سهشـنبه  ۲۶سنبله ۱۳۹۸
سال هشـتم شماره۱۸۰۷

Tuesday 17 September 2019
Year 08 Print1807

تالطم بازارهای مالی
جهان در پی حمله به
تأسیسات نفتی عربستان

۶

اطالعات روز :حمله دو روز پیش
به تأسیسات نفتی عربستان ،نوسان
شدید قیمتها را در...

رزمایش بزرگ
روسیه و شـش کشور
دیگر آغاز میشود

۶

اطالعات روز :رزمایش بزرگ
عملیاتی و راهبردی روسیه و شش
کشور دیگر از روز دوشنبه...

سازمان ملل خواستار همبستگی
طرفهای دخیل در انتخابات
ریاستجمهوریافغانستانشد

رویس:

ترسی از مقابله
با مسی نداریم

۷

مارکو رویس کاپیتان دورتموند
از حضور مسی در بازی امشب
استقبال کرد و گفت که...

آنسو فاتی در خطر از
دست دادن ال کالسیکو

۷

پدیده شانزده ساله بارسا ممکن
است بازی حساس برابر رئال در
تاریخ  4عقرب را...
غنی:

نیروهایامنیتیافغانستان
«رضاکار»اند

اطالعات روز :محمد اشرف غنی،
رییسجمهور و یکی از نامزدان انتخابات
ریاستجمهوری سال جاری میگوید که نیروهای
امنیتی و دفاعی کشور بهگونهی «رضاکار» ایفای
وظیفه میکنند.
آقای غنی که دیروز (دوشنبه 25 ،سنبله) در
یک گردهمایی تیم انتخاباتی «دولتسازد» در کابل
صحبت میکرد ،همچنان گفت کسانی که نیروهای
امنیتی و دفاعی کشور را درک نمیکنند ،این افراد
عزت «خاک» افغانستان و...
۲

والی بغالن استعفا کرد

اطالعات روز :ادارهی ارگانهای محلی اعالم
کرده است که فرید بسیم ،والی بغالن از سمتاش
استعفا کرده است .در اعالمیهی این اداره گفته شده
است که استعفای آقای بسیم از سوی رییسجمهور
اشرف غنی پذیرفته شده است.
براساس اعالمیه ،آقای والی بغالن دلیل
استعفای خود را برخی مشکالت و مصروفیت
شخصی عنوان کرده است.
ادارهی مستقل ارگانهای محلی افزوده است
که تا زمان تعیین والی جدید ،عبدالقدیم نیازی،
معاون والی بغالن ادارهی امور این والیت را...
۲

برایبحرانپساانتخاباتی
ذهنیتسازینکنیم

انتخابات احتماال تا کمتر از دو
هفتهی دیگر برگزار خواهد شد .بهرغم
نگرانیهای زیادی که فرا روی انتخابات
است ،یک نگرانی پساانتخاباتی نیز از
همینحاال برای مردم مسأله شده است؛
اینکه آیا پذیرش نتیجهی انتخابات از
سوی نامزدان بدون درد سر خواهد
بود؟ روشن نیست که کدام نامزدی
پیروز انتخابات خواهد بود و آیا
انتخابات در دور اول برندهای خواهد
داشت یا به دور دوم خواهد رفت .اما
شماری زیادی از نامزدان از همین حاال
بر این مسأله تأکید دارند که انتخابات
مهندسی خواهد شد .متهم ردیف اول
نیز تکت انتخاباتی دولتساز به رهبری
محمداشرف غنی است.
روایت اصلی بسیار از نامزدان از
همین حاال این است که در صورت
انتخابات شفاف ،برندهی انتخابات
خواهند بود .یکیدو نامزد نه ،بلکه
چندین نامزد انتخابات ریاستجمهوری
پیوسته در سخنان خود این روایت
را برجسته میکنند .میدانیم برندهی
انتخابات یک نامزد خواهد بود و
انتخابات ریاستجمهوری چند برنده
ندارد...

۲

واردات فراوردههای گوشت مرغ
از ایران به افغانستان آزاد اعالم شد

اطالعات روز – هرات :مسئوالن در ریاست زراعت،
آبیاری و مالداری والیت هرات میگویند که واردات گوشت
و تخم مرغ از ایران به داخل کشور یک بار دیگر از سوی
وزارت زراعت آزاد اعالم شده است.
بشیراحمد احمدی ،معاون ریاست زراعت ،آبیاری و
مالداری هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که وزارت
زراعت پس از بررسیها و حصول اطمینان از محو ویروس
انفلونزای مرغی در ایران ،به بازرگانان کشور دستور داده
است که براساس قانون فراوردههای مرغ را از ایران وارد
کنند.
گفتنی است که بهتازگی چهار موتر مملو از تخم مرغ
به ارزش یکصد هزار دالر از ایران به هرات وارد شده ،اما
این موترها از سوی مالکان فارمهای مرغداری در هرات
متوقف شده است.
علیاحمد ،بازرگان واردکنندهی این محموله به روزنامه
اطالعات روز گفت که این محموله را براساس مجوز
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از ایران وارد کرده است.
با این حال شماری از مالکان فارمهای مرغداری...

۲

۲

قربانی نجاتدهنده؛ اسد در هلمند
چگونه به جنگ پولیو میرود؟

 ۱۸سال پیش ،وقتی که نیروهای ایتالف حمالتشان
را بر مواضع جنگجویان وابسته به گروه طالبان و شبکهی
القاعده در شهر لشکرگاه ،مرکز والیت جنوبی هلمند آغاز
کرد ،اس ِد دوساله اولین گامهای زندگی خود را برمیداشت.
او که در دوسالگی میتوانست تلوتلوخوران راه برود و
بر پاهایش بیایستد ،در اواخر خزان سال  ۱۳۸۰خورشیدی
دچار نوعی اختالل ناشناختهی در راهرفتن شد .همزمان با
آن درد شدیدی از ناحیهی پا اسد را میرنجاند.
خانوادهی اسداهلل در روستای دورافتادهی «تور تانک»
در حومهی شهر لشکرگاه زندگی میکند .این روستا در آن
هنگام خط نخست مواضع جنگجویان طالبان و القاعده در
جنگ با نیروهای ایتالف بود .در روستای تور تانک همزمان
با آنکه درگیریها میان دو طرف اوج میگرفت و بخشی
از این روستا از وجود این جنگجویان پاکسازی میشد،
بیماری اسد نیز شدیدتر میشد .این وضعیت تا ماهها در این
روستای دورافتاده ادامه یافت.
پس از آن که این درگیریها اندکی فروکش میکند ،پدر
و مادر اسد فرصت می یابند و او را به...
۳

«درهی مرگ»؛
چرا جلریز امن نمیشود؟

ولسوالی جلریز والیت میدان وردک در مسیر شاهراه
کابل  -والیات مرکزی به «جادهی مرگ» شهره شده است.
طالبان از سال  1391که این مسیر ناامن شده ،تا کنون در
ولسوالی جلریز که در  60کیلومتری پایتخت کشور قرار
دارد ،براساس آمار منابع محلی ،حدود  108قربانی از
باشندگان مناطق مرکزی گرفته است .قربانیان بیشتر
غیرنظامی بودند که در هنگام مسافرت از این مسیر ،از سوی
طالبان در جلریز تیرباران یا گردن زده شدهاند .همچنان دهها
تن دیگر در این سالها گروگان گرفته شدند و مورد اذیت
و آزار قرار گرفتند .دهها قربانی دیگر نظامیان یا شبهنظامیان
دیگر به اشکال مختلف و گاها بهشکل مرموز در این دره
کشته شدهاند.
هرچند تالش کردیم که آمار رسمی تلفات باشندگان
مناطق مرکزی در جلریز را از منابع چون نمایندگی سازمان
ملل در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر بهدست
آوریم ،اما موفق به این امر نشدیم .آمار منابع محلی نشان
میدهد در این سالها دستکم  108نفر از باشندگان ملکی
مناطق مرکزی افغانستان در جلریز کشته شدهاند...
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سازمان ملل خواستار همبستگی طرفهای دخیل در انتخابات ریاستجمهوری افغانستان شد
پس روایتسازی به این سبک و
سیاق ،بدون شک احتما ِل به جنجال
کشیدهشدن پذیرش نتیجهی انتخابات را
بسیار باال میبرد.
منظور این نیست که نباید
نگران سالمت انتخابات بود .شفافیت
در انتخابات یک مسألهی جدی
و بنیادی است .نامزدان انتخابات
ریاستجمهوری حق دارند نگران
سالمت انتخابات باشند .مضاف بر
اینکه حق نگرانی دارند ،وظیفه دارند که
از سالمت انتخابات پاسداری کنند .اما
فرق زمینهسازی برای بحران و نگرانی
از سالمت انتخابات در همین است
که هیچ نامزدی نمیتواند از همینحاال
خود را پیروز میدان قلمداد کند ،ولی
میتواند با میکانیزم روشن که وجود
دارد ،از سالمت انتخابات پاسداری
کند .هیچ کس نمیتواند ادعا کند که
برندهی انتخابات ریاستجمهوری چه
کسی خواهد بود .تا کنون از سوی
هیچ نهادی معتبر هم نظرسنجی نشده
است .در کشورهای دیگر معموال پیش
از روز انتخابات نظرسنجیهای نزدیک
به واقعیت از سوی نهادهای تحقیقاتی
و معتبر صورت میگیرد .در افغانستان
چنین چیزی پیشینه ندارد .از اینرو
اگر تمام نامزدان از همینحاال خود را
پیروز میدان حساب کنند ،طبیعی است
که پذیرش نتیجهی انتخابات با چالش
همراه خواهد بود.
پذیرش نتیجهی انتخابات در
گذشته همیشه با چالش همراه بوده
است .به عبارت دیگر ،متأسفانه در
افغانستان فرهنگ پذیرش شکست در
رقابت دموکراتیک در ذهنیت و رفتار
سیاستمداران ما نهادینه نشده است.
معموال سیاستمداران ما با منطق بازی
برد-برد به امر انتخابات مینگرند و
ظرفیت پذیرش شکست را در خود
ایجاد نکردهاند .چنانچه پیشتر نیز گفته
شد که از همین اکنون تیمهای پیشتاز
انتخابات هر کدام تهدید به بحرانآفرینی
و عدم پذیرش نتیجهی انتخابات میکنند.
ذهنیتسازی تقلب در نتیجهی نهایی
انتخابات که از سوی برخی تیمهای
انتخاباتی صورت میگیرد ،بخشی
از همین تالش است .بحرانآفرینی
و برخورد خصمانه با نتیجهی نهایی
انتخابات ،به هیچوجه سزاوار مردم
نیست و باید نامزدان انتخابات افغانستان
آمادهی پذیرش نتیجهی آن باشند.
نظر ما این است که نامزدان انتخابات
وظیفه دارند بهجای ذهنیتسازی تقلب،
روی میکانیزمهای روشن تمرکز کنند.
نظارت از انتخابات از سوی نامزدان در
کنار سایر سازوکارهای که برای شفافیت
انتخابات مد نظر گرفته شده ،کمک
زیادی به سالمت و شفافیت انتخابات
خواهد کرد .تیمهای انتخاباتی باید
فرضیات ،پیشبینیها و برآوردهای خود
را کنار گذاشته و به فیصلهی نهادهای
انتخاباتی احترام بگذارند .اصرار بر
پیشبینیها و برآوردهای شخصی برای
پذیرش نتیجهی انتخابات ،مشکلساز و
برای مردم افغانستان خطرناک است .به
هیچعنوان نتیجهی برآوردهای شخصی
تیمهای انتخاباتی با فیصلهی نهادهای
انتخاباتی تطابق پیدا نمیکند.
بدون شک در چنین شرایطی
هر نوع برخورد نادرست با انتخابات
منجر به یک بحران جدی خواهد شد.
برخورد نادرست ممکن است از سوی
کمیسیونهای انتخاباتی باشند .به این
معنا که کمیسیونهای انتخاباتی نتوانند
با مدیریت درست انتخابات و حفظ
بیطرفی و استقالل از سالمت انتخابات
پاسداری کنند .یا نامزدان بهعنوان
یک طرف معادله بهجای تمرکز بر
میکانیزمهای تعریفشده و شناختهشده
در راستای سالمت و شفافیت انتخابات،
ب ه فرافکنی و ذهنیتسازی تقلب
بپردازند.

اطالعات روز :سازمان ملل متحد از کمیسیونهای
انتخاباتی افغانستان خواسته است که برای برگزاری
انتخابات شفاف و بااعتبار با جامعه مدنی ،نامزدان
ریاستجمهوری و دیگر شرکای انتخاباتی کار کرده و
تالشها برای ایجاد شرایط استفاده از حق رأی شهروندان
افغانستان را افزایش دهند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) دیروز (دوشنبه 25 ،سنبله) در اعالمیهای به نقل
از تدامیچی یاماموتو ،نمایندهی ویژهی سرمنشی سازمان
ملل متحد برای افغانستان گفته است« :انتخابات معتبر در
قلب هر دموکراسی نهفته است و حق رأیدهی از بسیاری
جهات نمادی از پیشرفت دموکراتیکی است که در ۱۸
سال گذشته در افغانستان رخ داده است».
آقای یاماموتو همچنان از تالشهای کمیسیونهای
انتخاباتی ،نیروهای امنیتی و ...که برای برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری آمادگی میگیرند ،قدردانی کرده و افزوده
است که هیچ کس اجازه ندارد تا افغانهایی را که برای

رأیدهی ثبتنام کردهاند ،از این حقشان محروم کند.
در اعالمیه آمده است که در جلسهی شورای امنیت
سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که هفتهی گذشته
برگزار شد ،جامعه بینالمللی از انتخابات ریاستجمهوری
در افغانستان «کامال» حمایت کردند .نمایندهی ویژهی
سرمنشی سازمان ملل متحد عالوه کرده است که یوناما به
انجام مسئولیتهایش مبنی بر حمایت از کمیسیون مستقل
انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در
راستای برگزاری انتخابات معتبر ،شفاف و همهشمول به
رهبری و مالکیت افغانها متعهد است.
در همین حال صدیق صدیقی ،سخنگوی
ریاستجمهوری در رشته تویتی از حمایت یوناما از
انتخابات افغانستان استقبال کرده و از تمام طرفهای
دخیل در انتخابات بهشمول نامزدان ،جامعه مدنی ،علما و
رسانهها نیز خواسته است که برای برگزاری یک انتخابات
شفاف ،بااعتبار و همهشمول با دولت و نهادهای انتخاباتی
همکاری و از این روند سیاسی حمایت کنند.

غنی :نیروهای امنیتی افغانستان «رضاکار»اند
اطالعات روز :محمد اشرف غنی،
رییسجمهور و یکی از نامزدان انتخابات
ریاستجمهوری سال جاری میگوید که
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بهگونهی
«رضاکار» ایفای وظیفه میکنند.
آقای غنی که دیروز (دوشنبه 25 ،سنبله)
در یک گردهمایی تیم انتخاباتی «دولتسازد»
در کابل صحبت میکرد ،همچنان گفت کسانی
که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را درک
نمیکنند ،این افراد عزت «خاک» افغانستان
و قربانیهای نیروهای امنیتی برای حفظ این
خاک را نیز درک نمیکنند .اشرف غنی این
اظهارات را در حالی مطرح میکند که گلبدین

حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی و یکی دیگر از
نامزدان انتخابات ریاستجمهوری روز شنبه
( 23سنبله) در یک گردهمایی انتخاباتی تیم
«صلح و عدالت اسالمی» در کابل گفته بود که
جوانان افغان برای داشتن انگیزهی مقدس نه،
بلکه بهدلیل فقر و بیکاری در صفوف نیروهای
امنیتی و دفاعی میپیوندند.
بهدنبال آن صدیق صدیقی ،سخنگوی
ریاستجمهوری در یک نشست خبری در
کابل اظهارات حکمتیار در مورد نیروهای
امنیتی را اهانتآمیز و غیرمسئوالنه خواند و از
آقای حکمتیار خواست که از نیروهای امنیتی
معذرتخواهی کند.

آقای صدیقی همچنان نوشته است که حکومت
افغانستان بهعنوان تضمینکنندهی دموکراسی واقعی به
حمایت از حق رأیدهی شهروندان از جمله زنان افغانستان
در  18سال گذشته برای حفظ ارزشهای دیموکراتیک و
نهادینهکردن آن سخت تالش کردهاند ،متعهد است.
انتخابات ریاستجمهوری قرار است تا یازده روز
دیگر (ششم میزان) برگزار شود .در این انتخابات شانزده
نامزد از جمله رییسجمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل،
رییس اجرایی کشور با هم رقابت خواهند کرد.
وزارتهای دفاع و داخله دو روز قبل با شرح برنامهی
امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ریاستجمهوری ششم
میزان به مردم افغانستان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی
امنیت انتخابات را بهصورت مطمیین تأمین میکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز دو روز پیش اعالم کرد
که تا کنون این کمیسیون به  87نهاد ملی و بینالمللی
اعتبارنامهی نظارت از انتخابات توزیع کرده است و بیشتر
از  60هزار ناظر برای نظارت از این پروسه ثبت شدهاند.

والی بغالن استعفا کرد
اطالعـات روز :ادارهی ارگانهـای
محلـی اعلام کـرده اسـت کـه فرید بسـیم،
والـی بغلان از سـمتاش اسـتعفا کـرده
اسـت .در اعالمیـهی ایـن اداره گفتـه شـده
اسـت کـه اسـتعفای آقـای بسـیم از سـوی
رییسجمهـور اشـرف غنـی پذیرفتـه شـده
اسـت.
براسـاس اعالمیـه ،آقـای والـی بغلان
دلیـل اسـتعفای خـود را برخی مشـکالت و
مصروفیـت شـخصی عنـوان کـرده اسـت.
ادارهی مسـتقل ارگانهـای محلـی
افـزوده اسـت کـه تـا زمـان تعییـن والـی
جدیـد ،عبدالقدیـم نیـازی ،معـاون والـی

بغلان ادارهی امـور ایـن والیـت را پیـش
خواهـد بـرد.
والـی بغلان در حالـی اسـتعفا کـرده
اسـت کـه اخیـرا ً شـدت جنـگ در ایـن
والیـت بیشـتر شـده اسـت .ایـن والیت به
تازگـی بـرای حـدود بیـش از یـک هفتـه از
سـوی طالبـان در محاصـره قـرار داشـت.
ایـن گـروه همچنـان شـاهراههای کابل
– بلـخ و بغلان – قنـدوز را در مربوطـات
ایـن والیـت بـهروی ترافیـک مسـدود کرده
بـود کـه به تاریخ بیسـتویکم سـنبله در پی
عملیـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بهروی
ترافیـک باز شـد.

انفجار در موتر حامل دانشجویان در غزنی یک کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :منابع امنیتی در والیت غزنی میگویند که در یک انفجار ماین جاسازی
شده در شهر غزنی یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدهاند.
احمدخان سیرت ،سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت
که این رویداد حوالی ساعت  12:20دقیقهی ظهر دیروز در ساحهی «قلعهی جوز» از
مربوطات حوزهی سوم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.
آقای سیرت افزود که در این رویداد یک عراده موتر نوع «کاستر» حامل دانشجویان
دانشگاه غزنی هدف قرار گرفته است که در نتیجهی رانندهی این موتر کشته و پنج دانشجو

زخمی شدهاند.
از سویی هم دفتر مطبوعاتی والی غزنی در اعالمیهای گفته است که در این رویداد 15
دانشجو که بیشترشان را دختران تشکیل میدهند« ،شوک عصبی» دیدهاند که به شفاخانهی
غیرنظامی غزنی منتقل شدهاند.
فرد یا گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
والیت غزنی در جنوب کشور از والیتهای ناامن میباشد که گروه طالبان در شماری
از ولسوالیهای آن حضور و فعالیت گسترده دارد.

پنج عضو یک خانواده در فراه در یک انفجار ماین کشته شدند
اطالعـات روز :منابـع امنیتـی در والیـت فـراه میگویند
کـه در یـک انفجـار مایـن کنـار جـادهای در مربوطـات مرکز
ایـن والیـت پنـج نفر کشـته شـدهاند.
محـباهلل محـب ،سـخنگوی فرماندهی پولیس فـراه به
روزنامـه اطالعـات روز گفت کـه این رویداد حوالی سـاعت
 11:30دقیقـهی پیشازظهـر دو روز قبـل (یکشـنبه24 ،
سـنبله) در روسـتای «کاریزشـیخان» از مربوطـات مرکـز ایـن
والیـت رخ داده اسـت.

آقـای محـب گفـت کـه قربانیـان ایـن رویـداد همـه
اعضـای یـک فامیلانـد کـه در میـان آنـان زنـان و کـودکان
نیـز شـاملاند.
او افـزود کـه این ماین از سـوی گـروه طالبان جاسـازی
شـده بـوده اسـت .گـروه طالبـان مسـئولیت ایـن رویـداد را
بـه عهـده نگرفتـه ،امـا گفتـه اسـت کـه صبـح دو روز قبـل
یـک کاروان نیروهـای خارجـی و نیروهـای ارتـش را کـه به
اسـتقامت ولسـوالی «انـاردره» در حرکـت بودند ،هـدف قرار

داده اسـت.
ولسـوالی «انـاردره» چندی پیش بهدسـت طالبان سـقوط
کـرده بـود ،اما روز جمعـه هفتهی گذشـته وزارت دفاع اعالم
کـرد کـه ولسـوالی «انـاردره» را از نـزد طالبـان پـس گرفتـه
است.
والیـت فـراه در غرب کشـور یکـی از والیتهـای ناامن
بـه حسـاب میآیـد کـه گـروه طالبـان در بخشهایـی آن
حضـور و فعالیـت گسـتردهی تروریسـتی دارد.

واردات فراوردههای گوشت مرغ از ایران به افغانستان آزاد اعالم شد
اطالعات روز – هرات:
مسئوالن در ریاست زراعت،
آبیاری و مالداری والیت هرات
میگویند که واردات گوشت و
تخم مرغ از ایران به داخل کشور
یک بار دیگر از سوی وزارت
زراعت آزاد اعالم شده است.
بشیراحمد احمدی ،معاون
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری
هرات به روزنامه اطالعات روز
گفت که وزارت زراعت پس از
بررسیها و حصول اطمینان از
محو ویروس انفلونزای مرغی در
ایران ،به بازرگانان کشور دستور
داده است که براساس قانون

فراوردههای مرغ را از ایران وارد
کنند.
گفتنی است که بهتازگی
چهار موتر مملو از تخم مرغ به
ارزش یکصد هزار دالر از ایران
به هرات وارد شده ،اما این موترها
از سوی مالکان فارمهای مرغداری
در هرات متوقف شده است.
بازرگان
علیاحمد،
واردکنندهی این محموله به
روزنامه اطالعات روز گفت که
این محموله را براساس مجوز
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
از ایران وارد کرده است.
با این حال شماری از مالکان

فارمهای مرغداری در هرات دیروز
(دوشنبه 25 ،سنبله) در یک تجمع
اعتراضی از دولت خواستار توقف
واردات فراوردههای گوشت مرغ
از ایران به این والیت شدند.
غالمسخی شایان ،معاون
اتحادیهی فارمداران هرات به
روزنامه اطالعات روز گفت که
در هرات بیش از سههزار فارم
مرغداری خُ رد و بزرگ فعالیت
دارد و این فارمها نیازمندی بازار
هرات را تأمین میکنند.
شایان تأکید کرد که واردات
گوشت و تخم مرغ از ایران به
هرات در گذشته باعث شیوع

ویروس انفلونزا شده و میلیونها
دالر به فارمداران ضرر وارد کرده
است .به گفتهی او ،واردات
کاالهای خارجی به هرات سبب
کاهش فروشات آنان نیز خواهد
شد.
از سویی هم شورای والیتی
هرات از افزایش بهای گوشت
مرغ و تخم مرغ در بازارهای
این والیت انتقاد کرده و میگوید
که اخیرا به دلیل توقف واردات
گوشت مرغ از ایران ،فارمداران
و تولیدکنندگان تخم و گوشت
مرغ در هرات از وضعیت موجود
سوءاستفاده کرده و محصوالت

داخلی را با قیمت بلند به فروش
میرسانند.
وکیل احمد کروخی ،عضو
شورای والیتی هرات به روزنامه
اطالعات روز گفت که واردات
فراوردههای گوشت مرغ اگر به
گونهی منظم از سوی ریاست
صحت عامه و ریاست زراعت
بررسی شود به سود مردم است .
این همه در حالی است که
واردات گوشت و تخم مرغ از
ایران به هرات اوایل ماه سرطان
سال جاری پس از انتشار ویروس
انفلونزای مرغی ممنوع اعالم شده
بود.

ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی «کلکان» کابل بازداشت شد
اطالعــات روز :ریاســت عمومــی امنیــت ملــی اعــام کــرده اســت کــه ســردار محمــد،
ولســوال نامنهــاد گــروه طالبــان بــرای ولســوالی «کلــکان» والیــت کابــل بــا ســه نفــر از
همراهانــش از ســوی نیروهــای ویــژهی ایــن ریاســت از مربوطــات ناحی ـهی هشــتم شــهر
کابــل بازداشــت شــدهاند.
در اعالمیــهی ایــن ریاســت کــه دیــروز (دوشــنبه 25 ،ســنبله) منتشــر شــده ،آمــده

اســت کــه ســردار محمــد مشــهور بــه مــا ســردار و همراهانــش در فعالیتهــای تخریبــی،
تروریســتی ،پرتــاب راکــت بــر میــدان هوایــی بگــرام ،قطاعالطریقــی ،آزار و اذیــت مــردم و
جمــعآوری جزیــه بــا اســتفاده از زور ســهم فعــال داشــتهاند.
براســاس اعالمیــه ،مــا ســردار پیــش از ایــن بــرای مــدت یــک ســال ولســوال نامنهــاد
طالبــان بــرای ولســوالی میربچــه کــوت کابــل نیــز بــوده اســت.
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 ۱۸سـال پیـش ،وقتی که نیروهـای ایتالف
حمالتشـان را بـر مواضـع جنگجویـان
وابسـته بـه گـروه طالبـان و شـبکهی القاعده در
شـهر لشـکرگاه ،مرکـز والیـت جنوبـی هلمنـد
آغـاز کرد ،اسـ ِد دوسـاله اولین گامهـای زندگی
خـود را برمیداشـت.
او کـه در دوسـالگی میتوانسـت
تلوتلوخـوران راه بـرود و بـر پاهایش بیایسـتد،
در اواخـر خـزان سـال  ۱۳۸۰خورشـیدی دچار
نوعـی اختلال ناشـناختهی در راهرفتـن شـد.
همزمـان بـا آن درد شـدیدی از ناحیهی پا اسـد
را میرنجانـد.
خانوادهی اسـداهلل در روسـتای دورافتادهی
«تـور تانک» در حومهی شـهر لشـکرگاه زندگی
میکنـد .ایـن روسـتا در آن هنگام خط نخسـت
مواضـع جنگجویان طالبـان و القاعده در جنگ
بـا نیروهـای ایتالف بود .در روسـتای تور تانک
همزمـان با آنکه درگیریها میـان دو طرف اوج
میگرفت و بخشـی از این روسـتا از وجود این
جنگجویـان پاکسـازی میشـد ،بیمـاری اسـد
نیز شـدیدتر میشـد .ایـن وضعیت تـا ماهها در
این روسـتای دورافتـاده ادامه یافت.
پـس از آن کـه ایـن درگیریهـا اندکـی
فروکـش میکنـد ،پـدر و مـادر اسـد فرصـت
مـی یابنـد و او را به شـفاخانهای در مرکز شـهر
برسـاند .درگیریهـا در ایـن شـهر باعث شـده
بـود کـه شـفاخانهها بـا امکانـات کـم فعالیـت
داشـته باشـند .بـا ایـن حـال امـا ،پـدر و مـادر
اسـد بـرای تـداوی تنها فرزندشـان امیـد به این
شـفاخانهها میبندند و اسـد را بـرای تداوی در
یکـی از آنهـا میرسـانند.
پزشـکان در نخسـتین لحظـات مراجعـهی
آنـان براسـاس تجربـه ،نـه معاینـات طبـی،
تشـخیص میدهنـد کـه اسـد مبتلا بـه بیماری
ناعلاج فلـج کـودکان (پولیـو) شـده اسـت؛
بیمـاریای کـه پزشـکان از آن بـه پـدر و مـادر
او چیـزی نمیگوینـد و فقـط چیـزی کـه گفته
میتواننـد ،ایـن اسـت« :بـا تـوکل بـه خداونـد
فرزنـد شـما را معالجـه میکنیـم»؛ وعدههـای
ناممکـن از روی همـدردی با پدر و مادر اسـد.
ایـن وعـدهی داکتـر ،پـدر و مـادر اسـد را
بـرای تـداوی فرزندشـان امیدوارتـر میکنـد.
آنـان بـه همیـن خاطـر تالششـان را بـرای
تـداوی فرزندشـان شـدت میبخشـند و چشـم
بـر بهبـودی اسـد میدوزنـد .ایـن تالشهـا
تـا هفتههـا ادامـه مییابـد ،امـا اسـد هـر روز
تکیدهتـر و وضعیـت صحـیاش نیـز وخیمتـر
میشـود.
پـدر و مـادر اسـد پـس از بارهـا مراجعـه
بـه شـفاخانهها و عـدم بهبـود وضعیـت صحی
تنهـا فرزنـدش در آن زمـان ،پزشـکان معالج را
تحـت فشـار قـرار میدهنـد کـه «چـرا صحت
اسـد با وجـود تطبیـق دوای تجویزشـده ،بهبود
نمییابـد» ،امـا پزشـکان در آخریـن تقلا برای
خـودداری از گفتـن ایـن واقعیـت ،مجبـور
میشـود بـه آنـان بگوینـد کـه نوعیـت بیماری
اسـد «پولیـو» اسـت و علاج نـدارد.
پـس از آن ،مـادر و پدر اسـد ،بـه توصیهی
پزشـکان ،دسـت از تداوی اسـد میکشـند و به
جـای آن بـرای او «ولچر» میگیرند تـا بتواند با
آن ،معلولیـت پاهایـش را تـا حدی جبـران کند.
اسد چگونه واکسیناتور شد؟
بیمـاری پولیو بـه مرور زمان در جان اسـد
ریشـه میدوانـد ،بـا او رشـد میکنـد و او را
از ناحیـهی پـا فلـج میکنـد« :ایـن بیمـاری مرا
از ناحیـهی پـا فلـج کـرده اسـت .مـن در اثـر

گزارش
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قربانی نجاتدهنده؛

اسد در هلمند چگونه به جنگ پولیو میرود؟

جلیل رونق

پدر و مادر اسد پس از
بارها مراجعه به شفاخانهها
و عدم بهبود وضعیت صحی
تنها فرزندش در آن زمان،
پزشکان معالج را تحت فشار
قرار میدهند که «چرا صحت
اسد با وجود تطبیق دوای
تجویزشده ،بهبود نمییابد»،
اما پزشکان در آخرین تقال
برای خودداری از گفتن این
واقعیت ،مجبور میشود به
آنان بگویند که نوعیت بیماری
اسد «پولیو» است و عالج
ندارد.
آن بـا محدودیتهـای زیـادی مواجـه بـودهام؛
طـوری کـه نمیتوانسـتم مثـل دیگر همسـاالنم
بـدوم ،بـازی کنـم ،مکتـب بـروم ،نمـاز بخوانم
و یـا هـم بـه سـایر کارهای روزمـرهام بپـردازم.
مـن هماکنـون بـا آن عـادت کـردهام ،وگرنه در
مقایسـه بـا دیگران همیشـه با مشـکالتی مواجه
بود هام».
اسـد سـالها در خانـه میمانـد؛ امـا تالش
میکنـد محدودیـت یـک فـرد معلـول را بـه
چالـش بکشـد .او بـا کمـک مـادرش در 15
سـالگی خیاطـی را یـاد میگیـرد« :در آن سـال
مـن کـودک  ۱۵سـاله بودم .مـن و چهـار برادر
و چهـار خواهـر و مـادرم زندگـی دشـواری
داشـتیم .مـادرم در خانـه خیاطـی میکـرد و بـه
سـختی خـرج و مصـارف مـا را تأمیـن و مـا را
بـه مکتـب روان میکـرد .آن زمان مجبـور بودم
کـه در تأمیـن مصـارف خانه با مـادرم همکاری
کنـم و برای همین شـغل خیاطی را یـاد گرفتم.
پـس از آن در تابسـتان سـال گذشـته بـود کـه
علاوه بـر مکتبرفتـن و کار خیاطـی ،در جمع
واکسـیناتوران ویـروس پولیو پیوسـتم».
اسـداهلل در یکی از روزهای تابسـتان سـال
 ۱۳۹۷بـرای مراجعـه بهخاطـر بیمـاریاش نـزد
پزشـکی بـه یـک مرکـز صحـی بـرای معلوالن
در شـهر لشـکرگاه مـیرود و در آن جـا با یکی
از مسـئوالن «برنامـهی محـو پولیـوی وزارت
صحـت عامـه» آشـنا میشـود .ایـن مسـئول
وزارت صحـت عامـه از او درخواسـت میکنـد
کـه بهعنوان مسـئول ایـن برنامـه در این والیت
کار کنـد .دلیـل بـرای ایـن درخواسـت نیـز
«معلولیـت او بهعنـوان قربانـی پولیـو» اسـت؛
اقدامـی کـه میتوانـد خانوادههـای هلمنـدی را
بهتـر قانـع کنـد کـه اجـازه دهنـد فرزندانشـان
واکسـین پولیو شـود.
پـس از آن اسـد بهعنـوان مسـئول ایـن

برنامـه در هلمنـد کارش را آغـاز میکنـد .او
در یـک تیـم شـشنفری پابهپـای همکارانـش
بـرای تطبیـق واکسـین پولیـو بـرای بخشـی از
 ۹.۹میلیـون کـودک در معـرض ابتلا بـه ایـن
بیمـاری ،خانهبهخانـ ه در حومههـای شـهر
لشـکرگاه میگـردد.
اسـد علاوه بـر تطبیـق واکسـین ،تلاش
میکنـد کـه خطـرات ابتلا بـه ایـن بیمـاری را
بـه مـردم بنمایاننـد و ضـرورت مقابله بـا آن را
در جامعـهی جنـگزده و عقبمانـدهی هلمنـد
بفهمانـد .اسـد بـر درِ هـر خانـه کـه مـی رود،
اولیـن کارش این اسـت که به مـردم خودش را
آیینـه میسـازد« :من خودم براسـاس یـک باور
غلـط واکسـین پولیـو نشـدهام .اکنـون بهعنـوان
قربانـی ایـن بیمـاری ،تالشـم ایـن اسـت کـه
خانهبهخانـه بـا ولچـرم بگـردم و بـرای مردمان
نشـان بدهـم کـه از مریضـی من عبـرت بگیرند
و نگذارنـد بچههایشـان مثـل مـن قربانـی،
معیـوب و ناتـوان شـوند».
اعضـای ایـن تیـم شـشنفری از اول سـال
جـاری میلادی تـا مـاه آپریـل سـال جـاری
میالدی ( )۲۰۱۹یک دورهی اصلی و دو دورهی
فرعـی واکسـین پولیـو را در شـهر هلمند تطبیق
کردهانـد.
آنـان در جریـان تطبیـق ایـن واکسـین
زمانـی کـه وارد یـک روسـتا در حومـهی شـهر

لشـکرگاه میشـوند ،سـاکنان آن روسـتا امـا ،با
تطبیـق واکسـین پولیـو مخالفـت کـرده ،مدعی
میشـوند کـه ایـن اقـدام «فریبنـده» و مربوط به
«خارجیهـا» اسـت.
در چنیـن جاهایی تنها اسـد اسـت که گره
کار میگشـاید .او همچنـان آیینه میشـود« :من
درحالیکـه روی ولچـر بـودم ،از بیمـاری پولیو
و محدودیتـی که ایـن بیماری برایـم خلق کرده
اسـت ،برای سـاکنان این روسـتا معلومات دادم.
بـرای آنـان گفتـم کـه بهخاطـر گرفتـاری بـه
پولیـو نمیتوانـم مثـل یـک آدم عـادی و سـالم
راه بـروم ،کار کنـم و حتـا ماننـد افـراد سـالم
بـرای آینـدهام آرزو کنـم .علـت اینهـا فقـط
بیمـاری پولیویم اسـت».
اسـد در صحبت با روزنامـه اطالعات روز
تأکیـد میکنـد کـه آنان بارهـا به مورد مشـابهی
در جریـان ایـن کارشـان مواجه شـده بودهاند.
چرا اسد دوباره خانهنشین شده؟
ایـن کارزار بـه گفتـهی اسـداهلل ،از حـدود
چهـار مـاه پیـش تـا کنـون بـه علتهایـی
نامعلومـی در هلمند متوقف شـده اسـت« :ما در
ختـم تطبیـق دومیـن دور فرعی واکسـین پولیو
در هلمنـد بودیـم کـه از کابـل بـرای مـا زنـگ
آمـد و گفـت که تا اطلاع بعدی جریـان تطبیق
واکسـینها را متوقـف کنیـم».
در همیـن حـال ،منابعـی از وزارت صحت
عامـهی کشـور نیـز میگوینـد کـه هماکنـون
برنامـهی محـو پولیـو در کل کشـور متوقـف
میباشـد.
افغانسـتان ،نیجریـه و پاکسـتان تنهـا سـه
کشـور از جمـع  ۱۲۳کشـور آلـوده بـه ویروس
پولیـو در سـال  ۱۹۸۸میلادی بـود که تـا هنوز
ایـن ویـروس در ایـن سـه کشـور وجـود دارد.
دولـت افغانسـتان در سـال  ۱۹۹۴بـه کارزار
تطبیـق واکسـین محـو پولیـو پیوسـته اسـت
و از آن زمـان تـا سـال  ۲۰۰۲ایـن واکسـین را
در روسـتاهای افغانسـتان بهصـورت حـوزوی
و از سـال  ۲۰۰۲بـه ایـن طـرف بهصـورت
خانهبهخانـه تطبیـق میکنـد .واکسـین پولیـو
سـاالنه در سـه دورهی اصلـی و شـش دورهی
فرعـی در کشـور تطبیق میشـود که بـه گفتهی
میرجان راسـخ ،مسـئول آگاهی عامهی برنامهی
محـو پولیـوی وزارت صحـت عامـهی کشـور،
تطبیـق ایـن تعـداد دورهی واکسـین بالـغ بـر
 ۳۰میلیـون دالـر هزینـه برمـیدارد .ایـن هزینـه
از سـوی دولـت افغانسـتان و ادارات مربـوط به
سـازمان ملـل متحـد پرداخـت میشـود.
بـا ایـن حـال ،آقـای راسـخ میافزایـد کـه
هنـوز  ۹.۹میلیـون کـودک در افغانسـتان در

معـرض ابتلا به ویـروس پولیـو قـرار دارند .از
ایـن تعـداد بـه گفتـهی او ۶.۳ ،میلیـون آن در
سـاحات پرخطـر (در حوزههـای جنـوب و
جنوبشـرق کشـور) زندگـی میکننـد.
همچنـان وزارت صحـت عامـهی کشـور
پنـج روز پیـش (چهارشـنبه ۲۰ ،سـنبله) از ثبت
شـانزدهمین واقعـهی مثبـت پولیـو در جریـان
سـال جـاری میلادی ،در کشـور خبـر داد .بـه
نقـل از آمـار ارایهشـدهی ایـن وزارت ،از ایـن
تعـداد واقعـات مثبـت ویـروس پولیـو ،هشـت
واقعـهی آن در ارزگان ،پنـج واقعـه در هلمنـد،
دو واقعـه در قندهـار و یـک واقعـهی دیگر هم
در کنـر بـه ثبت رسـیده اسـت .درحالیکـه این
رقـم در افغانسـتان در جریـان سـالهای ،۲۰۱۸
 ۲۱واقعـه ۱۴ ،۲۰۱۷ ،واقعـه و  ۱۳ ،۲۰۱۶واقعه
بـه ثبت رسـیده اسـت.
بـا این حـال امـا منبعـی از وزارت صحت
عامـه بـه روزنامـه اطالعـات روز میگویـد که
تمامـی کارزارهـای پولیـو از آغـاز مـاه اپریـل
سـال جـاری میلادی ( )۲۰۱۹تـا کنـون در
کشـور از سـوی وزارت صحـت عامـه توقـف
و هیـچ کارزار دیگـری راهاندازی نشـده اسـت:
«واکسـین محـو پولیو بهخاطر مشـکالت امنیتی
از آغـاز مـاه اپریـل تـا کنـون نـه در سـاحات
تحـت کنتـرل دولـت راهانـدازی شـده و نه هم
در سـاحات تحـت کنتـرل مخالفـان دولت .این
بسـیار خطرنـاک اسـت ،چـون پولیـو میتوانـد
در کمتریـن زمان در سـاحات زیادی گسـترش
یابـد و قربانـی بگیرد».
علاوه بـر آن ،ایـن منبـع میافزایـد کـه
جنگجویـان طالبـان نیز از تاریخ  ۹آپریل سـال
جـاری بدینسـو بـا منـع فعالیتهـای سـازمان
صحـی جهـان در سـاحات تحـت کنترلشـان،
بـه «دالیل سیاسـی» کارزار واکسـین محو پولیو
را منـع کـرده اسـت .به گفتـهی او ،بارهـا برای
رفـع ایـن محدودیـت ،وزارت صحـت عامـه با
طالبـان وارد صحبـت و مذاکره شـدهاند ،اما این
گـروه همـواره دوباره آغازشـدن ایـن کارزار را
رد کـرده اسـت .گـروه طالبـان تا کنـون در این
مـورد چیـزی نگفته اسـت.
مسـئوالن وزارت صحـت عامـهی کشـور
نیـز میپذیرنـد کـه در شـماری از سـاحات
پرخطـر کارزار تطبیـق ایـن واکسـین را توقـف
داده اسـت .میرجـان راسـخ ،مسـئول آگاهـی
عامـهی برنامـهی محـو پولیـوی وزارت صحت
عامـه میگویـد کـه دلیل توقـف ایـن کارزار در
سـاحات پرخطر کشـور به خاطر عـدم اطمینان
از «مصئونیـت جانـی» کارمنـدان ایـن برنامـه
گرفته شـده اسـت.
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«درهی مرگ»؛ چرا جلریز امن نمیشود؟
ولسوالی جلریز والیت میدان وردک در مسیر
شاهراه کابل  -والیات مرکزی به «جادهی مرگ»
شهره شده است .طالبان از سال  1391که این مسیر
ناامن شده ،تا کنون در ولسوالی جلریز که در 60
کیلومتری پایتخت کشور قرار دارد ،براساس آمار
منابع محلی ،حدود  108قربانی از باشندگان مناطق
مرکزی گرفته است .قربانیان بیشتر غیرنظامی بودند
که در هنگام مسافرت از این مسیر ،از سوی طالبان
در جلریز تیرباران یا گردن زده شدهاند .همچنان
دهها تن دیگر در این سالها گروگان گرفته شدند
و مورد اذیت و آزار قرار گرفتند .دهها قربانی دیگر
نظامیان یا شبهنظامیان دیگر بهاشکال مختلف و گاها
بهشکل مرموز در این دره کشته شدهاند.
هرچند تالش کردیم که آمار رسمی تلفات
باشندگان مناطق مرکزی در جلریز را از منابع چون
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و کمیسیون
مستقل حقوق بشر بهدست آوریم ،اما موفق به این
امر نشدیم .آمار منابع محلی نشان میدهد در این
سالها دستکم  108نفر از باشندگان ملکی مناطق
مرکزی افغانستان در جلریز کشته شدهاند .اطالعات
روز درستی یا نادرستی این آمار را بهصورت مستقل
تأیید نمیتواند.
رویدادهای اخیر و مسدودشدن شاهراه کابل -
والیات مرکزی در جلریز
از یک ماه به این طرف ناامنی در شاهراه کابل
– والیات مرکزی در جلریز بیشتر شده است.
یک حمل هِی تهاجمی طالبان بر مناطق هزارهنشین
جلریز و چندین رویداد گروگانگیری و کشتن
مسافران رخ داده است .از چند هفته به اینسو این
مسیر گاهی بر روی رفتوآمد مسدود بوده است.
درتاریخ اول سنبله طالبان با حمله بر مناطق سیاه
پیتاب و سرچشمه که باشندگان آن هزارههایند ،دهها
خانواده را آواره و تالش کردند جنگ و ناامنی را
به این مناطق بکشانند .نیروهای مقاومت مردمی این
حملهی طالبان را دفع کردند و با طالبان در حوزهی
تکانه درگیر شدند.
در تاریخ  12سنبله ،عبدالصمد امیری،
سرپرست دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر
در والیت غور هنگام سفر در مسیر کابل  -غور
در جلریز از سوی طالبان ربوده و دو روز بعد
جسد بیجان او در کنار سرک یافت شد .همچنان
روز جمعه 15 ،سنبله طالبان شش تن از باشندگان
ولسوالی دایمیرداد را در جلریز گروگان گرفته شدند
که تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست.
پس از این رویدادها ،نمایندگان و باشندگان
مناطق مرکزی در چند گردهمایی دادخواهانه
در کابل خواستار توقف گروگانگری و کشتار
باشندگان مناطق مرکزی در جلریز شدند و از
حکومت خواستند که امینت این مسیر را تأمین کند.
جمعی از شهروندان و فعاالن فرهنگی و مدنی
والیات مرکزی افغانستان در تاریخ  17سنبله در
اعتراض به کشتهشدن عبدالصمد امیری و ناامنی این
مسیر در جلریز از حکومت خواست که عملیات
پاکسازی در جلریز راهاندازی و این مسیر را تأمین
امنیت کند .در قطعنامهی آنان آمده« :ما مردم والیات

مرکزی سالهاست صدا بلند میکنیم که کشتار مردم
هزاره هدفمند و بهصورت سیستماتیک از سوی
گروههای مشخص انجام میشود ،ولی هیچ نهاد
و آدرس حقوق بشری به صدای مردم ما اهمیت
نداده و در این راستا تحقیق همهجانبه و اساسی
انجام نمیدهند .سالهاست که شهروندان و مردمان
ملکی نقاط مرکزی در منطقهی جلریز والیت میدان
وردک در چند کیلومتری پایتخت کشور به جرم
هزارهبودنشان کشته میشوند ،ولی انگار حکومت
و نهادهای امنیتی افغانستان از این مسأله بهطور
عمدی چشمپوشی میکنند و اعتراض مردم را
نادیده میگیرند .کشتار مردم ملکی بهدلیل قوم و
هویت قومی و مذهبی ،از سویی گروههای خودسر،
مصداق عینی جنایت علیه بشریت است».
اخیرا برخی از نمایندگان مناطق مرکزی در
پارلمان و شوراهای والیتی در دو نشست دیگر در
کابل به حکومت هشدار دادند که اگر امنیت شاهراه
نمبر  2در جلریز را تأمین نکند ،مردم خود این مسیر
را میبندند و انتخابات ریاستجمهوری ششم میزان
را تحریم میکنند.
در واکنش به کنفرانس خبری روز جمعه
نمایندگان مناطق مرکزی در پارلمان و شوراهای
والیتی که ادعاهای را علیه باشندگان جلریز
و حکومت محلی میدان وردک مطرح کردند،
باشندگان حوزه تکانه نشستی را با والی و فرمانده
پولیس میدان وردک برگزار و جبههی مقاومت به
فرماندهی قومندان علیپور مشهور به «قومندان
شمشیر» و مهدی راسخ ،نماینده میدان وردک در
پارلمان را به دامنزدن به تعصبات قومی و مذهبی
در میان مردم متهم کردند .در خبرنامهی مقام والیت
میدان وردک آمده که شمار زیادی از بزرگان قومی،
ریشسفیدان و جوانان منطقهی تکانهی جلریز در
این دیدار گفتند« :علیپور و مهدی راسخ ،نماینده
مردم در مجلس ،میان مردم تعصب قومی ،زبانی
و مذهبی را دامن میزنند ».براساس این خبرنامه،
والی و فرمانده پولیس میدان وردک به آنان اطمینان
دادهاند که این موضوع را با حکومت مرکزی شریک
میکنند.
مهدی راسخ در واکنش به این خبرنامهی مقام
والیت وردک که آن را «خصمانه» خوانده ،گفته که
جنگ جبههی مقاومت در تکانه در برابر طالبان بوده،
نه در برابر مردم .او در صحفهی فیسبوک خود
نوشته« :ما مردم خود را دوست داریم و در برابر
تروریستان و حامیانشان تعصب داریم .اگر طالب
و داعش قوم است؟ ما جنگ قومی کردهایم .وگرنه
این گروهک جانی و قاتل مربوط به قوم نیست
دشمن مردم افغانستان است ،ما هم در برابر این
دشمن جنگیدهایم».
پس از این رویدادها ،جبههی مقاومت اعالم
کرد که شاهراه میدان  -بامیان در پی تهدیدات اخیر
امنیتی توسط نیروهای مقاومت مسدود شده است.
این نیروهای از مردم خواستند که تا اطالع بعدی از
رفتوآمد در این مسیر خودداری کنند.
روز دوشنبه ( 25سنبله) دهها تن از فعاالن
مدنی مناطق مرکزی و باشندگان کابل در یک

حرکت نمادین ،گروگانگیری و کشتار هزارهها در
جلریز را تمثیل کردند .آنان خواستار توقف کشتار
در جلریز و تأمین امنیت شاهراه کابل – والیات
مرکزی شدند.
جغرافیای جلریز و ترکیب قومی
ولسوالی جلریز در  60کیلومتری کابل و
مرکز آن در کمتر از  30کیلومتری میدان شهر،
مرکز والیت میدان وردک موقعیت دارد .جلریز از
طرف شمال با ولسوالی سرخ پارسای والیت پروان
و ولسوالی پغمان والیت کابل ،از طرف جنوب
با میدان شهر و ولسوالی نرخ ،از طرف شرق با
میدان شهر و طرف غرب ولسوالیهای دایمیرداد
و حصه اول بهسود هممرز است .این ولسوالی از
حوزههای زیوالت ،مرکز جلریز ،تکانه ،سرچشمه و
دره سنگالخ تشکیل شده است .درهی سنگالخ که
باشندگان آن بیشتر سادات است ،از مرکز جلریز به
سمت شمال جدا شده و امن است .مسیر پرخطر که
معموال در آن گروگانگیری رخ میدهد ،دو طرف
مرکز ولسوالی جلریز از زیوالت شروع تا سیاهخاک
ادامه میباید که به گفتهی منابع محلی ،بیشتر از 15
کیلومتر مسیر شاهراه را در بر نمیگیرد.
شاهراه کابل – والیات مرکزی در ولسوالی
جلریز از شرق به غرب از مناطق سلمان فارس،
کوته اشرو ،زیوالت ،زیمنی ،بند خوجه ،بازار
جلریز ،پل محراب ،تکانه ،توغری ،سیاه پیتاب و
سرچشمه عبور میکند .به جز مناطق بازار جلریز،
سیاه خاک و سرچشمه دیگر مناطق در حال حاضر
ناامن است و کشتار بیش از  100باشندهی مناطق
مرکزی در سالهای گذشته بیشتر در ساحات بین
ورودی جلریز از سمت میدان شهر تا بازار جلریز
که کمتر از پنج کیلومتر طول دارد ،اتفاق افتاده است.
در این مناطق از اقوام پشتون ،تاجیک ،هزاره و
سید زندگی میکنند .با گذشت از ساحات مربوط
میدان شهر ،در مناطق کوته اشرو ،زیوالت ،زیمنی،
بند خوجه ،آب بسرا پشتونها زندگی میکنند .در
بازار جلریز تاجیکها و پشتونها زندگی میکنند.
در پل محراب و تکانه بیشتر تاجیکها هستند.
در مناطق سیاهپیتاب و سرچشمه هزارهها زندگی
میکنند.
در سالهای گذشته بیشتر ساحات پایینتر از
مرکز جلریز ناامن و شاهد رخدادهای گروگانگیری،
تیرباران و کشتار هزارهها بوده است که کمتر از پنج
کیلومتر طول دارد .اما از یک ماه به این طرف مناطق
باالتر از مرکز جلریز یا ساحات پل محراب و تکانه
نیز ناامن شده و طالبان در این ساحات ایستهای
بازرسی ایجاد کردهاند.
حسین بلیغ ،عضو شورای والیتی میدان وردک
در صحبت با اطالعات روز میگوید که مسافران
مناطق مرکزی در مناطق سلمان فارس ،زیوالت،
زیمنی ،بند خوجه ،کوته اشرو و آب بوسرا که
میان میدان شهر و مرکز جلریز قرار دارد ،بیشترین
آسیب را متحمل شدهاند« :بیشترین آسیب را مردم
ما در این قریهها میبینند .قتل عام در اینجاها
ت بازرسی طالبان در اینجاها است که
میشود .ایس 
پشتونها زندگی میکنند».

گزارش

عصمتاهلل سروش

نفیسه سیلی وردک ،عضو
پیشین شورالی والیتی میدان
وردک میگوید که نخستین
دلیل ،کمتوجهی حکومت
است که در این سالها
نتوانست شاهراه نمبر ( )2را
تأمین امنیت کند« :حکومت
قصدا توجه نمیکند .حکومت
میفهمد که کجاها و چرا
ناامن است .موسی هوتک،
مشاور رییسجمهور در یکی از
جلسههای امنیتی گفت اکثریت
ی که در اینجا هستند
طالبان 
از طرف امنیت برایشان پول
پرداخت میشود .وقتیکه
گرفتار میشوند ،دوباره رها
میشوند .نمیتوانم برخی
گپها را با شما بگویم .آب از
باال ِگلآلود است .بیشتر خود
کسانی که در آنجا حاکم هستند
و مافیای والیت نمیخواهند این
شاهراه امن باشد».

مهدی راسخ ،نماینده مردم میدان وردک در
پارلمان در صحبت با اطالعات روز میگوید که در
سالهای گذشته ،حوزهی زیوالت که حدود سه تا
پنج کیلومتر طول دارد ،ناامن بود ،اما در حال حاضر
حوزه تکانه نیز ناامن شده که در مجموع ساحه خطر
(از دوراهی نرخ تا سیاهپیتاب) به حدود  15کیلومتر
افزایش یافته است.
پا گذاشتن طالبان بر «گلوگاه هزاهجات»
شاهراه کابل – والیات مرکزی تنها
شاهراهیست که هزارهجات را به کابل و شاهراه
کابل  -قندهار وصل میکند .باشندگان والیتهای
بامیان ،دایکندی ،غور و چندین ولسوالی هزارهنشین
میدان وردک و حتا ولسوالی ناهور غزنی و برخی
مناطق والیت هلمند از این شاهراه رفتوآمد
میکنند .در سال  1390کار قیرریزی بخش اول این
شاهراه از میدان شهر الی کوتل اونی تکمیل و کار
قیرریزی بخش دوم از کوتل اونی الی مرکز بامیان
آغاز شد .قیرریزی این شاهراه خوشحالی فروان و
سهولت بسیار برای باشندگان مناطق مرکزی به بار
آورد .این خوشحالی و سهولت دیری نپایید که با
قیرریزی این شاهراه ،ناامنی ،گروگانگیری و کشتار
در جلریز نیز افزایش یافت.
طالبان با ناامنکردن  15کیلومتر شاهراه کابل –
والیات مرکزی در جلریز که «گلوگاه هزارهجات»
نیز عنوان میشود ،رفتوآمد برای باشندگان مناطق
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مرکزی را مختل کردهاند .هرچند بامیان به کابل از
درهی غوربند یک جادهی خامه دارد ،اما بهدلیل
صعبالعبور و طوالنیبودن مسیر ،به لحاظ سهولت،
قابل مقایسه با شاهراه نمبر ( )2جلریز نیست.
حسین بلیغ ،نماینده در شورای والیتی میدان
وردک میگوید که طالبان با قدرتگرفتن دوبارهی
در سالهای  1385و  ،1386جلریز را یکی از
نقاط دلخواهشان برای ایجاد وحشت و مردمآزاری
انتخابات کردند ،بهخاطری که این شاهراه
پررفتوآمد و همچنان از اهمیت اقتصادی خاص
برای باشندگان مناطق مرکزی برخوردار است.
مهدی راسخ میگوید که شاهراه کابل –
والیات مرکزی برای هزارهها از اهمیت فوقالعادهی
اقتصادی برخورد است و این مسیر نسبت به مسیر
غوربند بیش از پنج مرتبه کوتاهتر است« :طالبان با
ناامنکردن این مسیر یک فشار روحی و روانی را بر
هزارهها تحمیل میکنند .طالبان از این منطقه بهعنوان
گلوگاه فشار علیه مردم هزاره استفاده میکنند».
آیا باشندگان محل با طالبان در جلریز همکاری
دارند؟
منابع محلی میگویند که جلریز از آنجایکه
نزدیک به پایتخت و میدان شهر و یک مسیر مهم
برای مناطق مرکزی است ،برای طالبان نیز یک
نقطهی استراتژیک است .از ساحات بند خوجه و
«آب بوسرای» جلریز یک راه به سمت ولسوالی
پغمان کابل وجود دارد که طالبان میتوانند از
ولسوالی جیغتو و چک به ولسوالی نرخ و جلریز
بیایند و سپس از این راه از طریق پغمان به کابل
نفوذ کنند.
حسین بلیغ میگوید که حضور گستردهی
طالبان در جلریز به اهداف کالن گروه طالبان یعنی
در اختیار داشتن نقاط استراتژیک و وسعتبخشیدن
جغرافیای زیر کنترلشان برمیگردد .جلریز یک
ساحه و نقطهی استراتژیک برای طالبان است و این
گروه میتوانند بیشتر در این منطقه قدرتنمایی
کنند.
به گفتهی او ،پس از گروگانگیری اخیر از
باشندگان ولسوالی دایمیرداد ،طالبان از مردم این
ولسوالی خواستهاند که با ولسوال نامنهاد آنان
مذاکره کرده و به آنان اجازهی عبور به سمت بهسود
و دیگر مناطق مرکزی بدهند.
مهدی راسخ میگوید که ناامنی در جلریز
در واقع فشار سیاسی و نظامی بر حکومت است
و طالبان با تسلط در جلریز مسیر اکماالتی چند
ولسوالی دیگر را قطع کردهاند .به گفتهی او ،طالبان
سال گذشته تصمیم داشتند که یک سرک را از طریق
کوههای هلمند ایجاد تا میدان شهر را به غوربند
وصل کنند که از این طریق سه موقعیت حساس
طالبان باهم متصل شود.
این عضو پارلمان که چند سال در جبههی
مقاومت فعال بود و اخیرا در منطقهی سرچشمه
در برابر طالبان جنگید ،میگوید که اطالعات آنها
نشان میدهد که طالبان از دو سال به این طرف
در صدد هستند که ساحهی جنگی را از مناطق
پشتوننشین به مناطق هزارهها و تاجیکها بکشانند.
در این اواخر ناامنی را در منطقهی تکانه کشانده که
مردم تاجیک و پشتون در آن زندگی میکنند.
از سوی هم منابع محلی میگویند هرچند
طالبان از ولسوالیها و والیتهای دیگر در جلریز
حضور دارند ،اما بیشتر طالبان جلریز از باشندگان
دره میدان هستند .همچنان این منابع مدعیاند
که مردم جلریز و خصوصا باشندگان حوزههای
پشتوننشین با طالبان همکاری دارند .حسین بلیغ
میگوید که مردم بهسود از پشتونهای جلریز گله
دارند و میگویند که اگر شما با طالبان همکاری
نکنید و جای ندهید ،آنان نمیتوانند در جلو
دروزاههای منازل شما ،ما را مورد اذیت و آزار قرار
دهند.
مهدی راسخ میگوید که در برخی مواقع سال
طالبان از مناطق دیگر به جلریز میآیند ،اما بیشتر
طالبان این منطقه از باشندگان محلاند« :حتا از
اعضای خانواده چهرههای برجستهی این دره که در
حکومت هستند ،طالباند .ولسوال نامنهاد طالبان از
دره میدان است .مردم با طالبان همکاری وسیع دارند
و شب و روز در این درهاند .طالبان از پشتوانهی
برخی از مردم برخوردارند».
حسین بلیغ میافزاید که شاید طالبان باشندگان
جلریز را با تهدید ،وادار به همکاری کنند ،معلوم
نیست که مردم خود خواسته با طالبان همکاری
میکنند یا با جبر ،اما آنچ ه که واضح است باشندگان
جلریز با طالبان واقعا همکاری دارند.
در قطعنامهی جمعی از شهروندان و فعاالن
مدنی والیات مرکزی افغانستان در کابل آمده
است« :برای همهی ما روشن است که طالبان،
گروه تروریست و جنایتکار ،جدا از مردم محل
و خانوادههای که در جلریز و در اطراف سرک
عمومی زندگی میکنند ،نیستند .مردم محل تحت
عنوان طالب ،بهطور واضح و مشخص در یک
منطقه و مکان مشخص با انگیزهی قومی و مذهبی
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دست به جنایت میزنند و از قوم مشخص قربانی
میگیرند .و همچنین به آزار و اذیت مسافران و
رانندگان پرداخته و از آنها اخاذی و باجگیری
میکنند».
اخترمحمد طاهری ،رییس شورای والیتی
میدان وردک در صحبت با اطالعات روز همدستی
باشندگان جلریز با طالبان را رد میکند و میگوید
که طالبان نه تنها در جلریز بلکه در ساحات بسیاری
از والیت میدان وردک و بیشتر نقاط افغانستان
حضور دارند« :به مردم محل ربط ندارد و نمیتوان
گفت که مردم محل به طالبان جای داده است .اگر
در مورد جلریز اینگونه صحبت شود ،در دیگر
مناطق وردک و دیگر والیتها که طالبان حضور
دارند ،چه باید گفت».
نفیسه سیلی وردک ،عضو سابق شورای والیتی
میدان وردک در صحبت با اطالعات روز میگوید
که طالبان برای باشندگان جلریز و هزارههای مناطق
مرکزی یکسان است .طالبان زندگی روزمرهی
باشندگان محل را مختل کرده و آنها مجبورند و
نمیتوانند صدا بلند کنند ،اگر صدا بلند کنند هیچ
کسی نیست که از آنها دفاع کنند.
اما برسی رهایی گروگانهای باشندگان مناطق
مرکزی در سالهای گذشته نشان میدهد که در
چندین مورد این گروگانها با پادرمیانی بزرگان
ولسوالی جلریز از نزد طالبان رها شدهاند.
ادعای درآمد یکمیلیونی طالبان در هر روز از
دره میدان
برخی از نمایندگان مناطق مرکزی در پارلمان
و شوراهای والیتی میگویند که درهی میدان برای
طالبان اهمیت اقتصادی دارد و این گروه در یک
سال اخیر از این مسیر روزانه تا یک میلیون افغانی
کسب درامد میکنند .کاغذهای مالیاتی طالبان که
بهدست اطالعات روز رسیده نیز نشان میدهد
که طالبان از موترهای باربری در این مسیر مالیه
میگیرند .همچنان طالبان بارها گروگانها را در بدل
پول آزاد کردهاند که از این طریق نیز درآمد دارند.
نفیسه سیلی وردک هرچند نمیخواهد از
درآمد مالی افراد و گروهها از طریق گروگانگیری
در جلریز پرده بردارد ،اما میگوید که پولهای کالن
برای رهایی گروگانهای هزارهها و پشتونها میان
دو طرف رد و بد میشود و حتا «مافیایی والیت»
در ناامن نگهداشتن جلریز و عواقب آن ،مانند سود
اقتصادی دست دارند.
مهدی راسخ میگوید که شاهراه کابل بامیان
برای طالبان و حامیان منطقهایشان اهمیت اقتصادی
دارد و از این مسیر کسب درآمد میکنند .طالبان
از یک سال به اینطرف علنی ایستهای بازرسی
ایجاد کرده و زیر نام عشر از موترها پول میگیرند.
به گفتهی او ،طالبان از همهی اموال از ده حصه
یک حصه عشر میگیرند .مثال از ده گوسفند یک
گوسفند ،از ده سیر کچالو یک سیر و  ...عشر
میگیرند« :حتا از هر موتر تا  35هزار افغانی پول
گرفتهاند .براساس محاسبه ما روزانه حدود یک
میلیون افغانی از این مسیر درآمد دارند».

گزارش
آیا ناامنی در جلریز به منازعه قومی در میدان
وردک ارتباط دارد؟
کسانی که اطالعات روز با آنها گفتوگو
کرده ،اغلب منازع ه قومی میان هزارهها و پشتونها
در میدان وردک را بهعنوان یکی از عوامل ناامنی در
جلریز رد میکنند .اما برخیها شماری از رویداهای
گروگانگیری و کشتار در جلریز را به منازعه میان
کوچیها و هزارهها مرتبط میدانند که به گفتهی
آنها ،در مواردی کوچیها به کمک طالبان باشندگان
مناطق مرکزی را در جلریز زیر فشار گرفتهاند.
حسین بلیغ میگوید که منازعه قومی در میدان
وردک وجود ندارد و نمیتوان ناامنی در جلریز را
به منازعه قومی ربط داد .به گفتهی او ،علت ناامنی
این است که طالبان در ساحات پشتوننشین حضور
دارند و پشتونها چون با طالبان ارتباط دارند ،این
منطقه ناامن شده است.
او میافزاید که ناامنی در این مسیر در اوایل
ربطی به منازعهی کوچیها با دهنشین بهسود
نداشت ،اما در یکیدو سال اخیر کوچیها از جلریز
بهعنوان اهرم فشار علیه هزارهها استفاده کرده و سال
گذشته  11مسافر را با همکاری طالبان ،گروگان
گرفتند« :این قضیه با پادرمیانی حکومت و پرداخت
پنج میلیون افغانی از سوی حکومت به کوچیها،
حل شد و طالبان  11نفر را آزاد کردند».
مهدی راسخ میگوید که ناامنی در جلریز
بیشتر دالیل اقتصادی ،سیاسی و نظامی دارد ،اما در
سه مورد کوچیها بهصورت علنی و با نام خودشان
در دره میدان گروگان گرفتن و مسافران را آزار و
اذیت کردند.
اخترمحمد طاهری ،رییس شورای والیتی
میدان وردک عامل جنگ ،ناامنی و گروگانگیری
در جلریز را به «هیچ وجه» به منازعه قومی مرتبط
نمیداند و میگوید« :مردم پشتون و هزاره در جلریز
با هم مشکلی ندارند».
نفیسه سیلی وردک ،عضو سابق شورای والیتی
میدان وردک هرچند منازعه قومی را رد میکند ،اما
میگوید گروگانگیری در جلریز بیشتر به یک
فرهنگ تبدیل شده است ،چون هم در جلریز از
هزارهها گروگان گرفته میشود و هم جبههی
مقاومت از مردم جلریز گروگان میگیرند.
جلریز چرا ناامن شد؟ «حکومت بیتوجه است»
تا زمانیکه نیروهای ویژهی ارتش و نیروهای
خارجی در میدان وردک و جلریز حضور داشتند،
شاهراه کابل – والیات مرکزی در جلریز امن بود.
حسین بلیغ میگوید که پس از آنکه این نیروها
در سال  1391براساس اعتراض باشندگان میدان
و حکم حامد کرزی ،رییسجمهور سابق خارج
شدند ،طالبان در جلریز برگشتند و این مسیر را
ناامن کردند.
همچنان ناامنی در این مسیر همزمان بود با
قیرریزی شاهراه کابل  -بامیان .طی سالهای اخیر
گاهی این مسیر از امنیتی نسبی برخوردار بوده،
اما بیشتر ناامن و شاهد کشتار و گروگانگیری
باشندگان مناطق مرکزی بوده است.

سهشنبه

اعضای شورای والیتی میدان وردک که
اطالعات روز با آنان گفتوگو کرده و از اقوام
پشتون و هزارهاند به اتفاق نظر ،عامل اصلی
تأمیننشدن جلریز را بیتوجهی حکومت به این
مسیر میدانند .همچنان باشندگان مناطق مرکزی
حکومت را به بیتوجهی متهم میکنند و میگویند
که اگر حکومت توجه کند ،تأمین امنیت پنج کیلومتر
جاده کار آسانی است.
مهدی راسخ میگوید که از دالیل ناامنی دره
میدان ،حکومت محلی میدان وردک است .او مدعی
است که فرمانده پولیس با طالبان همکاری و در
درآمد طالبان از این دره سهم دارد .راسخ همچنان
میگوید که شماری از چهرههای حکومتی جلریز
با بهانه قراردادن تلفات غیرنظامیان ،مانع راهاندازی
عملیات پاکسازی و عملیات هوایی در این
ولسوالی میشوند« :این مسأله سپری برای طالبان
شده تا سرکوب نشوند .حکومت محلی ضعیف
است ،شریک است و ناکارا است .از طرف دیگر
حکومت مرکزی واقعا بیتوجه است .بارها هشدار
دادیم ،اما هیچ گونه توجه نمیشود .این بیتوجهی
ناشی از دید متعصبانه نسبت به هزارهها است .وقتی
باشندگان خود جلریز شکایت ندارند ،فکر میکنند
که کافی است و به مشکالت و شکایت باشندگان
مناطق مرکزی توجه نمیکنند».
اخترمحمد طاهری ،رییس شورای والیتی
میدان وردک دلیل اصلی تأمیننشدن امنیت شاهراه
نمبر ( )2در جلریز را بیتوجهی حکومت به این
مسیر میداند و میگوید که حکومت باید به هر
طریق ممکن این مسیر را تأمین امنیت کند.
نفیسه سیلی وردک ،عضو پیشین شورالی والیتی
میدان وردک میگوید که نخستین دلیل ،کمتوجهی
حکومت است که در این سالها نتوانست شاهراه
نمبر ( )2را تأمین امنیت کند« :حکومت قصدا توجه
نمیکند .حکومت میفهمد که کجاها و چرا ناامن
است .موسی هوتک ،مشاور رییسجمهور در یکی
ی که در
از جلسههای امنیتی گفت اکثریت طالبان 
اینجا هستند از طرف امنیت برایشان پول پرداخت
میشود .وقتیکه گرفتار میشوند ،دوباره رها
میشوند .نمیتوانم برخی گپها را با شما بگویم.
آب از باال ِگلآلود است .بیشتر خود کسانی که در
آنجا حاکم هستند و مافیای والیت نمیخواهند این
شاهراه امن باشد».
حسین بلیغ نیز میگوید که مسألهی عدم تأمین
امنیت جلریز بستگی به سیاست حکومت دارد:
«چون قربانی بیشتر هزارههایند ،مورد بیتوجهی
حکومت قرار گرفته است .حکومت محلی و
حکومت مرکزی یک تصمیم جدی برای تأمین
امنیت این مسیر نمیگیرند .یکی از علتهای عدم
تأمین امنیت این است که حکومت به ناامنی در این
مسیر توجه ندارد».
اما وزارت دفاع ملی میگوید هیچگونه
بیتوجهی از سوی حکومت و نهادهای امنیتی در
قبال تأمین امنیت مردم در ولسوالی جلریز نشده
است .فواد امان ،معاون سخنگوی وزارت دفاع به
اطالعات روز میگوید که نیروهای امنیتی همهروزه
سینهی خود را در برابر حمالت دشمنان صلح
و ثبات افغانستان و بهمنظور حفاظت مردم سپر
میکنند.
آقای امان میافزاید که عملیاتهای نظامی
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بهصورت متواتر در جلریز و دیگر شاهراهها باتوجه
به تهدیدات دشمن ،راهاندازی میشود« :در برخی
موارد طالبان گهگاهی با استفاده از فرصت در
شاهراهها میبرایند و دست به آزار و اذیت مردم
میزنند .زمانیکه ما از تحرکات طالبان اطالع
مییابیم ،بیدرنگ اقدام صورت میگیرد».
«دره مرگ» و جای خالی نیروهای امنیتی
در سالهای پسین پاسگاههای نیروهای نظم
عامه که رهبری آن از وزارت داخله به وزارت دفاع
منتقل شد ،در جلریز مستقر بودند .با وجود حضور
این نیروها ،گاهگاهی گروگانگیری در جلریز رخ
میداد که باشندگان مناطق مرکزی این نیروها را به
سهلانگاری متهم میکردند.
در بهار امسال ،وزارت دفاع طی یک عملیات،
نیروهای نظم عامه را از جلریز خارج کردند که
پس از آن بیشتر ساحات شاهراه کابل – والیات
مرکزی در جلریز به جز بازار و مناطق سیاه پیتاب و
سرچشمه در دست طالبان افتاد.
حسین بلیغ میگوید که نهادهای امنیتی
میگویند که توانایی نیروهای نظم عامه برای تأمین
امنیت این مسیر کافی نبود و بهجای پاسگاههای
کوچک ،قرارگاههای بزرگ نیروهای امنیتی در
این منطقه افراز میشود ،اما چند ماه میشود که
قرارگاهها ایجاد نشده است.
به گفتهی او ،نیروهای نظم عامه هنگان تخلیهی
این پاسگاههای هدف حملهی طالبان قرار گرفتند و
آنان نتوانستند امکانات و برخی تجهیزات سنگین
نظامی را با خود ببرند .مهدی راسخ در این مورد
میگوید که چندی بعد طالبان امکانات به غنیمت
گرفتهشده را بهقیمت هشتصد هزار افغانی به یک
تاجر قندهاری فروختند و آن تاجر آن را از مقابل
والیت و فرماندهی پولیس انتقال دادند ،اما هیچ کس
مانع نشد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که
تأمین امنیت شاهراهها یکی از اولویتهای برنامه
عملیاتی «خالد» است و بهزودی در جلریز عملیات
وسیع راهاندازی میشود« :در تالشیم که مشکل
مردم بنیادی حل شود .در پالن ما است که آن مناطق
بهگونهی کامل از وجود طالبان پاکسازی شود».
فواد امان میافزاید که براساس برنامهی امنیتی
سال جاری ،از آنجایی که پاسگاههای کوچک
آسیبپذیر است و باعث افزایش تلفات نیروهای
امنیتی میشد ،پاسگاههای نیروهای نظم عامه در
جلریز برداشته شد و بهجای آنها ،قرارگاههای
بزرگ نظامی ایجاد میشود.
در سالهای  1393و  1394نیروهای پولیس
محلی که اغلب هزارهها بودند ،شاهراه نامبر ()2
را تأمین امنیت میکردند .در ماه سرطان 1394
طالبان با حملهی گسترده بر پاسگاههای این نیروها،
دست کم  30تن از سربازان را کشتند .در آن زمان
ادعاهای همکاری مردم محل با طالبان و عدم ارسال
نیروهای کمکی از سوی مقامهای محلی ،مطرح شد.
کمیسیون حقیقتیاب برای حادثه ولسوالی جلریز
پس از نزدیک به دو ماه با اعالم نتیجه بررسیهایش
گفت که مشکل اساسی عدم هماهنگی میان نیروهای
امنیتی بوده است .یوسف پشتون ،مشاور ارشد رییس
جمهور غنی و رییس کمیسیون حقیقتیاب حادثهی
جلریز گفته بود که شش مقام دولتی در پیوند به این
حادثه متهم شناخته شدهاند ،اما باشندگان محل با

طالبان دست نداشتهاند.
پیش از سال  1391نیروهای خارجی و
نیروهای و امنیتی افغانستان مشترکا این مسیر را
تأمین امنیت میکردند.
جبهه مقاومت و جلریز
نیروهای مقاومت مردمی مناطق بهسود معروف
به «جبهه مقاومت» زیر فرماندهی علیپور مشهور به
«قومندان شمشیر» چهار سال پیش ،در پی حمالت
پیهم کوچیها بر مناطق هزارهها ایجاد شد .این
نیروهای خیزش مردمی با افزایش ناامنی در جلریز،
در مواردی از جمل ه در پی حملهی اخیر طالبان بر
سرچشمه ،با این گروه درگیر شدهاند.
مهدی راسخ میگوید که یکی از دالیل عمدهی
شکلگیری جبهه مقاومت حملهی کوچیها بر
مناطق هزارهها بود ،اما بعد از افزایش ناامنی در
جلریز نیروهای جبهه دخالت و اقدامهای باالمثل
علیه طالبان و حامیان محلی آنان انجام دادند که تا
جایی نتیجه نیز داده است« :در حال حاضر یکی
از عوامل اساسی که مردم مسلحاند ،ناامنی جلریز
است».
حسین بلیغ میگوید که جبهه مقاومت در
جنگهای اخیر جلریز دخالت کرده و میخواهند
از مردم دفاع کنند.
راه حل چیست؟
هرچند نمایندگان و مردم مناطق مرکزی ناامنی
در جلریز را ناشی از بیتوجهی حکومت میدانند،
همزمان راه حل را نیز به توجه حکومت به امنیت
این منطقه میبینند.
رییس شورای والیتی میدان وردک میگوید
راه حل این است که دولت توجه کند و براساس
مسئولیتی که دارد این مسیر را تأمین امنیت کند «ولو
با یک نفر یا با هزار نفر».
مهدی راسخ میگوید که اگر حکومت به امنیت
شاهراه کابل – والیات مرکزی توجه داشته باشد،
تأمین امنیت این دره از آنجاییکه تنها چند کیلومتر
و همچنان به کابل بسیار نزدیک است ،بسیار آسان
است.
نمایندگان مناطق مرکزی در پارلمان و شوراهای
والیتی میگویند که حکومت هرچه عاجل عملیات
پاکسازی را در جلریز راهاندازی و نیروهای ارتش
را در قرارگاههای نظامی مستقر کنند .آنان همچنان
خواستار برکناری برخی مقامهای محلی از جمله
فرمانده پولیس میدان وردک هستند.
حسین بلیغ میگوید که راه حل تأمین امنیت
جلریز در دست حکومت است .حکومت مرکزی و
محلی باید توجه کنند« :اگر اراده وجود داشته باشد با
کمتر از یکهزار نیرو این دره تأمین امنیت میشود.
باید طالبان در جلریز هدف قرار گیرد ».او میافزاید
که باید از نفوذ بزرگان جلریز و میدان وردک نیز
برای تأمین امنیت استفاده شود.
علیاکبر جمشیدی ،نماینده مردم دایکندی در
پارلمان در یک نشست مردمی در کابل راه حل
تأمین امنیت شاهراه کابل – والیات مرکزی در
جلریز را همان طرح چند سال پیش احزاب میداند
که به گفتهی او ،از سوی رییسجمهور غنی تعلیق
شد« :درد ما این است که حکومت دشمن دومی به
جان هزارهها شده است ».به گفتهی او ،طرح این بود
که یک لوای ارتش برای تأمین امنیت مناطق مرکزی
و یک کندک آن برای امنیت جلریز مستقر شود.

سهشنبه

 ۲۶سنبله ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۸۰7

خبرهای خارجی
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تالطم بازارهای مالی جهان در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان

اطالعات روز :حمله دو روز پیش به تأسیسات نفتی
عربستان ،نوسان شدید قیمتها را در بازارهای مالی
بینالمللی در زمان آغاز به کار هفته جدید (دوشنبه ۱۶
سپتامبر) در پی داشته است.
در معامالت اولیه دیروز بازار نفت ،قیمت هر بشکه نفت
برنت برای معامالت آتی با  ۲۰درصد افزایش به  ۷۱دالر و
 ۹۵سنت رسید.
این میزان جهش قیمت نفت باالترین رکوردی است که
از سال  ۱۹۹۱میالدی تا کنون ثبت شده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،قیمت هر بشکه نفت وست
تگزاس اینترمیدیت برای معامالت آتی هم با  ۵/۱۵درصد
افزایش به  ۶۳دالر و  ۳۴سنت رسید که در مقیاس روزانه ،این
رشد قیمت در  ۲۱سال اخیر بیسابقه بوده است.
در طول روز قیمتها به تدریج تعدیل شد .یکی از
دالیل افت قیمت با گذشت روز ،مجوز دونالد ترامپ،
رییسجمهور امریکا برای استفاده از ذخایر اضطراری بوده
است.
قیمت طال هم در معامالت دیروز با افزایش مواجه شد،
هر اونس طال با یک درصد افزایش ،صبح دیروز در معامالت
آنی (  )SPOT GOLDبه باالی  ۱۵۰۳دالر رسید؛ قیمت
طال معموال در زمان بیثباتی سیاسی یا اقتصادی به دلیل
محل سرمایهگذاری مطمیینتر از دید سرمایهگذاران افزایش
مییابد.
عربستان بزرگترین صادرکنندهی نفت در جهان است و
حمله به تاسیسات نفتی این کشور ،روزانه حدود  ۷/۵میلیون
بشکه از تولید کاسته است.
دیروز به غیر از نفت ،بعضی سهامها و شاخصهای
دیگر هم تالطم داشت.
در بازار ارز ،پول ملی کشورهای با اقتصاد مرتبط با
با نفت نوسان داشت .دالر کانادا کمتر از نیمدرصد افزایش
قیمت نشان داد و ارزش روبل روسیه هم باالتر رفت.

پول ملی بعضی از واردکنندگان نفت مانند ترکیه و هند
هم با کاهش ارزش روبهرو شد هر چند در مجموع واکنش
بازار ارز به تحوالت اخیر وسیع نبود.
در بازار سهام شاخصهای اروپایی بیش از نیمدرصد
کاهش از خود نشان دادند که انتظار میرود با باز شدن بازار
وال استریت در امریکا در ادامه ،از روند مشابهی تبعیت شود.
در بازار امریکا هم قیمت نفت کوره نزدیک به  ۱۱درصد
افزایش قیمت نشان داد.
اختالل در عرضه نفت عربستان بهدلیل حمالت اخیر
بیش از همه شاید واردکنندگان عمده نفت از این کشور مانند
هند ،چین و اندونزی را تحت تاثیر قرار دهد.
دو روز پیش (شنبه  ۱۴سپتامبر) در دو حمله جداگانه،
پاالیشگاه بقیق و پس از آن میدان نفتی حقل خریص هدف
حمله قرار گرفت.

رزمایش بزرگ روسیه و شـش کشور دیگر آغاز میشود

اطالعات روز :رزمایش بزرگ عملیاتی و راهبردی
روسیه و شش کشور دیگر از روز دوشنبه ( ۲۵سنبله) آغاز
میشود.
به گزارش رادیو فردا ،کشورهای چین ،هند ،پاکستان،
قزاقستان ،قرغیزستان و ازبکستان در این رزمایش ساالنه
که توسط «ستاد مرکزی فرماندهی راهبردی مشترک» انجام
میشود شرکت میکنند.
این رزمایش برای مدت شـش روز ادامه خواهد داشت.
رزمایش عملیاتی راهبردی روسیه هر سال در ستادهای
مختلف انجام میشود که ستاد مرکزی تا کنون مسئول سه
دوره در سالهای  ۲۰۱۱ ،۲۰۰۸و  ۲۰۱۵بوده است.
دیگر ستادهای عملیاتیراهبردی روسیه ،ستاد خاوری،
باختری و قفقاز نام دارند.
سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه ،گفته تمرینهای
نظامی پیشرو تهدیدی علیه کشور ثالثی نیست ،بلکه
در جهت افزایش آمادگیهای «ضد تروریستی» صورت

میگیرد.
برآوردهای یک موسسه پژوهشی به نام بنیاد جیمزتاون،
نشان میدهد که رزمایش سال جاری توسط ستاد مرکزی،
بزرگترین تمرینها از این دست است؛ عالوه بر ۱۲۸
هزار پرسنل نظامی ۲۰ ،هزار ادوات نظامی و جنگافزار،
 ۶۰۰هواپیما و هلیکوپتر و  ۱۵شناور جنگی در آن شرکت
میکنند.
ستاد مرکزی فرماندهی راهبردی مشترک در سال ۲۰۱۵
برای انجام تمرینها از  ۹۵هزار پرسنل یاری گرفته بود.
گفته میشود آن رزمایش آمادگی برای انجام عملیات روسیه
در سوریه بود.
بنیاد جیمزتاون نوشته است که رزمایش پیش رو
«شباهت زیادی به آمادگیها جهت مقابله با تروریسم ندارد
و بیشتر شبیه آمادهشدن برای جنگ بین کشورها است؛ این
نوع از رزمایش البته به مولفهای واحد در تمامی رزمایشهای
راهبردی سالهای اخیر روسیه تبدیل شده است».

سندرز:

آقای ترامپ اجازه نمیدهیم بهخاطر دیکتاتوری بیرحم سعودی،
جنگ دیگری آغاز کنید
اطالعـات روز :برنـی سـندرز ،نماینـده سـنای امریکا
روز دوشـنبه بـا انتشـار تویتی خطـاب بـه رییسجمهوری
ایـن کشـور گفـت کـه بـر اسـاس قانـون اساسـی ایـاالت
متحـده «تنهـا کنگـره میتوانـد اعلان جنـگ کند».
وی در ایـن تویـت نوشـت« :آقـای ترامـپ ،قانـون
اساسـی ایاالت متحده بسـیار روشـن اسـت .تنها کنگره [و
نـه رییسجمهـور] میتوانـد اعلام جنگ کنـد .و کنگره به
شـما اجـازه نخواهـد داد تنها بـه این خاطر کـه دیکتاتوری
بیرحـم سـعودی بـه شـما گفتـه جنـگ دیگـری را در
خاورمیانـه آغـاز کنید».
امریـکا ،تهـران را بـه دسـت داشـتن در حملـه بـه
تاسیسـات نفتـی عربسـتان متهـم کـرده اسـت.
بـه گـزارش یورونیـوز فارسـی ،در پـی ایـن حمالت

کـه حوثیهـای یمـن مسـئولیت آن را بـر عهـده گرفتنـد
دونالـد ترامـپ در تویتـر خـود نوشـت« :تأسیسـات نفتـی
عربسـتان سـعودی مـورد حملـه قرارگرفتـه اسـت .مـا در
حـال بررسـی هسـتیم و بـه فراخـور اینکـه چـه گـروه و
چـه کشـوری در حملات دسـت داشـته اسـت وارد عمل
خواهیم شـد».
مایـک پمپئـو ،وزیـر خارجـه امریـکا نیـز نوشـت:
«درحالیکـه روحانـی و ظریـف مدعـی دیپلماسـیاند،
ایـران پشـت  ۱۰۰حملـه بـه عربسـتان اسـت .و اکنـون در
میانـه تالشهـا بـرای کاهـش تنش ،حملات بیسـابقهای
بـه منابـع تأمیـن انـرژی جهـان صـورت گرفتـه اسـت.
نشـانهای از اینکـه ایـن حملات از یمـن شـکل گرفته در
دسـت نیسـت».

سقوط هواپیما در کلمبیا  ۷کشته برجای گذاشت
اطالعـات روز :در پی سـقوط یـک هواپیمای کوچک
در روز دوشـنبه  ۱۶سـپتامبر در جنوب شـرق کلمبیا ،هفت
تن از نه تن سرنشـین آن کشـته شـدند.
بـه نقـل از یورونیـوز فارسـی ،سـانحه دقایقـی پـس
از برخاسـتن هواپیمـا از فرودگاهـی در شـهر کوهسـتانی
پوپایـان رخ داده اسـت .بنابـر اعلام شـهردار دو مسـافر
دیگـر مجـروح و بـه بیمارسـتان منتقـل شـدهاند.
تصاویـر منتشـره در شـبکههای اجتماعـی الشـه

هواپیمـا را بـر روی خانـهای مسـکونی نشـان میدهـد.
ایـن هواپیمـای کوچـک دو موتـوره کـه متعلـق بـه
شـرکت «ترنـس پسـیفیکو» بـوده اسـت قصـد داشـت بـه
شـهر لوپـز دو میـکای در شـمال غـرب کلمبیـا بـرود کـه
براسـاس گزارشهـای اولیـه دچـار نقـص فنـی شـد.
مقامـات صنعـت هوایـی کلمبیـا در بیانیـهای اعلام
کردنـد کـه تحقیقـات بـرای یافتن علـت حادثه آغاز شـده
ا ست .

حوثیهای یمن مدعیاند با  ۱۰پهپاد حمالت سنگینی را
علیه تاسیسات نفتی اصلی عربستان صورت دادهاند.
اما امریکا انگشت اتهام را بهسوی ایران نشانه گرفته و
منابع اطالعاتی این کشور به رسانهها گفتهاند که جمهوری
اسالمی ایران پشت این حمالت بوده است.
پس از این حمالت عربستان تأیید کرد که تولید  ۵میلیون
 ۷۰۰هزار بشکه نفت این کشور دچار اختالل شده است.
عربستان روزانه حدود  ۱۰میلیون بشکه نفت تولید
میکند و بر اساس اطالعات سال  ۲۰۱۸میالدی پاالیشگاه
بقیق حدود نیمی از کل نفت تولیدی این کشور را فرآوری
میکند.
آرامکو ،شرکت ملی نفت عربستان و تحت مالکیت
دولت این کشور است.
بر اساس دادههایی که شرکت ملی نفت عربستان،

آرامکو منتشر کرده ،درآمد این شرکت در سال  ۲۰۱۸میالدی
 ۲۲۴میلیارد دالر بوده است.
سال گذشته ( )۲۰۱۸شرکت آرامکو روازنه حدود
 ۶/۱۳میلیون بشکه نفت تولید کرد که این میزان از تولید
شرکتهای نفتی بزرگی مانند «رویال داچ شل» و «بیپی»
بریتانیا باالتر بود.
هفته پیش ،عبدالعزیز بن سلمان ،شاهزاده سعودی که
همزمان با به دستگرفتن ریاست وزارت نفت این کشور،
سکان هدایت شرکت آرامکو را نیز در دست گرفت که تا
پیش از این در اختیار خالد فالح بود.
درحالیکه در سالهای اخیر بحث بر سر عرضه سهام
این شرکت در بازارهای سهام بینالمللی ادامه داشته است،
اما عرضه آن عمال تا کنون محقق نشده است.
هفتهی پیش و درست قبل از این حمالت ،خبرگزاری
رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که آرامکو قصد
دارد با به خدمت گرفتن  ۹بانک ،فرآیند اولین عرضه عمومی
سهام خود را در بازارهای بینالمللی آغاز کند.
دونالد ترامپ ،رییسجمهوری امریکا دو سال پیش از
عربستان سعودی خواست که سهام شرکت نفتی آرامکو را
در بازار بورس نیویورک عرضه کند.
آقای ترامپ گفته بود برای امریکا اهمیت زیادی دارد
که سهام آرامکو برای اولین بار در ایاالت متحده عرضه شود
و او از «عرضه اولیه سهام» آرامکو در نیویورک سپاسگزار
خواهد شد.
شرکت عربی-امریکایی نفت  -آرامکو  -در سال ۱۹۴۴
و با تغییر نام شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا-عربی ایجاد شد
و در سال  ،۱۹۷۶دولت عربستان تمامی سهام آن را در اختیار
گرفت و نام آن را به آرامکو سعودی تغییر داد.
در سال  ۱۹۸۸شرکت نفت عربستان سعودی تاسیس
شد و تمامی تاسیسات و فعالیت های آرامکو سعودی در
اختیار این شرکت قرار گرفت.

دیدار جانسون و یونکر؛
آخرین تالشها برای فرار از برگزیت بدون توافق
اطالعات روز :نخستوزیر بریتانیا و رییس کمیسیون
اروپا در لوکزامبورگ با صرف یک نهار آخرین راه حلها
برای فرار از برگزیت بدون توافق را بررسی کردند.
به گزارش یورونیوز فارسی ،سخنگوی دولت بریتانیا
در اولین واکنش به این دیدار اعالم کرد «پیشنهادهای
کمیسیون اروپا کمکی به برگزیت با توافق نخواهد کرد».
وی اعالم کرد که دولت محافظه کار بوریس جانسون
قطعا قصد تمدید مهلت برگزیت را ندارد .بریتانیا تا ۳۱
اکتبر ،کمتر از دو ماه دیگر بهطور کامل از اتحادیه اروپا
خارج خواهد شد.
وی اعالم کرد که نگاه اصلی دولت بریتانیا بر روی
نشست سران اروپایی در هجدهم اکتبر متمرکز است.
بوریس جانسون ،نخستوزیر بریتانیا پیش تر اعالم
کرده بود که میتواند رهبران اروپایی را برای پذیرفتن

شروط لندن جهت خروج با توافق و یا بدون توافق متقاعد
کند.
شش هفته پیش از نهاییشدن برگزیت ،رییس کمیسیون
اروپا از نخستوزیر بریتانیا خواست تا آخرین پیشنهادهای
خود را برای برگزیت با توافق بیان کند تا بتواند آنها را در
نشست سران ماه اکتبر در اختیار رهبران اروپایی قرار دهد.
دو رهبر اروپایی در کشور لوکزامبورگ ،یکی از
مقرهای پارلمان و شورای اروپا ،دیدار و گفتوگو
کردند .این دیدار اولین مالقات رییس کمیسیون اروپا با
نخستوزیر تازه به قدرت رسیده بریتانیا است .بوریس
جانسون پیشتر در مقام وزیر خارجه ترزا می ،با آقای
یونکر دیدارکرده بود.
در ناهار بین دو رهبر اروپایی ،میشل بارنیه ،کمیسر
مسئول مذاکرات برگزیت نیز حاضر بود.

ورزشی
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مارکو رویس کاپیتان دورتموند از
حضور مسی در بازی امشب استقبال کرد و
گفت که ترسی از این بابت ندارند.
دورتموند و بارسلونا امشب در حالی از
سری مسابقات هفته اول لیگ قهرمانان اروپا
به مصاف یکدیگر می روند که دو تیم در
هفته گذشته بازی های خود در لیگ های
داخلی شان را با پیروزی به اتمام رساندند
و با روحیه ای خوب به استقبال این مسابقه
می روند .دورتموندی ها در خانه با چهار
گل مقابل لورکوزن به پیروزی رسیدند و
به رتبه دوم جدول بوندسلیگا صعود کردند
و بارسلونا نیز با پیروزی پنج بر دو مقابل
والنسیا به جمع مدعیان اللیگا بازگشت.
در همین رابطه دیروز مارکو رویس
کاپیتان آلمانی زنبور ها در مصاحبه پیش از
بازی امشب تیمش مقابل بارسلونا ،شرکت
کرد.
رویس صحبت هایش را با پیش بینی
بازی امشب آغاز کرد و گفت " :ما امشب
یک بازی بسیار سخت خواهیم داشت.
ما باید شجاعانه بازی را آغاز کنیم و در

سهشنبه

رویس:

ترسی از مقابله با مسی نداریم

زمین مسابقه به خود اعتماد داشته باشیم.
امشب در زمین خود بازی می کنیم و به
همین دلیل نیاز مبرم به پیروزی در این بازی
داریم .برد چهار بر صفر در مقابل لورکوزن
در بوندسلیگا هم اعتماد به نفس زیادی به
ما القا کرد".

رویس همچنین به صحبت پیرامون
پاکو آلکاسر و تقابل او با تیم سابقش
پرداخت و گفت" :این یک بازی مهم برای
آلکاسر خواهد بود .او یک گلزن در سطح
جهانیست و امیدوارم از بازی امشب لذت
ببرد".

 ۲۶سنبله ۱۳۹۸

سال هشتم

آلکاسری که پیش ازپیوستن به
دورتموند به مدت دو فصل درهمین
بارسلونا حضور داشت اما نیمکت نشینی
های پیاپی باعث جدایی او از این تیم و
پیوستنش به جمع دورتموندی ها شد.
رویس همچنین در مورد حضور مسی
در بازی امشب گفت" :او بهترین بازیکن
جهان است ولی ما باید روی بازی خود
تمرکز کنیم .تیم ما به اندازه ای خوب
هست که بتوانیم جلو او بایستیم و نگران
این موضوع نیستیم .به طور کلی از حضور
او در بازی امشب خوشحال خواهم شد".
فوق ستاره آرجانتینی آبی اناری ها
مدت زیادی وبه دلیل مصدومیت دور
از میادین بوده و بازی با دورتموند اولین
رقابت بعد از شروع بازی های باشگاهی
محسوب می شود که نام مسی در لیست
بارسلونا قرار داده شده است.
دورتموند و بارسلونا امشب و از
ساعت  23:30در ورزشگاه سیگنال ایدونا
پارک با قضاوت اویدیو هاتگان رومانیایی
به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آنسو فاتی در خطر از دست دادن ال کالسیکو
پدیـده شـانزده سـاله بارسـا
ممکـن اسـت بـازی حسـاس
برابـر رئـال در تاریـخ  4عقـرب
را از دسـت بدهـد.
بـه نقـل از موندودپورتیـوو،
آنسـو فاتی سـه هفته پیـش اولین
بـازی خـود بـرای بارسـا را برابر
رئـال بتیـس در سـن  16سـالگی
انجـام داد و یـک هفتـه پـس از
اولیـن بـازی خـود 45 ،دقیقه در
زمیـن اوساسـونا به میـدان رفت
و توانسـت یکی از دو گل بارسـا
را بـه ثمـر برسـاند و خـود را به
جـوان ترین گلـزن تاریخ بارسـا

قـرار دهـد و بازگشـت مسـی
نبایـد دلیلـی بـرای خـط خوردن
او از فهرسـت تیـم اول باشـگاه
باشـد .به نظـر هم نمی رسـد که
فاتـی دیگـر به تیم جوانان بارسـا
منتقـل شـود و در  16سـالگی
حـاال یکـی از بازیکنـان تیم اول
محسـوب مـی شـود.
روبـرت مورنـو سـرمربی
اسـپانیا نیـز روز یکشـنبه خبـر
داد که فدراسـیون فوتبال اسـپانیا
در صـدد اخـذ ملیـت اسـپانیایی
بـرای پـدر آنسـو فاتـی اسـت
تـا بـه ایـن ترتیـب آنسـو بتواند

بـدل کرد.
پـس از دو هفتـه وقفه بازی
هـای ملـی ،شـنبه شـب آنسـو
فاتـی از ابتـدا در ترکیـب بارسـا
برابـر والنسـیا بـه میـدان رفت و
پـس از یـک دقیقه و پنجـاه ثانیه
موفـق بـه گلزنـی شـد .او پـاس
عرضـی دی یونـگ را بـا یـک
بغل پا در گوشـه دروازه والنسـیا
جـای داد تـا خـود را در اللیـگا
دو گلـه کنـد.
بسـیاری معتقدنـد کـه
ارنسـتو والـورده بایـد او را در
تیـم بزرگسـاالن مـورد اسـتفاده

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره ( )2مـاده چهـل و سـوم قانـون تـدارکات بـه اطلاع عمـوم
رسـانیده میشـود ،کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت ,آبیـاری و مالـداری در
نظـر دارد ،قـرارداد داوطلبـی بسـته لـوازم باغداری بـرای دهاقیـن (Procurement of
Farmer Kits (Pruning Saw, Pruning Shears, Aluminum Ladders,
Sprayers and etc for Horticulture Component, NHLP/MAIL
ضـرورت پـروژه ملی باغـداری و مالـداری ( )NHLPتحت کود نمبـر MAIL/ARTF/
 NHLP/NCB –HC-GO-2019-3را بـا شـرکت حسـینزاده لمیتـد بـه قیمت
مجموعـی مبلـغ  7,114,810.00هفتمیلیـون و یکصـد و چهاردههـزار و هشـتصد و ده
افغانـی ،اعطـاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده ( )14روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل
آن به ریاست تدارکات ،وزارت زراعت ,آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ،کابل،
افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی
بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

بـرای تیـم نوجوانـان اسـپانیا بـه
میـدان بـرود.
اگـر ایـن اتفـاق ممکـن
شـود ،آنسـو باید در جام جهانی
نوجوانـان کـه از سـوم عقرب در
برزیـل آغـاز خواهـد شـد بـرای
تیـم زیـر  17سـاله هـای اسـپانیا
بـه میـدان بـرود .بـه ایـن ترتیب
او یـک مـاه قـادر بـه همراهـی
بارسـا نخواهـد بـود و قطعـا ال
کالسـیکوی  27اکتبر ( 4عقرب)
را از دسـت خواهـد داد .بازی در
ال کالسـیکو یکـی از رویاهـای
آنسـو فاتی محسـوب می شـود.
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کوتینیو:

در بایرن صمیمیت بیشتری
نسبت به بارسا وجود دارد
فیلیپ کوتینیو از انتقالش به بایرن راضی و
خوشحال است و جو این تیم را صمیمی تر از دو
باشگاه قبلی خود می داند.
فیلیپ کوتینیو بعد از درخشش در لیورپول
راهی رقابتهای اللیگا شد تا پیراهن بارسلونا را
برتن کند .کوتینیو با انتقال به بارسلونا گرانترین
خرید تاریخ این باشگاه اسپانیایی لقب گرفت اما او
عملکرد ناامید کنندهای در آبیاناریها داشت و در
نهایت هم مجبور به جدایی از این تیم شد.
ستاره برزیلی در تابستان به صورت قرضی با
بند خرید دائمی راهی بایرن مونیخ شده است .او
در مورد تفاوت های بارسا و بایرن گفت «:در اینجا
همه چیز به خوبی پیش میرود و واقعا احساس
خوشحالی میکنم .مونیخ شهری زیبا و جذاب
است .آلکانتارا زبان برزیلی را به خوبی حرف
میزند و رابطه بسیار خوبی با او دارم.
زبان آلمانی سخت است اما در حال یاد
گرفتن آن هستم .چند کارمند باشگاه بایرن هم زبان
پرتگالی را به خوبی حرف میزنند و این باعث شده
تا ارتباط خوبی با آنها داشته باشم .هواداران با من
بسیار مهربان هستند و این باعث میشود تا انرژی
مثبتی به من داده شود .شادی و خوشحالی را در
چهره فرزندانم می بینم و کامال روشن است که آنها
در مونیخ احساس خوبی دارند .در بایرن صمیمیت
بیشتری نسبت به بارسلونا و لیورپول وجود دارد .در
لیورپول هم فضا صمیمی بود اما اینجا بیشتر است و
احساس میکنم که در خانوادهام هستم».

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود
که وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه و خریداری لوازم باغدری
از قبیل قیچی شاخهبری بزرگ ،قیچی شاخهبری خورد ،اره شاخهبری و زینه المونیمی
برای بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری ( )NHLPاین وزارت تحت کود
نمبر  MAIL/ARTF/NHLP/ICB –HC-GO-2019-11را به شرکت
محترم سید عبداهلل پروانی لمیتد دارای جواز نمبر  0101-12770به قیمت مجموعی
مبلغ ( 38,968,000.00سی و هشتمیلیون و نهصد و شصت و هشتهزار) افغانی
اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند
اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با
دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع کارتهسخی،
جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل
قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

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

قیمت 20 :افغانی
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حافظ گفت« :عالمی دیگر بباید ساخت وز
نو آدمی ».طبعا اگر روزی بشر بتواند عالمی دیگر
بسازد و انسان نوی بیافریند که با این عالم و این
انسان فعال موجود یکسره متفاوت باشد ،آن وقت
ضوابط حاکم بر چنان عالم و آدمی نیز متفاوت
خواهند بود .اما تا چنان عالم و آدمی ساخته
شوند ،با این عالم و آدم موجود چه کار کنیم؟
برای تنظیم امور این عالم و برای بهبود
زندگی این آدمیزاد فعلی پیشنهاد کم نبوده.
بسیاری از این پیشنهادها تجربه هم شدهاند .از
آنچه تا کنون از مجموع تجربههای بشر بهدست
آمدهاند و به شکل دریافتهای انسانی عرضه
شدهاند ،دو دریافت بسیار اساسیاند :یکی اینکه
منابع جهان محدود هستند و دیگری اینکه
خواستههای انسانی بسیار گسترده و متنوعاند.
حال ،هیچ پیشنهادی برای مدیریت این
جهان معقول نیست ،مگر اینکه از یک سو
خواهشهای بیپایان آدمی را در نظر بگیرد و
از سویی دیگر محدود بودن منابع این جهان را
پیوسته مورد توجه قرار بدهد .در حقیقت ،هر
کسی که در این زمینه مد ِل مدیریت ارائه میکند
باید عجالتا قبول کرده باشد که فعال نمیتوان
عالمی دیگر ساخت و آدمی از نو آفرید .یعنی
باید راهی یافت که همین عالم موجود را (با این
محدودیت منابع که در آن هست) طوری سامان
داد که همین انسان موجود (با این همه خواهش
بیپایان) بتواند در آن به خوبی زندگی کند .در
اینجا «خوب زندگیکردن» نیز امری مطلق
نیست و شاخصهای آن به تدریج تغییر میکنند.
یکی از پیشنهادها برای مدیریت منابع جهان
در برابر خواهشهای آدمی مد ِل مدیریت مرکزی
است .به این معنا که بعضی افراد ،در کشورهای
مختلف و در زمانهای مختلف ،به این نتیجه
رسیدند که باید یک نهاد مرکزی باشد که منابع
محدود جهان را در میان آدمها توزیع کند و به
آدمها یاد بدهد که با آن منابع چگونه تعامل کنند.
«امارت» یکی از گونههای بسیار کهن چنین نهاد
مرکزی است .امیر یا بزرگ قبیله کسی بوده که در
نقش مدیر قبیله عمل میکرده و اطاعت از امر و
نهی او بر تمام اعضای قبیله یا گروه واجب بوده
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جهادی یک جهان خواهش
مدیریت
ِ


است« .سلطنت» گونهی متفاوتتر و در بسیاری
موارد متاخرتر همان امارت است .نهاد مرکزی
سلطنت نیز مدلی از مدیریت منابع محدود در
برابر خواهشهای گستردهی افراد بوده است.
نظامهای جدیدتری چون سوسیال
دموکراسی و لیبرال دموکراسی نیز مدلهای
مدیریت همین منابع محدود هستند در برابر
خواهشهای متنوع و گستردهی افراد.
همهی حکومتها (از امارت قبیلهای
و سلطنت گرفته تا نظامهای دیکتاتوری و
دموکراتیک امروز) مصداق همان «نهاد مرکزی»ای

سخیداد هاتف

هستند که ذکر شد .اما دامنهی اختیار و صالحیت
این نهادهای مرکزی در مدلهای گوناگون
یکسان نیست .چرا؟ برای اینکه انسانها در
طول قرنها دریافتند که با این منابع محدود و
این خواهشهای بیپایان چه کارها را میتوان
کرد و چه کارها را نمیتوان کرد .دریافتند که
تنظیم روابط انسانی و مدیریت جامعهی بشری
با توجه به این منابع و این خواهشها -بهچه تدابیری راه میدهد و به چه تدابیری راه
نمیدهد .متوجه شدند که هر مدلی از مدیریت با
هزینههایی همراه است و برگرفتن هر کدام از این

مدلها پیآمدهایی دارد .دانش اقتصاد در پاسخ
به پرسشی پدید آمد که کمیابی منابع پیش انسان
مینهاد و علوم انسانی و رفتاری و روانشناسی
از س ِر نیاز به یافتن جوابهای درست برای
سوالهای سخت در مورد خواهشهای آدمی
خلق شدند.
حال ،در افغانستان مجموعههای قدرتمندی
از جریانهای اسالمی هستند که میگویند ما را به
یافتههای علم و تجربههای چندهزارسالهی انسان
کاری نیست .میگویند دریافتهای تاریخی بشر
در مورد محدودیت منابع و خواهشهای انسانی

در نزد ما اعتباری ندارند .میگویند فاصله گرفتن
جها ِن غرب از مدلهای مدیریتی امارتی ،سلطنتی
و دیکتاتوری از روی هوشمندی و عبرت و
بیداری نبوده ،بلکه محصول یک انحراف است:
تسلیم شدن به خواهشهای نفسانی افراد.
در ملک ما ،هر کسی که در قدرت هست یا
میخواهد به قدرت برسد ،برای اینکه در چشم
مردم خوار نشود میکوشد خود را به مدل جهادی
مدیریت منابع و خواهشهای انسانی شدیدا پابند
نشان بدهد .از همین رو ،هرگز نمیپرسد که
اسالم دربارهی منابع چه سخنی میگوید که مثال
با دریافتهای مسلمشدهی دانش اقتصاد سازگار
باشد یا اسالم چه نگاهی به روان و رفتار آدمی
دارد که با دریافتهای امروزین علوم انسانی از
این روان و رفتار همخوان باشد .در کشورهای
پیشرفته کسی علیه دین توطئه نکرد .نتیجهی
طبیعی توجه انسانها به محدودیت منابع و
گستردگی خواهشها این شد که مردمان این
جوامع به فکر چارهجویی بیفتند و در این روند
چارهجویی از امارت دینی و مدلهای جهادی
مدیریت دست بکشند .به دستور «قانع باش و
نفس امارهات را بکش» (جهاد با نفس) نمیتوان
عمل کرد .تجربهی بشری نشان داد که این نسخه
برای جمیع آدمها کار نمیدهد .هر قدر هم که
قانع باشی ،روزی میرسد که دیگر نتوانی قانع
باشی .به یک جریب زمین میتوان قانع بود ،به
شرطی که سی سال بعد ده نفر دیگر نیز بر جمع
سهمخواهان کنونی افزوده نشوند؛ ولی میشوند.
در جهان اولیاءاللهی بودهاند که از عهدهی جهاد
با نفس برآمدهاند (صد نفر؟ هزار نفر؟ دههزار
نفر؟)؛ اما با میلیاردها آدم دیگر چه کار باید کرد
که نمیخواهند یا نمیتوانند با نفس خود جهاد
کنند؟
چرا اندیشیدن به این مساله مهم است؟ برای
این که وقتی در بعضی فصلها ،مثال در فصل
انتخابات ،در گرمای مبارزات انتخاباتی و سیاسی
داغ میشویم ،از یاد میبریم که مشکل ما فقط
انتخاب این یا آن فرد برای حکومت نیست .برای
موانع پایدارتر توسعهی اجتماعی خود نیز باید
پیوسته فکر کنیم.

