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نظارتضعیف،انتخابات
را به بحران میبرد

نفتکش آدریان دریا
در ساحل بندر طرطوس
سوریه پهلو گرفت

۶

اطالعات روز :تصاویر ماهوارهای
منتشرشده توسط شرکت فناوری
فضایی امریکا نشان از...

تالش هند برای فرود
فضاپیما بر ماه ناکام ماند

۶

اطالعات روز :نارندرا مودی،
نخست وزیر هند میگوید که
قدردان فعالیتهای...

ساموئل اتوئو،
اسطوره فوتبال کامرون
بازنشستهشد

۷

ساموئل اتوئو مهاجم سابق بارسلونا
و اسطوره فوتبال کامرون بعد از 22
سال فعالیت حرفهای در...
لوو:

آلمان با پیروزی بر ایرلند
شمالی جبران میکند

۷

یواخیم لوو سرمربی آلمان بعد از
شکست  2-4تیمش مقابل هالند در
مقدماتی یورو  2020گفت...
وزیر دفاع امریکا:

در پی توافق سیاسی با طالبان
هستیمنههرنوعمعامله

اطالعات روز :مارک اسپر ،وزیر دفاع امریکا
بهتازگی گفته است که تالشهای کشورش برای
دستیابی به یک توافق سیاسی با طالبان ،به این
معنی نیست که امریکا به هرنوع معامله با این گروه
تن دهد.
آقای اسپر دیروز (شنبه 16 ،سنبله7 /
سپتامبر) در یک نشست خبری مشترک با همتای
فرانسویاش در پاریس ،پایتخت فرانسه گفته
است که به نظر ایاالت متحدهی امریکا بهترین
راه پیشرو توافق سیاسی است و واشنگتن با
حوصلهمندی این راه را پیگیری میکند...
۲

ترجمهرسالهیبدماشی

اول یک گالیه شما از من بکنید و به من
بگویید که به چه حقی کلمهی «بدمعاش» را
«بدماش» نوشتهام؟ قصه از این قرار است که
دیروز یکی از دوستان یک رساله آورده بود که
عنوان آن این است «د بدماشی اصول او آداب».
از من خواست آن را ترجمه کنم و در اختیار شما
قرار بدهم .این هم شما و این هم ترجم ه رسالهی
بدماشی.
آداب و اصول بدماشی
نویسنده :مالصیب...
۴

گارنیزیون کابل
برای تأمین امنیت روز عاشورا
و هفتهی شهید از مردم کمک خواست

نگرانیها از نظارت ضعیف در
انتخابات پیشرو ،بسیار زیاد است .این
نگرانیها تنها به نهادهای ناظر انتخابات
محدود نمیشود؛ نامزدان انتخابات،
احزاب سیاسی و حتا کمیسیون شکایات
انتخاباتی هم نگران این موضوع هستند.
اطالعات روز در گزراش روز شنبه
خود نوشت که براساس اطالعات
بهدستآمده ،نظارت از انتخابات
ریاستجمهوری ششم میزان با چالشها
و کاستیهای بسیار جدی مواجه است
که پیش از پیش نگرانی از شفافیت و
سالمت انتخابات را شدت میبخشد.
گزارشها نشان میدهد که کمیسیون
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی که در
انتخاباتهای گذشته بیشتر از پنجهزار
ناظر و ناظم استخدام میکرد ،تا کنون که
کمتر از سه هفته به برگزاری انتخابات
مانده ،ناظران و ناظمان خود را بهدلیل
تخصیصنیافتن بودجه ،استخدام نکرده
است .مهمتر از آن ،نهادهای بینالمللی
تمایل چندانی به نظارت از انتخابات
ندارند و دو نهاد کالن و معتبر غیردولتی
داخلی ناظر بر انتخابات نیز بهدلیل
مشکالت مالی یا نیافتن تمویلکنندگان
مالی ،معلوم نیست که...

۲

بیپناه در خانه و بیمدد در مهاجرت؛
رنج و اندوه همیشگی پناهجویان افغان

جلیل رضایی دانشجوی دانشکدهی علوم اجتماعی
دانشگاه جوزجان بود و روزگار عادی دانشجویی را در
جوزجان میگذراند.
در سال  2016در واکنش به یک حملهی انتحاری
در کابل ،جلیل در فیسبوکش متن کوتاهی نوشت« :خدا
امروز کجا بود ،او چرا از جان مردم حفاظت نکرد؟»
همکالسیهای جلیل از این نوشتهی جلیل عکس گرفتند و
آن را در دانشگاه دستبهدست کردند .استادان دانشکدهی
ثقافت و شورای علمای والیت ،جلیل را به اتهام کفرگویی
تهدید به مرگ کردند.
جلیل از کمپ موریا واقع در یونان که تحت حمایت
سازمان ملل قرار دارد ،نوشت« :من هیچ گاهی بهدنبال
پناهندگی نبودم .من در افغانستان زندگی خوشی داشتم ،اگر
آنان مرا به مرگ تهدید نمیکردند».
جنگ طوالنیمدت میان دولت و طالبان ،فقر گسترده و
بیثباتی سیاسی ،دههاهزار افغان را مجبور کرده است که از
کشور فرار کنند و دنبال پناهندگی در کشورهای توسعهیافته
باشند .عدم تمایل کشورهای اروپایی و...

۳

۲

چندپارچگیطالبان؛
واقعیت یا برساختهی ذهن؟

در سال اول ریاستجمهور باراک اوباما برخی از
اعضای دولت وی به دنبال تغییر استراتژیک سیاست ایاالت
متحده در افغانستان بودند .آنها امیدوار بودند که با توبرهای
از ابتکارات مختلف از جمله خلع سالح جنگجویان
«آشتیپذیر» طالبان و حتا گفتوگو با نمایندگان این گروه،
راه را برای رسیدن به راهحل سیاسی هموار کنند .این
استراتژی در حلقات امنیت ملی امریکا که استدالل اعضای
آن موافق افزایش حضور نظامی بود ،بحثبرانگیز شد و این
تغییر سیاست نتوانست خریدار پیدا کند .برخی از ابتکارات
آن هرگز آغاز نشد و برخی دیگر مانند «برنامه صلح و ادغام
مجدد» و «شورای عالی صلح» به صورت موثر اجرا نشد
و با مخالفت سخت طالبان روبهرو بود .اما در دل الیهها
و توجیهات متعدد این استراتژی ناکام ،تصور میشد که
میتوان طالبان ،یک سازمان بیقاعده و پراکنده را پارچه
پارچه ،تضعیف و مجبور به گفتوگو کرد.
این تصور که طالبان یک نهاد چندپارچه و درگیر
نزاعهای داخلی است ،در بیشتر تبصرهها و تحلیلها در
مورد جنگ افغانستان جا داشته است...
۴

زنان فروشندهی کابل؛
بانوانی که انحصار مردانه را شکستهاند

زنان زیادی در شهر کابل به فعالیتهای اقتصادی رو
آوردهاند .فعالیتهای اقتصادی و فروشندگی در کابل ،پیش
از این بیشتر کار مردان یا دستکم در انحصار مردان بودند.
برخی از زنان پایتخت اینروزها اما مستقالنه ،هرچند با
هزینهی اندک ،دکانهای عمدتا لباسفروشی باز کردهاند که
از این طریق بتوانند هزینهی زندگی خود و خانوادههایشان
را تمویل کنند .شماری از این زنان همزمان که مصروف
دکانداریاند ،در طول روز به تحصیالتشان نیز ادامه
میدهند.
اکنون در بسیاری از فروشگاههای شلوغ پایتخت زنان
نیز در میان مردان دیده میشود؛ موردی که تا چند سال پیش
در کابل وجود نداشت.
زهرا غالمی 22 ،ساله ،انستیتیوت اداره و حسابداری
کابل را خوانده است و در حال حاضر بهحیث فروشنده در
یکی از مارکیتهای پرمشتری شهر کابل کار میکند .وی
عالوه بر این در برنامهی «پروموت» (توانمندسازی زنان) نیز
در بخش فروشندگی آموزش دیده است.
او به روزنامه اطالعات روز میگوید« :ما در...

۵
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گارنیزیون کابل برای تأمین امنیت روز عاشورا و هفتهی شهید از مردم کمک خواست

از انتخابـات نظـارت میتواننـد یـا نـه .منابـع
معتبر از کمیسـیون رسـیدگی به شـکایتهای
انتخاباتـی بـه اطالعـات روز میگوینـد کـه
تـا کنـون بودجـه بـرای اسـتخدام ناظـران
ایـن کمیسـیون اختصـاص نیافتـه و اگـر ایـن
کمیسـیون نتوانـد ناظـران خـود را اسـتخدام
کنـد ،سلامت و اعتبـار انتخابـات با پرسـش
و نگرانـی جـدی مواجـه خواهـد شـد.
انتخابات در افغانسـتان همیشـه با چالش
همـراه بـوده اسـت؛ امـا بهصـورت ویـژه ،دو
انتخابـات اخیـر -انتخابات ریاسـتجمهوری
 2014و انتخابـات پارلمانـی سـال گذشـته-
کشـور را تـا مـرز بحـران پیـش بـرد .یکی از
عوامـل ایـن ناکامیهـا ،نظـارت ضعیـف از
انتخابـات بـود .ایـن بـار اما مسـأله نسـبت به
گذشـته متفاوت و حسـاستر اسـت .پیوسـته
نامـزدان رقیـب رییسجمهـور غنـی ،روی
یـک ایـن تأکیـد دارندکـه آقای غنـی بهدنبال
مهندسـی انتخابـات اسـت .ایـن نگرانیها گاه
و بـیگاه در دل خـود یـک بحـران بالقـوه را
پـرورش میدهـد و نظـارت ضعیـف ایـن
بحـران بالقـوه را بـه یـک بحـران دیگـر و
بهصـورت بالفعـل درمـیآورد .از ایـنرو
نگرانیهـا از ضعف نظـارت در روز برگزاری
هـم جـدی اسـت و هـم منطقـی .جـدی از
ایـن حیـث کـه زمـان زیـادی بـه برگـزاری
انتخابـات باقـی نمانـده و هنـوز ناظریـن
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی کـه یکـی
از وظایـف اصلـی آن نظـارت از انتخابـات
اسـت ،اسـتخدام نشـده اسـت .انتخابـات
ریاسـتجمهوری قـرار اسـت تـا کمتـر از
سـه هفتهی دیگـر در چهارهـزار و  ۹۴۲مرکز
رأیدهـی برگـزار شـود .کمیسـیون شـکایات
انتخاباتـی برنامـه دارد بـرای هـر مرکـز
رأیدهـی یـک ناظـر و بـرای هر ناحیـه و هر
ولسـوالی یـک ناظم اسـتخدام کند .اسـتخدام
ایـن میـزان افـراد کار زمانبـری اسـت .تنهـا
بحـث اسـتخدام مطـرح نیسـت ،آمـوزش
ناظریـن و آشـنایی بـا سـازوکار کمیسـیون
شـکایات انتخاباتـی نیـز الزم اسـت .از طرف
دیگـر ،نهادهـای ناظـر بینالمللـی و داخلـی
نیـز برنامهی جـدی برای نظـارت از انتخابات
ندارنـد .نهادهـای داخلـی اعلام کردهانـد در
ایـن زمینـه هیـچ بودجـه در اختیـار نـدارد.
بهعنـوان مثـال ،دو نهـاد کالن و مهـم ناظر بر
انتخابـات -فیفـا و تیفـا -بـه صراحـت اعالم
کـرده اسـت کـه بهدلیل مشـکالت مالـی قادر
نخواهنـد بـود که همانند سـالهای گذشـته از
انتخابـات نظـارت کننـد .نهادهـای بینالمللی
نیـز امسـال بهنظـر میرسـد برنامـهی وسـیع
بـرای انتخابات افغانسـتان ندارنـد .حتا دولت
افغانسـتان مجبـور شـد بیشتریـن هزینـهی
انتخابـات را از بودجـهی داخلـی تأمیـن کند.
ایـن کار بیپیشـینه اسـت .در انتخاباتهـای
گذشـته تمـام بودجههـای انتخاباتی از سـوی
جامعـهیجهانی و نهادهـای بینالمللی تأمین
میشـد .فراتـر از تأمینهـای مالـی ،شـرکای
بینالمللـی و در رأس آن امریـکا بـرای
انتخابـات افغانسـتان هویتسـازی میکردند.
در ایـن دور امریـکا کـه بیشتریـن نقـش را
در افغانسـتان دارد ،بـه صراحـت اعلام کرده
اسـت که برای این کشـور صلـح و گفتوگو
بـا طالبـان اولویـت دارد .ایـن نگرانیهـا هـم
از ایـن دیـد منطقـی اسـت کـه انتخابـات
افغانسـتان بـه دلیـل همزمانی با صلح ،نسـبت
بـه هـر زمانـی دیگـری آسـیبپذیرتر اسـت.
و امیـد چندانـی بـه برگـزاری انتخابات سـالم
وجـود نـدارد .از یک طرف ایـن کار به بحران
منجـر میشـود و از طـرف دیگـر ،جـدای از
بحـران پسـاانتخاباتی ،بـه جنجالرفتـن
پـروژهی انتخابـات بـه قویترشـدن طالبـان
منجـر میشـود .انتخابـات یگانـه دسـتآویز
مـردم اسـت و در ایـن صـورت ایـن یگانـه
دسـتآورد و دسـتآویز مـردم از بین خواهد
ر فت .
نظـر ما این اسـت که نباید با وقتکشـی
زمینـهی یـک نظـارت ضعیـف از انتخابـات
بهوجـود بیایـد .بـدون شـک نظـارت ضعیف
انتخابـات را بـه بحـران میبـرد .کمیسـیون
شـکایتهای انتخاباتـی ،نهادهـای ناظـر
انتخابـات ،احـزاب و نامـزدان همه مسـئولیت
دارنـد کـه بـرای نظـارت دقیـق از انتخابـات
یـک سـازوکار روشـن دسـتوپا کننـد .در
غیـر این صـورت ،چشـمانداز برگـزاری یک
انتخابـات سـالم خیلـی تیـره و مبهـم اسـت.

اطالعات روز :فرماندهی
عمومی گارنیزیون کابل از
شهروندان شهر و ولسوالیهای
والیت کابل خواسته است که در
تأمین امنیت مراسم روز عاشورا و
تجلیل از هفتهی شهید با نیروهای
امنیتی و دفاعی همکاری کنند.
در یک ابالغیهی گارنیزیون
کابل که دیروز (شنبه 16 ،سنبله)
منتشر شده ،گفته شده است که
نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین
امن و نظم عامه ،ایجاد فضای
مطمیین و امنیت شهروندان

بهویژه در جریان برگزاری مراسم
روز عاشورا و تجلیل از هفتهی
شهید متعهد است.
در ابالغیه همچنان گفته
شده است که با در نظرداشت
تهدیدات بلند امنیتی و جلوگیری
از فعالیتهای تروریستی ،نیاز
است شهروندان با نیروهای امنیتی
همکاری کنند.
در این ابالغیه از شهروندان
شهر و ولسوالیهای کابل خواسته
شده است که در جریان مراسم
روز عاشورا و تجلیل از هفتهی

شهید از انتقال هر نوع سالح و
فیرهای خودسرانه خودداری
کنند.
همچنان از شهروندان
خواسته شده است که از وسایط
دولتی در کاروانهای عزاداری
هفتهی شهید و روز عاشورا
استفاده نکرده و نیز از پوشیدن
یونیفورم نیروهای امنیتی و دفاعی
جلوگیری کنند.
جلوگیری از کاروانهای
وسایط در جادهها یکی دیگر از
خواستهای فرماندهی عمومی

گارنیزیون کابل است .گارنیزیون
کابل افزوده است که کاروانهای
وسایط در جادهها باعث اذیت و
آزار مردم شده و نظم ترافیک و
امن عامه را نیز مختل میکند.
گارنیزیون کابل شهروندان
شهر و ولسوالیهای این والیت را
به رعایت موارد یادشده فراخوانده
و همچنان گفته است« :در
صورت تخطی ،قوماندانی عمومی
گارنیزیون کابل و تیم امنیتی کابل
با متخلفین برخورد جدی قانونی
خواهند نمود».

روز دوشنبه ( 18سنبله)
مصادف است با ترور احمدشاه
مسعود ،قهرمان ملی کشور و روز
سهشنبه ( 19سنبله) نیز مصادف
است با دهم محرمالحرام روز
عاشورا.
گارنیزیون کابل خود را
مکلف به تأمین امنیت برگزاری
این مراسمها مکلف دانسته و
در کنار آن همکاری مردم در
جلوگیری از وقوع رویدادهای
تروریستی را نیز مهم خوانده
است.

وزیر دفاع امریکا:

در پی توافق سیاسی با طالبان هستیم نه هرنوع معامله
اطالعات روز :مارک اسپر ،وزیر دفاع امریکا بهتازگی
گفته است که تالشهای کشورش برای دستیابی به یک
توافق سیاسی با طالبان ،به این معنی نیست که امریکا به
هرنوع معامله با این گروه تن دهد.
آقای اسپر دیروز (شنبه 16 ،سنبله 7 /سپتامبر) در یک
نشست خبری مشترک با همتای فرانسویاش در پاریس،
پایتخت فرانسه گفته است که به نظر ایاالت متحدهی
امریکا بهترین راه پیشرو توافق سیاسی است و واشنگتن
با حوصلهمندی این راه را پیگیری میکند.
او گفته است« :میخواهیم مطمیین شویم که به یک
توافق مطلوب دست مییابیم .توافقی که دستکم امنیت
کشورها و مسیر روشنتری برای مردم افغانستان تضمین
کند».
دولت افغانستان از این اظهارات مارک اسپر استقبال
کرده است.
صدیق صدیقی ،سخنگوی ریاستجمهوری در یک
پیام تویتری گفته است« :دولت افغانستان از اظهارات اخیر

وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا در پیوند به ختم جنگ
و قطع خشونتهای طالبان استقبال میکند .حکومت
افغانستان از هرگونه تالش در این پروسه که منجر به
تأمین صلح پایدار و ختم جنگ در افغانستان گردد،
حمایت میکند .ملت ما برای یک صلح تعریفشده
اجماع دارد».
زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی
امریکا برای صلح افغانستان در نهمین دور مذاکرات با
طالبان توانستند به یک توافقنامه با این گروه دست یافت.
آقای خلیلزاد پس از پایان دور نهم مذاکرات به کابل آمد
و متن این توافقنامه را به رهبران حکومت وحدت ملی
نشان داد .تا کنون جزئیات متن این توافقنامه با رسانهها
شریک نشده است.
پس از آن حکومت افغانستان اعالم کرد که جزئیات
متن توافقنامهی امریکا با طالبان را با دقت بررسی میکند.
دو روز پس از آن صدیق صدیقی در رشته تویتی اعالم
کرد که حکومت افغانستان از زلمی خلیلزاد در مورد

پیامدهای احتمالی این توافقنامه توضیحات میخواهد.
از سویی هم  9دیپلمات ارشد امریکایی که شامل
پنج سفیر پیشین امریکا در افغانستان ،یک فرستادهی
ویژهی این کشور برای افغانستان و یک معاون پیشین
وزیر خارجه امریکا میشود ،نیز در یک اعالمیهی مشترک
نسبت به خروج شتابزده از افغانستان هشدار داده بودند.
این دیپلماتها گفته بودند که خروج کامل نیروهای
امریکایی پیش از آنکه دولت افغانستان با طالبان به توافق
«صلح واقعی» دست یابند ،این کشور را به «جنگ داخلی
تمام عیار» میکشاند.
افزون بر این ،کانگرس امریکا نیز از زلمی خلیلزاد
خواسته است که برای وضاحت در مورد توافقنامهی
صلح با طالبان ،به نشست ویژهی این کمیته حاضر شود.
این همه در حالی است که زلمی خلیلزاد پس از پنج
روز توقف در کابل ،دوباره همراه با جنرال اسکات میلر،
فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان به دوحه ،پایتخت
قطر برگشته است.

برخورد فیزیکی مال ترهخیل با سرپرست وزارت حج و اوقاف در ارگ
اطالعات روز :وزارت ارشاد،
حج و اوقاف اعالم کرده است
که مولوی عبدالحکیم منیب،
سرپرست این وزارت دو روز قبل
(جمعه 15 ،سنبله) پس از ادای
نماز جمعه در مسجد جامع ارگ
ریاستجمهوری ،از سوی شش
زورمند مورد تحقیر ،توهین و
برخورد فزیکی قرار گرفته است.
در اعالمیهی این وزارت آمده
است که مال ترهخیل محمدی،
عضو پیشین مجلس نمایندگان،

شاه وزیر و حاجی خان ترهخیل،
دو عضو کنونی مجلس نمایندگان،
داداهلل برادر مال ترهخیل و دو عضو
دیگر خانوادهی آنان در نخست
آقای منیب را توهین و سپس با او
برخورد فزیکی کردهاند.
براساس اعالمیه ،پیش از این
نیز این زورمندان چندین بار تالش
کرده بودند تا با استفاده از تفنگ
کارهای غیرقانونی کنند .همچنان
گفته شده است که این افراد پیش
از این بارها وزیر ارشاد ،حج و

اوقاف را تهدید و تالش کرده
بودند که خواستهای «ناروا» و
«غیرقانونی» شان را بر او تحمیل
کنند.
در اعالمیه گفته شده است
که آقای منیب در حالی مورد
تحقیر ،توهین و برخورد فزیکی
این افراد قرار گرفته است که اخیرا
مبارزهی جدی در برابر «مفسدین»
و «زورمندان» را آغاز کرده است.
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
توهین و برخورد فیزیکی شش

زورمند در ارگ ریاستجمهوری
با مولوی عبدالحکیم منیب را
توهین به مساجد ،وزارت حج و
اوقاف ،عالمان دین و نظام کنونی
خوانده است.
ضمن
وزارت
این
محکومکردن توهین و برخورد
فزیکی با آقای منیب ،همچنان
خواستار برخورد قانونی با عامالن
آن شده است.
در اعالمیهی وزارت حج و
اوقاف از رییسجمهور اشرف

غنی خواسته شده است که «این
رویداد را بهطور جدی بررسی و
افراد تفنگدار و زورمند را که از
مقامات دولتی با زور تفنگ باج
میگیرند ،به پنجهی قانون بسپارد».
در همین حال صدیق صدیقی،
ریاستجمهوری
سخنگوی
در یک پیام تویتری گفته است:
«موضوع چگونگي برخورد با
سرپرست وزارت حج و اوقاف
به گونهي جدي تعقيب و اقدامات
الزم صورت ميگيرد».

ولسوالی وردوج بدخشان پس از پنج سال به تصرف نیروهای دولتی درآمد
اطالعات روز :وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرده است که ولسوالی وردوج والیت
بدخشان پس از پنج سال از کنترل گروه طالبان خارج و به تصرف نیروهای دولتی درآمده
است.
در اعالمیهی این وزارت آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در عملیاتی
در بدخشان ،ولسوالی وردوج این والیت را که پنج سال تحت حاکمیت گروه طالبان قرار
داشت ،دیروز (شنبه 16 ،سنبله) از کنترل این گروه آزاد کردهاند .در اعالمیه همچنان گفته
شده است که در جریان این عملیات در حدود  100جنگجوی داخلی و خارجی گروه

ولسوالی «اناردره»ی فراه
بهدست طالبان سقوط کرد
اطالعات روز – هرات :مسئوالن امنیتی
در والیت فراه میگویند که جنگجویان
گروه طالبان دیروز (شنبه16 ،سنبله) ولسوالی
«اناردره»ی این والیت را تصرف کردهاند.
گروه طالبان نیز تصرف ولسوالی اناردره
را تأیید کرده و ادعا کرده است که مقدار
زیادی سالح و مهمات بهدست جنگجویان
این گروه افتاده است.
محباهلل محب ،سخنگوی فرماندهی
پولیس والیت فراه به روزنامه اطالعات
روز گفت که در حال حاضر مرکز ولسوالی
اناردره تحت کنترل جنگجویان طالب قرار
دارد.
آقای محب همچنان گفت که نیروهای
ارتش و پولیس ملی مستقر در این والیت

همراه با حدود  400نیروی کمکی در
تالشاند تا این ولسوالی را دوباره از نزد
طالبان پس بگیرند.
این در حالی است که صبح دو روز
قبل (جمعه 15 ،سنبله) جنگجویان طالب
پس از حمله به شهر فراه کنترل مرکز
جلبوجذب نیروهای ارتش در این والیت
را تصرف کردند و به دنبال آن در نتیجهی
حمالت هوایی نیروهای حمایت قاطع و
عملیات زمینی نیروهای افغان بیش از 80
جنگجوی این گروه کشته شدند.
جنگجویان گروه طالبان پس از
شکست در مرکز شهر فراه ،به سوی
ولسوالیهای اناردره و پشتکوه عقبنشینی
کرده بودند.

طالبان کشته و دهها جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدهاند.
به نقل از اعالمیه ،قاری فصیحالدین ،والی نامنهاد طالبان برای بدخشان ،قاری
حافظ ،مسئول نظامی طالبان برای بدخشان و چند فرمانده کلیدی این گروه نیز شامل
کشتهشدگانند.
وزارت دفاع همچنان گفته است که در جریان این عملیات به نیروهای امنیتی و دفاعی
کشور هیچ آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

افراد ناشناس شش خبرنگار محلی
را در پکتیا ربودند
اطالعـات روز :منابـع امنیتـی در والیت
پکتیـکا میگوینـد که شـش خبرنـگار محلی
ایـن والیـت از سـوی افـراد ناشـناس در
مربوطـات ولسـوالی زرمـت والیـت پکتیـا
ربـوده شـدهاند.
شـاهمحمود آریـن ،سـخنگوی
فرماندهـی پولیس والیت پکتیـکا به روزنامه
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن خبرنـگاران
عصـر دو روز پیش (جمعه 15 ،سـنبله) پس
از آن ربـوده شـدهاند کـه میخواسـتند برای
شـرکت در یـک کارگاه آموزشـی بـه شـهر
گردیـز ،مرکـز والیـت پکتیـا برونـد.
آقـای آریـن افزود کـه افراد ربودهشـده
خبرنـگاران رادیـو کلیـد ،رادیو یـاران ،رادیو
میلمـه ،رادیـو تلویزیـون ملـی و صـدای

پشـتون بودنـد .او گفـت کـه تـا کنـون از
سرونوشـت افـراد ربودهشـده خبـری در
دسـت نیسـت.
در همیـن حـال سـردارولی تبسـم،
سـخنگوی فرماندهـی پولیـس پکتیـا
میگویـد کـه ایـن رویـداد در سـاحهی این
والیـت رخ نداده اسـت .سـخنگوی پولیس
پکتیـکا امـا میگوید کـه محل دقیـق رویداد
«سـورکی» تنهـا دو کیلومتـر بـا ولسـوالی
زرمـت پکتیـا فاصلـه دارد.
فـرد یـا گروهـی تـا کنـون مسـئولیت
ربـودن ایـن خبرنـگاران را بـه عهـده نگرفته
اسـت ،امـا سـخنگوی پولیـس پکتیـکا
میگویـد آنـان در سـاحهای ربـوده شـدهاند
کـه گـروه طالبـان در آنجـا حاکمیـت دارد.

www.etilaatroz.com

مصطفی امید ،پناهجوی افغان
از شهر «تی جوگ» اندونزیا
میگوید که دو خانواده از
سال  2000میالدی به اینسو
در یک کمپ مهاجرین در
این شهر که جمعیت هشت
تا نههزار نفری پناهجویان
افغان را در خود جای داده
است ،باقی ماندهاند .مصطفی
گفته که دو عضو این خانواده
در ماه سپتامبر چند سال
پیش خودشان را آتش زدند.
یکی از آنان مردی جوانی
بود که جلوی چشم مصطفی
خودش را آتش زد .مصطفی
نوشته است« :ما نمیدانیم
پناهجویانی که خودکشی
میکنند ،کجا به خاک
بسپاریم».

جلیل رضایی دانشجوی دانشکدهی علوم
اجتماعی دانشگاه جوزجان بود و روزگار عادی
دانشجویی را در جوزجان میگذراند.
در سال  2016در واکنش به یک حملهی
انتحاری در کابل ،جلیل در فیسبوکش متن
کوتاهی نوشت« :خدا امروز کجا بود ،او چرا
از جان مردم حفاظت نکرد؟» همکالسیهای
جلیل از این نوشتهی جلیل عکس گرفتند و
آن را در دانشگاه دستبهدست کردند .استادان
دانشکدهی ثقافت و شورای علمای والیت،
جلیل را به اتهام کفرگویی تهدید به مرگ کردند.
جلیل از کمپ موریا واقع در یونان که
تحت حمایت سازمان ملل قرار دارد ،نوشت:
«من هیچ گاهی بهدنبال پناهندگی نبودم .من در
افغانستان زندگی خوشی داشتم ،اگر آنان مرا به
مرگ تهدید نمیکردند».
جنگ طوالنیمدت میان دولت و طالبان،
فقر گسترده و بیثباتی سیاسی ،دههاهزار افغان
را مجبور کرد ه است که از کشور فرار کنند
و دنبال پناهندگی در کشورهای توسعهیافته
باشند .عدم تمایل کشورهای اروپایی و سایر
کشورهای توسعهیافته به پذیرش بیشتر
مهاجران سبب شده است که پناهجویان افغان
در کمپهای مهاجرین در شرایط بسیار دشوار
و تحملناپذیر روز و شب را بگذرانند.
بر بنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت
()UNHCRاکنون حدد  2.5میلیون پناهجوی
افغان در کمپهای مهاجرین در کشورهای
مختلف منتظر پناهندگیاند؛ رقمی که نشان
میدهد افغانستان در سطح آسیا نخستین و در
سطح جهان دومین جمعیت پناهجویان را به
لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است.
با آنکه ایاالت متحدهی امریکا و طالبان
به امضای یک توافق صلح نزدیک شدهاند،
اما افغانها به آیندهی کشورشان خوشبین
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رنج و اندوه همیشگی پناهجویان افغان

نیستند .در سال  2018سازمان جهانی مهاجرت
شرایط بازگشت داوطلبانهی  15هزار و 700
پناهجوی افغان را فراهم کرد .این رقم نشان
میدهد که روند بازگشت پناهجویان نسبت به
گذشته  73درصد کاهش یافته است .عواملی
چون تحوالت سیاسی جدید ،تردیدها در مورد
روند جاری صلح و کمبود فرصتهای شغلی و
اقتصادی در این کاهش نقش داشته است.
مصطفی امید ،پناهجوی افغان از شهر «تی
جوگ» اندونزیا میگوید که دو خانواده از سال
 2000میالدی به اینسو در یک کمپ مهاجرین
در این شهر که جمعیت هشت تا نههزار نفری
پناهجویان افغان را در خود جای داده است،
باقی ماندهاند .مصطفی گفته که دو عضو این
خانواده در ماه سپتامبر چند سال پیش خودشان
را آتش زدند .یکی از آنان مردی جوانی بود
که جلوی چشم مصطفی خودش را آتش زد.
مصطفی نوشته است« :ما نمیدانیم پناهجویانی
که خودکشی میکنند ،کجا به خاک بسپاریم».
اندونزیا در شرق آسیا در سالهای متمادی
از مقاصد اصلی پناهجویان افغان برای رسیدن
به آسترالیا بوده است .آسترالیا در سالهای
اخیر قوانین مهاجرتیاش را تغییر داده است.
پناهجویانی که سعی میکنند غیرقانونی با قایق
به آسترالیا سفر کنند ،توسط گارد ساحلی این

کشور بازداشت و به جزایر نارو و مانوس
برگردانده میشوند.
اندونیزیا پیمان مهاجرتی سال  1951را
امضا نکرده است .از اینرو مهاجران افغان و
دیگر مهاجران در آنجا حق کار و دریافت
حقوق ماهانه ندارند .مهاجران باید سالها و
حتا دههها انتظار بکشند تا به کشور سومی
فرستاده شوند؛ روندی که پناهجویان افغان را
خشمگین کرده است .آنان مدعیاند که دفتر
سازمان جهانی مهاجرت در اندونزیا در قسمت
طی مراحل درخواست پناهندگیشان کارشکنی
میکند.
بهدلیل اینکه دفتر سازمان مهاجرت در
اندونزیا در دسترس نبود ،نتوانستیم نظر آنان را
در این مورد بگیریم.
در پی شدتگرفتن جنگ در افغانستان،
شماری زیادی از افغانهای برای رسیدن به یک
کشور توسعهیافته و یک زندگی مرفه ،مقاصد
دیگری را چون سریالنکا ،تایلند ،تاجیکستان،
قرغیزستان و آذربایجان در پیش گرفتهاند.
مهدی علیزاده ،پناهجوی افغان در
سریالنکا و پدر دو کودکی که در کمپ
مهاجرین تولدشدهاند ،میگوید که آنان همیشه
نگران غذای شب و روزشاناند« :ما از مشکالت
فرار کردیم و حاال گرفتار یک وضعیت وخیم و

دشوار دیگر شدهایم».
ترکیه و یونان برای سالهای متمادی
مقاصد اصلی پناهجویان افغان برای پناهندگی
در اروپا بوده است .در سال  2015پس از آنکه
درهای اروپا به روی پناهجویان باز شد ،هزاران
پناهجوی افغان راه اروپا در پیش گرفتند و از
جمع  1.5میلیون پناهجو دومین جمعیت بزرگ
پناهجویان را در قارهی سبز تشکیل میدادند.
سازمان جهانی مهاجرت گزارش داد که در
شش ماه نخست سال  2015تعداد  80هزار
پناهجوی افغان در اروپا درخواست پناهندگی
دادهاند.
پس از آنکه کشورهای اروپایی به روی
پناهجویان بسته شد ،کمپهای مهاجرین در
یونان و ترکیه پر شد از پناهجویانی که از
کشورهای درگیر جنگ فرار کرده بودند .اکثر
پناهجویان افغان از رسیدن به اروپا بازماندند
و اکنون برای نجاتیافتن از وضعیت رقتبار
کمپهای مهاجرت ،در جادههای ترکیه و یونان
پرسه میزنند.
پناهجویان جوان افغان در ترکیه سالها کار
میکنند که پول درآورند و بهشکل غیرقانونی
وارد اروپا شوند .جواد  22ساله از والیت بغالن
در یک قصابی کار میکند .از اینرو که جواد
کارگر بدون مدرک است ،دستمزدش نصف
یک کارگر قانونی است .کارگران شبیه جواد
همیشه در معرض بدرفتاری قرار دارند و هر
لحظه ممکن است اخراج شوند.
اکثر پناهجویان افغان در یونان در
کمپهای مهاجرت در مناطق دور از شهر و
جزایر دور شبوروز میگذرانند.
احمد آرش بیات همتی ،فعال حقوق
پناهجویان در یونان میگوید در کمپی که
بیش از یکهزار نفر گنجایش ندارد ،هفتهزار
ی میکنند .به گفتهی آقای همتی،
پناهجو زندگ 
پناهجویان در کمپهای یونان برای مصاحبه
ماهها انتظار میکشند و شماری اندکی موفق
میشوند که بهعنوان پناهنده پذیرفته شوند.
آقای همتی میگوید که که پناهجویان
در این کمپها زیر چادر در دمای  45درجه
سانتیگراد ،بدون هیچ وسیلهی سردکنندهای
زندگی میکنند .او میافزاید که برای پناهجویان
در هر  24ساعت فقط یک وعده غذا میرسد
پ میآید و برای
و هفتهوار یک داکتر به کم 
هزاران پناهجو خدمات بهداشتی ارائه میکند.
افغانهای زیادی سعی کردهاند به آتن،
پایتخت یونان بروند؛ جایی که آنان در معرض
بهرهکشیهای گونهگونی قرار دارند .به گفتهی
آقای همتی در هماکنون حدود 25هزار
پناهجوی افغان در آتن زندگی میکنند.
برای پناهجویان افغان شرایط در صربستان
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به مراتب بدتر است .عمران فیروز ،خبرنگار
افغان مقیم آلمان میگوید «پولیس فاسد
صربستان» بعضا پناهجویان افغانی را که مدرک
ندارند ،ضربوشتم کرده و مجبور به پرداخت
رشوه میکنند.
گزارشها نشان میدهد که حتا در
کمپهای مهاجرین ،افغانها به دستههای قومی
و تباری تقسیم شدهاند.
با رسیدن جناحهای ضد پناهجویان به
رهبری شماری از کشورهای اروپایی ،شرایط
برای پناهجویان هر روز سختتر میشود .بصیر
آهنگ ،یک فعال حقوق پناهجویان ساکن در
ایتالیا میگوید که کشورهای اروپایی خبرها در
مورد شرایط بد پناهجویان را سانسور میکنند.
به گفتهی آقای آهنگ مردم در اروپا در
قبال مهاجران خیلی حساساند .از این روز
دولتها از این هراس دارند که اگر شرایط
سانسور نشود ،مردمشان در کنار پناهجویان
بیایستند.
آقای آهنگ اضافه میکند که بحران
اقتصادی نیز یکی از نگرانیها در اروپا است
که سبب شده است ،در میان اروپاییها موضوع
حقوق بشر به حاشیه برود.
برای پناهجویان افغان هیچ راهی برای
بازگشت به کشور باقی نمانده است .جنگ
بیرحم ،بیثباتی سیاسی ،شرایط بد اقتصادی
و بیباوری به روند صلح امید برای بازگشت به
کشور را بهشدت کاهش داده است.
سفیر آلمان در افغانستان به علی لطیفی،
خبرنگاری افغانی که بارها به کمپهای
مهاجران در ترکیه و یونان سفر کرده ،گفته
است« :کشورهای اروپایی با گفتن اینکه
افغانستان امن است پناهجویان افغان را پس
میفرستند .این در حالی است که انفجار یک
تانکر پر از مواد انفجاری سفارت آلمان را در
کابل متالشی کرد».
برای جلیل رضایی  25ساله تنها جای امن
کمپ پناهجویان در یونان است .رضایی پیش از
مستقرشدن در کمپ پناهجویان در یونان ،یک
سال و نیم در ترکیه زندگی کرد .در ترکیه هر
روزی که میگذشت ،امید رضایی برای رسیدن
به یک کشور سوم و پناهیافتن در آن کم و کمتر
میشد .در نهایت رضایی بار و بندیلش را جمع
کرد و راهی یونان شد؛ جایی که او اکنون در
شرایط بسیار دشوار روز و شب میگذراند.
رضایی در نهایت به ما نوشت« :هر ماه یک
یا دو قایق در دریا غرق میشود ».او اضافه کرد:
«من بهشخصه شاهد جانباختن پناهجویان در
کمپ بودم .بهدنبال آن مسئوالن کمپ بهخاطر
مصاحبه میآیند و فقط نامها را میپرسند .ما تا
پنج-شش ماه دیگر از آنان چیزی نمیشنویم».
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سوءقصد به جان هبتالله چند مدت قبل ،بدون شک گ
دربارهی شکاف داخلی جدید درون گروه طالبان تقویت
اما حتا اگر این سوءقصد نخستین گام در تشدید تنش
قدرت داخلی بوده باشد ،لزوما باعث شکس
جنگ
به
ِ
ِ
ش
فرماندهی قوی طالبان نمیشود .اعالمیههای خو 
خلیلزاد ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای مصالحه
مورد نزدیکشدن به توافق با این گروه نشاندهن
طالبان است و با توجه به آن بهراحتی نمیتوان گف
طالبان ش

چندپارچگی طالبان؛

واقعیت یا برساختهی ذهن؟
در سال اول ریاستجمهور باراک اوباما برخی از اعضای دولت وی به دنبال تغییر
استراتژیک سیاست ایاالت متحده در افغانستان بودند .آنها امیدوار بودند که با توبرهای
از ابتکارات مختلف از جمله خلع سالح جنگجویان «آشتیپذیر» طالبان و حتا گفتوگو
با نمایندگان این گروه ،راه را برای رسیدن به راهحل سیاسی هموار کنند .این استراتژی
در حلقات امنیت ملی امریکا که استدالل اعضای آن موافق افزایش حضور نظامی بود،
بحثبرانگیز شد و این تغییر سیاست نتوانست خریدار پیدا کند .برخی از ابتکارات آن هرگز
آغاز نشد و برخی دیگر مانند «برنامه صلح و ادغام مجدد» و «شورای عالی صلح» به صورت
موثر اجرا نشد و با مخالفت سخت طالبان روبهرو بود .اما در دل الیهها و توجیهات متعدد
این استراتژی ناکام ،تصور میشد که میتوان طالبان ،یک سازمان بیقاعده و پراکنده را پارچه
پارچه ،تضعیف و مجبور به گفتوگو کرد.
این تصور که طالبان یک نهاد چندپارچه و درگیر نزاعهای داخلی است ،در بیشتر
تبصرهها و تحلیلها در مورد جنگ افغانستان جا داشته است .این در حالی است که در پنج
سال گذشته ،ما شاهد بودهایم که طالبان خودشان را از خونینترین بحران داخلی این گروه
بیرون کشیدند و نسبت به هر زمان دیگری از سال  2001به اینسو ،به موقعیت قویتری دست
یافتند .گفته میشود که حتا رییسجمهور اشرف غنی مدتها پس از اینکه امریکا بیسروصدا
از هدف اعالمشدهاش یعنی «درهمشکستن» طالبان دست کشید ،از برنامهی طوالنیمدتش
برای پایاندادن به درگیری بهعنوان طرح «بجنگ ،بشکن ،گفتوگو کن» نام برده است .اخیرا
توصیف طالبان بهعنوان یک گروه شکننده دوباره در حدس و گمانهزنیها مبنی بر اینکه
این گروه ممکن است بهدلیل خودداری یک رهبر تندرو از پذیرفتن توافق با ایاالت متحده،
متالشی شود ،شروع شده است .فرض این پیشبینی بر این است که جنگجویان ایدیولوژیک
یا ناراضی طالبان به سمت شاخه خراسان دولت اسالمی یا سایر گروههای افراطی خواهند
رفت.
اما احتمال شکاف در جنبش طالبان بهویژه بهدست دولت اسالمی حرف گزاف است.
در حقیقت ،این گروه با توجه به دستاوردهای ارضیاش ،اکنون از بیشترین انسجام از زمان
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سقوط «رژیم طالبان» در سال  2001برخوردار است .این انسجام نتیجهی مقاومت و انطباق
قابلتوجه این گروه بهدلیل عوامل ذیل است )1( :وسواس رهبری طالبان از سال  2015به بعد
در مورد چندپارچهشدن احتمالی این گروه که باعث شد سران طالبان بهطور تدابیر تنبیهی
خشنی را برای جلوگیری از آن روی دست بگیرند )2( ،حرفهایشدن ساختار نظامی و رهبری
این گروه )3( ،رویآوردن مجدد آن به حکومتداری در قامت یک دولت سایه واقعی و
( )4تغییر روابط این گروه با پاکستان .بهترشدن سوق و ادارهی این گروه و اهمیت ظاهری
برجستهکردن وحدت درونی طالبان حین مواجهه با دشمنان این گروه ،چشمانداز دستیابی
و اجرای توافق را محتملتر میکند اما از سوی دیگر ،سرنخهایی را در مورد حدود و ثغور
طالبان در خصوص آنچه برای این گروه قابلقبول خواهد بود و برعکس آن ،به دست میدهد.
هزینهی هماهنگی
انسجام امروزهی طالبان بدون هزینه بهدست نیامده است .طالبان در دههی گذشته هر
گونه مخالفت و تفرقه را که بهعنوان تهدید دانسته ،سخت و حتا بهطرز بیرحمانهای سرکوب
کرده است .این جنبش جناحهای متشکل از جنگجویان پیشین یا جنگجویان خارجی را که
تحت حمایت طالبان بودند ،ولی آشکارا وحدت فرماندهی این جنبش را زیرسوال برده بودند
یا به دولت اسالمی عالقه نشان داده بودند ،از بین برده است .در سال  ،2015طالبان صدها
جنگجوی وفادار به منصور داداهلل را کشتند .منصور داداهلل جانشینی مال منصور را پس از
علنیشدن خبر مرگ مال عمر رد کرده بود .به همین ترتیب ،طالبان جنبش اسالمی ازبکستان را
پس از اینکه صدها نفر از اعضای آسیای میانهی آن به دولت اسالمی پیوستند و مدت کوتاهی
پس از آن توسط طالبان کشته شدند ،عمال منحل کردند .در سال  ،2018طالبان یک فرمانده
سابق این گروه و جنگجویان تحت امرش را در والیت جوزجان به زمین زدند .این فرمانده
از طالبان جدا شده بود و میخواست به دولت اسالمی ملحق شود.
با اینکه طالبان در برچیدن رخت دولت اسالمی از شرق افغانستان ناتوان ثابت شده است
اما هدف قراردادن این جناح افراطی را در اولویت نظامی خود قرار داده است .ناظران منازعات
بینالمللی در گفتوگو با من تایید کردند که طالبان در سه ماه اول سال  2019بیشتر از

رویارویی با نیروهای دولت افغانستان ،با جنگجویان دولت اسالمی درگ
طالبان هرگز گروه یا جناحی را که بهعنوان تهدیدی به سلطهیشان بر شو
تحمل نمیکنند .این ویژگی را میتوان در ادامهی رابطه پیچیدهی این گر
واقع ،در اوایل سال جاری این جنبش نهتنها جنگجویان خارجی تحت
روحانیون مظنون به داشتن تمایالت و گرایشهای سلفی را مورد بازجو
جنبش طالبان مخالفانی را که ممکن است بهعنوان شکاف داخلی
فردی دیده شوند ،نیز از پا درآورده است .یکی از دالیل شکست تالشه
چندپارچهکردن جنگجویان طالبان ،عملیات بیسروصدایی بود که طا
برخی از کسانی که مستعد آشتی بودند ،راه انداخته بود .طالبان حتا روایت
بهنظر میرسید از موضع رسمی طالبان فاصله گرفته ،سرکوب کردند .گ
از فرماندهان و جنگجویان طالبان که در جریان آتشبس سهروزه ماه جو
عید در حال خوشوبش با نیروهای دولتی دیده شده بودند ،نیز ترور ش
طالبان اینگونه ،با مجازات شدید کسانی که از نظرشان یاغی بود
گستردهتر درون این گروه را تقویت کرده است .پژوهشگر «انتونی
نظامی طالبان را از مجموعهی پراکندهای از رهبرا ِن دارای وفاداریهای
شورشی که رهنمود رفتار صحیح مکتوب دارد ،تا ایجاد سلسله مراتب فر
و حتا تشکیل واحد «نیروهای ویژه» (بهصورت مستقل ولو با کمک
قاطعیت این جنبش در مدیریت ساختار جدیدش ،ثبت کرده است .پژوه
جکسون» نشان دادهاند که در دههی گذشته طالبان در کنار تغییرات نظ
به مردم غیرنظامی تحت کنترل این گروه -هرچند بهطور نابرابر و هنوز
حکومت افغانستان و کمکهای مالی جامعه جهانی -نیز تأکید داشتهاند
تغییرات ،روابط طالبان با پاکستان نیز به طور اساسی تغییر کرده است
به سربازگیری از مناطق روستایی افغانستان رو آوردهاند .رهبران طالبان
آنسوی مرز زندگی میکنند ،اما نسل جدیدی از فرماندهان رده میانی
گروه هرگز در آنسوی مرز زندگی نکردهاند .آنها بیش از هرچیز دیگر
بهخاطر نفوذ آن بر رهبرانشان ،خشمگیناند و رهبران ارشد طالبان از این
شورش در ردهها؟ نسبتا کم
از زمانی که شورای رهبری طالبان هبتاهلل آخندزاده را بهجای
امیرالمومنین برگزید ،این گروه از شکاف در رهبری که مال منصور ر
توانسته جلوگیری کند.
سوءقصد به جان هبتاهلل چند مدت قبل ،بدون شک گمانهزنیه
داخلی جدید درون گروه طالبان تقویت خواهد کرد .اما حتا اگر این سوء
ِ
ِ
قدرت داخلی بوده باشد ،لزوما باعث
جنگ
تشدید تنش ایدیولوژیک به
فرماندهی قوی طالبان نمیشود .اعالمیههای خوشبینانهی زلمی خلیلزاد
متحده برای مصالحه افغانستان در مورد نزدیکشدن به توافق با این گروه
طالبان است و با توجه به آن بهراحتی نمیتوان گفت که جنبش طالبان
برخی از تحلیلگران از این نگرانند که جناحهای تندرو طالبان چ
صلح هستند که امضای توافقنامه به اندازهی بحران جانشینی پس از ا
اختالفبرانگیز خواهد شد .شبکهی حقانی که یک شبکه بدنامِ ضدص
القاعدهدوست است در راس این نگرانی قرار دارد .حتا گفته میشود
دولت اسالمی در آموزش و سازماندهی بمبگذاران انتحاری با هم هم
وجود سراجالدین حقانی که بیست سال میشود رهبر شبکه حقانی اس
که مسئول جنگ با دولت اسالمی در شرق افغانستان است ،رهبری می
بهعنوان رهبر شمارهی دو طالبان عمل کرده است .در ابتدا بسیاریه
که سراجالدین حقانی بر جنبش طالبان مسلط میشود و به این ترتی
مسالمتآمیز و ختم درگیری جلوگیری میکند .اما واقعیت این است که
سطوح باالی رهبری طالبان برای بازگرداندن جناحهای مختلف طالبان
بسیار حیاتی بود.

ترجمه رسالهی بدماشی

اول یک گالیه شما از من بکنید و به من
بگویید که به چه حقی کلمهی «بدمعاش» را
«بدماش» نوشتهام؟ قصه از این قرار است که
دیروز یکی از دوستان یک رساله آورده بود
که عنوان آن این است «د بدماشی اصول او
آداب» .از من خواست آن را ترجمه کنم و در
اختیار شما قرار بدهم .این هم شما و این هم
ترجم ه رسالهی بدماشی.
آداب و اصول بدماشی
نویسنده :مالصیب
مقدمه :هرکه نان از غضب خویش
خورد  /نوش جانش اگرچه بیش خورد؟
ما از دوران مدرسه زدنی بودیم؛ بسیار
زدنی .در قبیلهی ما یک نفر را لتکردن برابر
است با شصت رکات نماز .معهی چهل دور
درود در تسبیح  100دانهای .معهی چند ثواب
دیگر که فقط مولوی مسجد ما میفهمد و به

عیسا قلندر

ما نمیگوید .آنچه را شما در زیر میخوانید،
حاصل یک عمر بدماشی است .ما موفقیت
خویش در عرصهی بدماشی را مدیون
خداوند جلجالله هستیم و فقط در برابر او
بدماشی نمیتوانیم.
 -1بهترین مکان برای شروع بدماشی
مدرسه است .ما شخصا هر وقت یک سوره از
قرآن شریف را یاد میگرفتیم ،بیرون میرفتیم
و یک نفر را میگرفتیم لت میکردیم .در
جیبهایش هرچه بود میگرفتیم .به پیسهاش
کار نداشتیم .دیگرچیزهایش را میگرفتیم،
بعد به او پس میدادیم و پول نقدش را
میگرفتیم و میگفتیم که ما فالن چیزهایت
را به تو فروختیم .باز از او پرسان میکردیم
که فایده کرده یا تاوان .اگر میگفت فایده
کرده ،کارش نمیگرفتیم .اگر میگفت تاوان
کرده ،باز خوب لتاش میکردیم و تا وقتی

که به زبان نمیگفت که فایده کرده ،لتاش
میکردیم .مردم پیش مولوی صاحب مدرسه
ما شکایت میکردند اما خدایش رحمت
کند مولوی صاحب مدرسه ما آدم بسیار
شرافتمندی بود ،به ما غرض نداشت.
بیچاره از جانش میترسید .ما یکبار او را در
دریا در حال حمامکردن گیر کردیم ،تنبانش
را گرفتیم و فرار کردیم .از آن روز به بعد از
ما میترسید.
 -2پسان پسان ما جوان شدیم.
شوق عروسی به سر ما زد .اما در کلتور
ما تا یک نفر 15 ،نفر دیگر را با چاقو نزده
باشد ،پدرش برای او زن نمیگیرد .بهخاطری
که اگر زدنی نباشی ،زن را نگاه نمیتوانی.
من هفده ساله بودم که پدرم در عید قربان،
یک چاقوی ساخت جاللآباد را به من داد.
در یک هفته  15نفر را با چاقو زدم و هفته

بعدش ،پدرم برای من زن گرفت.
 -3شما اگر گوسفندهایتان را
سر ُکرت گندم یا جواری یک نفر میبرید

و او نفر مزاحمت میکند ،یکی از آداب
بدماشی این است که او را لت کرده ،دست
و پایش را با ریسمان ببندید و از یکطرف

گوسفندهایتان را سر
ایال کنید و از طرف دی
را خراب کنید.

www.etilaatroz.com

گمانهزنیها را
ت خواهد کرد.
ش ایدیولوژیک
ست در ساختار
شبینانهی زلمی
افغانستان در
ندهی انسجام
فت که جنبش
شکننده است.

گیر شده است .رهبران
ورش افغانستان ببینند،
روه با القاعده دید .در
ت حمایتش را بلکه حتا
ویی قرار داد.
ی این گروه در سطح
های دولت اوباما برای
البان برای از بینبردن
تهای فردی که را که
گفته میشود که برخی
ون سال  2018در ایام
شدهاند.
دهاند ،تغییرات نهادی
جیستوزی» پیشرفت
فردی ،به یک جنبش
رماندهی در این گروه
پاکستان) ،تا افزایش
هشگرانی چون «اشلی
ظامی بر ارائه خدمات
ز وابسته به زیرساخت
د .در میان همهی این
ت .طالبان اکنون دوباره
ن هنوز در پناهگاههای
ی و سربازان پیاده این
ری نسبت به پاکستان
ن پویایی آگاه هستند.

ی مال منصور بهعنوان
را به ستوه آورده بود،

ها را دربارهی شکاف
ءقصد نخستین گام در
ث شکست در ساختار
د ،نماینده ویژه ایاالت
ه نشاندهندهی انسجام
شکننده است.
چنان مخالف نقشهراه
انتشار مرگ مال عمر،
صلح ،ضدامریکایی و
که شبکهی حقانی و
مکاری میکنند .با این
ست ،شورای طالبان را
یکند و از سال 2015
ها پیشبینی میکردند
یب از هرگونه توافق
ه صعود سراجالدین به
تحت یک چتر واحد

ر گندم یا جواریاش
یگر ،خودتان کشت او

گزارش

درست است که شبکهی حقانی روزگاری یک جناح تندرو نیمهمستقل بود و تقریبا بهطور
انحصاری در یک منطقهی واحد با همکاری نیمبند طالبان فعالیت میکرد ،اما اکنون بین این
شبکه و گروه طالبان وابستگی متقابل ایجاد شده است .سراجالدین حقانی اکنون بر جنبش
طالبان که با نوعی اقتدار مشروع آمادهی بازگشت به افغانستان است ،نفوذ دارد .بعید است که
شبکهی حقانی چه بهخاطر ایدیولوژی چه بهخاطر سایر انگیزهها ،طالبان را رها کند.
طی یک سال گذشته ثابت شده که قویترین ادلهی وحدت درونی طالبان نمایش نظم
و انظباط سرتاسری جنگجویان این گروه در جریان سه روز آتشبس عید سال گذشته بود.
«جاناتان شرودن» در اینجا استدالل کرده است که نمایش پارسال طالبان دلیل کافی بر انسجام
سازمانی این گروه نیست .ولی جنبش طالبان با وجود مراکز قدرت متعدد درون ساختار این
گروه ،بحث شدید جاری در بلندترین سطوح رهبری این گروه ،حضور شاخه خراسان دولت
اسالمی در افغانستان و تشدید بمباران هوایی سال گذشته ،اکنون یکی از بازیگران متحد
در افغانستان است .طالبان با اینکه تصویب رسمی پیشنویس توافقنامه با ایاالت متحده به
نظر حتمی میرسد ،با حمالت تهاجمی روزافزون و حمالت انتحاری در هفتهی جاری ،هر
احتمالی را که این گروه را ضعیف یا سازشپذیر نشان دهد ،از بین میبرند.
موضع طالبان به صورت قابلتوجهی در هر مرحله از مذاکرات سال گذشته با دیپلماتهای
امریکایی و اپوزیسیون سیاسی افغانستان ثابت باقی مانده است .آنها هم در مکاتبات خارجی
و هم در گزارشدهی داخلی ،روایت پیروزیشان را برجسته کردهاند .حتا حاال که این گروه
دارد برای توافق تشریک قدرت در ازای خروج امریکا و آتشبس آماده میشود ،بر این روایت
که پیروزی در انتظار جنگجویانش است پافشاری دارد.
مخالفان توافق احتمالی ایاالت متحده با طالبان استدالل میکنند که این تاکید بر پیام و
روایت پیروزی نشانهی غیرقابلاعتمادبودن طالبان و نشانهی آرزوی طالبان به هجوم به سمت
کابل است .در صورتی که این استداللها لزوما توجیه رد تالشها برای صلح نباشند ،همه
هشدارهاییاند که باید به آن توجه شود .اما قوام این گروه به ندرت به عنوان مهرتاییدی بر
انسجام رهبری طالبان دانسته شده است.
پارامترهای صلح
انسجام طالبان در واقع خبر خوبی برای هرگونه نتیجه احتمالی حاصل از مذاکرات صلح
ِ
طرف مذاکرهکننده کامال متحد اگر بخواهد بهتر میتواند تعهداتش را
جاری است زیرا یک
عملی کند.
مذاکرهکنندگان و سیاستگذاران در واشنگتن و کابل باید وسواس طالبان نسبت به
وحدت داخلیاش را بهویژه حاال که این روند به سمت بحث دربارهی آینده جنگجویان
طالبان پیش میرود ،مدنظر داشته باشند .موضع طالبان در مورد سازشهایی که ممکن است
از سوی این گروه در چارچوب یک توافق صلح صورت بگیرد ،به صورت نگرانکنندهای
مبهم بوده است .اینکه ،آیا توافق تشریک قدرتی در کار خواهد بود؟ بر چه چیزی پافشاری
خواهد شد؟ جنگجویان طالبان چگونه و چه موقع خلعسالح و ادغام خواهند شد؟ یا اصال
آنها حاضر به گذاشتن سالحهای شان بر زمین خواهند بود یا خیر؟ کارشناسانی که از نزدیک
بر افغانستان نظارت میکنند از اولین مالقات خلیلزاد با نمایندگان طالبان در سال گذشته در
حال مطرحکردن این پرسشها بودهاند.
بیشتر کسانی که تا کنون درگیر مذاکرات بودهاند موافقند که بعید است طالبان ،اگر اصال
حاضر شود بالفاصله اقدام به رفع بسیج جنگجویانش کند .این کار نشدنی است .تاریخ
حلوفصل مناقشات جهان نشان میدهد که در برخی موارد نیاز است ادغام پیش از خلعسالح
صورت بگیرد .برخیها از جمله عناصری در ارتش ایاالت متحده گفتهاند که با توجه به
خصومت طالبان با دولت اسالمی ،این جنبش میتواند به عنوان یک شریک در عملیاتها
علیه عناصر افراطیتر عمل کند .اما دیگران بهصورت قابلدرکی در این خصوص تردید دارند.
اما سوال این نیست که آیا ایاالت متحده میتواند طالبان را به همکاری با خودش سوق دهد
یا خیر ،بلکه این است که آیا رهبران طالبان میتوانند چنین مشارکتی را به جنگجویانشان
بقبوالنند یا خیر.
با توجه به این پرسش و موضع مبهم مذاکرهکنندگان طالبان در این خصوص میتوان
برخی پارامترهای فرضی را برای بسیاری از عناصر حل و فصل پسا توافق صلح تعیین و
ترسیم کرد :اینکه طالبان ،حتا اگر متمایل باشند چگونه پیشنهاد  Xرا به روشی که با روایت
پیروزی این گروه مطابقت کند ،عملی خواهند کرد؟ پیشنهاداتی که با «روایت پیروزی» مطابقت
نکنند احتماال رد میشوند .بهعنوان مثال ،طالبان شاید به همکاری محدود در تالشهای
ضدتروریسم مانند هماهنگی زمان حملهی هوایی ایاالت متحده و حمالت زمینی علیه دولت
اسالمی موافقت کنند ،اما ممکن است آنها بخواهند که این تبانی مشروط بر پنهانماندن و
قابلانکاربودن آن صورت بگیرد.
رهبری طالبان با هزینهی سنگینی توانسته است این گروه را به یک جنبش منسجم تبدیل
کند .آنها بدون شک هرگونه صلح را که منجر به تضعیف روحیه و نارضایتی تعداد زیادی
از جنگجویانش شود ،هویتشان را بهعنوان یک نهاد ارگانیک مسلح بالفاصله از بین ببرد یا
توانایی آنها را برای تمثیل وحدت در بین صفوفشان کاهش دهد ،رد میکنند.
حلوفصل سیاسی مناقشه افغانستان باعث کاهش سطح جرم و جنایت ،فساد همهگیر
یا جلوگیری از سوءاستفاده از دوران انتقال توسط بازیگران بد (افراد ،باندهای جنایتکار
یا عوامل بیرونی که همه در افغانستان به وفور وجود دارد) نخواهد شد .اما درک اینکه
طالبان چگونه و چرا متحدتر شدهاند ،میتواند کلید اطمینان از متحدماندن این گروه تا زمان
دستیابی به یک راهحل سیاسی باشد.

 -4وقتی صاحب بچه شدید ،بچه
شما نیاز به زمین دارد .اساسیترین اصل
بدماشی این است که شما برای بچهتان
زمین آماده کنید .چهارطرفتان زمین خوش
کنید ،باز ببینید که صاحب کدامش کمزور
است .همان زمین را بگیرید .اگر هیچکدامش
کمزور نبود ،تنها نروید به جانشان .از قبیله
جمع کنید .ما خوب صحیح خبر داریم که
مردم پیش لشکر تاب نمیآورند.
 -5بعد از غصب زمین ،نوبت
به چوکیهای دولتی میرسد .گرچند ما
هیچوقت پیش دولت بهخاطر چوکی نرفتیم،
بلکه دولت از ما خواهش کرده که یک تعداد
چوکیهای دولتی را تصاحب شویم ،اما
بازهم مزهی چوکیای که با بدماشی بهدست
میآید ،چیز دیگری است.
 -6یک بدماش خوب در همه جا
بدماش است .اینطور نیست که شما در
کوچه بدماش باشید ،در مسجد مال ،در
مکتب معلم و در مملکت متنفذ قومی .ما
یکدفعه در محفل عروسی ماماخیل خود سر
گردهی گوسفند جنگ کردیم 31 ،نفر چاقو
خورد .یک دفعهی دیگر در شهر تیر میشدیم

که یک نفر در راه موتر ما آمد ،جابجا زدیم
و خالصاش کردیم .یک دفعهی دیگر در
دادگاه جانماز طلب کردیم به ما نداد13 ،
کارتن اسناد و مدارکشان را آتش زدیم.
یک دفعهی دیگر سروبی ماهیخوردن رفته
بودیم ،ماهیشان مزه نداد 7 ،دانه نارنجک
داخل بند انداختیم .یک دفعهی دیگر
میرفتیم که دفتر بگیریم ،سر کرایهاش جور
نیامدیم ،علیه صاحب خانه دعوا باز کردیم.
بیچاره آخر مجبور شد  70هزار دالر به ما
بدهد تا خانهاش را غصب نکنیم .یک دفعهی
دیگر بچهها را به شرکت برشنا فرستادیم که
برای ما برق بیاورد ،نیاورد خود ما به جانش
رفتیم .بخدا از ترس ،یک پروژه فوقالعادهی
سه فاز برق را ظرف یک ماه به منطقهی ما
آورد .یک دفعهی دیگر به بانک رفتیم ،مامور
بانک ما را گفت به نوبت ایستاده شویم ،یک
جیغ زدیم کل مردم نوبتشان را به ما داد .از
این موارد زیاد است .آخرین مورد دماغ وزیر
حج و اوقافتان را در ارگ ریاست جمهوری
زدیم تا شما نگویید که فالنی مال صیب هیچ
بدماش نیست.
والسالم علیکم و رحمتهاهلل و برکاته.
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زنان فروشندهی کابل؛

بانوانی که انحصار مردانه را شکست هاند

زنان زیادی در شهر کابل به فعالیتهای اقتصادی رو آوردهاند.
فعالیتهای اقتصادی و فروشندگی در کابل ،پیش از این بیشتر کار
مردان یا دستکم در انحصار مردان بودند .برخی از زنان پایتخت
اینروزها اما مستقالنه ،هرچند با هزینهی اندک ،دکانهای عمدتا
لباسفروشی باز کردهاند که از این طریق بتوانند هزینهی زندگی
خود و خانوادههایشان را تمویل کنند .شماری از این زنان همزمان
که مصروف دکانداریاند ،در طول روز به تحصیالتشان نیز ادامه
میدهند.
اکنون در بسیاری از فروشگاههای شلوغ پایتخت زنان نیز در
میان مردان دیده میشود؛ موردی که تا چند سال پیش در کابل
وجود نداشت.
زهرا غالمی 22 ،ساله ،انستیتیوت اداره و حسابداری کابل
را خوانده است و در حال حاضر بهحیث فروشنده در یکی از
مارکیتهای پرمشتری شهر کابل کار میکند .وی عالوه بر این در
برنامهی «پروموت» (توانمندسازی زنان) نیز در بخش فروشندگی
آموزش دیده است.
او به روزنامه اطالعات روز میگوید« :ما در فامیل چهار نفر
هستیم و سه نفر کار میکنیم .پدرم ،برادرم و خودم کار میکنیم و
تنها مادرم در خانه است .من در مصارف خانه سهم میگیرم و نصف
معاشم را برای مصارف خانه کمک میشوم».
درگفتوگو با زنان که تابوی کار در بیرون از خانه را شکستهاند،
به سکینه حیدری برمیخوریم .سکینه حیدری 40 ،ساله و یک بانوی
ایرانیاالصل است که با یک مرد افغان ازدواج کرده است.
او حدود یک سال میشود که در بازار کابل فروشنده است9 .
سال قبل با شوهرش از ایران به افغانستان آمد و اکنون در یکی از
دکانهای لباسفروشی کار میکند.
خانم حیدری میگوید شوهرش بیمار است و هفتهی یکبار
باید به نزد داکتر برده شود .به گفتهی او ،از طریق کار در دکان
لباسفروشی ،بخشی از نیازمندیهای خانهاش را تأمین میکند.
در جامعهای که تفکر زنستیزی بر اندیشهی نسل نو هنوز حاکم
است ،کار برای دختران بهدور از مشکالت هم نیست.
زهرا فردوس 19 ،ساله تا صنف دهم مکتب درس خوانده است.
او دو سال است که در دکان شخصی خودش کار میکند و در
کنار آن به کلپ ورزش فولرزم میرود .او میگوید در خانوادهی
ششنفرهاش تنها او و پدرش کار دارند .او به اطالعات روز گفت:
« 50درصد در اقتصاد فامیل کمک میکنم .من کارم را با سرمایهی
 180هزار افغانی شروع کردم و حاال سرمایهام به  400هزار افغانی

مرضیه سلطانی

روآوردن به شغل فروشندگی در جامعهی
افغانی برای زنان آسان نیست .این زنان در
بازار و در جامعه هرازگاهی با مشکالتی نیز
روبهرو میشوند .فروشندههای زن میگویند
در مواردی برخیها نه برای خرید جنس ،بلکه
برای آزاردادن این زنان به دکانهایشان
مراجعهمیکنند.
زهرا فردوس از صحنهای میگوید که مجبور
شد پس از ورود یک فرد از دکانش فرار کند.
او در این مورد گفت« :در جریان کار روزی
یک مرد کهنسال وارد دکان شد و سرم چاقو
کشید .از من پول میخواست .وقتی چهار
اطرافم را نگاه کردم ،راه فرار نبود .از روی میز
پریدم و از دکان بیرون شدم .سروصدای من
باعث شد همسایهها و محافظان مارکیت به
دادم برسند».
رسیده است».
در افغانستان نرخ بیکاری باال است و میلیونها نفر در این کشور
با مشکل بیکاری روبرویند .خانوادههای بسیار در افغانستان تنها یک
نانآور دارند و این به مشکالت این خانوادهها میافزاید .در برخی از
خانوادهها تنها زنان نانآور خانوادهاند.
زهرا خدادادی  28سال سن دارد .او درس نخوانده است و
شش ماه میشود که به شغل فروشندگی رو آورده است و در حال
حاضر مصروف فروش صنایع دستی است .او به اطالعات روز گفت:
«شرایط افغانستان برای همهی ما معلوم است .من مجبورم بهخاطر
فامیلم کار کنم و پول بهدست بیاورم .اگر مجبور نباشم ،وقتم را
صرف تربیت فرزندان خود میکنم .در فامیل ما پنج نفر است و تنها
من کار میکنم .شوهرم یک سال است که از اردوی ملی بیرون شده
و هنوز به وظیفه برنگشته است».
تهدید و تحقیر
روآوردن به شغل فروشندگی در جامعهی افغانی برای زنان آسان
نیست .این زنان در بازار و در جامعه هرازگاهی با مشکالتی نیز
روبهرو میشوند .فروشندههای زن میگویند در مواردی برخیها
نه برای خرید جنس ،بلکه برای آزاردادن این زنان به دکانهایشان
مراجعه میکنند.
زهرا فردوس از صحنهای میگوید که مجبور شد پس از ورود
یک فرد از دکانش فرار کند .او در این مورد گفت« :در جریان کار
روزی یک مرد کهنسال وارد دکان شد و سرم چاقو کشید .از من
پول میخواست .وقتی چهار اطرافم را نگاه کردم ،راه فرار نبود .از
روی میز پریدم و از دکان بیرون شدم .سروصدای من باعث شد
همسایهها و محافظان مارکیت به دادم برسند».
شفیقه ابراهیمی لیسانس اداره و تجارت دارد .او در حال حاضر
دکان شخصی دارد و فروشنده است .میگوید پسرهایی هستند که
وقتی به دکان میآیند ،میپرسند چرا فروشنده شده است .او میگوید:
«آنها فکر میکنند که دختران فروشنده ،دختران خوبی نیستند و این
طرز فکرشان هم نسبت به زنان تغییر نکرده است».
نزدیک به  19سال پیش و پس از سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱
میالدی تا کنون در کشور شرایط برای زنان بهتر شده ،اما هنوز هم
بانوان کشور با چالشهای زیادی در زمینهی اشتغال روبهروست .از
اینرو ،فروشندگان زن که نه سرمایهی آنچنانی در اختیار دارند و نه
ساختار اجتماعی مناسب برایشان وجود دارد ،دشواریهای زیادی
دارند .حکومت هم تا کنون برای اشتغالزایی ،بهویژه برای زنان،
دستآورد قابل مالحظهای نداشته است.
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خبرهای خارجی
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موافقت هفت کشور امریکای جنوبی با طرح حفاظت از آمازون
اطالعات روز :در خالل نگرانیهای جهانی پیرامون
آتشسوزیهای شدید در بزرگترین جنگلهای قارهای
زمین ،هفت کشور امریکای جنوبی با تدابیری برای
محافظت از حوضه آبریز آمازون موافقت کردهاند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،بولیوی ،برزیل ،کلمبیا،
اکوادور ،گویانا ،پرو و سورینام توافقی را برای ایجاد یک
شبکه واکنش به فاجعه و نظارت ماهوارهای امضا کردند.
آنها در اجالس خود در کلمبیا همچنین با برنامههای
جنگلکاری در آمازون موافقت کردند.
بیش از  ۸۰هزار مورد آتشسوزی در سال جاری در
جنگلهای آمازون روی داده است.

ایوان دوکه رییسجمهور کلمبیا که میزبان این
اجالس بود گفت« :این مالقات بهعنوان یک مکانیسم
همکاری میان روسای جمهور کشورهایی که در این
گنجینه (آمازون) شریک هستند در یادها خواهد ماند».
مارتین ویکارا رییسجمهور پرو گفت« :حسن نیت
خالی دیگر کافی نیست».
این هفت کشور همچنین موافقت کردند تالش
بیشتری را صرف آموزش و افزایش نقش جوامع بومی
کنند.
ژائر بولسونارو رییسجمهور راستگرای برزیل از
طریق تماس ویدیویی در این نشست شرکت کرد ،چون

برای عمل جراحی آماده میشد.
آمازون که  ۶۰درصد آن در برزیل واقع است ،از
منابع مهم جذب دیاکسید کربن بهحساب میآید که روند
گرمایش زمین را کند میکند.
به گزارش سازمان تحقیقات فضایی برزیل شمار
آتش سوزیها در فاصله جنوری تا آگست  ۲۰۱۹در
آمازون نسبت به سال پیش دوبرابر شده است.
آقای بولسونارو بهخاطر ناکامی در حفاظت از این
منطقه با انتقاد شدید داخلی و بینالمللی مواجه شده است.
فعاالن محیط زیست میگویند سیاستهای او به
افزایش آتشسوزیها در سال جاری منجر شده و او

از زمان پیروزی در انتخابات اکتبر گذشته گاوداران را
به بریدن بخشهای وسیعی از جنگل برای ایجاد مرتع
تشویق کرده است .بولیوی هم شاهد آتشسوزی شدید
در جنگلهای نزدیک مرز برزیل و پاراگوئه بوده.
در همین حال گروه اصلی صنعت صادرات گوشت
و کشاورزی برزیل با پیوستن به کمپین محیط زیست
خواستار پایان قطع جنگل در نواحی ملی آمازون شده و
از دولت خواسته در این زمینه اقدام کند.
چندین عرضهکنندهی بینالمللی گفتهاند که در حال
معلقکردن خریداری چرم برزیل بهدلیل ارتباط میان
گاوداری و آتشسوزیها در آمازون هستند.

نفتکش آدریان دریا در ساحل بندر طرطوس سوریه پهلو گرفت
تصاویر
روز:
اطالعات
ماهوارهای منتشرشده توسط شرکت
فناوری فضایی امریکا نشان از آن
دارد که ابرنفتکش آدریان دریا  ۱در
نزدیکی بندر طرطوس سوریه مستقر
شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده
که این نفتکش از اوایل هفته گذشته
اقدام به خاموش کردن فرستنده
ردیاب خود کرده بود و به همین دلیل
مسیر حرکت آن از طریق اطالعات
سایتهای ردیابی کشتیها مشخص
نبود.
به نقل از بیبیسی فارسی،
آخرین سیگنال ارسالی آدریان دریا به
روز دوشنبه برمیگردد که در آبهای
میان قبرس و سوریه در حرکت بود.
در حال حاضر آدریان دریا ۱در

حدود  ۴کیلومتری بندر طرطوس
متوقف شده است.
غالمرضا جاللی ،رییس سازمان
پدافند غیر عامل ایران نیز به نوعی
این خبر را امروز تایید کرد و گفت:
«امروز آدریان دریا بیخ گوش فلسطین
اشغالی» قرار دارد.
به نوشته خبرگزاری رویترز،
بندر طرطوس در غرب سوریه مجهز
به سیستم ترمینال تخلیه نفت در عمق
آب است.
شرکت تنکرترکرز هم ،که
اطالعات رصد نفتکشها را منتشر
میکند ،با انتشار تصاویر یک شرکت
ماهوارهای دیگر اعالم کرد بهنظر
میرسد آدریان دریا در آبهای
نزدیک بندر طرطوس لنگر انداخته
است.

نفت به ارزش  ۱۴۰میلیون دالر ،روز
 ۱۸آگست به سوی شرق مدیترانه
حرکت کرد.
مقصد کشتی ابتدا بندر کاالماتا
در یونان فهرست شده بود ،اما
پس از آنکه یونان از ارائه هرگونه
خدمات به این کشتی خودداری کرد،
مقصدش را به بندر مرسین در ترکیه
تغییر داد.
این نفتکش ساخت کوریای
جنوبی ،در مالکیت صاحبان روسی و
در اجاره ایران بود.
نفتکش در پاناما ثبت شده بود
و با پرچم آن کشور حرکت میکرد.
پس از توقیف کشتی ،دولت پاناما
پرچم خود را از نفتکش پس گرفت
و دولت ایران گفت که با موافقت
مالکان کشتی ،نام آن به آدریان دریا-

نفتکش غولپیکر آدریان دریا
 ۱که تا اواخر دوره توقیف «گریس
 »۱نام داشت ،روز چهارم جوالی
توسط نیروی دریایی بریتانیا و پولیس
جبلالطارق توقیف شد که دلیل آن
سوءظن نسبت به نقض تحریم های
اتحادیه اروپا علیه سوریه عنوان شد.
دادگاهی در جبلالطارق دستور
آزادی این نفتکش را روز ۱۵
آگست صادر کرد که بهرغم تالش
لحظهی آخر امریکا برای توقیف
مجدد آن بود.
هنگام آزادی این نفتکش از
جبلالطارق ،وزارت خارجه ایران در
نامهای رسمی تضمین داد که مقصد
آن نهادی تحت تحریم اتحادیه اروپا
نخواهد بود.
این نفتکش با  ۲.۱میلیون بشکه

 ۱تغییر یافته و با پرچم ایران حرکت
خواهد کرد.
ایاالت متحده در زمانی که تالش
داشت کشتی را توقیف کند ،میگفت
که این نفتکش برای کمک به اهداف
سپاه پاسداران انقالب اسالمی عازم
سوریه بوده و حکم قضایی توقیف
آن را دریافت کرده است.
پیشتر گفته شد یک دادگاه
فدرال ایاالت متحده به درخواست
دولت این کشور حکم توقیف این
نفتکش را صادر کرده است.
یک مقام امریکایی هم در این
مورد گفته بود «به بخش دریانوردی
تجاری جهان هشدار داده شده
است که ما فعاالنه و با رویکردی
تهاجمی تحریمهای خود را به اجرا
میگذاریم».

تالش هند برای فرود فضاپیما بر ماه ناکام ماند
اطالعات روز :نارندرا مودی ،نخست وزیر هند میگوید
که قدردان فعالیتهای دانشمندان فضایی این کشور با وجود
ناکامی برای فرود اولین فضاپیمای هند بر روی کره ماه است
و در آینده فرصتهای دیگری برای رسیدن به این هدف
وجود دارد.
به نقل از بیبیسی فارسی ،براساس گزارشها
چاندرایان ۲-با موفقیت به ماه نزدیک شده بود اما وقتی به
فاصله  ۲.۱کیلومتری از سطح رسید دچار اشکال شد.
هنوز از سرنوشت فضاپیمای هندی اطالعاتی منتشر
نشده است اما به گفته آقای مودی در آینده مجددا شانس به
نتیجهرسیدن این تالشها وجود دارد.
در صورت موفقیت این ماموریت ،هند چهارمین
کشوری بود که میتوانست بر ماه فرود بیایید.
آقای مودی همچنین گفته است« :در آینده نتایج بهتری
در برنامه فضاییمان خواهیم داشت و هند با ماست».
سازمان تحقیقات فضایی هند (ایسرو) گفت که تماس
با کاوشگر چند ثانیه پیش از فرود قطع شد.
اولین ماموریت این کشور به ماه به نام چاندرایان۱-
ماهواره ای بود که در سال  ۲۰۰۸اولین و دقیق ترین
تحقیقات درباره آب در سطح ماه را با استفاده از رادارها
انجام داد.
چاندرایان ۲-که  ۲۲جوالی پرتاب شده بود بیستم اوت
وارد مدار ماه شد و قرار بود در ساعات نخست شنبه به

وقت هند به صورت کنترل شده روی سطح فرود آید.
خدمه اتاق کنترل ماموریت در مرکز فضایی هند در
بنگلور با شروع فرآیند کاهش ارتفاع به صفحه کامپیوترهای
خود خیره شده بودند.
درحالی که فضاپیما مرحله به اصطالح پردست انداز
فرود را پشت سر گذشته بود صدای انفجارآمیز کف زدن
کارکنان اتاق فرمان بلند شد .نارندا مودی نخست وزیر هند
از پشت صفحهی شیشهای در مرکز شاهد این تحوالت بود.
در دقایق پس از قطع تماس جزییات مربوط به حادثه
روشن نبود.
کایالساوادیوو سیوان ،مدیر سازمان فضایی هند ،ایسرو،
به اعضای سازمان گفت که مراحل اول فرود «عادی» پیش
رفت و داده های ماموریت تحلیل خواهد شد.
آقای سیوان پیشتر  ۱۵دقیقه آخر فرود را « ۱۵دقیقه
وحشت» توصیف کرده بود.
پس از اعالم خبر نخست وزیر هند در سخنانی کوتاه
برای مهندسان اتاق فرمان گفت« :دستاورد کمی نبوده .قوی
دل باشید».
هدف ماموریت چه بود؟
چاندرایان( ۲-وسیله نقلیه ماه  )۲پیچیده ترین ماموریتی
بود که سازمان فضایی هند تاکنون دنبال کرده است.
آقای سیوان مدیر این آژانس پس از پرتاب ماه ژوئیه
گفته بود« :این نقطه شروع سفری تاریخی است».

واحد فرود به نام ویکرام (نام بنیانگذار ایسرو) در دل
خود حامل یک ماه نورد  ۲۷کیلوگرمی با ابزارهایی برای
تحلیل خاک ماه بود.
قرار بود این ماه نورد به نام پراگیان برای  ۱۴روز
مسیری نیم کیلومتری را طی کند و داده ها و تصاویری برای
تحلیل به زمین بفرستد.
این ماموریت برای تمرکز بر سطح ماه و تحقیق درباره
آب و مواد معدنی و اندازهگیری لرزش های این کره طراحی
شده است.
اهمیت این ماموریت چه بود؟
پاالوا باگال نویسنده علمی میگوید فرودی کنترلشده
بر یک سیاره دیگر -هدفی که تا کنون فقط سه کشور دیگر
به آن نائل شدهاند -یک دستاورد عظیم فنی برای ایسرو و
آمال های فضایی هند میبود.
او میافزاید که این دستاورد همچنین راه را برای
ماموریت های آینده هند به مریخ هموار میکرد و درها را به
روی اعزام فضانوردان هندی به فضا میگشود.
برای اولینبار در تاریخ اکتشافات فضایی هند ،این
مأموریت میانسیارهای تحت هدایت دو زن -موتایا وانیتا
مدیر پروژه و ریتو کاریدال مدیر ماموریت -انجام میشد.
این ماموریت همچنین جزو افتخارات ملی بود و خبر
آن در سراسر جهان منعکس شد ،چون با هزینهی خیلی کم
یعنی کمتر از  ۲۰۰میلیون دالر انجام شده بود.

باهاما پس از توفان دوریان؛ نام هزاران نفر در فهرست افراد مفقود ثبت شده است
اطالعات روز :با عبور توفان
سهمگین دوریان از مجمع الجزایر
باهاما و ویرانیهای گستردهای
که در این کشور بر جای گذاشته
است ،هزاران نفر در جستوجوی
خویشان و نزدیکانشان هستند که
مفقود شدهاند.
به نقل از رادیو فردا ،آخرین
آمار تاییدشده حکایت از آن دارد
که شمار قربانیان این توفان در
باهاما به  ۳۰نفر افزایش یافته و
انتظار میرود که با ادامه عملیات
جستوجو در ویرانهها این آمار باز
هم افزایش یابد.
شدت ویرانی در مجمع الجزایر
باهاما آنقدر بوده که از جمعیت
کمتر از  ۴۰۰هزار نفری آن۷۰ ،

هزار نفر برای بقا به کمکهای
فوری نیاز دارند.
تا صبح جمعه  ۱۵سنبله نام
بیش از  ۶هزار و  ۶۰۰نفر در
وبسایتی که به منظور جستوجوی
گمشدگان توفان دوریان به راه
افتاده ،ثبت شده است و هزاران
خانواده از طریق این وبسایت تالش
میکنند رد و نشانی از عزیزان خود
بیابند.
جزایر آباکو یکی از
بخشهاییست که بیشترین صدمه
را از توفان دوریان در باهاما دیده
است .سندرا سوئیتینگ ،یکی از
ساکنان این بخش به خبرگزاری
رویترز میگوید« :با عبور از بندرگاه
مارش بوی اجساد متالشی شده را

احساس میکنید .این بو همه جا
هست».
برخی از ساکنان منطقه معتقدند
آماری که تاکنون دولت باهاما از
کشتهشدگان این حادثه منتشر کرده
به مراتب کمتر از واقعیت است.
رییس تنها بیمارستان عمومی قابل
استفاده در باهاما نیز میگوید که
شمار مردگان «سرگیجهآور» است
به طوری که حداقل دو کامیون
بزرگ برای جا دادن اجسادی که
یافت میشوند ،الزم است.
دکتر کارولین بورنت گراوی،
مدیر بیمارستان پرنسس مارگارت
در ناسائو ،پایتخت باهاما ،میگوید
که این بیمارستان شمار زیادی
کیسههای مخصوص جسد سفارش

داده است.
دوریان که از آن به عنوان
شدیدترین توفانی نام برده
میشود که در تاریخ باهاما ثبت
شده ،زخمیهای بسیاری نیز بر
جای گذاشته که بر اثر شکستگی
استخوانهای دست و پا ،ضربه به
سر یا از دست دادن آب بدن به
بیمارستان منتقل شدهاند .بازماندگان
همچنین اغلب دچار ترومای بعد از
حادثه هستند و به کمکهای روحی
و روانی نیاز دارند.
تنها گارد ساحلی ایاالت متحده
با همکاری آژانس مدیریت شرایط
اضطراری باهاما از زمان آغاز توفان
دوریان تا کنون توانسته  ۲۹۵را
نجات دهد.

بریتانیا نیز پناهگاههای موقتی
برای نجات یافتگان دایر کرده.
نیروهای بریتانیایی همچنین از
طریق یک کشتی که آب دریا را
به آب آشامیدنی تبدیل میکند به
توزیع آب در میان نجات یافتگان
مشغولند.
پیش از این سازمان ملل اعالم
کرده بود که دهها هزار شهروند
باهاما به آب ،غذا ،سرپناه و امکانات
اولیه زندگی ،نیاز فوری دارند.
مجمع الجزایر باهاما جزو
اتحادیه کشورهای کشترک المنافع
محسوب میشود ،کشورهایی که
پیش از این مستعمره بریتانیا بودند
و در حال حاضر نیز ملکه بریتانیا را
ملکه خود میدانند.

ورزشی
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بازگشت نیمار پس از  ۹۳روز با گل و پاس گل

مهاجم تیم ملی برزیل پس از  ۹۳روز
دوری از میادین توانست برای تیمش در
دیدار برابر کلمبیا گلزنی کند و پاس گل

هم بدهد.
نیمار پس از  ۹۳روز دوری از میادین
بامداد دیروز شنبه در دیدار تیم ملی فوتبال

یکشنبه
برزیل و کلمبیا فرصت بازی پیدا کرد.
مهاجم برزیلی در ترکیب اصلی سلسائو
حضور داشت و تنها  ۵۸دقیقه کافی بود
تا گلزنی کند .او از خوشحالی گریست،
به سمت تیته رفت و سرمربی برزیلی را
در آغوش گرفت .پیش از این گل نیمار به
کاسمیرو پاس گل داده بود تا گل نخست
تیمش در دقیقه  ۱۸وارد دروازه کلمبیا
شود .بازگشت درخشان نیمار در حالی رقم
خورد که او با گلزنی اش اجازه پیروزی به
تیم کارلوس کی روش نداد (این دیدار با
تساوی  ۲بر  ۲به پایان رسید).
به نظر میرسد روزهای سخت نیمار
دیگر به پایان رسیده است .او تابستان
عجیبی داشت .در آخرین روزهای بهار در
دیدار دوستانه برزیل و قطر آسیب دید و
نتوانست سلسائو را در کوپا آمه ریکا ۲۰۱۹
همراهی کند .به همین خاطر از کسب جام
بازماند .با این حال موضوعی که بیش از
همه در این  ۹۰روز قابل توجه بود شایعه
بازگشتش به بارسلونا بود .او دوست داشت
دوباره با لیونل مسی و لوییس سوارس هم
بازی شود اما باشگاه پاری سن ژرمن

 ۱۷سنبله ۱۳۹۸

سال هشتم

نمیخواست با مبلغ کمی بازیکن خود را
به بارسا بفروشد .تیمهای دیگری همچون
رئال مادرید و یوونتوس هم خواهانش
بودند .در چنین شرایطی لیگ یک فرانسه
شروع شد و بازیکن برزیلی هفته اول را به
دلیل آسیب دیدگی از دست داد .سپس به
دلیل مشخص نبودن آیندهاش اجازه بازی
پیدا نکرد .نه تنها مدیریت تیم پاریسی از
نیمار خشمگین بودند بلکه هواداران نیز بی
احترامیهای مهاجم برزیلی را نپذیرفتند و
در نخستین دیدار به شدت از این بازیکن
انتقاد کردند .در حالی که به نظر میرسید
نیمار دیگر جایی در پاری سن ژرمن ندارد
انتقال این بازیکن به بارسا منتفی شد و او
تا پایان فصل جاری در فرانسه ماندنی شد.
فیفا دی فرصتی بود تا دوباره لبخند
بر لبان ستاره برزیلی برگردد .با درخشش
نیمار در بازی دیروز شنبه هواداران پاری
سن ژرمن میتوانند امیدوار باشند گرانترین
بازیکنشان می تواند در این فصل به
موفقیت تیمشان کمک کند.
برزیل در دومین دیدار دوستانه اش
صبح چهارشنبه به مصاف پرو میرود.

یوونتوس به دنبال جذب آزاد اریکسن و آلدرویرلد
دیلیمیل میگوید یوونتوس
منتظر است تا با پایان قرارداد
کریستین اریکسن و توبی
آلدرویرلد دو ستاره تاتنهام آنها را
به عنوان بازیکن آزاد به خدمت
بگیرد.
دیلیمیل در گزارشی
اختصاصی مدعی شد باشگاه
یوونتوس که سابقه زیادی در
جذب بازیکنان آزاد دارد دو ستاره
ناراضی تاتنهام کریستین اریکسن
و توبی آلدرویرلد که از تمدید

قراردادهای خود با این باشگاه
خودداری کردهاند را هدف گرفته
و مترصد است تا در پایان مهلت
قرارداد این دو آنها را به عنوان
بازیکن آزاد به خدمت بگیرد.
یوونتوس امسال تابستان
آرون رمزی و آدریان رابیو را
به عنوان بازیکن آزاد به خدمت
گرفت و حاال نگاه خود را به دو
ستاره تاتنهام معطوف کرده است.
این در حالی است که تاتنهام مدتها
است تالش میکند این دو بازیکن

اما بر اساس این گزارش،
یوونتوس قصد دارد تکلیف جذب
آلدرویرلد را زودتر از اریکسن
مشخص کند به خصوص حاال که
کاپیتانش جیورجیو کیهلینی برای
مدتی طوالنی به دلیل مصدومیت
از میادین دور خواهد بود .اما در
مورد آلدرویرلد هم یوونتوس با
رقیبی به اسم اینترمیالن روبرو
است که گفته میشود حتی با
مدیر برنامههای ستاره بلجیکی
تماسهایی داشته است.

خود را برای تمدید قرارداد راضی
کند ولی در این راه تا کنون ناکام
مانده است.
اما یوونتوس در تالش برای
جذب اریکسن با دو باشگاه رئال
مادرید و منچستریونایتد رقابت
خواهد داشت .دیلی میل میگوید
هم رئال و هم یونایتد در ماه
جنوری برای جدا کردن اریکسن
از تاتنهام تالش خواهند کرد و
یوونتوس از این موضوع باخبر
است.

شماره 1۸۰۳

ساموئل اتوئو ،اسطوره فوتبال
کامرون بازنشسته شد

ساموئل اتوئو مهاجم سابق بارسلونا و اسطوره
فوتبال کامرون بعد از  22سال فعالیت حرفهای در
دنیای فوتبال بازنشستگی خود را اعالم کرد.
ساموئل اتوئو ،مهاجم سابق بارسلونا و اسطوره
فوتبال کامرون بعد از  22سال فعالیت حرفهای در
دنیای فوتبال در سن 38سالگی بازنشستگی خود را
اعالم کرد و کفشها را آویخت.
اتوئو سالها در باالترین سطح فوتبال دنیا
درخشیده ،با پیراهن بارسلونا جامها و افتخارات
متعددی بدست آورده و با پیراهن تیم ملی کشورش
کامرون چهار بار در جام جهانی حاضر بوده است.
اتوئو که بسیاری او را یکی از بااستعدادترین
فوتبالیستهای تاریخ آفریقا میدانند با انتشار پستی
در اینستاگرام خود نوشت ":پایان .پیش به سوی
چالشی جدید .از همه شما متشکرم".
اتوئو بعد از درخشش در مایورکا در سال 2004
به بارسلونا پیوست و با این تیم دو بار در لیگ
قهرمانان ،چهار بار در اللیگا ،دو بار در سوپرجام
اسپانیا و یک بار در جام حذفی این کشور به
قهرمانی رسید .اتوئو در عین حال رکورددار بیشترین
تعداد بازی در اللیگا برای یک فوتبالیست آفریقایی
است .اتوئو در اینترمیالن هم با هدایت ژوزه مورینیو
سومین جام قهرمانی چمپیونزلیگ را بدست آورد
و در سری آ ،سوپرجام
ایتالیا و جام حذفی
ایتالیا هم به قهرمانی
رسید .اتوئو با تیم ملی
کامرون در المپیک
 2000به مدال طال
دست یافته ،دو بار
قهرمان جام ملتهای
آفریقا شده و چهار بار
جایزه بهترین بازیکن
سال آفریقا را به خود
اختصاص داده است.

لوو:

آلمان با پیروزی بر ایرلند شمالی جبران میکند

یواخیم لوو سرمربی آلمان
بعد از شکست  2-4تیمش مقابل
هالند در مقدماتی یورو  2020گفت
اطمینان دارد آلمان در بازی بعدیاش
مقابل ایرلند شمالی پیروز شده و این
شکست را جبران خواهد کرد.
تیم ملی آلمان با هدایت یواخیم
لوو جمعه شب در چهارمین بازی
خود در رقابتهای مقدماتی یورو2020
در خانه خود به مصاف هالند رفت
و با چهار گلی که در بازی دریافت
کرد با نتیجه  2-4شکست خورد.
یواخیم لوو سرمربی مانشافت بعد از
این شکست تحقیرآمیز قول داد که

آلمانیها در بازی بعدیشان مقابل
ایرلند شمالی پیروز شده و با پیروزی
در بازیهای بعدی این شکست را
جبران کرده و به فراموشی خواهند
سپرد.
آلمان بعد از این شکست
با چهار بازی و  9امتیاز بعد از
ایرلند شمالی در رتبه دوم گروه C
رقابتهای مقدماتی یورو  2020قاره
اروپا ایستاده است اما هالند با یک
بازی کمتر و شش امتیاز آلمانیها
را تعقیب میکند .آلمان فردا دوشنبه
در بلفاست به مصاف ایرلند شمالی
میرود و این دیدار برای آلمانیها

اهمیتی حیاتی دارد.
یواخیم لوو بعد از بازی گفت":
من اطمینان دارم که ما در مقابل
ایرلند شمالی پیروز شده و این
شکست را جبران خواهیم کرد .ما
با پیروزی در بازیهای بعدی این
شکست را فراموش میکنیم".
سرمربی آلمان اما در ادامه
گفت ":من از این شکست ناراحتم.
ما کمتر از حد خودمان و توانایی
تکنیکیمان بازی کردیم .حتی زمانی
که  0-1از حریف جلو بودیم هرگز
این احساس را نداشتیم که بازی
تحت کنترل ما است .توپهای خیلی
زیادی را از دست دادیم و این اصال
خوب نیست".
لوو در ادامه اظهار داشت":
برنامه ما این بود که کنترل بیشتری
روی توپ و میدان داشته باشیم.
ولی در نیمه اول بیشتر به دنبال
هالندیها میدویدیم .هالند به مرور
قویتر شد و ما نتوانستیم خودمان
را از تاکتیکهای آنها آزاد کنیم .ما
به ارسال توپهای بلند رو آوردیم که
برای هالندیها مشکلساز نبود .این
بازی چیزی نبود که ما میخواستیم".

هر روز روزنامه اطالعاتروز را پشت در منزلتان دریافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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گریهی بیشکوه زینب


سخیداد هاتف

در قریهی «سیاهقول» سیوپنج خانواده
زندگی میکردند .خبرها با سرعت باد و برق
میان این سیوپنج خانواده پخش میشدند.
این بار سی و چهار خانواده میدانستند که چه
شده .تنها خانوادهی علیشیر بیخبر مانده بود.
البته در خانوادهی علیشیر هم زینب تا حدی
بو برده بود .این از وضعیت پریشانش پیدا بود.
دو ماه پیش حسین از بس اصرار کرد
که امسال حتما باید به کربال برود ،اعضای
خانوادهاش ناگزیر به خواست او تن دادند.
خیلی سعی کردند او را از آن سفر منصرف
کنند .اما او میگفت که سالهاست کربال را
در خواب میبیند و رفتن به کربال بزرگترین
آرزوی زندگیاش است .این که دیگران سعی
میکردند فکر رفتن به کربال را از خاطر او
دور کنند ،دلیل داشت .نیروهای امریکایی تازه
از عراق خارج شده بودند و امنیت شکنندهی
عراق ،مخصوصا کربال ،هر روز شکنندهتر
میشد .روزی نبود که تلویزیونهای جهان
خبر انفجار و انتحار در عراق را پخش نکنند.
اما حسین عزم خود را جزم کرده بود .رفت.
قاسم برادرزادهی خود را هم با خود برد.
میگفت:
«حسن برادرم خیلی شوق داشت به کربال
برود .اما عمر به او فرصت نداد .قاسم پسرش
را میبرم تا آرزوی برادر خدابیامرزم برآورده
شود».
مردم قریه سیاهقول به دو دسته تقسیم شده
بودند .بعضی میگفتند حسین و قاسم هر دو
در انفجار دو هفته پیش در کربال شهید شدهاند.
بعضی دیگر میگفتند که حسین شهید شده ،اما
قاسم زخم برداشته و در شفاخانه است.
زینب بیقرار بود .شب سوم محرم در
توگوی دو زن قریه را شنیده
دهلیز مسجد گف 
بود:
«خدا کند راست نباشد».
«پسر حاجی نادر از ایران به پدر خود
زنگ زده و گفته که راست است».
«هردویشان شهید شده؟»

«نه ،خوب معلوم نیست .خودش شهید
شده».
دل زینب گواهی بد میداد .به علیاصغر،
کودک شش ماههی برادر خود ،فکر میکرد.
دلش برای علیاکبر میسوخت .اگر راست
باشد که حسین برادرش در کربال شهید شده
باشد ،جوانی علیاکبر در آتش غم خاکستر
خواهد شد .زینب آخر بیطاقت شد .به عباس
برادر خود در تهران زنگ زد و از او پرسید:
«در این جا گاه تلفن کار میدهد ،گاه کار
نمیدهد .در این چند روز با حسین و قاسم
هیچ گپ زدی؟»
عباس گفت:
«نه ،زنگ نزدهاند .من هم زنگ نزدهام .من
گرفتار خود بودم».
زینب پرسید:
«ترا چه شده؟ چه گرفتاری؟»
عباس گفت:
«در سنگبری اوگار شدم .سنگ زیاد
کالن بود .گرفته نتوانستم ،سر پایم افتاد .پای
راستم شکسته».
***
شب هفتم محرم ،زینب پیش علیاکبر
زاری کرد و از او خواست که اگر نوحه
نمیخواند حداقل در دستهی سینهزنی قریه
سینه بزند .علیاکبر گفت:
«دیگران که سینه زدند چه شد که من سینه
بزنم؟»
زینب با آزردگی گفت:
«نام خدابیامرز علیشیر بابهات در میان
است .پدرت به کربال رفته ،عباس در ایران
است ،علیاصغر هنوز طفل است؛ یک قاسم
بود که او را هم پدرت با خود برد .من سینه
بزنم؟ ترا چه شده که از سینهزدن میشرمی؟
غیر از خودت دیگر یک جوان را میبینی که
سینه نزند؟ بد است».
آن شب نوبت سخنرانی و روضهخوانی
آقای حجتاالسالم و المسلمین شریفی بود.
آقای شریفی دربارهی ثواب گریستن بر امام

«اگر حاال خبرشان کنیم ،این بیچارهها را از ثواب محرم محروم میکنیم.
این راه خدا نیست .حسین و قاسم طالع داشتند که در این قسم یک سفر
نیک و در این قسم یک جای مبارک شهید شدند .من نمیگویم که اجر
ندارند .الکن اگر فامیلشان خبر شوند بهجای گریه بهخاطر امام حسین
و قاسم نوداماد سر حسین و قاسم خود گریه خواهند کرد .همین طور
نیست؟ وبالش به گردن ما میشود .ما دروازهی ثواب را به رویشان
بستهمیکنیم».
حسین سخن گفت .او از عبداهلل ابن عباد
بصری نقل کرد که در کوفه زنی زندگی
میکرده که شوهرش در جنگ با حضرت
علی ابن ابی طالب کشته شده بوده .به همین
خاطر ،آن زن همیشه در مذمت آن حضرت
و خاندانش سخن میگفته .چند سال پس از
واقعهی کربال ،در یکی از شبهای محرم ،آن
زن آتش روشن میکند تا غذا بپزد .دود دیگدان
به چشمش میرود و اشک از چشمانش جاری
میشود .در همان حال ندایی به او میرسد
که میگوید« :ما میدانیم که تو از محبان اهل

بیت نیستی؛ اما چون شب محرم است ،ما این
اشکهای ترا به حساب اشکهای ریختهشده
در مصیبت اباعبداهلل محاسبه میکنیم»...
وقتی مجلس روضهخوانی به پایان رسید
و زنان دیگر اشکهای خود را پاک کردند و از
بخش زنانهی مسجد بیرون رفتند ،زینب رفت
و تنها پای َع َلم ابوالفضل نشست ،پارچهی سبز
و خوشبوی آن را در بغل گرفت و با صدایی
بغضآلود گفت:
«من برادر و برادرزادهام را از تو سالم
میخواهم».

چند تن از ریشسفیدان قریهی سیاهقول
در بیرون مسجد با هم مشوره میکردند که
خبر کشتهشدن حسین و قاسم در انفجار
کربال را پیش از عاشورا به خانوادهی علیشیر
بشنوانند یا بعد از عاشورا .میرزا جانعلی معتقد
بود که تا ختم عاشورا و تاسوعا به خانوادهی
علیشیر در این مورد چیزی گفته نشود .میرزا
میگفت:
«اگر حاال خبرشان کنیم ،این بیچارهها را
از ثواب محرم محروم میکنیم .این راه خدا
نیست .حسین و قاسم طالع داشتند که در این
قسم یک سفر نیک و در این قسم یک جای
مبارک شهید شدند .من نمیگویم که اجر
ندارند .الکن اگر فامیلشان خبر شوند بهجای
گریه بهخاطر امام حسین و قاسم نوداماد سر
حسین و قاسم خود گریه خواهند کرد .همین
طور نیست؟ وبالش به گردن ما میشود .ما
دروازهی ثواب را به رویشان بسته میکنیم».
این استدالل میرزا جانعلی همه را مجاب
کرد .قرار شد بعد از تاسوعا میرزا جانعلی و
دیگر ریشسفیدان به خانهی زینب بروند و
شهادت برادرش را به او بشنوانند.

