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با  باالست.  آن  گفت وگوهای  و  صلح  دغدغه ی  و  تب وتاب  این روزها 
دارد  اطالعاتی  و  استخباراتی  صورت  بیش تر  صلح  گفت وگوهای  که  وجودی 

و به نظر می رسد وزنه ی سازمان های اطالعاتی در تعیین جهت آن سنگین تر...

روزی که عبداهلل به خود و اعمالش شک کرد روزی بود که دستور داد یک کلینیِک در حال ساخت را 
بمب گذاری کنند. او 15 سال فرمانده طالبان بود و افغان های بسیاری به دست او کشته شده بودند. اما حاال، 
او مرد 38 ساله ای است که با همسر و پنج فرزندش در خفا زندگی و پاره   وقت در »راهنمای معامالت« 

کار می کند.

او را در آپارتمانش در جالل آبا د مالقات می کنم. می گوید: »من به طالبان پیوستم تا برای اسالم و 
بیرون راندن نیروهای خارجی مبارزه کنم، اما دو سال پیش دفعتا متوجه شدم که دارم کشور خودم را نابود 

می کنم.«
عبداهلل، که به دالیل امنیتی خواسته نام کاملش در این گزارش گرفته نشود، کم تر از دو سال پیش...

گفت وگوهای صلح؛ مسأله چیست 
و چطور از طرح آن عاجزیم؟

پانزده سال پشیمانی؛ فرمانده سابق طالبان که اکنون در خفا زندگی می کند
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از دو  بادغیس  باالمرغاب والیت  افغانستان در ولسوالی  ارتش  پایگاه  یک 
هفته به این سو در محاصره ی کامل طالبان قرار دارد. از 10 روز به این سو حتا 

چرخبال های ارتش توانایی نشست در اطراف این پایگاه را ندارند...

»در چند قدمی یک فاجعه«؛ طالبان یک پایگاه 
ارتش را در باالمرغاب بادغیس محاصره کرده اند
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شرکت های مخابراتی غیردولتی )اتصاالت، افغان بیسیم، روشن و ام تی ان( 
پس از آنچه »دریافت تهدید از منبع نامعلوم« عنوان می شود، از سه  شب پیش به 

این طرف، شبانه فعالیت خود را در بلخ قطع کرده اند...

تهدید یا توطیه؛ دلیل قطع فعالیت شبانه ی 
شرکت های مخابراتی در بلخ چیست؟
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پشت پرده ی سفر 
عمران خان به امریکا 

و چند نگرانی
دیدار نخست وزیر پاکستان با دونالد 
ترامپ رییس جمهور امریکا از دید مردم 
افغانستان مهم است. دلیل این  اهمیت دو 
روی کار  زیرا  امید؛  و  ترس  است:  چیز 
این  پرده ی  آجندای پشت  باشد،  هرچه 
سفر، روند صلح افغانستان است. امریکا 
افغانستان  ساله ی   18 جنگ  پایان  برای 
نیاز  پاکستان  همکاری  به  شک  بدون 
صلح  و  جنگ  دیگر  عبارت  به  دارد. 
افغانستان در گرو پاکستان است. هدف 
از این  سفر نیز در رسانه های بین المللی 
فشارآوردن به پاکستان در جهت کمک 
سرکوب  و  افغانستان  صلح  روند  به  
دهشت افگنان در خاک این  کشور گفته 

شده است.
ترمیم  به دنبال  پاکستان  طرفی،  از 
دو  روابط  است.  آمریکا  با  خود  روابط 
کشور در زمان ریاست جمهوری ترامپ 
ترامپ  رسید.  خود  حد  پایین ترین  به 
برخالف اسالف خود، بارها و به صورت 
همکاری  به  متهم  را  پاکستان  مستقیم 
گروه های  به  پناه دادن  و  تروریزم  با 
دهشت افگنی کرد. این مواجهه ی امریکا 
تمام  سنگین  اسالم آباد  برای  پاکستان  با 
سال   5 حدود  در  اولین بار  برای  شد. 
حامی  کشور  به عنوان  پاکستان  گذشته 
تهدیدهای  زیر  و  شد  معرفی  تروریزم 
سیاسی-اقتصادی امریکا به شدت منزوی 
سیاسی-انتخاباتی  الیل  به  امریکا  شد. 
ناگزیر است به جنگ 18 ساله  ی طالبان 
شک  بدون  دهد.  پایان  درافغانستان 
پاکستان  ناگزیری  از  امریکایی  مقام های 
استفاده خواهند کرد؛ زیرا برای مقام های 

آمریکایی روشن است که...
صفحه ۲

غنی: 

در هیچ سازشی جمهوریت 
و حقوق شهروندی را زیر پا نمی کنیم



»Kabul Now« به  جمع رسانه های افغانستان پیوستنمایندگی های چهار شرکت مخابراتی در بلخ مسدود شد
در والیت  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
بلخ تأیید می کنند که نمایندگی های ساحوی 
مزار  شهر  در  مخابراتی  شرکت  چهار 
شریف، مرکز این والیت مسدود شده است.
والی  سخن گوی  فرهاد،  منیراحمد 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بلخ 
شرکت های  ساحوی  نمایندگی های  که 
و  ام تی ان  روشن،  اتصاالت،  مخابراتی 
 31 )دوشنبه،  دیروز  صبح  افغان بیسیم 
این  محلی  حکومت  سوی  از  سرطان( 

والیت مسدود شده است.
شرکت ها  این  که  گفت  فرهاد  آقای 
نامعلومی   آدرس  از  تهدید  دریافت  از  پس 
فعالیت شان  کنون  تا  سرطان   29 شب  از 
قطع  شریف  مزار  شهر  در  شب هنگام  را 

می کنند.

آنالین  روزنامه  روز:  اطالعات 
»کابل نَو«- Kabul Now دیروز )دوشنبه، 

31 سرطان( فعالیت خود را آغاز کرد.
این رسانه، یک روزنامه ی آنالین است 
انگلیسی نشرات خواهد داشت.  که به زبان 
از خبرها، گزارش ها و  کابل نَو گزیده ای  در 
فارسی  از  روز  اطالعات  روزنامه  قصه های 
شد.  خواهد  منتشر  و  ترجمه  انگلیسی  به 
هم زمان کابل نَو به سراغ خبرها و داستان هایی 
خواهد رفت که مخاطبان بیرون از افغانستان 

به آن نیاز دارند. 
می گوید:  کابل نَو  سردبیر  کوشا،  اسد 
»تالش ما بر این است که کابل نَو تبدیل به 
یک روزنامه شود تا انعکاس دهنده ی صدای 
مردم باشد.« به گفته ی وی، کابل نَو زیر چتر 
روزنامه اطالعات روز فعالیت خواهد کرد و 

در  بلخ  محلی  مسئوالن  قبل  روز  دو 
مخابراتی  شرکت های  نمایندگان  با  نشستی 
در بلخ روی این موضوع بحث و پس از آن 
»هر شبکه ای که  بود  داده  بلخ دستور  والی 
را خاموش  آنتن دهی خود  هنگام شب،  در 
والیت  در  شرکت  آن  دفتر  فردا  بسازد، 
به  به دشمن،  به جرم کمک  بلخ مسدود و 

دادستانی معرفی می شود«.
شرکت های  فرهاد،  آقای  گفته ی  به 
مخابراتی دو شب پیش نیز فعالیت  شان را در 
شهر مزار شریف قطع کردند و صبح دیروز 
این  نمایندگی های ساحوی  مسئوالن محلی 
شرکت ها را در شهر مزار شریف ُمهر و الک 

کردند.
شرکت های مخابراتی خصوصی دیروز 

در شهر مزار شریف فعالیت نداشتند.

این رسانه متعهد به آزادی بیان، دموکراسی و 
ارزش های مدنی است.

روی  کابل نَو  آنالین  روزنامه 
 /https://kabulnow.af آدرس 
https://twitter.com/ تویتر  و 

KabulNow قابل دسترس است.
رسانه ی  یک  روز  اطالعات  روزنامه 
سال  هشت  از  که  است  کابل  در  مستقل 
خبرنگاران،  می کند.  فعالیت  طرف  این  به 
دبیران  مترجمان،  تحلیل گران،  گزارش گران، 
تقریبا  و  همه روزه  روز  اطالعات  مدیران  و 
2۴ ساعته رویدادهای افغانستان را در قالب 
گزارش های  ترجمه،  تحلیل،  گزارش،  خبر، 
مخاطب  میلیون ها  به  عکس  و  ویدیویی 
جهان  و  افغانستان  سراسر  در  رسانه  این 

می رسانند.

در سه رویداد امنیتی در فاریاب ۱۶ جنگ جوی گروه طالبان کشته شدند
در  که  است  کرده  اعالم  کشور  شمال  در  شاهین   209 اردوی  قول  روز:  اطالعات 
نتیجه ی درگیری ها میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان در سه ولسوالی والیت 

فاریاب 16 جنگ جوی این گروه کشته شده اند.
در اعالمیه ی این قول اردو که دیروز )دوشنبه، 31 سرطان( منتشر شده، آمده است 
که این درگیری ها دو روز پیش در مرکز ولسوالی شیرین تگاب، روستای »نودری قلعه«ی 
ولسوالی قیصار و روستای »قلعه ی مقاومت« ولسوالی کوهستان والیت فاریاب صورت 

گرفته است.

براساس اعالمیه، در این درگیری ها 23 جنگ جوی دیگر گروه طالبان زخمی شده اند.
قول اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در جریان این درگیری ها یک سرباز 
امنیتی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شده اند. در مورد تلفات غیرنظامیان در این درگیری ها 

چیزی گفته نشده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

فاریاب یکی از والیت های ناامن در شمال کشور است که گروه طالبان در بخش هایی 
آن حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارد.

روند صلح افغانستان بدون همکاری 
افغانستان  در  نیست.  پاکستان ممکن 
که  است  این  بر  عموم  باور  نیز 
در  مسلح  مخالفین  امن  پناه گاه های 
آن ها  جنگ  میدان  و  است  پاکستان 
افغانستان است. بر سر این  نوع نگاه 
توافق نظر وجود دارد.  افغانستان  در 
و  دولت  هم  و  افغانستان  مردم  هم 
که  نظرند  این   بر  سیاسی  حناح های 
سوی  از  افغانستان  در  جنگ  نظر 
پاکستان »تحمیل« شده است. دلیلی که 
مردم افغانستان امیدوارند سفر عمران 
خان به امریکا روند صلح افغانستان را 

بهبود بخشد، همین است.
اما این سفر چند نگرانی و ترس 
پاکستان  یک،  دارد:  همراه  به  نیز  را 
این  کشور  است.  وقت کشی  پی  در 
می خواهد با وقت کشی هم فشارهای 
سیاسی-اقتصادی امریکا را دور بزند 
به  عنوان  را  طالبان  می خواهد  هم  و 
افغانستان و عمق  بر  یک اهرم فشار 
راهبردهای استراتژیک خود، از دست 
ندهد. مقام های پاکستانی هنوز با اسناد 
و شواهد بسیار روشن نپذیرفته اند که 
خاکش پناه گاه طالبان است. به  همین 
از  است  ممکن  که  جایی  تا  دلیل 
خواهدکرد.  داری  خود  آن  پذیرش 
بسیار  پاکستان  سیاسی  ادبیات 
که  شرایطی  در  است.  سنجیده شده 
امکان توافق امریکا و آغاز مذاکرات 
طالبان  است،  زیاد  بسیار  بین االفغانی 
جلوه  کم رنگ  بسیار  را  خود  نقش 
در  می گوید،  این کشور  می دهد. 
را  تسهیل کننده  نقش  فقط  این  روند 
دارد. پاکستان در پی دو هدف است. 
دوم  و  است  وقت کشی  درپی  یکی 
پاکستان تالش می کند که به این بهانه 
وجهه ی خود را دوباره سازی کند. دو، 
است.  این نشست  غایب  افغانستان 
افغانستان  مورد  در  مذاکره  نوع  هر 
انجام شود.  افغانستان  با حضور  باید 
پاکستان در پی این است که همچنان 
ساختار  در  را  خود  تعیین  نقش 
طالبان  کند.  حفظ  افغانستان  سیاسی 
باالیی  دست  دپلماتیک  چانه زنی  در 
افغانستان  دوباره  نباید  امریکا  دارد. 
را به دست پاکستان بسپارد. باری این 
اشتباه در گذشته تکرار شد و تجربه ی 
آن  آسیب های  هنوز  که  بود  سیاهی 

ادامه دارد. 
این  افغانستان  مردم  انتظار 
سفر  در  پاکستان  از  امریکا  که  است 
به صورت  کشور  این  نخست وزیر 
در  سازنده  نقش  که  بخواهد  روشن 
روند صلح افغانستان بازی کند. بازی 
چنین  در  پاکستان  دوگانه ی  و  مبهم 
شرایطی نه سود امریکا است و نه به 

فایده افغانستان. 
باور ما این است که صلح افغانستان 
فقط با یک چیز تأمین می شود و آن 
هم تمکین به خواست مردم افغانستان 
است. در غیر این صورت تکرار دور 
باطل است. پاکستان قادر بوده پیش از 
این  نه یک بار، بلکه بارها روند صلح 
افغانستان را از مسیر درست آن خارج 
و طرف های دخیل را سر درگم کنند. 
مردم افغانستان، به عقب برنمی گردند. 
برای  افغانستان  مردم  جدی  اراده ی 
دوام راهی که در هجده سال گذشته 
به  برگشت  از  امتناع  و  کرده اند  طی 
گذشته ی سیاه و بدنام دوره ی امارت 
اراده ی جمعی و عمومی و  اسالمی، 
نظام سیاسی »جمهوری  از  پاسداری 
آن  دست آوردهای  و  اسالمی« 
سیاسی  نظام  افغانستان  مردم  است. 
حقوق  از  می خواهند؛  مردم ساالر 
مذهبی  و  قومی  اقلیت های  و  زنان 
توسعه ی  به  می کنند؛  حمایت 
سیاسی، اقتصادی و مدنی در سایه ی 
اهداف  به عنوان  اسالمی«  »جمهوری 
آزاد  رسانه های  می اندیشند؛  ملی 
باز  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  و 

می خواهند.
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غنی: 
در هیچ سازشی جمهوریت و حقوق شهروندی را زیر پا نمی کنیم

اشـرف غنـی می گویـد  اطالعـات روز: رییس جمهـور 
ادبیـات سیاسـی  کـه جمهوریـت و حقـوق شـهروندی در 
افغانسـتان بـرای ابـد حـک شـده اسـت و در هیـچ سازشـی 

زیـر پـا نخواهد شـد.
در  سـرطان(   31 )دوشـنبه،  دیـروز  کـه  غنـی  آقـای 
»بیسـت ودومین نشسـت بورد مشـترک نظارت و انسجام« در 
کابـل صحبت می کـرد، گفـت: »در ادبیات سیاسـی و روایت 
سینه به سـینه ی امـروز مـا دو اصطـالح بـرای ابـد حک شـده 
اسـت؛ جمهوریـت و شـهروند. هیچ کـس نمی توانـد چتـر 
مـا  از  را  شـهروندی  محوریـت  در  حقـوق  و  جمهوریـت 

» بگیرد.
بـه گفتـه ی او، ایـن دو اصطالح از ارزش هایی اسـت که 

مـردم افغانسـتان از آن هـا »با افتخار« دفـاع می کند.
همچنـان رییس جمهـوری کشـور بـا اشـاره بـه رونـد 
در  مذاکـره  و  صلـح  در  تعامـل  حـدود  کـه  افـزود  صلـح 
لویه جرگـه ی مشـورتی صلـح از سـوی مـردم تعییـن شـده 
اسـت و در رونـد صلـح از ایـن حـدود عدول نخواهد شـد.
رونـد  ایـن  در  افغانسـتان  مـردم  کـه  کـرد  تأکیـد  او 

عقب گردپذیـر«. نـه  اسـت،  »انعطاف پذیـر 

از سـویی هـم، آقـای غنـی گفت کـه روند صلح کشـور 
دلیلی برای درک مردم افغانسـتان از ابعاد جنگ شـده اسـت. 
او، شـهروندان کشـور هم اکنـون می داننـد کـه  بـه گفتـه ی 
»نظـام ارزشـی و ارزش نظـام« کـه بـرای آن مبـارزه می کنند 

. چیست
آقـای غنـی تأکیـد کـرد: »ایـن درک هـر روز عمیق تـر 
می شـود و دفـاع از نظـام و ارزش هـای نظام بیش تـر از پیش 

اسـتوار بـه ایـده و فکـر می شـود، نـه صرفـا امتیاز.«
انتخابات

از جانـب دیگـر، او در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه روند 
انتخابـات نیـز گفت که در جریـان هفته ی آینـده، کارزارهای 

انتخاباتـی ریاسـت جمهوری آغاز می شـود.
آقـای غنـی این رونـد را در ضدیت با جنگ، خشـونت، 
خودخواهـی و دشـمنان نظـام و فرصت طلبـان خوانده، گفت 
کـه افتخـار می کند کـه مبلـغ هفت میلیارد افغانـی از بودجه ی 
ملـی را بـرای ایـن انتخابـات در نظـر گرفتـه اسـت. او تأکید 
کـرد: »چـه افتخـار بـزرگ و زیبـا اسـت کـه بـرای بـار اول 
بیش تریـن هزینـه ی انتخابـات را از کمـر خـود می پردازیم.«

کارمنـدان  از  کشـور  رییس جمهـوری  هـم  سـویی  از 

خدمـات ملکـی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور خواسـت 
تـا در انتخابـات بی طـرف باشـند. او در عیـن حـال گفـت 
کـه در ایـن مـورد اصـول رفتـاری و طرزالعمـل واضحـی 
به منظـور اطمینـان از عـدم مداخله ی کارمنـدان دولت، امروز 

)سه شـنبه، 1 اسـد( بـه نشـر خواهـد رسـید.
او همچنان از نهادهای عدلی و قضایی کشـور خواسـت 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  انتخاباتـی  جرایـم  بـه  کـه 

کشـور »توجـه فـوری« کنند.
آقـای غنـی تأکیـد کـرد کـه نیروهـای امنیتـی آمادگـی 
کامـل بـرای برگزاری ایـن انتخابات را روی دسـت گرفته اند. 
بـا ایـن حال قرار اسـت کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 
کشـور حـدود دو ماه دیگر )ششـم میـزان( برگزار شـود. در 
ایـن دور انتخابـات ریاسـت جمهوری 18 نفر به شـمول آقای 
غنـی و عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی کشـور خـود را نامزد 

کرده اند.
از سـویی هـم رییس جمهـوری کشـور در ایـن نشسـت 
بـه پیشـرفت های اقتصـادی افغانسـتان اشـاره کـرده، گفـت: 
»مـا از نـگاه اقتصادی در مرحله ی دسـت و دهان رسـیده ایم. 
افغانسـتان در حال صعود اسـت نه سـقوط. چند سـال دیگر 

نیـاز داریـم کـه دخل و خرچ کشـور را مسـاوی سـازیم.«
عقـب  در  ملـت  »قطارشـدن  دوران  کـه  افـزود  او 

اسـت. یافتـه  پایـان  خیرات دهنـدگان«  دروازه هـای 
در همیـن حـال، تدامیچـی یاماموتـو، نماینـده ی ویژه ی 
سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان نیـز در این 
بودجـه،  عامـه،  مصـارف  زمینـه ی  در  کـه  گفـت  نشسـت 
تـدارکات و توانمندسـازی اقتصـادی زنـان در افغانسـتان تـا 
کنـون گام هـای مهمی برداشـته شـده، امـا الزم اسـت که کار 

بیش تـری در ایـن مـوارد صـورت گیـرد.
هم اکنـون  افغانسـتان  در  کـه  افـزود  یاماموتـو  آقـای 
مسـأله ی فقـر، بـی کاری، عـدم مصئونیـت غذایـی و پاسـخ 
از  هـم  هنـوز  مسـایل  ایـن  بـه  بشردوسـتانه  کمک هـای 
مشـکالت جـدی به حسـاب می آید که بایـد بـرای کنترل آن 

اقدامـات الزم اتخـاذ شـود.

دادسـتانی  روز:  اطالعـات 
کل کشـور اعـالم کرده اسـت که 
اذیـت  و  آزار  ادعـای  پرونـده ی 
جنسـی اعضـای تیم فوتبـال زنان 
در فدراسـیون فوتبال کشـور را به 

دادگاه فرسـتاده اسـت.
در اعالمیـه ی ایـن اداره کـه 
سـرطان(   31 )دوشـنبه،  دیـروز 
منتشـر شـده، آمده اسـت کـه این 
پرونـده بـه تاریـخ 20 سـرطان به 
دادگاه مبـارزه بـا خشـونت علیـه 

زنان فرسـتاده شـده اسـت.
در  اعالمیـه،  براسـاس 
سـوی  از  کـه  دعوایـی  صـورت 

شـده،  ترتیـب  دادسـتان ها 
اتهاماتـی چـون تجـاوز جنسـی، 
آزار و اذیت جنسـی، سوءاستفاده 
از صالحیـت وظیفـوی و کتمـان 
شـده  وارد  متهمـان  بـر  جـرم 

اسـت. 
بـه تاریـخ نهـم قـوس سـال 
گذشـته روزنامـه  گاردیـن به نقل 
تیـم ملـی فوتبـال  منابعـی در  از 
کـرده  گـزارش  افغانسـتان  زنـان 
بـود کـه شـماری از اعضـای مرد 
افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 
برابـر  در  جنسـی  بدرفتـاری  در 
داشـته اند. نقـش  زن  بازی کنـان 

روزنامـه  ایـن  گـزارش  در 
بـا  بدرفتـاری  کـه  بـود  آمـده 
بازی کنـان تیـم ملی فوتبـال زنان، 
در داخـل افغانسـتان و نیز در یک 
کمـپ آموزشـی در اردن در مـاه 
میـالدی  جـاری  سـال  فبـروری 

اسـت. گرفتـه  صـورت 
دادسـتانی  آن،  از  پـس 
سـال  قـوس   18 در  کشـور  کل 
ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  گذشـته 
اداره در پیونـد بـه قضیـه ی آزار 
واذیـت جنسـی اعضای تیـم ملی 
فوتبـال زنـان، وظیفـه ی رییـس، 
مسـئول  سـکرترجنرال،  معـاون، 

دروازه بانـان و مسـئول ارتبـاط با 
والیـات فدراسـیون فوتبـال را به 
حالـت تعلیـق آورده اسـت و بـه 
تاریـخ هفتـم جـدی اعـالم کـرد 
کـه پنـج نفـر بـه شـمول رییـس 
افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 

شـده اند. ممنوع الخـروج 
جمشـید  آن،  به دنبـال 
دادسـتانی  سـخن گوی  رسـولی، 
دلـو سـال  هفتـم  تاریـخ  بـه  کل 
گذشـته گفتـه بـود کـه براسـاس 
اداره،  ایـن  اولیـه ی  یافته هـای 
وظیفـه ی یوسـف کارگـر، معاون 
از  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون 

حالت تعلیق کشـیده شـده اسـت 
بـه  می توانـد  ایـن  از  پـس  او  و 
کمیسـیون  ایـن  در  وظیفـه اش 

دهـد. ادامـه 
آن زمـان  آقـای رسـولی در 
همچنـان از کامل شـدن تحقیقات 
ادعـای  مـورد  در  کل  دادسـتانی 
بدرفتـاری جنسـی در فدارسـیون 
فوتبـال در کابـل خبـر داده بـود. 
گفتـه  حـال  عیـن  در  او 
دادگاه  نهایـی  تصمیـم  کـه  بـود 
از  پـس  پرونـده  ایـن  مـورد  در 
تحقیقـات در خـارج  کامل شـدن 
و داخـل کشـور اعـالم می شـود.

پرونده ی ادعای آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال زنان به دادگاه فرستاده شد
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صحی  خدمات  به  به شدت  زمان  آن  در  ما 
نیاز داشتیم و کم کم آن را به دست می آوردیم. 

انفجار همه چیز را با خاک یک سان کرد.«
تغییر  عبداهلل  برای  وضعیت  بعد  به  آن  از 
ننشست  دلش  به  کلینیک  بمب گذاری  کرد. 
سعی  و  رفت  پشاور  به  آن  از  پس  اندکی  و 
می خواست  او  کند.  دیدار  فرماندهانش  با  کرد 
رسما از طالبان »استعفا« دهد. عبداهلل می گوید: 
او  کردند.«  زندانی  ماه  سه  و  لت وکوب  »مرا 
به  که  آورد  به دست  را  آزادی اش  زمانی  تنها 
طالبان  برای  جنگیدن  به  داد  قول  فرماندهانش 
ادامه می دهد. طالبان در عوض وعده دادند که 
به  پاکستانی(  بیش تری )50 هزار روپیه  معاش 
رایج  تقریبا  ارز  پاکستانی  روپیه  می دهند.  او 
ننگرهار است؛ والیتی که در امتداد خط دیورند 

بین افغانستان و پاکستان قرار دارد.
اما عبداهلل تصمیمش را گرفته بود.

اما  بود.  به جهاد خوش  او می گوید: »دلم 
باید  که  می دانستم  رفتم.  را  غلط  راه  سال   15
نام  از  طالبان  کنم.  ترک  را  آن  قیمتی  هر  به 
نیست که  اما آن چیزی  استفاده می کنند  اسالم 
برایش می جنگند. بسیاری از دستورات مستقیما 

پاکستان می آید و من متوجه شدم که آن ها  از 
دارند افغانستان را نابود می کنند.«

در نیمه های شبی پرستاره و صاف، عبداهلل 
دوستش  که  سرخ  کروال«ی  »تویوتو  یک  با 
کرد.  فرار  بتی کوت  از  می کرد،  رانندگی  را  آن 
خانواده اش اندکی بعد بتی کوت را ترک کردند 
تا  زمان  آن  از  آن ها  ملحق شدند.  عبداهلل  به  تا 

کنون فراری هستند.
احساسات  و  بغض  حالی که  در  عبداهلل، 
هرچند  »ما  می گوید:  گرفته  را  گلویش  بازهم 
از شهری  تبدیل می کنیم. حتا  ماه یک بار خانه 
برای  این  می کنیم.  مکان  نقل  دیگری  شهر  به 
در  من  این که  از  آن ها  نیست.  آسان  کودکانم 
خانه هستم خوشحالند، اما نمی فهمند. جابجایی 

مکرر آن ها را برای مدتی از مکتب انداخته.«
آپارتمانی که عبداهلل ماهانه 125 دالر کرایه 
آن  دیوارهای  رنگ   و  است  سه -خوابه  کرده، 
پهن  سرخ رنگی  قالین  نشیمن  اتاق  در  سفید. 
شده، اما به جز چند بالشت یک دست که کنار 
ندارد.  آن چنانی  اثاثیه ی  شده،  چیده  دیوارها 
عبداهلل می گوید: »ما اغلب کوچ کشی می کنیم و 
به همین خاطر چیز زیادی نداریم.« می گوید که 
که  رسیده  آن  وقت  بازهم 
مکان  نقل  دیگری  به جای 
که  می کند  تالش  او  کند. 

ردپایی برجا نگذارد.
بگوییم  است  دشوار 
این روزها  طالبان  گروه  که 
را  افغانستان  درصد  چند 
ارتش  دارد.  کنترل  تحت 
امریکا در ماه مِی اعالم کرد 
پی گیری  را  آن  دیگر  که 
ننگرهار،  در  نمی کند. 
را  ولسوالی  چندین  طالبان 
دارند درحالی که  اختیار  در 
»شاخه ی  جنگ جویان 
اسالمی«  دولت  خراسان 
گذشته  سال  چند  طول  در 
این  در  را  حضورشان 

والیت افزایش داده و با طالبان می جنگند.
به  عالقه ای  دیگر  که  می گوید  عبداهلل 
می خواهد  فقط  ندارد.  شبه نظامی  گروه های 
کنار  باشد.  داشته  را  »خوبی«  و  آرام  زندگی 
تفنگ  با  و  نشسته  ساله اش   5 پسر  عبداهلل، 
پیراهن تنبان  است؛  سرگرم  اسباب بازی اش 
می زند،  لبخند  وقتی  و  دارد  تن  به  قهوه ای 
روبروی  دخترش  دو  می رسد.  به نظر  خجالتی 
او نشسته اند. عبداهلل با اشاره به آن ها می گوید: 

»آن ها معموال با عروسک بازی می کنند.«
هستند.  ساله   9 تا   5 بین  عبداهلل  کودکان 
اتاق های  در  وقتی  و  دارند  کودکانه ای  دنیای 
یک دیگر  به دنبال  آپارتمان  راهرو  و  خالی 
می رسند.  به نظر  سبک بال  و  بی خیال  می دوند، 
یگانه  خانواده ام  با  »بودن  می گوید:  پدرشان 
زندگی  می کند.  مرا خوشحال  که  است  چیزی 
اما  است،  خطرناکی  زندگی  جنگ جویی 
نیست. هرجا  از خطر  ترک کردن آن هم خالی 

که می روم می ترسم.«
چند ماه اخیری را که عبداهلل در جالل آباد 
»راهنمای  دالل  به عنوان  می کند،  زندگی 
معامالت« کار کرده. کارش این است که خانه 
و زمین را به مشتری ها نشان دهد. این هفته او 
به  را  خانواده اش  و  می کند  »کوچ کشی«  بازهم 
شهر دیگری در یک والیت دیگر انتقال می دهد.
او  عبداهلل می گوید که طالبان حاال دشمن 
هستند. او که هنوز احساساتی و غرق در فکر 
برباد  را  زندگی ام  سال  »پانزده  می گوید:  است 

دادم.«
در خانه، عبداهلل از آن دست پدرانی است 
می خواهد  و  می کند  شوخی  کودکانش  با  که 
بیرون  باشند.  امان  در  و  کنند  تحصیل  آن ها 
پایین  را  سرش  خیابان،  و  کوچه  در  خانه،  از 

می اندازد و احساس سردرگمی می کند. 
»برای  می گوید:  طالبان  مورد  در  عبداهلل 
آن ها یک پیام دارم: این جنگ نه مقدس است 
و نه به نفع مردم افغانستان. بیاید آن را متوقف 
نابود  را  کشورمان  داریم  ما  آن  غیر  در  کنیم. 

می کنیم.«

روزی که عبداهلل به خود و اعمالش شک 
کلینیِک در  داد یک  بود که دستور  کرد روزی 
15 سال  او  کنند.  بمب گذاری  را  حال ساخت 
فرمانده طالبان بود و افغان های بسیاری به دست 
او کشته شده بودند. اما حاال، او مرد 38 ساله ای 
خفا  در  فرزندش  پنج  و  همسر  با  که  است 
زندگی و پاره   وقت در »راهنمای معامالت« کار 

می کند.
در جالل آبا د مالقات  آپارتمانش  در  را  او 
می کنم. می گوید: »من به طالبان پیوستم تا برای 
مبارزه  خارجی  نیروهای  بیرون راندن  و  اسالم 
کنم، اما دو سال پیش دفعتا متوجه شدم که دارم 

کشور خودم را نابود می کنم.«
نام  خواسته  امنیتی  دالیل  به  که  عبداهلل، 
کم تر  نشود،  گرفته  گزارش  این  در  کاملش 
را  طالبان  شورشی  گروه  که  پیش  سال  دو  از 
آرامی  به  او  است.  فراری  کنون  تا  کرده،  ترک 
بکشند.«  مرا  تالش اند  در  »آن ها  می گوید: 
پر آب  را می گوید چشمانش  این جمله  وقتی 
می شود. نگاهش را از ما می گیرد. خجالت زده 
پاک  آستینش  با  را  اشک هایش  می رسد.  به نظر 
از گونه ی روی ریش  نمی آید؛  بند  اما  می کند. 
سیاه درازش می چکد و قطراتی از آن به کف 
خاک آلود راهرو خانه اش می ریزد. قدبلند است، 
سیاه  موهایش  دارد،  تن  به  سفید  محلی  لباس 
که  می گوید  مالیم.  قهوه ای  رنگ چشمانش  و 

زندگی اش سرشار از پشیمانی است.  
پاکستان  در  مدرسه ای  به  رفتن  از  پس  او 
طالبان  به  که  نداشت  سن  بیش تر  سال  بیست 
ملحق شد و به زودی فرمانده جنگ جویان این 
گروه در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار شد؛ 
جایی که به دنیا آمده بود. پنج فرزندش در همان 

سال های فرماندهی به دنیا آمدند.
دهه ها جنگ تلفات شدیدی را بر افغانستان 
تحمیل کرده است. سازمان ملل متحد می گوید 
از  کشته،   380۴ با  افغانستان  گذشته  سال  که 
جمله 927 کودک شاهد باالترین تعداد تلفات 
گذشته  سال   10 در  است.  بوده  غیرنظامیان 

دست کم 32 هزار نفر کشته شده اند.

و  متحده  ایاالت  بین  صلح  گفت وگوهای 
طالبان ادامه دارد. اما دولت افغانستان می گوید 
که تا حد زیادی از روندی که به تصمیم گیری 
کنار  می شود،  منتهی  افغانستان  آینده  مورد  در 
آغاز  از  دیگر،  طرف  از  است.  شده  گذاشته 
آپریل، خشونت  ماه  در  طالبان  بهاری  عملیات 
در  است.  یافته  افزایش  افغانستان  در  دیگر  بار 
گفت وگوهای »بین االفغانی« که اوایل ماه جاری 
نیز  افغانستان  جامعه  نمایندگان  شد،  برگزار 
راه  می تواند  که  گفت وگوهایی  بودند؛  شامل 
حکومت  با  طالبان  مستقیم  مذاکره ی  برای  را 
سرباز  هزار   1۴ حدود  کند.  هموار  افغانستان 
توافق  دارند.  حضور  افغانستان  در  امریکایی 
این  عمده ی  خروج  احتماال  طالبان  با  صلح 

سربازان را کلید خواهد زد.
دستوراتش  بیش تر  او  که  می گوید  عبداهلل 
را از پشاور دریافت می کرد؛ شهری در پاکستان 
که بسیاری از فرماندهان طالبان در آن تحصیل 
با  پشاور  می کنند.  زندگی  هنوز  تا  و  کرده اند 
موتر و جاده خوب و هموار حدود دو ساعت 

از بتی کوت فاصله دارد.
ساخت  حال  در  صحِی  مرکز  در  انفجار 

کارگر  چندین  جان 
مردم  گرفت.  را 
آن  به  شدیدا  محل 
حاال  اما  داشتند  نیاز 
خرابه ی  جز  چیزی 
آن باقی نمانده است. 
که  بود  انفجار  این 
عبداهلل  شد  باعث 
زندگی اش  مورد  در 
او  کند.  تجدیدنظر 
می گوید: »قبل از این 
نابودی  دستور  که 
رفتم  بدهم،  را  آن 
بیندازم.  نگاهی  تا 
ساختمانی  کارگران 
سوزان  آفتاب  زیر 
بودند.  کار  مشغول 

لس آنجلس تایمزـ  استفانی گلینسکی

مترجم: جلیل پژواک

پانزده سال پشیمانی؛ 
فرمانده سابق طالبان که اکنون در خفا زندگی می کند

انفجار در مرکز صحِی در حال ساخت جان چندین 
کارگر را گرفت. مردم محل شدیدا به آن نیاز داشتند 
اما حاال چیزی جز خرابه ی آن باقی نمانده است. این 
انفجار بود که باعث شد عبدالله در مورد زندگی اش 
تجدیدنظر کند. او می گوید: »قبل از این که دستور 
نابودی آن را بدهم، رفتم تا نگاهی بیندازم. کارگران 
ساختمانی زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند. ما 
در آن زمان به شدت به خدمات صحی نیاز داشتیم و 
کم کم آن را به دست می آوردیم. انفجار همه چیز را با 

خاک یک سان کرد.«
کرد.  تغییر  عبدالله  برای  وضعیت  بعد  به  آن  از 
بمب گذاری کلینیک به دلش ننشست و اندکی پس 
فرماندهانش  با  کرد  و سعی  رفت  پشاور  به  آن  از 
دیدار کند. او می خواست رسما از طالبان »استعفا« 
دهد. عبدالله می گوید: »مرا لت وکوب و سه ماه زندانی 
کردند.« او تنها زمانی آزادی اش را به دست آورد که 
طالبان  برای  جنگیدن  به  داد  قول  فرماندهانش  به 
ادامه می دهد. طالبان در عوض وعده دادند که معاش 
بیش تری )50 هزار روپیه پاکستانی( به او می دهند. 
روپیه پاکستانی ارز تقریبا رایج ننگرهار است؛ والیتی 
که در امتداد خط دیورند بین افغانستان و پاکستان 

قرار دارد.

لوگر  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
ولسوالی  در  هوایی  حمله ی  یک  نتیجه ی  در  که  می گویند 
»برکی برک« این والیت هشت نفر کشته و شش نفر دیگر 

زخمی شده اند.
ویس عبدالرحیم زی، ولسوال ولسوالی برکی برک لوگر 
 2:00 ساعت  حوالی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
»دشت  منطقه ی  در  سرطان(   31 )دوشنبه،  دیروز  بامداد 
انجام شده است که  این ولسوالی حمالت هوایی  خاکه«ی 
در نتیجه هشت نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شده اند.

آقای عبدالرحیم زی هرچند مشخص نکرد که حمله ی 
هوایی از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته یا داخلی، 
قرار  این حمله یک کمپ کوچی ها هدف  در  که  اما گفت 

گرفته است. 
او افزود که هویت کشته شدگان به دلیل این که ساحه ی 
حمله تحت کنترل طالبان است، مشخص نشده، اما زخمیان 
نیز می شود. به  همه غیرنظامی اند که شامل زنان و کودکان 
گفته ی او، زخمیان برای درمان به شفاخانه ی ولسوالی برکی 

برک منتقل شده و وضعیت شان خوب گزارش شده است.

در همین حال، شاپور احمدزی، سخن گوی فرماندهی 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  لوگر  والیت  پولیس 
نیروهای  و  خارجی  نیروهای  سوی  از  هوایی  حمله ی  این 

کماندو به صورت مشترک انجام شده است.
آقای احمدزی گفت که در این حمله هشت جنگ جوی 
گروه طالبان کشته و مقداری سالح و مهمات این گروه نیز 

از بین برده شده است. 
لوگر  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  هم،  سویی  از 
گفت که نماینده ی کوچی ها ادعا کرده که در این حمله 9 

غیرنظامی به شمول چهار کودک، چهار زن و یک مرد کشته 
و شش غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

آقای احمدزی کشته و زخمی شدن غیرنظامیان را تأیید 
یا رد نکرد، اما گفت که یک هیأت از سوی والی این والیت 
بررسی  را  حمله   این  در  غیرنظامیان  تلفات  تا  شده  تعیین 

کند.
در  حاضر  حال  در  تعیین شده  هیأت  او،  گفته ی  به 
این موضوع است و  بررسی  برکی برک مصروف  ولسوالی 

نتایج بررسی های آن تا کنون گزارش نشده است.

حمله ی هوایی در لوگر؛ »یک هیأت ادعای تلفات غیرنظامیان را بررسی می کند«
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رامین کمانگر، نویسنده و پژوهشگر 
با وجودی که  این روزها تب وتاب و دغدغه ی صلح و گفت وگوهای آن باالست. 
گفت وگوهای صلح بیش تر صورت استخباراتی و اطالعاتی دارد و به نظر می رسد وزنه ی 
از  به نحوی  نیز  دیگر  تعداد  باشد،  آن سنگین تر  تعیین جهت  در  اطالعاتی  سازمان های 
انحا در این عرصه فعال هستند. از آن هایی که در چند نشست به اصطالح »بین االفغانی« 
اشتراک داشتند گرفته تا فعاالن رسانه ای، فعاالن حقوق زن، استادان دانشگاه  و نویسندگان 
و پژوهش گران مختلف در این مورد دغدغه دارند، فعالیت می کنند و می نویسند. در این 
ـ  آن هایی که در جبهه مقابل طالب فکری قرار دارند ـ  کوتاه به موقف همین گروه ها 
پرداخته می شود. بخش بزرگ این گروه را نسل نو افغانستان ـ آن هایی که در مناسبات 
جنگی قبل از بن دخیل نبودند ـ تشکیل می دهد. چه آن جا که بحث قلم و نوشته در میان 
است و چه آن جا که سخن از فعال رسانه ای و حقوق زن است، بیش تر نسل نو حضور 
دارد تا نسل قبل. از جهتی این خوب است و شایسته ی تقدیر، اما حاال که با گذشت 
چند ماه از گفت وگوهای صلح مقداری از راه پیموده شده، دیده می شود که گروه مقابل 
به صورت  و  اوضاع  بر  مرتب  انسجام یافته،  به صورت  مسأله اش  طرح  از  فکری،  طالب 
گفتمانی  واحد عاجز است. در واقع تعدادی از مباحث به صورت پراکنده در گفت وگوها 
مطرح می شود که هر آن ـ حتا بعد از توافق نهایی صلح به هرصورت احتمالی  که باشد ـ 
می تواند صورت دیگری بگیرد. آن چه در گفت وگوهای طالبان با هیأت افغانستانی روی 
میز قرار دارد و همه را )افراد دور میز و خارج از آن( مشغول داشته، سه مبحث کلی 
است: 1. حکومت اسالمی؛ 2. دست آوردهای 18 سال اخیر؛ 3. حقوق زنان. این بحث ها 
خیلی کژبرنده و گمراه کننده است. گژبرنده و گمراه کننده از آن جهت که از یک طرف 
این مباحث تمام موارد اختالف برانگیز با طالبان نیست و از طرف دیگر تفاسیر و فهم های 
مختلف از این مباحث وجود دارد. از این جا به نظر می رسد دچار فقدان بنیادهای نظری 
برای طرح مسأله خویش هستیم. زمانی که از حکومت اسالمی، دست آوردهای 18 سال 
اخیر و حقوق زنان صحبت می کنیم، واضح نیست در قالب چه نظریه  و گفتمانی طرح 
مباحث  نظری  مبنای  نخست  باید  باشد،  روشن  تکلیف  این که  برای  می کنیم.  موضوع 
خویش و طرف مقابل را روشن سازیم؛ کاری که تا کنون در حد توانایی فعالین عرصه  
بنیادی. این یکی  نبوده است. به واقع مباحث  ما بیش تر صورت شکلی داشته است تا 
هم از آن جهت است که فضای 18 سال اخیر برای نسلی که امروز در صحنه حاضرند، 
صورت مصنوعی داشته است. مصنوعی از آن جهت که آبشخور جامعه ی نسبتا بازی که 
در این سال ها در شهرها شکل گرفت به لحاظ سنتی برای این فضا ناشناخته بود/ است. 
از  که  بود  فکری ای  شالوده ی جریان های  یافت،  تجلی  عمل  در  نسبی  به صورت  آنچه 
رنسانس شروع و به صورت نامتجانس در نئولیبرالیسم فشرده شد. چون از این جریان ها 
آگاهی نداریم، طرح مسأله ی ما صورت بنیادی ندارد و هر آن می تواند به مشکل بخورد. 
از همین رو است که بخش بزرگ بحث ما به حق تحصیل، کار و نحوه پوشش زنان 

گفتمان متصلب جامعه ی بسته، نمی تواند موارد اشاره شده را در برگیرد. از این جا دیده 
می شود که حتا اگر با طالبان توافق حاصل شود باز هم در عمل توافقی حاصل نشده است. 
مسأله را به صورت دیگری نیز می توان طرح کرد؛ به فرض اگر طوری که شرح رفت هم 
نشود، مثال طالبان در همین مورد مشخص موقف مقابل خود را بپذیرد و زنان در شهرها 
با شرایط فعلی به تحصیل و کار بپردارند. پرسش بعدی این است: زنی که آموزش دیده 
و کار و فعالیت می کند، اگر دیگراندیش باشد چه؟ در ساختاری که طالب بخشی از آن 
را تشکیل بدهد، جای چنین آدمی کجا خواهد بود؟ بیش تر از این ها، مورد توجه بودن 
رسانه ای مبحث حقوق زنان باعث شده از نقض آزادی های فردی مردان در چتر گفتمان 
طالبانی کم تر سخن گفته شود. درحالی که گفتمان طالبانی همه را شامل می شود و به لحاظ 

فکری و رفتاری تعیین تکلیف می کند. 
دیده می شود که چون مبنای نظری و گفتمانی نداریم، آنچه طرح می کنیم محدود 
است. به اندازه ی که حتا خودش را دفاع نمی تواند. اگر مسأله صورت گفتمانی نداشته 
باشد، به ناچار در مورد تعدادی از موضوعات متفرقی صحبت خواهد شد که بیش تر به 
پریدن از شاخه ای به شاخه ی دیگر خواهد بود تا پرداختن به ریشه و بن موضوع. تعداد 
این شاخه ها خیلی بیش تر از آن است که گفت وگوها بتواند به همه بپردازد. در نتیجه، در 
شرایطی که اختالف ها خیلی عمیق تر و گسترده تر است، توافق بر پاره ی موارد به صورت 

مبهم حاصل خواهد شد.
معنی  این  به  تقویت می کند.  را  ناقص  روند  این  با حضور رسانه ها  روانی  عوامل 
که تقریبا همه ی آن های که در گفت وگوها حضور دارند، به دلیل زمینه ی حضورشان در 

خالصه شده است. 
به نظر می رسد از طرح آنچه مسأله  باری، آنچه گفته می شود مسأله ی ما نیست و 
به صورت  مسأله  طرح  چیست؟  مسأله  پس  که  است  این  پرسش  حاال  عاجزیم.  است 
به صورت فشرده گفتمان  ما  تفکیک گفتمانی ممکن است. مسأله ی  با  بنیادی یکی هم 
متجدد جامعه ی باز است. این گفتمان در مقابل گفتمان متصلب جامعه ی بسته ی طالبانی 
قرار دارد. اگر مسأله ما به این صورت طرح و دفاع نگردد، در هر صورت دیگرش به 
مشکل خواهد خورد. به ویژه که گفتمان طالبانی مشخص و روشن است و طالبان به لحاظ 
نظری در گفت وگوها این برتری را دارند. در وضعی که طالبان در قالب گفتمان خویش 
از هر موضوعی نسخه ی اسالمی اش را دعوا دارند و ما می دانیم که نسخه ی اسالم سیاسی 
طالبان چه سازوبرگی دارد؛ تعدادی چون از فهم مباحث گفتمانی عاجزند خوشبین اند 
که فکر طالبانی تغییر کرده است. تغییر تفکر طالبانی بدون تغییر گفتمانی ممکن نیست. 
بگذارید برای بیان مراد وضع احتمالی ای را تصویر کنیم: تصور شود با طالبان در مورد حق 
آموزش و کار زنان توافق حاصل شود و طالبان با این دو مورد موافقت نشان دهند. حاال 
این توافق در عمل چه صورتی خواهد داشت؟ از نظر طالبان آموزش تا هر سطحی که 
باشد، در صنف های جداگانه است. بر این مبنا کار هم که باید در دفترهای جداگانه باشد. 
جزئیات نحوه ی پوششی را که طالبان برای زنان در این فضاها در نظر دارند نیز مشخص 
است. در کنار آن آیا آموزش شامل فراگیری نوازندگی، آوازخوانی و در کل هنر خواهد 
شد؟ آیا از دید طالبان اشتغال داشتند به هنر کار تعریف می شود؟ پاسخ در صورتی مثبت 
خواهد بود که در تفکر طالبانی تغییر گفتمانی رخ دهد. گفتمان اسالم سیاسی طالبانی، 

»در چند قدمی یک فاجعه«؛ 
طالبان یک پایگاه ارتش را در باالمرغاب بادغیس محاصره کرده اند

در  افغانستان  ارتش  پایگاه  یک 
از  بادغیس  والیت  باالمرغاب  ولسوالی 
کامل  محاصره ی  در  این سو  به  هفته  دو 
طالبان قرار دارد. از 10 روز به این سو حتا 
در  نشست  توانایی  ارتش  چرخبال های 

اطراف این پایگاه را ندارند.
یک منبع از داخل این پایگاه مشروط 
به حفظ هویتش به روزنامه اطالعات روز 
شده  تنگ  حدی  به  محاصره  که  گفت 
است که از 10 روز به این سو زخمی ها و 
پیکر سربازان کشته شده منتقل نشده است. 
به گفته او پیش از آن، چرخبال های ارتش 
آن ساحه  اکمال و رساندن غذا در  برای 
نشست می کرد، اما از 15 روز به این سو 
که طالبان محاصره را تنگ تر کرده است، 

نیروی قوی و مستحکم ما مستقر است. 
جای نگرانی نیست.«

 10 از  که  می افزاید  عارف  آقای 
به این سو عملیات های پاک سازی و  روز 
حمالت شبانه در باالمرغاب و  به ویژه در 
روستاهای اطراف این پایگاه جریان دارد. 
والیت  نمایندگان  دیگر  سوی  در 
شورای  اعضای  و  مجلس  در  بادغیس 
که  می دهند  هشدار  والیت  این  والیتی 
اگر برای نجات جان این سربازان اقدامی 
رخ  انسانی  فاجعه ی  است  ممکن  نشود، 

دهد. 
مردم  نماینده ی  عثمانی،  عبدالبصیر 
بادغیس در مجلس نمایندگان به روزنامه 
ارتش  سربازان  می گوید  روز  اطالعات 
در  باالمرغاب  ولسوالی  در  کماندو  و 
وضعیتی قرار دارند که اگر به زودی برای 
نشود،  راه اندازی  عملیاتی  آنان  نجات 
ممکن آنان به طالبان تسلیم یا تلف شوند. 

مصروف  آن جاها  در  ارتش  طیاره های  و 
شود، احتمال یک فاجعه ی انسانی وجود 

دارد.«
که  می گوید  اما  ملی  دفاع  وزارت 
جدی  پایگاه  این  در  سربازان  مشکالت 
غذا  و  امکانات  و  نیست  نگران کننده  و 
معاون  عارف،  زبیر  می رسد.  سربازان  به 
روزنامه  به  دافاع  وزارت  سخن گوی 
اطالعات روز می گوید که رهبری وزارت 
در جریان وضعیت  لحظه  به  لحظه  دفاع 
نیست:  نگران کننده  مسأله  و  دارد  قرار 
جای  هر  در  سرباز   هر  به  »رسیدگی 
است.  دفاع  وزارت  اولویت  از  افغانستان 
هستیم.  جریان  در  لحظه  به  لحظه  ما 
مشکالت به زودی رفع می شود. در آن جا 

هیچ چرخبالی نمی تواند در آن جا بنشیند: 
هوا  از  غذایی  بسته های  »در حال حاضر 

پرتاب می شود.« 
ولسوالی باالمرغاب در غرب والیت 
بادغیس حدود دو ماه پیش به دست طالبان 
سقوط کرد. حاال همین پایگاه نظامی که 
تنها  مانده اند،  گیر  آن  در  ارتش  نیروهای 
بخشی از این ولسوالی است که در اختیار 

دولت است. 
این منبع می گوید چهار ماه می شود از 
گوشت و میوه خبری نیست و حتا به مواد 
اولیه ی خوراکی نیز دسترسی ندارد: »گاهی 
برنج می رسد، اما روغن نیست، برنج است 
ولی نمک نیست، چهار ماه می شود که از 
برنج  یک  نیست.  خبری  میوه  و  گوشت 

این  که  هرچند  می گوید  عثمانی  آقای 
موضوع از آدرس شورای نظامی والیت به 
مرکز گزارش داده شده است، اما تا کنون 

اقدامی صورت نگرفته است. 
در عین حال عبدالعزیز بیگ، رییس 
این  که  بادغیس می گوید  شورای والیتی 
سربازان در جایی با ابعاد 2500 متر مربع 
گیرمانده اند و طالبان از هرگوشه که چند 
سرباز  چندین  می کنند،  شلیک  هاوان 
زخمی می شوند. به گفته ی او از ده روز 
به این سو زخمی ها و کشته شدگان به دلیل 
فرودآمدن  توانایی  ارتش  این که چرخبال 
منتقل  ندارد،  را  ارتش  پایگاه  این  در 

نشده اند. 
یک  احتمالی  وقوع  از  بیگ  آقای 
ارتش  پایگاه  این  در  انسانی  فاجعه ی 
به  توجهی  »هیچ  می کند:  نگرانی  ابراز 
دو-سه  که  است  درست  نمی شود.  آنان 
را  راکتی  تا  از هوا می آید، چند  تا طیاره 

خشک است، با همان می گذرانیم.«
به گفته ی این منبع، سربازان ارتش و 
امنیت که برای 10 تا 15 روز  کماندو و 
رفته بودند، بیش از پنج ماه است که در 
همین پایگاه گیر مانده اند. او می گوید که 
هرچند پس از واقعه ی که برای کماندوها 
در ولسوالی آب کمری این والیت رخ داد، 
چرخ بال های  و  هواپیماها  گشت وگذار 
ارتش و بمبارد مواضع طالبان افزایش یافته 
است و توجه بیش تر شده است، اما با آن 
هم مشکالت زیاد است. از جمله کمک 
هوایی به موقع نمی رسد و طرح عملیات 
است:  نشده  گرفته  دست  روی  کنون  تا 
»اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و 
در نقاط کشور دیگر درگیری شدت یابد 

گفت وگوهای صلح؛ 
مسأله چیست و چطور از طرح آن عاجزیم؟

زمانی که از حکومت اسالمی، دست آوردهای ۱8 سال اخیر و 
حقوق زنان صحبت می کنیم، واضح نیست در قالب چه نظریه  
و گفتمانی طرح موضوع می کنیم. برای این که تکلیف روشن 
باشد، باید نخست مبنای نظری مباحث خویش و طرف مقابل 
را روشن سازیم؛ کاری که تا کنون در حد توانایی فعالین عرصه  
نبوده است. به واقع مباحث  ما بیش تر صورت شکلی داشته 
است تا بنیادی. این یکی هم از آن جهت است که فضای ۱8 سال 
اخیر برای نسلی که امروز در صحنه حاضرند، صورت مصنوعی 
داشته است. مصنوعی از آن جهت که آبشخور جامعه ی نسبتا 
بازی که در این سال ها در شهرها شکل گرفت به لحاظ سنتی 

برای این فضا ناشناخته بود/ است. 

بادغیس می گویند اوضاع  آن طور که اعضای شورای والیتی 
امنیتی در این والیت در حال حاضر در بدترین حالتش رسیده 
است، طوری که که به جز ساختمان ولسوالی، فرماندهی پولیس 
و در بعضی  ولسوالی ها بازار، بقیه جاها و روستا ها در اختیار 

طالبان است. 
عبدالعزیز بیگ، رییس شورای والیتی بادغیس می گوید که از 
میان شش ولسوالی، باالمرغاب به طور کامل در اختیار طالبان 
است و در ولسوالی های قادس، جوند، مقر، آب کمری به شمول 
شهر قلعه ی نو مرکز این والیت، گروه طالبان فعالیت گسترده 

دارد.

لطف علی سلطانی 
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عصمت اهلل سروش 

گفتمان متصلب جامعه ی بسته، نمی تواند موارد اشاره شده را در برگیرد. از این جا دیده 
می شود که حتا اگر با طالبان توافق حاصل شود باز هم در عمل توافقی حاصل نشده است. 
مسأله را به صورت دیگری نیز می توان طرح کرد؛ به فرض اگر طوری که شرح رفت هم 
نشود، مثال طالبان در همین مورد مشخص موقف مقابل خود را بپذیرد و زنان در شهرها 
با شرایط فعلی به تحصیل و کار بپردارند. پرسش بعدی این است: زنی که آموزش دیده 
و کار و فعالیت می کند، اگر دیگراندیش باشد چه؟ در ساختاری که طالب بخشی از آن 
را تشکیل بدهد، جای چنین آدمی کجا خواهد بود؟ بیش تر از این ها، مورد توجه بودن 
رسانه ای مبحث حقوق زنان باعث شده از نقض آزادی های فردی مردان در چتر گفتمان 
طالبانی کم تر سخن گفته شود. درحالی که گفتمان طالبانی همه را شامل می شود و به لحاظ 

فکری و رفتاری تعیین تکلیف می کند. 
دیده می شود که چون مبنای نظری و گفتمانی نداریم، آنچه طرح می کنیم محدود 
است. به اندازه ی که حتا خودش را دفاع نمی تواند. اگر مسأله صورت گفتمانی نداشته 
باشد، به ناچار در مورد تعدادی از موضوعات متفرقی صحبت خواهد شد که بیش تر به 
پریدن از شاخه ای به شاخه ی دیگر خواهد بود تا پرداختن به ریشه و بن موضوع. تعداد 
این شاخه ها خیلی بیش تر از آن است که گفت وگوها بتواند به همه بپردازد. در نتیجه، در 
شرایطی که اختالف ها خیلی عمیق تر و گسترده تر است، توافق بر پاره ی موارد به صورت 

مبهم حاصل خواهد شد.
معنی  این  به  تقویت می کند.  را  ناقص  روند  این  با حضور رسانه ها  روانی  عوامل 
که تقریبا همه ی آن های که در گفت وگوها حضور دارند، به دلیل زمینه ی حضورشان در 

فرهنگ اجتماعی انکار و نادیده  گرفته شدن، به لحاظ روانی تمایل مفرط به دیده شدن و 
حضور رسانه ای دارند. در شرایطی که از طرح مباحث بنیادی عاجزند، پی هم از طریق 

شبکه های مختلف حضور می یابند و چند موضوع کلی را چندباره تکرار می کنند. 
گیریم که بحث در گفت وگوها رسیدن به نقاط مشترک باشد و ما به آن نیاز داشته 
باشیم، مادامی که تعیین کننده ی عمل گفتمان های جداگانه باشد، رسیدن به چنین نقاطی 
ممکن نیست. از این رو اگر قرار باشد توافقی حاصل شود که نتیجه اش درجازدگی و 
انحطاط نباشد، این توافق باید در محور گفتمان متجدد جامعه ی باز حاصل شود. این 
گفتمان در صورتی که خوب طرح و دفاع گردد، می تواند عملی باشد، به ویژه که برخالف 
گفتمان مقابل ظرفیت جذب گفتمان حریف را، با تغییری در آن دارد. طوری که اگر در 
گفت وگوها بر تمامیت زدایی از گفتمان طالبانی متمرکز شده و در آن موفق شویم، گفتمان 
ما می تواند موارد دیگر را دربرگیرد. بستر اصلی مفهوم مورد توافق آزادی تمامیت زدایی 
و  باشد  مختار  است،  نکرده  را صلب  دیگری  آزادی  که  آن جا  تا  فردی،  این که  است. 
برایش تعیین تکلیف نگردد. ایراد اصلی گفتمان طالبانی تعیین تکلیف جمعی در همه ی 
موارد، که بخش بزرگ آن شامل حوزه ی خصوصی می شود، است. اگر صورت جمعی ـ 
تمامیت خواهانه؛ آن چه که می تواند آزادی دیگری را نقض کندـ  این گفتمان برداشته شود، 

می تواند به عنوان روش زندگی برای طالب در یک جامعه ی باز مطرح باشد.
کوتاه این که اگر در نتیجه ی تفکیک گفتمانی در گفت وگوها به تغییر گفتمان متصلب 
جامعه ی بسته ی طالبانی نرسیم، توافق صلح در هر صورت دیگرش وضع بالفعل جنگی 

روستایی را به وضع بالفعل جنگی شهری تبدیل خواهد کرد. 

»در چند قدمی یک فاجعه«؛ 
طالبان یک پایگاه ارتش را در باالمرغاب بادغیس محاصره کرده اند

این  که  هرچند  می گوید  عثمانی  آقای 
موضوع از آدرس شورای نظامی والیت به 
مرکز گزارش داده شده است، اما تا کنون 

اقدامی صورت نگرفته است. 
در عین حال عبدالعزیز بیگ، رییس 
این  که  بادغیس می گوید  شورای والیتی 
سربازان در جایی با ابعاد 2500 متر مربع 
گیرمانده اند و طالبان از هرگوشه که چند 
سرباز  چندین  می کنند،  شلیک  هاوان 
زخمی می شوند. به گفته ی او از ده روز 
به این سو زخمی ها و کشته شدگان به دلیل 
فرودآمدن  توانایی  ارتش  این که چرخبال 
منتقل  ندارد،  را  ارتش  پایگاه  این  در 

نشده اند. 
یک  احتمالی  وقوع  از  بیگ  آقای 
ارتش  پایگاه  این  در  انسانی  فاجعه ی 
به  توجهی  »هیچ  می کند:  نگرانی  ابراز 
دو-سه  که  است  درست  نمی شود.  آنان 
را  راکتی  تا  از هوا می آید، چند  تا طیاره 

مواد غذایی  بسته  یا چند  شلیک می کند، 
روی  تدابیر جدی تر  باید  می کند.  پرتاب 
دست گرفته شود، یا عملیات قوی هوایی 
صورت گیرد یا قطار قدرتمند زمینی اعزام 
شود و ساحه را تصفیه کند و آنان را نجات 
راه اندازی  عملیاتی  نمی توانند  اگر  دهند. 
کنند، پیش از وقوع یک فاجعه ی انسانی 
باید از آن جا خارج شوند. وقتی ولسوالی 
به دست ما نباشد، در یک ساحه ی خشک 
تا   500 که  فایده  چه  کوه  با  محصور  و 

جوان را در خطر بیندازیم.«
این در حالی است که چندی قبل در 
نیروهای  به  پی ضدحمله ی گروه طالبان 
والیت  آبکمری  ولسوالی  در  کوماندو 
سرباز   36 گذشته  هفته ی  در  بادغیس 

ارتش جان باختند.
ولسوالی های  اکثر  در  طالبان  حاکمیت 

بادغیس 
والیتی  شورای  اعضای  که  آن طور 
این  در  امنیتی  اوضاع  می گویند  بادغیس 
والیت در حال حاضر در بدترین حالتش 
رسیده است، طوری که که به جز ساختمان 
بعضی   در  و  پولیس  فرماندهی  ولسوالی، 
ولسوالی ها بازار، بقیه جاها و روستا ها در 

اختیار طالبان است. 
شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
والیتی بادغیس می گوید که از میان شش 
در  کامل  به طور  باالمرغاب  ولسوالی، 
ولسوالی های  در  و  است  طالبان  اختیار 
به شمول  آب کمری  مقر،  جوند،  قادس، 
گروه  والیت،  این  مرکز  نو  قلعه ی  شهر 

طالبان فعالیت گسترده دارد.
و  ناامنی  که  می افزاید  بیگ  آقای 
ترورهای هدفمند در شهر کوچک قلعه ی 
نو نیز مردم این والیت را به شدت نگران 
اواخر  این  در  او  گفته ی   به  است.  کرده 
گشت وگذار حتا در محدوده ی ساختمان 
والیت دشوار شده است: »در این اواخر 
شهر قلعه ی نو به حدی ناامن شده است 
که در کم تر از یک ماه چندین مامور دولتی 
و افراد نظامی در داخل شهر ترور شدند.«

می گوید،  بیگ  آقای  حال  عین  در 
شاهراه هرات قلعه ی نو که از راه های مهم 
و حیاتی والیت بادغیس است، از نزدیک 
به شش ماه به این سو به شدت ناامن شده 
پی  در  که  می گوید  همچنین  او  است. 
گسترش ناامنی، کار جاده حلقوی که یک 
بود،  شده  آغاز  والیت  این  در  قبل  سال 
گفته ی  به  شد.  متوقف  قبل  روز   15 نیز 
او طالبان حدود 20 روز قبل یک انجنیر 
پروژه ی جاده حلقوی را ربودند و در پی 

آن پروژه متوقف شد. 
والیت بادغیس در شمال غرب کشور، 
یکی از والیت های ناامن افغانستان است. 
ولسوالی باالمرغاب این والیت از پارسال 
به این سو چندین بار بین دولت افغانستان و 
گروه طالبان دست به دست شد. در آخرین 
به دست  ولسوالی  این  قبل  ماه  دو  مورد 
تنها  حاظر  حال  در  کرد.  سقوط  طالبان 
در  ارتش  محاصره شده ی  پایگاه  همین 
اختیار  در  مربع،  متر   2500 محدوده ای 

دولت افغانستان است.

غیردولتی  مخابراتی  شرکت های 
و  روشن  بیسیم،  افغان  )اتصاالت، 
ام تی ان( پس از آنچه »دریافت تهدید 
از منبع نامعلوم« عنوان می شود، از سه 
 شب پیش به این طرف، شبانه فعالیت 

خود را در بلخ قطع کرده اند. 
ناراحتی  باعث  مسأله  این 
بلخ  بلخ شد و والی  حکومت محلی 
فعالیت  دوباره  اگر  که  داد  دستور 
قطع  شب  طرف  از  شرکت ها  این 
شود، نمایندگی های آن ها را در شهر 
و  می کند  الک  و  مهر  شریف  مزار 
فعالیت شان در جریان روز نیز ممنوع 
می شود. با بی توجهی به دستور والی 
شرکت های  فعالیت  دوباره ی  قطع  و 
یک شنبه شب،  در  مخابراتی 
شرکت های  ساحوی  نمایندگی های 
دوشنبه  روز  غیردولتی  مخابراتی 
این  و  مسدود  شریف  مزار  شهر  در 
غیرفعال  نیز  روز  جریان  در  شبکه ها 

شد.
خدمات  متوقف شدن  با 
غیردولتی،  مخابراتی  شرکت های 
برقراری  در  شریف  مزار  ساکنان 
تماس با مشکل مواجه شد و »سالم« 
تنها شرکت مخابراتی دولتی نتوانست 
بدهد.  پاسخ  را  آن ها  نیازمندی های 
شریف،  مزار  شهر  ساکنان  گفته ی  به 
مخابراتی  شبکه ی  سیم کارت  قیمت 
فعال  شبکه ی  یگانه  ـ  سالم  دولتی 
 100 از  ـ  شریف  مزار  حاضر  حال 
افغانی   2000 الی   500 به  افغانی 

رسیده است.
قطع خدمات شبانه ی شرکت های 
سرطان(   29( شنبه شب،  از  مخابراتی 
آغاز شد. محمداسحاق رهگذر، والی 
از  انتشار عکس  با  بلخ روز یک شنبه 
بلخ  دیگر  محلی  مقام های  با  دیدار 
نوشت  خود  فیس بوک  صحفه ی  در 
عامه  نظم  و  امن  مختل ساختن  که 
و  نیست  قبول  قابل  کسی  هیچ  برای 
مقام والیت به صورت جدی قضیه ی 
شبکه های  قبال  در  را  شنبه َشب 
»طبیعی  می کند:  بررسی  مخابراتی 
قانون  پنجه ی  به  مقصر  که  است 
کسی  هیچ  به  شد.  خواهد  سپرده 
اجازه نمی دهیم تا آسایش مردم ما را 

به چالش بکشد.«
روز  در  همچنان  رهگذر  آقای 
رییس شورای  با  را  نشستی  یک شنبه 
والیتی، معاونان مقام والیت، فرمانده 
ملی،  امنیت  رییس  بلخ،  پولیس 
نمایندگان  استیناف،  دادستانی  رییس 

مخابراتی  شرکت های 
بیسیم،  افغانستان 
ام تی ان،  اتصاالت، 
سایر  و  روشن، سالم 
مربوط  شرکت های 
مخابراتی برگزار کرد. 
س  سا ا بر
مقام  خبرنامه ی 
والیت بلخ، نمایندگان 
مخابراتی  شرکت های 
که صالحیت  گفته اند 
در  شبکه ها  قطع 
نمایندگان  اختیار 
بلکه  نیست،  والیتی 
دریافت  بخاطر 
دفتر  مسئوالن  تهدید، 
را  شبکه ها  مرکزی 

قطع کرده است.
امنیت  رییس 
ملی و فرمانده پولیس 
گزارش  ارایه ی  با 
وضعیت  از  امنیتی 
که  گفته اند  بلخ، 
تهدیدی  هیچ گونه 
بلخ وجود  در والیت 
هیچ کسی  و  ندارد 
امنیتی  تهدید  بر  مبنی 
جریان  در  را  آن ها 
قرار نداده است: »قطع 
مخابراتی  شبکه های 
یک تصمیم توطیه آمیز 

هیچ گونه  آن  باره  در  ما  که  است 
توجیهی را نمی توانیم بپذیریم.«

بلخ،  والی  میان  نشست  این  در 
مقام  معاونان  والیتی،  شورای  رییس 
والیت، فرمانده پولیس و رییس امنیت 
چهار  ساعت  تا  که  شده  فیصله  ملی 
نمایندگی های  تمامی  یک شنبه،  عصر 
دفاتر  با  تا  دارند  مسئولیت  شرکت ها 
این  و  شوند  تماس  به  مرکزی شان 
مشکل را حل کنند، در غیر آن تمامی 
مخابراتی  شبکه های  نمایندگی های 
مهر و الک شده و مجوز فعالیت شان 
در والیت بلخ گرفته می شود: »حفظ 
در  ما  مردم  ذهنی  آرامش  و  امینت 
اولویت قرار دارد، اجازه نمی دهیم که 
فکری  و  ذهنی  امنیت  توطیه چینی  با 

مردم ما به چالش کشیده شود.«
والی  عصر  چهار  ساعت  از  بعد 
خود  فیس بوک  صحفه ی  در  بلخ 
والیت  مقام  فیصله  »این  نوشت: 
است: هر شبکه ای که در هنگام شب، 
فردا  کند،  را خاموش  آنتن دهی خود 

در  شرکت  آن  دفتر 
مسدود  بلخ  والیت 
به  کمک  جرم  به  و 
دادستانی  به  دشمن، 

معرفی می شود.«
یک شنبه شب 
مخابراتی  شرکت های 
خدمات شان  دوباره 
حکومت  و  قطع  را 
مطابق  نیز  بلخ  محلی 
نمایندگی های  فیصله، 
مخابراتی  شرکت های 
مهر  را  غیردولتی 
کردند.  الک  و 
چهار  دوشنبه  روز 
مخابراتی  شبکه های 
شریف  مزار  در 

غیرفعال بود.
یا  واقعی  تهدید 

»توطیه«؟
ی  سخن گو
در صحبت  بلخ  والی 
روز  اطالعات  با 
می گوید که نمایندگان 
مخابراتی  شرکت های 
نشست  در  غیردولتی 
محلی  مقام های  با 
طرف  از  که  گفته اند 
نامعلومی  آدرس 
دریافت  تهدید 
گفته ی  به  کرده اند. 
او،  یکی از مسئوالن امنیتی شرکت ها 
تماس  نامعلومی  آدرس  از  که  گفته 
که  شده اند  تهدید  و  کرده  دریافت 
اگر هنگام شب فعالیت داشته باشند، 
دوش خود  آن ها  به  بعدی  مسئولیت 

خواهد بود.
آنچه اعالمیه و هشدار والی بلخ 
نشان  والی  سخن گوی  صحبت  و 
می دهد، از دید حکومت محلی بلخ، 
شرکت های مخابراتی دولتی براساس 
از طرف  را  فعالیت شان  »توطیه«  یک 

شب قطع می کنند.
سخن گوی  فرهاد،  احمد  منیر 
شرکت های  وقتی  می گوید  بلخ  والی 
فعالیت  دشمن  دستور  به  مخابراتی 
نشان دهنده ی  می کند،  قطع  را  خود 
دشمن  همکار  این ها  که  است  آن 
مقامات  دستور  به  این ها  »اگر  است: 
معلوم دار  نمی کنند،  اعتنا  دولتی شان 
است که این ها زیر چتر دولت نه، بلکه 
زیر چتر مخالفان زندگی می کنند. این 
کار شرکت های مخابراتی همکاری و 

انداختن آب به آسیاب دشمن است.«
آقای فرهاد می افزاید تا زمانی که 
به صورت  مخابراتی  شرکت های 
را  فعالیت شان  که  ندهند  تعهد  کتبی 
می گیرند،  سر  از  ساعت   2۴ به طور 
نمایندگی های ساحه ای این شرکت ها 
خواهد  مسدود  شریف  مزار  در 
و  کرده ایم  وارد  را  فشارها  »ما  ماند: 
و  مخابرات  وزارت  که  امیدواریم 
اداره اترا این مشکل را با شرکت های 
مخابراتی به صورت دایمی حل کنند.«
عضو  خیراندیش،  محمدابراهیم 
گفت وگو  در  بلخ  والیتی  شورای 
که  می گوید  روز  اطالعات  با 
گروه  از سوی  مخابراتی  شرکت های 
طالبان تهدید شده است. او می افزاید 
پشت  سیاسی  حرف های  احتمال  که 
تهدید  از  جدا  و  می رود  نیز  پرده 
نیز  دیگر  حرف های  احتماال  طالبان 
بر  فشارآوردن  به خاطر  »شاید  باشد: 
دولت، یک تعداد از سیاسیون نیز در 

این قسمت نقش داشته باشد.«
کنترل  رییس  میر،  حاریس  اما 
خدمات  تنظیم  اداره ی  نظارت  و 
با  گفت وگو  در  )اترا(  مخابراتی 
اطالعات روز می گوید که علت قطع 
مخابراتی  شرکت های  شبانه  فعالیت 
تهدید  این  و  است  امنیتی  تهدیدات 
تماس  »یک  گرفت:  ساده  نباید  را 
نبوده. هرچند تماس بوده. قسمی که 
عادی  تماس  هم  تماس  شد،  معلوم 
نبوده است. این تهدید را نباید ساده 

گرفت.« 
مخابراتی  شرکت  او،  گفته ی  به 
نگرفت  جدی  را  تهدید  این  ام تی ان 
شب  طرف  از  خدمات  ارایه ی  به  و 
ادامه داد، تهدیدکنندگان یک پایه آنتن 
این شرکت را آتش زده که 200 هزار 
دالر به این شرکت خساره وارد شده 
است. آقای میر می گوید که برای حل 
این مشکل با والی بلخ صحبت شده 
به  مطابق  مخابراتی  شرکت های  با  تا 
قانون و حکم رییس جمهور همکاری 
کند و روز دوشنبه در نشست شورای 
امنیت نیز روی این مشکل بحث شده 

است.
مخابراتی  شرکت های  خدمات 
از  شماری  در  بلکه  بلخ،  در  نه تنها 
روی  از  نیز  دیگر  ناامن  والیت های 
شب قطع می شود. به گفته ی حاریس 
شرکت های  خدمات  ارایه ی  میر، 
خاک  درصد   50 در  تقریبا  مخابراتی 

کشور از روی شب قطع می شود.

تهدید یا توطیه؛ 
دلیل قطع فعالیت شبانه ی شرکت های مخابراتی در بلخ چیست؟

سخن گوی والی بلخ در 
صحبت با اطالعات روز 
نمایندگان  که  می گوید 
مخابراتی  شرکت های 
غیردولتی در نشست با 
مقام های محلی گفته اند 
آدرس  طرف  از  که 
نامعلومی تهدید دریافت 
او،   گفته ی  به  کرده اند. 
یکی از مسئوالن امنیتی 
از  که  گفته  شرکت ها 
آدرس نامعلومی تماس 
تهدید  و  کرده  دریافت 
هنگام  اگر  که  شده اند 
داشته  فعالیت  شب 
باشند، مسئولیت بعدی 
خود  آن ها  دوش  به 

خواهد بود.
هشدار  و  اعالمیه  آنچه 
صحبت  و  بلخ  والی 
نشان  والی  سخن گوی 
می دهد، از دید حکومت 
محلی بلخ، شرکت های 
دولتی  مخابراتی 
براساس یک »توطیه« 
فعالیت شان را از طرف 

شب قطع می کنند.

لطف علی سلطانی
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شینزو آبه: 
برای کاهش تنش با ایران از هیچ تالشی فروگذار نخواهم کرد

بـر کریدورهـای اسـتراتژیک حمـل نفـت و 
حامل هـای انـرژی در خاورمیانـه و آب هـای 
مشـرف بـه حریـم دریایـی ایـران و یمـن از 
جملـه برنامه هـای اصلـی سـفر هفتـه جـاری 
جـان بولتـون، مشـاور امنیـت ملی کاخ سـفید 

بـه جاپان اسـت.
شـینرو آبـه، نخسـت وزیر جاپـان در این 

خصـوص اعـالم کـرده اسـت کـه کشـورش 
بـه  پاسـخ  و  تصمیـم  هرگونـه  از  پیـش 
درخواسـت پیوسـتن به ائتـالف امریکا تالش 
فـرد در  بـه  نقشـی منحصـر  ایفـای  بـا  دارد 
جهـت کاهـش تنش ها بـا ایـران حرکت کند.
نخسـت وزیر جاپـان کـه یـک روز پـس 
از پیـروزی ائتـالف سیاسـی تحـت هدایـت 

پارلمـان  علیـای  مجلـس  انتخابـات  در  وی 
کشـورش در یـک کنفرانـس خبـری سـخن 
می گفـت، در ایـن خصـوص تصریـح کـرد: 
»مـا از روابـط دوسـتانه ی دیریـن و سـنتی بـا 
ایـران برخورداریـم و مـن به شـخصه بارها با 
رییس جمهـوری و دیگـر رهبـران این کشـور 

دیـدار و گفت وگـو کـرده ام.«

اطالعـات روز: جاپـان می گویـد پیش از 
پاسـخ بـه درخواسـت همراهـی واشـنگتن در 
زمینـه مشـارکت نظامی در زمنیـه حفظ امنیت 
در خلیـج فـارس و دریای عمـان برای کاهش 
تنش هـای موجـود میـان ایـران و امریـکا هـر 

اقدامـی را کـه الزم باشـد انجـام خواهد داد.
بـه نقـل از یورونیوز فارسـی، این موضع 

توکیـو در حالـی مطـرح شـده کـه امریـکا از 
جاپـان خواسـته اسـت نیـروی دریایـی ایـن 
کشـور در ائتـالف نظامـی بـرای حفاظـت از 
آب هـای اسـتراتژیک در مرزهـای آبـی ایـران 

و یمـن مشـارکت کنـد.
رسـانه های جاپانـی اعـالم کـرده انـد که 
پیشـنهاد امریـکا بـا هـدف تقویـت نظـارت 

حزب »خادم خلق« زلنسکی پیروز انتخابات پارلمانی اوکراین شد
را  اروپا  قاره  فقیرترین کشورهای  از  در یکی 

به اجرا بگذارد.
از فساد مالی در اوکراین و شاخص های 
به عنوان  کشور  این  در  زندگی  کیفیت  پایین 
دلیل اصلی شکست احزاب سنتی در انتخابات 

روز یک شنبه یاد می شود.
)حمل(  اپریل  ماه  زلنسکی  ولودیمیر 

انتخابات  در  پوروشنکو  پترو  شکست  با 
ریاست جمهوری اوکراین به قدرت رسید.

بنابر تخمین اولیه از نتایج در مجموع پنج 
آرا موفق  پنج درصد  از  بیش  با کسب  حزب 
شده اند در پارلمان آینده اوکراین حضور داشته 
حامی  که  اپوزیسیون«  »پلتفرم  حزب  باشند. 
را  آرا  درصد   11.5 می شود  محسوب  مسکو 

به دست آورده است.
هوادار  حزب  سه  حزب،  این  از  پس 
پنج  تا  سوم  جایگاه های  در  غربی  کشورهای 

قرار گرفته اند.
پارلمانی  انتخابات  در  مشارکت  میزان 
واجدان  درصد   ۴9.79 اوکراین  یک شنبه  روز 

شرایط شرکت در رای گیری بود.

اطالعات روز: نتیجه ی انتخابات پارلمانی 
حامی  حزب  که  می دهد  نشان  اوکراین 
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری این کشور 
به دست  را  پارلمان  کرسی های  مطلق  اکثریت 

آورده است.
به گزارش یورونیوز فارسی، حزب »خادم 
خلق« با کسب ۴3.9 درصد آرا در صدر قرار 

گرفته است. این بهترین نتیجه ای است که یک 
حزب از زمان استقالل اوکراین در سال 1991 
این  پارلمانی  انتخابات  در  کنون  تا  میالدی 

کشور به دست آورده است.
به ولودیمیر  پیروزی حزب »خادم خلق« 
اوکراین  ساله   ۴1 رییس جمهوری  زلنسکی، 
برنامه ی اصالحات خود  تا  داد  اجازه خواهد 

عبـاس عراقچـی، معـاون وزیـر 
امور خارجـه ایـران و مذاکره کننده ی 
خـود  تویتـر  در  هسـته ای  ارشـد 
تسـلیت  را  آمانـو  آقـای  درگذشـت 
گفتـه و نوشـته اسـت: »همـکاری ما 
خیلـی نزدیـک بـود. مـن از عملکرد 
ماهرانـه و حرفه ای او بـه عنوان مدیر 
بـه  کـه  می کنـم  تقدیـر  آژانـس  کل 
پایـان کامـل آنچه ابعاد نظامـی برنامه 
و  می شـد  خوانـده  ایـران  هسـته ای 
گـزارش   15 انتشـار  طـور  همیـن 
کامـل  پایبنـدی  تاییـد  در  پی درپـی 

ایـران بـه برجـام منجـر شـد.«
آقـای آمانـو قـرار بـود در مـاه 
مـارچ سـال جـاری میـالدی به دلیـل 
بیمـاری از سـمت خـود کنـار بـرود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه دوره چهار 
سـاله سـوم او در این مقـام در نوامبر 

دسـت یافته اسـت.«
پرچـم آژانس بر فراز سـاختمان 
اصلی این سـازمان برای بزرگداشـت 
آقـای آمانـو بـه حالـت نیمه افراشـته 

درآمده اسـت.
فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
از  یکـی  ایـران  هسـته ای  برنامـه 
در  آژانـس  پرونده هـای  مهم تریـن 
و  بـود  آمانـو  آقـای  ریاسـت  زمـان 
توافـق هسـته ای ایـران )برجـام( هـم 
در همیـن دوره امضـا شـد. آژانـس 
مسـئولیت نظارت بـر پایبنـدی ایران 
بـه تعهـدات هسـته ای را بـر عهـده 

دارد.
درگذشـت آقـای آمانـو در اوج 
تنـش میـان ایـران و غـرب بـر سـر 
برجـام بعـد از خـروج امریـکا از این 

توافـق رخ داد.

آمانـو،  یوکیـا  روز:  اطالعـات 
مدیـر کل آژانـس بین المللـی انـرژی 
اتمی، در سـن 72 سالگی درگذشت. 
دبیرخانـه آژانـس بین المللـی انـرژی 
اتمـی ایـن خبر را در سـایت رسـمی 

آژانـس اعـالم کرده اسـت.
سـابق  دیپلمـات  آمانـو،  آقـای 
جاپانـی، ده سـال پیـش، در جـوالی 
سـال 2009 بـه ایـن سـمت انتخـاب 
شـد و در دسـامبر همـان سـال کار 
خـود را به عنـوان پنجمیـن مدیر کل 
آژانـس آغـاز کـرد. او در این سـمت 

جانشـین محمـد البرادعـی شـد.
در بیانیـه ی آژانـس آمده اسـت: 
»در طـی یـک دهـه ی گذشـته آژانس 
بـا حمایت اعضـا و پشـتکار کارکنان 
بـه نتایج ملموسـی بـرای رسـیدن به 
هـدف "اتـم بـرای صلح و توسـعه" 

سـال 2021 بـه پایـان می رسـید.
در مـاه سـپتامبر گذشـته آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی اعـالم کـرد 
کـه آقـای آمانو تحت درمان پزشـکی 
قـرار دارد، اما جزییـات بیماری او را 
اعـالم نکـرد. بیانیـه ی آژانـس اتمـی 
جزئیاتـی درباره ی جاگزیـن احتمالی 

آقـای آمانـو اعـالم نکرده اسـت.
نماینـده  گروسـی،  رافائـل  از 
آرژانتیـن در آژانـس و همیـن طـور 
کرنـل فیروتـا، رییس دفتـر رومانیایی 
نامزدهـای  به عنـوان  آمانـو  آقـای 

می شـود. بـرده  نـام  او  جانشـینی 
کارشناسـان می گوینـد بـا وجود 
تفاوت  شـیوه ی مدیریتی ایـن دو نفر 
انتظـار نمـی رود تغییـر قابـل توجهی 
و  توافـق  بـه  آژانـس  رویکـرد  در 
برنامـه هسـته ای ایـران ایجـاد شـود.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درگذشت

عملیات گسترده برای مهار آتش سوزی ها در پرتغال
اطالعات روز: صدها مأمور آتش نشانی روز یک شنبه 
نواحی  در  طبیعی  آتش سوزی های  با  مبارزه  صرف  را 

کوهستانی پوشیده از جنگل در مرکز پرتغال کرده اند.
و  مأمور  هشت  پرتغال  کشور  وزارت  گزارش  به 
مجروح  برانکو  کاستلو  منطقه ی  در  غیرنظامی  دوازده 

شده اند.
سه  اطفای  برای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
آتش سوزی بزرگ در منطقه از هلی کوپتر و هواپیماهای 
این  از  تا  دو  می شود  گفته  و  شد  استفاده  آب پاش 

آتش سوزی ها اکنون مهار شده است.
 2۴5 مامور،   800 شرکت  با  عملیات  بزرگ ترین 
وسیله نقلیه از جمله بولدوزرها، 13 هواپیما و هلی کوپتر 

جریان  در  دری  ویال  منطقه  در  آتش سوزی  مهار  برای 
است.

آتش سوزی  این  گفت  کشور  وزیر  کابریتا  ادواردو 
درباره ی  تحقیقات  که  افزود  و  است  »فعال«  همچنان 
علت شروع آتش سوزی ها در جریان است. یک فرضیه 

عمدی بودن آتش سوزی هاست.
بزرگ  آتش سوزی  پنج  که  است  »عجیب  گفت:  او 
اندک همزمان شروع  این  به  فاصله ای  به  ناحیه  در یک 

شده؟«
ارتش پرتغال گفت که سربازان و تجهیزاتی را برای 
گشودن راه ها برای ماموران آتش نشانی اعزام کرده است.
این آتش سوزی ها بعد از ظهر شنبه شروع شد و باد 

شدید به آن ها دامن زده است.
و  شده  تخلیه  احتیاطی  گامی  در  ناحیه  روستاهای 

چندین جاده اصلی بسته شده است.
پرتغال که کشوری گرم با نواحی وسیع جنگلی است 
هر سال شاهد آتش سوزی های طبیعی است. باد شدیدی 
که از اقیانوس اطلس می وزد به این آتش سوزی ها دامن 

می زند.
بسیار  آتش سوزی های  در  نفر  ده ها   2017 سال  در 

بزرگ پرتغال جان باختند.
جنوب  و  مرکز  در  منطقه  شش  حاضر  حال  در 
پرتغال به علت خطر باالی آتش سوزی در حال آماده باش 

هستند.

توقیف نفت کش ها؛ جلسه ی کبرا به ریاست نخست وزیر بریتانیا تشکیل می شود
اطالعات روز: جلسه ی کبرا، کمیته ی اضطراری دولت 
بریتانیا، امروز دوشنبه 22 جوالی )31 سرطان( در ارتباط با 
توقیف یک نفت کش بریتانیایی از سوی ایران در تنگه هرمز، 

به ریاست ترزا می، نخست وزیر بریتانیا تشکیل می شود.
بود  قرار  جلسه  این  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
درباره ی امنیت کشتی رانی در منطقه ی خلیج فارس و تنگه 
در  را  گزارش ها  تازه ترین  می  خانم  و  شود  بحث  هرمز 
دولت  روی  پیش  گزینه های  و  موجود  وضعیت  با  ارتباط 

بریتانیا دریافت می کند.
بریتانیا  دولت  که  بودند  داده  گزارش  رسانه ها  پیش تر 
جمله  از  تنبیهی  اقدامات  از  مجموعه ای  بررسی  حال  در 
مسدود کردن بعضی اموال ایران به تالفی توقیف نفت کش 

استینا ایمپرو است.
انتظار می رفت جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، 
امروز در پارلمان این کشور درباره اقدامات »دیپلماتیک و 

اقتصادی« بریتانیا در قبال ایران صحبت کند.
روز یکشنبه وزارت امور خارجه بریتانیا تایید کرد که 
آقای هانت با وزرای خارجه فرانسه و آلمان صحبت کرده 

که هر دو اقدام ایران را محکوم کرده اند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان سه کشور اروپایی امضاکننده ی 

توافق هسته ای ایران )برجام( هستند.
به گفته ی وزارت خارجه بریتانیا هر دو وزیر خارجه با 
آقای هانت هم نظر بوده اند که باید از هر گونه افزایش تنش 

خودداری شود اما هم زمان رفت وآمد امن کشتی ها در تنگه 
هرمز را اولویت کشورهای اروپایی دانسته اند.

پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  جوالی   19 جمعه  روز 
حال  در  بریتانیا  پرچم  با  که  را  ایمپرو  استینا  نفت کش 
ایران دلیل توقیف را  عبور از تنگه هرمز بود توقیف کرد. 
رعایت نکردن قوانین دریایی خوانده، اما بریتانیا می گوید این 

اقدام غیرقانونی و تالفی جویانه بوده است.
روز چهارم جوالی )13 سرطان( نیروی دریایی بریتانیا 
تنگه  در  بود،  ایران  نفت  حامل  که  را   1 گریس  نفت کش 

جبل الطارق توقیف کرده بود.
بریتانیا می گوید این نفت کش به این دلیل توقیف شده 
بوده، درحالی که سوریه  بانیاس در سوریه  بندر  راه  در  که 
ایران  اما  است.  اروپا  اتحادیه  نفتی  تحریم های  مشمول 

توقیف نفت کش گریس 1 را غیر قانونی خوانده است.
داخلی  سیاست  تحوالت  سایه  »در  نفت کش  توقیف 

بریتانیا«
مقام های دولتی بریتانیا گزارش  رسانه ها را که گفته اند 
توقیف  به موضوع  داخلی،  به دلیل وضعیت سیاسی  دولت 

نفت کش بریتانیایی توجه الزم را نداشته، رد کرده اند.
رای گیری برای انتخاب رهبر جدید حزب محافظه کار 
بریتانیا و جانشین خانم می امروز دوشنبه به پایان می رسد 
بریتانیا  جدید  وزیر  نخست  سه شنبه  روز  می رود  انتظار  و 

معرفی شود.
جانسون،  بوریس  با  هانت  جرمی  رای گیری  این  در 
نظرسنجی ها  براساس  می کند.  رقابت  پیشین  خارجه  وزیر 
آقای جانسون شانس اصلی تصدی پست نخست وزیری 

است.
فیلیپ هموند، وزیر خزانه داری بریتانیا که تایید کرده 
مقامش  از  جانسون  بوریس  نخست وزیرشدن  صورت  در 
کناره گیری می کند، گفته است که دولت با متحدان خود در 
امریکا و اروپا در ارتباط با اقدامات ایران در چند ماه گذشته 

در ارتباط مدام بوده است.
توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا هم گفته است 
در  دریایی  مایل  صدها  بریتانیایی  کشتی های  روزانه  که 
بتوان  که  است  »غیرممکن  و  می کنند  طی  جهان  آبراه های 

برای هر کشتی یک اسکورت گذاشت.«
در ایران کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط 
خارجی ضمن انتقاد شدید از بریتانیا گفته است: »امیدواریم 
شدن  طی  و  کنند  آزاد  را  ایرانی  نفت کش  انگلیسی ها  که 
فرآیند قانونی در ایران هم منجر به آزادی نفت کش انگلیسی 

شود.«
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اینتر در تالش برای خرید گرت بیل، ستاره ولزی 
رئال مادرید در تابستان امسال است.

زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید 
بعد از دیدار دوستانه تیمش برابر بایرن مونیخ مدعی 
شد عالقه ای به حفظ گرت بیل ندارد و بهتر است 
این بازیکن ولزی هر چه زودتر از رئال مادرید جدا 
مورد  در  اخباری  اخیر  ساعت   2۴ در  اگرچه  شود. 
احتمال انتقال این بازیکن به تاتنهام یا سوپر لیگ چین 
اینتر  اما گاتزتا دال اسپورت مدعی شد  مطرح شده، 
ناکامی  از  بعد  بود.  خواهد  بیل  گرت  بعدی  مقصد 
در تامین رقم مورد نظر سران یونایتد و خرید روملو 
روی  را  خود  تمرکز  اینتر  حاال  تیم،  این  از  لوکاکو 
جذب گرت بیل گذاشته و مذاکرات بین نراتزوری 
و رئال مادرید برای خرید این بازیکن پیشرفت قابل 

توجهی داشته است.
رئال  در  درخشانی  روزهای  گرچه  بیل  گرت 
مادرید داشت، اما هیچگاه تبدیل به بازیکن محبوب 
هواداران این تیم نشد و حاال چاره ای جز جدایی از 
رئال مادرید در مقابل وی باقی نمانده است. البته هنوز 
به  سیرو  به سن  او  احتمالی  انتقال  نیست  مشخص 
صورت دائمی است یا قرضی، اما اینتر عالقه زیادی 
به خرید این ستاره 30 ساله دارد و ممکن است بعد از 
کریستیانو رونالدو، یکی دیگر از ستاره های سالهای 

اخیر رئال مادرید نیز راهی سری آ شود.

مقصد جدید ستاره مغضوب 
رئال مادرید؛ سری آ

سرمربی فرانسوی مراکش رسما از پایان همکاری 
خود با این تیم سخن گفت تا خود را آماده هدایت 

تیم ملی فوتبال عربستان کند.
به نقل از السومریه، هروه رنار هدایت تیم ملی 
فوتبال مراکش را برعهده داشت و با این تیم در جام 

جهانی و جام ملت های آفریقا کار کرد.
او با منتشر کردن پستی از پایان دوران حضورش 
در مراکش گفت و تاکید کرد که دیگر روی نیمکت 
این تیم آفریقایی نخواهد نشست. رنار گزینه نخست 
هدایت تیم ملی فوتبال عربستان است و به احتمال 
خیلی زیاد در یکی دو روز آینده راهی عربستان شود 
تا هدایت این تیم را برعهده بگیرد. این مربی فرانسوی 
کارنامه درخشانی دارد. او با دو تیم مختلف در جام 
ملت های آفریقا توانست جام قهرمانی را باالی سر 

ببرد و به همین خاطر مشتریان زیادی دارد.

رنار رسما از مراکش جدا شد

و  المپیک  رقابت های  سازماندهی  مسوول 
پارالمپیک توکیو 2020 اعالم کرد ناروهیتو امپراتور 
کنونی جاپان به عنوان حامی افتخاری این رقابت ها 

برگزیده شده است.
به نقل از روزنامه japan today، در فاصله 
یک سال تا شروع بازی های المپیک 2020، مسوول 
سازماندهی این رقابت ها اعالم کرد ناروهیتو امپراتور 
کنونی جاپان به عنوان حامی افتخاری این رقابت ها 

برگزیده شده است.
یوشیرو موری، رئیس المپیک 2020 در این باره 
افزود: ما خیلی از امپراتور سپاسگزار هستیم که این 
نقش را پذیرفتند و حامی رسمی رقابت هایی شدند 
که بهترین ورزشکاران سراسر دنیا را گرد هم خواهد 
آورد و قدرت و تکنیک شان را به رخ خواهند کشید. 
بین  دوستی  و  همبستگی  هم چنین  رقابت ها  این 
ملت ها را تقویت خواهد کرد. حضور امپراتور نه تنها 
الهام بخش ما بلکه قدرتی برای اجرای ارزش های 
صلح و دوستی بین ملت ها خواهد بود. ما روی کمک 
تا  کرده ایم  رقابت ها حساب  این  میزبانی  برای  همه 

بتوانیم به خوبی پیام المپیک را به جهانیان برسانیم.

امپراتور جاپان حامی رسمی 
بازیهای المپیک 2020

اسـپانیایی منچسـتریونایتد  بـان  داویـد دخیـا، دروازه 
امیـدوار اسـت فصـل بعـد کاپیتـان ایـن تیـم شـود.

بـه نظـر مـی رسـد قـرارداد داویـد دخیـا بـا دسـتمزد 
هفتـه ای 375 هـزار پوند و تا سـال 2025 بـه زودی تمدید 
خواهـد شـد. ایـن سـنگربان باتجربـه کـه نـه سـال پیـش 
بـه یونایتـد پیوسـت، مدعـی شـد تیمـش بایـد فصـل بعد 

پیشـرفت کـرده و بـرای فتـح همـه عناویـن مبـارزه کنـد.
کاپیتـان  بـازی  چنـد  در  "مـن  گفـت:  دخیـا  داویـد 
یونایتـد بـوده ام و بـی شـک بسـتن بازوبنـد ایـن باشـگاه 

و دفـاع از نـام آن اتفـاق شـگفت انگیزی اسـت. مـن واقعا 
واقعـا خوشـحال خواهـم بـود اگـر فصـل بعـد بـه عنـوان 

کاپیتـان یونایتـد انتخـاب شـوم.
ایـن فصـل نهـم مـن در یونایتد اسـت و احسـاس می 
کنـم باتجربـه تریـن بازیکـن تیم هسـتم.من بایـد در زمین 
بـه بازیکنـان جـوان کمک کرده و بـه آنها نشـان دهم بازی 

کـردن در یونایتـد به چه معناسـت.
فصـل بعـد بایـد شـرایط ما خیلـی بهتر شـود زیـرا ما 
منچسـتر یونایتـد هسـتیم و بایـد بـرای فتـح همـه عناوین 

مبـارزه کنیـم. زمانـی که بـرای یونایتـد بازی مـی کنید باید 
بـرای همـه چیـز مبـارزه کنیـد، بهتریـن عملکـرد را ارائـه 
داده و دوبـاره تیـم را بـه اوج برسـانید. مـن فکـر مـی کنم 
در بـازی هـای پیـش فصـل باید حفـظ توپ و بازیسـازی 
از عقـب را کـه فصـل گذشـته نداشـتیم تمریـن کنیـم. مـا 
بایـد در مـورد ایـن مسـائل پیشـرفت کنیم. تـاش فراوانی 
مقابـل  بـازی  اولیـن  در  بتوانیـم  امیـدوارم  و  کنیـم  مـی 
چلسـی نشـان دهیـم که نسـبت به فصل گذشـته پیشـرفت 

ایم." چشـمگیری داشـته 

داوید دخیا: 
امیدوارم کاپیتان یونایتد شوم

باشـد. او تکذیـب کـرده کـه سـانه از سـیتی جدا می شـود 
ولـی ایـن طـور نیسـت کـه پـپ می گوید.«

بایـرن مونیـخ امیـدوار اسـت که سـانه را از سـیتی به 
خدمـت بگیـرد تـا از رقیـب خـود دورتموند که بـه خوبی 
بـرای ایـن فصـل تقویـت شـده اسـت عقـب نمانـد. هـر 
چنـد اخیـرا پپ گواردیوال آب پاکی را روی دسـت سـران 
مونیـخ ریخـت و عنـوان کـرد کـه سـانه در ایـن باشـگاه 

خوشـحال اسـت و دوسـت دارد در ایـن تیـم بماند.

کارل هاینتـس رومینیگـه بـر خـالف پـپ گواردیـوال 
معتقد اسـت که لروی سـانه قصد جدایی از منچسترسـیتی 

را دارد.
لـروی سـانه که از سـال 2016 به سـیتی منتقل شـده، 
در حـال حاضـر دو سـال دیگـر بـا ایـن باشـگاه قـرارداد 
عنـوان  بـه  گواردیـوال  از سـوی  گذشـته  فصـل  او  دارد. 
بازیکـن فیکـس مـورد اسـتفاده قـرار نمی گرفـت و همین 
باعـث شـده بـرای ادامـه کار در سـیتی بـا تردیـد مواجـه 

شـود. بایـرن مونیـخ بـه شـکلی جـدی خواهـان جـذب 
اوسـت و شـایعات زیـادی در این زمینه شـنیده می شـود.

کارل هاینتـس رومینیگـه، نایـب رئیـس باشـگاه بایرن 
مونیـخ دربـاره جذب لروی سـانه گفت: » قرار نیسـت من 
بـه هـر چیـزی کـه در رسـانه ها منتشـر می شـود واکنـش 
نشـان دهـم. اگـر قـرار باشـد خبـری رسـمی اعالم شـود، 
باشـگاه آن را اعـالم خواهد کـرد. من نمی دانـم گواردیوال 
خبـری از اتفاق هایـی کـه در باشـگاهش می افتـد داشـته 

رومینیگه: 
گواردیوال نمی داند سانه قصد جدایی دارد

A رکوردشکنی یوونتوس در نقل و انتقاالت سری
تاریخ  گرانقیمت  خرید   3
یوونتوس  تیم  به  ایتالیا   A سری 
تعلق دارد که در راس آن کریستیانو 

رونالدو دیده می شود.
یوونتوس  آس،  از  نقل  به 
 A هشت سال است که در سری
مدت  این  در  می کند.  حکمرانی 
تیمی نتوانسته است فاتح اسکودتو 
شود. این موضوع اتفاقی نیست. به 
دست آوردن این تعداد قهرمانی و 
ادامه دادن به این روند تنها با تقویت 
ممکن  بزرگ  خریدهای  و  تیم 
است. در این بخش بانوی پیر از 
  A دیگر تیم های حاضر در سری
پیشی گرفته است. باشگاه تورینی 
این  تنها سه خرید گران قیمت  نه 
رقابت ها را به نام خود ثبت کرده 
است بلکه اختالفش با دیگر تیم ها 

60 میلیون یورو است.
ترانسفر  سایت  اساس  بر 
تاریخ  خرید  گرانترین  مارکت، 
سری A کریتسیانو رونالدو است. 

مهاجم  خرید  برای  یوونتوس 
 117 مادرید  رئال  به  پرتگالی 
پس  کرد.  پرداخت  یورو  میلیون 
ایگواین  گونسالو  بازیکن،  این  از 
که  آرجانتینی  مهاجم  دارد.  قرار 
ممکن است امسال از تیم تورینی 
و  کرد  ترک  را  ناپولی  شود  جدا 
انتقال  این  پیوست.  یوونتوس  به 
ارزش  یورو  میلیون   90 جنجالی 
ستاره  را  فهرست  این  داشت. 
جدیدی به نام دی لیخت تکمیل 
خرین  برای  یوونتوس  می کند. 
بازیکن هالندی 85.5 میلیون یورو 

هزینه کرد.
این  در  بازیکن  نخستین 
قرارداد  یوونتوس  با  که  فهرست 
قرار  رتبه چهارم  در  است،  نبسته 
این  خرید  بزرگترین  التزیو  دارد. 
لیگ را تا سال ها به نام خود ثبت 
جذب  برای  تیم  این  بود.  کرده 
یورو  میلیون   57 کرسپو  هرنان 
باز  جایگاه  پنجمین  کرد.  هزینه 

دارد.  اختصاص  یوونتوس  به  هم 
پارما 52.9  باشگاه  به  تورینی  تیم 
میلیون یورو داد تا با جان لوئیجی 

بوفون قرارداد امضا کند.
ششم  رتبه  در  دوباره  التزیو 
دیده می شود. تیم های یونتوس و 
التزیو در ایتالیا توانستند 6 خرید 

گرانقیمت این لیگ را رقم بزنند. 
تیم پایتخت نشین در سال 2001 
از  مندیتا  گایسکا  خرید  برای 
والنسیا ۴8 میلیون یورو هزینه کرد. 
را  گرانقیمت  خرید   10 فهرست 
کریستین ویری از التزیو به اینتر با 
56.5 میلیون یورو، بونوچی و روی 

کاستا به میالن با ۴2 میلیون یورو و 
لیلیان تورام از پارما به یوونتوس با 
۴1.5 میلیون یورو تکمیل می کنند. 
بر این اساس یوونتوس 5 خرید از 
تاریخ سری  10 خرید گرانقیمت 
داده  اختصاص  خود  به  را    A

است.

آنتوان گریزمان، ستاره جدید 
انتقال  از  بعد  می گوید  بارسلونا 
انتقال  باشگاه،  این  به  او  بزرگ 
دشوار  بارسا  به   PSG از  نیمار 

خواهد بود.
آنتوان گریزمان می گوید بعد 
میلیون   120 و  بزرگ  انتقال  از 
به  مادرید  اتلتیکو  از  او  یورویی 
بارسلونا، حاال دیگر انتقال نیمار، 
ستاره بزرگ برزیلی از پاری سن 
ژرمن به  بارسا دشوار خواهد بود.

پرداخت  با  اخیراً  بارسلونا 
باشگاه  به  یورو  میلیون   120
از  را  گریزمان  مادرید،  اتلتیکو 
در  تا  گرفت  خدمت  به  تیم  این 
فصل آینده از این ستاره فرانسوی 
در خط حمله اش استفاده کند. با 

به  همچنان  مادرید  اتلتیکو  اینکه 
اعتراض  بارسا  به  انتقال گریزمان 
دارد اما به نظر می رسد پرونده این 

انتقال عمال بسته شده است.
اما  عالوه بر گریزمان مدتها 
درباره  زیادی  شایعات  که  است 
برزیلی  ستاره  نیمار،  بازگشت 
سابق بارسا، از PSG به این تیم 
مطرح است. اما گریزمان می گوید 
باشگاه  به  او  انتقال  به  توجه  با 
کاتاالن، انتقال نیمار به این باشگاه 

حاال دشوارتر از قبل شده است.
گریزمان در گفتگو با اسکای 
به  نیمار  انتقال  گفت:"  اسپرتز 
بارسا انتقال دشواری خواهد بود. 

ولی او بازیکن بزرگی است".
در  بارسا  فرانسوی  ستاره 

بار  چند  نیمار  گفت:"  ادامه 
مصدوم شده ولی در حال حاضر 
ما  دارد.  قرار  عالی ای  سطح  در 
مالکوم  و  کوتینیو  و  دمبله  عثمان 
که  داریم  حمله  خط  در  هم  را 
مهمی  بازیکنان  ما  برای  همه 
هستند. بیایید امیدوار باشیم که با 
موفقیت های  بتوانیم  بازیکنها  این 

بزرگی بدست بیاوریم".
گفت:"  ادامه  در  گریزمان 
مهمی  نقش  بارسا  در  امیدوارم 
تیم  برای  بتوانم  و  کنم  بازی 
بارسا  به  و  باشم  مهمی  بازیکن 
کمک کنم. تا وقتی از بازی کنار 
هم تیمی هایم لذت ببرم برایم مهم 
خدمت  به  پستی  چه  در  نیست 

گرفته خواهم شد".

گریزمان: 
انتقال نیمار به بارسا دشوار است



Tuesday | 23 July 2019 | year 08 | 1775 سه شـنبه | ۱ اسد ۱۳۹۸ | سال هشتم | ۱۷۷۵

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان

گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، عصمت اهلل سروش و لطف علی سلطانی
مترجم: جلیل پژواک 
ویراستار: شیر مهریار

صفحه آرا: رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا    شماره تماس: ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ - ۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲

ایمیل: 
توزیع: شبکه زنگ صبح ۰۷۴۴۰۲۱۹۵۲ آدرس: کابل، کارته سه    شماره تماس: ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ - ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ 

zaki.daryabi2@gmail.com

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
dailyetilaatroz@gmail.com

نشـود، شـاید ده سـال بعـد، درحالی که دیگر 
کشـورها بـه جان هـم افتاده اند، انگلیس سـر 
شـاه تپه ی خیـر بنشـیند و چارمغـز بخـورد. 

خالصـه، تمامی فرسـتادگان ویـژه برای 
بـه  را  خـود  گـزارش  یکی یکـی   کشـورها، 
عـرش کبریـا ارایـه کردنـد. از پیشـرفت در 
حکمـت،  در  عرفـان،  در  پیشـرفت  سـینما، 
در موسـیقی، در االهیـات، در فلسـفه و هـر 
آن رشـته ی کـه در ذهـن شـما وجـود دارد، 
گـزارش ارسـال شـد. فقـط چند فرسـتاده ی 
نکـرده  ارسـال  را  ویـژه گزارش هـای شـان 
بودنـد، که یکـی از آن فرسـتاده ی ویژه برای 
افغانسـتان آقـای گل انـوار رحمـت زی بـود. 
منتظـر  روز  چنـد  عـرش  در  مقامـات 
ماندنـد کـه گزارش هـای باقی مانـده برسـند. 
امـا خبـری نشـد. بـه همیـن خاطـر هیـأت 
حقیقت یـاب شـکل گرفـت. یـک گـروه از 
ایـن حقیقت یاب هـا بـه افغانسـتان فرسـتاده 
شـد. آن ها وقتـی به کابـل رسـیدند، حقیقت 

را یافتنـد. 
حقیقت یـاب  گـروه  ایـن  گـزارش  در 

ایـن  کشـور  ایـن  مـردم  هنـر  بزرگ تریـن 
»وقتـی حلـوا می خورنـد، می گوینـد  اسـت 
شـیرین اسـت.« اوضـاع دیـن را کـه اصـال 
نپرسـید. بـا خشـونت و فسـاد گـره خـورده. 
حتـا فرسـتاده ی ویـژه ی مـا آقـای گل انـوار 
تذکـره  شـده.  فاسـد  اکنـون  رحمـت زی، 
جدیـد،  تذکـره ی  در  را  اسـمش  و  گرفتـه 
فضل الـرب گذاشـته. موضوع شست وشـوی 
مغـزی واقعیـت دارد. بـه مـا چـرس تعارف 
می کننـد، قسـم می خورنـد کـه شـیره خالص 
مـزار اسـت، امـا دروغ می گوینـد. مومالیـی 

گـد دارد. 
مثـل  بخواهـی  اگـر  جاللت مـآب 
رییس جمهـور ایـن مملکـت حتمـا گـزارش 
پیشـرفت )فـرق نمی کنـد در چـه بخشـی( 
مجبـور  را  مـا  حقیقـت  در  کنـی،  دریافـت 
کـرده ای کـه دروغ بگوییـم. مـا آمدیـم کـه 
حقیقـت را پیـدا کنیـم، نیامده ایـم کـه مثـل 
کشـور،  ایـن  حقیقت یـاب  کمیسـیون های 
خـاک بـه چشـم مـردم بزنیـم و به شـما هم 
آن صـورت  غیـر  در  بدهیـم.  تحویـل  دروغ 
تپـه ی  بـاالی  پدرسـوخته  انگلیـس  ممکـن 
مـا و شـما هـم باال شـود. مـا تصمیـم داریم 
نمی آیـد.  ویژه ی تـان  فرسـتاده ی  برگردیـم. 
دعـوت  کارت  آینـده  هفتـه  دارد  تصمیـم 
عروسـی اش را بـه دوسـتانش بفرسـتد. کدام 

تارگیـت کـرده.  وکیلـه صاحـب را 
خدایـا در حق ما دعا کـن که به خیریت 
از ایـن جهنـم بیـرون شـویم. مـا حقیقـت را 
یافتیـم. تـا ایـن کشـور روبـه راه می شـوند، 
مـا پروسـه ی انتقـال اخـروی )قیامـت( را به 

خوبـی و خوشـی سـپری کرده ایـم.

دیشـب خـواب می دیـدم کـه خداونـد 
جل وشـانهو بـرای هرکشـور یـک نماینـده ی 
ویـژه فرسـتاده اسـت. ایـن نماینـدگان ویـژه 
آمـده بودنـد تـا درجـه ی پیشـرفت بشـر را 
از نزدیـک ارزیابـی کننـد و بـه عـرش کبریا 

گـزارش دهنـد. 
اولیـن کسـی کـه بـه باالجـای گـزارش 
بـرای  ویـژه  نماینـده ی  بـود،  کـرده  ارسـال 
امریـکا بـود. او در گـزارش خود نوشـته بود 
کـه پیشـرفت نظامـی امریـکا قابـل سـتایش 
اسـت. اگـر امریکایی هـا پانـزده سـال دیگـر 
هـم تـالش کننـد، بـدون هیـچ تردیـدی بـه 
باالتریـن درجـه ی ترقی در عرصـه ی نظامی 
چکـن  فرائـد  و  چپـس  اگرهـم  می رسـند. 
خـورده تـالش کننـد، ممکـن بیسـت سـال 

وقـت بیش تـر کار داشـته باشـند. 
جاپـان  بـرای  ویـژه  نماینـده ی  بعـدش 
او  بـود.  کـرده  ارایـه  را  خویـش  گـزارش 
گـزارش داده بـود کـه جاپانی هـا کـم مانـده 
بـه مقام خدایـی در عرصه ی صنعت برسـند. 
شـاید ده سـال یـا چیـزی کم تـر و بیش تـر 

صبـور  مـردم  ایـن  کـه  باشـد  الزم  وقـت 
آخریـن اختراعـات در عرصـه ی صنعـت را 
انجـام بدهنـد و تـا پایـان عمـر، از کارشـان 

لـذت ببرنـد.
گـزارش سـوم از طـرف نماینـده ی ویژه 
بـرای جمهـوری خلـق چین ارایه شـد. او در 
گـزارش خـود آورده بـود کـه فعالیت هـای 
قابـل مالحظـه  اقتصـاد  در عرصـه ی  چیـن 
اسـت. نمی تـوان گفـت دقیقـا چقـدر وقـت 
و چقـدر کار الزم دارد تـا علـم اقتصـاد در 
چیـن بـه پایـه ی اکمـال برسـد، امـا از تالش 
دولـت و مـردم ایـن کشـور فهمیده می شـود 

کـه اقتصـاد در آسـتانه ی فتح شـدن اسـت.
نماینـده ی  گـزارش  بـه  نوبـت  بعـدش 
ویـژه بـرای انگلیسـتان رسـید. ایـن نماینـده 
که اسـمش الکسـونا ماکسـویال بود، گزارش 
داده بود که انگلسـتان کشـور کوچکی است. 
امـا در دنیای سیاسـت حـرف اول را می زند. 
مـن رد پـای این کشـور را گرفتـم، در تمامی 
تپـه ی  انداختـه و خـودش سـر  جاهـا شـر 
خیـر نشسـته. اگر کـدام بـال از آسـمان نازل 

اسـت: آمـده 
شـده.  نوشـته  کابـل  در  گـزارش  ایـن 
گـزارش،  ایـن  در  قلم خوردگـی  هرگونـه 
نشـانه ی تقلـب و دسـتبرد به حقیقت اسـت. 
نیسـت.  پیشـرفت  از  خبـری  افغانسـتان  در 
بیـت  دو  نمی توانـد  حتـا  رییس جمهـورش 
این جـا  بخوانـد.  درسـت  را  موالنـا  شـعر 
سـیمینار علمـی می گیرنـد، امـا از اول تا آخر 
برنامـه دروغ و تزویر مصـرف می کنند. مردم 
این جـا بـر همدیگـر اعتمـاد نـدارد. رییـس 
فکـر  می ترسـد،  رییس جمهـور  از  اجرایـی 
می کنـد کـه او کل مـردم افغانسـتان را بـازی 
می دهـد، از امکانـات دولتی به نفع شـخصی 
بـر  رییس جمهـور  می کنـد.  اسـتفاده  خـود 
وزیـران کابینـه اش اعتمـاد نـدارد و تمامـی 
از  وزرا  گرفتـه.  را  آن هـا  صالحیت هـای 
وکالی پارلمـان شـکایت دارند کـه نرخ رأی 
را بسـیار بـاال بـرده. وکالی پارلمـان از مردم 
شـاکی اند کـه در انتخابـات به انـدازه ی کافی 
از آن هـا حمایـت نکرده انـد. مـردم از همـه 

شـاکی اند.
صنعـت  اسـت.  صفـر  اقتصـاد  این جـا 
خوابیـده. سیاسـت آلوده اسـت. نظـام از هم 
پاشـیده. صحت خراب اسـت. ما سـالم ترین 
باشـنده ی ایـن کشـور را معاینـه کردیـم، 16 
نـوع مریضـی هم زمـان دارد. مـردم چیزی از 
فرهنـگ نمی داننـد. بیش تـر فکـر می کنند که 
فرهنـگ شـاید کـدام نوع بیسـکویت باشـد. 
مردمـان کمـی انسـانیت را تمریـن می کننـد، 
بیش تـر مصـروف کارهـای دیگرنـد. چـراغ 
علـم را هرچـه گشـتیم نیافتیـم، شـاید ایـن 
جغرافیـا اصـال چـراغ علـم نداشـته اسـت. 

عیسا قلندر 

گزارش کشورها در عرش کبریا | طنز
این جا اقتصاد صفر است. صنعت خوابیده. سیاست آلوده است. نظام 
از هم پاشیده. صحت خراب است. ما سالم ترین باشنده ی این کشور را 
معاینه کردیم، ۱۶ نوع مریضی هم زمان دارد. مردم چیزی از فرهنگ 
نمی دانند. بیش تر فکر می کنند که فرهنگ شاید کدام نوع بیسکویت 
باشد. مردمان کمی انسانیت را تمرین می کنند، بیش تر مصروف کارهای 
دیگرند. چراغ علم را هرچه گشتیم نیافتیم، شاید این جغرافیا اصال چراغ 
علم نداشته است. بزرگ ترین هنر مردم این کشور این است »وقتی 
حلوا می خورند، می گویند شیرین است.« اوضاع دین را که اصال نپرسید. 
با خشونت و فساد گره خورده. حتا فرستاده ی ویژه ی ما آقای گل انوار 
رحمت زی، اکنون فاسد شده. تذکره گرفته و اسمش را در تذکره ی 
جدید، فضل الرب گذاشته. موضوع شست وشوی مغزی واقعیت دارد. به 
ما چرس تعارف می کنند، قسم می خورند که شیره خالص مزار است، اما 
دروغ می گویند. مومالیی گد دارد. 


