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کشتارغیرنظامیانرا
بسکنید

انتخاباتریاستجمهوری
بولیوی به دور دوم
کشیده شد

۶

اطالعات روز :اوو مورالس،
رییسجمهوری بولیوی در مرحله
دوم انتخابات ریاستجمهوری...

هشدار دوباره
کوریای شمالی
به واشینگتن و سئول

۶

یک مقام ارشد نظامی کوریای
شمالی در کنفرانسی در چین هشدار
داد که آمریکا و...

جدایی دو بازیکن ،شرط
انتقال اریکسن به رئال

۷

رئال مادرید در نقل و انتقاالت
زمستانی وارد عمل نخواهد شد مگر
اینکه دو بازیکن خود را...

وودوارد :منچستر یونایتد
فروشی نیست

۷

اد وودوارد ،مدیر اجرایی باشگاه
منچستریونایتد ،اعالم کرد که این
باشگاه فروشی نیست و...
عبداهلل:

مردم به چیزی کمتر از شفافیت
درانتخابات،قانعنیستند

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
کشور در دیداری با نانسی پلوسی ،رییس مجلس
نمایندگان امریکا گفته است مردم افغانستان منتظر
اعالن نتایج انتخابات ریاستجمهوری از سوی
کمیسیون مستقل انتخابات هستند .آقای عبداهلل
تأکید کرده است که مردم به چیزی کمتر از
شفافیت در روند انتخابات قانع نیستند.
در اعالمیهی ریاست اجراییه آمده است که
این دیدار شام دو روز پیش...
۲

سنگهای آسیاب؛«رمانی
کهحضورهمهجانبهیسیاست
در جامعه را روایت میکند»

رمان سنگهای آسیاب بهتازگی از سوی
انتشارات دانشگاه در هزار نسخه در کابل منتشر
شده است .این رمان در قطع رقعی و  645صفحه
به چاپ رسیده است .علی کریمی ،نویسندهی این
رمان ،پیش از این دو مجموعه داستان به نامهای
«دو رنگ در یک بستر» و «نگینها» نیز منتشر
کرده است .او میگوید مدت  37سال معلم بوده و
ادبیات درس داده است .آقای کریمی در مکاتب از
جاغوری تا پاکستان و...
۵

 6ماهِ «خونبار» غیرنظامیان در افغانستان:

طالبان عامل  75درصد تلفات بودهاند

گزارش تازهی حقوق بشر از
میزان تلفات غیرنظامیان در افغانستان
نگرانکننده است .وضعیت پیشآمده
نشان میدهد که گروه تروریستی
بهشمول طالبان پروای جان غیرنظامیان
را ندارند و بهصورت آشکار هدف
آنها کشتار غیرنظامیان است .براساس
گزارش کمیسیون حقوقبشر افغانستان،
تلفات غیرنظامیان روزبهروز در حال
افزایش است .در پی این وضعیت
مردم افغانستان روزهای خونباری را
پشتسر میگذارد .در تازهترین مورد
حملهی خونین در ننگرهار تلفات
سنگینی برجای گذاشت .تروریستان
مردم بیگناه و غیرنظامیان را هنگام
عبادت در مسجد هدف قرار دادند که
در آن بیش از  70تن کشته شدند .کشتار
از این دست که بهصورت مشخص
غیرنظامیان را هدف قرار میدهد ،بدون
شک جنایت جنگی و نقض اساسی
قوانین و اصول بینالمللی جنگ است.
در شش ماه گذشته بیش از
ششهزار و  400غیرنظامی بهشمول
زنان و کودکان در افغانستان کشته و
زخمی شدهاند .کمیسیون حقوق بشر
گفته است که...

۴

چرا امریکا در مذاکرات صلح
بدعملمیکند؟

ماه گذشته دونالد ترمپ ،رییسجمهور ایاالت متحده
از گفتوگوهای صلح افغانستان خارج شد و روزنهی
نادری را که برای پایاندادن به یک جنگ طوالنی ،راکد و
منفور مهیا شده بود ،برای فعال بست .جزئیات توافقی که
زلمی خلیلزاد ،نماینده ایاالت متحده در مذاکرات با طالبان
تقریبا نهایی کرده بود ،هرچه باشد ،آنچه را دیدیم نمایش
دیدگاه متناقض و اغلب خودویرانگر ایاالت متحده در مورد
توافقات صلح است که سیاست خارجی این کشور را اغلب
با مشکل مواجه میکند.
ترمپ تصمیم لغو مذاکرات را پس از آن گرفت که
انتقادها از این روند افزایش یافت .این انتقادهای بیشتر
مبنی بر این بود که مذاکرات صلح به طالبان مشروعیت
میبخشد ،حکومت افغانستان را مشروعیتزدایی میکند ،به
طالبان بیش از حد امتیاز میدهد ،اما خیلی کم نصیب ایاالت
متحده میشود .برخی از این انتقادها منطقی بودند ،اما در
بیشتر آنها واقعیتهای اساسی نادیده گرفته شده بود.
جنگ افغانستان جنگ قابلپیروزی نیست ،بنبست چندین
سالهی این جنگ برای بیشتر امریکاییها و...

۳

۲

داستانغمانگیزپشکشیرآغا

حاجی شیرآغا در یک خانوادهی فقیر ،متدین و علمپرور
چشم به جهان گشود (بیشتر مردم نجیب افغانستان وقتی
چشم به جهان میگشایند ،خانوادههایشان فقیر ،متدین و
علمپرورند) .وی تنها فرزند خانوادهاش بود و تا زمانیکه
پدر بزرگوارش زنده بود ،دست به هیچ کاری نزده بود.
پدرش یکی از عیاران دوران خودش بوده و به قول دوستان
نزدیکش ،فقط در برابر دو چیز شکسته بود .یکی در برابر
زنان مردم (بهخاطر حیایی که داشت) و دیگری هم در برابر
شیرآغا (از بس که برایش نازدانه بوده) .اما بقیه را هر وقت
الزم میدید ،هیچ آدم حساب نمیکرد.
شیرآغا بعد از فوت پدرش ،ناگهان با عالمی از
مسئولیت مواجه شد .کاربار پدرش برایش سختی میکرد.
اما مالی مسجد به داد شیرآغا رسید .مال عزتاهلل ساعی به
شیرآغا پیشنهاد داد که فورا عزم سفر به بیتاهلل شریف کند
و آنجا هم برای آمرزش پدرش دعا کند ،هم از خداوند
متعال بخواهد که مشکالت کار و زندگی را برایش آسان
کند .مال در کمال شکستهنفسی و تواضع به شیرآغا گفته بود
که حاضر است او را در این راه همراهی کند .شیرآغا پذیرفته
بود و بعد از آن سفر ،همه او را حاجی شیرآغا میگفتند.
حاجی شیرآغا در برگشت از سفر به...
۴

سازانتخابات،رقصصلح
دو روز پیش رییس جمهور و رییس اجراییهی حکومت
وحدت ملی در کابل میزبان مارک اسپر ،وزیر دفاع و نانسی
پلوسی رییس مجلس نمایندگان ایاالت متحده بودند .در
یک هفتهی گذشته ،عالوه بر این دو مقام ارشد دولت
ایاالت متحده ،الیس ویلز سرپرست معاون وزیر خارجهی
امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ،مارکوس پوتسل،
فرستادهَی ویژهی آلمان برای افغانستان ،رونالد کوبیا،
نمایندهی خاص اتحادیهی اروپا برای افغانستان ،پیر آلبرت
الساس ،فرستادهی ویژهی ناروی برای افغانستان و سان
یوشی ،فرستادهی ویژهی چین برای افغانستان با مقامات
حکومت وحدت ملی دیدار کردهاند .همزمان با این دیدارها،
سفرای کشورهای هند ،ایران و بریتانیا نیز مالقاتهایی با
سران و مقامات ارشد حکومت داشتهاند .موضوع اصلی در
این دیدارها و گفتوگوها ،پروسهی صلح افغانستان بوده
است.
پس از آغاز مذاکرات ایاالت متحده با طالبان در دوحه،
اتحادیهی اروپا ،آلمان ،ناروی و چین به مرور نقش برجسته
و تعیینکنندهای در پروسهی صلح افغانستان تعریف کردند.
پیش از آن که مذاکرات صلح میان ایاالت متحده و...

۵
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عبدهللا:

مردم افغانسـتان  6ماه خونین را پشـت سـر
گذاشـته اسـت .براسـاس گزارش کمیسیون
حقـوق بشـر افغانسـتان ،تلفـات غیرنظامیان
در  6مـاه گذشـته و نسـبت بـه زمان مشـابه
آن در سـال گذشـته  8درصـد افزایـش یافته
اسـت .در  6مـاه گذشـته بحـث صلـح بیش
از هـر زمـان دیگـری داغ بـوده و مواضـع
طرفهـای درگیـر نیـز بیـش از هـر زمانـی
دیگـری نزدیکتـر .تـا جایـیکـه در یـک
مرحلـه میـان واشـنگتن و طالبـان توافـق
نهایـی و آمـادهی امضـا بـود .در گـزارش
کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان طالبـان
مسـئول  75درصـد تلفـات غیرنظامیـان
در کشـور معرفـی شـده اسـت .ایـن نشـان
میدهد کـه گروه طالبـان متأسـفانه همزمان
بـا مذاکـرات صلـح بهصـورت بیپـروا بـه
کشـتن مردم و غیرنظامیان دسـت زده است.
در حملـهی خونیـن روزجمعـه در ننگرهـا
هرچنـد طالبان آنرا محکوم و دستداشـتن
در آنرا رد کـرد ،امـا طالبان نمیتواند از بار
این مسـئولیت شـانه خالی کند .زیـرا طالبان
مسـبب ایـن وضعیـت اسـت .بـه عبـارت
دیگـر ،ایـن طالبـان اسـت کـه آتـش جنگ
را در افغانسـتان شـعلهور نگهداشـته و بانی
روزهـای خونیـن مـردم افغانسـتان شـناخته
میشـود .از ایـنرو گـروه طالبـان نمیتواند
از مسـئولیت شـانه خالی کنـد و نپذیرفتن یا
نکوهـش حملـهی تروریسـتی به مسـجدی
در ننگرهـار ،چیزی از مسـئولیت طالبان کم
نمیکنـد .اگـر از نظـر گروه طالبـان حملهی
انتحـاری و کشـتار غیرنظامیان قابل نکوهش
اسـت ،خـود این گـروه باید از کشـتار مردم
و انجـام حملات انتحـاری دسـت بردارند.
در گـزارش حقـوق بشـر افغانسـتان آمـده
اسـت کـه طالبان مسـئول  75درصـد تلفات
غیرنظامیـان اسـت .بارهـا طالبـان دسـت به
حملات زدهانـد کـه خونبارتـر از حملهی
روز جمعـه ننگرهـار بوده اسـت.
در اینروزهـا تالشهـای تـازه بـرای
آغـاز گفتوگوهـای صلـح با طالبان شـدت
گرفتـه اسـت .رفتوآمدهـای مقامهـای
امریکایـی بـه افغانسـتان بیربـط بـه آغـاز
گفتوگوهـای دوبـاره نیسـت .طالبـان نیـز
بارهـا گفتـه اسـت که آمـادهی از سـرگیری
مذاکـرات اسـت .امـا هـر نـوع گفتوگـو
در سـایهی کشـتار مـردم افغانسـتان بیمعنا
اسـت .طالبـان حملههـای انتحـاری زیـادی
را در کارنامـهی خـود دارد کـه قربانیـان آن
ن گروه
بیشتـر غیرنظامیان اسـت .و اگـر ای 
مدعـی صلحخواهـی اسـت ،بایـد از جنـگ
و از حملههـای انتحـاری دسـت بـردارد و
کشـتار مـردم و غیرنظامیـان را بـس کند .در
یـازده ماه مذاکـرات فشـردهی دیپلماتهای
ایـاالت متحـده و نماینـدگان طالبـان اگرچه
تـا آسـتانهی امضـای توافقنامـهی صلـح به
پیـش رفته بـود ،امـا در عمل شـیرازهی این
توافـق بهدلیـل اصـرار و تـداوم طالبـان بـه
خشـونت از هـم پاشـید .مذاکـرات صلـح
دیـر یـا زود آغاز میشـود .در صـورت آغاز
دوبـارهی ایـن رونـد ،خاموشـی تفنگهـا
و پایـان حملههـای انتحـاری بهعنـوان
مالحظـهی جـدی مطرح باشـد.
در گـزارش کمیسـیون حقـوق بشـر،
حکومـت نیـز مسـئول بخشـی از تلفـات
غیرنظامیـان شـناخته شـده اسـت .بهرغـم
اینکـه نیروهـای امنیتـی بایـد دقـت
بیشتـر را در حفـظ جـان غیرنظامیـان
در جنگهـا و منازعههـا بـه خـرج دهـد،
حکومـت مسـئولیت تأمیـن امنیت مـردم را
دارد .اگـر گروههـای تروریسـتی بهشـمول
طالبـان بـه هـر دلیلـی از کشـتار غیرنظامیان
ابایـی ندارنـد ،دولـت نیـز در تأمیـن امنیت
شـهروندان نـاکام بـوده اسـت .مشـکالت
در رهبـری نیروهـای امنیتـی بارهـا فاجعـه
آفریـده اسـت .ضعـف اسـتخباراتی باعـث
شـده کـه گروههـای تروریسـتی و طالبـان
بهراحتـی هرجایـی را کـه بخواهنـد ،هـدف
قـرار دهنـد .آخریـن حملـهی طالبـان در
منطقـه مکرویان و در فاصلـهی کمی از نهاد
ریاسـتجمهوری شـاهد این مدعی اسـت.
بنابرایـن ،حکومـت افغانسـتان نیـز در برابر
کشتهشـدن سرسـامآور غیرنظامیان پاسخگو
اسـت و بایـد پاسـخ دهـد؛ زیـرا حکومـت
مسـئول تأمیـن امنیـت جـان شـهروندان
ا ست .

مردم به چیزی کمتر از شفافیت در انتخابات ،قانع نیستند

اطالعـات روز :عبـداهلل عبـداهلل،
رییـس اجرایـی کشـور در دیـداری بـا
نانسـی پلوسـی ،رییس مجلس نمایندگان
امریـکا گفته اسـت مردم افغانسـتان منتظر
اعلان نتایـج انتخابات ریاسـتجمهوری
از سـوی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات
هسـتند .آقـای عبـداهلل تأکیـد کرده اسـت
کـه مـردم به چیـزی کمتر از شـفافیت در
رونـد انتخابـات قانـع نیسـتند.
در اعالمیـهی ریاسـت اجراییـه آمده
اسـت کـه ایـن دیـدار شـام دو روز پیش

(یکشـنبه 28 ،میـزان) در قصـر سـپیدار
انجـام شـده و آقـای عبـداهلل خواسـتار
ادامـهی همکاریهـای مشـترک و
اسـتراتژیک میـان کابل و واشـنگتن شـده
اسـت.
در اعالمیـه بـه نقل از رییـس اجرایی
کشـور آمـده اسـت« :مـردم افغانسـتان
انتخابـات ریاسـتجمهوری را موفقانـه
ت سـر گذاشـتند و بهرغم تهدیدهای
پشـ 
طالبـان بـرای دفـاع از ارزشهـای
مردمسـاالری بـه پـای صندوقهـای رأی

رفتنـد و بـه نامـزد مـورد نظـر خـود رأی
دادنـد .اکنـون مـردم افغانسـتان منتظـر
اعلان نتایج از سـوی کمیسـیونمسـتقل
انتخابـات هسـتند و بـه چیـزی کمتـر از
شـفافیت قانـع نیسـتند».
در همیـن حـال رییـس مجلـس
نماینـدگان امریـکا نیـز از برگـزاری
موفقانـهی انتخابات ریاسـتجمهوری در
افغانسـتان اسـتقبال کـرده و بـر شـفافیت
رونـد بـرای اعتباربخشـی بـه دموکراسـی
و مشـروعیت حکومـت برخاسـته از

انتخابـات تأکیـد کـرده اسـت.
ریاسـتجمهوری
انتخابـات
افغانسـتان در تاریـخ ششـم میـزان در
سـایهی تهدیـدات بلنـد امنیتـی برگـزار
شـد .انتظـار میرفـت کـه نتایـج ابتدایـی
ایـن انتخابـات روز شـنبه گذشـته (27
میـزان) اعلان شـود ،امـا کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات اعالم کرد کـه به علت
«مشـکالت تخنیکـی و بیشتـر بهمنظـور
تأمین شـفافیت» اعلام نتایـج را به تأخیر
انداختـه اسـت.

پس از وزیر دفاع ،رییس مجلس نمایندگان امریکا به کابل آمد
اطالعات روز :نانسی پلوسی ،رییس مجلس نمایندگان
ایاالت متحدهی امریکا در رأس یک هیأت ترکیبی از
نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواهان این کشور
به کابل آمده و با رهبران حکومت وحدت ملی و دیگر اعضای
ارشد حکومت دیدار کرده است.
در یک بیانیهی دفتر خانم پلوسی آمده است که در این
دیدار دو طرف روی موضوعاتی از جمله پیشرفتها در
عرصهی حکومتداری ،پیشرفتهای اقتصادی و امنیت بحث
و گفتوگو کردهاند.
به نقل از بیانیه ،هیأت امریکایی در این دیدار روی مبارزه
با فساد که امنیت و اقتصاد افغانستان را متأثر میکند ،تأکید
کرده است.
از سویی هم خانم پلوسی با فعاالن جامعه مدنی و حقوق
زنان در افغانستان دیدار کرده است .او گفته است در حالی که
زنان افغانستان به پیشرفتهایی دست یافتهاند ،اما نیاز است
که فرصتهای تحصیلی و اقتصادی پایدار برای دختران در
افغانستان تضمین شود.
در همین حال ارگ ریاستجمهوری در اعالمیهای گفته
است« :جانب افغانستان در این دیدار در مورد پیشرفتها
در عرصههای حکومتداری خوب ،مبارزه با تروریزم و
فساد اداری ،اصالحات در بخشهای خدمات ملکی و رشد
معارف و صحت صحبت کرد و بر صلح پایدار که منافع مردم

افغانستان در آن حفظ باشد ،تأکید نمود».
به نقل از اعالمیهی ارگ ،خانم پلوسی نیز گفته است که
دلیل حضور آنها در افغانستان این است که «یک زمانی طالبان
در این کشور میزبان تروریستان بودند که باالی ما حمله کردند
و ما هرگز نمیخواهیم که افغانستان دوباره به النهی تروریزم
مبدل گردد».
سفر رییس مجلس نمایندگان امریکا به کابل در حالی
صورت گرفته است که دو روز قبل (یکشنبه 28 ،میزان)
مارک اسپر ،وزیر دفاع امریکا نیز در یک سفر غیرمنتظره به
کابل آمده بود .آقای اسپر شام دو روز پیش با رییسجمهور
اشرف غنی در ارگ ریاستجمهوری دیدار کرد.
ارگ ریاستجمهوری در اعالمیهای گفته بود که دو
طرف روی مسایل امنیتی افغانستان ،منطقه و فرامنطقه ،مبارزه
با تروریزم ،تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
و همکاریها میان دو کشور صحبت کردهاند.
به نقل از اعالمیهی ارگ ،رییس جمهور غنی در مورد
«اقدامات عملی و سیستماتیک» حکومت افغانستان در راستای
مبارزه با فساد اداری ،بهویژه مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی
و دفاعی افغانستان صحبت کرده است.
در اعالمیه آمده بود« :در این دیدار هر دو جانب ضمن
صحبت در خصوص اقدامات بعدی در پروسهی صلح ،در
مورد اوضاع افغانستان ،منطقه و فرامنطقه نیز بحث و گفتوگو

کردند».
در همین حال آقای اسپر نیز در یک پیام تویتری گفته
است که او با رییسجمهور غنی در مورد تعهد امریکا به
مأموریت حمایت قاطع و تقویت همکاریها میان دو کشور
گفتوگو کرده و به توافق رسیدهاند که افغانستان نباید بار
دیگر به پناهگاه امن برای هراسافگنان تبدیل شود.
پیشتر اسوشیتدپرس گزارش کرده بود که وزیر دفاع
امریکا به خبرنگارانی که با او در این سفر همراه بودهاند،
گفته است که هدف سفرش به افغانستان این است که یک
توافقنامهی صلح به دست بیاید و یک توافقنامهی سیاسی،
این بهترین راه رو به جلو است .او همچنان گفته بود که امریکا
میتواند شمار نیروهای خود را در افغانستان تا به  ۸هزار و
 ۶۰۰سرباز کاهش دهد و این امر روی مبارزه علیه تروریزم در
افغانستان تاثیر نمیگذارد .او گفته است که خروج این نیروها
تنها در صورت توافق صلح با طالبان انجام خواهد شد.
مذاکرات صلح میان امریکا و گروه طالبان در تاریخ
شانزدهم سنبله در پی کشتهشدن دوازده نفر از جمله یک
سرباز امریکایی در یک حملهی طالبان در کابل ،از سوی
دونالد ترمپ ،رییس جمهور امریکا متوقف شد .به تازگی
تالشها برای از سرگیری این مذاکرات آغاز شده است و هنوز
روشن نیست چه زمانی مذاکرات دوباره به صورت رسمی از
سر گرفته میشود.

سرپرست وزارت داخله:

فرماندهان طالبان در غارها پنهان شدهاند
اطالعات روز :محمدمسعود
اندرابی ،سرپرست وزارت
داخلهی کشور میگوید که
رهبری طالبان در حال حاضر
با جنگجویان «گمراهشده»ی
این گروه که در برابر نیروهای
امنیتی و دفاعی میجنگند ،هیچ
نوع رابطه و تماسی ندارد.
آقای اندرابی که دیروز
(دوشنبه 29 ،میزان) در مراسم
نامگذاری اکادمی پولیس
ملی افغانستان بهنام «شهید
عبدالرازق» صحبت میکرد،
همچنان گفت که والی نامنهاد
طالبان در یک غار و فرماندهان

این گروه در غار دیگر پنهان
شدهاند و تنها کسانی که گمراه
شدهاند ،در برابر نیروهای امنیتی
میجنگند.
اندرابی افزود« :همانطوری
که رهبریشان [رهبری طالبان]
در کویته و در قطر و در هر
طرف میگردند ،حتا در سطح
والیت امروز رهبریشان هیچ
نوع تماسی با طالبانی که جنگ
میکنند و بهنام جهاد گمراه
شدهاند ،ندارند».
سرپرست وزارت داخله
تأکید کرد که گروه طالبان در
سال جاری از سوی نیروهای

امنیتی و دفاعی شکست خورده
و عملیات «الفتح» این گروه تنها
در حد یک «شعار» باقی مانده
است.
به گفتهی او ،گروه طالبان
در اراضی هیچ نوع پیشرفتی
نداشته است ،بلکه با مقاومت
شدید و قاطع نیروهای امنیتی
و دفاعی مواجه شده است .او
تأکید کرد که طالبان روحیهی
جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی
را باخته و این مهم در سالهای
اخیر دیده نشده بوده است.
از سویی هم سرپرست
وزارت داخله در این مراسم

گفت که انتظار دارد که با
نامگذاریشدن اکادمی پولیس
ملی افغانستان بهنام «شهید
عبدالرازق» ،سربازان این اکادمی
با اندیشه و فکر او [عبدالرازق]
آراسته شوند.
آقای اندرابی خاطرنشان
کرد که مردم افغانستان سالهاست
که بار سنگین جنگ را تحمل
میکنند ،اما نیروهای پولیس با
شجاعت و غرور ،محنت این
جنگ را برای آرامش مردم به
دوش کشیدهاند.
ملی
پولیس
اکادمی
افغانستان پس از آن بهنام «شهید

عبدالرازق» نامگذاری شد که
روز جمعه هفتهی گذشته (26
میزان) ،رییسجمهور اشرف
غنی در اولین سالگرد ترور
عبدالرازق در کابل گفته بود که
اکادمی پولیس ملی افغانستان
عبدالرازق»
«شهید
بهنام
نامگذاری خواهد شد.
جنرال عبدالرازق ،در
بیستوششم ماه میزان سال
 ۱۳۹۷هجری خورشیدی ،در
تیراندازی یک محافظ والی
قندهار ،جان باخت .گروه طالبان
مسؤلیت این رویداد را به عهده
گرفته بود.

نیویارکتایمز:

در یک سال گذشته امریکا  ۲هزار سربازش را از افغانستان بیرون کرده است
اطالعـات روز :جنـرال اسـکات میلـر،
فرمانـده عمومی نیروهای ناتو در افغانسـتان
گفتـه اسـت کـه ایاالت متحـدهی امریـکا از
سـال گذشـته تا کنون حدود دوهزار سـرباز
را بـه تدریـج و خاموشـانه از افغانسـتان
خـارج کرده اسـت.
نیویـارک تایمـز بـه نقـل از آقـای میلر
گـزارش کـرده اسـت که بـا کاهـش دوهزار
نفـری ،در حـال حاضـر شـمار نیروهـای
امریکایـی در افغانسـتان بـه حـدود  12هزار
سـرباز رسـیده است.

در همیـن حـال شـماری دیگـر از
مقامهـای امریکایـی و افغـان مشـروط بـه
افشانشـدن نامشـان بـه نیویـارک تایمـز
گفتهانـد کـه شـمار نیروهـای امریکایـی در
افغانسـتان در نهایـت بـه  8هـزار و 600
سـرباز [تقریبـا بـه انـدازهی کاهـش اولیـه
کـه در پیشنویـس توافقنامـهی طالبـان
بـا امریـکا کـه مـاه گذشـته از سـوی ترمپ
منتفـی اعلام شـد] کاهـش خواهـد یافـت.
بـه نقـل از این مقامهـا ،امریـکا بهجای
یـک دسـتورالعمل رسـمی بـرای خـروج،

نیروهـا را از طریـق یـک رونـد تدریجـی
خـارج میکنـد .نیویـارک تایمـز همچنان به
نقـل از ایـن مقامها گـزارش کرده اسـت که
امریـکا حتـا بیآنکـه بـا طالبـان بـه توافـق
برسـد ،چنـد هزار نیرویـش را بـه تدریج از
افغانسـتان خـارج میکنـد.
از سـویی هـم یک مقـام بلندپایـه افغان
گفتـه اسـت کـه دولـت افغانسـتان بـا ایـن
شـیوهی کاهـش نیروهـای امریکایی مسـتقر
در افغانسـتان موافقـت کـرده ،امـا در مـورد
زمانبنـدی آن چیـزی نگفتـه اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه مـارک اسـپر
دو روز پیـش (یکشـنبه 29 ،میـزان) هنگام
سـفرش به افغانسـتان بـه خبرنگارانـی که با
او در ایـن سـفر همـراه بودهاند ،گفته اسـت
کـه امریـکا میتوانـد شـمار نیروهـای خود
را در افغانسـتان تـا به  8هزار و  600سـرباز
کاهـش دهـد و ایـن امـر روی مبـارزه علیه
تروریـزم در افغانسـتان تاثیـر نمیگـذارد .او
گفتـه اسـت کـه خـروج ایـن نیروهـا تنهـا
در صـورت توافـق صلـح بـا طالبـان انجـام
خواهد شـد.

طالبان فرمانده پیشین پولیس ولسوالی ادرسکن هرات را کشتند
اطالعات روز :منابع محلی در والیت هرات میگویند که گروه طالبان غالم رسول،
فرمانده پیشین ولسوالی ادرسکن و مال امام یک مسجد را به قتل رساندهاند.
جیالنی فرهاد ،سخنگوی والی هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان این
فرد را دو شب قبل (یکشنبه 28 ،میزان) در روستای «نوآباد» ولسوالی ادرسکن از پیش
روی مسجد ربوده و سپس به قتل رساندهاند.

آقای فرهاد همچنان گفت که تحقیقات پولیس برای بازداشت عامالن این رویداد
آغاز شده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است.
ادرسکن از جمله ولسوالیهای ناامن هرات به شمار میرود جنگجویان گروه طالبان
در بخشهایی از این ولسوالی حضور و فعالیت گستردهی تروریستی دارند.

چرا امریکا در مذاکرات صلح بد عمل میکند؟
مـاه گذشـته دونالـد ترمـپ ،رییسجمهور
ایـاالت متحـده از گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان خـارج شـد و روزنهی نـادری را که
بـرای پایـاندادن بـه یک جنـگ طوالنـی ،راکد
و منفـور مهیـا شـده بـود ،بـرای فعلا بسـت.
جزئیـات توافقـی کـه زلمـی خلیـلزاد ،نماینده
ایـاالت متحـده در مذاکـرات بـا طالبـان تقریبـا
نهایـی کرده بـود ،هرچه باشـد ،آنچـه را دیدیم
نمایـش دیـدگاه متناقض و اغلـب خودویرانگر
ایـاالت متحـده در مـورد توافقات صلح اسـت
کـه سیاسـت خارجـی ایـن کشـور را اغلـب با
مشـکل مواجـه میکنـد.
ترمـپ تصمیـم لغـو مذاکـرات را پـس
از آن گرفـت کـه انتقادهـا از ایـن رونـد
افزایـش یافـت .ایـن انتقادهـای بیشتـر مبنـی
ن بـود کـه مذاکـرات صلـح بـه طالبـان
بـر ایـ 
مشـروعیت میبخشـد ،حکومـت افغانسـتان
را مشـروعیتزدایی میکنـد ،بـه طالبـان
بیـش از حـد امتیـاز میدهـد ،امـا خیلـی کـم
نصیـب ایـاالت متحـده میشـود .برخـی از
ایـن انتقادهـا منطقـی بودنـد ،امـا در بیشتـر
آنهـا واقعیتهـای اساسـی نادیده گرفته شـده
بـود .جنـگ افغانسـتان جنـگ قابلپیـروزی
نیسـت ،بنبسـت چندیـن سـالهی ایـن جنـگ
بـرای بیشتـر امریکاییهـا و همـهی افغانهـا
غیرقابلقبـول اسـت و توافـق سیاسـی ،ولـو
مسـتلزم سـازشهای نادرسـت ،تنهـا راه
برونرفـت از ایـن معضـل اسـت .بـا اینوجود
وقتـی مسـیر بـرای چنیـن توافقـی بـاز شـد،
بیشتـر سیاسـیون و دسـتگاه سیاسـی امریکا از
ادامـهی راه پـا پـس کشـیدند.
ایـن تناقـض و ناسـازگاری مختـص
افغانسـتان نیسـت .بیشتـر سیاسـتگذاران
ایـاالت متحـده خواهـان صلـح و پایـان جنـگ
داخلـی در خاورمیانـه و آفریقـا هسـتند .همین
امـر در مـورد توافقـات هسـتهای ،اگـر مسـأله
توافـق صلح باشـد ،با ایـران یا کوریای شـمالی
نیـز صـدق میکنـد .در هر مورد ایـاالت متحده
بـا مشـکلی روبهرو اسـت که سـالها یـا دههها
ادامـه داشـته اسـت و بیشتـر مقامـات امریـکا
اکنـون میخواهنـد از وضـع نامسـاعد موجـود
خلاص شـوند .تالشهـای دیپلماتیـک بـرای
انجـام ایـن کار بـا انتقادهـای مشـابهی روبـهرو
هسـتند .منتقـدان میگوینـد کـه «بیـش از حـد
امتیـاز داده شـده»« ،خیلـی کـم امتیـاز گرفتـه
ش از حـد نرمی
شـده»« ،بـا دشـمنان امریـکا بی 
صـورت گرفتـه» و با «دوسـتان امریـکا بیش از
حـد تندی شـده ».وقتـی چنیـن انتقادهایی زیاد
میشـوند ،رهبـران تمایـل دارنـد کـه توافقـات
دم دسـت را رهـا کننـد یـا دیپلماسـی را بـه
نفـع نمایشهـای بـه لحـاظ سیاسـی قویتـر
کنـار بگذارنـد .ایـاالت متحـده تمایـل دارد که
بـرای هـر بنبسـتی پـای پول را وسـط بکشـد.
سیاسـتگذاران در واشـنگتن تمایـل دارنـد
بـدون متوقفکـردن برنامههـای هسـتهای و
موشـکی دشـمن ،تحریمهـا را شـدیدتر کننـد
و سـربازان امریکایـی بـدون اینکـه امیـد تغییر
در میـدان نبـرد وجود داشـته باشـد ،بکشـند یا
کشـته شـوند .به ایـن ترتیب جنگهـای امریکا
یـا درگیریهـای سـطح پاییـن ایـن کشـور
سـالها و دهههـا طـول میکشـد .ایـاالت
متحـده در هـر درگیـری تمایـل دارد دروازهی
گفتوگـو را بـاز بگـذارد ،اما مذاکـره بهندرت
اولویـت اصلـی ایـاالت متحـده میشـود و
بهنـدرت از چشـماندازی واقعبینانـه برخـوردار
اسـت .ایـن رویکـرد بایـد تغییـر کند.

این تناقض و ناسازگاری
مختص افغانستان نیست.
سیاستگذاران
بیشتر
ایاالت متحده خواهان
صلح و پایان جنگ داخلی
در خاورمیانه و آفریقا
هستند .همین امر در مورد
توافقات هستهای ،اگر
مسأله توافق صلح باشد ،با
ایران یا کوریای شمالی نیز
صدق میکند .در هر مورد
ایاالت متحده با مشکلی
روبهرو است که سالها یا
دههها ادامه داشته است
و بیشتر مقامات امریکا
اکنون میخواهند از وضع
نامساعد موجود خالص
شوند.
حتـا وقتـی کـه ایـاالت متحـده خواهـان
توافـق صلـح بهطور کلی بـدون درنظـر گرفتن
جزئیات آن اسـت ،دسـتکم چهـار مانع عمدتا
روانـی مانع پیشـرفت میشـوند.
اولیـن مانـع توهـم یـک توافـق تمـام و
کمـال اسـت .ایـاالت متحده دالیـل خوبی دارد
کـه میخواهـد کوریـای شـمالی خلعسلاح
هستهای شـود ،بشار اسـد رییسجمهور سوریه
از قـدرت کنـار بـرود و دسـت ایـران از جهـان
عـرب کوتـاه شـود .بـا اینحـال ،هیچیـک این
خواسـتهها تمـام و کمـال شـدنی نیسـتند ،بلکه
بـه هرانـدازه کـه ایـاالت متحـده سـازش کند،
مذاکـرات میتوانـد منجـر بـه سـازش بیشتـر
از جانـب طـرف دیگـر شـود .بـاری «بنیامیـن
نتانیاهـو» در سـخنانی بـه یادماندنـی در مـورد
ق هسـتهای ایران بـه کنگره ایـاالت متحده
توافـ 
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گفـت« :بدیـل ایـن توافق بـد یک توافق بسـیار
بهتـر میباشـد ».بـا اینحـال ،مذاکرهکننـدگان
ایـاالت متحده بیکفایـت نیسـتند« .توافق بهتر»
معمـوال خیـال واهـی بیـش نیسـت ،توهمـی
اسـت کـه مانـع پیشـرفت ملموس میشـود.
مانـع دوم جذابیـت قدرت سـخت اسـت.
مـردم امریـکا عمدتـا مخالـف تعهـدات نظامی
جدیـد بهویـژه بـرای جنگهـای خاورمیانـه
هسـتند ،امـا مخالفتـی بـا تحریمهـا ،حملات
هوایـی ،حملات نیروهـای ویـژه یـا اعـزام
نـاوگان کـه بهلحـاظ تئـوری دشـمن را تحـت
فشـار قـرار میدهـد ،ندارند .مقامـات میتوانند
از چنیـن اقدامات بهعنـوان اقدامات بازدارنده و
واقعبینانـه دفـاع کنند و هزینـهی آن نیز از توان
مـردم خـارج نمیشـود مگـر اینکه اوضـاع بد
پیـش برود .مشـکل این اسـت که ایـن اقدامات
اغلـب اوقات منجـر به تقویت وضـع نامطلوب
موجـود میشـوند؛ درگیریهـا بیشتـر
میشـوند ،بودجـه دفاعـی در میدانهـای نبـرد
خاورمیانـه ،تلفات نیروهـای امریکایی و تلفات
محلـی افزایش مییابنـد و پایـاندادن به همهی
اینهـا دشـوارتر میشـود.
مانـع سـوم کوچکانگاری دشـمن اسـت.
بـرای ابرقدرتـی چـون ایـاالت متحـده دشـوار
اسـت کـه از موضـع برابر با رهبـران یک دولت
سـرکش بنشـیند ،چه برسـد نشسـتن با رهبران
یـک گـروه شـبهنظامی محلـی .بـرای توجیـه
ایـن موضـع مقامـات وسوسـه میشـوند که بر
سـر اینکـه کـی بـا چـه کسـی گفتوگـو کند،
بحـث کننـد .جـدل آنها بر سـر این اسـت که
آیـا طالبـان ابتـدا بـا واشـنگتن گفتوگـو کنند
یـا کابـل؟ «پیونگیانـگ» مسـتقیما با واشـنگتن
گفتوگـو کنـد یـا یـک کنسرسـیوم چندجانبه
نیـاز اسـت؟ تهران مسـتقیما بـا واشـنگتن وارد
مذاکـره شـود یـا میانجـیای ماننـد عمـان باید
پـا پیـش بگـذارد؟ مراحـل گفتوگو و «شـکل
میـز» گفتوگـو در هریـک از ایـن مذاکـرات
مهم اسـت ،اما هرگز هسـتهی اختالف نیسـت.
اغلـب جزئیاتـی از ایـن دسـت سـالها مانـع
پیشـرفت جـدی گفتوگوهـا میشـوند.
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مانـع چهـارم مخالفـت شـرکای دیرینـهی
امریـکا اسـت کـه احسـاس خطـر میکننـد.
درسـت اسـت کـه امریکا شـرکایی ماننـد «مون
جه-ایـن» ،رییسجمهـور کوریـای جنوبی دارد
کـه ایـاالت متحـده را به دیپلماسـی بـا کوریای
شـمالی ترغیـب میکنـد امـا متحدانـی چـون
نتانیاهـو و کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج
فـارس وجـود دارنـد کـه توافـق بـا ایـران را
نمیپذیرنـد ،در طـرف دیگـر رییسجمهـور
اشـرف غنـی اسـت کـه گفتوگـو بـا طالبـان
را محکـوم میکنـد و امـارات متحـده عربـی و
مصـری اسـت کـه مخالـف هرگونه سـازش با
اسلامگراها هسـتند .اینهـا معمـوال شـرکایی
هسـتند کـه توافقاتـی چـون برجـام را بیـش
از واشـنگتن بـه ضـرر خودشـان میداننـد و
منطقـی اسـت کـه از رفتـن ایـاالت متحـده بـه
سـمت دشمنانشـان هـراس داشـته باشـند.
بـا اینحـال ،اگـر صرفـا حمایـت از متحدیـن

اولین مانع توهم یک توافق
تمام و کمال است .ایاالت
متحده دالیل خوبی دارد که
میخواهد کوریای شمالی
خلعسالح هستهای شود،
بشار اسد رییسجمهور
سوریه از قدرت کنار برود و
دست ایران از جهان عرب
کوتاه شود .با اینحال،
هیچیک این خواستهها
تمام و کمال شدنی نیستند،
بلکه به هراندازه که ایاالت
متحده سازش کند ،مذاکرات
میتواند منجر به سازش
بیشتر از جانب طرف دیگر
شود.

بتوانـد درگیریهـای امریکا را حل کنـد ،نیازی
بـه مذاکـرات صلح نیسـت .شـرکای واشـنگتن
دیپلماسـی ایـاالت متحـده را بـه گـروگان
گرفتهانـد.
در مقابـل ،مهمتریـن متحـدان جهانـی
ایـاالت متحـده و گاهـی اوقات رقبـای جهانی
ایـن کشـور ،از توافقـات صلـح حمایـت
میکننـد .روابط آشـفتهی واشـنگتن بـا بیجینگ
و مسـکو ،ایـن دو رقیب جهانی ایـاالت متحده
را از کمـک بـه مذاکرات با طالبان در سـالهای
اخیـر ،موافقـت بـا توافـق هسـتهای با ایـران و
پیوسـتن بـه گفتوگوهـای شـشجانبه بـا
کوریـای شـمالی باز نداشـته اسـت .قدرتهای
اروپایـی نیـز همـواره از مذاکـرات بـا طالبـان،
ایـران و کوریـای شـمالی حمایـت کردهانـد.
بـا اینحـال ،بـا وجـود ایـن موانـع ایاالت
متحـده بیـش از گذشـته بـه توافـق صلـح نیـاز
ی میشـوند .بنبسـت
دارد .جنگهـا طوالنـ 
در منازعـات پیوسـته افراطگرایـی را تقویـت
و باعـث اختالفـات منطقـهای کالنتر میشـود.
گسـترشدهندگان تسـلیحات هسـتهای و
شـورشهای محلـی معمـوال وقـت کـم
نمیآورنـد .توانایـی واشـنگتن بـرای تحمیـل
شـرایط پیوسـته رو بـه کاهـش اسـت .بـا
اینحـال ایـاالت متحـده اگـر بخواهـد هنـوز
میتوانـد موفقیتهـای دیپلماتیـک فوقالعـاده
را بهدسـت بیـاورد .انجـام ایـن کار مسـتلزم
اولویـتدادن بـه توافقـات صلـح و تعییـن
آن بهعنـوان اسـتراتژی خـروج واشـنگتن از
درگیریهـای میراثی و سـپس مذاکـره در مورد
آنچـه کـه برای دسـتیابی بـه توافقـی مطلوب
ضـروری اسـت ،میباشـد .ایـن رویکرد شـاید
بـه معنـای پذیرش این باشـد که ایـاالت متحده
میتوانـد برنامـهی هسـتهای کوریـای شـمالی
را محـدود کنـد ،امـا از بیـن نبـرد ،بـا طالبـان
افغانسـتان سـازش کنـد ،امـا از شکسـتدادن
آنهـا دسـتبردار شـود ،نفـوذ ایـران را بـه
حالـت موازنـه درآورد ،اما بـرای برچیدن آن از
جهـان عـرب تلاش نکنـد.
بـا اینحـال رسـیدن بـه چنیـن اهـداف
محـدود از ایـاالت متحـده میطلبـد کـه تمـام
ابزارهـای قدرتـش را در جهـت دسـتیابی بـه
آنهـا بسـیج کند .ایـن کار را ایـاالت متحده در
خصـوص افغانسـتان قبال هم انجام داده اسـت.
در سـال  2019-2018واشـنگتن تالشهـای
صلحـش را بـرای رسـیدن بـه توافـق سیاسـی
در افغانسـتان آغـاز کـرد و آن را در اولویـت
قـرار داد .طی چنـد ماه دیپلماتهـای امریکایی
رونـد صلـح را متحـول کـرده و جهـان را در
حمایـت از آن بسـیج کردند .همینطـور دولت
اوبامـا توافـق هسـتهای بـا ایـران را بهعنـوان
ی خود در ایـن کشـور تعریف کرد
هـدف اصلـ 
و چندین سـال دیپلماسـی و سیاسـت تحریم را
بـه آن اختصـاص داد .سـرانجام توافق بـا ایران
هرچـه باشـد ،ایـن اسـتراتژی موثـر واقع شـد.
در مـورد افغانسـتان ،معلـوم نیسـت
کـه آیـا توافـق صلـح واقعـا منتفـی اسـت یـا
لغـو گفتوگوهـا از جانـب ترمـپ در مـاه
گذشـته صرفـا بازتابدهنـده شـیوهی مذاکـره
عجیبوغریـب وی اسـت .بـا اینحـال،
نتیجـه تصمیـم ترمـپ بازگشـت بـه بنبسـتی
اسـت کـه هـر مـاه (براسـاس ارزیابیهـا) جان
هـزاران افغـان و دو امریکایـی را میگیـرد و
نزدیـک بـه  4میلیـارد دالـر هزینـه روی دسـت
حکومـت ایاالت متحـده میگـذارد .برنامههای
هسـتهای ایـران و کوریای شـمالی و جنگهای
روبهگسـترش جهـان عـرب نیـز یـک نسـل
اسـت کـه ایـاالت متحـده را درگیر خـود کرده
اسـت .ایـاالت متحـده میتوانـد در هـر یک از
ایـن مـوارد بـه نتایجـی به مراتـب بهتر برسـد،
امـا ایـن فقـط در صورتـی ممکـن اسـت کـه
سیاسـتگذاران در واشـنگتن وضعیـت موجود
غیرقابلقبـول را رد کننـد ،اولویتهایشـان
را شناسـایی و بـرای دسـتیابی بـه آنهـا سـر
سـازش بگیرنـد.

وزارت شهرسازی و اراضی از غصب  ۱.۶میلیون جریب زمین دولتی خبر داد
اطالعـات روز :محمدجـواد پیـکار ،سرپرسـت وزارت
شهرسـازی و اراضـی کشـور گفتـه اسـت کـه تـا کنـون 1.6
میلیـون جریـب زمیـن دولتـی در سراسـر کشـور از سـوی
غاصبـان غصـب شـده اسـت.
وزارت شهرسـازی و اراضـی در اعالمیـهای گفتـه
اسـت کـه آقـای پیـکار از سـوی سـرور دانـش ،معـاون دوم
ریاسـتجمهوری تقدیـر شـده اسـت .پیـکار در نشسـتی بـه
همیـن مناسـبت همچنـان گفتـه اسـت کـه تدابیـر الزم برای

توقـف رونـد غصـب زمیـن از سـوی وزارت شهرسـازی و
اراضـی گرفتـه شـده اسـت.
در ایـن اعالمیـه که دیـروز (دوشـنبه 29 ،میزان) منتشـر
شـده ،بـه نقـل از محمـد جـواد پیـکار آمده اسـت کـه روند
اسـترداد ملکیتهـای غصبشـدهی دولتـی نیـز بهخوبـی
مدیریـت میشـود .پیکار افزوده اسـت« :ایـن قاطعیت ادارات
عدلـی و قضایـی در برخـورد بـا عاملان شناسـایی شـدهی
غصـب زمیـن اسـت کـه میتوانـد رونـد رسـیدگی بـه ایـن

مشـکل را سـرعت بخشـد».
در همیـن حـال آقـای پیکار در این نشسـت گفته اسـت
کـه بـا راهانـدازی سیسـتم کـورس استیشـن ،سیسـتم مـدرن
کوردینـات و توپوگرافـی زمیـن براسـاس کادسـتر برقـی؛
مبناهـای قانونـی و عصـری بـرای مدیریت زمین ایجاد شـده
اسـت که میتوانـد برای آینـده یک چشـمانداز امیدبخش در
مدیریـت زمین و جلوگیری از غصب زمین محسـوب شـود.
از سـویی هـم او گفتـه اسـت کـه وزارت شهرسـازی و

اراضـی در ادامـهی تطبیـق برنامـهی بانـک زمیـن دولتـی ،تا
کنـون بیـش از چهـار میلیـون و  569هـزار جریـب زمیـن و
املاک دولتـی را در  28والیـت کشـور سـروی و ثبت کرده
ا ست .
همزمـان بـا ایـن ،ایـن وزارت گفته اسـت که با سـروی
و ثبـت بیـش از  748هـزار منـزل از طریـق برنامـهی ثبـت
سـاحات غیررسـمی شـهری در هشت شهر کشـور 20 ،هزار
سـند ملکیـت را بـه مـردم توزیع کرده اسـت.

سهشنبه

 ۳۰میزان ۱۳۹۸

یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان
میدهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال
جاری خورشیدی بهگونهی بیپیشینهای افزایش یافته است.
این کمیسیون اعالم کرده است که در شش ماه نخست سال
جاری خورشیدی ،خونینترین ماهها برای مردم ملکی در
افغانستان بوده است.
براساس آمار ارائهشده از سوی این کمیسیون ،در جریان
شش ماه نخست سال جاری خورشیدی ،میزان تلفات افراد
ملکی ششهزار و  487نفر است .از این میان یکهزار و 611
نفر کشته و چهارهزار و  876نفر دیگر زخمی شدهاند .این
آمار نشان میدهد که تلفات افراد ملکی نسبت به زمان مشابه
سال پیش ،بیش از هشت درصد افزایش یافته است .در شش
ماه نخست سال  1397میزان تلفات افراد ملکی (کشته و
زخمی) پنجهزار  986نفر بوده است.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر ،گروه طالبان
عامل  75درصد از این میزان تلفات افراد ملکی شناخته شده
که نسبت به زمان مشابه سال پیش  53درصد افزایش را
نشان میدهد .درحالیکه در جریان این شش ماه ،مذاکرات
صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا نیز جریان داشته است.
بنابر گزارش کمیسیون حقوق بشر ،خشونتها و درگیریها
در حالی افزایش یافته است که در طول شش ماه نخست
امسال طرفهای درگیر جنگ خواستهاند امتیازات بیشتری
در روند مذاکرات صلح بهدست بیاورند ،اما قربانی اصلی آن
مردم ملکی بهشمول زنان و کودکان بودهاند.
افزایش تلفات کودکان و زنان
آمار ارائهشده از سوی کمیسیون حقوق بشر نشان
میدهد که از میان بیش از ششهزار تلفات ملکی 576
زن و یکهزار و  634کودک نیز کشته و زخمی شدهاند.
تلفات زنان نسبت به زمان مشابه سال پیش حدود  17درصد
افزایش یافته است.
همچنان این آمار نشان میدهد که تلفات کودکان نیز
در شش ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال پیش
 26درصد افزایش یافته است .کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان میگوید که تمام طرفهای درگیر جنگ،
بهویژه مخالفان مسلح دولت ،در این مدت با تغییر رویکرد
جنگیشان به اصول بینالمللی بشردوستانه پابند نبودهاند؛
از اینرو تلفات ملکی بهشمول زنان و اطفال افزایش یافته
است.
عامالن تلفات ملکی
براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر75 ،
درصد تلفات ملکی توسط گروه طالبان انجام شده و عامل
 11درصد آن نیروهای دولتی و حامیان بینالمللی آن بوده
است .همچنان در این گزارش آمده است که عامل سه درصد
تلفات غیرنظامیان گروه تروریستی داعش و عامل  10درصد
دیگر مشخص نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده
نگرفته است .عامل درصد باقیمانده تلفات ملکی نیز فیرهای
راکتی توسط نیروهای پاکستانی در والیت کنر بوده است.
همچنان در گزارش آمده است که تلفات ملکی توسط

حاجی شیرآغا در یک خانوادهی فقیر ،متدین و علمپرور
چشم به جهان گشود (بیشتر مردم نجیب افغانستان وقتی
چشم به جهان میگشایند ،خانوادههایشان فقیر ،متدین و
علمپرورند) .وی تنها فرزند خانوادهاش بود و تا زمانیکه
پدر بزرگوارش زنده بود ،دست به هیچ کاری نزده بود.
پدرش یکی از عیاران دوران خودش بوده و به قول دوستان
نزدیکش ،فقط در برابر دو چیز شکسته بود .یکی در برابر
زنان مردم (بهخاطر حیایی که داشت) و دیگری هم در برابر
شیرآغا (از بس که برایش نازدانه بوده) .اما بقیه را هر وقت
الزم میدید ،هیچ آدم حساب نمیکرد.
شیرآغا بعد از فوت پدرش ،ناگهان با عالمی از مسئولیت
مواجه شد .کاربار پدرش برایش سختی میکرد .اما مالی
مسجد به داد شیرآغا رسید .مال عزتاهلل ساعی به شیرآغا
پیشنهاد داد که فورا عزم سفر به بیتاهلل شریف کند و آنجا
هم برای آمرزش پدرش دعا کند ،هم از خداوند متعال
بخواهد که مشکالت کار و زندگی را برایش آسان کند .مال
در کمال شکستهنفسی و تواضع به شیرآغا گفته بود که حاضر
است او را در این راه همراهی کند .شیرآغا پذیرفته بود و بعد
از آن سفر ،همه او را حاجی شیرآغا میگفتند.
حاجی شیرآغا در برگشت از سفر به خواستگاری دختر
مال عزتاهلل رفت و وصلت آنها به یاری خداوند ُسر گرفت.
مراسم ازدواج هم بدون اتالف وقت برپا شد .خداوند تبارک
و تعالی در ششمین سال ازدواج حاجی شیرآغا و زرمینه
خانم ،پنجمین فرزند رشید آنها را عطا کرد .حاجی شیرآغا
خوشحال بود ،اما مال عزتاهلل چندان خوش بهنظر نمیرسید.
چرا که مال بیش از اینکه به فکر فرزندان شیرآغا باشد،
به تشویش کاربار شیرآغا بود .مشکالت شیرآغا در کاربار
حل نشده بود ،اما سرمایهی خدابیامرز پدرش زیاد بود و
تا به حال دستش پیش کسی تنگ نشده بود .مال عزتاهلل
پیش خودش به این نتیجه رسیده بود که شیرآغا در بیتاهلل
شریف حتما بهجای اینکه پیش خدا برای حل مشکالت
کاربارش دعا کند ،حتما دعا کرده که خداوند در هر معامله
(چه رقمی بگویم؟ بگذارید بگویم معاملهی خانگی) برای او
یک فرزند رشید عنایت فرماید یا حداقل موقع دعا فکرش
بهجای معامالت تجاری طرف معامالت خانگی بوده و خدا
را که میدانید ،همیشه طرف نیت آدمی میبیند .اگر هم دعایی
را اجابت کند ،نیت را در نظر گرفته اجابت میکند.
حاجی شیرآغا هم در مورد ُسر نگرفتن کاربارش نگران

سال هشتم

گزارش
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 6ما ِه «خونبار» غیرنظامیان در افغانستان:

طالبان عامل  75درصد تلفات بود هاند

گروه داعش  85درصد کاهش یافته است .دلیل کاهش تلفات
ملکی توسط گروه داعش نیز بازپسگیری بیشتر ساحات
زیر کنترل این گروه در شرق کشور و همچنان از بینبردن
شبکههای فعال این گروه در شهر کابل توسط نیروهای
دولتی دانسته شده است.
استفاده از ماین و مواد انفجاری ،حملههای انتحاری،
در گیریهای زمینی ،حمالت راکتی ،حملههای هوایی و
عملیات نظامی شبانه به ترتیب باعث بیشترین میزان تلفات

ملکی شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،شش ماه نخست
سال جاری را برای خبرنگاران افغانستان نیز خونین توصیف
کرده است .در گزارش این کمیسیون آمده است که در جریان
این شش ماه به تعداد سه نفر از خبرنگاران کشته و  16نفر
دیگر زخمی شدهاند.
محمدنعیم نظری ،معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان در کنفرانس روز دوشنبه ( 29میزان) به رسانهها

مانگیز پشک شیرآغا
داستان غ 


عیسا قلندر

پشک هم دست از شیرآغا شسته بود ،اما عادت کرده بود که موقع غذا خوردن طرف دست
و دهان آدمها نگاه کند .مخصوصا شبهایی که شیرآغا مهمانی داشت و شوربا پخته
میکرد .پشک شیرآغا میرفت روبهروی مهمانها مینشست و موقع خوردن گوشت،
آنها را بسیار دقیق میپایید و یگان ِم َیو خفیف هم میگفت و لبانش را میلیسید.

بود و گاهگاهی به پدر مرحومش فحشهای خفیف میداد
که چرا قبل از مرگش او را با سر و ِسر کارش آشنا نکرده.
تا جایی حق هم داشت ،چرا که از نظر شیرآغا ،ناز بیجای

مرد را از کار میاندازد .مال عزتاهلل هم که از کاربار شیرآغا
شکایت داشت ،یک روز بدون هیچ تعارفی به شیرآغا گفته
بود «اگر نصف همین کوشش را که در معامالت خانگی

لیاقت الیق
گفت که این آمار ارائهشده از سوی این کمیسیون ،توسط
مسئوالن  14دفتر ساحوی و والیتی و تیم بررسی ویژهی این
کمیسیون تهیه شده و موثق است.
آقای نظری گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر در جریان
بررسی دریافته است که نیروهای دولتی و حامیان بینالمللی
اصول حقوق بشری شیوههای مناسب جنگ ،تفکیک نظامی
و غیرنظامی و احتیاط را در هدفهایشان رعایت نکردهاند.
او بهگونهی نمونه گفت که در حملههای هوایی نیروهای
امریکایی در ماه می سال روان میالدی باالی کارخانههای
تولید مواد مخدر طالبان در والیت فراه زنان ،کودکان و افراد
ملکی کشته بودند که در آن کارخانهها کار میکردهاند .به
گفتهی آقای نظری کشتهشدن این گونه افراد برخالف اصول
بینالمللی بشردوستانه است.
خواستهای کمیسیون مستقل حقوق بشر
آسیبرساندن به افراد ملکی با شیوههای عمدی و
سیستماتیک از دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
«جنایت جنگی» خوانده شده است.
این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا
موازین و اصول بینالمللی بشردوستانه را در درگیریهایشان
رعایت کنند و از شیوههایی استفاده کنند که به افراد ملکی
آسیب نرسد ،نه اینکه از افراد ملکی بهعنوان سپر دفاعی
استفاده شود .این کمیسیون در گزارشاش گفته است که
ناقضان این اصول در هر زمان و مکانی قابل پیگرد عدلی و
قضایی خواهند بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته
است که ناقضان اصول حقوق بشردوستانهی بینالمللی را
شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد و برعالوه
فرصت حضور محکمهی جزایی بینالمللی را در افغانستان
فراهم کند .همچنان این کمیسیون از دولت خواست که باید
سند معتبر «پالیسی ملی جلوگیری از تلفات افراد ملکی» را
تطبیق کند و همچنان «قانون جبران خسارهی رسیده به قرنیان
جنگ» را که مسودهی آن از سوی این کمیسیون ترتیب شده
است ،برای تصویب به شورای ملی بفرستد.
آغاز گفتوگوهای صلح بیناالفغانی و برقراری آتشبس
با در نظرداشت عدالت و تضمین حقوق بشردوستانه از دیگر
پیشنهادهای این کمیسیون به دولت افغانستان و گروه طالبان
است.

میکنی ،در کاربارت کرده بودی ،تا به حال وضعیتات بهتر
بود ».شیرآغا کمی با خُ ُسرش گفتوگو کرد ،اما در پایان
تصمیم گرفتند که یک بار دیگر به سفر حج بروند و این بار
هر دعایی را که مال عزتاهلل میخواند ،شیرآغا هم بخواند.
سفر دومی جور شد .هر دو حاجی رفتند به مکه که به
درگاه خدای بینیاز دعا کنند .آنها یک شب در حالی که
داشتند گوشت گوسفند و برنج میخوردند ،متوجه یک پشک
شدند؛ پشکی خیلی جالب ،با چشمان درخشان .شیرآغا هر
باری که لقمهی گوشت گوسفند را به دهانش نزدیک میکرد،
متوجه میشد که پشک تمام حرکات او را زیر نظر دارد.
شیرآغا خواست که تکهگوشتی به پشک بدهد ،اما یکدفعه
به ذهنش رسید که در عربستان فارسی نمیچلد .برای همین
بدون اینکه به مال عزتاهلل توجه کند ،با زبان عربی پشک را
فراخواند «الپیشپیش ،الپیششششپیشپیشپیشپیشپیش».
پشک هم رفته بود ،گوشت را خورده بود و چندبار هم از
میان پاهای شیرآغا رفته و ُدمش را به تنبان او مالیده بود.
شیرآغا آن پشک را گرفته به اتاق خود برده بود و از در
برگشت ،آن را با خود به افغانستان آورده بود.
شیرآغا وقتی به افغانستان برگشت ،دلش کوهواری جمع
بود .یعنی از طرف خداوند تبارک و تعالی مطمیین بود .برای
همین چندین معامله تجاری را با توکل به خدا انجام داد و
بدبختانه در تمام این معامالت ضرر کرد .این ضررها باعث
شد شیرآغا کمی خسیس شود .این خسیسی بیشتر از همه
روی پشک تأثیر گذاشت ،چرا که شیرآغا قبال او را خیلی
ناز میداد ،اما یکدفعهای خوی و خواصاش تغییر کرده
بود و حتا استخوان را تا خوب پاک نمیچولید ،پیش پشک
نمیانداخت.
پشک هم دست از شیرآغا شسته بود ،اما عادت کرده بود
که موقع غذا خوردن طرف دست و دهان آدمها نگاه کند.
مخصوصا شبهایی که شیرآغا مهمانی داشت و شوربا پخته
میکرد .پشک شیرآغا میرفت روبهروی مهمانها مینشست
و موقع خوردن گوشت ،آنها را بسیار دقیق میپایید و یگان
مِیَو خفیف هم میگفت و لبانش را میلیسید .به این ترتیب،
دل بیشتر مهمانها به او میسوخت و اگر گوشت خالص
نمیداد ،حداقل استخوان گوشتدار میداد .این اتفاق در
چندین مهمانی تکرار شده بود و اعصاب شیرآغا هرچند از
جای دیگر خراب بود ،اما یک روز طاقتش طاق شد و پشک
مکیاش را ُکشت.
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دو روز پیش رییس جمهور و رییس اجراییهی حکومت
وحدت ملی در کابل میزبان مارک اسپر ،وزیر دفاع و نانسی
پلوسی رییس مجلس نمایندگان ایاالت متحده بودند .در یک
هفتهی گذشته ،عالوه بر این دو مقام ارشد دولت ایاالت
متحده ،الیس ویلز سرپرست معاون وزیر خارجهی امریکا
در امور آسیای جنوبی و مرکزی ،مارکوس پوتسل ،فرستادهَی
ویژهی آلمان برای افغانستان ،رونالد کوبیا ،نمایندهی خاص
اتحادیهی اروپا برای افغانستان ،پیر آلبرت الساس ،فرستادهی
ویژهی ناروی برای افغانستان و سان یوشی ،فرستادهی ویژهی
چین برای افغانستان با مقامات حکومت وحدت ملی دیدار
کردهاند .همزمان با این دیدارها ،سفرای کشورهای هند ،ایران
و بریتانیا نیز مالقاتهایی با سران و مقامات ارشد حکومت
داشتهاند .موضوع اصلی در این دیدارها و گفتوگوها،
پروسهی صلح افغانستان بوده است.
پس از آغاز مذاکرات ایاالت متحده با طالبان در دوحه،
اتحادیهی اروپا ،آلمان ،ناروی و چین به مرور نقش برجسته
و تعیینکنندهای در پروسهی صلح افغانستان تعریف کردند.
پیش از آن که مذاکرات صلح میان ایاالت متحده و طالبان به
دستور ترمپ متوقف شود ،بر مبنای جدولبندی پروسه ،قرار
بود که مذاکرات بیناالفغانی در ناروی برگزار شود .عالوه
بر ناروی که تجربیات مثبتی در حل درگیریها در سطح
جهان داشته ،آلمان نیز با توجه به نقشاش بهعنوان میزبان
کنفرانسهای بن اول و دوم در پیریزی نظام سیاسی جدید
افغانستان ،با ورود به پروسه در تالش پوشش ابعاد سیاسی
و ایجاد تسهیالت دیپلماتیک برای پروسهی صلح افغانستان
بود .چین از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون با توجه به
روابط تنگاتنگ با پاکستان و متأثرشدن منافع ملی این کشور
از مناقشات مسلحانه و اسالمگرایانه در منطقه ،مایل بوده که
در پروسهی صلح افغانستان سهم و نقش تعیینکننده داشته
باشد .اتحادیهی اروپا پس از ایاالت متحده بزرگترین حامی
نظامی ،سیاسی و مالی افغانستان در طول هجده سال منازعهی
افغانستان بوده است و به این ترتیب ،نقشی غیرقابل انکار در
منازعه و مصالحهی افغانستان دارد.
سفر مقامات عالیرتبه /فرستادههای ویژهی ایاالت
متحده ،چین ،ناروی ،آلمان و اتحادیهی اروپا به کابل و
دیدار آنها با سران و مقامات حکومت وحدت ملی ،برای
گفتوگو و رایزنی در مورد پروسهی صلح افغانستان بوده
است .مقامات و فرستادههای ویژهی این کشورها در دیدار با
مقامات حکومت وحدت ملی بر سر چند و چون برگزاری
نشستها و کنفرانسهایی در پکن ،آلمان و ناروی در مورد
صلح افغانستان و امکانها و شرایط از سر گیری مذاکرات
صلح افغانستان گفتوگو کردهاند.
ترافیک سنگین دیدارهای دیپلماتیک سفرا ،مقامات و
فرستادههای ویژهی اصلیترین حامیان و شرکای سیاسی
جمهوری اسالمی افغانستان با مقامات حکومت وحدت
ملی در کابل ،در حالی رخ میدهد که افغانستان پس از
یک بار تأخیر ،در آستانهی اعالم نتایج ابتدایی انتخابات
ریاستجمهوری قرار دارد .پیش از آنکه مذاکرات صلح
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افغانستان متوقف شود ،مهمترین و اصلیترین بحث در
مجامع سیاسی افغانستان و متحدان و شرکای بینالمللی
آن ،تعارض انتخابات با آجندای صلح و اختالف نظر بر سر
اولویتدادن به یکی از این دو پروسه بود .بر مبنای استدالل
حکومت افغانستان ،مذاکرات صلح به تضعیف انتخابات و به
تبع آن تضعیف مشروعیت نظام جمهوری اسالمی افغانستان
میانجامید و در مقابل ایاالت متحده بهصورت غیرمستقیم و
اپوزیسیون ارگ ریاستجمهوری بهصورت مستقیم ،برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری را تهدیدی برای پروسهی صلح
تلقی میکردند.
انتخابات ریاستجمهوری افغانستان با چشمانداز
تشکیل یک حکومت منتخب ،مشروع ،مقتدر و با قاعدهی
وسیع برای تصمیمگیری مناسب و مثمر ثمر در مورد
مذاکرات صلح و توافق با طالبان برگزار شد .اگرچه هنوز
هم بخش قابل توجهی از سیاستمداران افغانستان بهشمول
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،بیش از آن که سودای
انتخابات ریاستجمهوری ،اعالم نتیجه و روی کار آمدن
حکومت بعدی داشته باشد ،به پروسهی صلح و دورزدن
انتخابات چشم دوختهاند ،اما تمرکز اصلی گروههای سیاسی

حامی و درگیر با انتخابات ،بر اعالم نتیجهی آن و مواجهه با
سناریوهای احتمالی است.
در آستانهی اعالم نتایج ابتدایی انتخابات
ریاستجمهوری ،افغانستان در تنور صفبندیها و احتمال
ش و نزاعهای سیاسی شدید بر سر پذیرش و عدم پذیرش
تن 
نتیجهی انتخابات میسوزد .نزاع بر سر معتبربودن و نبودن
آرای بیومتریکنشده که میتواند معادلهی برد و باخت برای
دو نامزد پیشتاز در درجهی اول و نامزدهای پیشتاز دیگر در
درجهی دوم را برعکس کند ،در اوج آن قرار گرفته و بیم
تکرار سناریوی انتخابات  2014و آلودهشدن پروسه به تقلب
و آسیبدیدن شفافیت از طرف بیشتر طرفهای سیاسی
داخلی و شرکای افغانستان مطرح میشود.
قاعدتا در چنین وضعیتی ،موضوع گفتوگو و رایزنی
مقامات و فرستادههای ویژهی متحدین و شرکای بینالمللی
افغانستان با مقامات حکومت وحدت ملی میبایست انتخابات
و پروسههای شمارش رأی و اعالم نتیجه باشد ،اما واقعیت
این است که با وصف برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
و قرار گرفتن افغانستان در آستانهی اعالم نتایج ابتدایی آن،
کماکان صلح بر انتخابات میچربد.

سنگهای آسیاب؛ «رمانی که حضور
همهجانبهی سیاست در جامعه را روایت میکند»
رمان سنگهای آسیاب بهتازگی از سوی انتشارات
دانشگاه در هزار نسخه در کابل منتشر شده است .این رمان
در قطع رقعی و  645صفحه به چاپ رسیده است .علی
کریمی ،نویسندهی این رمان ،پیش از این دو مجموعه داستان
به نامهای «دو رنگ در یک بستر» و «نگینها» نیز منتشر کرده
است .او میگوید مدت  37سال معلم بوده و ادبیات درس
داده است .آقای کریمی در مکاتب از جاغوری تا پاکستان
و کابل تدریس کرده و به گفتهی خودش ،دوست دارد با
کودکان و نوجوانان مأنوس باشد .رمان سنگهای آسیاب،
اثر جدیدش روز پنجشنبه ( 25میزان) در دانشگاه ابنسینا
با حضور تعداد زیادی از اشتراککنندهها رونمایی و بررسی
شد.
علی امیری ،استاد دانشگاه که از سخنرانان در این برنامه
بود ،گفت رمان سنگهای آسیاب برایش اثر جدی بوده است.
او میگوید با خواندن این کتاب به ادبیات کشور امیدوار شده
است و از این جهت نشر آن را یک رویداد مبارک و فرخنده
میخواند« :ما ممکن فلسفه معاصر و جامعهشناسی معاصر
نداشته باشیم ،ولی رمان معاصر داریم».
به باور علی امیری ،سیاست موضوع اصلی این رمان
را شکل میدهد« :رمانی که در آن سیاست نباشد ،شاید
نتوان یافت .ولی این رمان را بیش از پیش میتوانیم
سیاسی بگوییم .کرکترها در تحوالت سیاسی رشد میکنند.
شخصیتها آرمان سیاسی دارند و مولود سیاستاند .هیچ
کرکتری نمیتوان یافت که بهنحوی با سیاست پیوند نداشته
باشد .بحثها در خانه هم سیاسی است ».آقای امیری معتقد
است که سیاست بر تمام زندگی انسانهای افغانستانی چیره
شده و سایه انداخته است و رمان سنگهای آسیاب بهخوبی
توانسته حضور سیاست در جامعه را بهصورت همهجانبه
بازتاب بدهد.
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حسین حیدربیگی ،نویسنده و سخنران دیگر برنامه
میگوید که با خواندن رمان سنگهای آسیاب متعجب شده
است ،چون از علی کریمی شناخت و ذهنیت نویسندگی
نداشته است .آقای حیدربیگی با تأیید سخنان علی امیری،
میگوید این کتاب ،رمان سیاسی-تاریخی است و در آن
از زمان سلطنت تا اکنون روایت میشود .به اعتقاد آقای
حیدربیگی با وجود تاریخیبودن رمان ،روایت کتاب منسجم
است و خط داستانی و شخصیتها در ثبت حجم زیاد

شیر مهریار

رویدادهای سیاسی گم نشده است.
حسین حیدربیگی معتقد است که زاویه دید «اول
شخص ناظر» در برخی جاهای این رمان زیاد مناسب
بهنظر نمیرسد« :در خیلی از جاها راوی ناظ ِر به تمام معنا
هم نیست و خود جزو از شخصیتها میشود .راوی اول
شخص ما بهعنوان قهرمان ظاهر نمیشود ،بلکه بیشتر راوی
میماند».
فریده فریاد ،استاد دانشگاه نیز میگوید سنگهای
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خادمحسین کریمی

بهنظر میرسد پروسهی صلح برای حامیان و شرکای
بینالمللی افغانستان نسبت به انتخابات و نتیجهی آن اولویت
و ارحجیت داشته باشد .با توجه به مخالفت بخشی از از
نیروهای سیاسی داخلی مربوط به جمهوری اسالمی افغانستان
با انتخابات از یکسو و مطرحبودن تشکیل حکومت موقت
بهعنوان بستر مورد نیاز برای اجراییشدن توافق صلح با
طالبان پیش از آنکه مذاکرات به دستور ترمپ متوقف شود
از سوی دیگر ،این احتمال قوت میگیرد که سازوکارهای
سیاسی مدنظر برای اجرایی شدن توافق صلح با طالبان ،بر
نتیجهبخش بودن انتخابات و تشکیل یک حکومت منتخب،
مقتدر و مشروع بچربد .واقع این است که چه در داخل
افغانستان و چه در سطح حامیان و شرکای بینالمللی آن،
انتخابات ریاستجمهوری  6میزان ،از حمایت سیاسی کافی
و الزم شبیه به انتخاباتهای گذشته برخوردار نبود .به این
ترتیب ،میتوان انتظار داشت که انتخابات ریاستجمهوری
 6میزان به تشکیل یک حکومت منتخب ،مقتدر و مشروع
نینجامد یا اگر حکومتی نیز شکل میگیرد ،ساختار مستعجل
و در انتظار برای آغاز مذاکرات و بستر اجرایی توافق صلح
باشد.

آسیاب رمان تاریخی است که جنگ و کشتار این سرزمین را
روایت میکند« :این رمان حکایت اوضاع نابهسامان ماست.
ما در این کتاب شاهد اضطرابی هستیم که سالهاست در
جریان جنگها و درگیریها بر این کشور حاکم شده است».
علی امیری ،وجه تاریخی رمان را نیز پررنگ میداند.
او میگوید خواننده احساس میکند که نویسنده بیش از
آنکه انگیزهی هنری و ادبی داشته ،دغدغهی ثبت تجربهها و
رخدادهای تاریخی را داشته است .آقای امیری میافزاید تمام
مواردی که در چهار دههی اخیر مطرح بوده ،کم یا زیاد در
این رمان آمده است« :بحثهای قومی ،جنگهای داخلی... ،
چیزی که در ذهن نویسنده مطرح بوده ،تحوالت و رویدادها
سیاسی و رخدادهای تاریخی بوده است».
به باور حسین حیدربیگی ،نویسندهی سنگهای آسیاب
در جمعوجورکردن حجم زیادی از حوادث خیلی موفق
نبوده است و تمام تحوالت در خدمت راوی و شخصیتها
قرار نگرفته است .آقای حیدربیگی اضافه میکند که رمان
شروع قوی ندارد« :شروع رمان باید با ناهماهنگی آغاز و به
هماهنگی و نظم منتهی شود ».او اما تأکید میکند که «هرچه
پیش میرویم ،روایت قوی میشود».
خانم فریاد میگوید همهی شخصیتها در این رمان
بهدنبال آرامش است؛ آرامشی که هرگز به آن دست نمییابند:
«شخصیتها تک تک وارد داستان میشوند و به مرور زمان
ماهرانه و استادانه پرورش مییابند تا زمانی که همین
شخصیتها به مرور زمان ،یکییکی قربانی حادثه و جنگ
میشوند».
از نظر علی امیری ،بافت و پیکربندی روایت محکم
و پخته است .او میگوید رمان خیلی ریال نوشته شده و
در خلق کرکترها نیز موفق است« :به همین دلیل ،برخی
شخصیتها در این رمان در خاطرهها و یادها میماند».
نویسنده کتاب میگوید که در نشر اثرش با مشکالت
زیاد در کابل مواجه شده است .او میافزاید از ماه قوس
پارسال برای چاپ کتابش سرگردان به همه انتشاراتها
رفته ،ولی با واکنشها و جوابهای ناامیدکننده روبهرو شده
است« :از لب جر خیرخانه تا جوی شیر گشتم که اثرم چاپ
شود .به من میگفتند :برو به پلسرخ ،آنجا کتاب هزارهها
و شیعهها را چاپ میکنند ».آقای کریمی میگوید مبارزه با
خطکشیها و تفکیکهای تباری و قومی برای او یک رسالت
و باور است.
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جدایی دو بازیکن ،شرط انتقال اریکسن به رئال

انتخابات ریاستجمهوری بولیوی به دور دوم کشیده شد
اطالعـات روز :اوو مورالـس ،رییسجمهـوری
بولیـوی در مرحلـه دوم انتخابـات ریاسـتجمهوری این
کشـور بـا کارلوس مسـا ،رییسجمهـوری سـابق رقابت
خواهـد کرد.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،آقـای مورالـس که
بـرای چهارمیـن بـار نامـزد ریاسـتجمهوری بولیـوی
شـده اسـت ،نتوانسـت در انتخابات روز یکشـنبه پیروز
شـود و بـا کسـب  ۴۵درصـد از آرا به مرحلـه دوم رفت.
آقـای مسـا هـم  ۳۸درصـد از آرا را بهدسـت آورده
ا ست .
آقـای مورالـس چـپ گـرا کـه از بومیـان بولیـوی
اسـت ،از سـال  ۲۰۰۶رییسجمهوری این کشـور اسـت.
در صـورت پیـروزی آقـای مورالـس در مرحله دوم

انتخابـات کـه کمتـر از دو ماه دیگـر در پانزدهم دسـامبر
برگـزار میشـود ،او تـا  ۲۰۲۵بـر سـر قـدرت خواهـد
ماند.
کتـی واتسـون ،خبرنـگار بیبیسـی در امریـکای
جنوبـی میگویـد اصـرار آقـای مورالـس بـرای شـرکت
در انتخابـات پـس از سـه دوره ریاسـتجمهوری بـا
انتقادهایـی همـراه بـوده اسـت.
مـردم بولیـوی در سـال  ۲۰۱۶بـا شـرکت در یـک
همهپرسـی بـه لغـو محدودیـت زمانی ریاسـتجمهوری
رای ندادنـد ،امـا جنبـش سوسیالیسـتی آقـای مورالـس
بـا شـکایت بـه دادگاه عالـی توانسـت حکـم دلخـواه
رییسجمهـوری را دریافـت کنـد تـا او بتوانـد بـرای بار
چهـارم نامـزد ریاسـتجمهوری شـود.

سیاسـتهای زیسـتمحیطی آقـای مورالـس نیـز
بهخاطـر نابـودی چهـار میلیـون هکتـار از جنگلهـای
شـرق بولیـوی بهخاطـر آتشسـوزی مـورد انتقاد اسـت.
منتقـدان میگویـد فرمـان آقـای مورالس کـه مجوز
کشـاورزان بـرای افزایـش سـطح زمیـن زیـر کشـت را
چهـار برابـر افزایـش داد ،بـه آتـشزدن جنگلهـا دامـن
زده اسـت .بـا این حـال ،از آقـای مورالس بهخاطر رشـد
اقتصـادی بولیـوی و فقرزدایـی تقدیـر میشـود.
آقـای مسـا کـه رقیـب اصلـی آقـای مورالس اسـت
بـا اشـاره بـه رشـد کسـری بودجـه بولیـوی کـه معـادل
 ۷.۸درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی این کشـور اسـت،
نسـبت به کاهـش درآمدهای نفـت و گاز هشـدار داده و
خواهـان دقـت دولـت در هزینههـای کشـور اسـت.

«رونمایی» سه نسل جدید سانتریفوژ در ایران و «راهاندازی مدار ثانویه راکتور اراک»
اطالعات روز :علیاصغر زارعان ،دستیار ویژه رییس
سازمان انرژی اتمی ایران از رونمایی سه نسل جدید از
ماشینهای سانتریفوژ طی چند روز آینده و همچنین
راهاندازی مدار ثانویه رآکتور اراک تا دو هفته دیگر خبر
داده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،دستیار ویژه رییس سازمان
انرژی اتمی ایران گفته است« :تا سال آینده تستهای سرد
و تا سال  ۱۴۰۰رآکتور اراک کامل راهاندازی خواهد شد».
آقای زارعان در مراسم افتتاح چهل و هشتمین نمایشگاه
تخصصی دستآوردهای صنعت هستهای ایران در دانشگاه
کرمان گفت« :صد درصد فعالیتهای صنعت هستهای
ایران بومیسازی شده و امروز در طراحی و ساخت انواع
سانتریفوژ خودکفا هستیم ».او گفت هزاران سانتریفوژ در

تعهدات خود را در برجام کاهش داده است .در سومین
مرحله کاهش تعهدات ،ایران اعالم کرد مجددا تحقیقات
سانتریفوژهای پیشرفته را آغاز خواهد کرد.
کشورهای اروپایی عضو برجام هشدار دادهاند در
صورتی که ایران به تهدیدش عمل کند و گام بعدی در
کاهش تعهداتش را بردارد ،آنها نیز از این توافق خارج
خواهند شد .ایران همواره تأکید دارد که بهدنبال ساخت
بمب اتمی نیست و هدفش از برنامه هستهای ،تولید برق و
مصارف پزشکی و کشاورزی است.
آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر ایران هم اخیرا بار دیگر
فتوای خود مبنی بر حرام بودن استفاده از بمب هستهای را
یادآوری کرد ،اما همزمان خواستار استفاده از ظرفیت علمی
کشور برای «پیشرفت فناوری صلحآمیز هستهای شد».

نظنز و فوردو مشغول کارند و ایران امسال از  ۵۰تن اورانیوم
بومی برای نیروگاهش استفاده خواهد کرد .به گفتهی آقای
زارعان ،ایران به بعضی کشورها آب سنگین نیز صادر میکند.
در دو دهه گذشته ،کشورهای غربی بارها از برنامه
هستهای ایران ابراز نگرانی کردهاند .شورای امنیت سازمان
ملل نیز تحریمهایی علیه ایران اعمال کرد .در سال ،۲۰۱۵
ایران و قدرتهای جهانی به توافق برجام دست یافتند که
براساس آن ،برنامه هستهای تهران محدود و نظارتپذیر شد
و در مقابل ،تحریمهای بینالمللی تدریجی کاهش یافت.
سال گذشته با خروج امریکا از برجام و بازگشت
یکجانبه تحریمها ،ایران اعالم کرد با استناد به بندهایی از
برجام ،تعهدات خود را کاهش میدهد.
ایران تا کنون با اعالم سه ضرباالجل شصتروزه

رئال مادرید در نقل و انتقاالت زمستانی
وارد عمل نخواهد شد مگر اینکه دو بازیکن
خود را قرضی یا دائمی به تیم های دیگر
منتقل کند.
به نقل از آاس ،رئال مادرید بر خالف
شایعات ،قصد ورود به نقل و انتقاالت

اد وودوارد ،مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد ،اعالم
کرد که این باشگاه فروشی نیست و مالکان آمریکایی قصد
ترک الدترافورد را ندارند.
خانواده گلیزر ابتدا در سال  2003بخشی از سهام
باشگاه منچستر یونایتد را خریدند و سپس در سال  2005به
طور کامل این باشگاه را در اختیار گرفتند.
در حالی که نتایج چند فصل اخیر منچستر یونایتد،
نارضایتی هواداران را به همراه داشته ،شایعاتی در مورد

اطالعـات روز :در چهارمین روز
اعتراضهـای ضددولتـی در بیـروت
و چنـد شـهر دیگـر لبنـان ،صدهـا
هـزار نفـر از مـردم ایـن کشـور روز
یکشـنبه ( ۲۸میـزان) بـه خیابانهـا
آمدنـد؛ همزمان گزارش شـده اسـت
که سـعد حریـری ،نخسـتوزیر این
کشـور ،طرح اصالحـات اقتصادی را
پیشـنهاد داده است.
بنابـر گزارشهـا ،در چهـار
روزی کـه از اعتراضهـای بیـروت
میگـذرد ،روز یکشـنبه شـاهد
بیشتریـن جمعیـت بـود.
به گـزارش خبرگـزاری رویترز،
همزمـان با حضـور تظاهرکنندگان در
خیابانهـا ،مقامهـای دولـت اعلام
کردند سـعد حریری بسـتهای شـامل
اصالحـات اقتصـادی را ارائـه کـرده
ا ست .
بـه نوشـته خبرگـزاری فرانسـه،

طرح نجـات اقتصادی سـعد حریری
بـا اسـتقبال گـرم تظاهرکننـدگان
همـراه نشـد و شـمار زیـادی از آنان
شـامگاه یکشـنبه را همچنـان در
خیابانهـا ماندنـد و مقامهـا را بـه
«ادامـه دروغگویـی» متهـم کردنـد.
بـه نقـل از رادیـو فـردا،
نخسـتوزیر لبنـان کـه بـه احـزاب
حاضـر در دولـت تـا روز دوشـنبه
مهلـت داده بـود راه حلـی بـرای
برونرفـت از بحـران اقتصـادی
کنونـی ارائـه کننـد ،طـرح خـود را
روز یکشـنبه ارائـه کـرد.
برخـی از احـزاب سیاسـی در
روزهـای اخیـر گفته بودند اسـتعفای
دولـت میتوانـد اوضـاع را وخیمتـر
کنـد؛ بـا ایـن حـال سـمیر جعجـع،
رهبـر حـزب «نیروهـای لبنانـی»
شـامگاه شـنبه بـا تأکیـد بـر اینکـه
دولـت در حفـظ وضعیـت ناتـوان

منچستر یونایتد فروشی نیست

تالش محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،برای خرید
این باشگاه مطرح شده اما وودوارد تاکید کرد که گلیزرها
همچنان به دنبال ادامه حضور در این باشگاه هستند.
او به  United We Standگفت ":براساس آنچه
من می دانم ،آنها می خواهند برای طوالنی مدت در باشگاه
بمانند .با توجه به پیشنهادها یا قیمت هایی که مطرح شده،
چیزی که من متوجه شده ام این است که هیچ بحثی برای
اعالم قیمت برای باشگاه یا هر چیزی مانند این وجود

ندارد .هر صحبتی که ما داشته ایم ،بر اساس حضور بلند
مدت در باشگاه است.
وام های بلند مدت ،ساختاری و مشابه سایر باشگاه
هاست؛ مبلغ مشخصی برای مدت مشخصی است .تنها دو
فیصد از درآمد ساالنه که تاثیری روی ما ندارد.
ما از نظر اقتصادی قوی هستیم .ما به خودمان اتکا
داریم .ما کامال احساس می کنیم که در مسیر صحیح قرار
داریم تا بتوانیم دوباره به جام های قهرمانی برسیم".

اریک تن هاگ:

خواهـد کرد.
کیـم هیونـگ ریونـگ ،معـاون وزیـر نیروهـای مسـلح کوریای شـمالی،
روز دوشـنبه در کنفرانسـی در پکـن اعلام کـرد ایـن کشـور تلاش کـرده
مناقشـات بـا آمریـکا و کوریـای جنوبـی پایـان یابد ،امـا مذاکرات ،بـه خاطر
رفتـار واشـینگتن و سـئول بـه چرخـهای از تنشهـای «خطرنـاک و معیوب»
تبدیل شـده اسـت.
وی گفـت مذاکراتـی که طی یک سـال پیـش با آمریکا شـده« ،کال بدون
پیشـرفت بـوده» اسـت .وی همچنیـن کوریـای جنوبـی را بـه سیاسـتهای
دوگانـه و ادامـه برگـزاری مانورهـای نظامـی بـا آمریـکا و خرید تسـلیحات
نظامـی پیشـرفته متهـم کـرده و گفتـه اسـت آمریکا و کـره جنوبی بایـد از هر
اقدامـی کـه منجر بـه بیثباتـی منطقـه میشـود ،خـودداری کنند.

چهارمین روز تظاهرات گسترده در لبنان؛ سعد حریری دربارهی اصالحات به توافق رسید
اسـت ،گفت چهـار وزیـر این حزب
از دولـت اسـتعفا میکننـد.
بنابـر گزارشهـا ،طـرح
اصالحـات اقتصـادی سـعد حریـری
افزایـش مالیـات در بودجـه سـال
آینـده را ممنـوع میکنـد ،حقـوق
رییسجمهـور ،نخسـتوزیر و
سـایر مقامهـای ارشـد کشـور نصف
میشـود ،بودجـه برخـی نهادهـا
کاهـش مییابـد و دولـت بـرای
دسـتیابی بـه «کسـر بودجـه نزدیـک
بـه صفـر در بودجـه  »۲۰۲۰از بانک
مرکـزی و بانکهـای خصوصـی ۳.۳
میلیـارد دالـری اسـتقراض میکنـد.
بخـش
خصوصیسـازی
مخابـرات و ارتباطـات و همچنیـن
کاهـش بهـای بـرق نیـز از دیگـر
مـوارد ایـن طـرح اسـت.
خبرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از
یـک مقـام دولت لبنان گـزارش کرده

زمستانی را ندارد .این کار را انجام نخواهد
داد مگر اینکه در پنجره زمستانی خروجی
داشته باشد.
رئال در مجموعه خود  25بازیکن دارد.
به آنها باید رودریگو گوئس را هم اضافه
کرد که نامش در تیم دوم باشگاه ثبت شده

است و به همین دلیل برای جذب بازیکن
در زمستان باید دو بازیکن از این فهرست
خارج شوند .محتمل ترین گزینه ها ماریانو،
براهیم و ایسکو هستند .رئال مایل به انتقال
دائمی ماریانو است اما ایسکو و براهیم اگر
به تیمی دیگر بروند ،قرضی خواهد بود.
هم باشگاه و هم آنها مایل به جدایی قطعی
نیستند.
ایسکو انتقال قرضی به یک تیم انگلیسی
در زمستان را برای بازیابی فرم قبلی و نیز
قرار گرفتن در فهرست نهایی اسپانیا برای
یورو  2020مفید می داند.
رئال تابستان امسال  300میلیون یورو
برای خرید بازیکن هزینه کرد اما شروع
خوبی نداشته و اخیرا پس از شکست از
مایورکا صدر جدول را به بارسا واگذار کرد.
سران باشگاه معتقدند که زیدان باید بیشتر
به خریدهای جدید باشگاه مثل یوویچ،

رودریگو و مندی میدان بدهد اما هستند
افرادی در باشگاه که معتقدند در زمستان
باید یک هافبک جدید به خدمت گرفته
شود .کریستین اریکسن گزینه اول است و
دانی فان دبیک از آژاکس نیز مدنظر قرار
دارد.
فلورنتینو پرز رئیس باشگاه اما هدف
اصلی خود را روی جذب کیلیان امباپه
ستاره پی اس جی در تابستان  2020گذاشته
و قصد ندارد در زمستان از بودجه باشگاه
برای خرید بازیکن جدید هزینه کند؛ به
خصوص که اریکسن در تابستان می تواند
به عنوان بازیکن آزاد جذب شود.
احتمال جدایی براهیم و ماریانو در
زمستان باال نیست اما دو باشگاه آرسنال و
سیتی از مدت ها پیش به دنبال جذب ایسکو
هستند .با این تفاسیر بعید است که رئال در
زمستان وارد بازار نقل و انتقاالت شود.

وودوارد:

هشدار دوباره کوریای شمالی به واشینگتن و سئول
یـک مقام ارشـد نظامـی کوریای شـمالی در کنفرانسـی در چین هشـدار
داد کـه آمریـکا و کوریـای جنوبـی باید را ه حلهـای جدیدی برای گشـایش
مذاکـره بـا پیونگیانـگ ارائـه دهنـد ،وگرنـه «سیاسـتهای خصمانـه» برای
آنهـا «پیامدهـای جدی» خواهد داشـت.
در مـاه جـاری مذاکـرات هسـتهای میـان آمریـکا و کوریـای شـمالی در
سـطح کارشناسـان بـدون هیـچ توافقـی پایـان یافت.
پیونگیانـگ میگویـد طـرف آمریکایـی حاضـر بـه ارائـه هیـچ امتیازی
نیسـت و رفتـار «خصمانـهاش» را تغییـر نـداده و حاضر به برچیـدن تحریمها
در مقابـل آغـاز برچیده شـدن برنامه هسـتهای کوریای شـمالی نیسـت.
کوریـای شـمالی طـی چند ماه گذشـته چندین موشـک کوتاهبرد شـلیک
کـرده و اوایـل مـاه جـاری تهدید کرد که موشـکهای بـرد بلند نیـز آزمایش

ورزشی

سهشنبه

 ۳۰میزان ۱۳۹۸

سال هشتم

اریک تن هاگ ،سرمربی هالندی
آژاکس ،شایعه حضورش روی نیمکت
بایرن مونیخ را رد نکرد.
اریک تن هاگ ،سرمربی حال حاضر
آژاکس ،بین سال های  2013تا  2015در
تیم بایرن مونیخ فعالیت می کرد .او در آن
زمان سرمربی تیم دوم بایرن مونیخ بود و
زیر نظر پپ گواردیوال کار می کرد.
تن هاگ که دو سال پیش هدایت
آژاکس را بر عهده گرفت ،در طول مدت
حضورش در این تیم تا کنون عملکرد فوق
العاده ای داشته است .آژاکس فصل گذشته
موفق شد تحت هدایت تن هاگ به جمع
چهار تیم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا
کند .آن ها همچنین در لیگ هالند و جام
حذفی این کشور نیز به قهرمانی رسیدند.
تن هاگ پس از درخشش روی نیمکت
آژاکس تیم های زیادی را خواهان خود می
دید .در تابستان نیز شایعات زیادی پیرامون
حضور این سرمربی هالندی روی نیمکت

شایعات حضورم در بایرن مونیخ را رد نمی کنم
بارسلونا به گوش رسید اما در نهایت این
اتفاق رنگ واقعیت به خود نگرفت و تن
هاگ در آژاکس ماندگار شد.
در همین رابطه حاال و پس از نتایج
ضعیف بایرن در این فصل بوندسلیگا و
بعد از تساوی ناامید کننده این تیم مقابل
آگزبورگ ،شایعاتی مبنی بر احتمال حضور
تن هاگ به جای کواچ روی نیمکت
باواریایی ها مطرح شده است؛ موضوعی
که با واکنش این سرمربی هالندی آژاکس
همراه بوده است.
او در این باره گفت ":من چیزی را
رد نمی کنم اما من حاال  50ساله هستم
و دیگر حس رویاپردازی خاصی ندارم.
اگر این اتفاق رخ دهد یا نه ،من در هر
دو صورت خوشحال خواهم بود .من از
حضور در آژاکس کامال راضی و خوشحال
هستم .حتی اگر  10سال دیگر نیز در این
جا بمانم ،باز هم خوشحال خواهم بود اما
با این وجود باالخره باید یک روز از این

اسـت کـه احـزاب عمده این کشـور
بـا بسـته اصالحـات سـعد حریـری
موافقـت کردهانـد.
بنابـر همیـن گـزارش ،قـرار
اسـت صبـح دوشـنبه هیـأت وزیران
لبنان در جلسـهای به ریاسـت میشـل
عـون ،رییسجمهـوری ،دربـارهی
طـرح سـعد حریـری تصمیمگیـری

کنند .
حـدود سـه مـاه پیـش تصویـب
بودجـه ریاضـت اقتصـادی در
پارلمـان لبنـان خشـم عمومـی را در
پـی داشـت امـا در روزهـای اخیر و
بـا ارائـه برنامـه ریاضـت اقتصـادی
دولـت سـعد حریـری ،تظاهـرات
گسـتردهای در خیابانهـای چندیـن

هر وقت مقابل یونایتد بازی
کردهام دفاع مطلق داشتند
سرمربی لیورپول به انتقاد از تاکتیک
منچستریونایتد برابر این تیم در هفته نهم لیگ برتر
پرداخت.
به نقل از تایمز ،یورگن کلوپ ،سرمربی
لیورپول بعد از توقف تیمش برابر یونایتد در هفته
نهم لیگ برتر انگلیس گفت :این فقط یک امتیاز
برای هر دو تیم بود .از وقتی که به انگلیس آمدم
و هدایت لیورپول را بر عهده گرفتم یونایتد همیشه
اینگونه برابر تیم من بازی کرده است و روی به
دفاع مطلق آورده است .یک تیم فقط فوتبال بازی
میکند و تیم دیگر فقط روی به دفاع میآورد .ما
چیزی از دست ندادیم و باید به همین روش ادامه
دهیم .در صدر جدول قرار داریم و باید به آینده فکر
کنیم و بازیهایی که در پیش داریم .این دیدار تمام
شد و نباید به آن بپردازیم و زمان را از دست بدهیم.
این مربی آلمانی درباره گل یونایتد نیز گفت:
من معتقد هستم آقای آتکینسون داور خوبی است
و اگر  VARنبود قطعا او خطا اعالم میکرد و گل
را مردود اعالم میکرد .او اجازه داد تا این گل زده
شود و کسان دیگری که هستند درباره این گل
تصمیم بگیرند و آن نفر دیگر تصمیمی نگرفت .این
فنآوری به قدر کافی شفاف نیست که بتواند به
درستی تصمیمهای مهمی در فوتبال بگیرد و این
مورد از همان موردهایی بود که در این دیدار رخ
داد.
به این ترتیب لیورپول بعد از  ۱۷برد پیاپی در
لیگ برتر سرانجام متوقف شد و نتوانست به رکورد
 ۱۸برد پیاپی منچسترسیتی دست یابد .با این حال
شاگردان یورگن کلوپ همچنان با  ۲۵امتیاز و ۶
امتیاز بیشتر از سیتی  ۱۹امتیازی در صدر جدول
ردهبندی قرار دارند.

سیتی آماده قهرمانی
در چمپیونزلیگ نیست

تیم جدا شوم".
تن هاگ در ادامه از تیم هایی نظیر
لیورپول ،بایرن ،بارسلونا و یوونتوس به
عنوان مدعیان این فصل لیگ قهرمانان اروپا
یاد کرد .او همچنین معتقد است که دو تیم
منچسترسیتی و پاری سن ژرمن نیز می
توانند یک چالش جدی در این راه داشته
باشند .تن هاگ در این باره گفت ":به نظر

من لیورپول با مربی و بازیکنانی که دارد
یک شانس بزرگ محسوب می شود .پس
از آن ها یوونتوس و بایرن نیز شانس زیادی
برای قهرمانی دارند .بارسلونا نیز اگرچه
این روزها شرایط خوبی ندارد اما می تواند
یکی از گزینه ها باشد .همچنین پاری سن
ژرمن و منچسترسیتی را نیز به این لیست
اضافه کنید".

آسیب دیدگی زوله برنامه من را برهم زد

شـهر بـه راه افتـاد.
بـر اسـاس برنامـه ریاضـت
اقتصـادی کـه چنـد روز پیـش ارائـه
شـده بـود دولـت لبنـان بـرای تأمین
بودجـه سـال  ۲۰۲۰بر بنزیـن ،تنباکو
و نرمافزارهـای ارتباطـی از جملـه
«واتساپ» مالیات بیشـتری پیشـنهاد
کـرده بود.

کلوپ:

گواردیوال:

یواخیم لوو:

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از آسیب دیدگی شدید
مدافع بایرن مونیخ ناراحت است.
به نقل از کیکر ،نیکوالس زوله مدافع  ۲۴ساله بایرن
مونیخ در دیدار برابر آگزبورگ از ناحیه رباط صلیبی مصدوم
شد .این مدافع بلند باال برای بازگشت به میادین بیشتر از
 ۶ماه زمان نیاز دارد و این باعث ناراحتی یواخیم لوو شده
است.
سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان گفت :میخواستم تیم
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جوانی را آماده رقابتهای یورو  ۲۰۲۰کنم .زوله یکی از
عناصر اصلی این جوانگرایی در تیم بود که همواره در
اردوهای اخیر حضور داشته و عملکرد خوبی هم از خود
نشان داده بود.
لوو ادامه داد :زوله آسیب دیدگی شدید دارد و به این
زودی نمیتواند تیم را همراهی کند .امیدوارم که او هر چه
زوتر به تیم ملحق شود.
یواخیم لوو به دنبال جوانگرایی در ترکیب تیمش است.

او پیش از این مت هوملس مدافع باتجربه دورتموند را از تیم
کنار گذاشت و به دنبال این است که ژروم بواتنگ و توماس
مولر را هم کنار بگذارد تا تیمش را به کلی جوان کند.
تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل
قهرمان شد اما در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه نتوانست
عملکرد خوبی از خود نشان دهد .ژرمنها به دنبال قهرمانی
در یورو  ۲۰۲۰هستند تا خود را آماده درخشش در جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر کنند.

پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی ،معتقد
است با توجه به عملکرد خط حمله تیمش ،در حال
حاضر آماده فتح لیگ قهرمانان نیستند.
منچسترسیتی این هفته با نتیجه  0-2کریستال
پاالس را شکست داد و با توجه به توقف لیورپول
در خانه منچستریونایتد ،فاصله دو تیم در صدر
جدول به  6امتیاز کاهش پیدا کرد.
سیتی در دیدار مقابل پاالس 72 ،فیصد مالکیت
توپ را در اختیار داشت و  21شوت به سمت
دروازه زد اما گواردیوال از اینکه تیمش تنها دو بار به
گل رسیده ،راضی نیست .او معتقد است اگر تیمش
می خواهد به سومین قهرمانی در لیگ برتر برسد و
چمپیونزلیگ را هم فتح کند ،باید از موقعیت های
گلزنی اش بهتر استفاده کند.
او به خبرنگاران گفت ":خیلی ها می گویند که
قهرمانی در چمپیونزلیگ هدف ماست اما ما هنوز
آماده نیستیم .ما موقعیت های زیادی ایجاد می کنیم
اما گل نمی زنیم .ما می توانیم پیشرفت کنیم .در دو
فصل اخیر گل های زیادی زدیم و من تردیدی در
مورد این مسئله نداشتم اما باید به کار کردن روی
این موضوع ادامه بدهیم.
ما موقعیت های زیادی را از دست می دهیم و
همچنین در دیدار با پاالس ،موقعیت های زیادی را
درون محوطه جریمه از دست دادیم .ما باید موثرتر
عمل کنیم".
منچسترسیتی در هر دو دیدار ابتدایی اش در
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان به پیروزی
رسیده و این هفته در اتحاد ،میزبان آتاالنتاست.

هر روز روزنامه اطالعاتروز را پشت در منزلتان دریافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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دستهی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به
رهبری عبداهلل عبداهلل مدعی است که حوالی
ساعت  10یکشنبهشب نیروهای ویژهی
پولیس ( )CRUدر هماهنگی با ناظران
تیم «دولتساز» قفلهای «دیجیتال سنتر»
کمیسیون مستقل انتخابات را شکستانده و
وارد این مرکز شدهاند .این تیم در پیوند به
این قضیه ،خواستار تعلیق وظایف خوشحال
خان سعادت ،معین ارشد امنیتی وزارت
داخله ،حبیبالرحمن ننگ رییس دبیرخانهی
کمیسیون مستقل انتخابات و مشاور امنیتی
این کمیسیون شده است.
صبح روز دوشنبه این خبر از سوی
ناظران تیم «ثبات و همگرایی» منتشر شد.
اطالعات روز با تماسهای مکرر نتوانست
در مورد این ادعا ،پاسخ کمیسیون مستقل
انتخابات را بگیرد .روز دوشنبه دیجیتال سنتر
کمیسیون انتخابات مسدود بود و کمیشنران
کمیسیون مستقل انتخابات نشستهای
طوالنی را در پیوند به این قضیه برگزار
کردند ،اما تا هنوز فیصلهی این نشستها
و واکنش این کمیسیون همگانی نشده
است .ناظران نهادهای ناظر بر انتخابات در
صحبت با اطالعات روز میگویند که روز
دوشنبه مسئوالن کمیسیون به آنها گفتند که
تنها قفل بیرونی ساختمانی که دیجیتال سنتر
در آن قرار دارد ،شکستانده شده است .روز
دوشنبه به هیچ کسی اجازهی داخلشدن به
این ساختمان داده نشد و کارمندان این بخش
نیز تعطیل بود.
علیاحمد عثمانی ،رییس ستاد انتخابات
«ثبات و همگرایی» عصر روز دوشنبه (29
میزان) در نشست خبری این اتفاق را حمله
به کمیسیون مستقل انتخابات و حیثیت آن
کمسییون ،آرای مردم و شفافیت انتخابات
خواند و گفت که این مسأله باید بهصورت
جدی بررسی شود.
آقای عثمانی افزود که روز دوشنبه
نشستی را با کمیشنران کمیسیون انتخابات
برگزار کرده و آنان در نخست گفتهاند این
موضوع بررسی میشود ،اما تا کنون پاسخ
شفاف به تیم «ثبات و همگرایی» داده نشده

وزارت داخله ادعاهای
مطر حشده را بیاساس
خوانده و میگوید« :خبرهای
نشرشده مبنی بر اینکه گویا
نیروهای امنیتی در امورات
داخلی کمیسیون مستقل
انتخابات مداخله کرده
باشد ،کامال بیاساس است.
ی که قبال هم نیروهای
قسم 
امنیتی در این مورد بیطرفی
خویش را حفظ کرده ،منبعد
هم مطابق تمام قوانین نافده
کشور وظایف خویش را
انجام میدهند».
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یکشنبهشب در کمیسیون انتخابات چه گذشت؟

است .آقای عثمانی گفت که خواست تیم
«ثبات و همگرایی» این است که نخست برای
فراهمشدن شرایط تحقیق ،وظایف معین
ارشد امنیتی وزارت داخله ،رییس دبیرخانهی
کمیسیون و مشاور امنیتی کمیسیون تعلیق
شود.
اما وزارت داخله ادعاهای مطرحشده
را بیاساس خوانده و میگوید« :خبرهای
نشرشده مبنی بر اینکه گویا نیروهای امنیتی
در امورات داخلی کمیسیون مستقل انتخابات
مداخله کرده باشد ،کامال بیاساس است.
قسمی که قبال هم نیروهای امنیتی در این
مورد بیطرفی خویش را حفظ کرده ،منبعد
هم مطابق تمام قوانین نافده کشور وظایف
خویش را انجام میدهند».
تیم انتخاباتی «دولتساز» نیز این ادعا
را رد میکند و میگوید که تیم «ثبات و
همگرایی» همواره چنین اتهاماتی را مطرح
کرده و تالش دارد که بیاعتمادی ایجاد کند.
جاوید فیصل ،از سخنگویان این تیم در
صحبت با اطالعات روز میگوید که هیچ یک
از ناظران تیم «دولتساز» در چنین فعالیت
غیرقانونی دخیل نبوده است« :در این مورد
هم تشویشهای که ما داشتیم به کمیسیون
انتخابات شریک ساختیم و اینها (مسئوالن
کمیسیون) ما را اطمینان دادند که مشکلی در
کار نیست و تشویشی هم ضرورت نیست».
علیاحمد عثمانی میگوید نیروهای که
دست به این «حمله» زدهاند ،مستقیم تحت
رهبری معین ارشد امنیتیاند و قطعا این کار
بدون هدایت و امر او صورت نگرفته است:
«باید تحقیق شود که سرنخ این مسأله تا کجا
کشیده میشود و آیا نفر اولشان (محمد
اشرف غنی) هست یا نه».

ناصریزاده میافزاید که در این روزها در دیجیتال سنتر دوهزار و 643
دستگاه بیومتریک بدون ورق نتایج بود و همچنان ورق نتایج از دیتا
سنتر به آنجا انتقال داده شده بود و مرحلهی پروسس معلومات آن
مانده بود« :احتمال میرود که دستگاهها تبدیلشده باشد یا نیروهای
تخنیکی در لباس نظامیان وارد مرکز شده و اطالعات کارتهای حافظه
دستگاهها را دستکاری کرده باشند.
نیروهای امنیتی بهخاطر سردی هوا و
گذراندن شب قفل را شکستاندهاند؟
علیاحمد عثمانی میگوید که مسئوالن
در کمیسیون مستقل انتخابات به آنها گفتهاند
که نیروهای امنیتی بهخاطر سردی هوا داخل
دیجیتال سنتر شدهاند تا در هوای گرمتر
راحتتر باشند .آقای عمثانی این دلیل را
«غیرقابل قبول» دانست.
او افزود که ناظران تیم «ثبات و
همگرایی» شاهد زنده واردشدن نیروهای
پولیس به دیجیتال سنتر کمیسیون بوده ،اما
بهجز از مشاور امنیتی کمیسیون ،نمایندگان
کمیشنران کمیسیون در صحنه حضور نداشته
است« :بعد از ساعت  10که ما رفتیم .داخل
دیجیتال سنتر برقها هم قطع شده بود .ما
خواستیم از کمیسیون که کمرههای امنیتی
بررسی شود».
یکی از بالکهای کمیسیون مربوط
به مسایل آموزشی انتخابات و دیپارتمنت
ظرفیتسازی است که دیجیتال سنتر در منزل
دوم آن قرار دارد .دروازه دیجیتال سنتر هر
روز بعد از ختم کار در حضور ناظران مهر
و الک و فردا دوباره با حضور ناظران باز
میشود.

ناصر ناصریزاده ،ناظر بنیاد انتخابات
شفاف افغانستان (تیفا) در کمیسیون انتخابات
که روز دوشنبه را در کمیسیون سپری کرده
است ،قبلازظهر دیروز در صحبت با اطالعات
روز گفت که مسئوالن کمیسیون میگویند
که یکشنبهشب قفل دروازه دیجیتال سنتر
بهخاطر غفلت نیروهای امنیتی باز مانده
است .آقای ناصریزاده بعدازظهر دوشنبه
گفت که مسئوالن کمیسیون میگویند تنها
قفلها دروازهی اولی ساختمان ظرفیتسازی
شکستانده شده است و معلوم نیست قفل
دیجیتال سنتر نیز شکستانده شده است یا
خیر.
ناصریزاده میافزاید که در این روزها
در دیجیتال سنتر دوهزار و  643دستگاه
بیومتریک بدون ورق نتایج بود و همچنان
ورق نتایج از دیتا سنتر به آنجا انتقال داده
شده بود و مرحلهی پروسس معلومات آن
مانده بود« :احتمال میرود که دستگاهها
تبدیلشده باشد یا نیروهای تخنیکی در
لباس نظامیان وارد مرکز شده و اطالعات
کارتهای حافظه دستگاهها را دستکاری
کرده باشند .هنوز قضیه روشن نیست .روز
دوشنبه دروازه دیجیتال سنتر توسط نیروهای

عصمتاهلل سروش

امنیتی بسته بود .به ناظران اجازه داده نشد
و کمیسیون روی این موضع تحقیق میکند».
یوسف رشید ،رییس بنیاد انتخابات آزاد
و عادالنهی افغانستان (فیفا) در صحبت با
اطالعات روز میگوید چیزی ک ه تا کنون
به ناظران آنها گفته شده ،یکی از صحبتها
این است که نیروهای امنیتی قفل دروازه
اولی (سالن) دیپارتمنت ظرفیتسازی را
شکستانده و شب را در آنجا گذراندهاند ،اما
دروازهی دیجیتالسنتر را باز نکردهاند .آقای
رشید میافزاید که ناظران این نهاد تالش
کردند که واقعیت مسأله را دریابند ،اما روز
دوشنبه ساحه تحت مراقبت مسئوالن امنیتی
قرار داشت و به کسی اجازهی ورود داده
نشد« :معلومات ضد و نقیض در آنجا داده
میشود».
ریس ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل
میگوید که او نمیخواهد پیشداوری کند که
نیروها پولیس بهچه منظوری وارد دیجیتال
سنتر شدهاند ،اما به گفتهی او ،نیت نادرستی
برای این کار وجود داشته است« :نمیخواهیم
پیشداوری کنیم که قصد تخریب سیستم
دستگاهها یا کمپیوترها را داشته یا میخواسته
آرای تقلبی را وارد سیستم بسازد یا هر چیزی
دیگر .تا کنون نمیدانیم که این حمله به چه
منظوری انجام شده ،اما نیت نادرسی وجود
داشته است .باید نیت روشن شود و مشخص
شود که آیا آنان به اهداف خود رسیدند یا
خیر».
او هشدار داد که اگر جوانب قضیه
روشن نشود و چنین رفتارهای ادامه یابد،
تداوم نظارت معنی ندارد و تیم «ثبات و
همگرایی» نظارت خود از کارهای کمیسیون
را متوقف خواهد کرد.

