  آقای 
اعضای  فهرست  تکمیل  از 
جرگه   لویه  اشتراک کننده ی 
که  می دهد  خبر  صلح  مشورتی 
 9 تاریخ  به  جرگه  این  است  قرار 
ثور سال روان خورشیدی در کابل 

برگزار شود.

داوودزی: 
فهرست اعضای اشتراک کننده ی لویه جرگه تا ۲۰ حمل نهایی می شود

اطالعات روز: به دنبال نشر گزارش هایی 
قندوز،  شهر  در  ملکی  افراد  تلفات  بر  مبنی 
وزارت دفاع ملی کشور دیروز )یک شنبه، 4 
حمل( اعالم کرده است که هیأتی به منظور 
فرستاده  والیت  این  به  رویداد  این  بررسی 

شده است.
وزارت  این  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
صورت  در  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
ثابت شدن تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای 
شهر  »تلوکه « ی  روستای  در  کشور  امنیتی 
قندوز، عامالن آن را شناسایی و مورد پیگرد 

قانونی قرار می دهد.
که  است  گفته  کشور  ملی  دفاع  وزارت 
به گونه ی  کشور  امنیتی  نیروهای  »گاهی 
افراد  به  سهوی در جریان عملیات های شان، 
ناشی  بیشتر  که  می زنند«  آسیب  ملکی 
گروه های  توسط  ملکی  افراد  استفاده ی  از 

تروریستی به عنوان سپر انسانی می باشد.
این  فرستادن  از  حالی  در  وزارت  این 
هیأت به قندوز خبر داده است که شماری از 
مقام های محلی در این والیت می گویند که 
در جریان عملیات هوایی نیروهای مأموریت 

حمل(   3( شنبه  روز  افغانستان  و  قاطع 
دست کم 14 فرد ملکی کشته شده اند.

والیتی  شورای  عضو  آیدین،  امین اهلل 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  قندوز 
نیز  اطفال  و  زنان  کشته شدگان  میان  در 

شاملند.
رضایی،  محمدحنیف  حال  همین  در 
نیز  شاهین   209 قول اردوی  سخن گوی 
تأیید  را  رویداد  این  در  ملکی  افراد  تلفات 
ارایه  چیزی  تلفات،  این  رقم  از  اما  می کند، 

نکرد.

که  روز گفت  اطالعات  به  رضایی  آقای 
پاکسازی  عملیات  جریان  در  رویداد  این 
نیروهای امنیتی در شهر قندوز که برای دو 

روز برگزار شده بود، صورت گرفته است.
این عملیات  نتیجه ی  او، در  به گفته ی 
طالبان  گروه  اعضای  از  تن   ۸0 به  نزدیک 
گروه  این  فرماندهان  از  تن  هفت  شمول  به 

کشته شده اند.
 209 قول اردوی  سخن گوی  همچنان 
در  نیز  ارتش  سرباز  چهار  که  گفت  شاهین 

این رویداد کشته شده اند.

وزارت دفاع: 
هیأتی به منظور بررسی تلفات افراد ملکی به قندوز فرستاده شده است

ده عضو گروه طالبان در ولسوالی زنخان غزنی کشته شدند
اطالعــات روز: مقام هــای محلــی در والیــت غزنــی 
دیــروز )یک شــنبه، 4 حمــل( اعــالم کرده انــد کــه 10 
طالــب مســلح در یــک عملیــات نیروهــای ویــژه ی کشــور، در 

ــده اند. ــته ش ــت کش ــن والی ــان ای ــوالی زنه خ ولس
در اعالمیــه ای کــه از ســوی دفتــر مطبوعاتــی والــی ایــن 
والیــت بــه نشــر رســیده، آمــده اســت کــه در جریــان ایــن 

عملیــات هشــت طالــب دیگــر نیــز زخمــی شــده اند.

ــت  ــه ناوق ــری ک ــن درگی ــه، در ای ــل از اعالمی ــه نق ب
ــک  ــوده اســت، ی ــدازی شــده ب شــنبه شــب، 3 حمــل راه ان

ــت. ــده اس ــی ش ــز زخم ــی نی ــای امنیت ــرباز نیروه س
ــه اســت  ــی گفت ــی غزن ــی وال ــر مطبوعات ــان دفت همچن
کــه در جریــان ایــن عملیــات مقــداری از تجهیــزات نظامــی 
ــده  ــرده ش ــن ب ــز از بی ــان نی ــروه طالب ــاری گ ــواد انفج و م

اســت.

ــن  ــای ناام ــوب کشــور از والیت ه ــی در جن ــت غزن والی
ــان در  ــه طالب ــتی از جمل ــای تروریس ــه گروه ه ــد ک می باش
اکثــر ولســوالی های ایــن والیــت حضــور و فعالیــت گســترده 
ــی،  ــی در غزن ــای محل ــای مقام ه ــاس گفته ه ــد. براس دارن
تنهــا ســه ولســوالی ایــن والیــت امــن اســت، امــا بــا آن هــم 
ــورد حمــالت  ــی از ولســوالی های هم جــوار آن م ــر از گاه ه

ــرار می گیــرد. ــت ق تهاجمــی مخالفــان مســلح دول
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تاریخ افغانسـتان بـرای یکی از مهم ترین 
افغانسـتان،  زیربنایـی  بحث هـای 
»آمـوزش و پـرورش«، برخـوردار اسـت. 
بـا ایـن وجـود عوامل متعـددی در 
محرومیت کودکان از حق اساسـی شان 
دخیل اسـت. عمده ترین چالـش ناامنی 
اسـت  دینـی  افراطـی  بنیادگرایـی  و 
امـا عامـل غم انگیـز و تأسـف بار دیگـر 
فسـاد و ناکارآمـدی نهادهـا و تصامیـم 
دسـتگاه های آمـوزش و پـرورش اسـت. 
بزرگ تریـن  از  یکـی  خیالـی  مکاتـب 
فسـادهای پـس از 2001 در افغانسـتان 
تحـت  افغانـی  میلیـارد  صدهـا  اسـت. 
نـام مکاتـب خیالـی توسـط مسـئوالن 
شـد.  حیف ومیـل  آموزشـی  نهادهـای 
سـپردن  و  اسـتخدام ها  دیگـر  فسـاد 
و  آمـوزش  نهادهـای  کرسـی های 
و  خانوادگـی  متعلقـان  بـه  پـرورش 
قومـی بـود؛ تصمیـم فسـادآمیزی کـه 
منجـر شـد تصامیـم و برنامه هـا بـدون 
اجـرا باقـی بمانـد یـا ناقـص اجرا شـود. 
فسـاد و ناکارآمـدی نهادهـای آموزشـی 
بـا  مقایسـه  در  کوچک تـر  عوامـل 
و  امنیتـی  خانوادگـی،  محدودیت هـای 
مذهبـی در راسـتای محرومیت کودکان 
از آمـوزش انـد امـا بـا توجه بـه ضرورت 
و اولویـت آمـوزش و پـرورش و میـزان 
عوامـل  از  یکـی  مالـی،  حمایت هـای 
قابـل  و  بازخواسـت  قابـل  تأثیرگـذار، 

راستاسـت.  ایـن  در  برداشـتن 
اگر توسـعه ی انسـانی نیاز اساسـی 
افغانسـتان اسـت، دسترسـی به »عدالت 
در آمـوزش« چـه بـه مفهـوم اختصاص 
حق هـر فـرد برمیـزان توانایـی طبیعی 
یـا براسـاس برقـراری یـک نوع تناسـب 
و مسـاوات مسـئولیت دولت افغانسـتان 
براسـاس الیحه ی حقوق بشـر و دسـتور 

قانون اساسـی اسـت. 
خانواده هـای ممانعت گـر براسـاس 
نادانـی، جامعـه ی سـنتی یـا آموزه های 
دینـی افراطـی کـه کمـک بزرگـی بـر 
محرومیـت اطفـال کرده اسـت و همین 
جغرافیـای  در  مکاتـب  سـقوط  طـور 
ناامـن و بسـته شـدن مکاتب بر اسـاس 
خشـونت دیـن داران. رفع ایـن چالش ها 
اسـت  دولـت  مسـئولیت های  از  همـه 
دالیـل  می کـرد.  اقـدام  بایسـتی  کـه 
دولـت بـرای عـدم برداشـتن محرومیت 
و  بسـته  مکاتـب  بازگشـایی  طریـق  از 
فراهـم کـردن تسـهیالت آموزشـی در 
مـواردی قابل درک اسـت امـا نمی تواند 
مسـئولیت بزرگـی کـه در نتیجـه ی آن 
نیمـی از کـودکان از آمـوزش محروم اند 

را رفـع و قابـل اغمـاض کنـد. 
ایـن مسـئولیت از یـک طـرف بـا 
توجـه به ضرورت و اولویتـی که آموزش 
بـا  دیگـر  جانـب  از  و  دارد  پـرورش  و 
بررسـی عملکـرد کلـی مقامـات دولـت 
دولـت داری،  مختلـف  عرصه هـای  در 
افزایـش می یابد و بهانه های اعالم شـده 
توسـط دولت، نمی توانـد از ناکارآمدی و 
مسـئولیت های فردی مقامـات نهادهای 
آموزشـی و مقامات درجـه اول حکومت 

کند.  کـم 
امنیـت مکاتب، تأسـیس مکان های 
از  درسـی  مـواد  تهیـه  و  آموزشـی 
مکلفیت هـای دولـت اسـت. همین طـور 
دینـی،  خانوادگـی،  موانـع  برانـدازی 
اجتماعـی و فرهنگـی، و حق دسترسـی 
بـه آمـوزش نیز از مسـئولیت های اسـت 
کـه دولـت بایسـتی انجـام دهـد. رقـم 
محرومیـت کـه شـامل نصـف کـودکان 
و نوجوانـان افغـان می شـود، نمی توانـد 
از  طالبـان  و  امنیـت  بهانه گیـری  بـا 
مسـئولیت دولـت چیـزی را کـم کنـد. 
دولـت مکلـف اسـت کـه حـق اساسـی 
شـهروندان را تأمیـن کنـد و صـد البتـه 
کـه دسترسـی عادالنـه بـه آمـوزش و 
از  محروم تـر،  مناطـق  در  ویـژه  توجـه 
دسـت  روی  کـه  اسـت  بایسـته هایی 
گرفتـه شـود و بـدون آن دسترسـی بـه 
برنامه هـای  و  پایـدار  انکشـاف  اهـداف 
توسـعوی و زیربنایـی دولـت ممکـن و 

مقـدور نیسـت. 



صفحه ویـژه جـوانان
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هرچنـد تأثیـرات زیرمجموعه هـای این 
گروه هـا بـر زندگـی انسـان محصـور در 
جغرافیـای مـا، بـه مراتـب بیشـتر بوده 
اسـت ولـی مـا را فرصـت پرداختـن بـه 

این مـوارد نیسـت. 
بـه  بازگشـت  اشـتیاق  شـعله های 
اواخـر سـده ی  عصـر سـلف صالـح در 
ذهنیـت  بـر  قمـری  هجـری  پنجـم 
پیامبـر  فرامیـن  تشـنه ی  مسـلمانان 
اسـالم گداختـه شـده بود امـا موضـوع 
بـود  وضعیت هایـی  از  یکـی  خالفـت 
کـه می توانسـت تـا حـد زیـادی عطش 
بازگشـت به عصر سـلف صالح را کنترل 
کنـد. متأسـفانه خالفت اسـالمی نیز به 
عنـوان بازدارنـده ی ظهـور سـلفیت، در 
دوران جنـگ جهانـی اول بـه صـورت 
یافـت.  پایـان  بی مقدمـه  و  ناگهانـی 
پایـان خالفـت اسـالمی دردی دیگـر بر 
دل مسـلمانانی نهاده بـود کـه روزهـا را 
در شـوق وصلـت بـه عصـر سـلف صالح 
و مالقـات اقـال خلیفه ای صالح به شـب 
می رسـاندند. سـقوط خالفـت عثمانـی، 
بر شـدت اشـتیاق بـه آرزوهـای دیرین 
مسـلمانان افـزود و نوسـتالژی دردناکی 
برای مشـتاقان برگشـت به عصر سـلف 
صالـح خلق کـرد. این نقطـه ی دردآلود 
خون آلودتـر  تکانـی  هـر  بـا  بازگشـت، 

می شـد.
بـه  بازگشـت  داعیـه دار  داعـش، 
عصر سـلف صالـح بود. به همیـن دلیل، 
اولیـن کارش اعـالن خالفـت اسـالمی 
داعـش  کـه  جدیـدی  گفتمـان  بـود. 
آفریـده بـود، می توانسـت هم پیوسـتن 
مسـلمانان بـه این گـروه را جهت اتصال 
هـم  و  خالفـت  دیرینـه ی  آرزوی  بـه 
خشـونت وحشـیانه ای که برای رسیدن 
بـه اهـداف خالفـت مرتکـب می شـد را 
توجیـه کنـد. زنـان و دختران مسـلمان 
برای تسـریع اسـتقرار خالفت اسـالمی 
و ادای سـهم خویـش در راه رسـیدن به 
مسـلمین،  سرکوب شـده ی  نوسـتالژی 
حاضر شـدند به جهادالنـکاح تن دهند. 
سـرکوب  آرزوهـای  طغیـان  بنابرایـن، 
سـلف  عصـر  بـه  بازگشـت  و  شـده 
صالـح، از انگیزه هـای عمده ی پیوسـتن 
مسـلمانان بـه گـروه داعش بوده اسـت.

از  یکـی  عنـوان  بـه  داعـش 
تندرو تریـن گروه هـای بنیادگـرا درعصر 
حـاد  وضعیـت  دو  برآینـد  حاضـر، 
سیاسـی و اقتصـادی دوران مـا بـود. در 
کشـورهای  هنگامی کـه   2011 سـال 
انتقـال  ایـران و سـوریه، بـرای  عـراق، 
گاز از مبـداء ایـران، عـراق و سـوریه بـه 
مقصـد مدیترانـه و کشـورهای اروپایی، 
توافقنامـه ای تحـت عنـوان خـط لوله ی 
گاز اسـالمی امضـا نمودنـد، کشـورهای 
بـه  سـعودی  عربسـتان  ماننـد  رقیـب 
در  را  خـود  قطـر  و  اسـرائیل  شـمول 
بـا  و  دیدنـد  طـرح  ایـن  حاشـیه ی 
پایه ریـزی طـرح ممانعـت از ایـن پـالن 
در صـدد حمایت از گروه هایـی برآمدند 
که می توانسـتند معـادالت منطقه ای را 
بـر هـم بزننـد. داعـش هرچنـد بخـش 
مدیـون  را  موجودیـت اش  عمـده ی 
اسـت  عـراق  چندپارچـه ی  جامعـه ی 
کـه ایادالعـالوی رهبـری آن را به عهده 
داشـت امـا وضعیـت پرالتهـاب منطقـه 
و عـراق، زمینه هـای بسـیار مناسـبی را 
بـرای ظهـور داعـش و امثـال آن فراهم 

کرده بـود.
در ایـن مطلب، سـخن نـه در مورد 
فلسـفه ی ظهـور و نـه تاریـخ مبـارزات 
گـروه داعـش اسـت. این مطلـب در پی 
آن اسـت کـه بدانیم با توجـه به توحش 
داعـش طـی  کـه  عریانـی  درندگـی  و 
سـال های حضـورش در عراق و سـوریه 
بـه نمایـش گذاشـت، چه چیزی سـبب 
شـده بود تـا مـردان و زنانـی از سراسـر 

جهـان بـه ایـن گـروه بپیوندند؟
در  بایـد  کـه  کاری  ضروری تریـن 
ماننـد  پدیـده ای  شـناخت  بـه  رابطـه 
داعش، در کشـورهایی که ممکن اسـت 
ایـن نـوع گروه هـا وجود داشـته باشـند 
یـا در آینـده النـه ای برای آن ها باشـد و 
یا کشـورهایی که به گونـه ای در معرض 
آسـیب های فزیکـی و روانـی از داعـش 
قـرار دارد، آن  اسـت کـه ایـن کشـورها 
موفـق بـه حضـور نرم افـزاری کافـی در 
شـوند.  گروه هـا  ایـن  حیـات  حـوزه ی 
در افغانسـتان البتـه بـه دلیـل ضعـف 
سـاختارهای علمی و تحقیقی و بیماری 
سیسـتم دانشـگاهی، تـا کنـون بـه جز 
تصویـر توحـش و بربریتی که رسـانه ها 
از حضـور داعـش در مناطـق عملیاتـی 
آن منتشـر می کننـد، هیـچ اطالعاتـی 
بـرای آگاهـی مـردم و نحـوه ی برخورد 
نهادهـای علمـی بـا این پدیـده، تولید و 
پخش نشـده اسـت. بـه هر حـال، برای 
کوتاه شـدن مطلـب بـر می گردیـم بـه 
سـوال اول ایـن گـزاره کـه علـت اصلی 
پیوسـتن زنان و مردان از سراسـر جهان 

بیـن سـنین 16 تـا 2۵ سـاله بـود، کـه 
هیچ گونـه پیونـد تاریخـی بـا اسـالم و 
مسـلمانان نداشـتند. ما دو انگیـزه را در 
رابطـه بـا مسـلمانان مقیـم کشـورهای 
غربـی گفتیـم که سـبب پیوسـتن آنان 
بـه صـف داعش شـده بود. در مـورد این 
طیـف از سـربازان داعـش چـه آرمان ها 
و آرزوهای سـرکوب شـده سـبب شـده 
بـود تـا آنـان را وادار بـه پیوسـتن بـه 
صـف داعش کنـد؟ بـرای فهم اشـتیاق 
پیوسـتن ایـن عـده بـه گـروه داعـش، 
کمـی باید برگردیم به دوران کالسـیک 
اروپـا، دوران اسـپارتاکوس و عصری که 
گالدیاتورهـا تعیین کننـده ی ارزش ها و 
شـرافت آدم هـا بـود. در آن عصر شـبیه 
بـه دنیـای مسـلمانان، زنـان از رده های 
انسـانی بـه بیـرون انداختـه می شـدند. 
گفتمـان آن عصـر، گفتمـان اسـتیالی 
قـدرت بـازو بـر تمـام شـئون زندگـی 
انسـان ها بـود. اصالت ذاتـی و جوهره ی 
نـاب انسـانی و شـرافت، ویـژه ی افـراد 
بـدان  دیگـران  ورود  و  بـود  خاصـی 
سـاحه، تابـو بـه شـمار می رفـت. زن در 
تاریخ کشـاکش اروپا، شـبیه کشورهای 
اسـالمی، به شـدت تحقیر شـده اسـت. 
زنـان بـر اثـر حقـارت تاریخـی، کمـال 
و هسـتی را بـه اتـکا بـه بـازوی مـردان 
قدرتمندی می جسـتند کـه از صالبت و 

شـکوه جابرانـه ای برخـوردار باشـند.

امـا ارایـه ی توضیـح از بسـتر دوم 
یعنـی حوزه ی کشـورهای غیراسـالمی، 
بسـتر  بیـان  از  پیچیده تـر  حـدی  تـا 
اسـت.  داعـش  نیروهـای  خیـزش  اول 
در بسـتر دوم جـذب نیروهـای داعـش، 
توجـه  خـاص  وضعیـت  دو  بـه  بایـد 
مسـلمانانی  نخسـت  باشـیم.  داشـته 
کـه در قلمـرو کشـورهای غیرمسـلمان 
اسـت  بدیهـی  و  می کننـد  زندگـی 
دو  دارای  مـردم  از  بخـش  ایـن  کـه 
خصیصـه ی فرهنگـی هسـتند. اول بـه 
عنـوان مسـلمان، عقده هـای بازگشـت 
بـه عصـر سـلف صالـح در دل دارنـد و 
دوم بـه عنـوان مهاجرانـی کـه توسـط 
فرهنـگ غالـب کشـورهای میزبـان بـه 
حاشـیه رانـده شـده، نوعـی حـس تنفر 
خـود  در  غربـی  میزبانـان  فرهنـگ  از 
پیوسـتن  بنابرایـن  داده انـد.  پـرورش 
ایـن افـراد به داعشـی که نوید رسـیدن 
بـه شـکوه و سـرفرازی عصـر پیامبـر را 
می دهـد، می تواند در آن هـا حس ادای 
دین بـه برپایی خالفت اسـالمی را ارضا 
کـرده و از سـوی دیگـر، بر آتش خشـم 
و حـس گناه شـان از زندگی و حضور در 

جوامـع سـکوالر آب بریـزد. 
بـه  کـه  کسـانی   از  دوم  بخـش 
داعـش پیوسـتند، بومیـان کشـورهای 
اروپایـی بودنـد. این بومی ها متشـکل از 
مـردان و زنـان و دختـران عمدتـا جوان 

بـه گـروه داعش چیسـت؟
بـرای پاسـخ دادن بـه این پرسـش 
نیروهـای  بـرای  بسـتر  تـا  دو  ابتـدا 
نخسـت  می گیریـم.  نظـر  در  داعـش 
دوم  و  اسـالمی  کشـورهای  بسـتر 
اروپایی-امریکایـی.  کشـورهای  بسـتر 
در  زیـادی  انـدازه ی  تـا  اول  مـورد  در 
و  فلسـفه  کـه  کتاب هایـی  و  مقـاالت 
شـرح  را  اسـالمی  تاریـخ جنبش هـای 
کـه  دانسـته ایم  و  خوانـده  می دهـد، 
اسـاس موجودیت گروه هـای بنیادگرای 
اسـالمی از دوران افول خالفت عباسـی 
کـه بخش بزرگـی از نحله هـای مذهبی 
از آن نقطـه آغـاز شـد و تا به امـروز که 
بـه داعـش پایـان یافته، چه بوده اسـت. 
در پایـان دوره ی خالفـت عباسـیان، به 
دلیـل رکودی کـه دچار حـال جامعه ی 
اسـالمی شـده بـود، دانشـمندان دینی 
در صـدد تـداوی وضع موجـود برآمدند. 
افـول جامعـه ی  اصلـی  عـده ای دلیـل 
اسـالمی را در دوری از نقـل و نزدیکـی 
بـه عقـل تشـخیص دادنـد. در نتیجـه، 
جامعـه ی علمی-دینـی آن  عصـر دچار 
و  عقل گرایـی  میـان  بزرگـی  شـکاف 
نقل گرایـی بـه مفهـوم رجعـت بی چون 

و چـرا بـه عصـر سـلف صالـح شـدند.
و  اشـاعره  فکـری  جریان هـای 
نسـخه پیچی های  در  ریشـه  معتزلـه، 
عالمـان دینـی آن عصـر دارد. عـده ای 
بـاور داشـتند کـه بـرای عبـور از بحران 
بـه  راهـی  اسـالم،  جهـان  در  موجـود 
جـز بازگشـت بی دلیـل به عصـر پیامبر 
اسـالم و گرایـش خالص به نقـل و کنار 
گذاشـتن عقل وجود نـدارد. عده ای هم 
بـر ارجحیـت عقـل در اسـتخراج احکام 
دینـی و زندگـی از متـون بازمانـده از 
عصـر سـلف صالـح تأکیـد داشـتند. بـا 
ظهـور محمـد ابـن تیمـه، سـطح تنش 
میـان این دو نحلـه می رفت کـه به اوج 
خـودش برسـد. پـس از وی، مهم تریـن 
جریان هـای بنیادگرایـی تأثیرگـذار بـر 
زندگـی مـا را محمـد ابـن عبدالوهـاب 
شـاه  دهلـوی،  ولـی اهلل  شـاه  نجـد،  از 
اسـماعیل و قاسـم نانوتـوی  از دیوبنـد 
اتارپرادیـش، و سـپس تـا حـدودی هم 
والیـت فقیـه از ایـران، شـکل داده انـد. 

اروپای امروز اما پیشـگام مسـاوات 
و برابـری میـان زن و مرد اسـت. فضای 
به شـدت زنانه، سـیطره ی اندیشـه های 
فمینیسـم، تبعیـض مثبت بـه نفع زنان 
بـه دلیـل محرومیت هـای تاریخی شـان 
و حتـا زن محـوری در اداره ی اجتماعـی 
در برخـی از این کشـورها سـبب شـده 
وضعیـت  از  زنـان  از  برخـی  تـا  اسـت 
در  نوعـی  بـه  و  شـده  دلگیـر  کنونـی 
صـدد بازگشـت بـه عصـری شـوند کـه 
صالبـت و هیبـت مردانـه می توانسـت 
از آنـان بـه جـای خودشـان دفـاع کند. 
ایـن وضعیت خالیـی را به وجـود آورده 
اسـت کـه دختران و زنـان فکر می کنند 
نـام  بـه  نقیصـه ای  دچـار  عصرشـان 
غیبـت مردانگـی شـده اسـت. چنان چه 
قبـال اشـاره شـد، غالـب افـرادی کـه از 
میـان دختـران غربـی بـه گـروه داعش 
پیوسـته بودند، از شـانزده تـا بیسـت و 
پنج سـال سـن داشـتند. در ایـن رده ی 
سـنی، روحیـه ی زنانـه نیازمند داشـتن 
پشـتوانه ای پرصالبت در کسـوت پدر یا 
در هیئـت شـوهر اسـت ولـی جامعـه ی 
اروپـا دیگـر نـه متکـی بـه صالبـت پدر 
اسـت و نه اعتباری به کسـوت شـوهری 
می دهـد. این ناهنجـاری، نوعی عقده ی 
بازگشـت بـه عصـر صالبـت مردانـه ی 
دوران روم و عصـر اسـپارتاکوس را خلق 
می کنـد و داعـش بـه عنوان یـک گروه 
موفـق  توحـش  از  سرشـار  و  بی رحـم 
بـه جلـب نظـر ایـن طیـف از دختـران 
داعـش  گفتمـان  بـود.  شـده  اروپایـی 
گفتمانـی مبتنی بر توان بـازو و صالبت 
مردانـه اسـت. شـاید وحشـی و بی رحم 
و درنـده باشـد امـا با ایـن گفتمـان، به 
همـه می فهمانـد کـه اگر شـما در صدد 
رسـیدن به آرزوهای سـرکوب شـده چه 
در راه رسـیدن بـه عصـر سـلف صالـح 
و چـه درگیـر بیـزاری از وضـع کامـال 
زندگی تـان  اجتماعـی  فضـای  زنانـه ی 
هسـتید، ما زمینه های تحقـق آرزوهای 
شـما را در هردو بخـش با اعالن خالفت 
بـرآورده  النـکاح،  جهـاد  و  اسـالمی 
راه  داعـش  النـکاح  جهـاد  می کنیـم. 
دیگری سـت بـرای پرورش نسـل نوینی 
از مـردان کـه دارای صالبـت تاریخـی 
باشـند. تمـام دخترانـی کـه از اروپـا به 
ایـن گروه پیوسـته بودند، بدون اسـتثنا، 
در مراحـل اولیـه به اختیار خـود تن به 
ازدواج بـا سـربازان داعشـی دادنـد. حتا 
در مـواردی کـه رسـانه های منطقـه نیز 
بـه آن توجـه کردنـد، دختران یـا همان 
عروسـان داعشـی، روزانه چندیـن بار با 
سـربازان داعش تماس جنسـی داشتند. 
ایـن وضعیـت ابتـدا چتر حمایـت قاطع 
یـک مـرد قهرمـان را بـر سـر دختـران 
از  و عروسـان داعشـی قـرار مـی داد و 
سـوی دیگـر با این سـنت گروهی شـان 
از  نسـل جدیـدی  آفرینـش  در صـدد 
قهرمانـان و جنگجویـان بـرای آینـده ی 

بودند. بشـری 
تفاوت هـای  امـا  امریـکا  موضـوع 
زیادی بـا جامعه ی اروپـا دارد. اروپاییان 
اکثـر مـوارد، محصـوالت فرهنگـی  در 
صحنه هـای  حـاوی  کـه  امریکایـی 
دیـد  را در معـرض  اسـت  خشـونت بار 
همـگان قـرار نمی دهنـد ولـی امریـکا 
از دیـر زمـان، بازی هـای خشـونت باری 
را در قالـب »مسـابقه ی مـرگ« و یـا 
»کشـتی کـج« تولیـد و اجـرا می کنـد. 
بـرای  شـاید  بازی هـا،  دسـت  ایـن 
ارضای حس نوسـتالژی صالبـت مردانه 
شـاید  و  می شـود  گذاشـته  اجـرا  بـه 
ایـن اسـتراتیژی ها بـوده اسـت کـه تـا 
بـروز آروزهـای درهـم  از  حـد زیـادی 
شکسـته ی جوانـان امریـکا و پیوسـتن 
گروه هـای  بـه  دیـار  ایـن  دختـران 
تبـه کاری چون داعـش جلوگیری کرده 

اسـت.
پایـان دمیدن به کـوره ی آروزهای 
تفکـر  پایـان  سـلفی گری،  و  بازگشـت 
شـکل  آغـاز  هسـت.  نیـز  داعشـی 
گیـری حکومت هـای مقتـدر و مبتنـی 
شـهروندان  اقتصـادی  تعامـالت  بـر 
هرجـا  داعـش.  پایـان  بـر  آغازیسـت 
حکومت هـای ناتوان از طرح اسـتراتیژی 
ملـی و انسـجام یـک پارچـه رخ بنماید، 
گروه هـای  دیگـر  و  داعـش  آن جـا 
خشـونت آفرین نیز سـر بر خواهـد آورد.

یاسین احمدی 

بـه بهانه ی سقوط امپراطوری کشـتار؛ 
انگیزه های پیوستن به داعش چه بود؟

به  بود.  به عصر سلف صالح  بازگشت  داعش، داعیه دار 
بود.  اسالمی  خالفت  اعالن  کارش  اولین  دلیل،  همین 
گفتمان جدیدی که داعش آفریده بود، می توانست هم 
پیوستن مسلمانان به این گروه را جهت اتصال به آرزوی 
برای  که  وحشیانه ای  هم خشونت  و  خالفت  دیرینه ی 
رسیدن به اهداف خالفت مرتکب می شد را توجیه کند. 
خالفت  استقرار  تسریع  برای  مسلمان  دختران  و  زنان 
اسالمی و ادای سهم خویش در راه رسیدن به نوستالژی 
سرکوب شده ی مسلمین، حاضر شدند به جهادالنکاح تن 
دهند. بنابراین، طغیان آرزوهای سرکوب شده و بازگشت به 
عصر سلف صالح، از انگیزه های عمده ی پیوستن مسلمانان 

به گروه داعش بوده است.
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وار آن ِد راکسـ  جاناتان شرودن

مترجم: جلیل پژواک
بررسی هزینه  های جنگ و صلح در افغانستان

در دوازدهم ماه مارچ، ایاالت متحده 
مذاکرات  دور  طوالنی ترین  طالبان  و 
 16 از  پس  رساندند.  پایان  به  را  خود 
نماینده ی  خلیل زاد  زلمی  مذاکره،  روز 
مصالحه ی  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی 
»صلح  نوشت:  توئیتی  در  افغانستان 
است:  مسئله  چهار  روی  توافق  مستلزم 
تروریسم،  با  مبارزه  برای  تضمین هایی 
بین االفغانی  گفت  وگوی  نیروها،  خروج 
حاضر  حال  در  ما  فراگیر...  آتش بس  و 
توافق  اول  مورد  دو  »پیش نویس«  روی 
طرف  دو  این که  به  توجه  با  کرده ایم.« 
بودند،  کرده  اصولی«  »توافق  تنها  قبال 
بعدی  گام  است.  مثبتی  پیشرفت  این 
تصمیم گیران  با  که  است  این  طرف  دو 
برای  را  آن ها  تأیید  و  کنند  مشورت 
نهایی کردن پیش نویس توافق نامه بگیرند. 
این امر احتماال راه را برای گفت وگوهای 
افغانستان  مستقیم میان طالبان و دولت 
باقی مانده  مسئله  دو  به  رسیدگی  برای 

هموار می کند.
برای  فراوانی  تالش های  این که  با 
افغانستان  در  جنگ  طول  در  مذاکره 
از  مذاکرات  این  اما  است،  گرفته  صورت 
را  پیشرفت  بیش ترین  کنون  تا  یک سو 
بیش ترین  از سوی دیگر،  و  حاصل کرده 
است.  کرده  ایجاد  نیز  را  فشار  و  نگرانی 
این  خصوص  در  نگرانی ها  از  برخی 
نگرانی های مشروع  از  برخاسته  مذاکرات 
است؛  اقلیت ها  و  زنان  حقوق  مانند 
تالش  گاه گداری  طالبان  که  نگرانی هایی 
کرده اند از شدت آن ها بکاهند. با این حال، 
اخیر  گفت وگوهای  در  طالبان  بیانیه ی 
بهترین  در  زنان  حقوق  درباره ی  مسکو 
شده  باعث  ابهام  این  و  بود  مبهم  حالت 
نشانه ی  عنوان  به  را  آن  بعضی ها  است 
این گروه در مورد  موضع سخت گیرانه  ی 
تفسیر  زنان  حقوق  یعنی  مسئله  این 
سی ان ان  اخیر  گزارش  واقع  در  کنند. 
برخی  بر  طالبان  کنترل  تحت  مناطق  از 
این  ترس های  و  نگرانی ها  شدیدترین  از 

منتقدین مهر تأیید می گذارد.
این  از  برخاسته  نگرانی ها  سایر 
واقعیت است که تا کنون، دولت افغانستان 
و  است  نبوده  شامل  مذاکرات  این  در 
رییس جمهور  دولت  که  است  روشن 
و  محرومیت  احساس  غنی  اشرف 
مثال،  عنوان  به  می کند.  بدگمانی 
غنی  ملی  امنیت  مشاور  محب  حمداهلل 
گفته  روزنامه نگاران  از  تعدادی  به  اخیرا 
ایاالت  که  است  این  نگران  او  که  است 
متحده دارد افغانستان را »می فروشد« و 
که  می کند  مذاکره  نیت  این  با  خلیل زاد 
جدید  دولت  رهبر  عنوان  به  را  خودش 
به قدرت برساند. پس از آن، وزارت امور 
از محب به طور  ایاالت متحده  خارجه ی 
اظهاراتش  به خاطر  تا  خصوصی خواست 
به  حاضر  ظاهرا  محب  کند.  عذرخواهی 
دولت  امر  این  و  است  نشده  عذرخواهی 
با وی  را  ارتباطاتش  تا  واداشته  را  ترمپ 

متوقف کند. 
این  نگران  دیگران  این حال،  با 
این  در  متحده  ایاالت  که  هستند 
وقت  از  پیش  و  حد  از  بیش  مذاکرات 
مثال  عنوان  به  می دهد.  راه  طالبان  به 
واشنگتن  که  کرده اند  استدالل  بعضی ها 
برای  طالبان  درخواست  به  دادن  تن  با 
قبل  نظامی  نیروهای  خروج  زمان بندی 

 4 مرگ  دست کم  ما  که  می دهد  نشان 
را  افغانستان  دولت  نیروی طرف دار  هزار 
با  باشیم.  داشته  انتظار   2019 سال  در 
غنی  اخیر  اظهارات  به  توجه  با  این حال 
دارد  وجود  دالیلی  افغانستان،  دولت  و 
که باور کنیم این تعداد تا 11 هزار و یا 

بیشتر از آن افزایش می یابد. 
طالبان نیز آمار تلفات خود را منتشر 
اخیر  مطبوعاتی  اعالمیه ی  اما  نمی کنند، 
این  به  اشاره  رنجر  کندک  اعزام  از  پس 
جنگ جوی   1900 از  بیش  که  دارد 
چهارماهه ی  مأموریت  جریان  در  طالبان 
شده اند.  دستگیر  یا  و  کشته  واحد  این 
دقیق  ادعا  این  که  کنیم  فرض  بیایید 
است و اکثریت قریب به اتفاق این طالبان 
تن   1700 حدود  یا  و  درصد   90 )مثال 
آن ها( کشته شده اند. و فرض کنیم که در 
باشد.  همین  معیار  نیز  آینده  سال  طول 
تقریبی  تعداد  سنجش،  این  براساس 
آینده  سال  در  فقط  که  طالبان  نیروهای 
تروریسم  با  مبارزه  مأموریت  نتیجه ی  در 
 ۵ به  شد،  خواهند  کشته  متحده  ایاالت 
هزار نفر خواهد رسید. اگر فرض کنیم که 
حداقل همین تعداد توسط ارتش، پولیس 
افغانستان  ویژه ی  عملیات  نیروهای  و 
تقریبی  نتیجه ی  این  به  شوند،  کشته 
سال  طی  در  است  ممکن  که  می رسیم 
آینده حدود 10 هزار جنگ جوی طالبان 

کشته شوند. 
ارقام  و  برآوردها  این  به  توجه  با 
حاصله از آن، ممکن است پیش بینی این 
باشد که تعداد کل تلفات ناشی از جنگ 
تا 2۵ هزار  به 17  در سال 2019 شاید 
افزایش  موجب  واقع  در  این  برسد.  نفر 
12 تا 17 درصدی کل تلفات این جنگ 
پروژه ی  براساس  نفر  هزار   147 )حدود 
»هزینه ی جنگ« دانشگاه براون( خواهد 
شد. این در حالی است که ما از کسانی که 
آواره می شوند،  یا  و  توسط جنگ زخمی 
سخن نزده ایم. تعداد زخمی ها و آوارگان 

احتماال چند برابر تلفات خواهد بود. 
یک  اقتصادی،  هزینه ی  لحاظ  از 
مقام ارشد پنتاگون گفته است که جنگ 

افغانستان،  با دولت  این گروه  از نشستن 
اهرم فشارش را برباد داده است. یا بدتر از 
با دنبال کردن رویکرد  ایاالت متحده  آن، 
و  جنگ  پایان  بین  مناسب«  »وقفه ی 
کابل،  در  دولت  اجتناب ناپذیر  فروپاشی 
مورد  تکرار می کند که در  را  دارد کاری 

جنگ ویتنام انجام داد. 
این  همه ی  برای  زیادی  دالیل 
که  نگرانی هایی  دارد؛  وجود  نگرانی ها 
بعضا مشروع و برخاسته از ترس  شخصی 
و واقعی مردمی است که احتماال به طور 
از نتایج این  مستقیم )و شاید مظلومانه( 
همچنین  می شوند.  متأثر  گفت وگوها 
ترس  از  برخاسته  نگرانی ها  این  از  برخی 
از دست دادن قدرت، اعتبار و یا مجراهای 
ثروت کسان و گروهی است که از اقتصاد 
مرز  به  که  گروهی  می برند؛  سود  جنگی 
نگرانی هایی  و  نیست  محدود  افغانستان 
جهل،  از  برخاسته  که  دارد  وجود  هم 
آشکار  پارانویای  و  غیرتاریخی  باورهای 

است. 
یکی از جنبه های این مذاکرات که به 
نظر می رسد به آن پرداخته نشده است، 
بحث در هزینه های مداوم جنگ در برابر 
دیگر،  عبارت  به  است.  صلح  هزینه های 
اگر  این که  بی طرفانه ی  تشریح  و  ارایه 
این گفت وگوها شکست بخورد یعنی چه 
حالی که  در  چه.  یعنی  شود  موفق  اگر  و 
چنین بحثی به صورت اجتناب ناپذیری با 
این  از  ـ  است  همراه  فراوان  چالش های 

همراه  به  الزاماتی  هنوز  افغان ها،  توسط 
دارد  وجود  این  احتمال  بنابراین،  و  دارد 
که تا از بین رفتن تهدیدات این گروه ها، 
هر  نفر  صدها  مأموریت  این  نتیجه ی  در 
به  دهند.  دست  از  را  خود  جان  ساله 
همین ترتیب، خوب است که فرض کنیم 
اما در  به صفر می رسد  هزینه های جنگ 
وجود  باقی مانده ای  الزامات  نیز  این جا 
بیش تر  یا  دالر  میلیارد   2 شاید  دارد. 
از  مستمر  پشتیبانی  برای  سال  هر  در 
مبالغ  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کمک های  برای  دیگر  اضافی  قابل توجه 
مجدد  اسکان  برنامه های  توسعه ای، 
و  بسیج  رفع  برای  برنامه ها  و  مهاجران 
نیاز  شورشی  جنگ جویان  مجدد  ادغام 

باشد. 
تعدادی  صلح  و  جنگ  البته 
دارند.  همراه  به  نیز  ناملموس  هزینه های 
امریکا  توجه  کانون  در  افغانستان  این که 
عملیاتی اش  و  استراتژیک  اهداف  برای 
چین  مانند  مخالف  دولت های  قبال  در 
جمله  از  است،  گرفته  قرار  روسیه  و 
است.  جنگ  ناملموس  هزینه های 
شامل  شاید  صلح  ناملموس  هزینه های 
که  شود  آزادی هایی  و  حقوق  از  برخی 
زنان و اقلیت های افغانستان در نزدیک به 
20 سال گذشته از آن برخوردار بوده اند. 

میلیارد   4۵ گذشته  سال  در  افغانستان 
برداشته  هزینه  متحده  ایاالت  برای  دالر 
است که شامل ۵ میلیارد برای نیروهای 
برای  میلیارد   13 افغانستان،  امنیتی 
هزینه های عملیاتی ارتش ایاالت متحده، 
اقتصادی  کمک های  برای  میلیون   ۵70
می شود.  تدارکات  مانند  هزینه ها  سایر  و 
ائتالف  هزینه های  شامل  رقم  این 
نمی شود؛  افغانستان  دولت  و  بین المللی 
میلیارد  چندین  به  شاید  که  هزینه هایی 
دالر و بیش تر از آن برسد. این رقم صرفا 
هزینه های  و  است  مستقیم  هزینه های 
اقتصادی کالن افغانستان، منطقه و تمام 
بر  در  را  این جنگ  در  درگیر  کشورهای 

نمی گیرد. 
هزینه ی صلح چه خواهد بود؟

دشوارتر  صلح  هزینه های  محاسبه  ی 
یک  هنوز  صلح  زیرا  است،  جنگ  از 
و  است  افغانستان  برای  فرضی  سناریوی 
در  تجربی  داده های  و  اطالعات  بنابراین 
دسترس نیست. اما بیایید تالش خودمان 
فرض  است  خوب  این که  با  بکنیم.  را 
می رسد  صفر  به  جنگ  تلفات  که  کنیم 
بحث  موردش  در  قبال  که  همان طور  اما 
علیه  تروریسم  با  مبارزه  مأموریت  کردم، 
افغانستان،  در  القاعده  و  اسالمی  دولت 
چه  شود  انجام  امریکایی ها  توسط  چه 

محاسبه ی  برای  راهی  هیچ  که  جهت 
وجود  مطلق  دقت  با  هزینه هایی  چنین 
و  دهیم  ادامه  باید  حال  این  با  ـ  ندارد 

ببینیم که چه می توانیم بیاموزیم.
بگذارید با هزینه ی جنگ و به ویژه دو 
ملموس ترین آن ها یعنی هزینه ی انسانی 
پرسنل  تعداد  کنیم.  آغاز  آن  اقتصادی  و 
که  ائتالفی اش  شرکای  و  متحده  ایاالت 
می شوند  کشته  جنگ  این  در  این روزها 
تعداد  مثال  عنوان  به  است.  اندک  نسبتا 
مجموعی پرسنل غیرنظامی ارتش ایاالت 
متحده و وزارت دفاع که از سال 2014 تا 
کنون کشته شده اند، به 64 نفر می رسد. 
به  افغان ها  میان  در  انسانی  هزینه ی  اما 
مراتب بیشتر است. به عنوان مثال، یوناما 
تلفات غیرنظامی این جنگ را در دهه ی 
گذشته ثبت کرده است. از سال 2014 تا 
]به  کشته شده  غیرنظامیان  تعداد  کنون، 
طور میانگین[ در هر سال حدود 3600 
نفر بوده است. دلیل چندانی وجود ندارد 
که فکر کنیم اگر جنگ همین طور ادامه 
 2019 تلفات سال  تعداد مجموعی  یابد، 
به  رابطه  در  باشد.  این  از  کمتر  می تواند 
نه  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  تلفات 
ایاالت متحده و نه دولت افغانستان بیش 
از این آمار رسمی را منتشر نمی کنند اما 
می توان این ارقام را برآورد کرد. به عنوان 
مثال، گزارش های نیویورک تایمز از آمار 
تایمز  نیویورک  )کاری که  تلفات هفتگی 
اکتبر سال گذشته شروع کرده است(  از 

با این که تالش های فراوانی برای مذاکره در طول جنگ در افغانستان صورت گرفته است، 
اما این مذاکرات از یک سو تا کنون بیش ترین پیشرفت را حاصل کرده و از سوی دیگر، 
بیش ترین نگرانی و فشار را نیز ایجاد کرده است. برخی از نگرانی ها در خصوص این مذاکرات 
برخاسته از نگرانی های مشروع مانند حقوق زنان و اقلیت ها است؛ نگرانی هایی که طالبان 
گاه گداری تالش کرده اند از شدت آن ها بکاهند. با این حال، بیانیه ی طالبان در گفت وگوهای 
اخیر مسکو درباره ی حقوق زنان در بهترین حالت مبهم بود و این ابهام باعث شده است 
بعضی ها آن را به عنوان نشانه ی موضع سخت گیرانه  ی این گروه در مورد این مسئله یعنی 

حقوق زنان تفسیر کنند

از لحاظ هزینه ی اقتصادی، یک مقام ارشد پنتاگون گفته 
است که جنگ افغانستان در سال گذشته 45 میلیارد دالر 
برای ایاالت متحده هزینه برداشته است که شامل 5 میلیارد 
برای نیروهای امنیتی افغانستان، 13 میلیارد برای هزینه های 
عملیاتی ارتش ایاالت متحده، 570 میلیون برای کمک های 
اقتصادی و سایر هزینه ها مانند تدارکات می شود. این رقم 
شامل هزینه های ائتالف بین المللی و دولت افغانستان 
نمی شود؛ هزینه هایی که شاید به چندین میلیارد دالر و 
بیش تر از آن برسد. این رقم صرفا هزینه های مستقیم است 
تمام  و  افغانستان، منطقه  اقتصادی کالن  و هزینه های 

کشورهای درگیر در این جنگ را در بر نمی گیرد.
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عصمت اهلل سروش

وزارت داخله در کدام بخش ها 
در برابر فسـاد آسیب پذیر است؟

فعـال کـه همـه ی زون هـای پولیس را 
بـا ریاسـت لوجسـتیک وزارت داخلـه 
شـده  شناسـایی  می دهـد،  پیونـد 
اسـت. همچنـان »میـک« دریافتـه که 
سیسـتم ثبـت سـوابق لوجسـتیک در 
داخلـه،  وزارت  والیتـی  ریاسـت های 

ضعیـف اسـت و شـفاف نیسـت.
مدیریت منابع بشری

منابـع  مدیریـت  بخـش  در 
بشـری بخش هـای اسـتخدام، ارزیابـی 
ترفیـع  پولیـس،  نیروهـای  عملکـرد 
اسـت.  شـده  ارزیابـی  بازنشسـتگی  و 
گـزارش دریافتـه کـه بخش اسـتخدام 
اسـت:  ذیـل  آسـیب پذیری های  دارای 
شـمار زیادی از افراد در روند اسـتخدام 
و  اسـتخدام ضعیـف  رونـد  دخیل انـد. 
در  بـرای شـمولیت  درخواسـت  رونـد 
پرهزینـه  و  طوالنـی  پولیـس  صفـوف 
اسـت. سـوابق افـراد به گونه ی درسـت 
سـوابق  ثبـت  آمریـت  در  مناسـب  و 
پولیس کـه زیرمجموعه ریاسـت منابع 
بشـری اسـت، ثبـت نمی شـود. هنـگام 
می گیـرد  صـورت  تخلـف  اسـتخدام 
صفـوف  در  شـمولیت  معیارهـای  و 
نمی شـود.  گرفتـه  نظـر  در  پولیـس 
فورمه هـا و آزمون هـای معیـاری بـرای 
متقاضیـان اسـتخدام در پولیـس ملـی 
وجـود نـدارد. معیارهـای مـورد توافـق 
بـرای گزینـش متقاضیان وجـود ندارد 
و هنـگام اسـتخدام بـر کمیـت بیشـتر 

تأکیـد می شـود تـا کیفیـت.
گـزارش افـزوده اسـت کـه بخش 
وزارت  ملکـی  کارمنـدان  اسـتخدام 
داخلـه بـدون همخوانی با پالیسـی های 
داخلـه  وزارت  بـر  حاکـم  اسـتخدام 
منابـع  ریاسـت  و  می گیـرد  صـورت 
اسـتخدام ها  در  نیـز  ملکـی  بشـری 

نـدارد. اسـتقاللیت 
و  نظـارت  کمیتـه ی  همچنـان 
ارزیابـی از شـیوه و چگونگـی ارزیابـی 
عملکرد پولیس ملـی ابراز نگرانی کرده 
کاسـتی های  گـزارش  ایـن  در  اسـت. 
ذیـل شناسـایی شـده اسـت: »عملکرد 
یـک مأمور به صورت مسـتقیم از سـوی 
فورمه هـای  می گیـرد.  صـورت  آمـر 
و  نـدارد  کافـی  جزئیـات  ارزیابـی 
الیحـه وظایـف ضمیمـه فـورم ارزیابی 
نیسـت تـا براسـاس معیارهـای از قبل 

مسـتقل  »کمیتـه ی  گـزارش 
مبـارزه  ارزیابـی  و  نظـارت  مشـترک 
علیـه فسـاد اداری« )میـک( زیـر نـام 
در  اداری  فسـاد  »آسـیب پذیری های 
می دهـد  نشـان  داخلـه«  امـور  وزارت 
کـه بخش هـای تـدارکات، لوجسـتیک 
و مدیریـت منابع بشـری ایـن وزارت با 
مشـکالت و کاسـتی های مواجـه اسـت 
کـه ایـن وزارت را در برابر فسـاد اداری 

می سـازد. آسـیب پذیر 
 این گزارش سـه بخـش تدارکات، 
لوجسـتیک و مدیریـت منابـع بشـری 
قـرار  ارزیابـی  مـورد  را  داخلـه  وزارت 
داده اسـت. هـدف این گزارش بررسـی 
میـزان فسـاد در وزارت داخله نیسـت، 
عرصه هـای  اسـت  آن  پـی  در  بلکـه 
مهمـی کـه در برابر فسـاد آسـیب پذیر 
اسـت، را شناسـایی و انگیزه هـای آن را 

کند.  پیـدا 
گـزارش،  ایـن  تهیـه ی  بـرای 
وزارت  کلیـدی  کارمنـدان  بـا  میـک 
داخلـه مصاحبـه کـرده، گفت وگوهـای 
و  دوسـیه ها  شـده،  برگـزار  گروهـی 
اسـناد بررسـی گردیـده و همچنیـن از 
شـرکت کننده  به عنـوان  کـه  کسـانی 
در داوطلبـی بـا وزارت داخلـه تمـاس 
اسـت. شـده  نظرسـنجی  داشـته اند، 

کمیتـه ی  رییـس  سـالم،  بـاری 
ارزیابـی  و  نظـارت  مشـترک  مسـتقل 
مبـارزه علیـه فسـاد اداری می گوید که 
یافته هـای گـزارش نشـان می دهـد که 
همـه مراحـل تـدارکات در برابر فسـاد 
آسـیب پذیر اسـت، بخـش لوجسـتیک 
روبـه رو  فـراوان  نارسـایی های  بـا  نیـز 
وزارت  در  اسـتخدام  رونـد  و  اسـت 
گفتـه ی  بـه  نیسـت.  معیـاری  داخلـه 
آقای سـالم، عملکرد منسـوبان پولیس 
بـه صـورت دقیـق ارزیابـی نمی شـود، 
از  بیـش  فوق العـاده«  »ترفیعـات  از 
حـد اسـتفاده می شـود و بخـش تقاعد 
نیـز بـه دلیـل نبـود آرشـیف منظـم و 
بـرای  را  راه  الزم،  فـن آوری  امکانـات 

می کنـد. فراهـم  سوء اسـتفاده ها 
و  نظـارت  مسـتقل  کمیتـه ی 
ارزیابـی در ایـن گـزارش بـرای تطبیق 

اصالحـات گسـترده و برطرفـی خالهـا 
و آسـیب پذیری های موجـود در وزارت 
مشـخص  سـفارش   ۵6 داخلـه،  امـور 
بـه  بـه هـدف چگونگـی رسـیدگی  را 
جریـان  در  کـه  آسـیب پذیری هایی 
ارزیابـی شناسـایی شـده ، ارایـه کـرده 

اسـت.
تدارکات

ایـن گـزارش در بخـش تـدارکات 
اسـت؛  پرداختـه  موضـوع  چهـار  بـه 
پالن گـذاری، شـرکت در داوطلبی هـا، 
ارزیابـی اسـناد داوطلبـی و تطبیـق و 

نظـارت.
کـه  اسـت  دریافتـه  گـزارش 
کمبودهـا و نواقـص »جـدی« در رونـد 
دارد کـه »شـدیداً«  تدارکاتـی وجـود 
آسـیب پذیر  اداری  فسـاد  برابـر  در 
مفصـل،  پالن گـذاری  نبـود  اسـت. 
هماهنگـی ضعیـف تیـم تـدارکات بـا 
دیگـر ریاسـت های وزارت، اسـتفاده ی 
بیش از حد از شـیوه ی تـدارکات منبع 
واحد، اسـتفاده از شـیوه های تدارکاتی 
یـا  کافـی  توجیـه  بـدون  غیررقابتـی 
پاییـن  دانـش  و  معیارهـا  از  تخلـف 
تدارکاتـی  معیارهـای  از  کارمنـدان 
بخـش  در  کـه  اسـت  کاسـتی های 
پالن گـذاری تدارکاتی شناسـایی شـده 

اسـت.
در  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 
داوطلبی هـا،  در  شـرکت  زمینـه ی 
کـه  دارد  وجـود  جـدی  مشـکالت 
برابـر  در  را  داخلـه  وزارت  تـدارکات 
ایـن  می سـازد.  آسـیب پذیر  فسـاد 
معیارهـای  حـذف  شـامل  مشـکالت 
تفصیلـی تدارکاتی در هنـگام فراخوان 
بـرای داوطلبـی، نبود پالیسـی روشـن 
داوطلبی هـا،  اعـالن  زمینـه ی  در 

تعییـن شـده مـورد ارزیابی قـرار گیرد. 
داده  ارزیابـی  از  پـس  کـه  نمره هـای 

اسـت.«  بلنـد  بسـیار  می شـود، 
براسـاس ایـن گـزارش، در بخـش 
ارزیابـی کارمندان ملکـی وزارت داخله 
کاسـتی هایی وجـود دارد کـه می تواند 
در  کنـد.  فراهـم  را  فسـاد  زمینـه ی 
گـزارش آمـده اسـت کـه افـراد بیرون 
رونـد  در  می تواننـد  داخلـه  وزارت  از 

ارزیابـی و نتایـج آن تأثیـر بگذارنـد.
گـزارش در بخش ترفیـع مأموران 
پولیـس در وزارت داخله دریافته اسـت 
به خاطـر  وزارت  آن  در  ترفیعـات  کـه 
برابـر  در  انگیـزه  چندیـن  موجودیـت 
اسـت. در گـزارش  فسـاد آسـیب پذیر 
این کاسـتی ها شناسـایی شـده اسـت: 
رونـد  دقیقـاً  کسـی  چـه  کـه  »ایـن 
ترفیـع را آغـاز می کنـد، یـک پرسـش 
اسـت. هنـگام ترفیـق از نتایـج ارزیابی 
عملکـرد کارمنـدان اسـتفاده ی انـدک 
می شـود. بـر ترفیـع فوق العـاده تأکیـد 
زیـاد می شـود. افـراد بیـرون از وزارت 
داخلـه می توانند بـر روند ترفیـق تأثیر 
بگذارنـد. رونـد درخواسـت ترفیع بیش 

از حـد وقت گیـر اسـت.«
کمیتـه ی  تقاعـد،  زمینـه ی  در 
را  زیـر  مشـکالت  ارزیابـی  و  نظـارت 
شناسـایی کـرده اسـت: ناپدیـد شـدن 
دوسـیه های پرسـونل پولیـس، انترنـت 
انترنـت  تخصیـص محـدود  و  ضعیـف 
بـرای سیسـتم آنالیـن ریاسـت تقاعـد 
رونـد  اجتماعـی،  امـور  و  کار  وزارت 
بسـیار طوالنـی و پیچیـده و مقرراتـی 
کـه زمینه بـرای فرار از تقاعـد اجباری 

می سـازد. فراهـم  را 
در  کـه  می گویـد  سـالم  بـاری 
هنـگام تهیـه ایـن گـزارش، »میـک« 
رهبـری  سـوی  از  اقداماتـی  شـاهد 
وزارت داخلـه بـه منظـور پرداختـن به 
مسـائل فسـادزا بـوده و وزارت داخلـه 
به عنـوان نهـاد تنفیـذ قانـون باید خود 
بـه الگـوی قانونمـداری تبدیـل شـود. 
آقـای بـاری تأکید کرده اسـت که 
می توانـد  گـزارش  ایـن  سـفارش های 
بـه  دسـت یابی  در  داخلـه  وزارت  بـه 
اصالحـات مهـم و حیاتـی بـرای محـو 
موفقانـه ی  تطبیـق  در  نیـز  و  فسـاد 

کنـد. اصالحـات کمـک 

همراه  به  الزاماتی  هنوز  افغان ها،  توسط 
دارد  وجود  این  احتمال  بنابراین،  و  دارد 
که تا از بین رفتن تهدیدات این گروه ها، 
هر  نفر  صدها  مأموریت  این  نتیجه ی  در 
به  دهند.  دست  از  را  خود  جان  ساله 
همین ترتیب، خوب است که فرض کنیم 
اما در  به صفر می رسد  هزینه های جنگ 
وجود  باقی مانده ای  الزامات  نیز  این جا 
بیش تر  یا  دالر  میلیارد   2 شاید  دارد. 
از  مستمر  پشتیبانی  برای  سال  هر  در 
مبالغ  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
کمک های  برای  دیگر  اضافی  قابل توجه 
مجدد  اسکان  برنامه های  توسعه ای، 
و  بسیج  رفع  برای  برنامه ها  و  مهاجران 
نیاز  شورشی  جنگ جویان  مجدد  ادغام 

باشد. 
تعدادی  صلح  و  جنگ  البته 
دارند.  همراه  به  نیز  ناملموس  هزینه های 
امریکا  توجه  کانون  در  افغانستان  این که 
عملیاتی اش  و  استراتژیک  اهداف  برای 
چین  مانند  مخالف  دولت های  قبال  در 
جمله  از  است،  گرفته  قرار  روسیه  و 
است.  جنگ  ناملموس  هزینه های 
شامل  شاید  صلح  ناملموس  هزینه های 
که  شود  آزادی هایی  و  حقوق  از  برخی 
زنان و اقلیت های افغانستان در نزدیک به 
20 سال گذشته از آن برخوردار بوده اند. 

دست رفتن  از  شامل  شاید  هزینه ها  این 
بخشی از قدرت و ثروتی باشد که بعضی 
اقتصاد  افغانستان در نتیجه ی  از نخبگان 

جنگی به دست آورده اند.
این  از  می توانیم  چیزی  چه  ما  پس 
و  جنگ  هزینه های  تقریبی  مقایسه ی 
نکته  سه  بیاموزیم؟  افغانستان  در  صلح 
به ذهن من خطور می کند. اول، براساس 
مداوم  هزینه های  فوق،  محاسبات 
و  بین االفغانی  گفت وگوی  به  نپرداختن 
آتش بس فراگیر، هم از لحاظ انسانی )که 
کشته  نفر   70 تا   4۵ به  نزدیک  روز  هر 
می شوند( و از هم از لحاظ اقتصادی )که 
صرف  روز  در  دالر  میلیون   13۵ حدود 
مالحظه  قابل  می شود(  جنگ  مصارف 
و  فوریت  که  هرکسی  است.  چشم گیر  و 
زیر  را  مذاکرات  این  به  شدید  ضرورت 
ذهن  در  را  ارقام  این  باید  می برد،  سوال 

داشته باشد.
دو  شدیدا  جنگ  هزینه های  دوم، 
اکثر  واشنگتن  حالی که  در  است:  الیه 
می کند،  پرداخت  را  مالی  هزینه های 
افغان ها )چه با دولت چه در برابر دولت( 
پرداخت  را  انسانی  هزینه های  اکثر 
رسمیت شناختن  به  و  درک  می کنند. 
این مسئله مهم است، زیرا به روشن شدن 
مایل  متحده  ایاالت  دولت  چرا  که  این 
بر  مبنی  طالبان  خواست  پذیرفتن  به 
مذاکرات مستقیم با ایاالت متحده و بعد 
مذاکره بین االفغانی، است، کمک می کند. 
قادر  را  متحده  ایاالت  رویکردی  چنین 
بپردازد  هزینه هایش  به  اول  تا  می سازد 
افغانستان )از طریق  تا مصارفش را در  ـ 
خروج نیروهای نظامی( به حداقل برساند 
سپتامبر  یازده  یک  خطر  عین حال  در  و 
تأیید  قابل  ضمانت  طریق  )از  را  دیگر 
تبدیل شدن  از  این که  بر  مبنی  طالبان 
امن«  »النه ی  به  افغانستان  دوباره ی 
برساند.  حداقل  به  می کند(  جلوگیری 
که  است  گونه ای  به  مسائل  این  توالی 
هزینه های  هم  ـ  افغان ها  هزینه های 
از  ناشی  هزینه های  هم  و  فعلی  انسانی 
معاهده ی صلح ـ پس از هزینه های ایاالت 
متحده مورد رسیدگی قرار گیرد. این امر 
تأثیر  افغان ها  از  بسیاری  روی  وضوح  به 
قابل توجهی می گذارد و باعث ایجاد حس 
به  امثال محب نسبت  خصومت در میان 
ذکر  به  الزم  اما  می شود.  امریکا  رویکرد 
است که این رویکرد با منافع استراتژیک 
ایاالت متحده در افغانستان و نیز دیدگاه 
دولت  امریکا«ی  »اول  خارجی  سیاست 
ترمپ سازگار است و بنابراین بعید است 

که تغییر کند. 
توافق  به  رسیدن  حالی که  در  سوم، 
صلح به معنای صرفه جویی در هزینه های 
خواهد  متحده  ایاالت  برای  چشم گیری 
افزایش  افغانستان  دولت  برای  اما  بود، 
را در هزینه های کوتاه مدت  چشم گیری 
این  از  برخی  داشت.  خواهد  همراه  به 
از کاهش کمک های کلی  ناشی  هزینه ها 
بود،  خواهد  افغانستان  خارجی  حامیان 
برخی ناشی از نیاز به ایجاد اشتغال برای 
و  طالبان  سالح شده ی  خلع  جنگ جویان 
هم  برخی  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
ناشی از بازگشت احتمالی هزاران ـ اگر نه 
میلیون ها ـ پناهنده ی افغان از پاکستان، 

ایران و سایر کشورها خواهد بود. 
که  جمعی  همان  در  محب 
برد،  سوال  زیر  را  خلیل زاد  انگیزه های 
نیست  ]افغان ها[  ما  »وظیفه ی  گفت: 
تجویز  و  تعیین  را  امریکا  ملی  منافع  که 
کنیم. چیزی که ما نمی پذیریم خیانت به 
ما است.« با این که درک این نوع ناامیدی 
بررسی  اما  است،  آسان  سرخوردگی  و 
هزینه های جنگ و صلح روشن می سازد 
افغانستان  دولت  به  متحده  ایاالت  که 
دنبال  به  ابتدا  در  بلکه  نمی کند.  خیانت 
است  هزینه هایش  کاهش  و  ملی  منافع 
و بعد با نیت مشخص به دنبال رسیدگی 
دولت  است.  افغان ها  هزینه های  به 
افغانستان به جای شکایت از این وضعیت 
هیچ  افغانستان  دولت  که  وضعیتی  ـ 
اندکی  نفوذ  از  و  ندارد  آن  روی  کنترلی 
شود  آماده  است  بهتر  ـ  است  برخوردار 
به  مذاکرات  دوم  مرحله ی  در  سریعا  تا 
با  بپردازد.  خودش  هزینه های  و  منافع 
اقتصادی  و  انسانی  هزینه های  به  توجه 
دعا  می توانیم  تنها  جنگ،  این  مداوم 
کنیم که این مرحله به زودی آغاز شود. 

داوطلبـی ،  رونـد  در  شـفافیت  نبـود 
ترجیـح روش داوطلبـی مقیـد نسـبت 
صنـدوق  نبـود  و  آزاد  داوطلبـی  بـه 
همـه ی  مشـاهده  بـرای  داوطلبـی 

اسـت. داوطلبـی  پروتکل هـای 
روش  مـورد  در  گـزارش  ایـن  در 
وزارت  در  داوطلبـی  اسـناد  ارزیابـی 
اسـت.  شـده  نگرانـی  ابـراز  داخلـه 
در  پالیسـی  بـا  همخوانـی  عـدم 
اسـناد  گشـایش  و  دریافـت  هنـگام 
داوطلبـی، مداخلـه ی بیرونـی در رونـد 
و  گزینـش  معیارهـای  تصمیم گیـری، 
بررسـی مبهـم و مکانیزم هـای جبرانی 
مبهـم و نبـود مقـررات تضـاد منافـع 
از  اسـناد  محرمیـت  توافق هـای  و 
مشـکالت این بخش گفته شـده اسـت.

می گویـد  همچنـان  گـزارش 
دارای  نظـارت  و  تطبیـق  رونـد  کـه 
مشـکالتی چـون تأخیـر در پرداخـت 
دوسـیه بندی  فروشـندگان،  بـه  پـول 
گونـه ی  بـه  سـوابق  ثبـت  و سیسـتم 
سیسـتم  نبـود  و  ضعیـف  و  ناکافـی 
رسـیدگی به شـکایات در وزارت داخله 

 . شـد می با
لوجستیک

در گـزارش »میـک« آمـده اسـت 
کـه در بخش لوجسـتیک وزارت داخله 
ناقـص  فهرسـت  چـون؛  مشـکالتی 
و  ناقـص  کتاب هـای  موجودی هـا، 
اجنـاس  توزیـع  و  ثبـت  غیرمعیـاری 
ضعیـف،  مدیریـت  بـا  بوک هـا(  )الگ 
هماهنگـی ضعیـف میـان فعالیت هـای 
درسـت  تدارکاتـی،  و  لوجسـتیکی 
نبـودن و نبـود هماهنگـی در هنـگام 
موجودیـت  عـدم  اجنـاس،  فرمایـش 
و  دارایی هـا  ثبـت  بـه  مبنـی  شـواهد 
موجـودی، نبـود شـبکه ی کمپیوتـری 

گزارش در بخش ترفیع مأموران پولیس در وزارت داخله دریافته است که ترفیعات در 
آن وزارت به خاطر موجودیت چندین انگیزه در برابر فساد آسیب پذیر است. در گزارش 
این کاستی ها شناسایی شده است: »این که چه کسی دقیقًا روند ترفیع را آغاز می کند، 
یک پرسش است. هنگام ترفیق از نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان استفاده ی اندک 
می شود. بر ترفیع فوق العاده تأکید زیاد می شود. افراد بیرون از وزارت داخله می توانند 

بر روند ترفیق تأثیر بگذارند. روند درخواست ترفیع بیش از حد وقت گیر است.«

از لحاظ هزینه ی اقتصادی، یک مقام ارشد پنتاگون گفته 
است که جنگ افغانستان در سال گذشته 45 میلیارد دالر 
برای ایاالت متحده هزینه برداشته است که شامل 5 میلیارد 
برای نیروهای امنیتی افغانستان، 13 میلیارد برای هزینه های 
عملیاتی ارتش ایاالت متحده، 570 میلیون برای کمک های 
اقتصادی و سایر هزینه ها مانند تدارکات می شود. این رقم 
شامل هزینه های ائتالف بین المللی و دولت افغانستان 
نمی شود؛ هزینه هایی که شاید به چندین میلیارد دالر و 
بیش تر از آن برسد. این رقم صرفا هزینه های مستقیم است 
تمام  و  افغانستان، منطقه  اقتصادی کالن  و هزینه های 

کشورهای درگیر در این جنگ را در بر نمی گیرد.
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شمار قربانیان سیل و گردباد در جنوب آفریقا از ۷۰۰ تن گذشت
از  اطالعات روز: در حالی که یک هفته 
آغاز سیل و گردباد مهیب »ایدای« در چند 
کشور جنوب آفریقا می گذرد، شمار قربانیان 
سازمان  و  رسیده  کشته  هفتصد  از  بیش  به 
ده ها  برای  جهانی  کمک های  خواستار  ملل 

هزار توفان زده در این کشورها شده است.
فرانسه  رادیو فردا، خبرگزاری  از  نقل  به 
جان باختگان  شمار  حمل،  سوم  شنبه،  روز 
موزامبیک،  کشور  سه  در  سیل  و  گردباد 
زیمبابوه و ماالوی را دست کم 732 تن گزارش 
کرد و از مفقود بودن صدها نفر دیگر خبر داد.

که  شد  گزارش  آن  از  پس  آمار  این 
مقام های موزامبیک از افزایش شمار تلفات در 

این کشور خبر دادند.
موزامبیک، به ویژه بندر بِیرا با نیم میلیون 
جمعیت، بیشترین تلفات را در سیل و گردباد 
وزیر  کوِهیا،  ِسلسو  گفته  به  و  داشته  اخیر 
تا  قربانیان  شمار  کشور،  این  زیست  محیط 
روز شنبه به 417 تن رسید. شمار قربانیان در 

زیمبابوه نیز 2۵9 تن اعالم شده است.
در ماالوی نیز باران های شدید که پیش 
از وقوع گردباد روی داد سبب رانش زمین و 
سیل شد و شمار تلفات در این کشور به ۵6 

تن رسیده است.
انتظار  گفته اند  امدادی  سازمان های 
اجساد  بارش ها  از  شدن  کاسته  با  می رود 

افزایش  بیشتری یافت شود و شمار قربانیان 
یابد.

بنا بر گزارش ها، شمار بسیاری زیادی از 
مردم در این بخش از آفریقا به خاطر گردباد 
ایدای بی خانمان شده اند و هزاران نفر همچنان 

در محاصره سیل به سر می برند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازماندگان 
سیل و گردباد در هر سه کشور همچنان برای 
یافتن اجساد در حال جست وجو و آواربرداری 
هستند و نیاز شدیدی به غذا و محل اسکان 

دارند.
دولت  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
موزامبیک به طور رسمی درخواست کمک از 

جامعه جهانی کرده است.
ملل،  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
است  شده  آغاز  کمک ها  اینکه  به  اشاره  با 
سوی  از  بیشتری«  بسیار  »کمک های  گفت: 

کشورهای جهان مورد نیاز است.
آقای گوترش در بیانیه ای که روز پنج شنبه 
و  تخریب محصوالت  به  اشاره  با  منتشر شد 
نوشت:  موزامبیک  در  کشاورزی  زمین های 
در هر سه کشور، شمار مردمی که در خطر 

کمبود غذا هستند افزایش یافته است.
که  موزامبیک،  در  بِیرا  بندر  در  بارش ها 
متحمل بیشترین آسیب شده، همچنان ادامه 
دارد و وضعیت جوی و گردباد در دسترسی 

هوایی به این شهر اختالل ایجاد کرده است.
آژانس کمک رسانی سازمان ملل هشدار 
داده است با ادامه بارش های بیشتر در بیرا و 
اطراف آن، خطر طغیان دو رودخانه منطقه و 
پر شدن سدهای بر روی آن جان ساکنان را 

تهدید می کند.
از  یکی  »آیدای«  گردباد  یا  چرخند 
شدیدترین گربادهای استوایی به شمار می رود.

این گردباد از سه هفته پیش در جنوب 
سواحل  نزدیکی  در  و  هند  اقیانوس  شرقی 
موزامبیک آغاز شد و هفته گذشته بیشترین 
برجای  منطقه  کشور  چند  در  را  خسارات 

گذاشت.

رای گیری نخستین انتخابات تایلند از زمان کودتای سال ۲۰۱۴  آغاز شد

وجود آوردند تا بتوانند نفوذ خود را در 
سیاست حفظ کنند.

سال  در  تایلند  انتخابات  آخرین 
که  می رود  انتظار  شد.  برگزار   2011
مشارکت در انتخابات سال 2019 باال 
که  نفر  میلیون  هفت  از  بیش  باشد. 
برای  دارند  سن  سال   26 تا   1۸ بین 
می توانند  زندگی شان  در  بار  نخستین 

در یک انتخابات رای بدهند.

در  رای گیری  روز:  اطالعات 
زمان  از  تایلند  انتخابات  نخستین 
کودتای سال 2014 در این کشور، آغاز 

شده است.
بی ثباتی  با  که  سالهاست  تایلند 
و  می کند  نرم  پنجه  و  دست  سیاسی 
شکافی جدی میان هواداران ارتش در 
این کشور در مقابل طرفداران تاکسین 
تبعیدی  سیاستمداران  از  شیناواترا، 

ینگالک  نام  به   - را  تاکسین  آقای  به 
شیناواترا که خواهر آقای تاکسین است 
- از قدرت برکنار کرد. خانم ینگالک 
نیز هم اکنون در خارج از تایلند به سر 

می برد.
»برای  نام  به  حزبی  نیز  امسال 
تایلندی ها« که در نظرسنجی ها از همه 
رقبا پیش بوده، از احزاب طرفدار آقای 

تاکسین محسوب می شود.
که  چان-او-چا  پرایوت  مقابل  در 
در سال 2014 بعد از کودتا به قدرت 
رسید، در انتخابات اخیر از سوی یک 
نظامیان  طرفدار  تاسیس  تازه   حزب 

نامزد شده است.
با  نظامیان  قدرت  دوران 
همراه  مخالفان  مدام  اعتراض های 
بود. نظامیان متهمند که در این دوره 
با  و  داشته اند  اقتدارگرایانه  رویکردی 
سانسور رسانه ها و سرکوب های قضایی، 
از ارتش  انتقادی  اجازه ندادند تا هیچ 

منتشر شود.
یکشنبه،  روز  انتخابات  در 

ماها  انتخابات،  این  آستانه  در 
با  تایلند  پادشاه  واچیرالونگ کورن، 
صدور بیانیه ای خواستار برقراری »صلح 
امروز  رای گیری  جریان  در  نظم«  و 

یکشنبه )24 مارچ/4 حمل( شد.
از  شنبه  شب  که  بیانیه  این  در 
از  شد  پخش  تایلند  ملی  تلویزیون 
رای دهندگان خواسته شد تا از »افراد 

خوب حمایت کنند«.
انتخابات  این  در  اصلی  رقابت 
متحدین  و  ارتش  طرفدار  احزاب  بین 
آقای تاکسین است. آقای تاکسین که 
محسوب  مخالفان  کاریزماتیک  چهره 
می شود در سال 2006 در یک کودتای 
برکنار شد. او از آن زمان در تعبیدی 

خودخواسته به سر می برد.
تاکنون،  میالدی   2001 سال  از 
برگزار  انتخابات  تایلند  در  که  هربار 
تاکسین  به  وفادار  احزاب  شده، 

شیناواترا در آن پیروز شده اند.
در کودتای سال 2014 نیز ارتش 
وفادار  سیاستمداران  از  دیگر  یکی 

تایلند وجود دارد.
در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
سال 2014 بعد از این که ارتش در یک 
به  تایلند  را در  کودتای نظامی قدرت 
بارها  نظامی  فرماندهان  گرفت،  دست 
وعده بازگرداندن دموکراسی به کشور 

را به تعویق انداختند.
نظامیان  که  می گویند  مخالفان 
با تغییر قانون اساسی، وضعیتی را به 

نمایندگان  از  تن   ۵00 رای دهندگان 
پارلمان تایلند را انتخاب می کنند. اما 
اساسی  قانون  براساس  حال  عین  در 
به  نیز  دومی  مجلس  تایلند،  جدید 
می شود  تشکیل  سنا  مجلس  عنوان 
که 2۵0 عضو دارد و تمامی اعضای آن 

توسط ارتش انتخاب می شوند.
این دو مجلس  اعضای  نهایت  در 
انتخاب خواهند  را  با هم، نخست وزیر 
اینکه  به  توجه  با  این حساب،  با  کرد. 
2۵0 عضو مجلس سنا به پرایوت چان-

او-چا )نامزد نظامیان( رای خواهند داد، 
او برای نخست وزیر شدن تنها به 126 
رای بیشتر از پارلمان دموکراتیک نیاز 

دارد.
اینکه  برای  مخالفان  مقابل  در 
ارتش  دست  از  را  قدرت  شوند  موفق 
خارج کنند باید به 376 کرسی پارلمان 
دست پیدا کنند تا بتوانند به رغم وجود 
سنای طرفدار ارتش، در مجموع 7۵0 
داشته  اکثریت  مجلس،  دو  کرسی 

باشند.
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مصاحبه زیزو با اوترو؛
رازهایی که زیدان را یکی از بهترین ستاره های تاریخ کرد!

انریکه: 
از عملکرد بازیکنانم بسیار راضی هستم

در  زیــدان  الدیــن  زیــن 
از  اوتــرو،  بــا  ای  مصاحبــه 
رونــدی کــه تبدیــل بــه بهتریــن 
بازیکــن جهــان شــد صحبــت 

کــرده اســت.
ــود  ــدان ب ــش زی ــا درخش ب
ــرای  ــه ب ــی فرانس ــم مل ــه تی ک
اولیــن بــار موفــق بــه فتــح جــام 

سـرمربی  انریکـه،  لوئیـس 
از  پـس  اسـپانیا،  ملـی  تیـم 
مقابـل  تیمـش   1-2 پیـروزی 
نـروژ، معتقـد اسـت اگـر تیمـش 
می توانسـت در این دیـدار نیمی 
از موقعیـت هایـش را تبدیـل بـه 
گل کنـد، بـه یـک نتیجه بسـیار 

خـوب دسـت پیـدا مـی کـرد.
در ایـن دیـدار ابتـدا ال روخا 
افتـاد  پیـش  رودریگـو  گل  بـا 
امـا نـروژ در نیمـه دوم توانسـت 
از روی نقطـه پنالتـی کار را بـه 
تسـاوی بکشـد. ولـی در دقیقـه 
71، روی پنالتـی ای کـه آلـوارو 
موراتـا گرفـت، سـرخیو رامـوس 
ثمـر  بـه  را  اسـپانیا  برتـری  گل 
اولیـن  در  تیـم  ایـن  تـا  رسـاند 
مقدماتـی  مرحلـه  در  دیـدارش 
یـورو 2020 بـه پیـروزی برسـد.

جهانــی شــد و او از دوران دشــوار 
در مدرســه و تفــاوت شــرایط 
ــرای  ــروز ب ــته و ام ــل گذش نس
ــت. ــه اس ــخن گفت ــت س موفقی

ــدان گفــت: "در گذشــته  زی
قبــل از اینکــه بتوانیــد بــازی 
یــک  بودیــد  مجبــور  کنیــد، 
امــا  باشــید  خــوب  بازیکــن 

بـه  بـازی  پایـان  در  انریکـه 
خبرنـگاران گفـت:" بـازی کاملی 
بـود و مـا موقعیـت هـای زیـادی 
ایجـاد کردیـم. مـا بـر نـروژ کـه 
ضربـات  روی  کـرد  مـی  تـالش 
آزاد بـه مـا ضربـه بزنـد، برتـری 

داشـتیم.
مـا مـی دانسـتیم کـه بـازی 
بـه این شـکل پیـش خواهد رفت 
امـا من از شـیوه بازی تیم بسـیار 
فیصـد   ۵0 اگـر  هسـتم.  راضـی 
موقعیـت هـای مـا تبدیـل به گل 
می شـد، ما اکنـون از یک نتیجه 
فـوق العـاده حـرف می زدیـم اما 
ایـن فوتبال اسـت. ما مـی توانیم 
بهتـر شـویم و ایـن بـه بازیکنـان 

اعتمـاد بـه نفـس مـی دهد."
از  بعـد  کـه  موراتـا  آلـوارو 
یـک نیـم فصـل ناامیدکننـده در 

شــرایط امــروز بــه همــان انــدازه 
ــال  ــن س ــت. در ای ــوار نیس دش
هــا اگــر ببیننــد شــما اســتعداد 
ــی  ــت م ــما فرص ــه ش ــد، ب داری

ــد. دهن
همــه  کودکــی  دوران  در 
چیزهایــی کــه مــی خواســتم 
ــن  ــرایط م ــا ش ــود ام ــال ب فوتب

چلسـی، در جنـوری بـه اتلتیکـو 
مادریـد پیوسـت، در ایـن دیـدار 
اسـپانیا  بـرای  نتوانسـت  هـم 
گلزنـی کنـد امـا انریکـه معتقـد 
اسـت کـه او نمایـش بهتـری از 
زمـان حضـور در اسـتمفوردبریج 

داد. ارائـه 

در مدرســه دشــوار بــود. والدیــن 
هــای  خواســته  هرگــز  مــن 
ــد،  ــی گرفتن ــده نم ــن را نادی م
ــتم  ــی دانس ــم م ــودم ه ــا خ ام
ــت. ــت نیس ــن درس ــرش م نگ

در ادامــه یــک روز آنهــا بــه 
مــن گفتنــد کــه مــا مــی دانیــم 
ــی در ذهــن خــود  ــو هدف ــه ت ک
آن  بــه  خواهــی  مــی  و  داری 
ــی  ــز م ــا نی ــن م ــی، بنابرای برس
خواهیــم آنچــه را کــه واقعــا 
دهــی.  انجــام  خواهــی  مــی 
وقتــی کــه پــدر و مــادرم اجــازه 
ــن  ــه م ــردن ب ــازی ک ــال ب فوتب
دادنــد، تــالش زیــادی بــرای 
بــه هدفــم داشــتم.  رســیدن 
وقتــی وارد تیــم کان شــده و 
تمریــن هــای دیگــر بازیکنــان را 
تماشــا کــردم، بــه خــودم گفتــم 
ایــن چیــزی اســت کــه مــن مــی 

ــم. خواه

زمـان  از  بهتـر  را  او  مـن   "
او  دیـدم.  چلسـی  در  حضـورش 
همیشـه بـرای ما فوق العـاده کار 
کـرده امـا اکنـون تعییـن کننـده 
تـر اسـت؛ بـرای مثـال در دقایق 
پایانـی، حفـظ تـوپ می کـرد. او 
ایـن کار را بـا اعتمـاد بـه نفـس 

کار  همــه  لحظــه  آن  از 
بــرای تبدیــل شــدن بــه بهتریــن 
بازیکــن جهــان انجــام دادم. مــن 
ــردم و  ــی ک ــتراحت م خــوب اس
ــای  ــیدنی ه ــال نوش ــز دنب هرگ
زیــادی  آب  نبــودم.  الکلــی 
نوشــیدم و تمرینــات کششــی 
ــه کار  ــن هم ــام دادم و م را انج
بــرای تبدیــل شــدن بــه بهتریــن 
ایــن  و  دادم  انجــام  بازیکــن 
باعــث شــد مــادر مــن خوشــحال 
ــد. ــار کن ــن افتخ ــه م ــده و ب ش

در گذشــته شــما مجبــور 
بودیــد نشــان دهیــد کــه بــا 
بقیــه متفــاوت هســتید، زیــرا 
تعــداد محــدودی از بازیکنــان 
ــا در  ــا دو ت جــوان شــاید یــک ی
هــر باشــگاه وجــود داشــت. امــا 
حــاال امــروزه همــه چیــز تکامــل 
ــان جــوان  ــه اســت و بازیکن یافت

ــد." ــرس ندارن ــتباهات ت از اش

انجـام مـی داد. او موقعیت هـای 
زیـادی داشـت و جایـی بـود کـه 
بایـد باشـد. او بـه انـدازه کافـی 
بـازی  امـا  نبـود  شـانس  خـوش 
سـر  پشـت  را  ای  العـاده  فـوق 
گذاشـت؛ بهترین بـازی اش برای 

مـا تاکنـون."

ــد،  ــال مادری ــی رئ ــک برزیل ــیمیرو، هافب کاس
تاییــد کــرد کــه ایــن تیــم غیبــت کریــس رونالــدو 
را احســاس مــی کنــد امــا تاکیــد کــرد کــه نبایــد 
بــه او فکــر کننــد زیــرا دیگــر بازیکــن رئــال نیســت.

رونالــدو بعــد از 9 فصل درخشــان، در تابســتان 
گذشــته راهــی یوونتــوس شــد و در غیــاب او، رئالی 
ــن  ــر زی ــار دیگ ــی، ب ــر مرب ــار تغیی ــد از دوب ــا بع ه
الدیــن زیــدان را بــه خدمــت گرفتنــد. ایــن تیــم در 
اللیــگا شــانس چندانــی بــرای قهرمانــی نــدارد و از 

کوپــا دل ری و لیــگ قهرمانــان نیــز حــذف شــد.
ــرد  ــد ک ــن شــرایطی، کاســیمیرو، تایی در چنی
کــه رئــال غیبــت رونالــدو را حــس مــی کنــد امــا 
ــرد. ــورد او خــودداری ک از اظهارنظــر بیشــتر در م

او در حاشــیه دیــدار تیــم ملــی برزیــل مقابــل 
ــدو؟  ــس رونال ــت:" کری ــگاران گف ــه خبرن ــا ب پانام
البتــه نبــودن او را احســاس مــی کنیــم؛ همانطــور 
کــه هــر تیمــی مــی توانــد ایــن شــرایط را داشــته 
ــازی کــردن  باشــد. او بهتریــن بازیکــن دنیاســت. ب
ــود امــا او اکنــون  در کنــار او واقعــا لــذت بخــش ب

ــال مادریــد نیســت." دیگــر بازیکــن رئ
بازگشــت  مــورد  در  همچنیــن  کاســیمیرو 
ــا فلســفه  ــل ب ــا از قب ــت:" م ــال گف ــه رئ ــدان ب زی
و متــد کاری او آشــنا هســتیم. او اســطوره باشــگاه 
اســت؛ چــه بــه عنــوان بازیکــن و چــه مربــی. همــه 
بــه او احتــرام مــی گذارنــد و برگشــته تــا بهتریــن 

ــذارد." ــش بگ ــه نمای ــردش را ب عملک

ــا،  ــی ایتالی ــع تیــم مل ــاردو بونوچــی، مداف لئون
ــه  ــش، توصی ــی جوان ــم تیم ــن، ه ــس کی ــه موی ب
ــه  ــد و ب ــظ کن ــی اش را حف ــد فروتن ــه بای ــرد ک ک

ــد. ــه بده ــن ادام ــاد گرفت ی
ــای  ــه ه ــه در هفت ــاله ک ــن 19 س ــس کی موی
ــای  ــش ه ــم نمای ــوس ه ــب یوونت ــر در ترکی اخی
خوبــی داشــت، در پیــروزی 2-0 شــنبه شــب ایتالیا 
ــه  ــی را ب ــن گل مل ــت اولی ــد، توانس ــل فنالن مقاب

ــاند. ــر برس ثم
ــل  ــت:" تبدی ــپورت گف ــه رای اس ــی ب بونوچ
ــن  ــع کی ــزرگ در طال ــن ب ــک بازیک ــه ی ــدن ب ش
اســت. او کیفیــت و قدرتــش را دارد؛ بنابرایــن تنهــا 
ــن  ــه فروت ــت ک ــن اس ــاز دارد ای ــه او نی ــزی ک چی
باشــد و بــه یادگرفتــن از آنهایــی کــه در اطرافــش 

ــد." ــه بده ــتند، ادام هس
ایتالیــا در دیــدار شــنبه شــب علــی رغــم 
اینکــه نمایــش چنــدان درخشــانی نداشــت امــا مــی 
ــد. بونوچــی  ــای بیشــتری برس ــه گل ه توانســت ب
در ایــن مــورد گفــت:" شــبی احساســی بــود. مهــم 
ــی داشــته باشــیم و  ــم شــروع خوب ــه بتوانی ــود ک ب

ــم. ــن کار را انجــام دادی ای
ــه گل دوم کمــی بیشــتر  ــرای رســیدن ب ــا ب م
ــم  ــای بیشــتری کردی ــم و ریســک ه ــالش کردی ت
ــر  ــت ت ــز راح ــه چی ــن گل زد، هم ــی کی ــا وقت ام
شــد. هنــوز چیزهایــی هســت کــه بایــد روی آنهــا 
ــه  ــه ب ــود ک ــم ب ــاه، مه ــد از ۵ م ــا بع ــم ام کار کنی
ــم." ــی برگردی ــم مل ــای تی ــک ه ــرکات و تاکتی ح

خبرهای کوتاه

کاسیمیرو: 
رئال غیبت رونالدو را 

احساس می کند

توصیف بونوچی به 
ستاره جدید تیم ملی ایتالیا

هازارد: 
هیچ توافقی با رئال مادرید نداشتم

ادن هـازارد، سـتاره چلسـی، شـایعات 
در مـورد توافقـش با باشـگاه رئـال مادرید 

را تکذیـب کرد.
هـازارد بارهـا از عالقه اش بـرای بازی 
کـردن بـرای رئـال مادریـد صحبـت کرده 
و در مـاه هـای اخیـر شـایعاتی در مـورد 
پیوسـتن او بـه ایـن باشـگاه در تابسـتان 

آینـده منتشـر شـده اسـت.

بـه  زیـدان  الدیـن  زیـن  بازگشـت 
نیمکـت رئـال، شـایعات پیوسـتن هـازارد 
و  بخشـید  قـوت  نیـز  را  باشـگاه  ایـن  بـه 
حتـی در چنـد روز اخیر، ادعا شـد که این 
سـتاره بلجیکـی بـرای امضای قـرارددی ۵ 
سـاله، بـا کهکشـانی هـا بـه توافق رسـیده 

. ست ا
امـا او کـه در حـال حاضـر در اردوی 

تیـم ملـی بلجیک حضـور دارد، در واکنش 
انتقـال  مـورد  در  خبرنـگاران  سـوال  بـه 
احتمالـی اش بـه رئـال، گفـت:" نـه، نـه، 
رئـال  مـورد  در  کـه  نیسـتم  اینجـا  مـن 

کنـم. صحبـت 
هنـوز هیـچ اتفاقـی رخ نـداده اسـت. 
مـن روی بـازی مقابل قبـرس تمرکز دارم. 
ایـن تنهـا چیـزی اسـت کـه مـن در حال 

حاضـر بـه آن فکـر مـی کنم."
هـازارد تـا تابسـتان 2020 با چلسـی 
بـا  را  قـراردادش  اگـر  و  دارد  قـرارداد 
ایـن باشـگاه تمدیـد نکنـد، مـی توانـد از 
زمسـتان بعـد با هر باشـگاهی کـه بخواهد 
وارد مذاکـره شـود.  او در رقابـت های این 
فصـل لیـگ برتـر، 13 گل زد و 11 پـاس 

داد. گل 

جیدون سانچو، ستاره جوان و انگلیسی دورتموند، مورد 
توجه باشگاه منچستریونایتد قرار گرفته است.

شیاطین سرخ قصد دارند برای فصل بعد ترکیب خود را 
در بخش هجومی تقویت کنند و جیدون سانچو که در فصل 
داشته،  دورتموند  ترکیب  در  ای  العاده  فوق  عملکرد  جاری 
این پیشنهاد پاسخ مثبت داده و فصل بعد  به  ممکن است 

لباس قرمز یونایتد را بر تن کند.

و  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  دو  شد  مدعی  میل  دیلی 
یونایتد خواهان جذب سانچو هستند اما این ستاره انگلیسی 
اخیرا  قرار مالقاتی  و  بازگردد  به کشورش  ترجیح می دهد 
بین مدیر برنامه این بازیکن و باشگاه منچستریونایتد انجام 
شده و مدیران انگلیسی پیشنهاد 70 میلیون پوندی خود را 
ارائه داده اند. سانچوی جوان که شنبه شب در ترکیب تیم 
ملی انگلیس در جریان برتری پرگل مقابل چک قرار گرفت، 

علیرغم سن و سال کم در ترکیب دورتموند در فصل جاری 
از  موفق به زدن 9 گل و ارسال 1۵ پاس گل شده و یکی 

عوامل مهم فصل خوب زنبورها لقب گرفته است.
میشل زورک، مدیر ورزشی دورتموند مدعی شد سانچو 
است  بعید  اما  ماند  باقی خواهد  تیم  این  در  هم  بعد  فصل 
را  یونایتد  هنگفت  پیشنهاد  کردن  رد  توان  آلمانی  باشگاه 

داشته باشد.

خیز بلند یونایتد برای جذب ستاره انگلیسی دورتموند
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