
بگذارید کمیسیون 
انتخابات به کارش برسد

برای  انتخابات،  برگزاری  از  پس 
انتخاباتی  نهادهای  که  است  چندمین بار 
از  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به گونه ی 
سوی نامزدان تحت فشار قرار گرفته اند. 
در تازه ترین اظهارات محمداشرف غنی 
رییس جمهور  و  انتخابات  نامزدان  از 
آلمانی   روزنامه ی  یک  با  کشور  فعلی 
پنج  سال  برای  احتماال  که  است  گفته 
تیم  بود.  خواهد  رییس جمهور  آینده 
عبداهلل  رهبری  به  همگرایی  و  ثبات 
نشست  در  دوشنبه  روز  نیز  عبداهلل 
برنده  انتخابات  که  کردند  ادعا  خبری 
دارد. برای چندمین بار است که دو نامزد 
پیشتاز که رهبران حکومت وحدت ملی 
زودهنگام  پیروزی  ادعای  هستند،  نیز 
دیگر  نامزدان  از  شماری  کرده اند. 
را  انتخاباتی  نهادهای  دیگر  به گونه ی 
زیر فشار قرار داده اند. گلبدین حکمتیار، 
فرامرز  و  پدرام  لطیف  نبیل،  رحمت اهلل 
تمنا نیز نامزدانی بودند که به طور آشکار 
ندارد  برنده  انتخابات  که  کرده اند  اعالم 
رفت.  خواهد  دوم  دور  به  انتخابات  یا 
شورای نامزدان در نشست روز دوشنبه 
خود دوباره بر همین موضع تأکید کرد. 
حرف اصلی این است که هر نوع 

تعیین تکلیف برای نتیجه ی آرا...

عملیات تصفیوی در والیت تخار وارد دهمین روزش 
شده است. مقام های محلی والیت تخار و وزارت دفاع ملی 
می گویند در این مدت ولسوالی های بهارک، خواجه غار و 
ینگی قلعه از وجود طالبان پاکسازی شده و تلفات سنگینی 

به طالبان وارد شده است. 
را  انتخابات حمالت شدیدی  از  قبل  روز  یک  طالبان 
بر ولسوالی های خواجه غار، چاه آب و بهارک آغاز کردند؛ 
در حدی که باشندگان والیت تخار از سقوط تالقان، مرکز 
ابراز نگرانی  اعتراضی  با راه اندازی حرکت های  این والیت 

کردند. 
اکنون اما صفحه به نفع نیروهای امنیتی برگشته است. 
مقام های محلی والیت تخار و وزارت دفاع ملی از پاکسازی 
کامل حومه های شهر تالقان، ولسوالی های بهارک، ینگی قلعه 

و خواجه غار خبر می دهند. 
روح اهلل احمدزی، سخن گوی وزارت دفاع می گوید که 
هدف بعدی پاکسازی ولسوالی درقد است. ولسوالی درقد 

حدود سه هفته قبل به دست طالبان سقوط کرد. 
به گفته ی آقای احمدزی، رهبری این عملیات را...

نداشته  وجود  روشنی  خط  هرگز  کردار  و  گفتار  بین 
و  »4چن«  تویتر،  فیس بوک،  بنیان گذاران  این حال،  با  است. 
»ردیت« همراه با مصرف کنندگان وسواسی این محصوالت 
وانمود  تا  کردند  تالش  سال ها  سودجو،  سرمایه گذاران  و 
کنند که »سخن مضر« متداول در این پلتفرم ها به خشونت 
فیزیکی نمی انجامد. در سال های اول این دهه وقتی که مردم 
رسانه های اجتماعی را به انتخاب باراک اوباما یا بهار عربی 
»جناح  به عنوان  شرکت شان  از  تویتر  مدیران  دادند،  ربط 
آزادی بیان حزِب گفتار آزاد« نام بردند. باور غالب این بود 
که چوب و سنگ و اسلحه می توانند به ما آسیب برساند، اما 

انترنت مطمیینا تنها نیرو برای پیشرفت است.
از  برخاسته  کارزار  از  پس  حرف  این  این حال  با 
دوترته«  »رودریگو  و  مودی«  »نارندرا  اجتماعی  رسانه های 
و دونالد ترمپ، پس از قتل »هدر حایر« در »شارلوتزویل«، 
مسجد  دو  »پیتسبورگ«،  در  کنیسه ای  در  کشتارها  از  پس 
در  »والمارت«  فروشگاه  و  نیوزلند  »کرایست چرچ«  در 
بخش اسپانیایی نشین »ال پاسو«، دیگر خریدار ندارد. مهاجم 
در  را  سال ها  هم قطارانش  از  بسیاری  مانند  کرایست چرچ 

رسانه های اجتماعی صرف تالش برای...

آیا تا به حال توسط یک فرد بیگانه فریب  خورده اید؟ 
دوست،  رفیق،  از  غیر  کسی  بیگانه  از  منظور  این جا 
است.  قوم  و  خویش  نزدیک  و  دور  اعضای  و  هم کالسی 
نداریم؛  برخاست  و  نشست  همرایش  معموال  ما  که  کسی 
بلی است، هرگز به دالیل  نمی شناسیم شان. اگر جواب شما 
غفلت تان فکر کرده اید؟ چرا گاهی افراد بیگانه ما را به دام 
می اندازند و از احساس و اعتماد و صداقت و آبرو و منافع 
کردار  و  رفتار  شناخِت  در  چقدر  می کنند؟  سوءاستفاده  ما 
بیگانه   فرد  انگیزه ی  و  نیت  وقتی  داریم؟  مهارت  بیگانه ها 
محاسباتی  اشتباه  دچار  و  نمی توانیم  تفکیک  به درستی  را 
یا  ماست  بی عرضگی خود  و  آن کم هوشی  دلیل  می شویم، 
این یک مشکل عمومی است و ریشه در طبیعت و ذهن و 
روان آدمی دارد؟ کتابی را که این جا »مرور و بررسی« کرده ام 

به همین سوال ها جواب می دهد. 
 Talking to( بیگانه ها«  با  »صحبت  کتاب  نام 
نویسنده  ِگَلدِول«  »مالَکم  اثر جدید  Strangers( است؛ 
در  گلدول  بریتانیایی.   - کانادایی  پرآوازه ی  روزنامه نگار  و 

نیویورک آمریکا زندگی می کند و...

پیش روی نفس گیـر ارتـش در تخـار؛ 
طالبان با چنگ ودندان مقاومت می کنند

آسیب های آزادی بیان چرا فریب می خوریـم؟
مروری بر کتاب »صحبت با بیگانه ها«

اطالعات روز: وزارت معادن و پترولیم کشور 
اعالم کرده است که ریاست معادن والیت هرات 
در یک ماه گذشته در هماهنگی با نهادهای امنیتی 
این  سمنت  تولید  دستگاه  تجهیزات  سرقت  از 

والیت جلوگیری کرده است.
در اعالمیه ی این وزارت که دیروز )سه شنبه، 
جریان  در  که  است  آمده  شده،  منتشر  میزان(   16
ماه گذشته سارقین مجهز با وسایل تخنیکی ]چرخ 

برش[ به ساحه ی سمنت هرات یورش بورده و...

از سرقت تجهیزات دستگاه تولید 
سمنت هرات جلوگیری شد

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
رهبر  عمر،  عاصم  که  است  کرده  اعالم  کشور 
یک  در  هند  قاره ی  شبه  برای  القاعده  شبکه ی 
عملیات مشترک افغان – امریکا در ولسوالی موسی 

قلعه والیت هلمند کشته شده است.
در  میزان(   16 )سه شنبه،  دیروز  ریاست  این 
با  همراه  عمر  عاصم  که  است  گفته  تویتی  رشته 
شش عضو دیگر شبکه ی القاده در شبه قاره ی هند 
که بیش تر آ ن ها شهروند پاکستان اند، در تاریخ 23 

سپتامبر کشته شده اند...

رهبر شبکه ی القاعده 
برای شبه قاره ی هند، 

در موسی قلعه هلمند کشته شد
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رضایت کومان از 
وضعیت الله های نارنجی

از  هالند  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
وضعیت این تیم ابراز رضایت کرد 

و نوید روزهای خوبی را داد...

پایان سال ۲۰۱۹ 
برای هوگو لوریس

دروازه بان فرانسوی تاتنهام به دلیل 
هفته ها  تا  نمی تواند  مصدومیت 

برای تیم به میدان برود...

رییس جمهوری عراق 
حمله به تظاهرکنندگان 
و رسانه ها را محکوم کرد

صالح،  برهم  روز:  اطالعات 
ضمن  عراق  رییس جمهوری 

درخواست پایان...

چهره های  برخی  روز:  اطالعات 
مطرح حزب جمهوری خواه امریکا، 

از تصمیم ترمپ برای...

شکاف بین ترمپ 
و متحدانش بر سر 

عقب نشینی امریکا از سوریه
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کندی کار در کمیسیون انتخابات؛ 
»ممکن نتایج ابتدایی با تأخیر اعالن شود«
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اطالعـات روز: ریاسـت عمومـی امنیـت ملی کشـور 
اعـالم کرده اسـت که عاصم عمـر، رهبر شـبکه ی القاعده 
بـرای شـبه قـاره ی هنـد در یـک عملیـات مشـترک افغان 
– امریـکا در ولسـوالی موسـی قلعـه والیت هلمند کشـته 

شـده است.
ایـن ریاسـت دیـروز )سه شـنبه، 16 میزان( در رشـته 
تویتـی گفتـه اسـت کـه عاصم عمـر همراه با شـش عضو 
دیگـر شـبکه ی القـاده در شـبه قـاره ی هنـد کـه بیش تـر 
آ ن هـا شـهروند پاکسـتان اند، در تاریخ 23 سـپتامبر کشـته 

شـده اند. 
ریاسـت عمومـی امنیت ملـی در ادامه گفته اسـت که 
در میـان کشته شـدگان، ریحـان، مسـئول ارتباطـات میـان 
عاصـم و ایمن الظواهـری، رهبـر عمومی شـبکه ی القاعده 
نیز شـامل اسـت. به گفته ی ریاسـت عمومـی امنیت ملی، 
ایـن افـراد در یک حملـه بر قـرارگاه طالبان در ولسـوالی 

موسـی قلعه کشـته شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در تاریـخ دوم مـاه جـاری 
خورشـیدی )میزان( وزارت دفاع کشـور نیز از کشته شدن 

شـش عضو رهبری شـبکه ی القاعده در ولسـوالی موسـی 
قلعـه هلمنـد خبـر داده و گفتـه بـود کـه ایـن افـراد در 
نتیجـه ی عملیـات نیروهای ویژه ی ارتش کشـته شـده اند. 
»ریحـان«،  به  نام هـای  افـراد  ایـن  از  دفـاع  وزارت 
مسـئول ارتباطـات میـان عاصـم عمـر و ایمن الظواهـری، 
مسـئول  و  هلمنـد  در  القاعـده  مسـئول  »فیضانـی«، 
ساخت وسـاز مـواد انفجـاری و موتربمـب ایـن شـبکه، 
»مدنـی«، معـاون فیضانـی، »قریشـی«، دسـتیار مدنـی این 

شـبکه، »سـاحل« و »کرامـت« نـام بـرده بـود.

رهبر شبکه ی القاعده برای شبه قاره ی هند، در موسی قلعه هلمند کشته شد

اطالعـات روز: سـفارت جاپـان در کابل اعـالم کرده 
اسـت کـه دولـت جاپان مبلـغ 2.7 میلیـون دالـر امریکایی 
تقویـت  به خاطـر  جاپانـی  یـن  میلیـون   300 معـادل 
کمک هـای غذایـی برنامـه ی غذایـی جهـان )WFP( در 

افغانسـتان کمـک کـرده اسـت.
در اعالمیـه ی ایـن سـفارت که دیـروز )سه شـنبه، 16 
میـزان( منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه ایـن مقـدار کمک، 
برنامـه ی غذایـی جهـان را قـادر می سـازد تـا در 12 مـاه 
آینـده بـه خانواده هـای دچـار عـدم مصئونیـت غذایـی، 

کمک هـای غذایـی فراهـم کنـد.
همچنـان گفته شـده اسـت: »این مسـاعدت جدید به 
هـزاران خانـواده ی کـه در پـی وضعیـت بحرانـی به دلیـل 
درگیری هـا یـا آفـات طبیعـی بی جـا شـده اند و شـرایط 

بحرانـی را تجربـه می کننـد، کمـک می کنـد.«
سـفارت جاپـان تأکیـد کرده اسـت که با ایـن کمک، 
برنامـه ی غذایـی جهـان )WFP( برای 173 هـزار و 353 

نفـر آسـیب پذیر و متضرر از آفات طبیعی و انسـانی کمک 
می کنـد تا ایـن افراد مصرف مـواد غذایی خـود را مصئون 
کـرده و نیازهـای غذایـی خـود را در جریـان و پـس از 

مواقـع اضطراری تأمیـن کنند.
بـه نقـل از اعالمیـه، دولت جاپـان در ماه مارچ سـال 
جـاری میالدی نیـز 1.25 میلیون دالر معـادل )140 میلیون 
یـن جاپانـی( بـرای برنامـه ی غذایی جهـان در افغانسـتان 

کمـک کـرده بود.
از سـویی هـم ملیسـچ، نماینـده  و رییـس برنامـه ی 
غذایـی جهان در افغانسـتان گفته اسـت: »به دنبـال بدترین 
خشک سـالی کـه در طـی یک دهـه کشـور را تـکان داده، 
بسـیار مهـم اسـت کـه مـا همچنـان بـه کمک هـای مـواد 
دچـار  خانواده هـای  بـه  زندگـی  نجات دهنـده ی  غذایـی 
عـدم مصئونیـت غذایـی در سراسـر کشـور ادامـه دهیـم.«
ایـن در حالـی اسـت کـه جاپـان یکـی از حامیـان 
برنامـه ی غذایـی جهـان اسـت کـه در ده سـال گذشـته به 

ارزش 200 میلیـون دالـر معـادل 21.5 میلیارد یـن جاپانی 
بـه ایـن برنامـه در افغانسـتان کمـک کـرده اسـت.

افـزون بـر کمک هـای غذایـی جاپـان، این کشـور به 
زمینه هـای  در  و  افغانسـتان  در  ملت سـازی  تالش هـای 
مختلـف از جملـه امنیت، زیرسـاخت ها، زراعت، توسـعه 
روسـتایی، توسـعه ظرفیـت انسـانی، معـارف، صحـت و 

فرهنـگ نیـز همـکاری کرده اسـت.
بـه نقل از اعالمیه ی سـفارت جاپـان در کابل، مجموع 
کمک هـای جاپـان بـه افغانسـتان از سـال 2001 میالدی تا 
کنـون بـه بیش از 6.6 میلیارد دالر امریکایی رسـیده اسـت.
از سـویی هـم برنامـه ی غذایـی جهـان، مصئونیـت 
بـرای  زندگـی  تغییـر  و  اضطـراری  شـرایط  در  زندگـی 
میلیون هـا نفـر را از طریـق توسـعه پایـدار تأمیـن می کند. 
برنامـه ی غذایـی جهـان  )WFP( در بیـش از 80 کشـور 
جهـان کار می کنـد. فعالیـت ایـن برنامـه در افغانسـتان از 

سـال 1963 میـالدی بـه ایـن طـرف ادامـه دارد.

جاپان ۲.۷ میلیون دالر به »برنامه ی غذایی جهان« در افغانستان کمک کرد

یک خانم ۴۶ ساله در دایکندی خودش را حلق آویز کرد
اطالعـات روز: منابـع محلـی در والیـت دایکنـدی می گوینـد که یک خانم 46 سـاله 

در شـهر نیلـی، مرکـز این والیـت خـودش را حلق آویز کرده اسـت.
سـکینه احسـانی، سـخن گوی والـی دایکنـدی بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت که 
ایـن کـه رویـداد شـام دو روز قبل )دوشـنبه، 15 میزان( در روسـتای »هجدی« شـهر نیلی 

رخ داده اسـت.
او از ایـن خانـم بـه نـام زهـرا نـام بـرده، افـزود کـه وی از مشـکالت روانـی و 
دشـواری های خانوادگـی رنـج می بـرده و »ممکـن« بـه همین خاطر دسـت به خودکشـی 

زده بـوده اسـت. سـخن گوی والـی دایکنـدی افـزود کـه هم اکنـون جسـد ایـن خانـم به 
شـفاخانه ی والیتـی دایکنـدی منتقـل شـده اسـت.

از سـویی هـم، او افـزود کـه تحقیقـات پولیس در مورد این رویداد آغاز شـده اسـت 
و بـه زودی نتایج آن اعالم خواهد شـد.

والیـت دایکنـدی در مرکـز کشـور از والیت هـای امـن می باشـد که آمار خودکشـی 
و اقـدام بـه خودکشـی زنـان در ایـن والیـت در چنـد سـال گذشـته افزایـش نگران کننده 

داشـته است.

نهادهای  از  غیر  به  کسی  هر  سوی  از 
است.  آن ها  کار  در  مداخله  انتخاباتی، 
مستقیم  به صورت  مداخالت  این  گاهی 
پیش  هفته ی  است.  بوده  صریح  و 
سنا  مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
تیم دولت ساز در  انتخاباتی  از متحدان  و 
انتخابات  کمیسیون  تصمیم  به  واکنش 
بیومتریک شده  آرای  تنها  بود  گفته  که 
نشست  در  دارد،  اعتبار  آرا  شمارش  در 
عمومی مجلس اعالم کرد که با زور آرای 
انتخابات  کمیسیون  بر  را  بیومتریک نشده 
شمار خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد 
برخی  سوی  از  انتخاباتی  نهادهای  که 
حلقات خاص زیر فشار قرار دارد. رییس 
کمیسیون انتخابات نیز در نشست مشترک 
خواهان  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  با 
فشارهای  برابر  در  نهاد  این  حمایت 
سیاسی و مداخالت نامزدان شد. نامزدان 
انتخابات حق دارند که نگران آرای خود 
صیانت  نظارت  با  خود  آرای  از  و  باشد 
نباید نظارت به دخالت در امور  کند، اما 
کار نهادهای انتخاباتی بینجامد. منطق کار 
دو طرف روشن است؛ نهادهای انتخاباتی 
براساس قانون و طرزالعمل های انتخاباتی 
شمارش  را  مردم  آرای  نتیجه ی  باید 
کند.  اعالم  را  انتخابات  این  برنده ی  و 
دارند  حق  قانون  براساس  نیز  نامزدان 
نتیجه ی  بررسی  و  آرا  شمارش  روند  از 
انتخابات نظارت کنند. کمیسیون انتخابات 
ناظر  نهادهای  و  آنان  برای  دارند  وظیفه 
داخلی و بین المللی که در زمینه ی نظارت 
و  نظارت  زمینه ی  فعال اند،  انتخابات  از 
همکاری را در چارچوب قانون و به طور 

یکسان فراهم کند. 
کار  از  ارزیابی  کار  این جای  تا 
دست کم  و  خوب  انتخابات  کمیسیون 
است.  بوده  از  بیش تر  خوش بینی ها 
کمیسیون اعالم کرده است که در شمارش 
آرا تنها آرای بیومتریک شده دارای اعتبار 
است و در بررسی نتیجه ی انتخابات قانون 
تعیین کننده  انتخابات  طرزالعمل های  و 
نیز  ناظر  یک  نهاد  به عنوان  فیفا  است. 
از وضعیت  روز  اطالعات  با  در صحبت 
حدودی  تا  انتخابات  کمیسیون  در  کار 
خوش بین است. سفیر امریکا در کابل نیز 
روزسه شنبه در تویتی اعالم کرده است که 
امکان تقلب در انتخابات افغانستان وجود 
ندارد. این اظهارات سفیر امریکا در حالی 
کارمندان  به تازگی  که  می گیرد  صورت 
از کار کمیسیون دیدار کرده اند.  این  نهاد 
امریکا از متحدان اصلی و از بانیان بزرگ 
انتخابات در افغانستان است. این  نهاد در 
اطمینان  افغانستان  مردم  به  خود  گزارش 
داده است که رای دهندگان مطمیین باشند 
شفافیت  با  قانونی،  رای های  »فقط  که 
سفارت  می شود«.  شمرده  بی طرفی  و 
امریکا دیروز در حالی از تأمین شفافیت 
انتخابات  چهارمین  نتیجه ی  بررسی  در 
اطمینان  افغانستان  ریاست جمهوری 
جان بس،  آن  از  پیش  هفته  یک  که  داده 
سفیر آمریکا در کابل گفته بود که نگران 

نتیجه ی انتخابات افغانستان است. 
انتخابات  چهارمین  این که  در 
شکی  بوده،  همراه  تقلب  با  افغانستان 
روز  در  هم  زیادی  نارسایی های  نیست. 
شد،  گزارش  آن  از  پس  و  انتخابات 
به دلیل  انتخابات  روز  در  مثال  به عنوان 
مشکالت در لیست رای دهند گان شماری 
زیادی از مردم از حق رای محروم شدند 
و پس از انتخابات گزارش ها و ویدیوهای 
زیادی از تقلب ها به نفع نامزد مشخصی 
دستگاه  چندین  کنون  تا  شد.  رسانه ای 
ده ها  می شود  گفته  است.  گم  بیومتریک 
به  حکومتی  مقامات  دخالت  از  شکایت 
کمیسیون شکایات رسیده است، اما اکنون 
خوش بینی این است که به کمک سیستم 
از  سیاه  آرای  تشخیص  امکان  بیومتریک 
در  نامزدان  این رو،  از  دارد.  وجود  سفید 
روزهای که برای افغانستان سرنوشت ساز 
کارهای  در  مداخله  از  باید  است، 
پرهیز  انتخاباتی  نهادهای  و  کمیسیون ها 
و به جای آن به نظارت دقیق و کمک به 
مردم  آرای  نتیجه ی  بررسی  در  شفافیت 

کمر همت ببندند.

اطالعـات روز: وزارت معادن 
کـرده  اعـالم  کشـور  پترولیـم  و 
اسـت کـه ریاسـت معـادن والیت 
در  گذشـته  مـاه  یـک  در  هـرات 
هماهنگـی بـا نهادهـای امنیتـی از 
سـرقت تجهیـزات دسـتگاه تولیـد 
جلوگیـری  والیـت  ایـن  سـمنت 

کـرده اسـت.
وزارت  ایـن  اعالمیـه ی  در 
کـه دیـروز )سه شـنبه، 16 میـزان( 
منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه در 
جریان ماه گذشـته سـارقین مجهز 
بـا وسـایل تخنیکی ]چـرخ برش[ 

به سـاحه ی سـمنت هـرات یورش 
تجهیـزات  می خواسـتند  و  بـورده 
واگذارشـده بـه سـمنت غـوری را 
بـا اسـتفاده از تاریکـی شـب بـه 
غـارت ببرند، اما نیروهـای پولیس 

مانـع ایـن کار شـده اند.
بـه نقل از اعالمیـه، در جریان 
درگیـری میـان نیروهـای پولیـس 
و سـارقین، یـک سـارق نیز کشـته 

است. شـده 
وزارت معـادن و پترولیم گفته 
اسـت کـه در سـال های اخیـر این 
وزارت تصمیـم گرفت تـا کارهای 

سـمنت  فابریکـه ی  باقی مانـده ی 
آن را  و  گرفتـه  سـر  از  را  هـرات 
دوبـاره فعـال کند، اما بنـا بر دالیل 
اقتصـادی نبـودن ایـن دسـتگاه در 
شـرایط کنونـی، موفـق به ایـن کار 

است. نشـده 
بلنـد بـودن »قیمت تمام شـد 
تولیـد« از قیمـت بـازار از دالیلـی 
گفتـه  معـادن  وزارت  کـه  بـوده 
نتوانسـته این دسـتگاه را فعال کند.
معـادن:  وزارت  گفتـه ی  بـه 
دسـتگاه  تجهیـزات  از  »بعضـی 
متذکـره به نسـبت حـوادث طبیعی 

سـال های متمـادی مورد فرسـایش 
قـرار گرفته بـود، به عنوان اسـباب 
و  رسـید  فـروش  بـه  داغمـه ای 
تصمیـم  اسـباب  سـایر  مـورد  در 
گرفتـه شـد تـا هیـأت تخنیکـی از 
فابریکـه ی تولید سـمنت غوری و 
جبل السـراج به سـاحه اعزام شـده 
و تجهیـزات مـورد نیـاز خـود را 

دریافـت نماینـد.«
وزارت  معلومـات  براسـاس 
معـادن، در حـال حاضـر تجهیزات 
مـورد نظر بـه سـاحه ی مصئون در 
مرکز شـهر هرات منتقل شـده و از 

دسـتبرد دزدان محفوظ اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کار 
سـمنت  تولیـد  دسـتگاه  احـداث 
هرات در سـال 1352 در ولسـوالی 
آغـاز  والیـت  ایـن  جـان  زنـده 
 1357 و   1356 سـال های  تـا  و 
کار  درصـد   80 خورشـیدی، 
سـاختمانی و بیسـت درصـد کار 
بسـته بندی آن تکمیل شـد. وزارت 
معـادن و پترولیـم گفتـه اسـت که 
پـس از آن این دسـتگاه هیچ گاهی 
بـه تولیـد و فعالیـت آغـاز نکـرده 

اسـت.

از سرقت تجهیزات دستگاه تولید سمنت هرات جلوگیری شد

اطالعـات روز: دفتـر مطبوعاتـی والـی 
تلفـات  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ننگرهـار 
 15 )دوشـنبه،  قبـل  روز  دو  انفجـار عصـر 
ایـن  مرکـز  جالل آبـاد،  شـهر  در  میـزان( 
والیـت بـه 12 کشـته و 32 زخمـی افزایش 

یافتـه اسـت.
آمـده اسـت  دفتـر  ایـن  اعالمیـه ی  در 
کـه کشته شـدگان همـه غیرنظامـی بـوده که 
یـک زن و یـک کـودک نیـز در میان شـان 

شـامل اند. همچنـان گفتـه شـده اسـت کـه 
در میـان زخمیـان ایـن رویـداد نیـز چندین 

شـامل اند. کـودک 
حوالی سـاعت 4:30 دقیقه ی بعدازظهر 
روز دوشـنبه مـواد انفجـاری جاسازی شـده 
در یـک عـراده موترسـایکل نـوع زرنـج در 
نزدیکـی یک عـراده موتر نوع کاسـتر حامل 
نیروهـای ارتش در مربوطات ناحیه ی سـوم 

شـهر جالل آبـاد منفجر شـد.

فرماندهـی  سـخن گوی  اتـل،  مبـارز 
پولیـس ننگرهار بـه روزنامـه اطالعات روز 
گفتـه بـود که در ایـن رویـداد 10 غیرنظامی 
به شـمول یک کودک کشـته و 27 غیرنظامی 

دیگـر زخمـی شـده اند.
کـه  بـود  گفتـه  همچنـان  اتـل  آقـای 
بـه  درمـان  بـرای  رویـداد  ایـن  زخمیـان 
شـفاخانه ی حـوزوی شـهر جالل آبـاد منتقل 
شـده و وضعیـت شـماری از آنهـا نیز وخیم 

گـزارش شـده اسـت.
فـرد یا گروهـی تا کنون مسـئولیت این 

رویـداد را به عهده نگرفته اسـت.
از  در شـرق کشـور  ننگرهـار  والیـت 
والیت هـای ناامن و خاسـتگاه گـروه داعش 
در افغانسـتان بـه شـمار مـی رود. گروه های 
طالبان و داعش در شـماری از ولسـوالی های 
این والیت به شـمول شـهر جالل آبـاد، مرکز 

آن فعالیـت گسـترده ی تروریسـتی دارند.

تلفات انفجار روز دوشنبه در جالل آباد به ۱۲ کشته و ۳۲ زخمی افزایش یافت

اطالعـات روز - هـرات: منابـع امنیتی 
در والیـت فـراه می گوینـد کـه یـک عـراده 
گـروه  جنگ جویـان  فولـدر  نـوع  موتـر 
طالبـان در مربوطـات روسـتای »نل دشـت« 
ولسـوالی  خـاک سـفید ایـن والیـت هدف 
حملـه ی هوایـی نیروهـای حمایـت قاطـع 
قـرار گرفتـه کـه در نتیجـه چهـار فرمانـده 

ارشـد ایـن گـروه کشـته شـده اند.
سـخن گوی  محـب،  محـب اهلل 

روزنامـه  بـه  فـراه  پولیـس  فرماندهـی 
اطالعـات روز گفـت که این حملـه حوالی 
پیـش  روز  دو  بعدازظهـر   4:30 سـاعت 
)دوشـنبه، 15 میـزان( انجـام شـده اسـت.
بـه گفتـه ی او، مولوی کامران، مسـئول 
بیسـت  بـرای  طالبـان  نظامـی  کمیسـیون 
والیـت کشـور، مولوی صمد، مسـئول زون 
مولـوی  در سـه والیـت،  طالبـان  حلقـوی 
داوود، فرمانـده دسـته ی 35 نفـری طالبان و 

مولـوی آخنـد زاده، فرمانـده کلیـدی طالبان 
در ایـن حملـه کشـته شـده اند.

سـخن گوی پولیـس فـراه افـزود که در 
ایـن حملـه، موتـر حامـل ایـن فرماندهـان 
ارشـد طالبـان نیـز کامـال از بیـن برده شـده 
اسـت. او همچنـان گفـت کـه این افـراد در 
طرح ریزی حمـالت مخرب تروریسـتی در 

والیـت فراه دسـت داشـتند.
افغانسـتان  غـرب  در  فـراه  والیـت 

بـه حسـاب  کشـور  ناامـن  والیت هـای  از 
می آیـد کـه گـروه طالبـان در بخش هایی آن 

دارد. تروریسـتی  فعالیـت  و  حضـور 
شـورای  اعضـای  حـال  همیـن  در 
تحـرکات  کـه  می گوینـد  فـراه  والیتـی 
ایـن  ولسـوالی های  از  برخـی  در  طالبـان 
تهاجمـی  به دلیـل حمـالت  اخیـرا  والیـت 
قوایـی هوایـی حمایـت قاطع کاهـش یافته 

اسـت.

چهار فرمانده ارشد گروه طالبان در یک حمله ی هوایی در فراه کشته شدند
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عارف یعقوبی 

یـا افـراد بیگانـه را می  خورنـد و در شـناخت 
دقیـق رفتـار بیگانه هـا دچـار اشـتباه می شـوند، 
و  کم هـوش  و  سـاده لوح  آدم هـای  لزومـا 
بی عرضـه نیسـتند. حتا نهادهای بسـیار بزرگ و 
آموزش دیـده ی جهـان چـون آژانـس اطالعاتی 
مرکـزی امریـکا )سـی آی اِی(، گاهـی در فهـم 
درسـِت رفتـار و انگیـزه ی بیگانه هـا اشـتباهات 
فاحـش مرتکـب می شـوند. بـازی می خورنـد. 
به عنـوان نمونـه، بـه داسـتان »آنـا مونتـز« توجه 
سـازمان  ارشـد  تحلیل گـر  یـک  مونتـز  کنیـد. 
اسـتخبارات امریـکا بـود که بـرای دولـت کوبا 
در  سـال  ده  از  بیـش  او  می کـرد.  جاسوسـی 
یـک پسـت کلیـدی در سـی آی ای کار کـرد و 
دولـت  اختیـار  در  را  اطالعـات  کلیدی تریـن 
قـرار  کاسـترو  فیـدل  رهبـری  تحـت  کوبـا 
معتبرتریـن  در  هیچ کـس  مـدت  ایـن  در  داد. 
آنـا  کـه  نفهمیـد  اسـتخباراتی جهـان  سـازمان 
در  او  جاسوسـی  کوباسـت.  جاسـوس  مونتـز 
سـال 2001 تقریبـا به شـکل تصادفـی افشـا و 
بـه 25 سـال زنـدان محکـوم شـد. ایـن نشـان 
می دهـد کـه آدم هـا در شـناخت افـراد دروغ گو 
به سـادگی  نمی تواننـد  اسـت.  ناتـوان  خیلـی 
اگـر  حتـا  کننـد،  تفکیـک  دروغ  از  را  راسـت 
سـازمان اسـتخبارات امریـکا باشـد؛ سـازمانی 
کـه حرفـه اش تفکیـک راسـت گو و دروغ گو و 

کشـف فریـب کاری اسـت.
آدمیآنینیستکهبهنظرمیرسد

برخـی  در  می گویـد  کتـاب  نویسـنده ی 
مـوارد می توانیـم از روی رفتـار ظاهـری و زبان 
بـدن )body language( راسـت و دروغ 
افـراد را تفکیـک کنیـم. امـا نبایـد در ایـن مورد 
بیـش از حـد اعتمـاد بـه نفـس داشـته باشـیم. 
ظرفیـت طبیعـی و تجربـه ی انسـانی مـا را یک 
حـال  و  حـس  تـا  می دهـد  محـدود  قابلیـت 
یکدیگـر را تشـخیص دهیم و حـدس بزنیم که 
آیـا فـرد ناشناسـی کـه بـا مـا سـخن می گویـد 
راسـت گو اسـت یـا دروغ گـو. مثـال، گاهـی بـا 
نگاه کـردن مسـتقیم به چشـم های طـرف مقابل 
می توانیـم حس کنیـم آیا طـرف دروغ می گوید 
یـا نـه. نیـز، تا یـک انـدازه از نحـوه ی گپ زدن 
و خندیدن و سـوال کردن و جـواب دادن افرادی 
کـه نمی شناسـیم، کاراکتر و صداقت و شـیطنت 
رفتارشـان را تشـخیص می دهیـم. اما احسـاس 
مـا در ایـن مـورد می توانـد تقریبا پنجـاه درصد 
گاهـی  باشـد. چیـزی شـبیه شـانس.  درسـت 
احساسـی کـه از دیـدن ظاهـری آدم ها بـرای ما 
دسـت می دهـد، کامـال دور از واقعیـت اسـت. 
ذهـن مـا را از درک درسـت شـخصیت طـرِف 
مقابـل منحـرف می کنـد. مثـال جنایـت کاری در 

وقـت بازجویـی بسـیار آرام و راحت اسـت، ما 
حـس می کنیـم کـه او واقعا مرتکب قتل نشـده؛ 
کسـی لبخنـد بـه لـب دارد و مـا فکـر می کنیـم 
شـاد اسـت و از زندگـی راضـی؛ کسـی بـرای 
مـا پیام هـای عاشـقانه می فرسـتد و مـا خیـال 
می کنیـم طـرف واقعـا دلـداده و عاشـق اسـت.

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه شـناخت مـا 
از نیـت و انگیـزه ی حـرکات و رفتـار دیگـران 
بسـیار ناقـص اسـت. مـا نمی توانیم دیگـران را 
خوب بفهمیم. شـناخت دیگران بسـیار سـخت 
اسـت. یـک قاتـل می توانـد در وقـت بازجویی 
آرام باشـد، امـا یـک فـرد بی گنـاه امـکان دارد 
مضطـرب و نـاآرام بـه نظـر رسـد؛ یـک فـرد 
خنـده رو می توانـد زندگـی تاریـک و غمگیـن 
پیام هـای  فرسـتنده ی  یـک  و  باشـد  داشـته 
عاشـقانه می توانـد یـک فریـب کاری باشـد کـه 

بـرای مـا دام پهـن کـرده اسـت. 
مالکـم گلـدول می گویـد مـا آدم هـا حتـا 
شـناخت  در  نیـز  دروغ سـنج  دسـتگاه های  بـا 
دیگـران چنـدان تعریـف نداریـم. در بسـیاری 
دروغ  سـنج  دسـتگاه های  پیشـرفته  کشـورهای 
وجـود دارند کـه تشـخیص می دهنـد آیا طرف 
راسـت می گویـد یـا دروغ. امـا نمونه هـای زیاد 
آدم هـای  می دهنـد  نشـان  کـه  دارنـد  وجـود 
رد  نیـز  دروغ سـنج  دسـتگاه های  از  دروغ گـو 
مونتـز،  آنـا  نمونه هـا  ایـن  از  یکـی  شـده اند. 
مأمـور سـابق سـازمان »سـیا« اسـت که سـال ها 
فیـدل کاسـترو جاسوسـی کـرد. خانـم  بـرای 
مانتـز چندین بار از دسـتگاه دروغ سـنج موفقانه 
کـه  می دهـد  نشـان  به وضـوح  ایـن  شـد.  رد 
راسـت گویی و دروغ گویـی آدم هـا نـه تنهـا بـا 

یـک نـگاه بـه وضـع ظاهـری، کلمـات و زبـان 
بلکـه  نیسـت،  تفکیـک  قابـل  به سـادگی  بـدن 
گاهـی با پیشـرفته ترین دسـتگاه های دروغ سـنج 
زمانـی  احتمـال  ایـن  اسـت.  غیرممکـن  نیـز 
بـا  آدم هـا  ظاهـری  رفتـار  کـه  می شـود  زیـاد 
پیش فرض هـا و فکـر قالبی ما سـازگار نیسـت. 
احسـاس مـا، متهـِم رنگ پریده و پریشـان خاطر 
را مجـرم می پنـدارد، درحالی کـه قتـل را کسـی 
انجـام داده کـه بـا لبخنـد در محوطـه ی دادگاه 
الیـه  ی  همـان  ایـن  و  می کنـد.  دود  سـیگار 
پیچیـده ی ناتوانـی مـا در تفکیک راسـت گویی 

و دروغ گویـی افـراد اسـت. 
چرافریبمیخوریم؟

نویسـنده بـا اسـتناد بـه تئـوری یک اسـتاد 
لویـن« می گویـد  »تیموتـی  اسـم  بـه  دانشـگاه 
آدم هـا در مجمـوع یـک جهت گیـری تأییـدی 
دارنـد  گرایـش  دارنـد.  حقیقت پنـداری  بـه 
حقیقـت  می بیننـد،  و  می شـنوند  را  آنچـه 
بداننـد. آقـای لویـن کـه متخصـص ارتباطـات 
ایـن  از  اسـت،  امریـکا  آالبامـای  دانشـگاه  در 
تئـوری بـه اسـم »پیش فـرض حقیقت پنـداری« 
)default to truth(  یـاد می کنـد. مطابق 
ایـن تئـوری، وقتـی مـا بـا بیگانـه ای صحبـت 
می کنیـم، مایـل هسـتیم آنچه را طـرف می گوید 
یـا وعـده می دهـد و یـا بـا اکـت و اداهایـش 
بیـان می کنـد، حقیقـت فکـر کنیـم. پیش فـرض 
حقیقت پنـداری کـه در ذهـن و روان مـا ریشـه 
سـخنان  شـنیدن  وقتـی  می شـود  باعـث  دارد، 
و  شـک  گزینه هـای  نمی شناسـیم،  کـه  کسـی 
حقیقت پنـداری  پیش فـرض  ببندیـم.  را  شـبهه 
سـبب می شـود که ما پیام هـای عاطفی افـراد را 
یـک عشـق واقعـی تعبیر کنیـم، لبخند کسـی را 
رضایـت از زندگـی بدانیـم، آرامش و اسـتواری 
تلقـی  او  بی گناهـی  نشـانه ی  را  فـرد  ظاهـری 
کنیـم. نیـز، پیش فـرض حقیقت پنـداری باعـث 
می شـود یک دزد مـکار، یک سوءاسـتفاده جوی 
چـاالک و یـک سیاسـت مدار فریبـکار، مـا را 
اغفـال کنـد و دروغ هایـش باورمـان شـود. این 
اتفـاق در سـازمان ها ونهادهـای معتبـر جهانـی 
نیـز می افتـد. بـه گفتـه ی نویسـنده، قصـه ی آنا 
مونتـز، جاسـوس فیـدل کاسـترو، نیـز نتیجـه ی 
همـکاران  اسـت.  حقیقت پنـداری  پیش فـرض 
و مدیـران خانـم مونتـز گرفتار ایـن پیش فرض 
بودنـد. فکـر می کردنـد که آنـا مونتز وفـادار به 

دولـت آمریکاسـت. 
این قـدر  مـا  کـه  حـاال  می پرسـید  حتمـا 
در تشـخیص نیـت و مقصـد بیگانه هـا اشـتباه 
تأییـدی  مـا جهت گیـری  کـه  حـاال  می کنیـم؛ 
حقیقت پنـداری داریـم و مایلیم سـخنان دیگران 
را راسـت تعبیـر کنیـم تـا دروغ و فریـب؛ حاال 
کـه مـا در شـناخت آدم هایـی کـه نمی شناسـیم 
تعریفـی نداریـم، چـه کار کنیـم؟ ایـن سـوال 
ایـن  سـوال  جـواب  اسـت.  به جـا  و  منطقـی 
اسـت: مـا چـاره نداریـم اعتمـاد نکنیم. مـا اگر 
بـه بیگانه هـا اعتمـاد نکنیـم، زندگـی مـا مختل 
می شـود، هیـچ چیـز بـه پیـش نمـی رود. فرض 
کنیـد اگـر ما بـه بانکـدار اعتماد نکنیـم، چگونه 
می شـود پـول خـود را در بانـک ذخیـره کنیـم؛ 
اگـر بـه راننـده ی بـس اعتمـاد نکنیـم چگونـه 
فرزنـدان  یـا  برسـیم،  دانشـگاه  و  مکتـب  بـه 
خـود را بـه مکتب برسـانیم؛ اگـر بـه دکاندار و 
نانـوا اعتمـاد نکنیـم، چگونـه روزگار بگذرانیم. 
زندگـی فلـج می شـود. طبیعـت آدمـی همیـن 
اسـت. ذهـن و روان مـا به گونـه ی کار می کننـد 
کـه بـه یگانه هـا یـا کسـانی کـه نمی شناسـیم 
اعتمـاد کنیـم و این عملکرد یکی از سـتون های 
اصلـی زندگـی آدمـی اسـت. اعتمادکـردن در 
طبیعـت آدمـی اسـت. می گوییـد خـوب پـس 
بـاد!  بـادا  هرچـه  کـرد.  نمی تـوان  هیـچ کاری 
کسـی کـه در شـناخت بیگانه ها اشـتباه می کند، 
بـا سرنوشـت خـود  بایـد  و  اسـت  بدشـانس 
کنـار آید؛ کسـی کـه شـانس مـی آورد و در دام 
لـذت  نمی افتـد،  محاسـباتی  اشـتباه  و  فریـب 

خوشـبختی اش را ببـرد، هـا؟
نه،چنیننیست.میتوانکاریکرد.

توسـط  فریب خـوردن  شـانس  می تـوان 
بیاوریـم.  پاییـن  نمی شناسـیم،  کـه  را  کسـانی 
می توانیـم بـه بیگانه هـا اعتمـاد کنیـم، امـا کمی 
محتـاط باشـیم. بـا شـک و تردیـد و بدگمانـی 
نمی شـود زندگـی کرد، امـا احتمال اشـتباه را از 
یـاد نبریم. حس خـود در تفکیک راسـت گویی 
از  امـا  نهیـم،   قـدر  دیگـران  دروغ گویـی  و 
پیش فـرض حقیقت پنـداری در تعامل با کسـانی 
کـه نمی شناسـیم غافل نباشـیم. از همـه مهم تر، 
پیش فرض پنـداری  قربانـی  کـه  را  کسـانی 
می شـوند و فریـب می خورنـد، افراد سـاده لوح، 
بی عرضـه و کم هـوش تلقـی نکنیـم؛ بـا آن هـا 
همـدردی داشـته باشـیم. همـه ی مـا ظرفیـت 

داریـم. قربانی شـدن 

آیا تا به حال توسـط یـک فرد بیگانه فریب  
خورده ایـد؟ این جـا منظـور از بیگانه کسـی غیر 
از رفیـق، دوسـت، هم کالسـی و اعضـای دور 
و نزدیـک خویـش و قـوم اسـت. کسـی کـه ما 
معمـوال همرایش نشسـت و برخاسـت نداریم؛ 
نمی شناسیم شـان. اگـر جواب شـما بلی اسـت، 
هرگـز به دالیـل غفلت تـان فکـر کرده ایـد؟ چرا 
گاهـی افـراد بیگانه مـا را بـه دام می اندازند و از 
احسـاس و اعتمـاد و صداقـت و آبـرو و منافـع 
مـا سوءاسـتفاده می کننـد؟ چقـدر در شـناخِت 
رفتـار و کـردار بیگانه هـا مهـارت داریـم؟ وقتی 
به درسـتی  را  بیگانـه   فـرد  انگیـزه ی  و  نیـت 
تفکیـک نمی توانیـم و دچـار اشـتباه محاسـباتی 
می شـویم، دلیـل آن کم هوشـی و بی عرضگـی 
خـود ماسـت یا این یک مشـکل عمومی اسـت 
و ریشـه در طبیعـت و ذهـن و روان آدمی دارد؟ 
کتابـی را کـه این جـا »مـرور و بررسـی« کرده ام 

بـه همیـن سـوال ها جـواب می دهد. 
بیگانه هـا«  بـا  »صحبـت  کتـاب  نـام 
اثـر  )Talking to Strangers( اسـت؛ 
جدیـد »مالَکم ِگَلدِول« نویسـنده و روزنامه نگار 
بریتانیایـی. گلـدول در  کانادایـی -  پـرآوازه ی 
نیویـورک آمریـکا زندگـی می کنـد و در میـان 
سـتاره  یـک  معاصـر  پرفـروش  نویسـنده های 
اسـت. او بعضـی تئوری هـای علـوم اجتماعـی، 
عامه فهـم  را  علوم شـناختی  و  روان شناسـی 
می کنـد، جزئیـات می دهـد و با مثال هـای عینی 
و مرتبـط بـا زندگی روزمـره بـه خواننده ها بیان 
و  اسـت  فوق العـاده  قصه گـوی  یـک  می کنـد. 
در مجلـه ی »نیویورکـر« سـتون ویـژه دارد. تـا 
بـه حـال شـش کتـاب چـاپ کـرده و همـه اش 
در لیسـت پرفروش ترین هاسـت. کتـاب »نقطـه 
اوج«، »پلـک زدن«، »غیرمعمولی هـا«، »آنچـه آن 
سـگ دید« و »داوود و جالوت« کتاب های قبلی 
ایـن نویسـنده اسـت. برخـی آن هـا بـرای ماه ها 
در لیسـت پرفروش ترین هـا قـرار گرفتنـد. ایـن 
روزنامه نـگارِ خوش بیـان، یک روش اساسـی را 
همـواره در نوشـته   هایش دنبـال می کنـد: باور و 
نـگاه معمول و جاافتاده ی مخاطب را نسـبت به 
یـک موضـوع بـه چالش می کشـد. کتـاب اخیر 
او کـه پـس از یـک وقفـه ی شش سـاله چـاپ 
شـد، نیـز همیـن روش را دنبـال می کنـد. بـاور 
و عقیـده ی متعـارف آدم هـا در مـورد شـناخت 
از بیگانه هـا را زیـر سـوال می بـرد. گـپ اصلی 
شـناخت  در  آدم هـا  کـه  اسـت  ایـن  کتـاب 
بیگانه هـا و تفکیک راسـت گویی از دروغگویی 
بسـیار ضعیـف و ناتوان اسـت. هـر فصل کتاب 
بـه یکی دو مثـال اختصاص دارد کـه این ادعای 

نویسـنده را تأییـد می کنـد.
نویسـنده بـه ایـن نظـر اسـت که مـا آدم ها 
به رغـم اعتمـاد بـه نفـس کـه در مورد شـناخت 
از همدیگـر به عنـوان انسـان های بیگانـه به هـم 
دچـار  خـود  محاسـبات  در  همـواره  داریـم، 
اشـتباه می شـویم. بـا بیگانه هـا حـرف می زنیم، 
شـهر،  در  می کنیـم،  فـروش  و  خریـد  جنـس 
در داخـل موتـر، در مسـافرت، در قهوه خانـه، 
دانشـگاه و در عروسـی  در  کتاب فروشـی،  در 
نمی شناسیم شـان،  کـه  کسـانی  بـا  مهمانـی  و 
مالقات هـای  قـرار  و  می کنیـم  گفت وگـو 
عاطفـی و کاری می گذاریـم، امـا پـس از مدتی 
طـرف  کرده ایـم.  اشـتباه  کـه  می شـود  معلـوم 
را درسـت نشـناخته ایم. در برخـی مـوارد کـه 
شـانس بـا ما یار نیسـت، پـس از مدتـی متوجه 
می شـویم کـه طـرف یـک هیـوال بـوده اسـت. 
ناتوانـی مـا آدم هـا در درک و شـناخت بیگانه ها 
بیگانـه  فـرد  بـه  بی باکانـه  یـا  اسـت:  دوپهلـو 
اعتمـاد می کنیـم یـا بی مـورد از وی می ترسـیم. 
ایـن اشـتباه سیسـتماتیک تنهـا در سـطح فردی 
رخ نمی دهـد، گاهـی گروه هـای اجتماعـی نیـز 
در  می افتنـد.  محاسـباتی  اشـتباهِ  ایـن  دام  در 
کتـاب بـه مثال هـای اشـاره  شـده کـه گروه ها و 
مسـئوالن نهادهـا و سـازمان های معتبـر جهانـی 
اشـتباهات  دچـار  بیگانـه   افـراد  شـناخت  در 
جبران ناپذیـر شـده  و تاوان سـنگین پرداخته اند.

داستاندخترسیاهپوستوافسرپولیس
مالکم گلدول کتابش را با داسـتان »سـاندرا 
سیاه پوسـت  دختـر  می کنـد؛  آغـاز  بالنـد« 
امریکایـی که در سـال 2015 توسـط یک افسـر 
جاده هـای  از  یکـی  در  سفیدپوسـت  پولیـِس 
ایالـت تگـزاس متوقـف شـد و سـه روز بعـد 
در اتـاق زنـدان خودکشـی کـرد. افسـر پولیس 
فکـر کـرده بود سـاندرا مسـلح اسـت، موترش 
را متوقـف کـرد و از او خواسـت از موتر بیرون 
گـوش  را  پولیـس  حـرف  سـاندرا  امـا  شـود. 
نکـرد. لحظـات بعد پولیـس سـاندرا را به جرم 
نافرمانـی از دسـتورات پولیـس دسـت بند زد و 
بـه زندان فرسـتاد. بعدتر معلوم شـد که سـاندرا 
مسـلح نبـوده اسـت. او سـه روز بعـد در زندان 
ممکـن  می گویـد  نویسـنده  کـرد.  خودکشـی 

ایـن ماجـرا  نژادپرسـتی در  انگیزه هـای  اسـت 
دخیـل باشـند؛ یعنی افسـر پولیس سفیدپوسـت 
به دلیـل نژادپرسـتی بـه سـاندرا سـخت گرفتـه 
باشـد، امـا مسـأله کمـی پیچیده تـر اسـت: آن ها 
بـا هـم بیگانه بودنـد، همدیگر را نمی شـناختند. 
و  داشـتند.  متفـاوت  گذشـته ی  و  فرهنـگ 
صحبـت  همدیگـر  بـا  چگونـه  نمی دانسـتند 
کننـد. آدم هـا وقتـی همدیگـر را نمی شناسـند، 
پیش فرض هـا و برداشـت هایی از رفتـار و قصد 
و نیـت همدیگـر دارنـد کـه بـا واقعیـت اصـال 
سـازگار نیسـت. افسـر پولیس که آموزش دیده 
بـود به همه چیز مشـکوک باشـد، فکـر می کرد 
سـاندرا می خواهد او را آسـیب برسـاند. ساندرا 
کـه خبرهـای زیـاد در مـورد نژادپرسـتی برخی 
افسـران پولیـس سفیدپوسـت شـنیده بـود،  فکر 
می کـرد افسـر پولیس در صـدد آسیب رسـاندن 
به اوسـت. این درک نادرسـت موجب می شـود 
که سـوءتفاهم ایجاد شـود و سرانجام کشمکش 
و بحران هـای ویرانگـر شـکل بگیرنـد. ناتوانـی 
آدمـی از شـناخت درسـت فـرد بیگانـه در یک 
کانتکسـت حسـاس امنیتـی، مثـل رودررویـی 
آن افسـر پولیـس و سـاندرا نتیجه ی وحشـتناک 

دارد. 
گلـدول می گویـد کسـانی کـه فریـب فرد 

چرا فریب می خوریـم؟
مروری بر کتاب »صحبت با بیگانه ها«

است  این  واقعیت  اما 
و  نیت  از  ما  شناخت  که 
رفتار  و  حرکات  انگیزه ی 
دیگران بسیار ناقص است. 
را  دیگران  نمی توانیم  ما 
شناخت  بفهمیم.  خوب 
دیگران بسیار سخت است. 
یک قاتل می تواند در وقت 
اما  باشد،  آرام  بازجویی 
امکان  بی گناه  فرد  یک 
به  ناآرام  و  مضطرب  دارد 
نظر رسد؛ یک فرد خنده رو 
تاریک  زندگی  می تواند 
و  باشد  داشته  غمگین  و 
پیام های  فرستنده ی  یک 
یک  می تواند  عاشقانه 
برای  که  باشد  فریب کاری 

ما دام پهن کرده است. 

بودند،  بیگانه  هم  با  آن ها 
نمی شناختند.  را  همدیگر 
گذشته ی  و  فرهنگ 
و  داشتند.  متفاوت 
با  چگونه  نمی دانستند 
کنند.  صحبت  همدیگر 
را  همدیگر  وقتی  آدم ها 
پیش فرض ها  نمی شناسند، 
و  رفتار  از  برداشت هایی  و 
قصد و نیت همدیگر دارند 
اصال سازگار  واقعیت  با  که 

نیست. 
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کمیسیون  اعضای  انتخاباتی،  دسته های  از  شماری 
کمیسیون  در  کار  کندی  از  ناظر  نهادهای  و  انتخابات 
انتخابات انتقاد می کنند و می گویند اگر کار به همین منوال 
پیش برود، اعالم نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان ممکن 

نخواهد بود.
ثبات  انتخاباتی  دسته ی  عضو  اخالقی،  رحمان  نور 
و همگرایی به روزنامه اطالعات روز گفت که روند کار 
کمیسیون »خیلی کند« است و دلیل آن هم این است که 
معلومات به طور منظم و سریع به »سرور مرکزی« منتقل 

نمی شود. 
به  آقای اخالقی در صورتی که معلومات  به گفته ی 
مرکز جمع بندی الکترونیک منتقل نشود، زمینه برای تصفیه 
آرا فراهم نمی شود و این امر روی اعالم نتایج تأثیر خواهد 
این  معنایش  نشود،  تصفیه  آرا  که  صورتی  »در  گذاشت: 
است که وضعیتی پیش می آید که کمیسیون ممکن اعالم 
کند که اعالم نتایج ابتدایی در 27 میزان اعالم نخواهد شد.«
در همین حال، موالنا عبداهلل، عضو کمیسیون انتخابات 
گفته است اگر معلومات بیومتریک انتخابات ششم میزان به 
همین منوال طی مراحل شود، اعالن نتایج ابتدایی انتخابات 

تا 27 میزان ناممکن است.
آقای عبداهلل در تویتی نوشته است: »از جمله26 هزار و 
568 محل رای دهی تا کنون معلومات »ابتدایی« 22 هزار و 
400 دستگاه و معلومات نهایی 14هزار دستگاه بایومتریک 
به سرور مرکزی انتقال شده است. اگر معلومات بیومتریک 
چنین طی مراحل شود، اعالن نتایج انتخابات تا 27 میزان 

ناممکن می باشد.«
نهادهای ناظر نیز از کندی کار بررسی آرا و تأثیر آن 

روی اعالن نتایج ابراز نگرانی می کنند.
یوسف رشید، رییس فیفا، می گوید که کار کمیسیون 

بین گفتار و کردار هرگز خط روشنی وجود نداشته 
تویتر، »4چن«  فیس بوک،  بنیان گذاران  این حال،  با  است. 
این  وسواسی  مصرف کنندگان  با  همراه  »ردیت«  و 
محصوالت و سرمایه گذاران سودجو، سال ها تالش کردند 
تا وانمود کنند که »سخن مضر« متداول در این پلتفرم ها 
به خشونت فیزیکی نمی انجامد. در سال های اول این دهه 
باراک  انتخاب  به  را  اجتماعی  مردم رسانه های  که  وقتی 
اوباما یا بهار عربی ربط دادند، مدیران تویتر از شرکت شان 
نام بردند.  بیان حزِب گفتار آزاد«  به عنوان »جناح آزادی 
باور غالب این بود که چوب و سنگ و اسلحه می توانند 
برای  نیرو  تنها  مطمیینا  انترنت  اما  برساند،  آسیب  ما  به 

پیشرفت است.
از  برخاسته  کارزار  از  پس  حرف  این  این حال  با 
رسانه های اجتماعی »نارندرا مودی« و »رودریگو دوترته« 
و دونالد ترمپ، پس از قتل »هدر حایر« در »شارلوتزویل«، 
پس از کشتارها در کنیسه ای در »پیتسبورگ«، دو مسجد 
در  »والمارت«  فروشگاه  و  نیوزلند  »کرایست چرچ«  در 
ندارد.  خریدار  دیگر  »ال پاسو«،  اسپانیایی نشین  بخش 
هم قطارانش  از  بسیاری  مانند  کرایست چرچ  مهاجم 
برای  تالش  صرف  اجتماعی  رسانه های  در  را  سال ها 
ولی  بود  کرده  سفیدپوستان  نژادی  برتری  آرمان  پیشبرد 
در نهایت تصمیم گرفت که »پُست نوشتن« کافی نیست. 
او، حاال زمان نوشتن یک پُست واقعی فرا رسیده  برای 

بود. سرانجام او 51 نفر را به قتل رساند.
من پس از چند سال سروکارداشتن به عنوان خبرنگار 
با ترول ها، نژادپرست ها و پروپاگاندیست ها که متخصص 
تبدیل الگوهای رفتاری متعصبانه به سیاست ملی هستند، 
جوانه   انترنت  در  که  وحشی گری ای  که  ندارم  شکی 
نیز سرایت کند. سوال  به جهان واقعی  می زند، می تواند 
این جاست که این وضعیت ما را به کجا می رساند. سخن 
مضر در انترنت دارد صدمات ملموسی را در جامعه سبب 
می شود. با این حال، این واقعیت سوال ناراحت کننده ای به 
همراه دارد که بسیاری از ما برای خودداری از پرسیدن 
آن، به هر در و دیواری می زنیم. سوال این است: دولت ها، 
شرکت های خصوصی، شهروندان و باالخره ما، در مورد 
سخن مضر و انزجارانگیز شایع در انترنت چه باید بکنیم؟
اغلب  که  است  پاسخی  این  دست کم  یا  کار.  هیچ 

عکس تذکره است. 
به گفته ی آقای اخالقی، بخش دوم که انتقال مشخصات 
بیومتریکی رأی دهندگان است، با مشکل برخورده است و 
اکنون سرعت انتقال این مشخصات به سرور مرکزی که از 
سوی شرکت آلمان درملوگ در کمیسیون تعبیه شده، خیلی 
کند است: »وقتی که معلومات منتقل نشود، مشکلی که پیش 
می آید این است که آرای بیومتریک شده و بیومتریک نشده 

تفکیک و تشخیص نمی شود.«
آقای اخالقی همچنین اضافه کرد که هنوز به صورت 
بیومتریک شده  آرای  که  است  نشده  داده  توضیح  روشن 
»ما  می شود:  تفکیک  مرحله،  کدام  در  بیومتریک نشده  و 
شده ایم  خواهان وضاحت  مورد  این  در  تکرار  به صورت 
و منتظر پاسخ آنان هستیم. کمیسیون تعهد کرده  که آرا را 

تبدیل شوند، چقدر گیج کننده است. من پرسیدم که چه 
به  بالفاصله  ما  گفت وگوی  شود.  انجام  باید  اقداماتی 
چیزی  چه  دقیقا  اقدام.  »هیچ  گفت:  او  خورد.  بن بست 
در ذهن داری؟ پولیس افکار؟« او گفت که چپ گرا است 
اما نظرش در مورد آزادی بیان را مسأله ی اجماع دوطرفه 

می دانست.
به جای  ما  اگر  که  پرسیدم  از خودم  من  آن  از  پس 
الگوهای رفتاری در مورد اسلحه صحبت می کردیم، چه 
از فراوانی تسلیحات جنگی در زندگی  می شد؟ اگر من 
افراد  سابقه  بررسی  برای  تدابیری  غیبت  و  غیرنظامی 
خوب  می شد؟  چه  می ماند  گیج  او  و  می کردم  صحبت 
متمم  مورد  در  کنون  تا  کسی  آخر  کرد.  نمی شود  کاری 

دوم شنیده است؟
استفاده از »آزادی بیان« به عنوان راهی برای فرار از 
که  اندازه  همان  به  آن،  از  برخاسته  خشونِت  مسئولیِت 
نیز  اخالقی  لحاظ  به  است،  نادرست  فکری  لحاظ  به 
ورشکسته است. به این دلیل که متمم اول در خصوص 
خالق ترین  حتا  نمی شود.  اعمال  خصوصی  شرکت های 
خواننده ی قانون اساسی ایاالت متحده مقرره ای را نمی یابد 
که یک حساب کاربری تویتری را برای ریچارد اسپنسر 
تضمین کند. ولی اگر شما پلتفرم های شبکه های اجتماعی 
را چیزی شبیه به ابزاری در جهت منفعت عمومی ببینید، 
همه ی گفتارها در چوکات متمم اول محافظت نمی شود. 
همه  کودک  پورنوگرافی  و  خشونت  به  تحریک  افترا، 
اشکال گفتار است. ولی ما همه ی آن ها را سانسور می کنیم 

و کسی آن را ناقوس مرگ روشن گری نمی خواند. 
اما  است،  متحده  ایاالت  اساسی  ارزش  بیان  آزادی 
ارزش های  مانند همه ی  بیان  آزادی  نیست.  ارزش  یگانه 
دموکراتیک  مشارکت  و  ایمنی  برابری،  همچون  دیگر 
قوی باید از موازنه ای برخوردار باشد. گفتار صرف نظر از 
عوامل خارجی، باید محافظت شود. با این حال، با گفتاری 
که طراحی شده تا زنی را از محل کارش براند یا نوجوانی 
به سمت  را  دموکراسی  یا  بکشد  به سمت خودکشی  را 

تمامیت خواهی سوق دهد، چه کنیم؟ 
مجری های  دامن زدن   ،1994 و   1993 سال  در 
گفت وگوهای رادیویی به خشونت در »رواندا« به ایجاد 
به  منجر  که  کرد  کمک  کشور  این  در  هوایی  و  حال 
سیگنال های  می توانست  کلینتون  دولت  شد.  نسل کشی 
خشونت  به  که  را  برنامه هایی  و  کند  مختل  را  رادیویی 
با  پنتاگون  متخصصان  اما  کند،  متوقف  می زنند،  دامن 
استناد به آزادی بیان، مخالف آن تصمیم گرفتند. اگر آن ها 
پروپاگاندای  دامنه ی  بدون شک  نمی دادند،  مخالف  رای 
پروپاگاندیست ها محدود می شد و همچنین امکان داشت 

که از یک نسل کشی جلوگیری شود.
من به دنبال لغو متمم اول یا حتا ممنوعیت گفتاری 
است،  توهین آمیز  اجتماعی  پلتفرم های  در  من  به نظر  که 

در بخش اسکن فرم نتایج و انتقال آن به سیستم، خوب 
به  رأی دهندگان  بیومتریکی  مشخصات  انتقال  اما  است، 

سیستم با ُکندی به پیش می رود.
کمیسیون انتخابات دلیل کندی کار را مشکل تخنیکی 
در »سرور مرکزی« که از سوی شرکت آلمانی »درملوگ« 

راه اندازی شده، عنوان کرده است.
علی افتخاری، معاون سخن گوی کمیسیون انتخابات 
با روزنامه اطالعات روز مشکل تخنیکی در  در مصاحبه 
سرور مرکزی را تأیید کرد، اما گفت که این مشکل خیلی 

جدی نیست.
به گفته ی آقای افتخاری، مهندسان شرکت درملوگ، 
این مشکل رفع  افغانستان می رسد و  به  تا دو روز دیگر 
خواهد شد: »در مجموع یک سری مشکالت وجود دارد 
که با رسیدن همکاران تخنیکی از همان شرکت آلمانی رفع 

خواهد شد.«
آقای افتخاری اضافه کرد که اگر کار با دقت به پیش 
برود و حتا اگر اعالن نتایج به تأخیر بیفتد، مسأله ی جدی 
نیست: »اما اگر بر فرض بعضی کارهای که کمک می کند 
ما نتیجه خوب تر بگیریم، اگر تأثیر روی زمان اعالن نتایج 
هم داشته باشد، خیلی مسأله جدی نیست. ولی این اطمینان 
اعالن خواهد  میزان  در 27  ابتدایی  نتایج  که  دارد  وجود 

شد.«
آقای اخالقی اما می گوید که تا کنون از این اطمینان 
وجود ندارد که مشکل تخنیکی است یا موضوع دیگری: 
»در تماسی که دیروز با شرکت درملوگ داشتیم، آنان گفتند 
که ممکن مشکل تخنیکی باشد، از همین رو آنان کارمندان 
که  امیدواریم  می فرستند.  افغانستان  به  را  خود  تخنیکی 
مشکل تخنیکی باشد نه یک مشکل سیاسی و ساخته شده.«

دسته ی انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری محمداشرف 

از لیبرال ها و محافظه کاران شنیده می شود. آن ها استدالل 
می کنند که برخی از گفتارها شاید بد باشند، اما سانسور 
همیشه بدتر است. آن ها معتقدند که »متمم اول« به دلیلی 

اول است.

تفکیک می کند، اما میکانیزمش را تا حاال توضیح نداده اند.«
از  حالی  در  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
میکانیزم تفکیک آرای بیومتریک شده و نشده ابراز نگرانی 
می کند، که پیش تر کمیسیون انتخابات اعالم کرده بود که 
مشخصی  میکانیزم  سفید  و  سیاه  آرای  این  تفکیک  برای 
از  بیومتریک شده  آرای  نخست  که  طوری  دارد،  وجود 
بیومتریک نشده تفکیک می شود و در مرحله ی بعدی، آرای 

بیومتریک شده نیز فلتر می شود.
از سویی کمیسیون انتخابات پیش از این بارها تأکید 
کرده است که آرای بیومرتیک نشده را به هیچ  وجه، محاسبه 

نمی کند. 
دسته های  از  انتخابات  کمیسیون  حال  همین  در 
انتخاباتی می خواهد که با پیش داوری ها ذهنیت مردم نسبت 

ما  آن هاست.  به  بی  توجهی  علیه  من  استدالل  نیستم. 
دولت  مداخله  برابر  در  را  غیرمعمول  گفتار  می توانیم 
گفتار  که  کنیم  اعتراف  عین حال  در  و  کنیم  محافظت 
کنترل نشده می تواند ما را در معرض خطرات واقعی قرار 
دهد. و ما می توانیم برای کاهش این خطرات قدم برداریم.
چماق  از  نمی دهد  اجازه  را  دولت  اساسی  قانون 

استفاده کند اما در مورد هویج اصال چیزی نمی گوید.
برای  را  ملی  کارزار  می تواند  کنگره  مثال،  به عنوان 
یا می تواند  کند  تمویل  راه اندازی و  ارتقای سواد خبری 
ایجاد  بی بی سی  قالب  در  را  قوی  عمومی  رسانه ی  یک 
کند. کنگره می تواند در مورد بخش 230 »قانون شایستگی 
ارتباطات« تجدیدنظر کند، قانونی که اساسا به فیس بوک و 
یوتیوب اجازه می دهد به خشونت پروری شان ادامه دهند. 
پلتفرم  می تواند  کند،  کاری  واقعا  می خواهد  کنگره  اگر 
رقیبی را برای رقابت با فیس بوگ یا گوگل تمویل کند، 
 .U.P.S و   FedEx با  پستی«  »سرویس  که  همان طور 

رقابت می کند. 
همچنین بخش خصوصی می تواند خودش راهکاری 
بسنجد. »مارک زاکربرگ« می تواند فیس بوک را کمی کم تر 
ناظر  او می تواند هزاران  سودآور و بیش تر اخالقی کند. 
محتوای دیگر را نیز استخدام کند و دست مزد منصفانه ای 
به آن ها بپردازد. یا او می تواند »سوزان بنش« را جایگزین 
و  حقوق بشر  وکیل  بنش  سوزان  کند.  سندبرگ«  »شریل 
شرکت های  است.  خشونت  و  گفتار  رابطه  کارشناس 
رسانه های اجتماعی نشان داده اند که تحت فشار می توانند 
فناوری  شرکت های  باشند.  داشته  باالیی  عمل  سرعت 
پس از هر بار فوران خشونت سطح باال تالش کرده اند تا 
حساب های کاربری آتش افروز و فتنه جو را مسدود کنند، 
را  بردارند و حتا شرایط خدمات شان  را  زننده  فیلم های 

غنی اما کار کمیسیون را تا این دم قابل قبول می خواند و 
ابراز امیدواری می کند که کار کمیسیون با شفافیت به پیش 

می رود. 
نجیب دانش ، سخن گوی دسته ی انتخاباتی دولت ساز 
به روزنامه اطالعات روز گفت: »تیم دولت ساز در جایگاهی 
نیست که به یک نهاد مستقل اعتراض کند، تا هنوز بر کار 

کمیسیون انتقاد نداریم.«
مشکلتخنیکیچیست؟

کمیسیون انتخابات برای بررسی آرا در دو بخش کار 
می کند. بخش اول فورم های نتایج کاغذی را که از والیات 
به مرکز رسیده است، نخست اسکن و سپس وارد سیستم 
می کند و بخش دوم مربوط می شود به اطالعات بیومتریکی 
و  شخص  عکس  انگشت،  نشان  شامل  که  رأی دهندگان 

»8چن«،  از  گرفته  الهام  کشتارهای  از  یکی  از  پس 
شدم.  گفت وگو  وارد  شاپ  کافی  یک  در  غریبه ای  با 
موضوع گفت وگوی ما این بود که زنده بودن در عصری 
واقعی  به وحشت  می توانند سریع  »وایرال«  ایده های  که 

لطف علی سلطانی

کندی کار در کمیسیون انتخابات؛ 
»ممکن نتایج ابتدایی با تأخیر اعالن شود«

آسیب های آزادی بیان

دسته ی انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری 
را  کار کمیسیون  اما  غنی  محمداشرف 
تا این دم قابل قبول می خواند و ابراز 
با  کمیسیون  کار  که  می کند  امیدواری 

شفافیت به پیش می رود. 
دسته ی  سخن گوی  دانش ،  نجیب 
انتخاباتی دولت ساز به روزنامه اطالعات 
روز گفت: »تیم دولت ساز در جایگاهی 
نیست که به یک نهاد مستقل اعتراض 
انتقاد  کمیسیون  کار  بر  هنوز  تا  کند، 

نداریم.«

آزادی بیان ارزش اساسی ایاالت متحده 
است، اما یگانه ارزش نیست. آزادی 
دیگر  ارزش های  همه ی  مانند  بیان 
مشارکت  و  ایمنی  برابری،  همچون 
موازنه ای  از  باید  قوی  دموکراتیک 
از  صرف نظر  گفتار  باشد.  برخوردار 
عوامل خارجی، باید محافظت شود. با 
این حال، با گفتاری که طراحی شده تا 
زنی را از محل کارش براند یا نوجوانی 
یا  بکشد  خودکشی  سمت  به  را 
دموکراسی را به سمت تمامیت خواهی 

سوق دهد، چه کنیم؟ 
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لطف علی سلطانی 

پیش روی نفس گیـر ارتـش در تخـار؛ 
طالبان با چنگ ودندان مقاومت می کنند

به انتخابات را مغشوش نکند. 
علی افتخاری، سخن گوی این کمیسوین تأکید کرد که 
نامزدان بگذارندکه کمیسیون طبق لوایح و قوانین انتخابات، 
کارش را به پیش ببرد: »اگر موارد و اشکاالتی در کار وجود 
که  است  این  نامزدان  از  کمیسیون  خواهش  باشد،  داشته 
با  آن  شریک سازی  و  مستندسازی  امر  در  را  کمیسیون 

کمیسیون شکایات کمک کند.«
انتقادهای از کندی کار کمیسیون انتخابات در حالی 
مطرح می شود که مطابق زمان بندی انتخابات، نتایج ابتدایی 
باید در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعالن شود. 
حاال اما با توجه به نگرانی های مطرح شده از سوی دسته های 
کمیسیون  اعضای  از  شماری  و  ناظر  نهادهای  انتخاباتی، 

انتخابات، ممکن اعالن نتایج ابتدایی به تأخیر بیفتد.

مانند  بازی گران  بدجنس ترین  از  برخی  کنند.  بازنویسی 
از  دایمی  به طور  یاننوپولوس«  »میلو  و  جونز«  »الکس 

همه ی پلتفرم های اصلی منع شده اند. 
کالیفرنیا  دانشگاه  در  حقوق  استاد  پاول«،  »جان 
کنیم.  محافظت  سخنرانان  حقوق  از  باید  »ما  می گوید: 
»اتحادیه  حقوقی  رییس  پاول  آقای  چه؟«  دیگران  اما 
اوایل  و   1980 دهه  اواخر  در  امریکا«  مدنی  آزادی های 
کلن«  کالکس  »کو  نماینده  همچنین  او  بود.   1990 دهه 
پشتیبان  گروه  کلن،  کالکس  کو  بود.  فدرال  دادگاه  در 
توضیح  او  است.  متحده  ایاالت  در  سفید  نژاد  برتری 
می دهد: »نژادپرستان نیز باید حقوق داشته باشند. من که 
سیاه پوستم و بستگان سیاه پوست دارم می دانم که داشتن 
قانون درباره ی یک  صلیب یعنی چی. منطقی نیست که 

نفر نگران باشد و دیگری را نادیده بگیرد.«
به عبارت دیگر آقای پاول حامی آزادی بیان است، 
اما نه آزادی بیان نامحدود. او می گوید که اندکی قبل از 
تصدی مقامش به عنوان رییس حقوقی اتحادیه آزادی های 
در  جنسی  اذیت  و  آزار  از  زنان  »وقتی  امریکا  مدنی 
می بود  این  اتحادیه  پاسخ  می کردند،  شکایت  کار  محل 
’متأسفیم، کاری نمی توانیم انجام دهیم. آزار و اذیت گفتار 
باید  و  می رسد  به نظر  احمقانه  حرف  این  امروز  است.‘ 
هم این طور باشد.« او فکر می کند که برخی از جنبه های 
متمم اول، به عنوان مثال حمایت کلی از سخن نفرت آمیز، 
آقای  می رسد.  به نظر  مسخره  گذشته  به  نگاهی  با  نیز 
اول  متمم  به  فقط  که  است  ساده تر  »این  می گوید:  پاول 
بیندیشید و مثال متمم چهاردهم را که شهروندی کامل و 
حمایت برابر از همه ی امریکایی ها، به شمول آن هایی که 
از نفرت پراکنی آسیب می بینند، را تضمین می کند، نادیده 

بگیریم. این ساده تر است اما اشتباه هم است.«
باید اعتراف کنم: من قبال حرفم با حرف مردی که 
در کافی  شاپ مالقات کردم یکی بود. این امر مرا قادر 
به نتیجه گیری سریع و ساده ساخته بود. همچنین به من 
این امکان را داده بود که چیزهای زیادی را نادیده بگیرم 
و وانمود کنم هرچیزی که برای من نامرئی باشد، یا اتفاق 

نمی افتد یا اصال مهم نیست.
در یکی از گفت وگوهای مان آقای پاول سخن مضر 
را با آلودگی کربن مقایسه کرد: این که مردم اجازه دارند 
گاز  انتشارات  می تواند  حکومت  اما  باشند  داشته  موتر 
می تواند  خصوصی  سکتور  کند،  کنترل  را  گل خانه ای 
مدنی  گروه های  آورد،  رو  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  به 
شهرها  و  کنند  ترویج  را  عمومی  حمل ونقل  می توانند 
باالآمدن سطح آب  برای  تا  بسازند  دیوارهایی  می توانند 
به یک  را  این ها  ما می توانیم همه ی  باشند.  آماده  دریاها 
گپ ساده خالصه کنیم: این که هرکسی باید اجازه داشتن 
موتر داشته باشد، همین. اما این  کار جلو باالآمدن آب دور 

و اطراف ما را نمی گیرد.

تفکیک می کند، اما میکانیزمش را تا حاال توضیح نداده اند.«
از  حالی  در  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
میکانیزم تفکیک آرای بیومتریک شده و نشده ابراز نگرانی 
می کند، که پیش تر کمیسیون انتخابات اعالم کرده بود که 
مشخصی  میکانیزم  سفید  و  سیاه  آرای  این  تفکیک  برای 
از  بیومتریک شده  آرای  نخست  که  طوری  دارد،  وجود 
بیومتریک نشده تفکیک می شود و در مرحله ی بعدی، آرای 

بیومتریک شده نیز فلتر می شود.
از سویی کمیسیون انتخابات پیش از این بارها تأکید 
کرده است که آرای بیومرتیک نشده را به هیچ  وجه، محاسبه 

نمی کند. 
دسته های  از  انتخابات  کمیسیون  حال  همین  در 
انتخاباتی می خواهد که با پیش داوری ها ذهنیت مردم نسبت 

ما  آن هاست.  به  بی  توجهی  علیه  من  استدالل  نیستم. 
دولت  مداخله  برابر  در  را  غیرمعمول  گفتار  می توانیم 
گفتار  که  کنیم  اعتراف  عین حال  در  و  کنیم  محافظت 
کنترل نشده می تواند ما را در معرض خطرات واقعی قرار 
دهد. و ما می توانیم برای کاهش این خطرات قدم برداریم.
چماق  از  نمی دهد  اجازه  را  دولت  اساسی  قانون 

استفاده کند اما در مورد هویج اصال چیزی نمی گوید.
برای  را  ملی  کارزار  می تواند  کنگره  مثال،  به عنوان 
یا می تواند  کند  تمویل  راه اندازی و  ارتقای سواد خبری 
ایجاد  بی بی سی  قالب  در  را  قوی  عمومی  رسانه ی  یک 
کند. کنگره می تواند در مورد بخش 230 »قانون شایستگی 
ارتباطات« تجدیدنظر کند، قانونی که اساسا به فیس بوک و 
یوتیوب اجازه می دهد به خشونت پروری شان ادامه دهند. 
پلتفرم  می تواند  کند،  کاری  واقعا  می خواهد  کنگره  اگر 
رقیبی را برای رقابت با فیس بوگ یا گوگل تمویل کند، 
 .U.P.S و   FedEx با  پستی«  »سرویس  که  همان طور 

رقابت می کند. 
همچنین بخش خصوصی می تواند خودش راهکاری 
بسنجد. »مارک زاکربرگ« می تواند فیس بوک را کمی کم تر 
ناظر  او می تواند هزاران  سودآور و بیش تر اخالقی کند. 
محتوای دیگر را نیز استخدام کند و دست مزد منصفانه ای 
به آن ها بپردازد. یا او می تواند »سوزان بنش« را جایگزین 
و  حقوق بشر  وکیل  بنش  سوزان  کند.  سندبرگ«  »شریل 
شرکت های  است.  خشونت  و  گفتار  رابطه  کارشناس 
رسانه های اجتماعی نشان داده اند که تحت فشار می توانند 
فناوری  شرکت های  باشند.  داشته  باالیی  عمل  سرعت 
پس از هر بار فوران خشونت سطح باال تالش کرده اند تا 
حساب های کاربری آتش افروز و فتنه جو را مسدود کنند، 
را  بردارند و حتا شرایط خدمات شان  را  زننده  فیلم های 

عملیات تصفیوی در والیت تخار وارد دهمین روزش شده است. مقام های 
محلی والیت تخار و وزارت دفاع ملی می گویند در این مدت ولسوالی های بهارک، 
خواجه غار و ینگی قلعه از وجود طالبان پاکسازی شده و تلفات سنگینی به طالبان 

وارد شده است. 
طالبان یک روز قبل از انتخابات حمالت شدیدی را بر ولسوالی های خواجه 
غار، چاه آب و بهارک آغاز کردند؛ در حدی که باشندگان والیت تخار از سقوط 

تالقان، مرکز این والیت با راه اندازی حرکت های اعتراضی ابراز نگرانی کردند. 
اکنون اما صفحه به نفع نیروهای امنیتی برگشته است. مقام های محلی والیت 
تخار و وزارت دفاع ملی از پاکسازی کامل حومه های شهر تالقان، ولسوالی های 

بهارک، ینگی قلعه و خواجه غار خبر می دهند. 
روح اهلل احمدزی، سخن گوی وزارت دفاع می گوید که هدف بعدی پاکسازی 
ولسوالی درقد است. ولسوالی درقد حدود سه هفته قبل به دست طالبان سقوط کرد. 
به گفته ی آقای احمدزی، رهبری این عملیات را یاسین ضیا، معاون اول وزارت 
دفاع ملی و معاونان وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به عهده دارند و این 

عملیات تا پاکسازی کامل والیت تخار از وجود طالبان ادامه خواهد یافت.
طبق آماری که سخن گوی وزارت دفاع ارایه می کند، تا کنون در نتیجه ی این 
عملیات افزون بر کشته شدن مقام های ارشد طالبان حدود 100 جنگ جوی طالب 
کشته شده اند. وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این عملیات  تلفات 

جدی ندیده است و در حد چند زخمی است. 
میزان( حاجی صابر،  اعالم کرد که یک شنبه شب )14  وزارت دفاع دیروز 
قاضی عمومی طالبان برای والیت تخار و برهانی گجر، ولسوال نام نهاد این گروه 
برای ولسوالی نمک آب در یک حمله ی هوایی نیروهای افغان در ولسوالی خواجه 

غار این والیت کشته شدند. 
تخار کشته شده اند.  اخیر  اما در جنگ  نیروهای خیزش مردمی  از  شماری 
پیش تر، در روزهای که طالبان ولسوالی بهارک را زیر آتش گرفته بودند و نزدیک 
بود که این ولسوالی سقوط کند، کمک هوایی به ساحه فرستاده شد. در یکی از 
حمالت هوای سهواً یک قرارگاه نیروهای خیزش مردمی هدف قرار گرفت. طبق 
گفته های مقام های محلی تخار و اعضای شورای والیتی این والیت، در آن حمله 
هفت تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. حکومت محلی تخار یک هیأت 

حقیقت یاب را برای بررسی قضیه گماشت. 
اکنون جواد هجری، سخن گوی والی تخار می گوید که این هیأت دریافته است 
که در این حمله تنها پنج نفر کشته شده اند و این حمله از سوی حمایت قاطع 
سازماندهی شده بود: »ما گزارشی را که از ساحه داشتیم، کتبا به شورای امنیت در 

مرکز فرستادیم.«
عملیاتدوامدار

سخن گوی وزارت دفاع می گوید، تخار که تصفیه شد، عملیات مشابهی در 
والیت های قندوز و بغالن نیز راه اندازی خواهد شد: »در تمامی والیت های شمالی 

این عملیات اجرا خواهد شد.«
پیش از این بارها اتفاق افتاده، ولسوالی که از وجود طالبان پاکسازی شده، پس 

از مدتی دوباره در تصرف طالبان درآمده است. 
وزارت دفاع ملی اما می گوید پس از آن که عملیات خالد آغاز شد، تاکتیک تغییر 
کرد و هیچ یک از ولسوالی های که از وجود طالبان پاکسازی شد، دوباره سقوط 
نکرد: »در 9 ولسوالی که در یک سال اخیر از وجود طالبان پاکسازی شده است، هیچ 
کدام دوباره سقوط نکرد. زیرا پالن ما حاال تغییر کرده است، طوری که بعد از آن که 
ساحات پاکسازی می شود، نیروی مردمی، امنیتی و دفاعی در ساحه مستقر می شود.«

»درجنگتخارحدود2700خانوادهبیجاشدهاند«
به گفته ی آقای هجری از جنگ بهارک و خواجه غار، حدود 2700 خانواده 

بی جا شده اند که فعال در کمپ های مهاجران در تالقان جاگزین شده اند. 
مؤسسات  با  بی جاشدگان،  به  کمک رسانی  برای  که  می گوید  هجری  آقای 
همکار، ریاست مبارزه با حوادث و ریاست مهاجرین هماهنگی و موادی که نیاز بود 

برای آنان فراهم شده است.
در همین حال او از بازگشت حدود 40 درصد مهاجران به روستاها ی شان خبر 
می دهد: »پس از آن که ولسوالی های بهارک و خواجه غار از وجود طالبان تصفیه شد، 

حدود 40 درصد مهاجران دوباره به خانه های شان برگشته اند.«
خانههایمردم،سنگرطالبان

عصمت اهلل قربانی، عضو شورای والیتی تخار در مصاحبه تلفنی با روزنامه 

اطالعات روز گفت که طالبان در حمالت اخیرشان به ولسوالی های بهارک و خواجه 
غار، از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده کرده اند. 

وزارت دفاعی ملی ضمن تأیید استفاده ی خانه های ملکی به عنوان سنگر از 
سوی طالبان، یکی از عوامل کندی عملیات را نیز همین موضوع عنوان می کند. به 
گفته ی آقای احمدزی، طالبان از خانه های مردم به عنوان سنگر و حتا از مردم ملکی 
به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند: »جنگ جویان طالب حتا کودکان را با خود 
می گردانند و در بعضی موارد هم از چادری زنانه استفاده می کنند. نیروهای امنیتی 

برای این که تلفات ملکی وارد نشود، احتیاط می کند.«
در همین حال جواد هجری  ، سخن گوی والی تخار می گوید که در حمالت 
افراد ملکی کشته  اخیر طالبان و به دنبال آن تصفیه ولسوالی ها از وجود طالبان 

نشده اند، زیرا بیش تر مردم از خانه های شان فرار کرده بودند. 
در سوی دیگر محمداعظم افضلی، عضو شورای والیتی تخار، می گوید که در 
جنگ های اخیر تخار یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند. به گفته ی 
او این افراد در نخستین روزهای جنگ، در حومه  شهر تالقان کشته و زخمی شدند. 

غارتوماینگذاری
در همین حال اعضای شورای والیتی تخار می گویند که طالبان در مناطقی که 

شکست خورده اند، جاده ها و حتا مکاتب را ماین گذار کرده اند. 
محمد اعظم افضلی، عضو شواری والیتی تخار به روزنامه اطالعات روز گفت 
که در حال حاضر نیروهای امنیتی در ولسوالی های بهارک و خواجه غار مشغول 
تالشی خانه به خانه و پاک سازی ماین هستند: »طالبان حتا در داخل مکاتب ماین 

گذاری کرده بودند و نیروهای امنیتی آن را پاکسازی کرده اند.« 
آقای افضلی افزود که طالبان پس از آن که در ولسوالی خواجه غار شکست 

خوردند، خانه ها و دکان های مردم و تأسیسات دولتی را را به آتش کشیدند. 
در همین حال جواد هجری، سخن گوی والی تخار، مدعی است که طالبان 
افزون بر آتش زدن خانه ها، دکان ها و تأسیسات دولتی و ماین گذاری جاده ها، اموالی 
شماری از خانه های مردم را نیز با خود برده اند: »در ولسوالی خواجه غار پنج شش 

مورد آن را خودم دیدم که بسیار تآسف آور بود.«
مدارسدینیمنبعسربازگیریطالبان

شماری از اعضای شورای والیتی تخار می گویند که یکی از عوامل نفوذ طالبان 
در این والیت، وجود مدارس دینی است که افکار طالبانی را به کودکان و نوجوانان 

تزریق می کند. 
اکثر  محمد اعظم افضلی، منشی و عضو شورای والیت تخار می گوید که 
جنگ جویان طالب تخاری دانش آموزانی بوده اند که در مدارس دینی در این والیت 
درس خوانده اند: »اکثر مدارس دینی در تخار، کودکان و نوجوانان را تربیه می کنند و 
کمی قوی تر که شدند آنان را به جبهه های جنگ سوق می دهند. در جنگ بهارک از 

هر مدرسه آنان سربازگیری کرده بودند.«
این عضو شورای والیتی می گوید فرماندهان طالبی که جنگ تخار را رهبری 
می کردند اکثر از خود والیت تخار اند. او به عنوان نمونه از مولوی حسن از فرخار، 
والی نام نهاد طالبان برای تخار، مولوی نورالدین از بهارک، والی نام نهاد طالبان برای 
سمنگان، مال رسول، ولسوال نام نهاد طالبان برای بهارک و مولوی کبیر از تالقان یاد 

می کند که فرماندهی جنگ اخیر در تخار را به عهده داشته اند.
مناطق شان  از  طالبان  فرماندهان  این  والیتی  شورای  عضو  این  گفته ی  به 

سربازگیری کرده اند: »آنان از هر روستا از دو تا پنج جنگ جو استخدام کردند.«
آقای افضلی مدعی است که حکومت محلی تخار از این مدارس هیچ گونه 

نظارتی ندارد. 
این عضو شورای والیتی یکی از عوامل همسویی مردم با طالبان را، وجود فساد 
در حکومت عنوان می کند: »یک نفر بنام مال قادر در خواجه غار، در خط اول جنگ 
علیه دولت می جنگد. این فرد کسی بوده که از دانشگاه بلخ به درجه کدر فارغ شده 
است. او پس از آنکه از یافتن کار در دولت ناامید شده به صف طالبان پیوسته است، 
بالخره او فرمانده جبهه خواجه غار از جناح طالب شده و حاال در آنجا می جنگد.«
از عملیات تصفیوی که در والیت تخار راه اندازی شده است، حدود 10 روز 
بهارک، خواجه غار و ینگی  تالقان، ولسوالی  این مدت حومه های  می گذرد. در 
قلعه از وجود طالبان پاکسازی شده  است. آنطور که وزارت دفاع ملی می گوید این 
عملیات تا پاکسازی تمامی ولسوالی های این والیت ادامه خواهد داشت و در ادامه 
به والیت های قندز و بغالن و در نهایت در سطح شمال کشور گسترش خواهد 

یافت. 

آزادی بیان ارزش اساسی ایاالت متحده 
است، اما یگانه ارزش نیست. آزادی 
دیگر  ارزش های  همه ی  مانند  بیان 
مشارکت  و  ایمنی  برابری،  همچون 
موازنه ای  از  باید  قوی  دموکراتیک 
از  صرف نظر  گفتار  باشد.  برخوردار 
عوامل خارجی، باید محافظت شود. با 
این حال، با گفتاری که طراحی شده تا 
زنی را از محل کارش براند یا نوجوانی 
یا  بکشد  خودکشی  سمت  به  را 
دموکراسی را به سمت تمامیت خواهی 

سوق دهد، چه کنیم؟ 
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پاسخ چین به تحریم های تازه ی امریکا در واکنش به وضعیت اقلیت اویغور

دارنـد. ارزش 
دیگـر شـرکت های چینـی مورد 
در  اکثـرا  نیـز  گرفتـه  قـرار  تحریـم 

حـوزه  تکنولـوژی فعـال هسـتند.
هیـک  شـرکت  سـخن گوی 
ویـژن بـه رویتـرز گفتـه اسـت کـه 
مخالـف  به شـدت  شـرکت  ایـن 
تصمیـم دولـت امریـکا اسـت و در 
مـاه جنـوری نیـز در دیـدار با سـفیر 

هیـک  شـرکت  علیـه  تحریـم 
بزرگ تریـن  را  خـود  کـه  ویـژن 
شـرکت تولیـد دوربین مداربسـته در 
جهـان معرفـی می کنـد و سـاالنه 42 
میلیـارد دالـر درآمـد دارد، می توانـد 
تبعـات چشـم گیری بـر این شـرکت 

داشـته باشـد.
و  تایـم«  »ِسـنس  شـرکت های 
»مِگـوی« چیـن نیـز میلیاردهـا دالـر 

امریـکا اعـالم کـرده اسـت کـه نـه 
وزارت  نـه  و  کشـور  ایـن  دولـت 
بازرگانـی ایـاالت متحده »سـرکوب 
خشـن اقلیت ها توسـط دولـت چین 

را تحمـل نخواهـد کـرد«.
کشـورهای  و  ملـل  سـازمان 
غربـی بـه دفعـات از رفتـار چیـن با 
اویغورهـا انتقاد کـرده و امریکا گفته 
اسـت چیـن می خواهـد اقلیت هـای 
مذهبـی را کال از کشـور پـاک کنـد، 
کمونیسـت  دولـت  کـه  موضوعـی 

پکـن آن را رد کـرده اسـت.
می گوینـد  چیـن  مقامـات 
نشـده اند،  بازداشـت  اویغورهـا 
آمـوزش  »کمپ هـای  در  بلکـه 
یادگیـری  و  تروریسـم  ضـد 
مهارت هـای جدیـد« دوره می بیننـد، 
و  بین المللـی  سـازمان های  امـا 
»یـک  بازداشـت  غربـی  کشـورهای 
میلیـون اویغـور« توسـط دولت پکن 
آن  از  و  داده  قـرار  انتقـاد  مـورد  را 
و  مسـلمانان  بازداشـت  به  عنـوان 
درازمـدت  و  اجبـاری  نگهـداری 
می برنـد. نـام  اردوگاه هـا  در  آن هـا 

براسـاس  روز:  اطالعـات 
گـزارش وب سـایت رسـمی وزارت 
تحریم هـای  امریـکا،  بازرگانـی 
امنیتـی  شـعبه   20 امریـکا  جدیـد 
از  شـرکت  هشـت  و  چیـن  دولـت 
جملـه شـرکت »هیـک ویـژن« را که 
در تولیـد دوربیـن مداربسـته فعـال 
اسـت، همچنیـن مدیران دو شـرکت 
تکنولوژی »ِسـنس تایـم« و »مِگوی« 

اسـت. داده  قـرار  هـدف  را 
در  فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 
واکنـش بـه ایـن تحریم هـا، وزارت 
خارجـه چیـن روز سه شـنبه ایـاالت 
امـور  در  »مداخلـه«  بـه  را  متحـده 
خـود متهـم کرده و تأکیـد کرد که از 
امنیـت خـود محافظت خواهـد کرد.

روز  نیـز  رویتـرز  خبرگـزاری 
گـزارش  میـزان،   16 سه شـنبه، 
تجـاری  تنـش  میانـه ی  در  کـه  داد 
تحریم هـای  چیـن،  و  امریـکا  میـان 
جدیـد امریـکا می توانـد بـر روابـط 
بیش تـری  منفـی  تاثیـر  کشـور  دو 

بگـذارد.
هفتـه  می افزایـد  گـزارش  ایـن 

گذشـته امریـکا اعالم کـرد مذاکرات 
تجـاری بـا چیـن را از سـر می گیرد.

اگرچـه  رویتـرز،  نوشـته  بـه 
متحـده تحریم هـای جدیـد  ایـاالت 
حقـوق  نقـض  موضـوع  بـه  را 
)اویغورهـای  مذهبـی  اقلیت هـای 
چیـن( ارتبـاط داده، امـا تحریم هـای 
عـدم  نشـان گر  می توانـد  جدیـد 
تغییـر موضـع سرسـختانه ترمـپ در 

باشـد. چیـن  مقابـل 
دو  گذشـته  مـاه   15 حـدود  از 
کشـور وارد جنـگ موسـوم به جنگ 

شـده اند. تعرفه هـا 
امریـکا  بازرگانـی  وزارت 
کشـور  ایـن  شـرکت های  می گویـد 
دیگـر نمی تواننـد بـه شـرکت هیـک 
ویـژن بـدون اجـازه دولـت امریـکا 

بفروشـند. را  خـود  محصـوالت 
چنیـن  نیـز  قبـال  امریـکا 
محدودیتـی را بـر شـرکت »هوآوی« 
فنـاوری  زمینـه  در  کـه  چیـن 
اسـت،  فعـال  انترنـت  و  ارتباطـات 

بـود. کـرده  اعمـال 
بازرگانـی  وزیـر  راس،  ویلبـر 

سـابق امریـکا در چیـن توضیحاتـی 
دربـاره ی پایبندی کامل این شـرکت 
بـه موازیـن حقوق بشـر داده اسـت.

ایـن  تحریـم  اسـت  گفتـه  وی 
همـکاری  بـه  می توانـد  شـرکت، 
دولـت  بـا  بین المللـی  شـرکت های 
تجـارت  بـر  بزنـد،  صدمـه  امریـکا 
ایـن  اقتصـاد  و  امریکایـی  شـرکای 

بگـذارد. منفـی  تأثیـر  کشـور 

رییس جمهوری عراق حمله به تظاهرکنندگان و رسانه ها را محکوم کرد

اطالعـات روز: برهـم صالـح، رییس جمهـوری عـراق 
اخیـر،  اعتراضـی  تظاهـرات  پایـان  درخواسـت  ضمـن 
را  بـر رسـانه ها  تظاهرکننـدگان و فشـار  علیـه  خشـونت 

محکـوم کـرده اسـت.
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، رییس جمهـوری عراق 
در سـخنانی در تلویزیون آن کشـور گفته اسـت که »دولت 
و نیروهـای امنیتـی تأکیـد دارنـد کـه هیـچ دسـتوری برای 
تیرانـدازی به سـوی معترضـان نداده انـد و چنین دسـتوری 
نشـده  دولتـی صـادر  نهادهـای  و  دولـت  توسـط  هرگـز 

است.«
آقـای صالـح گفته اسـت که »کسـانی کـه مرتکب این 
اقدامـات شـده اند، جنایتـکار و یاغی هسـتند و من در مقام 
امنیتـی،  رییس جمهـوری تأییـد می کنـم کـه دسـتگاه های 
به عنـوان حافـظ حقوق مـردم و قانون اساسـی کشـورمان، 
بایـد بـا کسـانی کـه قانـون را شکسـته و قانون اساسـی را 
زیـر پـا گذاشـته و به مـردم حملـه کـرده و باعـث ارعاب 

رسـانه های همگانـی شـده اند به شـدت برخـورد کننـد.«

برآورده نشـدن  مـورد  در  عـراق  رییس جمهـوری 
خواسـته های مـردم ایـن کشـور گفتـه اسـت کـه »درسـت 
اسـت که اقتصاد عـراق به خاطـر تهدیدهای امنیتـی گرفتار 
کمبـود اسـت و شکسـت دولـت اسـالمی )داعـش( بدون 
بهایـی سـنگین از لحـاظ امکانـات و ذخایـر کشـور نبوده، 
امـا فسـاد مالـی و اداری باعـث تشـدید موانـع شـده و از 
به کارگیـری ظرفیت هـای ملـت بـزرگ مـا کـه می تواند ما 

را بـه سـطوح باالتـری برسـاند جلوگیـری کرده اسـت.«
برهـم صالح در عین حال از معترضان خواسـته اسـت 
دسـت از تظاهـرات بردارنـد. وی گفته اسـت: »دیگر کافی 
اسـت، خون ریزی کافی اسـت، بیـوه و یتیم برجا گذاشـتن 
کافـی اسـت، عـراق طعم تلـخ خشـونت، تفرقـه، گورهای 
جمعـی، جنگ هـا، انـزوا، حصـر و تحریـم و تروریسـم را 

بـه اندازه کافی چشـیده اسـت.«
کشـور  رییـس  به عنـوان  رییس جمهـوری  عـراق،  در 
یـک مقـام تشـریفاتی اسـت کـه وظیفـه او »حراسـت از 
امنیـت  و  اسـتقالل، حاکمیـت، وحـدت  اساسـی،  قانـون 

سـرزمینی« ایـن کشـور اسـت.
تظاهـرات عـراق از روز سه شـنبه گذشـته آغـاز شـد 
حکومتـی  تشـکیالت  متهم کـردن  بـا  تظاهرکننـدگان  و 
مـردم  اقتصـادی  بهبـود شـرایط  ناکارآیـی، خواسـتار  بـه 
و مبـارزه بـا فسـاد شـده اند. بغـداد و چنـد شـهر دیگـر 
شـاهد تجمع هـای اعتراضـی بوده انـد و بـه گـزارش منابع 
خبـری، تـا کنـون دسـت کـم 114 تـن در ایـن تظاهـرات 
کشـته شـده اند. مقامـات دولتـی گفته انـد کـه چنـد تـن از 

بوده انـد. امنیتـی  نیروهـای  از  کشته شـدگان 
بـه گفتـه ی ناظـران، به نظر می رسـد که ایـن تظاهرات 
به طـور خودجـوش آغاز شـده و مشـخص نیسـت کـه آیا 
حـزب یا گروه خاصی در سـازماندهی آن ها دسـت داشـته 

یا نه. اسـت 
برخـی رسـانه های خبـری بـه نقـل از تظاهرکننـدگان 
گفته انـد که نیروهـای دولتی علیـه معترضـان گلوله جنگی 
داشـته اند  تأکیـد  رسـمی  مقامـات  امـا  برده انـد،  بـه کار 
و همچنیـن  تظاهرکننـدگان  به سـوی  ناشـناس  افـراد  کـه 

نیروهـای امنیتـی تیرانـدازی کرده انـد.
در روزهـای اخیـر، شـهرک صـدر، از مناطـق حومـه 
بغـداد، شـاهد تظاهرات و درگیـری بـوده و تظاهرکنندگان 
خواسـتار کناره گیـری دولـت و مبـارزه جـدی با فسـاد در 

تشـکیالت حکومتـی بوده انـد.
انتقـاد رییس جمهـوری عـراق از فشـار بـر رسـانه ها 
احتمـاال بـه حملـه بـه چنـد مرکـز تلویزیونـی در عـراق 
اشـاره دارد. از زمـان آغـاز تظاهـرات، دفاتـر شـماری از 
رسـانه های مسـتقر در عـراق هـدف حملـه قـرار گرفتـه 
متعلـق  العربیـه،  تلویزیونـی  از جملـه شـبکه های  اسـت. 
بـه عربسـتان سـعودی، شـبکه تلویزیونـی دجله، کـه مرکز 
آن در اردن اسـت و شـبکه تلویزیونـی الحـدث گفته انـد 
کـه افـراد مسـلح بـه دفاتر آن هـا حمله کـرده و بـه ارعاب 

کارکنـان و تخریـب تجهیـزات مبـادرت ورزیده انـد.
شـبکه الحـدث صراحتـا شـبه نظامیان حشـد الشـعبی 

وابسـته بـه ایران را عامـل این حمالت معرفی کرده اسـت. 
در مقابـل، تلویزیـون العالـم، متعلـق بـه دولت ایـران، این 
شـبکه های تلویزیونـی را بـه تحریـک مـردم بـه تظاهرات 
متهـم کـرده و گفته اسـت کـه گروهی از مردم عـادی برای 

هشـدار بـه دفاتر آن هـا مراجعـه کردند.
بعضـی  در  خبـری،  رسـانه های  برخـی  گـزارش  بـه 
از تظاهـرات، معترضـان بـا دادن شـعارهای علیـه ایـران، 
ایـن کشـور و گروه هـای وابسـته بـه آن عامـل افـزودن بر 
مشـکالت مـردم عـراق معرفـی کـرده  و خواسـتار خـروج 

نیروهـای هـوادار دولـت ایـران از کشورشـان شـده اند.
ایـران کسـانی را  از مقامـات و رسـانه ها در  بعضـی 
عامـل تظاهـرات معرفـی کرده انـد کـه بـه گفتـه ی آنـان، 
خواسـتار برهـم زدن روابـط دو کشـور هسـتند. از جملـه 
روز گذشـته ابراهیـم رییسـی، رییس قوه قضاییـه در ایران، 
تظاهـرات اعتراضـی عـراق را واکنـش نسـبت بـه حضـور 
زائـران ایرانـی در مراسـم اربعین در آن کشـور قلمداد کرد. 
آقـای رییسـی گفـت: »سـال گذشـته خواسـتند فتنـه ای در 
مشـهد بـا محوریـت دعـوای ایرانـی - عراقـی راه بیندازند 
کـه هدف شـان محقـق نشـد، امسـال نیـز در عـراق، یـک 
فتنـه ی امریکایی - سـعودی شـکل دادند تا جریـان اربعین 

را تحت الشـعاع قـرار دهنـد.«
همچنیـن عبـداهلل صادقـی، نماینـده آیـت اهلل خامنه ای 
در سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی گفته اسـت کـه امریکا 
گـزارش  بـه  اسـت.  حشدالشـعبی  بین بـردن  از  به دنبـال 
ایرنـا، وی افـزوده اسـت کـه »در عـراق جنـگ جـدی بـا 
امریکاسـت، هـدف دشـمن ایـن اسـت، نگذارنـد مـردم 
از  انقالبـی شـوند و حشدالشـعبی  ایرانیـان  عـراق ماننـد 

کشـورش دفـاع کنـد.«
همچنیـن، آیـت اهلل علـی خامنـه ای در پیامـی در تویتر 
خـود، بـدون اشـاره صریح به تظاهـرات اخیر، آنچـه را که 
تـالش »دشـمن« بـرای تفرقه افکنـی بیـن دو ملـت ایران و 

عـراق دانسـته محکوم کرده اسـت.

از  امریکا،  برخی چهره های مطرح حزب جمهوری خواه  اطالعات روز: 
از شمال سوریه  این کشور  نظامی  نیروهای  برای عقب نشینی  تصمیم ترمپ 
شدیدا انتقاد کرده و این اقدام را موافقت ضمنی با حمله ترکیه به مبارزان ُکرد 

هم پیمان با امریکا در منطقه دانستند.
»فاکس  برنامه  در  گراهام  لیندسی  سناتور  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
تمام  رییس جمهوری،  سوی  از  ناگهانی  تصمیم  »این  گفت:  دوستان«  و 

دست آوردهای مان را بی اثر کرده و منطقه را در آشوب بیش تر فرو می برد.«
او همچنین این تصمیم ترمپ را »کوته بینانه و غیرمسئوالنه« خواند.

حدود یک هزار نظامی امریکایی در شمال سوریه مستقرند و به گفته ی 
و  ُکرد  مبارزان  بین  درگیری  برای  را  زمینه  نیروها  این  عقب نشینی  ناظران، 

نیروهای نظامی ترکیه هموار خواهد ساخت.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، از ماه ها پیش تهدید به انجام 
عملیات نظامی در مرز مشترک با سوریه کرده بود. او نیروهای ُکرد موسوم به 

»یگان های مدافع خلق« را تهدیدی برای ترکیه می داند.
سناتور ماکرو روبیو، اقدام ترمپ در عقب نشینی نیروهای امریکایی  را 

»اشتباه بزرگی« خواند که »عواقب آن به سوریه« محدود نخواهد شد.
کوین مک کارتی، رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان، گفت: »امریکا باید 
سر حرفش بماند.« مجری برنامه از او خواست »تا دیر نشده با رییس جمهور 

تماس بگیرد.«
نیکی هیلی، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل، نیز در تویتر نوشت: »اگر 
انتظار داریم متحدان ما پشتمان را خالی نکنند باید همیشه حمایت شان کنیم. 
کرد ها نقش موثری در مبارزات موفق ما علیه داعش در سوریه داشتند. این که 

آنها را به حال خود رها کنیم تا جان دهند اشتباه بزرگی است.«
را  »رها کردن کردها  نیز  آرکانزاس،  ایالت  فرماندار سابق  مایک هاکبی، 
اشتباه بزرگ« خواند. او گفت کردها »هم پیمانان وفاداری« بوده اند و »نمی توانیم 

آنها را رها کنیم.«
به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اهمیت شکاف بین ترمپ و متحدانش 
نشانگر آن است که تصمیمات ناگهانی او در زمینه سیاست خارجی اغلب در 
تضاد با عقاید حزب جمهوری خواه است. این پایگاه خبری یک نمونه دیگر 
از این تضاد را در اقدام ترمپ به تبریک 70 سالگی تأسیس حزب کمونیست 

در چین دانست.
اما ترمپ از تصمیم خود دفاع کرد و در تویتی نوشت زمان آن رسیده 
که »از این جنگ های پایان ناپذیر مضحک که اغلب جنگ های قبیله ای هستند 

بیرون بکشیم و سربازان مان را به وطن بازگردانیم.«
او در ادامه گفت: »هر جا به نفع مان باشد خواهیم جنگید و فقط برای 

پیروزی می جنگیم.«

شکاف بین ترمپ و متحدانش بر سر عقب نشینی امریکا از سوریه
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گرفتن  به خدمت  انگلیسی خواهان  بزرگ  باشگاه  دو 
ماسیمیلیانو آلگری به عنوان سرمربی شده اند.

به نقل از دیلی میل، دو تیم منچستریونایتد و تاتنهام در 
این فصل نتوانسته اند عملکرد خوبی داشته باشند. تاتنهام 
بعد از حذف از جام اتحادیه برابر کالچستر و شکست هایی 
برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان و چندین نتیجه ضعیف 
در لیگ برتر از شرایط خوب فصل قبل خیلی فاصله گرفته 

است. 

افول  شرایط  در  همچنان  نیز  منچستریونایتد  همچنین 
به سر می برد و شکست برابر نیوکاسل صبر هواداران این 
ممکن  لیورپول  با  حساس  بازی  است.  کرده  لبریز  را  تیم 
است آخرین فرصتی باشد که مسئوالن یونایتد به سولسشائر 
دادند و از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر حضور ماسیمیلیانو 

آلگری در یکی از این دو تیم شنیده می شود.
و  ایتالیا  لیگ  در  قهرمانی  سال  از چندین  بعد  آلگری 
بدون  اکنون  و  شد  جدا  یووه  از  قهرمانان  لیگ  در  ناکامی 

تیم است. گفته می شود آلگری مورد تایید فرگوسن است 
و سرمربی پرافتخار سابق یونایتد، این مربی ایتالیایی را یک 
تکنسین قوی می داند که توانایی اثرگذاری باالیی در تیم 

یونایتد خواهد داشت. 
و  شد  اخراج  یونایتد  از   2018 دسامبر  مورینیو  ژوزه 
اکنون 10 ماه از روی کار آمدن سولسشائر در این تیم می 
و  است  نشده  ایجاد  تیم  این  نتایج  در  تغییری  ولی  گذرد 

یونایتد اکنون در رده دوازدهم قرار دارد.

آلگری مدنظر یونایتد و تاتنهام

خبرهای کوتاه

سرمربی سابق پاری سن ژرمن و تیم ملی فوتبال 
فرانسه در آستانه برعهده گرفتن هدایت لیون است.

رقابت  جاری  فصل  در  لیون  اکیپ،  از  نقل  به 
از خود  ای  کننده  ناامید  فرانسه عملکرد  لیگ  های 

نشان داده است.
این تیم در 9 دیداری که با هدایت سیلفینیو به 
میدان رفته است تنها دو پیروزی کسب کرده است 
و با کسب دو تساوی و 4 شکست در رده چهاردهم 
که  بود  درحالی  این  دارد.  جای  بندی  رده  جدول 
لیون یکی از شانس های کسب عنوان قهرمانی بود.

سران باشگاه لیون بعد از شکست برابر سن آتین 
در هفته نهم سرمربی تیم را از کار برکنار کردند.

روزنامه اکیپ نوشت که لوران بالن جدی ترین 
گزینه برای هدایت لیون است. به نوشته اکیپ سران 
باشگاه مذاکرات خوبی با بالن داشته اند و این مربی 

باتجربه در آستانه هدایت این تیم است.
بالن از سال 2016 که از پاری سن ژرمن جدا 
پیشنهادهای که  با وجود  را  تیمی  شد هدایت هیچ 
داشته برعهده نگرفته است و این احتمال زیاد است 

که دوباره از طریق لیون به لیگ فرانسه برگردد.

بالن در آستانه هدایت لیون

محرومیت 4 ساله میشائیل پالتینی از فوتبال به 
پایان رسید.

به نقل از دیلی میل، پالتینی در سال 2016 قصد 
داشت جانشین بالتر در فیفا شود ولی برمال شدن 
تخلفات زیادی که او انجام داده بود باعث شد که 
شود.  روبرو  سنگینی  محرومیت  با  بالتر  همراه  او 
دستگیر  فرانسه  پولیس  توسط  ساعت  چند  پالتینی 

و در ادامه آزاد شد.
او که به دلیل تخلفات صورت گرفته به چهار 
محروم  فوتبال  فعالیت  هرگونه  از  محرومیت  سال 
شده بود، اکنون می تواند دوباره فعالیت های فوتبالی 
خود را از سر بگیرد. او در اواخر سال 2015 به دلیل 
فوتبال  از  محرومیت  سال  به هشت  رشوه  دریافت 
محروم شد که در ادامه محرومیت او کاهش یافت و 

به چهار سال رسید. 
بازیکنان  بهترین  از  یکی  که  ساله   64 پالتینی 
توپ  سه  و  می شود  محسوب  جهان  فوتبال  تاریخ 
طالی فوتبال جهان را در کارنامه خود دارد، عنوان 
کرده است قطعا به فوتبال بازمی گردد ولی نمی داند 

در چه پست و مقامی.

دروازه بان فرانسوی تاتنهام به دلیل مصدومیت 
نمی تواند تا هفته ها برای تیم به میدان برود.

لوریس،  هوگو  فرانسه،  اسپورت  از  نقل  به 
دروازه بان فرانسوی تاتنهام به دلیل مصدومیت شدید 
در بازی برابر برایتون زمین مسابقه را ترک کرد. این 
بازیکن از ناحیه آرنج دست خود دچار مصدومیت 
شد و به همین خاطر نمی تواند تا هفته ها تیمش را 

همراهی کند.
داد  نشان  تاتنهام  پزشکی  تیم  بررسی  البته 
لوریس به عمل جراحی نیاز ندارد ولی چندین هفته 
باید به درمان خود بپردازد و به همین خاطر تا پایان 
سال جاری میالدی نمی تواند در زمین حاضر باشد.

به این ترتیب لوریس در بازی پایانی تیمش در 
دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان غایب خواهد 
بود و همچنین در چند بازی حساس از جمله بازی 
با لیورپول در آنفیلد، بازی با منچستریونایتد و بازی 
با تاتنهام نیز غایب خواهد بود و نمی تواند تیمش را 

در این بازی های حساس همراهی کند. 

پایان سال ۲۰۱۹ 
برای هوگو لوریس

محرومیت پالتینی 
از فوتبال تمام شد

رضایت کومان از وضعیت الله های نارنجی
از  هالند  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
وضعیت این تیم ابراز رضایت کرد و نوید 

روزهای خوبی را داد.
به نقل از اسپورت 24، تیم ملی فوتبال 
ناامید  عملکرد  اخیر  سال  چند  در  هالند 
هالند  است.  داده  نشان  خود  از  کننده ای 
جهانی  جام  و   2016 یورو  در  نتوانست 
2018 حضور پیدا کند و همین باعث شد 
داشته  تلخی  احساس  تیم  این  هواداران 

باشند.
هالند  کومان، وضعیت  رونالد  آمدن  با 
کامال متفاوت شده است تا جایی که این تیم 
توانست به فینال لیگ ملت های اروپا راه پیدا 
کند و اکنون هم شانس باالیی برای صعود به 

یورو 2020 و جام جهانی 2022 قطر دارد.

الله های نارنجی در آخرین بازی خود 
در انتخابی یورو 2020 موفق شدند که برابر 
آلمان میزبان قدرتمند خود با نتیجه 4 بر 2 به 
پیروزی دست پیدا کنند تا شرایط برای این 

تیم بسیار خوب پیش برود.
ابراز  تیمش  از وضعیت  کومان  رونالد 
رضایت کرد و نوید روزهای خوب را داد. 
او گفت: برای من به عنوان یک مربی بسیار 
خوب است که درباره استفاده از نقشه های 
که  می دهد  نشان  این  و  کنم  فکر  مختلف 
بازیکنان  داریم.  رو  پیش  زیادی  گزینه های 
تالش  شرایطی  چنین  به  ما  رساندن  برای 

زیادی از خود نشان داده اند.
داد:  ادامه  نارنجی  الله های  سرمربی 
مواجه  بازیکن  تنوع  با  خطوط  همه  در  ما 

هستیم و این دست مربی را باز می کند. چه 
بسا در دو بازی پیش رو تغییراتی در ترکیب 

اصلی به وجود آورم.
تیم ملی فوتبال هالند در گروه خود در 
رده سوم جای دارد و با  تیم صدرنشین سه 
امتیاز فاصله دارد البته یک بازی عقب افتاده 
نسبت به ایرلند شمالی و آلمان دارد که در 

خواهد  آن صدرنشین  در  پیروزی  صورت 
شد.

انتخابی یورو  هالند قرار است که در  
ایرلند  برابر  بازی  دو  آینده  هفته   2020
شمالی و بالروس برگزار کند که در صورت 
پیروزی در آنها شانس باالیی برای صعود به 

یورو 2020 خواهد داشت.

دی لیخت: 
داور در اعالم پنالتی به نفع اینتر اشتباه کرد

کرد  اعالم  یوونتوس  مدافع 
به  توپ  اینتر  برابر  دیدار  در 
داور  و  نکرد  برخورد  بازویش 
اشتباهی  تصمیم  پنالتی  اعالم  در 

گرفت.
دی  ماتیاس  آس،  از  نقل  به 
ارزش  به  قراردادی  با  که  لیخت 
به  تابستان  در  یورو  میلیون   75
یوونتوس پیوست روزهای آسانی 
را در ایتالیا سپری نکرده است. در 

آ دو  بازی خود در سری  شروع 
اشتباهش برابر ناپولی منجر به باز 
شدن دروازه یوونتوس شد. با این 
حریفش   3 بر   4 پیر  بانوی  حال 
هالندی  مدافع  داد.  شکست  را 
جدیدش  تیم  با  را  خود  کم  کم  
با  مصاحبه  یک  در  و  داد  وفق 
فاکس اسپورت به وضعیت خود 
اکنون  که  لیخت  دی  پرداخت. 
سر  به  هالند  ملی  تیم  اردوی  در 

و  شمالی  ایرلند  برابر  تا  می برد 
بازی  درباره  کند  بازی  بالروس 
رفت برابر اتلتیکو مادرید در هفته 
نخست لیگ قهرمانان اروپا گفت: 
گفتم  خودم  به  بازی  آن  از  پس 
با  سپس  نیستم.  من  بازیکن  این 
شروع  بیشتری  نفس  به  اعتماد 
سیر  توانستم  و  کردم  بازی  به 

صعودی را در پیش بگیرم.
مورد  در  هالندی  مدافع 
اظهار کرد:  قراردادش  باالی  رقم 
خرید بزرگی محسوب می شد و 
نمی خواهم مرتکب اشتباه شوم. با 
این حال نباید این چنین فکر کرد. 

هرگز با این تفکر بازی نکرده ام.
ادامه  در  یوونتوس  بازیکن 
قبلی  دی  فیفا  به  نسبت  گفت: 
از  پس  می کند.  فرق  شرایطم 

بازی  شش  استونی  برابر  بازی 
خوب  بازی  پنج  که  دادم  انجام 
بود و یکی خیلی خوب. می توانم 
خیلی  سازگاری ام  که  بگویم 
بیشتر شده است اما هنوز هم باید 

بهتر شوم.
داربی  در  یکشنبه  یوونتوس 
را شکست  اینتر  یک  بر   2 ایتالیا 
داد و به صدر جدول صعود کرد. 
اظهار  رابطه  این  در  لیخت  دی 
و  بود  جنگ  یک  دیدار  آن  کرد: 
بود.  جریان  در  نزدیکی  رقابت 
فضا برای بازی خیلی کم بود و به 
همین خاطر شرایط برای مدافع ها 
سخت بود چون ضریب اشتباه ها 
بازی هایی  چنین  می رفت.  باال 
العاده  فوق  اینتر  با  رقابت  مانند 
قدرت  با  باید  چون  هستند 

چنین  هفته  طول  در  کنید.  بازی 
چیزی وجود ندارد. سعی می کنم 

اشتباه هایم را بر طرف کنم.
داور  اینتر  برابر  دیدار  در 
را  هالندی  مدافع  هند  خطای 
مارتینس  الئوتارو  و  کرد  اعالم 
گل  به  را  پنالتی  ضربه  توانست 
یک  بر  یک  بازی  تا  کند  تبدیل 
درباره  لیخت  دی  شود.  مساوی 
از  را  توپ  گفت:  اتفاق  این 
کامل  توپ  اما  دیدم  زاویه  یک 
را  توپ  نکرد.  برخورد  من  به 
و  نکردم  احساس  بازویم  روی 
به پهلویم برخورد کرد. به همین 
کردم   VAR درخواست  خاطر 
اما داور تصمیم برعکسی گرفت. 
پس از آن شانسی برای تغییر نظر 

داور وجود نداشت.

کافو: 
جام جهانی ۲۰۲۲ بی نظیر خواهد شد

سـتاره سـابق تیم ملـی فوتبـال برزیل 
آمادگـی قطـر برای برگـزاری جـام جهانی 

2022 را اسـتثنایی توصیـف کرد.
بـه نقـل از الـرای، جام جهانـی 2022 
در قـاره آسـیا و بـه میزبانـی کشـور قطـر 

برگـزار خواهد شـد.
کافـو سـتاره سـابق تیـم ملـی فوتبـال 
برزیـل کـه بـه قطـر سـفر کـرده اسـت از 
آمادگـی بسـیار بـاالی ایـن کشـور بـرای 
میزبانـی جـام جهانی 2022 سـخن به میان 
آورد. او گفـت: مـن چنـد بار به قطر سـفر 
کـرده ام. بایـد تاکیـد کنـم کـه تـا اکنـون 

اینگونـه  کـه  ام  ندیـده  را  هیـچ کشـوری 
آمـاده میزبانـی باشـد. قطـر چـه در زیـر 
سـاخت هـا و چه در سـاخت ورزشـگاه ها 
و  اسـت  داشـته  خوبـی  بسـیار  پیشـرفت 
همیـن باعـث شـده تـا یقین داشـته باشـم 
که این کشـور جـام جهانی اسـتثنایی و بی 

نظیـر را برگـزار خواهـد کـرد.
هـر  شـک  بـدون  داد:  ادامـه  کافـو 
جـام جهانـی یـک ویژگـی خـاص خـود 
را خواهـد داشـت امـا مـن اطمینـان دارم 
کـه جـام جهانـی قطـر خـاص و بـی نظیر 
خواهـد بـود چـرا کـه در اینجـا همـه چیز 

متفـاوت بـا دیگـر دوره هـا اسـت. شـاهد 
همـه  و  بـود  خواهیـم  اسـتثنایی  رقابـت 
در اینجـا از آمادگـی بسـیار باالیـی بـرای 

هسـتند. برخـوردار  میزبانـی 
او در پایـان گفـت: در قطـر مسـافت 
بیـن ورزشـگاه ها زیاد نیسـت و هـواداران 
برای رفتن از یک شـهر به شـهر دیگر و از 
یک ورزشـگاه به ورزشـگاه دیگر مسـافت 
زیـادی را طـی نمی کننـد. در اینجـا بـرای 
حمـل و نقـل نیـازی بـه هواپیمـا نیسـت 
و بـه همیـن خاطـر هـواداران مـی تواننـد 

بیشـتر از یـک بـازی را در روز ببیننـد.
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بر  گروهی  یا  و  شخص  نیز  را  رویداد  این 
عهده نگرفت.

نگرانیهاازتکراروقوعرویدادهایمشابه
دانشگاه  دانشجویان  از  راسخ،  علی جان 
غزنی می گوید که این انفجار حوالی ساعت 
10:08 حین وقفه ی درس رخ داده است. به 
گفته ی او، موادجاسازی شده در آخر »صنف 
غزنی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  سوم« 
پیش روی  در  »ما  است:  بوده  شده  جاسازی 
داد.  رخ  انفجار  که  بودیم  انجینری  بالگ 
اتاق  کلکین های  از  دود  کمی  آن،  از  پس 
این صنف بیرون شد. همه گیج شده بودند، 

نمی دانستند چه کار کنند.«
آرامش  لحظاتی  از  »پس  می افزاید:  او 
امنیتی  نیروهای  و  شد  حاکم  دوباره  نسبی 
فورا  آنان  شدند.  بالگ  این  ساختمان  وارد 
به  و  کشیده  بیرون  جا  این  از  را  زخمی ها 
دقیقه ای   20 فاصله  در  که  شفاخانه ها  طرف 
دانشگاه قرار دادند، انتقال دادند.« آقای راسخ 
تأکید می کند که او سایر دانشجویان از تکرار 

وقوع این گونه رویداد در دانشگاه نگرانند.
از  احساس،  جاوید  حال،  همین  در 
که  می گوید  نیز  غزنی  دانشگاه  استادان 
ساحه ی  در  دانشگاه  این  موقعیت  به خاطر 
شبیه  رویداد  وقوع  نگران  نیز  شهر  ناامن 
چندین  گذشته  در  »ما  است:  دیروز  انفجار 
دانشگاه  محوطه ی  داشته ایم،  مشابهی  مورد 
نیز از یک سو وسیع است و از سویی دیگر، 
نداریم.  آن  امنیت  تأمین  برای  کافی  نیروی 
نگران کننده  ما  برای  درازمدت  در  این ها 

است.«
همچنان به گفته ی معاون علمی دانشگاه 
غزنی، این دانشگاه را فقط 12 نیروی پولیس 
تأمین امنیت می کنند. مسعود نیکنام می گوید 
از فرماندهی  بارها  این دانشگاه  که مسئوالن 
وزارت  و  غزنی  والیت  مقام  و  پولیس 
نیروهای  اعزام  درخواست  عالی  تحصیالت 
است،  کرده  آن  امنیت  تأمین  برای  بیش تری 

اما این درخواست آنان بی جواب مانده بود.
مسئوالن  که  می افزاید  نیکنام  آقای 
دیداری  در  نیز  دیروز  عصر  غزنی  دانشگاه 
از  غزنی  والی  معاون  مبلغ،  محمدامین  با 
اقدامات  که  خواسته اند  حکومتی  مسئوالن 
دانشگاه  این  امنیت  تأمین  برای  جدی تری 
به  غزنی  والی  »معاون  گیرند:  د ست  روی 
که  داده گفت  مثبت  ما جواب  این خواست 
افزایش  دانشگاه  امنیتی  نیروهای  به زودی 

می یابد و تدابیر نیز جدی تر می شود.«

حوالی ساعت ده صبح دیروز )سه شنبه، 
یکی  داخل  در  در   انفجار  یک  میزان(   16
در  دری  ادبیات  دانشکده ی  صنف های  از 
گفته ی  به  داد.  رخ  غزنی  دولتی  دانشگاه 
رویداد  این  در  این والیت   محلی  مسئوالن 
اما،  حال  این  با  شدند.  زخمی  دانشجو   23
مسئوالن این دانشگاه می گویند که صرفا 12 
امنیت  تأمین  را  دانشگاه  این  پولیس  سرباز 

می کنند.
سخن گوی  سیرت،  احمدخان 
فرماندهی پولیس غزنی می گوید که اکثریت 
زخمی شدگان این رویداد، دانشجویان دختر 
دختر  دانشجوی   16 او،  گفته ی  به  هستند. 
این  زخمیان  شامل  پسر  دانشجوی  هفت  و 

هدف قرار می دهند. 
شهر  شرق  در  غزنی  دولتی  دانشگاه 
ناامن »قلعه ی جوز«  غزنی در ساحه ی نسبتا 
وقوع  از  آن  در  بارها  که  دارد  موقعیت 
داده شده است.  رویدادهای مشابهی هشدار 
رویداد  دانشگاه  این  مسئوالن  گفته ی  به 
مدت  در  که  است  رویدادی  سومین  دیروز 
این  اطراف  حومه های  در  گذشته  سال  یک 

دانشگاه رخ داده است.
در آخرین مورد حدود سه هفته ی پیش 
حامل  »کاستر«  نوع  موتر  یک  سنبله(   25(
دانشجو یان دانشگاه دولتی غزنی در نزدیکی 
ماین  حلقه  یک  با  دانشگاه  این  ساختمان 
رویداد  این  در  کرد.  برخورد  جاسازی شده 
نیز  دانشجو  پنج  و  کشته  موتر  این  راننده ی 
دیگر  دانشجوی   15 همچنان  شدند.  زخمی 
تشکیل  دختر  دانشجویان  را  بیش تر شان  که 
مسئولیت  بودند.  دیده  عصبی  شوک  می داد، 

دانشگاه غزنی در ناامن ترین نقطه ی شهر؛ 
جایی که تنها با ۱۲ سرباز نگهبانی می شود

است.
مسئولیت این رویداد را تا کنون شخص 
گروه  است.  نگرفته  عهده  بر  گروهی  یا  و 
طالبان که در بخش های از شهر غزنی حضور 
و فعالیت دارد، ساعاتی پس از وقوع انفجار 
در دانشگاه غزنی در اعالمیه ای این حمله را 
کار  رویداد  این  که  بود  گفته  کرده،  محکوم 

این جنگ جویان این گروه نبوده است.
والی  مطبوعاتی  دفتر  اما،  حال  این  با 
طالبان  به گروه  تلویحا  را  این رویداد  غزنی 
نسبت داده است. در اعالمیه ای که از سوی 
این دفتر به نشر رسیده آمده است که مخالفان 
مسلح با سرکوب شان توسط نیروهای دولتی، 
مورد  را  علمی  مراکز  و  عامه  اماکن  اکنون 

رویدادند.
مسعود نیکنام، معاون علمی این دانشگاه 
که  می گوید  اما  روز  اطالعات  روزنامه  به 
دست کم 33 دانشجو از جمله، 28 دانشجوی 
نتیجه ی  در  پسر  دانشجوی  پنج  و  دختر 
اما  نیکنام  آقای  شده اند.  زخمی  انفجار  این 
از  تن  دو  زخم  میان،  این  از  که  کرد  تأکید 
دانشجویان شدید بوده و برای درمان به کابل 
عصبی  شوک  هم  نفر  »سه  شده اند:  فرستاده 
زخمی  به گونه ی سطحی  هم  متباقی  و  دیده 

شده بودند.«
فرماندهی  سخن گوی  حال  همین  در 
ناشی  رویداد  این  که  می گوید  غزنی  پولیس 
از انفجار یک حلقه ماین جاسازی شده بوده 

جلیل رونق

علی جان راسخ، از دانشجویان 
که  می گوید  غزنی  دانشگاه 
ساعت  حوالی  انفجار  این 
درس  وقفه ی  حین   ۱۰:۰۸
گفته ی  به  است.  داده  رخ 
آخر  در  موادجاسازی شده  او، 
دانشکده ی  سوم«  »صنف 
ادبیات دانشگاه غزنی جاسازی 
در  »ما  است:  بوده  شده 
پیش روی بالگ انجینری بودیم 
که انفجار رخ داد. پس از آن، 
اتاق  کلکین های  از  دود  کمی 
همه  شد.  بیرون  صنف  این 
گیج شده بودند، نمی دانستند 
چه کار کنند.«


