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در کابل شاید نتوان منطقه ای را با اطمینان امن و بدون نگرانی های امنیتی 
خواند، اما تشخیص میزان ناامنی در مناطق مختلف کابل، برای ساکنان آن کار 

دشواری نیست.
جنایی  و  امنیتی  رویدادهای  و  ناامنی ها  در خصوص  که  نام هایی  از  یکی 

همواره بر سر زبان هاست، منطقه ی »خیرخانه« است. کابلی ها، خیرخانه را...

خیرخانه یا َشرخانه؟
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پارلمان افغانستان تحمیلی است. البته نه به این معنا که فالن دوره ی پارلمان 
توسط دولت بر مردم تحمیل شده یا فالن نیروی داخلی یا خارجی نمایندگان 
صفت  از  من  منظور  کرده اند.  جاسازی  پارلمان  در  زور  به  را  خود  نظر  مورد 

تحمیلی در این جا نوعی تحمیل عمیق تر است. با این شرح: 
پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه ی مقننه است...

پارلمان تحمیلی
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واقع شده  پادشاهی« در الهور  نزدیکی »مسجد  در  بازار«  »الماس  محله ی 
است. در این بازار الماسی نمی توان یافت، اما می توانید در ازای مبلغی کسی را 

برای  هم بستری پیدا کنید یا هم در گوشه   ای، به تماشای رقص...

از مهمانی های پرخرج شب های الهور 
تا محل امـن برای »جنس سـوم«

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
خواهان کناره گیری اشرف غنی از قدرت شد

 ارگ: ادامه ی کار رییس جمهور قانونی است
صفحه ۳

شاکیان امروز، 
متهمان دیروز

انتخابات  نامزدان  شورای 
در یک تجمع  دیروز  ریاست جمهوری، 
به  را  ریاست جمهوری  ارگ  اعتراضی، 
راستای  در  دولتی  منابع  از  سوءاستفاده 
نصوص  نقض  انتخاباتی،  کمپین های 
کاری  امور  در  دخالت  اساسی،  قانون 
مانع  ایجاد  انتخاباتی،  کمیسیون های 
جابه جایی های  و  صلح  پروسه ی  در 
حکومت  نهادهای  در  غیرضروری 
و  انتخاباتی  مهره چینی های  هدف  به 
نامزدان  شورای  کرد.  متهم  کمپینی 
در  ریاست جمهوری،  انتخابات 
رییس جمهور  پایانی اش،  قطع نامه ی 
دوام  و  اسبق«  »رییس جمهور  را  غنی 
کار حکومت را نامشروع خواند. در این 
شده  خواسته  رییس جمهور  از  قطع نامه 
رفته  کنار  از رهبری حکومت  که  است 
از  کناره گیری،  از  امتناع  صورت  در  و 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزدی 
این قطع نامه،  انصراف دهد. در  پیش رو 
مصرانه خواسته شده است که حکومت 
از دخالت در امور کاری کمیسیون های 
غیرضروری  عزل ونصب های  انتخاباتی، 
پروسه ی  در  ممانعت  ایجاد  کمپاینی،  و 
در  بیت المال  منابع  از  استفاده  و  صلح 
اجتناب  انتخاباتی  تبلیغات  راستای 
انتخابات  نامزدان  شورای  کند. 
که  می کند  یپشنهاد  ریاست جمهوری 
از  شفاف،  طرزالعمل  یک  بر  مبتنی 
صورت  نظارت  حکومت  کارکردهای 
و  عادالنه  رقابت  یک  زمینه ی  و  گرفته 
برابر در انتخابات پیش رو میان نامزدهای 

ریاست جمهوری فراهم شود.
به  اعتدال  و  صلح  انتخاباتی  تیم 

رهبری محمدحنیف اتمر و...

صفحه ۲



معاونت محمدیونس قانونی و محمد محقق، بازی گر 
اصلی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. 
با توجه به کارنامه ی اکثر رهبران این تیم در مواجهه 
با دادخواهی های مدنی در افغانستان، تجمع اعتراضی 
معاون  که  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 
سخن گوی رییس جمهور غنی آن را تهی از حرف تازه 
از چند  از وقت تفسیر کرد، می تواند  و کمپاین پیش 

منظر بررسی شود:
بازی گر و مهره ی اصلی  اتمر  یکم: محمدحنیف 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در برگزاری 
این تجمع، ادعا می کند که دوام حکومت وحدت ملی 
پس از پایان موعد قانونی اش )اول جوزا( نامشروع و 
ناقض قانون اساسی است. واقعیت این است که اگر 
نصوص قانون اساسی مبنا قرار بگیرد، حکومت وحدت 
ملی از بنیان مشروعیتی نداشته است. این حکومت نه 
مبتنی بر نصوص قانون اساسی و رأی و اراده ی مردم 
که در تناقض با مفاد قانون اساسی، با یک توافق سیاسی 
شکل گرفت. آقای اتمر، در این نقض صریح مفاد قانون 
اساسی شریک بود. او به مدت چهارسال، مشاور امنیت 
ملی رییس جمهور و مردی در سایه ی قدرت در ارگ 
که  است  این  واقع  می شد.  شمرده  ریاست جمهوری 
حکومت  مشروعیت  می تواند  سیاسی  توافق  یک  نه 
وحدت ملی را تأمین کند و نه رأی دادگاه عالی مبنی 
انتخابات  برگزاری  تا  غنی  رییس جمهور  کار  دوام  بر 
میعاد  قانونی دوام غیرقانونی  اعتبار  ریاست جمهوری، 
کاری این حکومت را تضمین کرده است. آقای اتمر 
در بخش دیگری از ادعاهایش، رییس جمهور غنی را 
به جابه جایی های غیرضروری و کمپاینی در نهادهای 
حکومت متهم می کند. آقای اتمر خود متهم به این اتهام 
است. حنیف اتمر، در چهار سالی که مشاور امنیت ملی 
رییس جمهور بود، فارغ از استیال بر تمام نهادهای امنیتی 
و گماشتن افراد منسوب به خودش در رأس این نهادها، 
شبکه ی وسیعی در سکتورهای ملکی کابینه، معینیت ها 
و ریاست ها تشکیل داد تا با استفاده از این مهره چینی 

وسیع، به میدان رقابت های انتخاباتی وارد شود.
مدنی  روش های  به  اکنون  که  اتمر  آقای  دوم: 
اعتراض متوسل شده است، در مواجهه با جنبش های 
مدنی چهار سال اخیر در دوره ی کارش به عنوان مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور غنی، کارنامه ی ننگینی دارد. 
و  کرد  استخباراتی  مواجهه ی  مدنی،  با جنبش های  او 
در این بستر، زمینه و توجیه سرکوب جنبش رستاخیز 
با  را  روشنایی  جنبش  اتمر،  آقای  آورد.  فراهم  را 
هویت تراشی استخباراتی، به عنوان تهدیدی برای امنیت 
ملی افغانستان در سطح رهبری حکومت معرفی کرد 
این  اهداف  و  هویت  سبوتاژ  برای  تالشی  هیچ  از  و 
جنبش های مدنی و مردمی دریغ نکرد. در سوی دیگر، 
محمد محقق، تظاهرات مردم کابل در 20 عقرب 1394 
در اعتراض به جنایت داعش و طالبان و اعتراض به 
کوتاهی حکومت در تأمین امنیت شهروندان غیرنظامی، 
معترضان را کوچه بازاری  های قدرت طلب خطاب کرد. 
اعتراض های جنبش روشنایی،  آن، در جریان  از  پس 
مطالبات این جنبش را »عدالت اضافی« خواند و آن ها 

را با الفاظ رکیک توهین کرد.
افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  باری،  سوم: 
به صورت رسمی، حنیف اتمر را مسئول و طراح ارسال 
عوامل انتحاری به مراسم تدفین و تکفین محمدسالم 
قانونی و عطامحمد  کرد. محمدیونس  معرفی  ایزدیار 
جمعیت  حزب  رهبری  شورای  اعضای  از  که  نور 
و  »صلح  شعار  اتمر،  آقای  کنار  در  اکنون  هستند، 
اعتدال« سر می دهند. عطامحمد نور زمانی که بر بلخ 
والیت می کرد، به صورت صریح و مستقیم در صفحه ی 
عمدی  ناامن کردن  به  را  اتمر  حنیف  فیسبوک اش، 
افغانستان متهم کرد و در ضمن  والیت بلخ و شمال 
گفت که آقای اتمر طراح شکل دهی شبکه ی تروریستی 
داعش در افغانستان است. چنین تناقضات آشکار، از 
ادعاهای حتا سالم و درست  به  اعتماد مردم  یک سو، 
آن ها را ویران کرده و از سوی دیگر نشان می دهد که 
اوضاع  و  منافع  به  متناسب  افغانستان،  سیاست مداران 
سیاسی شان، از اتهام های سیاسی و تبلیغاتی در جهت 

تخریب و بدنام کردن رقیبان استفاده می کنند.
انتخابات  نامزدان  شورای  ادعای  چهارم: 
ریاست جمهوری مبنی بر سوءاستفاده ی رییس جمهور 
انتخاباتی،  غنی از منابع دولتی در راستای کمپین های 
کاری  امور  در  دخالت  و  انتخاباتی  عزل ونصب های 
این  برای  و  است  درست  انتخاباتی،  کمیسیون های 
در صورت  دارد.  کافی وجود  مدارک  و  اسناد  ادعاها 
ریاست جمهوری  انتخابات  وضعیت،  این  دوام 
برنده ی  و  قطعی  بازندگان  که  نمایشی ست  پیش رو، 
ایجاد  برای  بود.  خواهد  مشخص  پیش  از  آن  قطعی 
انتخابات،  سالم  برگزاری  و  برابر  رقابت  یک  زمینه ی 
بر  و  محدود  غنی  رییس جمهور  صالحیت های  باید 
کارکردهایش تا برگزاری انتخابات نظارت دقیق شود. 
و  توافق  باید  نخست،  گام  در  مهم،  این  تحقق  برای 
همکاری جامعه ی جهانی و حامیان نظام قانون اساسی 
افکار  دوم، همراهی  گام  در  و  آید  به دست  افغانستان 
اعتراضی،  تجمعات  چنین  از  آید.  به وجود  عمومی 

سودی حاصل نمی شود.
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عبدهللا: 
کمیسیون های انتخاباتی باید مستقالنه عمل کنند

کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
مستقل  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می گوید 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید به منظور جلوگیری از 

بحرانی شدن وضعیت در کشور مستقالنه عمل کنند.
دیروز )سه شنبه، 4 سرطان(  را  این گفته ها  آقای عبداهلل 
حین بازدید از یک مرکز ثبت نام تقویتی رأی دهندگان در کابل 

مطرح کرده است.
او بدون نام گرفتن از تیم انتخاباتی و فرد مشخصی گفته 
است که شکایت ها از مداخالت »دیگران« در کار کمیسیون های 
کنند که  باید تالش  این کمیسیون ها  انتخاباتی وجود دارد و 

مشکالت انتخابات پارلمانی را تکرار نکنند.
مطرح  حالی  در  را  اظهارات  این  کشور  اجرایی  رییس 
می کند که پیش تر موالنا محمد عبداهلل، عضو کمیسیون مستقل 
کارهای  ارگ ریاست جمهوری  بود که  انتخابات کشور گفته 
غیرقانونی این کمیسیون را تأیید و کارهای قانونی آن را تأیید 

نمی کند.
نشست خبری  در یک  تاریخ 30 جوزا  به  عبداهلل  آقای 
در کابل همچنان گفته بود که حلقات اطراف رییس جمهوری 
کشور در روند کاری و استخدام کارمندان در این کمیسیون 
به صورت  ریاست جمهوری  او،  گفته ی  به  می کنند.  مداخله 
پرسش برانگیز، مانع استخدام شماری از افراد در این کمیسیون 

می شود و شماری را نیز استخدام می کند.
انتخابات پارلمانی کشور در 2۸ و 29 میزان سال گذشته ی 
به  نیز  قندهار  خورشیدی در 32 والیت کشور و در والیت 
در  انتخابات  شد.  برگزار  گذشته  سال  عقرب  پنجم  تاریخ 
است.  نشده  برگزار  کنون  تا  سیاسی  مشکالت  بر  بنا  غزنی 
پی  بود که در  اتهاماتی روبه رو  و  با مشکالت  انتخابات  این 
آن ها اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی از کار برکنار و به 

دادستانی کل معرفی شدند.
این  از  بازدید  اجرایی کشور حین  رییس  از سویی هم، 

ترتیب  عدم  به  اشاره  با  رأی دهندگان  تقویتی  ثبت نام  مراکز 
انتخاباتی  کمیسیون های  از  رأی دهندگان  لیست  در  خاصی 
خواسته است که چگونگی ترتیب نام ها در این لیست را بر 

اساس حروف الفبا یا روش های دیگری ترتیب کنند.
به نشر  از سوی ریاست اجرایی کشور  در اعالمیه ای که 
رسیده، آمده که آقای عبداهلل حین بازدید از مرکزی که در آن 
این  برای  ترتیب معینی  به علت عدم  بوده،  ثبت نام کرده  جا 

لیست، نام اش را به سختی پیدا توانسته است.
تقویتی  ثبت نام  روند  است  قرار  که  است  حالی  در  این 
رأی دهندگان در 33 والیت کشور و روند ثبت نام سراسری 
در والیت غزنی تا چهار روز دیگر )هشتم سرطان( به پایان 

برسد. این روند به تاریخ 1۸ جوزا آغاز شد.
مستقل  کمیسیون  سوی  از  اعالم شده  تقویم  اساس  بر 
انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری قرار است به تاریخ ششم 

ماه میزان سال جاری برگزار شود.

ینس  روز:  اطالعات 
استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می گوید 
آجنداهای  از  یکی  افغانستان  که 
 ۵ )چهارشنبه،  امروز  نشست  مهم 
در  که  است  این سازمان  سرطان( 
آن کشورهای عضو این سازمان به 
ادامه ی مأموریت شان در افغانستان 

تعهد می کنند.
دیروز  که  استولنبرگ  آقای 
یک  در  سرطان(   4 )سه شنبه، 
نشست خبری در بروکسیل صحبت 
می کرد، گفت که کشورهای عضو 

به  همچنان  نشست  این  در  ناتو 
به  ناتو  مالی  کمک های  ادامه ی 
میالدی   2024 سال  تا  افغانستان 

تأکید خواهند کرد.
در  که  افزود  همچنان  او 
صلح  روند  مورد  در  نشست  این 
به  امریکایی  میان هیأت  افغانستان 
نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  رهبری 
امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی 
هیأت  و  افغانستان  صلح  برای 

طالبان نیز بحث خواهد شد.
به  است  قرار  نشست  این 

با  پنج شنبه  روز های چهارشنبه و 
کشورهای  دفاع  وزیران  اشترک 
برگزار  بروکسیل  در  ناتو  عضو 

شود.
از سویی هم آقای استولتنبرگ 
به  با اشاره  این نشست خبری  در 
که  گفت  افغانستان  صلح  روند 
آقای  سوی  از  روند  این  جزئیات 
و  شده  شریک  آنان  با  خلیل زاد 
روند حمایت  این  از  ناتو  اعضای 

می کند.
که  کرد  تأکید  ناتو  کل  دبیر 

مشکالت  از  بیرون رفت  حل  راه 
شرایط  فراهم شدن  افغانستان،  در 
راه  از  سیاسی  حل  راه  یک 
او،  گفته ی  به  می باشد.  گفت وگو 
باید این شرایط از حمایت وسیعی 

برخوردار باشد.
که  گفت  استولتنبرگ  آقای 
طالبان نباید فکر کنند که در میدان 

جنگ برنده می شود.
به  اشاره  با  او  هم،  سوی  از 
در  ناتو  نیروهای  حضور  ادامه ی 
افغانستان گفت که حضور آنان به 

افغانستان  صلح  روند  توافق نامه ی 
بستگی دارد.

قرار  که  است  حالی  در  این 
میان  مذاکرات  هفتم  دور  است 
طالبان  گروه  و  خلیل زاد  زلمی 
چهار روز بعد )۸ سرطان( در شهر 

دوحه، پایتخت قطر آغاز شود.
در  پیشتر  خلیل زاد  آقای 
این  در  که  بود  گفته  رشته تویتی 
تمام جناح ها  از گفت وگوها،  دور 
روند  در  سریع  پیشرفت  خواستار 

صلح افغانستان می باشند.

دبیر کل ناتو: 
در نشست امروز روی افغانستان بحث می کنیم

امور  پمپئو، وزیر  اطالعات روز: مایک 
سرطان(   4 )سه شنبه،  دیروز  امریکا  خارجه 
در یک سفر از قبل اعالم ناشده به کابل آمده 
با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و  و 
ریاست  انتخابات  و  امنیت  صلح،  مورد  در 

جمهوری افغانستان گفت وگو کرده است.
آقای پمپئو در نشست خبری در سفارت 
امریکا در کابل گفته است که گفت وگوهای 
کشورش با طالبان پیشرفت های خوبی داشته 
این  بر سر  با طالبان  توافق  انتظار می رود  و 
اهداف  برای  افغانستان  از  دیگر  که  مسأله 
نهایی  به زودی  نشود،  استفاده  تروریستی 

شود.
است  کرده  امیدواری  ابراز  همچنان  او 

برگزاری  از  پیش  طالبان  با  صلح  توافق  تا 
انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان امسال 
صورت گیرد. وزیر امور خارجه امریکا گفته 
یک  سپتامبر  اول  از  قبل  امیدوارم   « است: 
توافق صلح در دست داشته باشیم. هدف ما 

همین است.« 
این مقام ارشد امریکایی افزوده است که 
واشنگتن در مذاکره با طالبان واضح ساخته 
است که امریکا حاضر است نیروهای خود 
روی  تاکنون  اما  کند  خارج  افغانستان  از  را 
نیروها  این  برای خروج  زمانی  هیچ جدول 

توافق نشده است. 
ریاست جمهوری  ارگ  حال  همین  در 
دیدار وزیر  نشر خبرنامه ای در خصوص  با 

خارجه امریکا با رهبران حکومت افغانستان 
گفته است که رییس جمهور اشرف غنی از 
صلح  روند  در  امریکا  حکومت  تالش های 
که  است  گفته  و  کرده  قدردانی  افغانستان 
شرکای  و  دوست  کشورهای  است  »بهتر 
بین المللی افغانستان از تالش های پراکنده و 

انفرادی خودداری نمایند.«
آقای غنی در این دیدار گفته است که 
منسجم  به صورت  پیام ها  و  تالش ها  انجام 
افغانستان  صلح  به  رابطه  در  متحدانه  و 

نتیجه بخش خواهد بود.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده 
از  امریکا  متحده  ایاالت  »حکومت  است: 
ریاست جمهوری  انتخابات  و  پروسه صلح 

افغانستان که در ماه میزان سال جاری برگزار 
راستا  این  در  و  می کند  حمایت  می گردد، 

آماده هرگونه همکاری می باشد.«
به  درحالی  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
رسیدن توافق با طالبان پیش از اول سپتامبر 
تاکید می کند که برخالف او، رییس جمهور 
انتخابات  نخست  در  می گوید  غنی  اشرف 
برای  مشروع  دولت  یک  تا  شود  برگزار 
پیشبرد گفت وگوهای صلح روی کار بیاید. 

به  درحالی  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
کابل سفر کرده است که قرار است تا چند 
روز دیگر هفتمین دور گفت وگوهای زلمی 
صلح  برای  امریکا  ویژه  فرستاده  خلیلزاد، 

افغانستان با طالبان در قطر برگزار شود. 

وزیر خارجه امریکا: 
می خواهیم با طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسیم

احراز  برای  انتخابات  روز:  اطالعات 
دیروز  نمایندگان  مجلس  ریاست  کرسی 
احمدجاوید  میان  سرطان(   4 )سه شنبه، 
جیحون، عبدالشکور واقف حکیمی و قاضی 
اما هیچ یک از  میرافغان صافی برگزار شد، 
این نامزدان نتوانستند آرای الزم برای احراز 

کرسی ریاست را به دست بیاورند.
در انتخابات دیروز نصاب مجلس 237 
بود و نامزد برنده باید 119 رأی )۵0 درصد 
آرا به اضافه ی یک رأی( به دست می آورد که 

دست آوردن  به  موفق  نامزدان  از  یکی  هیچ 
رأی الزم نشدند.

در این انتخابات، قاضی میرافغان صافی 
رأی   73 جیحون  احمدجاوید  رأی،   77
رأی   3۵ نیز  حکیمی  واقف  عبدالشکور  و 
به دست آوردند. 42 رأی نیز باطل اعالم شد 
و 10 رأی دیگر سفید در صندوق ها ریخته 

شده بود.
داخلی مجلس  وظایف  اصول  براساس 
میان  انتخابات  این  دوم  دور  نمایندگان، 

میرافغان  قاضی  و  جیحون  احمدجاوید 
صافی برگزار شد، اما دوباره هیچ یک از این 
نامزدان رای الزم برای احراز کرسی ریاست 

مجلس را به دست نیاوردند.
در مرحله دوم، آقای جیحون 76 رای و 
آقای صافی ۸۸ رای به دست آوردند. 64 رای 
سفید در صندوق ریخته شد و نه رای دیگر 
از سوی هیأت اداری موقت باطل اعالن شد. 
مجلس  رییس  تعیین  سر  بر  رأی گیری 
دیروز در حالی بدون رسیدن به نتیجه ای به 

رییس  انتخاب  تنش ها روی  که  پایان رسید 
اختالف نظر  به خاطر  نمایندگان  مجلس 
ماه  از یک  بیش  از  روی یک رأی اختالفی 
پیش )2۸ ثور( تا دو روز پیش )دوشنبه، 3 

سرطان( ادامه داشت.
که  انتخاباتی  در  دوشنبه  روز  رأی  این 
مجلس  این  در  آن  تأییدی  یا  و  رد  برای 
اعالم  باطل  آرا  اکثریت  با  بود،  برگزار شده 
انتخابات  تا  کردند  توافق  نمایندگان  و  شد 

جدید میان چهره های جدید برگزار شود.

انتخابات کرسی ریاست مجلس نمایندگان بار دیگر بی نتیجه ماند

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور در واکنش 
رسانه ها  بر  طالبان  از سوی  نظامی  انجام حمالت  تهدید  به 
امنیت  تأمین  برای  حکومت  که  کرده  اعالم  خبرنگاران  و 
هیچ  از  رسانه ای  فعالیت  و  رسانه ها  دفترهای  خبرنگاران، 

کوششی دریغ نمی کند.
در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری که دیروز )سه شنبه، 
4 سرطان( منتشر شده، آمده است که تهدید و حمله باالی 
و  انسانی  ارزش های  با  مغایرت  در  بیان  آزادی  و  رسانه ها 
ملی  وحدت  حکومت  اعالمیه،  براساس  دارد.  قرار  اسالمی 
از این ارزش ها حفاظت و زمینه ی فعالیت رسانه ها را فراهم 

می کند.
حکومت  که  است  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  این  در 
پیش از این هم از طریق ایجاد »کمیته ی مشترک حکومت و 
رسانه ها« و همچنان تصویب طرزالعمل مصئونیت خبرنگاران 

در مورد امنیت خبرنگاران و رسانه ها اقدام کرده بوده است.
 3 )دوشنبه،  قبل  روز  دو  طالبان  گروه  نظامی  کمیسیون 
سرطان( با نشر اعالمیه ای شماری از رسانه ها را مبنی بر نشر 

اعالنات تجارتی شان هشدار داده بود.
در  و  یک جانبه  اعالنات  این  گروه،  این  اعالمیه ی  در 
ضدیت با فعالیت این گروه توصیف و گفته شده بود که در 
این اعالنات به جنگ جویان این گروه »بد و رد« گفته می شود 

و شهروندان کشور نیز علیه آنان برانگیخته می شوند.
این اعالنات  برای توقف نشر  این گروه در اعالمیه اش 
در  بود  کرده  تأکید  داده،  رسانه ها  به  یک هفته ای  فرصت 
صورتی که اعالنات آنان متوقف نشود، جنگ جویان این گروه 

این رسانه ها را هدف قرار خواهند داد.
به دنبال آن، نهادهای حامی رسانه ها و شماری از مدیران 
رسانه ها به تهدید گروه طالبان واکنش نشان دادند. فدراسیون 

که  کرده  اعالم  افغانستان  رسانه های  و  ژورنالیستان  نهادهای 
هیچ گروهی حق تعیین تکلیف برای رسانه ها را ندارد.

نیز  )نی(  افغانستان  آزاد  نهاد حمایت کننده ی رسانه های 
تهدید رسانه ها توسط گروه طالبان را »جنایت علیه بشریت« 
خوانده و گفته است که هیچ گروهی بر مبنای قوانین ملی و 

بین المللی نمی تواند رسانه ها را تهدید کند.
در همین حال، جان بس، سفیر ایاالت متحده ی امریکا 
در کابل نیز به این تهدید گروه طالبان واکنش نشان داده است. 
او در رشته تویتی از طالبان خواسته است که تهدید خبرنگاران 

را متوقف کند.
آقای بس افزوده است که خشونت های بیش تر در برابر 
غیرنظامیان و خبرنگاران نه امنیت و فرصت را برای افغان ها 
اهداف شان  به  طالبان  که  می کند  کمک  نه  و  می کند  فراهم 

برسد.

ارگ: 
حکومت برای تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها از هیچ تالشی دریغ نمی کند
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و  کاری  رونـد  در  کشـور  رییس جمهـوری 
اسـتخدام کارکنـان در ایـن کمیسـیون مداخلـه 

. می کنتـد
نصب هـای  و  عـزل  نامـزدان،  شـورای 
و  سـلیقه ای  را  مقام هـا  از  شـماری  اخیـِر 
عملـی در راسـتای کمپیـن عنـوان می کنـد و از 
محمداشـرف غنی می خواهـد کـه ایـن رونـد را 

کنـد.  متوقـف 
در قطع نامه ی شـورای نامزدان آمده اسـت: 

»به منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده از منابـع 
راسـتای  امکانـات دولتـی در  دولتـی و سـایر 
فـوری  لغـو  خواسـتار  مـا  انتخاباتـی  کمپیـن 
عزل ونصـب  مثـل  نامشـروع  تصامیـم  تمامـی 
اراکیـن دولتـی که براسـاس مالحظاتی سیاسـی 
انتخاباتـی صـورت گرفتـه اسـت و همچنیـن 
سـپردن قراردادهـای تدارکاتـی دولتـی از منبـع 

واحـد بـه اشـخاص مشـکوک، مـی باشـیم.«
»محمـد اشـرف غنی، رییـس جمهـور اسـبق 

مانـع صلح اسـت«
تالش هـا در راسـتای دسـت یابی بـه یـک 
در  چهل سـاله  جنـگ  ختـم  و  صلـح  توافـق 
افغانسـتان از یک سـال به این سو شـدت گرفته 
اسـت. وزارت خارجه ی امریـکا زلمی خلیل زاد 
را مأمـور کـرده اسـت بـرای دسـت یابی به یک 
توافـق صلـح بـا طالبـان در قطـر مذاکـره کنـد. 
زلمـی خلیـل زاد و نمایندگان سیاسـی طالبان در 
قطر شـش دور مذاکره کرده و محور بحث شـان 
خـروج نیروهـای خارجـی و مطمیین شـدن از 
این کـه از افغانسـتان علیـه امریـکا و هیـچ یـک 

از متحـدان آن اسـتفاده نمی شـود، متمرکـز بوده 
اسـت؛ امـا هنـوز هیچ توافقـی صـورت نگرفته 
اسـت. دور هفتـم ایـن مذاکـرات قـرار اسـت 

هفتـه ی آینـده در دوحـه آغاز شـود.
چهره هـای  از  شـماری  دیگـر  سـوی  در 
به طـور  مسـکو  در  دوبـار  افغانسـتان  سیاسـی 
گفت وگـو  طالبـان  نماینـدگان  بـا  مسـتقیم 
کردنـد. در نخسـیتن دور ایـن نشسـت، احزاب 
سیاسـی و شـماری از چهره هـای سیاسـی بـا 
ایـن خواسـت طالبـان کـه نیروهـای خارجی از 
افغانسـتان خارج و نام سـران طالبان از فهرست 
سـیاه امریـکا حـذف شـود، موافقـت کردند. در 
دومین نشسـت احـزاب سیاسـی افغانسـتان که 
در هـر دو دور از نظـام جمهـوری اسـالمی و 
دسـت آوردهای 19 سـال گذشـته دفـاع کردند، 
عیـد  ایـام  در  آتش بـس  برقـراری  خواسـتار 
شـدند، امـا طالبـان آن را نپذیرفـت و این طـور 
نشسـت بدون نتیجه پایان یافت. نشسـت صلح 
مسـکو، بـر پیچیدگی مذاکرات صلح افغانسـتان 
افـزود. ایـن نشسـت، گسسـت و اختـالف نظر 
در جبهـه ی گروه هـای سیاسـی متعلـق بـه نظام 
قانـون اساسـی افغانسـتان را بیش تـر کـرد. در 
ایـن میـان آنچـه موضـع طالبـان و چهره هـای 
مخالـف محمداشـرف غنـی را توحیـد می کند، 
بحـث توافـق صلح بـا طالبان پیـش از برگزاری 
انتخابـات اسـت. از همیـن رو شـورای نامزدان 
در قطع نامـه ی دیـروز خـود محمداشـرف  غنی 

و تیمـش را مانـع صلـح خوانـده اسـت.
رییس جمهـور غنـی در مراسـم اختامیـه ی 
لویه جرگـه ی مشـورتی صلـح کـه در مـاه ثـور 
برگـزار شـد، گفـت کـه قطع نامـه  لویه جرگه ی 
مشـورتی صلـح، نقشـه ی راه دولـت افغانسـتان 
اسـت و موضـع حکومـت در بحـث صلـح بـا 
طالبـان بـر همیـن محـور اسـتوار خواهـد بود.

نامـزدان  از  شـماری  و  ارگ  میـان  تقابـل 
»شـورای  را  خودشـان  کـه  ریاسـت جمهوری 
می خواننـد،  ریاسـت جمهوری«  نامـزدان 
پـس از آن بـاال گرفـت کـه دادگاه عالـی کار 
رییس جمهـور غنـی را تـا ششـم میـزان تمدید 
کرد. شـورای نامزدان اسـتدالل می کنـد که ارگ 
بـا فشـار بـر دادگاه عالی مبنـی بر تمدیـد زمان 
کارش، سـعی می کنـد فرصت تقلب و اسـتفاده 
فراهـم  را  کمپیـن  بـرای  دولتـی  امکانـات  از 
کنـد. ارگ ریاسـت جمهوری امـا همـواره ایـن 
ادعـا را رد کـرده و گفتـه اسـت کـه تمدید کار 
رییس جمهـور تـا ششـم میـزان قانونـی اسـت.

ریاسـت جمهوری،  نامـزدان  از  شـماری 
کناره گیـری  بـه  خـود،  دیـروز  گردهمایـی  در 
محمداشـرف غنـی از مقـام ریاسـت جمهوری 
تاکیـد کردند و گفتند که ارگ ریاسـت جمهوری 
کمپیـن  بـرای  دولتـی  امکانـات  و  منابـع  از 

می کنـد.  سوءاسـتفاده  انتخاباتـی 
شـورای نامزدان ریاسـت جمهوری متشکل 
از 12 نامـزد، معتقـد اسـت کـه آقـای غنی خود 
مانـع صلـح اسـت. اعضـای ایـن شـورا دیـروز 
)سه شـنبه، چهارم سـرطان( در حضور شـماری 
از هـواداران خـود در کابـل سـخنرانی کردند و 
ادامـه ی کار رییس جمهـور غنـی را نقض قانون 

اساسـی خواندند. 
نامـزدان  از  یکـی  اتمـر،  محمدحنیـف 
خواسـتار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کناره گیـری آقـای غنـی از مقامش شـد و گفت 
کـه »محمـد اشـرف غنی، رییس جمهـور اسـبق 
کشـور« با ادامه ی کارش سـعی می کنـد زمینه ی 
تقلـب در انتخابـات ریاسـت جمهوری را فراهم 

 . کند
نامـزدان  دیگـر  از  علومـی،  نورالحـق 
این کـه  ضمـن  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
اسـبق  رییس جمهـور  را  غنـی  محمداشـرف 
تـا  می توانـد  غنـی  آقـای  کـه  افـزود  خوانـد، 
ریس جمهـور  به عنـوان  انتخابـات  برگـزاری 
سرپرسـت بـه کارش ادامـه دهـد، مشـروط بـه 

دهـد.  انصـراف  نامـزدی اش  از  این کـه 
در همیـن حـال حنیـف اتمـر تأکیـد کـرد 
شـفاف،  انتخابـات  یـک  برگـزاری  بـرای  کـه 
صالحیت هـای رییـس  سرپرسـت بایـد محدود 

 . د شو
را  رییس جمهـوری  کار  ادامـه  امـا  ارگ 
مرتضـوی،  شاه حسـین  می خوانـد.  قانونـی 
معـاون سـخن گوی رییس جمهوری بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفـت که آنان ]شـورای نامزدان[ 
در موقعیتـی نیسـت کـه بـرای رییس جمهـور 
تعییـن تکلیـف کنـد: »در رابطـه بـا ادامـه کار 
قانـون  جـوزا،  اول  از  پـس  رییس جمهـور 
قانـون  طبـق  محکمـه  سـتر  و  داده  وضاحـت 

فیصلـه کـرده اسـت.« 
اعـالم  امسـال  ثـور  مـاه  در  عالـی  دادگاه 
کـرد کـه آقـای غنـی و معاونانـش بـا توجـه به 
وضعیـت سیاسـی، امنیتی، جلوگیـری از خالی 
تـا  می تواننـد  دولـت  امـور  اخـالل  و  قـدرت 
بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 

کارشـان ادامـه دهنـد.
در عیـن حـال آقـای مرتضـوی گردهمایی 
شـورای نامـزدان را کمپین قبـل از وقت خواند: 
»مـا امیداواریـم کـه نهادهـای مسـئول بـه ایـن 

موضـوع توجـه کنند.«
آقـای اتمـر همچنین با اشـاره بـه برگزاری 
جشـن صدمین سـالگرد استقالل کشـور، گفت 
کـه حکومـت با ایـن کار اسـتفاده ی انتخاباتی و 
کمپینـی می کنـد: »حکومـت بـرای ایـن جشـن 
کـرده  مصـرف  افغانـی  میلیـون   400 کمپینـی 
اسـت؛ پولـی کـه در سـند بودجه نیامده اسـت. 
و  فقیـر  مـردم  بـه  می توانسـت  را  پـول  ایـن 

کـودکان بی سرپرسـت مصـرف کنـد.«

در  ریاسـت جمهوری  سـخن گوی  معـاون 
پاسـخ بـه ایـن ادعـا گفـت: »مراسـم سـالگرد 
اسـتقالل همه سـاله از بودجـه ی دولـت به طـور 
امسـال صدمیـن  شـود.  مـی  برگـزار  باشـکوه 
بـا شـکوه  بایـد  سـالگرد اسـتقالل اسـت کـه 
ویـژه برگـزار مـی شـود. مـا واقعـا نمی دانیـم 
کـه چـرا آقای اتمـر و دیگـر کاندیـدان مخالف 
ایـن  بـا  آنـان  اسـتقالل اند.  جشـن  برگـزاری 
مخـدوش  را  عامـه  افـکار  حرف های شـان 
می کننـد. بـرای چنیـن ادعاهایی باید سـند ارایه 
کننـد در غیـر آن صـورت فقـط اذاهـان عامـه را 

می کننـد.« مخـدوش 
شـورای  قطع نامـه ی  در  هـم  سـویی  از 
نامزدان تصریح شـده اسـت کـه مداخله  ی ارگ 
در کارهای کمیسـیون های انتخاباتی اسـتقاللیت 
و حیثیـت ایـن کمیسـیون ها را زیـر سـوال برده 
و نتیجـه ی انتخابـات ریاسـت جمهوری را متأثر 

کرد.  خواهـد 
پیش تـر موالنـا عبـداهلل، عضـو کمیسـیون 
اطـراف  افـراد  کـه  بـود  گفتـه  انتخابـات 

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
خواهان کناره گیری اشرف غنی از قدرت شد
 ارگ: ادامه ی کار رییس جمهور قانونی است

اطالعات روز: نیروهای ارتش در شمال کشور اعالم کرده اند که ولسوالی »بل چراغ« والیت فاریاب پس از یک سال از کنترل 
گروه طالبان خارج و به دست نیروهای دولتی افغانستان افتاده است.

در اعالمیه ای که از سوی قول اردوی 209 شاهین به نشر رسیده، آمده که این ولسوالی دو شب قبل )دوشنبه، 3 سرطان( 
در نتیجه ی یک عملیات نیروهای مشترک کماندو و ارتش محلی در کنترل نیروهای دولتی درآمده است.

از سویی هم عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب با تأیید این خبر گفت که هم اکنون نیروهای دفاعی در 
این ولسوالی مستقر شده اند و برای حضور دوام دار این نیروها، قرارگاه ها و پاسگاه های منظمی ساخته می شود. 

او همچنان تأکید کرد که نیروهای امنیتی نیز به زودی به این ولسوالی اعزام و مستقر می شوند.
به گفته ی او، در جریان این عملیات برای بازپس گیری ولسوالی بل چراغ تلفاتی نیز به هر دو طرف وارد شده، اما رقم دقیق 

آن تا کنون مشخص نیست.
این ولسوالی از حدود یک سال پیش به این طرف در کنترل جنگ جویان طالبان بود.

والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن می باشد که گروه طالبان در شماری از ولسوالی های آن فعالیت گسترده 
دارد.

اطالعات روز: وزارت داخله ی اعالم کرد که عبدالحمید خراسانی، یکی از »بزرگ ترین و خطرناک ترین« مجرمان در کشور، 
صبح دیروز )سه شنبه، 4 سرطان( از سوی پولیس کابل بازداشت شده است.

نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله به روزنامه اطالعات روز گفت: »عبدالحمید خراسانی  از ساحه ی سرک میدان هوایی 
در حوزه ی دهم امنیتی زمانی بازداشت شده که می خواسته است در جریان تظاهرات با پولیس درگیر شود.«

آقای رحیمی افزود که این فرد متهم به باج گیری از تاجرهای کوچک، تیل فروشان و دکانداران و نیز چندین مورد اختطاف، 
قتل، چپاول گری، رهزنی و زورگویی می باشد. همچنان به گفته ی او، داشتن افراد مسلح جنایت پیشه، قاچاق مواد مخدر به خصوص 
در 1۸ سنبله به بهانه ی کاروان عزاداری، ایجاد ترس و ارعاب در میان شهروندان کابل، دشنام و هتک حرمت به  شمار زیادی از 

اراکین به صورت صوتی و تصویری و به آتش کشیدن پرچم افغانستان نیز از دیگر جرم های عبدالحمید خراسانی می باشد.
از سویی هم، سخن گوی وزارت داخله ی کشور افزود که خراسانی در لیست مجرمین سازمان یافته ی این وزارت بود که برای 

بازداشت او چندین بار عملیات  راه اندازی شده بود.
شبکه  های  خطرناک  سردسته های  از  کوهبندی،  نبی  و  ُقچی  عنایت  گذشته،  ماه  یک  جریان  در  که  است  حالی  در  این 

سازمان یافته ی جرمی در شهر کابل کشته شده اند.

اطالعات روز: وزارت معارف کشور می گوید طرح بدیل 
درجه بندی دانش آموزان از سوی این وزارت منظور شده و از 

ماه آینده در مکاتب نیز عملی می شود.
نوریه نزهت، سخن گوی وزارت معارف دیروز )سه شنبه، 
4 سرطان( به روزنامه اطالعات روز گفت که این طرح براساس 
صفحه ی  و  معارف«  تلویزیون  »رادیو  طریق  از  نظرگیری 

فیسبوک این وزارت گرفته شده است.
این  اشتراک کنندگان در  اکثریت  به گفته ی خانم نزهت، 

نظرخواهی به طرح بدیل درجه بندی دانش آموزان رأی مثبت 
داده اند.

همچنان او افزود که عالوه ی این نظرخواهی، نظر شماری 
از متخصصان عرصه ی آموزش و پرورش درباره ی این طرح 

نیز گرفته شده است.
 ۵( پیش  ماه  معارف سه  این در حالی است که وزارت 
به  را  مکاتب  در  دانش آموزان  درجه بندی  بدیل  طرح  حمل( 
نظرسنجی گذاشته و خواستار ارایه ی دیدگاه های مردم به ویژه 

متخصصان، آموزگاران و دیگر منسوبین معارف شده بود.
براساس این طرح، دانش آموزان با درنظرداشت نمرات شان 
به گروپ های »الف«، »ب« و »ج« درجه بندی می شوند. نظر به 
این طرح، نمره ها بین 90 الی 100 در کتگوری »الف«، نمرات 
بین 7۵ الی 90 در کتگوری »ب«، نمرات بین ۵0 الی 7۵ در 
کتگوری »ج« و نمرات کمتر از ۵0 در کتگوری »تکرار صنف« 

قرار می گیرند.
در  دانش آموزان  نام  طرح،  این  به  مطابقت  در  هم چنان 

کتاب حاضری به ترتیب حروف الفا درج خواهد شد.
هدف از این طرح، تشویق دانش آموزان به درس خواندن 
و عدم روحیه زدایی دانش آموزانی که در درجه های پایین تری 

قرار می گیرند، خوانده شده است.
گفتنی است که در نظام کنونی آموزش و پرورش افغانستان 
سویه ی یادگیری دانش آموزان براساس امتحان چهارونیم ماهه و 
ساالنه سنجش می شود. در حال حاضر نام دانش آموزان نیز در 

کتاب حاضری براساس درجه ی صنفی درج می شود.

وزارت معارف: 
طرح بدیل درجه بندی دانش آموزان در مکاتب از ماه آینده تطبیق می شود

عبدالحمید خراسانی، یکی از »خطرناک ترین« مجرمان بازداشت شدولسوالی بل چراغ فاریاب پس از یک سال به تصرف نیروهای دولتی درآمد

دادگاه عالی در ماه ثور امسال 
و  غنی  آقای  که  کرد  اعالم 
معاونانش با توجه به وضعیت 
جلوگیری  امنیتی،  سیاسی، 
امور  اخالل  و  قدرت  خالی  از 
برگزاری  تا  می توانند  دولت 
به  ریاست جمهوری  انتخابات 

کارشان ادامه دهند.
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سخیداد هاتف  

خیرخانه یا َشرخانه؟

پارلمان تحمیلی

در کابل شاید نتوان منطقه ای را با 
اطمینان امن و بدون نگرانی های امنیتی 
در  ناامنی  میزان  تشخیص  اما  خواند، 
آن  ساکنان  برای  کابل،  مختلف  مناطق 

کار دشواری نیست.
خصوص  در  که  نام هایی  از  یکی 
و جنایی  امنیتی  رویدادهای  و  ناامنی ها 
منطقه ی  زبان هاست،  سر  بر  همواره 
را  خیرخانه  کابلی ها،  است.  »خیرخانه« 
اخالل گر  زورگو،  افراد  پاتوق  و  پایگاه 
رهزن  و  سارق  باندهای  و  گروه ها  و 

می خوانند.
روز  یک  ادعا  این  بررسی  برای 
پس کوچه های  و  کوچه ها  در  را 
این  مردم  با  و  می گذرانم  خیرخانه 
گفت وگو  به  جداگانه  به صورت  مناطق 

می نشینم. 
امنیتی  پوشش  زیر  خیرخانه 
هفده هم  و  پانزدهم  یازدهم،  حوزه های 
فامیلی«،  »پنج صد  است.  کابل  پولیس 
و  »خواجه بغرا«  پانزده«،  و  »سه صد 
و  خبرساز  مناطق  از  خیرخانه«  »کوتل 
خیرخانه  جنایی  و  امنیتی  پرحادثه ی 

است. 

پارلمـان افغانسـتان تحمیلی اسـت. 
البتـه نـه بـه ایـن معنا کـه فـالن دوره ی 
پارلمـان توسـط دولت بر مـردم تحمیل 
شـده یا فـالن نیروی داخلـی یا خارجی 
نماینـدگان مـورد نظـر خـود را بـه زور 
در پارلمـان جاسـازی کرده انـد. منظـور 
مـن از صفـت تحمیلـی در این جا نوعی 
تحمیـل عمیق تـر اسـت. با این شـرح: 

کشـورهای  تمـام  در  پارلمـان 
دموکراتیک قـوه ی مقننه اسـت. پارلمان 
دسـتگاه قانون گـذاری اسـت. امـا قانون 
کجـا  از  قانـون  بـه  نیـاز  و  چیسـت 
می آیـد؟ چـرا بایـد قـوه ی مقننه داشـته 

باشـیم؟ 
الزم نیسـت بـرای فهـم قانـون بـه 
فرهنـگ اصطالحـات حقوقـی مراجعـه 
کنیـم. نیازی نیسـت که از اسـتادان خبره 
بپرسـیم کـه  قانون شناسـی  زمینـه ی  در 
قانـون چیسـت. خودمـان هـم می توانیم 
بـه  نیـاز  و  بیندیشـیم  قانـون  دربـاره ی 
چارچوب هـای قانونـی را در ذهن خود 

کنیم.  بازسـازی 
شـما صد نفـر را در جایی بگذارید 
و از آنـان بخواهیـد کـه در آن جـا با هم 
زندگـی کنند. عیب هـای زندگی باهمی، 
فـورا آنان را مجبـور می  کنند کـه روابط 
کننـد.  »تنظیـم«  همدیگـر  بـا  را  خـود 
بـرای  تـالش  همیـن  محصـول  قانـون 
»عیب هـا«ی  آن  اسـت.  رابطـه  تنظیـم 
و  گونه هـا  در  گفتـم  کـه  زندگـی 
چهره هـای گوناگـون خـود را در روابط 
جمعـی آن صـد نفر نشـان می دهد. یک 
روز آب بـه همـه نمی رسـد؛ یـک روز 
معلـوم می شـود کـه یکـی از آن صد نفر 

شفاخانه ما آورده شد که به اثر ضربه ی 
هنگامی  بود.  برداشته  جراحت  چاقو 
میان  در  را  محل  پولیس  خواستیم  که 
را  ما  مجروح  فرد  همراهان  بگذاریم، 
پولیس  اگر  که  کردند  تهدید  اسلحه  با 
پرسونل  همه  بگذارید  جریان  در  را 

شفاخانه را به قتل می رسانیم.« 
حکایت ها و روایت ها از حصه های 
قصه های  با  نیز  خیرخانه  دوم  و  اول 
باتوجه به  یادشده شباهت زیادی دارد. 
این که گزارش های از این دست در این 

مناطق کم تر به ثبت رسیده است.
عامالن کیستند و دالیل چیست؟

ساکنان  و  فعاالن  از  شماری 
افراد  سکنه ی  نفوس،  افزایش  خیرخانه 
اعتیاد  محلی،  فرماندهان  و  زورمند 
بیکاری  و  فقر  مخدر،  مواد  به  جوانان 
را عامل عمده ی ناامنی در خیرخانه می 

دانند.
به نقل از آنان، یک عده با استفاده 
وکالی  جهادی،  فرماندهان  نام  از 
در  غیرمسئول  مسلح  افراد  و  پارلمان 
به اخالل گری و »خلق  خیرخانه دست 

جنایت« می زنند.
گذر  وکیالن  از  یکی  باور  به 
و  سارقان  از  زیادی  شمار  خیرخانه، 
نشه آور  مخدر/  مواد  معتادان  رهزنان، 
لیسه ی  گذر  وکیل  فهیم،  داکتر  هستند. 
یک جا  »جوانان  می گوید:  مریم 
می نشینند و نشه می کنند، قمار می زنند 
کنند،  راه گیری  می گیرند  تصمیم  و 

دزدی کنند.« 
ساکنان  از  یکی  همکاری  به 

در افغانسـتان، نیاز بـه قانون گذاری 
رسـمی و تبعیـت همـگان از آن جـدی 
کسـی  کم تـر  ذهـن  در  اسـت.  نشـده 
رسـیده  کامـل  روشـنی  بـه  معنـا  ایـن 
کـه داشـتن یـک قانون اساسـی رسـمی 
بـرای  آن  از  عمـوم  پیروی کـردن  و 
زندگـی مردمـان مملکـت بسـیار مفیـد 
و حیاتـی اسـت. پارلمـان، یعنـی قـوه ی 
مقننـه، بـرای بیش تـر مـردم افغانسـتان 
و  سیاسـی  کشـتی گیری  بـرای  محلـی 
زورآزمایـی قبیله ای اسـت. گویی انتظار 

او را به  اختطاف کردند و بدون تأخیر 
قتل رساندند. جاده ی عمومی سه صد و 
به گفته ی  اما  پانزده پررفت وآمد است، 
و  فرعی  جاده های  محل  این  ساکنان 
و  سارقان  برای  امنی  مکان  آن  خاکی 
از  یکی  که  چنان  است.  مسلح  دزدان 
جوانان این محل از تجربه ی تقابل خود 
مقابلم  ره گیر  »افراد  می گوید:  دزدان  با 
ایستادند و گفتند تلفن هایت را بده. من 
نتوانستم  هستند،  مسلح  آن ها  دیدم  که 
شدم  ناگزیر  و  بدهم  نشان  مقاومت 

حرف آن ها قبول کنم.« 
قصه ها  نیز  خیرخانه  سرکوتل  در 
به  دارد.  شباهت  تقریبا  آمارها  و 
این محل زورگویی و  این که در  اضافه 
قلدری بیش تر از دیگر مناطق خیرخانه 
ساکنان  از  نقل  به  است.  محسوس 
قلدری  و  زورگویی  خیرخانه،  کوتل 
است  معمول  حدی  به  محل  این  در 
به  یا چند مجروح  که هرچندروز، یک 

بیمارستان ها منتقل می شود.
بیمارستان های  از  یکی  کارمند 
می گوید:  خیرخانه  کوتل  در  خصوصی 
»یکی از شب های ماه ثور، مجروحی به 

برابـر ایـن تغییـر خواهنـد ایسـتاد و چه 
کسـانی بـا آن همـراه خواهنـد شـد؟ در 
از  دفـاع  جبهه هـای  کـه  همین جاسـت 
وضـع موجـود و تغییـر وضـع موجـود 
جبهه هـا  ایـن  امـا  می گیرنـد.  شـکل 
معموال سـیاه و سـفید نیسـتند. چیزی به 
نـام »تعامـل« عملی میـان ایـن دو جبهه 
یک سـاحت خاکسـتری پدید مـی آورد 
کـه در آن افـراد )بـا ابزارهـای ارتبـاط 
همدیگـر  بـه  غیرکالمـی(  و  کالمـی 
می گوینـد: درسـت اسـت کـه مـا ایـن 
قانون هـای رسـمی ثبت شـده در کاغـذ 
را به عنـوان ضوابـط تنظیـم روابـط خود 
داریـم، امـا کـی گفته کـه حتمـا همه ی 
قانون هـا را  ایـن  چیزهـای موجـود در 
مـو بـه مـو رعایـت کنیـم؟ در این جـا، 
میـان قانـون رسـمی در کاغـذ و تعامـل 
عملی فراقانونی نسـبتی برقرار می شـود. 
ایـن نسـبت ممکـن اسـت به اشـکال و 
بـا درجـات مختلـف برقـرار شـود. در 
بعضـی جاها مواد قانون رسـمی کاغذی 
اصل می شـود و تعامل عملـی فراقانونی 
فـرع و در بعضـی جاهـای دیگـر تعامل 
عملـی فراقانونی اصل می شـود و قانون 

فرع.  کاغـذی  رسـمی 
وضعیتـی  چـه  بـا  افغانسـتان  در 

هسـتیم؟  روبـه رو 

دکاندارانی  از  یکی  سراغ  ابتدا 
پنج صد فامیلی را می گیرم. این دکاندار 
خودش  دکان  جوار  در  چندی  پیش 
هم قطارانش  از  یکی  لت وکوب  شاهد 

توسط افراد زورمند بوده است.
دکاندار  یک  میان  پیش  ماه  »دو 
درگیری  مشتریانش  از  یکی  و  محل 
لفظی پیش آمد. مشتری لحظات بعد با 
بودند،  نیز  مسلح  که  دیگر  تن  چندین 
محل  به  دکاندار  لت وکوب  قصد  به 
برگشتند و به صورت گروهی دکاندار و 
دو همراهش را مورد لت و کوب قرار 

داده و شیشه های دکانش را شکستند.«
محل  این  ساکنان  روایت  براساس 
که  نیست  فیزیکی  زدوخوردهای  تنها 
در  می افتد؛  اتفاق  فامیلی  پنج صد  در 
سه ماه گذشته چندین حادثه ی سرقت، 
اختطاف و قتل های مرموز در این محل 
رخ داده است. آخرین مورد حدود یک 
مرد  »بالک ها«  ساحه ی  در  پیش  هفته 
قتل  به  ناشناس  افراد  توسط  جوانی 

رسیده است.
پنج صد  در  نیز  اختطاف  واقعه ی 
فامیلی برای مردم ناآشنا نیست. چندی 

دوسـت دارد دیگران برای او کار کنند و 
خـود او زیر خیمه ی خـود بخوابد؛ یک 
روز همـه شـکایت می کننـد کـه فالنـی 
هـر صبحـدم تولّـه می زنـد و دیگـران 
را از خـواب بیـدار می کنـد؛ یـک روز 
شـایع می شـود کـه کفش هـای فالنی و 
فالنـی گـم شـده اند... . برای ایـن گیرها 
و گره هـا بایـد چـاره ای سـنجیده شـود. 
همیـن که گروهـی از آدم هـا توافق 
نـدارد  حـق  کسـی  دیگـر  کـه  کردنـد 
سـاعت  فـالن  تـا  سـاعت  فـالن  بیـن 
سـحرگاهان تولّـه بزنـد و دیگـران را از 
خـواب بیـدار کند، پـای قانـون در میان 

آمـده اسـت. 
حـال، شـما پنجـاه سـال بعـد بـه 
زیسـت  محـل  همـان  بـه  جـا،  همـان 
جمعـی آن صـد نفـر اولیـه، برگردیـد. 
و  شـده  پیچیده تـر  آنـان  روابـط 
چارچوبـی کـه آن روابـط در آن تنظیـم 
شـده نیـز پیچیده تر شـده اسـت. در این 
وضعیـت جدیـد، در نظم مسـتقر فعلی، 
رفتارهـای مجـاز و غیرمجـاز مشـخص 
شـده اند و نظامـی از پاداش هـای منفـی 

و مثبـت شـکل گرفتـه اسـت. 
سـوال مهمـی که در مواجهـه با این 
نظـم باید پرسـید این اسـت: چه کسـی 
از ایـن نظـم و قانون هـای حافـظ ایـن 

که  می شوم  معرفی  کسی  با  خیرخانه 
مسلحانه  سرقت های  به  دست  قبال 
یک  راننده ی  اما  اکنون  و  است  می زده 
)اسم  فواد  است.  خصوصی  شرکت 
عامل  مهم ترین  می گوید  مستعار( 
روآوردن جوانان به سرقت و راه گیری، 
بیکاری و فقر است. او می افزاید: »جوان 
به خاطر غرورش مجبور است پول پیدا 
کند، وقتی کار نیست و سرمایه نیست، 

مجبور دست به این کار بزند.«
از  شماری  که  می کند  ادعا  فواد 
گروه های سارق در هماهنگی با شماری 
سرقت  به  دست  پولیس  ماموران  از 
از  همکاری  بدل  در  پولیس  و  می زنند 

سارقان حق هم دستی می گیرد.
نیز  خیرخانه  ساکنان  از  شماری 
ناامن  مناطق  در  پولیس  که  مدعی اند 
گشت زنی  و  گزمه  منظم  به صورت 

ندارد. 
و  رسانه ای  فعال  عظیم  طارق 
در  بارها  می گوید  خیرخانه  باشنده ی 
جنایی  و  امنیتی  رویداهای  خصوص 
اما  کرده ،  نگرانی  ابراز  محل  این  در 
رویدادها  این  خصوص  در  پولیس 
است:  کرده  عمل  مقطعی  همواره 
بعد  می کند،  برخورد  مقطعی  »پولیس 
موقتی  چک پاینت  یک  اعتراض ها  از 
ایجاد  فامیلی  پنج صد  قسمت  یک  در 
فعال  شب   9 ساعت  تا  که  کرده اند 
را  بساطش  پولیس  آن که  از  بعد  است، 
ادامه  روند  همان  دوباره  می کند،  جمع 

پیدا می کند.«
ساکنان  ادعای  بررسی  برای 

اصلـی مـردم این نیسـت کـه در پارلمان 
تنظیـم  یعنـی  قانـون،  دربـاره ی  بایـد 
بهینـه ی روابـط شـهروندان، فکر شـود. 
بـه همیـن خاطـر هم بـه قانون اساسـی 
کشـور و ملحقـات آن به عنـوان مشـتی 
روابـط  آنچـه  می شـود.  نـگاه  کاغـذ 
همـان  می کنـد،  تنظیـم  را  شـهروندان 
تعامـل عملی فراقانونی اسـت. بـه بیانی 
دیگـر، در کشـوری کـه »جـور آمـدن« 
مقطعـی و مـورد بـه مـورد اصل اسـت، 
قانـون بی معنـا می شـود. ایـن اسـت که 

افراد مسلح ناشناس یک داکتر را  پیش 
از خانواده ی  و  ربودند  منطقه  از همین 
وی خواستار 200 هزار دالر شده بودند. 
اما این داکتر در نتیجه ی عملیات پولیس 

از چنگ ربایندگان آزاد شد. 
نیست  شخصی  فامیلی  پنج صد  در 
که حکایت تازه ای از رویدادهای امنیتی 
بی ربط  شاید  باشد.  نداشته  جنایی  و 
و  کوچه ها  که  نباشد  امنیتی  مسایل  با 
همیشه  محل  این  خاکی  پس کوچه های 

ساکت و کم رفت وآمد است. 
که  نیست  فامیلی  پنج صد  تنها 
جنایی  حوادث  از  انبوهی  می شود 
»سه صد  مردم  شنید،  مردم  زبان  از  را 
امنیت  از  خوشی  دل  هم  پانزده«  و 
می گویند  آن ها  ندارند.  منطقه ی شان 
در سه ماه گذشته بیش از پنج واقعه ی 
سرقت های  سوءقصد،  جمله  از  جنایی 
مسلحانه و درگیری های خونین در این 

محل اتفاق افتاده است.
پانزده، منطقه ی همجوار  سه صد و 
پنج صد فامیلی همواره از مناطقی ناامن 
جایی  است؛  بوده  خیرخانه  خبرساز  و 
را  کودکی  نوجوان،  دو  قبل  مدتی  که 

نظـم سـود می بـرد؟ پاسـخ سـاده ی این 
سـوال ایـن اسـت کـه همـه از آن سـود 
بخواهیـد  اگـر  درجـات.  بـه  می برنـد، 
پاسـخ دقیـق و پیچیـده ای به این سـوال 
بدهیـد، بـه زودی روشـن می شـود کـه 
همـه به صـورت »یکسـان« از ایـن نظـم  
نظـِم  ایـن  نمی برنـد.  سـود  قانـون  و 
مبتنـی بـر قوانیـن بـرای بعضـی بهره ی 
بیش تـری می دهـد و بـرای بعضی دیگر 
بهـره ی کم تـری. فـرض کنیـد چـاه آبی 
می برنـد.  آب  آن  از  همـه  کـه  هسـت 
اگـر قانـون نخسـتین گفته باشـد که آب 
کشـیدن از چـاه بایـد براسـاس نوبـت 
رسـیدن بـه محـل چـاه باشـد )هرکـس 
ببـرد(،  آب  زودتـر  رسـید  زودتـر  کـه 
ایـن قانون »نوبـت« رفته رفته کسـانی را 
کـه خانه  ی شـان نزدیـک چاه اسـت، در 
موقعیـت بهتـری قـرار خواهـد داد. این 
مشـکل برای افراد دوردسـت مخصوصا 
زمانـی حادتـر خواهـد شـد کـه آن چاه 
هـر روز مقـدار معینـی آب عرضـه کند 
آب خواهـان  تعـداد  حـال  همـان  در  و 

پیوسـته بیش تـر شـود. 
کنیـد کـه عـده ای  اکنـون، فـرض 
از افـراد بخواهنـد در ایـن نظـم مسـتقر 
و در قانونـی کـه سال هاسـت رعایـت 
شـده، تغییـر بیاورنـد. چـه کسـانی در 

حمید فرهادی

به همکاری یکی از ساکنان خیرخانه با کسی معرفی می شوم که قبال دست به سرقت های 
مسلحانه می زده است و اکنون اما راننده ی یک شرکت خصوصی است. فواد )اسم مستعار( 
می گوید مهم ترین عامل روآوردن جوانان به سرقت و راه گیری، بیکاری و فقر است. او 
می افزاید: »جوان به خاطر غرورش مجبور است پول پیدا کند، وقتی کار نیست و سرمایه 

نیست، مجبور دست به این کار بزند.«
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بی بی سیـ  مبین اظهر

مترجم: جلیل پژواک

از مهمانی های پرخرج شب های الهور 
تا محل امـن برای »جنس سـوم«

کابل  پولیس  فرماندهی  به  خیرخانه 
می گوید  کابل  پولیس  می گیرم.  تماس 
که مبارزه ی جدی در مقابل افراد ولگرد 
و اخالل گر وجود دارد و در ماه گذشته 
بیش از دوصد تن به اتهام جرایم جنایی 
مختلف  نقاط  از  مخدر  مواد  فروش  و 

کابل بازداشت شده اند. 
سخن گوی  فرامرز  فردوس 
می گوید  کابل  پولیس  فرماندهی 
ناامنی های خیرخانه به آن پیمانه  نیست 
او  می کنند.  »بزرگ نمایی«  مردم  که 
بر غفلت  مبنی  ادعای ساکنان خیرخانه 
و  نمی پذیرد  را  پولیس  سهل انگاری  و 
کرده  بررسی  شخصا  او  که  می افزاید 
است که پولیس بعد از اطالع جرایم، در 
اسرع وقت به مشکالت مردم رسیدگی 

می کند.
پیامدها و نگرانی ها

بر  خیرخانه  در  ناامنی ها  سایه ی 
چنان که  است؛  گذاشته  تأثیر  چیز  همه 
آزادانه  نمی توانند  مردم  شب  طرف  از 
به  و  کرده  گذشت وگذار  محل  این  در 

کارشان بپردازند.
در  می شود  سال   17 ذبیح 
او  می کند.  میوه فروشی  فامیلی  پنج صد 
تا ناوقت های شب کار کند،  می خواهد 
ناگزیر  هوا  تاریک شدن  محض  به  اما 
جمع  را  میوه فروشی اش  بساط  است 
است  ممکن   او  گفته ی  به  زیرا  کند؛ 
هدف سارقان و رهزنان قرار گیرد؛ چرا 
در  و  نبوده  بی سابقه  موضوع  این  که 
دکاندار  و  دست فروش  چندین  گذشته 
در خیرخانه شکار دزدان مسلح شده و 

در افغانسـتان همـه ی تالش هـا بـر ایـن 
هـدف متمرکز اسـت کـه بار سـنگین و 
مزاحم قانون رسـمی کاغذی از شـانه ی 
همگان فروانداخته شـود. قانون رسـمی 
خـود  نـگاه  و  ذهـن  در  حتـا  کشـور 
قانون گـذاران مـا یک پدیـده ی تحمیلی 
پارلمـان  در  اسـت.  دسـت وپاگیر 
وظیفـه ی خـود  نماینـدگان  افغانسـتان، 
را آفرینـش و پیرایـش و پاالیـش قانون 
ایـن  تالش شـان  همـه ی  نمی داننـد. 
اسـت که چگونه از شـر قانـون خالص 

حتا به قتل رسیده اند.
که  مریم  لیسه ی  بازار  دکانداران 
شناخته  خیرخانه  پرجنب وجوش  بازار 
می شود نیز استثنا و مبرا از این رویدادها 
در  خودشان  قول  به  آن ها  نبوده اند. 
تاریک شدن  از  پیش  معمولی  روزهای 
زیرا  می بندند،  را  دکان های شان  هوا 
با تاریک شدن  احتمال زیاد وجود دارد 
هوا، ره گیرها بر سر راه شان سبز  شوند.

خواجه بغرای  باشنده ی  فیصل، 
شرکت های  از  یکی  در  که  خیرخانه 
می گوید  می کند،  کار  خصوصی 
به  کار  از  دیرتر  که  هرازگاهی 
نگرانی  و  ترس  می رود،  خانه  سمت 
همواره  را  او  سارقان  با  مواجه شدن 

اذیت می کند. 
مختلف  نقاط  اخیر  سال های  در 
فرهنگی،  مراکز  گشایش  شاهد  کابل 
کافه ها و کتاب خانه ها بوده است، اما در 
مراکزی  چنین  می  توان  کم تر  خیرخانه 
جوانان  از  شماری  اخیرا  کرد.  پیدا 
فرهنگی  »کانون  اسم  به  را  مرکزی 
خیرخانه« ایجاد کرده اند تا گامی را در 
اجتماعی  و  فرهنگی  کارهای  زمینه ی 

بردارند.
کانون  این  عضو  رسولی  یعقوب 
در  نمی کنند  جرأت  مردم  می گوید 
زیرا  کنند،  باز  فرهنگی  مراکز  خیرخانه 
خیرخانه  که  است  این  غالب  گمان 
به دلیل حضور گسترده ی افراد »ولگرد« 
کارهای  برای  مناسبی  جای  »سارق«  و 

فرهنگی نیست.
را  منطقه  این  خیرخانه،  ساکنان 
اسم  ُچقر  گذاشته اند.  نام  کابل  »چُقر« 
از  یکی  در  که  است  ترکی  یک سریال 
و  می شود  پخش  تلویزیونی  کانال های 
در آن بی نظمی، زدوخوردهای مسلحانه 
تکرار  به  و  آزادانه  آدم کشی،  و  قتل  و 
محل،  مردم  از  نقل  به  می افتد.  اتفاق 
میدان  همواره  »چُقر«  به سان  خیرخانه 
زدوخوردهای  و  سرقت  دزدی،  قتل، 

فیزیکی بوده است.
هرچند فرماندهی پولیس کابل آمار 
مشخصی از رویدادهای جنایی و امنیتی 
از  اما  نمی دهد،  به دست  خیرخانه  در 
گفته های ساکنان محل و وکیل های گذر 
دو-سه  دست کم  ماه  هر  که  برمی آید 
واقعه ی جنایی در محله های چندگانه ی 
حداوسط  که  می افتد  اتفاق  خیرخانه 
رویدادهای ماهانه ی آن به پنج تا شش 

مورد در خیرخانه می رسد.

شـوند. پارلمـان برای نماینـدگان ما یک 
یـک  نـه  اسـت،  تحمیلـی  چارچـوب 
محمـل خواسـتنی. در این ملک، سـوال 
اصلـی ایـن نیسـت کـه کـدام نماینـده 
بهتر اسـت و کـدام نماینده بدتر. سـوال 
اصلـی ایـن اسـت: جامعـه ی ما کـی به 
ایـن فهم عمیق دسـت خواهـد یافت که 
»جور آمدن هـای موقـت« و »تعامل های 
نخواهنـد  جایـی  بـه  را  مـا  مقطعـی« 
رسـاند و نیـاز بـه قانون مثل نیـاز به آب 

و هواسـت؟

در  که  است  »ُخرم« جنس سومی 
پنج سال گذشته با کاله مخصوص نماز 
معرفی  مرد  را  کامل، خودش  ریش  و 
کرده است. قبل از آن نامش سایمه بود 
و لباس زنانه به تن می کرد. اما مجبور 
از  خانواده اش،  به دستآوردن  برای  شد 

این هویت دست بردارد.
عکس های  آرشیو  حتا  او 
این که  ترس  از  را  شخصی اش 
به  را  سایمه  از  عکسی  »کسی  مبادا 
نابوده کرده  خانواده اش واتساپ کند«، 
است. او حاال وقتش را با استراحت در 
خانه ی سالمندان و دوختن لباس برای 
می کند؛  سپری  سوم  جنس  افراد  سایر 
لباس هایی که او دیگر به خودش اجازه 

نمی دهد بپوشد.
ُخرم می گوید: »من پشت موهای 
دراز و قدم زدن مثل یک خانم، دلتنگ 
شده ام. هنوز ابرویم کشیده و گوش هایم 
سوراخ است، اما متاسفانه نمی توانم مثل 
سابق زندگی کنم. شما باید درک کنید 
که ما از آن نوع آزادی در این جا نداریم. محدودیت ها در 

پاکستان درباره ی این که چگونه زندگی کنی زیاد است.«
خرم در سال 2013 هنگامی که متوجه شد اچ آی وی 
مثبت است، تصمیم گرفت زندگی اش را به  عنوان جنس 
سوم پایان دهد و در جامعه در قامت مرد ظاهر شود. افراد 
جنس سوم نسبت به مردم عادی پاکستان ۵0 برابر بیش تر 
باشند. گفته می شود  به اچ آی وی مبتال  احتمال دارد که 
که نزدیک به پنج درصد جامعه ی جنس سوم پاکستان 

اچ آی وی مثبت هستند.
اچ آی وی داغ دیگری بر پیشانی اعضای این جامعه 
به  زنانه  لباس  با  »نمی توانستم  می گوید:  ُخرم  است. 
شفاخانه بروم. این بیش تر مرا سرافکنده می کرد.« او به 
که  پاکستان  جامعه ی  محافظه کار  گروه های  حرف  این 
مبتالشدنش به اچ آی وی نتیجه ی رفتنش به »مسیر غلط« 

است، تسلیم شده است. 
که  را  هرچیزی  خداوند  »امیدوارم  می گوید:  ُخرم 
در گذشته انجام داده ام، ببخشد. اگر پدر و مادرت از تو 
ناراحت باشند، نمی توانی زندگی خوبی داشته باشی. میل 
به عشق همیشه وجود دارد. سایمه هنوز گاه گداری چه 
در یک نگاه یا چه در برخوردم، خودش را در وجودم 
اما من می خواهم خانواده ام را خوشحال  نشان می دهد. 
کنم. پس خواسته هایم را سرکوب کردم. امروز من خرم 

هستم.«
ُخرم،  که  می دهد  اجازه  اشی  سالمندان  خانه ی 
مدهو و کسان دیگری مانند آن ها با هم در یک فضای 
خصوصی، جایی که آن ها را می پذیرد، وقت بگذرانند. 
این واقعیت که  اما  غذا و سرپناه مسأله ی اصلی است، 
خودشان  می توانند  سالخورده  و  پیر  سوم  جنس  افراد 

باشند و احساس ارزشمندی کنند، تحول بنیادین است.
آزادی  با  مردم  که  نیست  جایی  پاکستان 
با  که  می گویند  برخی  اما  بیایند.  کنار  هم جنس گرایان 
آن هم این کشور مکان عالی برای هم جنس گرایان است. 
آن ها حتا شهر بندری کراچی را »بهشت مرد هم  جنس گرا« 

توصیف می کنند.

محله ی »الماس بازار« در نزدیکی »مسجد پادشاهی« 
در الهور واقع شده است. در این بازار الماسی نمی توان 
برای  را  کسی  مبلغی  ازای  در  می توانید  اما  یافت، 
 هم بستری پیدا کنید یا هم در گوشه   ای، به تماشای رقص 
این  دارد.  هزینه  دو  هر  البته  بنشینید.  »خواجه سرایان« 
ناسازگار جامعه ی  آدم های  منطقه دیرزمانی ست خانه ی 
پاکستان است؛ از کارگران جنسی گرفته تا افراد »جنس 
کارگران  است.  رایج  ارز  »جوانی«  محله  این  در  سوم«. 
جنسی مسن  و افراد جنس سوم نرخ کم تری دارند و در 
پیری، بسیاری از آن ها به سختی می توانند لقمه نانی برای 

شب به دست بیاورند.
که  آن طور  یا  بوت«  »اشی  پیش  سال  بیست وپنج 
عضو  گورو«،  »اشی  می شناسند  را  او  دوست دارانش 
همیشه در صحنه ی مهمانی های الهور بود. دل باختگان 
بسیاری داشت و در عروسی ها و مهمانی های خصوصی 
این شهر در حال رقص و آوازخوانی دیده می شد. او حتا 
ستاره ی یکی از فیلم های لولیوود، صنعت فیلم الهور بود.

تغییر  نیز  باال رفت، اوضاع  او  اما همچنان که سن 
کرد. امروز اشی گورو، مونسی جز پشک اش »چاندا )به 
فارسی، مهتاب(« ندارد و با عشق از گذشته اش صحبت 

می کند.
اشی می گوید: »در آن روزها هر شب یک مهمانی برپا 
بود. هرقدر پولی که می خواستم دریافت می کردم، فقط 
برای رقص. اما صحنه تغییر کرده است. هنوزم می توانم 
را  شاگردان جوانم  باید  اما  بیاورم،  به دست  پول خوبی 
برای رقص با خود ببرم. آن ها می رقصند، زیرا من خسته 

می شوم.«
تغییر  حال  در  نیز  پاکستان  و  می شود  پیرتر  اشی 
است. از دهه ی 1990 به بعد این کشور به سوی تفسیر 
سخت گیرانه تر و محافظه کارانه تری از اسالم حرکت کرده 
است. این برای اشی و دوستانش به معنای مهمانی های 
درآمد  کسب  و  رقص  برای  کم تری  مکان های  و  کم تر 

است.
جدیدی  نسبتا  هویت  هم جنس گرایی  درحالی که 
ـ که  سوم  جنس  افراد  اما  است،  پاکستان  جامعه ی  در 
به عنوان زن ـ در  نه  و  مرد شناخته می شوند  به عنوان  نه 
پاکستان به عنوان خواجه  سرایان شناخته می شوند، همواره 
از وضعیت و جایگاه منحصر به فرد و خاصی برخوردار 
بوده اند. در دوران مغول پیش از این که پاکستان به وجود 
بیاید، آن ها مشاوران دادگاه  سلطنتی بودند. امروز بسیاری 
توانایی  از  خواجه سرایان  که  معتقدند  هنوز  مردم  از 
تازه  کودِک  یا  جدید  زوج  یک  زندگی  به  برکت دادن 
به دنیاآمده برخوردارند. در جامعه ی پاکستان این تصور 
اما  می آورد.  خوش بختی  آن ها  رقص  که  دارد  وجود 
تبعیض علیه آن ها گسترده است. اکثر خواجه سرایان از 
طریق گدایی یا رقص و کار جنسی، امرار معاش می کنند.
اکثریت جمعیت بالغ بر نیم میلیون نفر خواجه سرایان 
می پذیرند که خانواده های شان آن ها را رد می کنند. اما این 
مسأله در بلندمدت می تواند عواقب ناگواری داشته باشد، 
زیرا در پاکستان رسم بر این است که فرزند از والدین 
خود در سن پیری مراقبت کند. بنابراین، افراد جنس سوم 
بدون داشتن فرزند و حمایتی از سوی خانواده، ممکن 

است تنها و درمانده رها شوند.
عنوان  به  که  را  آنچه  خواجه سرایان  جامعه ی  اما 
سیستم »گورو-چله« معروف است، توسعه داده اند. گورو، 

سال خورده  سوم  جنس  فرد  یک  که 
چله  یک  غیررسمی  به صورت  است، 
جوان تر  سوم  جنس  فرد  یک  که  را، 
است، به فرزندی می گیرد. با این حال، 
موثر  سیستم  این  موارد  از  بسیاری  در 
واقع نمی شود و »گورو«های پیر جامعه 
بدون کسی که دست آن ها را بگیرد، تنها 

می مانند. 
که  بود  پیش  سال ها  بوت  اشی 
او  برخورد.  دیوار  این  به  به شدت 
می گوید: »چند سال پیش، مردی نزدم 
آمد و گفت 'یکی از شماها ُمرده و یک 
هفته  است که در مرده شوی خانه مانده. 
کسی یا خانواده ای نیست که جسد او را 
تحویل بگیرد.' این خیلی دردناک بود، 
دست  خودم  کنم.  تحملش  نتوانستم 
خاک  به  را  جنازه اش  و  شدم  به کار 
ایده ی خانه ی  این گونه بود که  سپردم. 

سالمندان به ذهنم رسید.«
خانه ی سالمندان اشی هشت سال 
تا ساخته شود و باالخره در  زمان برد 

فبروری سال جاری باز شد. این خانه برای افراد جنس 
سوم مسن محل اقامت، دارو، غذا، سرگرمی و یک ماشین 
دوش برای چهل سالمند فراهم می کند. این خانه بخشی 
از یک پروژه ی بزرگ تر می باشد که اشی امیدوار است در 
نهایت یک مرکز صحی و مسکن اضافی نیز داشته باشد. 
اشی این خانه را با پولی که در طول زندگی اش به عنوان 
یک رقصنده ذخیره کرده بود، راه  انداخت. این خانه اخیرا 
حالت خیریه ی رسمی را به خود گرفته و از سراسر جهان 
تلویزیون ملی  نیز در  کمک  مالی دریافت می کند. اشی 
برای افزایش آگاهی در مورد تبعیض و دادخواهی برای 

افراد جنس سوم ظاهر شده است.
این خانه به عنوان سرپناهی برای »استراحت موقتی« 
عمل  نیز  پاکستان  سوم  جنس  جامعه ی  جوان ترهای 
و  دارد  قرار  عمرش  ششم  دهه ی  در  »مدهو«  می کند. 
بوده  کارگر جنسی  یک  را  زندگی اش  سال های  بیش تر 
است. او چند بار در هفته به خانه ی سالمندان می آید تا 
شبی دور از کار به خودش استراحتی بدهد؛ »لودو« بازی 

کند، غذا بخورد و با سایر اعضای جامعه صحبت  کند.
مدهو نیز دارد مسن تر می شود و به سختی می تواند 

نیازهایش را برآورده  کند. 
او می گوید: »قبال از ۵00 تا یک هزار روپیه )3 تا 7 
دالر( می گرفتم. حاال فقط می توانم مشتری 100 روپیه گی 
از من گذشته و مجبورم  که  آن ها می دانند  کنم.  جذب 
قبول کنم. روز سه یا چهار مشتری پیدا می کنم. با این پول 
به سختی می توانم اجاره را بپردازم. وقتی سن و سالت 
از ۵0 باال می رود واقعا کاری جز گدایی به نام خداوند 

نمی توانی.«
اولین باری که فهمیده شد مدهو جنس سوم است، 
او را زیر مشت و لگد گرفتند و خانواده اش  برادرانش 
به باد تمسخر و طعنه. او با مادرش تا حدی در ارتباط 
است، اما هرگز به او نگفته که از چه طریقی زندگی اش 
را می گذراند. او می گوید: »مادر فکر می کند که من کارم 
نگفتم.  او  به  دیگرم  کار  درباره ی  هرگز  است.  رقص 

سرافکنده هستم. هرگز نمی توانم به او بگویم.«

ُخرم می گوید: »من 
دراز  موهای  پشت 
مثل  قدم زدن  و 
دلتنگ  خانم،  یک 
شده ام. هنوز ابرویم 
کشیده و گوش هایم 
اما  است،  سوراخ 
نمی توانم  متاسفانه 
زندگی  سابق  مثل 
کنم. شما باید درک 
کنید که ما از آن نوع 
جا  این  در  آزادی 
نداریم. محدودیت ها 
در پاکستان درباره ی 
این که چگونه زندگی 

کنی زیاد است.«

حمید فرهادی

به همکاری یکی از ساکنان خیرخانه با کسی معرفی می شوم که قبال دست به سرقت های 
مسلحانه می زده است و اکنون اما راننده ی یک شرکت خصوصی است. فواد )اسم مستعار( 
می گوید مهم ترین عامل روآوردن جوانان به سرقت و راه گیری، بیکاری و فقر است. او 
می افزاید: »جوان به خاطر غرورش مجبور است پول پیدا کند، وقتی کار نیست و سرمایه 

نیست، مجبور دست به این کار بزند.«
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مسلمانان محافظه کار پاکستان، خواستار تحریم نوعی مایع رخت شویی شدند
کار  محافظه  گروه های  روز:  اطالعات 
آگهی  به  واکنش  در  پاکستان  در  مسلمان 
تبلیغات یک نوع شوینده ی ساخت امریکا، 
از  آگهی  این  شده اند.  آن  تحریم  خواستار 

تواناسازی زنان حمایت می کند.
رخت شویی  مایع  تبلیغاتی  آغاز  در 
یک  جمله  از  حرفه ای  زن  تعداد  »اریل«، 
می شوند  دیده  پزشک  یک  و  روزنامه نگار 
چرک،  مالفه های  کردن  جمع  حال  در  که 
که  می دهند  سر  را  مردساالرانه  شعار  این 
خانه داری  وقت  حاال  شد؟  تمام  »تحصیل 

رسیده.«
در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

ادامه ی این آگهی کاپیتان تیم کریکت زنان 
حرف  فقط  این ها  که  می گوید  پاکستان 
این  آن  از  بعد  و  هستند  لکه  بلکه  نیستند، 
»نمی گذاریم  که  می رسد  گوش  به  شعار 

برگردند.« لکه ها 
پاکستانی  کاران  محافظه  از  بعضی 
خشم  اجتماعی  رسانه های  در  مطالبی  در 
تبلیغاتی نشان  این آگهی  به  خود را نسبت 
داده اند. به گفته ی آنان این آگهی به اسالم 

توهین کرده است.
از  استفاده  با  آگهی  این  مخالفان 
مخالفت  تویتر  به ویژه  اجتماعی  شبکه های 
خود را منعکس کرده و از جمله نوشته اند: 

آموزه های  با  تبلیغات شان  در  »این ها 
اسالمی مخالفت می کنند.«

یک کاربر هم نوشته است: »لطفا علیه 
این لیبرال ها که در حال اشاعه ی لیبرالیسم 

در پاکستان هستند، اقدامی کنید.«
رسانه های  کاربران  بعضی  مقابل  در 
توهین  آگهی  این  که  را  نظر  این  اجتماعی 

به اسالم است به باد تمسخر گرفته اند.
»اریل«  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
که  نیست  تبلیغاتی  بزرگ  شرکت  اولین 
افراطی  اسالم گرایان  خشم  با  پاکستان  در 
نقل  و  حمل  خدمات  است.  شده  روبه رو 
»کریم« به دلیل یکی از تبلیغاتش مورد انتقاد 

شدیدی از سوی مخالفان قرار گرفت. 
به گفته ی همین گزارش در سال 2106 
نیز شرکت تلفن همراه »کیو  موبایل« به دلیل 
مشابه  مورد انتقاد اسالم گرایان قرار گرفت.

جان بولتون: 
تحریم ها را افزایش می دهیم، تحریم ها ایران را پای میز مذاکره می کشاند

اطالعات روز: هم زمان با وضع تحریم های جدید علیه 
ایران، جان بولتون،  مشاور امنیت ملی رییس جمهوری امریکا 
در اسراییل اعالم کرد واشنگتن هنوز مایل به مذاکره با تهران 
است. ما تحریم ها علیه ایران را افزایش خواهیم داد و فکر 

می کنیم که این تحریم ها ایران را پای میز مذاکره می کشاند.
شرکت  برای  که  بولتون  انترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
به  روسیه  و  اسراییل  امریکا،  امنیتی  سه جانبه  مذاکرات  در 
بیت المقدس سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک با 
بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر اسراییل،  و نیکوالی پاتروشف،  
»رییس جمهور  گفت:  روسیه،  ملی  امنیت  شورای  رییس 
]ترمپ[ درهای مذاکره ی واقعی را باز گذاشته تا به شکل 
کامل و به صورتی که قابلیت صحت سنجی داشته باشد برنامه 
تسلیحات اتمی ایران، برنامه موشک بالستیک، و حمایتش از 
تروریسم بین المللی و سایر رفتارهای شرورانه اش در سراسر 
دنیا را از میان ببرد. ایران فقط باید از این در باز عبور کند.«

 به گزارش ایران انترنشنال، بولتون این دیدار سه جانبه 
را  بی سابقه خواند و گفت: مذاکرات دوجانبه و سه جانبه با 

اسراییل و روسیه داشتیم.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد: »تهدیدات ایران 
ایران همچنان تهدید برای ما به شمار  بسیار جدی است و 

می رود.«
به گفته ی او: »ایران بدون دلیل از طریق نیروهای نیابتی 
خود به نفت کش ها حمله کرده و پهپاد امریکایی را ساقط 

کرده است.«
ساخت   و  غنی سازی  از  باید  »ایرانی ها  افزود:  او 

تسلیحات هسته ای دست بردارند.«
او همچنین گفت جمهوری اسالمی در حالی به ترویج 
خشونت در منطقه می پردازد که اقتصادش در حال سقوط و 

فساد در آن در باالترین حد است.
بولتون با اشاره به تقویت روابط امریکا و اسراییل پس 
با وجود  از روی کار آمدن دولت ترمپ، گفت خاورمیانه 
تعیین کننده  و  دوره ای حساس  در  ایران  تندروی  حکومت 

به سر می برد.
»رفتارهای  خاورمیانه  سراسر  در  کرد  اظهار  بولتون 
خصمانه و جنگجویانه« ایران را شاهدیم. او همچنین اضافه 
کرد که ایران مشغول تهدید بازار نفت و همچنین تهدید و 

حمله به منافع و نیروهای امریکا در منطقه است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به سفرهای اخیر 
مقام های امریکایی به منطقه اعالم کرد: »نمایندگان دیپلماسی 
امریکا در حال سفر خاورمیانه اند تا مسیری برای صلح پیدا 

کنند.«
این که  بر  مبنی  شواهدی  هیچ گونه  کرد  اضافه  بولتون 
ایران به صورت استراتیژیک برنامه ی هسته ای خود را اعالم 
ندارد و  بپردازد، وجود  به گفت و گو درباره ی آن  یا  کند و 
در روزهای آینده قرار است این کشور از تعهدات خود در 
توافق برجام نیز دست بکشد. او در ادامه برجام را »قرارداد 

شکست خورده« خواند.

بخش  در  امریکا  رییس جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
گفت  نتانیاهو  به  خطاب  خود  صحبت های  از  دیگری 
بود، تحریم های جدیدی را  همان طور که ترمپ وعده داد 
علیه نهادها و اشخاصی در ایران، از جمله رهبر جمهوری 

اسالمی وضع کرد .
آغاز  را  مذاکره  تا  خواست  ایران  از  آن که  ضمن  او 
کند، گفت ترمپ به زودی در اجالس  گروه 20 با پوتین، 
مسایل  درباره ی  و  می کند  دیدار  روسیه،  رییس جمهوری 

مربوط به ایران با او به مذاکره می نشیند.
نتانیاهو:  ایران از کشورهای همسایه برای حمله به اسراییل 

استفاده می کند
به تحرکات  اشاره  با  نتانیاهو  این کنفرانس،  ابتدای  در 
ایران در منطقه اعالم کرد که این کشور از همسایگان خود 

به عنوان کانالی برای حمله به اسراییل استفاده می کند.
او گفت اسراییل بارها تالش کرده تا از تقویت حضور 

نظامی ایران در سوریه جلوگیری کند. نخست وزیر اسراییل  
همچنین به تالش کشورش برای جلوگیری از صدور سالح 
از طرف ایران و تشکیل جبهه ی ضد اسراییل در بلندی های 

جوالن اشاره کرد.
تا  کرد  خواهد  را  خود  تالش  اسراییل  گفت  نتانیاهو 
به عنوان  از کشورهای همسایه  استفاده  برای  ایران  اقدامات 
کانال حمله به اسراییل را متوقف کند و به صورت محکم به 

چنین حمالتی پاسخ خواهد داد.
نخستین  را  بیت المقدس  در  سه جانبه  مذاکره ی  او 
روسیه  و  امریکا  اسراییل،  ملی  امنیت  مشاوران  جلسه ی 
به خصوص  و  منطقه  امنیت  و  صلح  هدف  با  که  دانست 

سوریه برگزار می شود.
نخست وزیر اسراییل با اشاره به روابط مثبت با روسیه، 
امریکا به سطحی  گفت در دولت ترمپ روابط اسراییل و 

باالتر و جدید رسیده است.
او به تالش های سه جانبه برای خروج نیروهای خارجی 
از سوریه اشاره کرد  و گفت تمام نیروهای خارجی که پس 
تا  شوند  خارج  باید  شدند  کشور  این  وارد   2011 سال  از 

منطقه ای با صلح و امنیت داشته باشیم.
نماینده ی روسیه: امنیت اسراییل باید تامین شود

نیکوالی پاتروشف،  رییس شورای امنیت ملی روسیه، 
در این کنفرانس خبری با تاکید بر استقرار صلح در منطقه 
اعالم کرد، امنیت اسراییل برای روسیه اهمیت دارد؛ چرا که 

دو میلیون تبعه ی روس در آن جا زندگی می کنند.
مسکو  که  کرد  تاکید  سوریه  مسأله  به  اشاره  با  او 

می خواهد سوریه  صلح، رفاه و استقالل داشته باشد.
به  خود  سخنرانی  از  دیگری  بخش  در  پاتروشف 
همکاری کشورش با ایران برای مبارزه با تروریسم اشاره کرد 
و گفت در این حوزه گام های مشترکی برداشته ایم. او افزود با 
این حال باید قدرت های منطقه ای دیگر را نیز در نظر داشت.

دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت اگر به قدرت های 
دیگر منطقه بی اعتنایی کنیم، به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.

از  انجـام شـد و پـس  فتـح  جنبـش 
آن  از  نیـز  فلسـطینی  گروه هـای  آن 
فراخـوان  ایـن  در  کردنـد.  حمایـت 
از مـردم خواسـته شـده بـود کـه در 
اعتـراض بـه آغـاز نشسـت بحریـن 

اطالعـات روز: همزمان با شـروع 
نشسـت منامـه در بحریـن بـا هدایت 
بـه  معتـرض  فلسـطینی های  امریـکا، 
ایـن نشسـت در نـوار غـزه دسـت به 

اعتصـاب سراسـری زدند.

قرن« مشـهور اسـت، برگزار می شـود.
در ایـن کنفرانس بخش اقتصادی 
بـه »معاملـه ی  طـرح صلـح موسـوم 
قرن« که توسـط جرد کوشـنر، مشـاور 
دونالـد  دامـاد  و  سـفید  کاخ  ارشـد 
ترمـپ، رییس جمهـوری امریـکا تهیه 
شـده اسـت مورد بحث قـرار خواهد 

. فت گر
جلـب  بـا  دارد  امیـد  کوشـنر 
سـرمایه گذاری کشـورهای حاشـیه ی 
خلیـج فـارس در مناطـق فلسـطینی، 
مذاکـره  میـز  پـای  را  فلسـطینی ها 

بنشـاند.
نماینـدگان اسـراییل بـه نشسـت 
امـا  نشـده اند،  دعـوت  منامـه 
کشـورهایی ماننـد اردن، مصر، امارات 
متحـده عربـی و عربسـتانی سـعودی 
نماینـدگان خـود را بـه ایـن نشسـت 

فرسـتاده اند.

کننـد. اعتصـاب 
زمانـه،  رادیـو  گـزارش  بـه 
مـردم غـزه بـا پیوسـتن بـه اعتصـاب 
کار  محـل  در  حضـور  از  سراسـری 
نشسـت  و  کردنـد  خـودداری  خـود 
»نشسـت سـیاه« خواندنـد. را  منامـه 

مراکـز  گزارش هـا،  ایـن  بنابـر 
خصوصـی  مؤسسـات  و  دولتـی 
هماننـد مغازه هـا و مراکز تجـاری نیز 
بسـته مانده انـد. خبرگـزاری الجزیـره 
دوشـنبه نیـز از تظاهرات گسـترده در 
بخش هـای مختلـف کرانـه ی باختری 
در اعتـراض بـه نشسـت منامـه خبـر 

داده بـود.
و   2۵ منامـه  دوروزه ی  نشسـت 
26 جـون )4 و ۵ سـرطان( بـا هـدف 
کشـورهای  سـرمایه گذاری  جـذب 
عربـی برای طرح صلـح دولت امریکا 
بـه »معاملـه ی  بـرای خاورمیانـه کـه 

غـزه  نـوار  در  فلسـطین  مـردم 
سه شـنبه 2۵ جـون  )4 سـرطان( در 
اعتـراض بـه نشسـت منامه دسـت به 
اعتصـاب سراسـری زدنـد. فراخـوان 
اعتصـاب عمومـی 2۵ جوزا از سـوی 

جرد کوشـنر قبل از آغاز نشسـت 
بـا  گفت وگـو  در  بحریـن  در  منامـه 
شـبکه الجزیـره دربـاره ی طـرح کاخ 
سـفید بـرای صلـح بیـن فلسـطین و 
اسـراییل گفت: »طرح کاخ سـفید تابع 
راه حـل دو کشـور نیسـت.« او گفت: 
»بایـد بپذیریـم کـه اگـر می خواهیـم 
معاملـه سـر بگیرد، بایـد از طـرح راه 

حـل دو کشـور فاصلـه بگیریم.«
نـور عبدالهـادی، رییـس بخـش 
سیاسی سـازمان آزادی بخش فلسطین 
)سـاف( اطمینـان داد کـه هیچ یـک از 
طرح هـا، اجـرا نخواهـد شـد و فقـط 
در حـد حـرف باقـی خواهـد مانـد. 
عبدالهـادی گفت: »امریکا و اسـراییل، 
فقـط در یـک صـورت می تواننـد این 
طـرخ را اجـرا کننـد و آن هـم ایـن 
اسـت کـه 13 میلیـون فلسـطینی را به 

برسـانند.« قتل 

اعتصاب سراسری در غزه در اعتراض به نشست منامه

اطالعـات روز: یـک سـگ زنده یـاب کـه بعد از وقـوع زلزلـه در مکزیک در 
سـال 2017 و نقـش قهرمانانـه اش در ایـن رویداد، شـهرت جهانـی یافت، پس از 

9 سـال خدمت بازنشسـته شد.
روز دوشـنبه، نیـروی دریایـی مکزیک مراسـمی را برای قدردانـی »فریدا« که 

سـگی از نژاد »البـرادور طالیی« اسـت برگزار کرد.
به گزارش بی بی سـی فارسـی، این سـگ در ۵3 عملیات نجـات در مکزیک، 

هائیتی، گواتماال و اکوادور سـهم گرفته اسـت.

نیـروی دریایـی مکزیـک گفته این سـگ جـان دوازده نفـر را نجـات داده و 
توانسـته 40 جسـد را از زیـر آوار پیـدا کند.

ادواردو ریدونـو، معـاون وزارت نیـروی دریایی مکزیک گفته اسـت: »پارس 
او همیشـه امیددهنـده بـوده اسـت و او در لحظـات درد و بی ثباتی باعث تسـکین 

شـده است.«
عکس هـای فریـدا کـه او را در حال جسـت وجو در میان آوار یک مدرسـه ی 
زلزلـه زده در مکزیکوسـیتی نشـان مـی داد، توجـه جهانـی جلـب کـرد و به عنوان 

نمـادی از امیـد بـرای مکزیـک پـس از زلزلـه در سـال 2017 مطـرح شـد. ایـن 
زمین لـرزه جـان بیـش از 300 نفـر را گرفت.

فریدای 10 ساله حاال در عملیات نجات سهم نخواهد گرفت.
این کـه او بعـد از بازنشسـتگی چـه خواهـد کرد، هنوز مشـخص نیسـت، اما 
گفتـه شـده کـه از او برای آمـوزش دادن به نسـل جدیدی از سـگ های زنده یاب 

اسـتفاده خواهد شد.
آقای ردوندو گفت: »ماموریت فریدا با موفقیت و افتخار به پایان رسید.«

سگ زنده یاب معروف مکزیکی بازنشسته شد
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جردن هندرسون:
لیورپول، فصل آینده مصمم به قهرمانی در لیگ برتر

جـردن هندرسـون، کاپیتـان 
تیـم  ایـن  می گویـد  لیورپـول 
لیـگ  فتـح  در  ناکامـی  از  بعـد 
برتـر انگلیـس در فصل گذشـته، 
مصمـم اسـت فصل آینـده عنوان 
کارنامـه  بـه  را  لیـگ  قهرمانـی 

کنـد. اضافـه  افتخاراتـش 
جـردن هندرسـون، کاپیتـان 
فصـل  کـه  تیمـی  لیورپـول، 
گذشـته در رقابت شـانه به شـانه 
در  قهرمانـی  بـرای  نفس گیـر  و 
لیـگ برتـر انگلیـس با شـاگردان 
پپ گواردیوال در منچسترسـیتی، 
نـاکام  امتیـاز  یـک  اختـالف  بـا 
مانـد تـا آرزویش بـرای قهرمانی 
سـی  آرزویـی  بـه  انگلیـس  در 
می گویـد  شـود  تبدیـل  سـاله 
ایـن باشـگاه مصمم اسـت فصل 
و  کـرده  مافـات  جبـران  آینـده 

بـه  را  برتـر  لیـگ  در  قهرمانـی 
کارنامـه پرافتخـارش اضافه کند.

بـا اینکـه شـاگردان یورگـن 
کلـوپ فصـل گذشـته توانسـتند 
فاتـح فوتبال اروپا شـده و با جام 
قهرمانـی چمپیونزلیـگ بـه خانـه 

فتـح  ناکامـی در  برگردنـد ولـی 
هـواداران  برتـر، همچنـان  لیـگ 
کـرده  آزرده خاطـر  را  تیـم  ایـن 

. ست ا
هندرسـون، کاپیتـان لیورپول 
قـول  تیـم  ایـن  هـواداران  بـه 

می دهـد که ایـن تیم فصـل آینده 
بـا عزم راسـخ بـرای قهرمانی در 
انگلیـس بـه میـدان خواهد رفت 
و می گویـد:" باشـگاهی با تاریخ 
و عظمـت لیورپول باید هر سـال 
بـرای قهرمانـی تـالش کنـد. مـا 

امیدواریـم و بـاور داریـم که این 
تـازه شـروع رونـد موفقیت هـای 

بـزرگ ما اسـت".
جـردن هندرسـون در ادامـه 
بـرای  همچنـان  مـا  گفـت:" 
عطـش  بیشـتر  موفقیت هـای 
داریـم. البتـه مـا باید بـه عملکرد 
فصـل گذشـته مان در لیـگ برتـر 
افتخـار کنیـم. کسـب 97 امتیاز و 
تنهـا یک شکسـت در طول فصل 
و از دسـت دادن قهرمانـی تنها با 
یـک امتیـاز واقعـا باعـث افتخار 

است".
ادامـه  در  لیورپـول  کاپیتـان 
گفـت:" ما فصل آینـده هر کاری 
از دسـتمان برآید انجـام می دهیم 
برتـر  لیـگ  قهرمانـی  جـام  تـا 
بدسـت  هواداران مـان  بـرای  را 

بیاوریـم".

کوتینیو: 
آینده ام در بارسلونا مشخص نیست

فیلیپ کوتینیو، سـتاره برزیلی بارسلونا 
در بحبوحـه شـایعات دربـاره جدایی اش از 
ایـن تیـم می گوید هنـوز نمی دانـد در آینده 

چـه اتفاقی خواهـد افتاد.
فیلیـپ کوتینیو، سـتاره برزیلی باشـگاه 
بارسـلونا کـه ایـن روزهـا بـه همـراه تیـم 
رقابتهـای  در  بـرای شـرکت  برزیـل  ملـی 
کوپـا آمه ریـکا در کشـورش حضـور دارد، 
درحالیکـه شـایعات دربـاره جدایـی او از 
بارسـا بـه اوج رسـیده به خبرنـگاران گفت 
هنـوز نمی دانـد در ایـن مـورد چـه اتفاقـی 
خواهـد افتـاد و آینـده او چـه خواهـد بود.

کوتینیـوی 27سـاله که جنـوری 201۸ 
از  یورویـی  میلیـون   142 قـراردادی  بـا 
لیورپول به بارسـا منتقل شـد ولی نتوانسـت 
شـایعاتی  بـا  کنـد  بـرآورده  را  انتظـارات 

دربـاره انتقـال قریب الوقوعـش به چلسـی، 
منچسـتریونایتد یا پاری سـن ژرمـن روبرو 

. ست ا
کوتینیـو در برزیـل بـه خبرنگارانـی که 
از او دربـاره آینـده اش می پرسـیدند گفت:" 
قصـدم  و  دارم  قـرارداد  بارسـلونا  بـا  مـن 
همیشـه ایـن بوده کـه در این باشـگاه موفق 
شـوم. ولـی در حـال حاضـر تمـام تمرکزم 
برزیـل معطـوف شـده و  ملـی  تیـم  روی 
چـه  نمی دانـم  بارسـا  در  آینـده ام  دربـاره 

اتفاقـی خواهـد افتـاد".
سـتاره برزیلـی در ادامه گفـت:" خیلی 
از چیزهایـی کـه رسـانه ها می گوینـد اصـال 
درسـت نیسـت. در مورد آینده من، ما هنوز 
نمی دانیم چـه اتفاقی خواهد افتـاد. واقعیت 

است". این 

صحبتهایـش  ادامـه  در  کوتینیـو 
اضافـه کـرد:" راسـتش را بخواهیـد فصـل 
آنطـور  مـن  نبـود.  گذشـته فصـل خوبـی 
کـه می خواسـتم عملکـرد خوبـی نداشـتم 

و اوضـاع آنطـور کـه امیـدوار بـودم پیـش 
نرفـت. ولی امیدوارم از ایـن درس بگیرم تا 
از ایـن بـه بعـد برای موفق شـدن بـا تمرکز 

بیشـتری کار کنـم".

دنـی آلـوز، مدافـع هافبـک راسـت پـی اس جـی دو 
روز پیـش رسـما اعـالم کرد کـه فصل بعـد در تیمی دیگر 

بـه فوتبال خـود ادامه خواهـد داد.
کـه  برزیلـی  سـتاره  موندودپورتیـوو،  از  نقـل  بـه 
پرافتخارتریـن بازیکـن شـاغل در فوتبـال اروپا محسـوب 
مـی شـود، پـس از دو فصـل بـازی بـرای پـی اس جی و 
بـا اتمـام قراردادش کـه ۵ روز دیگـر خواهد بـود، از این 

تیـم جـدا خواهد شـد.

او تابسـتان 2017 از یوونتـوس راهـی پـی اس جـی 
شـد؛ در حالـی کـه از منچسترسـیتی هم پیشـنهاد داشـت. 
ایـن مدافـع 36 سـاله برزیلـی در یـک ماه گذشـته چندین 
بـار خـودش را بـه بارسـا پیشـنهاد داده و تمایـل داشـت 
بـه باشـگاه سـابقش برگردد اما سـران باشـگاه کاتـاالن به 
درخواسـت او پاسـخ منفـی دادنـد و آلـوز حاال مـی داند 

کـه بازگشـت بـه بارسـا تقریبـا غیرممکن اسـت.
سـتاره برزیلـی البتـه چندیـن پیشـنهاد خـوب دیگـر 

نیـز دارد و بایـد از بیـن بـازی در لیـگ برتـر انگلیس و یا 
بـازی در لیـگ برزیل)احتماال فالمینگو(، یکـی را انتخاب 
کنـد. در حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد مقصد بعـدی او 
تیمـی در لیـگ جزیـره باشـد و او در انگلیـس بـه فوتبال 
خـود در اروپـا پایـان خواهـد داد. آلـوز هم اکنـون با تیم 
ملـی برزیـل در کوپـا آمـه ریـکا حضـور دارد و پـس از 
اتمـام ایـن بـازی هـا در مـورد آینـده اش تصمیـم گیـری 

کرد. خواهـد 

لیگ برتر یا برزیل، دو مقصد احتمالی دنی آلوز

خبرهای کوتاه

ریکا  آمه  کوپا  گروهی  مرحله  یافتن  پایان  با 
مرحله  به  یافته  راه  تیم  هشت  چهره  برزیل   2019

یک چهارم نهایی مشخص شد.
برزیل   2019 ریکا  آمه  کوپا  گروهی  مرحله 
بامداد دیروز سه شنبه با برگزاری دو دیدار به پایان 
رسید تا هشت تیم برتر این رقابت ها مشخص شوند.

برزیل، ونزوئال، پرو، کلمبیا، آرجانتین، پاراگوئه، 
اروگوئه و شیلی به مرحله یک چهارم نهایی صعود 
جمعه  بامداد  مرحله  این  بازی  نخستین  در  کردند. 
برزیل به مصاف پاراگوئه می رود. در آخرین ساعات 

این روز آرجانتین برابر ونزوئال قرار می گیرد.
به  شنبه  بامداد  کی روش  کارلوس  کلمبیای 
هم  پرو  و  اروگوئه  تیم  دو  می رود.  شیلی  مصاف 
ساعت  را  نهایی  چهارم  یک  مرحله  دیدار  آخرین 

23:30 برگزار می کنند.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی 
کوپا آمه ریکا

است  می گوید حاضر  لیورپول  مهاجم سنگالی 
قهرمانی در لیگ قهرمانان را بدهد تا بتواند قهرمانی 

در جام ملت های آفریقا را به دست بیاورد.
در  آفریقا  ملت های  جام  تلگراف،  از  نقل  به 
کشور مصر در جریان است و تیم های مدعی در قاره 
سیاه برای رسیدن به جام قهرمانی به رقابت خواهند 
پرداخت. سادیو مانه مهاجم تیم ملی فوتبال سنگال 
برای سنگالی ها گفت:  رقابت ها  این  اهمیت  درباره 
سنگال هنوز تجربه قهرمانی در جام ملت های آفریقا 
را ندارد و این برای ما خیلی مهم است که بتوانیم در 
این دوره جام قهرمانی را به دست بیاوریم. من حتی 
لیگ قهرمانان را  حاضر هستم که جام قهرمانی در 
که با لیورپول به دست آوردم بدهم تا بتوانم همراه 
کشورم قهرمانی در جام ملت های آفریقا را به دست 
بیاورم. سنگال در اولین دیدار خود در جام ملت های 
آفریقا توانست با دو گل تانزانیا را شکست دهد و در 
دومین دیدار خود در این دوره از رقابت ها به دیدار 

الجزایر خواهد رفت.

مانه: 
قهرمانی در جـام ملت ها 

مهم تر از لیگ قهرمانان است

برای  تاتنهام  و  آرسنال  لندنی  تیم  دو  بین  نبرد 
اتین  سنت  فرانسوی  پدیده  صلیبا،  ویلیام  جذب 
نبرد  این  در  پیروزی  برای  آرسنال  و  گرفته  شدت 
پیشنهادی 27میلیون پوندی به باشگاه فرانسوی داده.
با  جدال  ادامه  در  آرسنال  می گوید  دیلی میل 
پدیده  جذب  برای  تاتنهام،  همشهری اش  رقیب 
این  با  صلیبا،  ویلیام  اتین،  سنت  باشگاه  فرانسوی 
باشگاه فرانسوی تماس گرفته و رقم پیشنهادی خود 

را 27 میلیون پوند اعالم کرده است.
در  اتین  سنت  باشگاه  پدیده  صلیبا،  ویلیام 
پست دفاع وسط، فصل گذشته در لوشامپیونا بسیار 
به خود  را  بسیاری  نگاه های  و  ظاهر شد  درخشان 
تاتنهام  باشگاه  گذشته  فصل  پایان  از  کرد.  جلب 
بازیکن  این  با  و  شده  پیش قدم  صلیبا  برای جذب 

گفتگوهایی انجام داده است.
اکیپ  فرانسوی  نشریه  دیگر  سوی  از  اما 
می گوید صلیبا شخصًا تمایل دارد به آرسنال منتقل 
توافق  به  باشگاه  این  با  گذشته  هفته  حتی  و  شود 

لفظی دست پیدا کرده است.
به گزارش اکیپ، آرسنال بعد از کسب موافقت 
آنها  با  و  گرفته  تماس  اتین  سنت  باشگاه  با  صلیبا 
باشگاه  گزارش  این  اساس  بر  کرد.  خواهد  مذاکره 
فرانسوی در ازای واگذاری صلیبا خواهان دریافت 

27 میلیون پوند یا سی میلیون یورو است.

آرسنال و تاتنهام به دنبال جذب 
پدیده 18سـاله فرانسوی

رئـال  اینکـه  بـا  می گویـد  اس  آ  اسـپانیایی  روزنامـه 
ولـی  اسـت  مصمـم  پوگبـا  پـل  جـذب  بـرای  مادریـد 

کنـار  در  و  شـده  یوونتـوس  راهـی  می دهـد  ترجیـح  او 
کنـد. بـازی  رونالـدو  کریسـتیانو 

درحالیکـه در روزهـای اخیـر شـایعات زیـادی درباره 
بـه  منچسـتریونایتد  فرانسـوی  سـتاره  پوگبـا،  پـل  انتقـال 
دیلی میـل  روزنامـه  حتـی  و  شـده  مطـرح  مادریـد  رئـال 
اعـالم کـرد زین الدیـن زیـدان، پوگبـا را بـه عنـوان هـدف 
اول نقـل و انتقاالتـی خـود بـه مدیـران رئال مادریـد اعالم 
کـرده ولـی حـاال روزنامـه اسـپانیایی آ اس می گویـد پوگبا 
شـخصًا ترجیـح می دهد به یوونتـوس رفته و با کریسـتیانو 

رونالـدو همبازی شـود.
بـر اسـاس گـزارش آ اس رئـال مادریـد کـه تـا کنون 
مبالـغ هنگفتـی بـرای انتقـال سـتاره های جدیـد بـه برنابئو 

خـرج کـرده چنـدان تمایلـی بـه جـذب پوگبـا نـدارد ولی 
زیـدان عالقـه زیـادی بـه ایـن سـتاره فرانسـوی داشـته و 

بـرای انجـام انتقـال او بـه مدیـران رئـال فشـار مـی آورد.
بـه  تمایـل دارد  پوگبـا شـخصا  از سـوی دیگـر  امـا 
باشـگاه سـابقش یوونتـوس برگـردد و آ اس علـت ایـن 
تمایـل را همبازی شـدن با کریسـتیانو رونالـدو اعالم کرده 

. ست ا
آ اس می گویـد بـا توجـه بـه اینکـه فلورنتینـو پـرز، 
رئیـس رئال مادریـد تمایلی به پرداخـت 1۵0 میلیون پوند، 
یعنـی مبلـغ درخواسـتی منچسـتریونایتد بـرای واگـذاری 
پوگبـا نـدارد، و تمایـل پوگبا بـه یوونتوس، احتمـال انتقال 

او بـه رئـال کـم بـه نظر می رسـد.

آ اس: 
پوگبا یوونتوس را به رئال ترجیح می دهد
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عیسا قلندر 

استقالل افغانستان از نظر یک انگلیسی

خدمت همین عده عرض شود که اتفاقا عده ای 
دسته  این  دارند.  دیگری  نظر  علما،  از  دیگری 
ای  است.  کم  میلیون  چهارصد  که  می گویند 
این عده  افغانی می بود.  این چهار میلیارد  کاش 
که با اختصاص این مبلغ بسیار موافق است، از آن 
عده ای دیگر که انتقاد دارند، می پرسند: »مگر این 
400 میلیون افغانی که در جشن مصرف می شود، 
را سیر می کند؟ خو پس در  اطفال چین  شکم 
جیب مردم همین وطن می رود. اگر در جیب شما 

استیوارت  روری  می شود.  انگلیسی ها  به  مربوط 
غنی  اشرف  که  انگلیسی  سیاست مدار  همان  یا 
را  او  هفده  قرن  به  افغانستان  برگشت  مورد  در 
استقالل  مورد  در  بود،  داده  قرار  عنایت  مورد 
افغانستان گفت: »صدسال پیش ما در افغانستان 
زبون  خود  خاک  در  را  ما  مردم  این  اما  بودیم، 
متاسفانه  اما  کنیم.  فرار  ندادند  اجازه  حتا  کرد. 
صد  از  بعد  حاال  است.  برعکس  روزگار  گردش 
مردم  این  به  باید  جهانی  جامعه ای  تمام  سال، 
کمک مالی، علمی، مدیریتی، آینده نگری، انسانی 
و لوژستیکی کنند تا این مردم سلحشور و غیور، 
این بار استقالل افغانستان را از خودشان بگیرند و 
این کشور مفلوک را از چنگال اشغال گر و ویران گر 
روحیه ای  متاسفانه،  اما  دهند.  نجات  خویش 
به  عنوان  هیچ  به  که  به گونه ای ست  اشغال گران 
آن ها  چنگ  از  که  نمی دهند  اجازه  افغانستان 
نجات پیدا کنند.« گفته می شود روری استیوارت 
از خانواده ای همان داکتر مکناتن است که زنده 

بیرون شد. 
حق با روری استیوارت است. او چند روز قبل 
میلیون  انگلستان، 130  به  اشرف غنی  در سفر 
استرداد  به  تا  کرد  کمک  افغانستان  به  پوند 
استقالل افغانستان از خود افغان ها، کمکی کرده 
که  داریم  نیاز  به صورت جدی  اکنون  ما  باشد. 
با  را  افغانستان  در  خود  مخرب  و  کثیف  وجود 
شکست مواجه کنیم و استقالل واقعی افغانستان 
را از خود بگیریم. آن وقت اگر در جشن استقالل 
کشور، 400 میلیارد هم مصرف شود، مطمیین 
باشید که یک شانزده پولی آن هدر نخواهد رفت. 
فعال بی خیال 400 میلیون شوید و زیاد حسرت 
نخورید، چون افغانستان مستعمره ی ماست و ما 
استعمارگران واقعی هستیم. حاال بعد از صدسال، 
آیا آن قدر منطقی شده ایم که دست ویران گر از 

سر این کشور برداریم؟ بعید می دانم.

که  می شود  قرن  یک  فیکس  بخیر  امسال 
ما استقالل خود را از انگلیس گرفته ایم. همه ما 
می دانیم که انگلیس به خاک ما تجاوز کرد. زد ما 
را استعمار کرد. از روزی که این کشور شیطانی پا 
در خاک افغانستان ماند، همه چیز ویران شد. اگر 
تاریخ ما نوشته  باشید، در  تاریخ را خوانده  شما 
است که با قیام افغان ها علیه انگلیس، افغان های 
دلیر چنان پُز انگلیس را به خاک مالیدند که از 
نفر  افغانستان، فقط یک  انگلیسی ها در  مجموع 
به اسم داکتر مکناتن زنده ماند که آن هم شبیه 
مورچه ای زیر چپلق شده، به حالت نیمه جان خود 
به  و  گرفت  جان  آن جا  و  رساند  پاکستان  به  را 
به  انگلیس  با حمله ی  برگشت. هرچند  انگلیس 
افغانستان، همه چیز در افغانستان خراب شد، اما 
خدمات پستی افغانستان از این تعرض در امان 
آقای شهزادگل  ما  دانشمند  برادر  چنانچه  ماند. 
آریوبی که قبال وزیر مخابرات بود و فعال خدایار 
جانش در هرکجا که هست، در این مورد گفت: 
میلیون  یک ونیم  افغانستان  در  پستی  »خدمات 
شما  هم  این جا  در  دارد.«  تاریخی  قدمت  َقَرن 
شاهد حکمت خداوند متعال هستید. ما مکناتن 
را نکشتیم، آن ها هم به خدمات پستی ما غرض 

نگرفتند. 
شر  از  خالص شدن  از  بعد  صدسال  حاال 
به  نزدیک  غنی  اشرف  جاللت مآب  انگلیسی ها، 
از صدمین  تجلیل  برای  را  افغانی  میلیون   400
اختصاص  افغانستان  استقالل  استرداد  سال روز 
از  عده ای  تشویش  باعث  موضوع  این  که  داده 

هم وطنان انگلیس دوست ما شده است. ای کاش 
این هم وطنان ما عاشق اشرف غنی می بودند، آن 
وقت خودشان به این قناعت می رسیدند که این 

کار اشرف غنی چقدر درست و به جا است. 
این  با  که  می گویند  علما  از  یک عده ای 
پانزده هزار  شکم  می توانیم  افغانی  میلیون   400
کودک را برای مدت یک سال سیر کنیم. حیف 
کمپاین  حقیقت  در  که  جشن  یک  برای  است 
ریاست جمهوری آقای غنی است، مصرف کنیم. 

سرازیر می شد، مشکلی نداشت؟ چرا با جیب ما 
مشکل دارید؟ الهی امان اهلل خان از جیب بابای تان 

ناراض باشد.«
در همین حال چند تن از اقتصاددانان کشور 
گفته اند که با 400 میلیون افغانی می توان حداقل 
400 بزنس کوچک را شروع کرد که هر بزنس آن 
می تواند حداقل برای پنج نفر کار خلق کند و هر 
بزنس آن می تواند شکم 5 خانواده را که هر کدام 
حداقل پنج عضو دارد، سیر کند. این دانشمندان 
با  که  می گویند  اعداد،  جمع  و  ضرب  از  بعد 
راه اندازی 400 بزنس کوچک، می توان دست کم 
دوهزار نفر را صاحب کار کرد و خیلی راحت برای 
اما  کرد.  فراهم  غذایی  نسبی  امنیت  نفر  ده هزار 
نظر این اقتصاددانان هیچ اهمیتی ندارد. به خاطر 
این  که  معتقدند  دیگر  اقتصاددان  چند  این که 
400 میلیون افغانی سرگین خریداری شده، در 
مزارع کوکنار پهن نمی شود. بلکه در نهایت میان 
افغان های خود ما توزیع می شود. این که ده هزار 
نفر فقط به نان خشک دست پیدا کنند، وضعیت 
نمی کند،  بهتر  بین المللی غذا  رنکینگ  را در  ما 
اما اگر یک هزار نفر قادر شوند که حتا از طرف 
صبح هم قابلی پلو یا مولونگ بخورند، قطعا روی 

شاخص های جهانی تاثیر خواهد داشت. 
افغانستان متاسفانه وضعیت همین گونه  در 
است. آن هایی که از اشرف غنی فعال خوش شان 
نمی آید، با این کار او مخالف اند. هزار و یک دلیل 
می آورند که موی در سر او نمانند و او را پیش 
و  فاسد  را خاین،  اشرف غنی  مردم سیاه کنند. 
با اشرف  غیرمشروع می خوانند. آن هایی هم که 
غنی موافق اند، آن هایی اند که به هزار و یک دلیل 
را  او  و مخالفین  را ستایش می کنند  او  کارهای 
خاین، وطن فروش، خودکش بیگانه پرور، بی ریشه 

و جاسوس کشورهای همسایه می خوانند. 
اما این کل حرف نیست. یک بخش قضیه 


