
ضرورت پرهیز 
از بحران سازی

نشانه هایی از بحرانی شدن وضعیت 
انتخابات نمایان  نتیجه ی  و تنش بر سر 
شده است. کمیسیون انتخابات متأسفانه 
مدیریت  درست  را  وضعیت  نتوانسته 
کند. تأخیر در کارها و توجیه مشکالت 
آن  فروکاست  و  سیاسی  پشت پرده ی 
که  است  شده  باعث  فنی  مشکالت  به 
کارها  بر  انتخابات  کمیسیون  اشراف 
انتخاباتی جرأت  تیم های  و  کند  سقوط 
قضاوت پیدا کرده و در مورد درستی و 
نادرستی کار کمیسیون حکم صادر کند. 
به سوی  رفتن  معنای  به  وضعیت  این 
راه  است.   2014 تلخ  تجربه ی  تکرار 
قانون  به  عمل  است:  روشن  کمیسیون 
و  قانون  انتخاباتی.  طرزالعمل های  و 
طرزالعمل انتخابات تنها به آرایی اعتبار 
داده است که بیومتریک شده باشد. اکنون 
نیز فقط رجوع به قانون و طرزالعمل های 
انتخاباتی تنها راه است. کمیسیون نباید از 
تصمیم ها و طرزالعمل های تصویب شده 
کند.  نقض  را  انتخابات  قانون  و  عدول 
بیومتریک شده  آرای  معیار،  این که  برای 
را  زیادی  فشارهای  کمیسیون  باشد، 
مشکالت  تمام  پس  از  اما  شد،  متحمل 
بیرون آمد و معیار این شد که تنها آرای 

بیومتریک شده، آرای سفید است و...
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مذاکره اریکسن با یونایتد 
برای انتقال در ماه جنوری

شد  مدعی  اسپانیایی  رسانه  یک 
دانمارکی  اریکسن، ستاره  کریستین 

تاتنهام با منچستریونایتد...

زانیولو؛ گزینه اول یووه 
برای نقل و انتقاالت بعدی

نیکولو  می گوید  مرکاتو  کالچیو 
مهمترین  رم،  اس  آ   ستاره  زانیولو، 

بازیکنی است که...

رییس آینده کمیسیون اروپا: 
قدرت نرم کافی نیست، 
اروپا باید زبان قدرت را 

بیاموزد
اطالعات روز: اورزوال فن درالین، 
روز  اروپا  کمیسیون  آینده  رییس 

جمعه گفت که اروپا دیگر...

وزیر  پومپئو،  مایک  روز:  اطالعات 
با  ایران  رفتار  امریکا،  خارجه  امور 

بازرس آژانس بین المللی...

پومپئو: ما نگران عدم 
همکاری کافی ایران 

با آژانس هستیم
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آغاز روند بازشماری آرا؛ 

عبداهلل: این کار بدون تصفیه ی کامل آرا 
»قانون شکنی« است

»ترانه های مادران مان«؛ 
آلبومی عاصی از الهه  سرور

موسسه  حقوق بشر و دموکراسی برگزار کرد:
از فهم منازعات قومی تا زمینه سازی 

برای همزیسیتی مسالمت آمیز

مرگ بغدادی چه تأثیری بر داعش 
در افغانستان دارد؟

• فقط در افغانستان کسی که نمی تواند چهار 
جمله ی بدون غلط امالیی بنویسد، کارگاه آنالین 
درست نویسی باز می کند. در یکی از موارد، استاد 
فارسی  در  چون  که  است  نوشته  درست نویسی 
ایرانی نان را نون می گویند، عده ای از دری زبانان 
نافرهیخته ی افغانستان نیز به تقلید از فرهنگ بیگانه 
پرداخته و تیشه بر ریشه های آبایی خود می زنند و 

مجنان را مجنون و صابان را...

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
است  همه  مشترک  گم شده ی  صلح  که  می گوید 
دنبال آن  بدین سو  از ده ها سال  افغانستان  و مردم 
صلح  که  می گوید  همچنان  غنی  آقای  می گردند. 
دایمی زمانی در جامعه تأمین می شود که همه به 

عداالت وفادار باشند.
مراسم  در  عقرب(   18 )شنبه،  دیروز  که  او 
ارگ  در  محمد  حضرت  میالد  از  گرامی داشت 

ریاست جمهوری صحبت می کرد،...

ادعا  که  آمد  پدید  توطئه ای  تئوری  پیش  سال  چند 
می کرد ایاالت متحده از دولت اسالمی )داعش( در افغانستان 
حمایت می کند. رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، حکومت 
روسیه و تعدادی حساب های تویتری پاکستانی از جمله ی 

مروجین و مبلغین غیرمعمول این تئوری بودند.
در سال 2017، کرزی دولت اسالمی را به عنوان »ابزار« 
واشنگتن  که  کرد  ادعا  بعدا  و  کرد  توصیف  متحده  ایاالت 
برای توجیه حضور نظامی طوالنی مدت خود در افغانستان، 
بعد، »سرگئی الوروف«،  تقویت می کند. سال  را  این گروه 
وزیر امور خارجه روسیه ادعا کرد که هلیکوپترهای بی نشان 
امریکایی در حال انتقال اسلحه برای این گروه دیده شده اند. 
در ماه های اخیر، حساب های تویتری پاکستانی ادعا کرده اند 
ابوبکر  امریکایی  نیروهای  دور،  نه چندان  مقطعی  در  که 

البغدادی، رهبر دولت اسالمی را...

افغانستان  در  افراد  از  بسیاری  و  دولت  روایت رسمی 
حال  و  گذشته  قومی  نزاع های  زمینه ساز  که  است  این 
استعمارگر  دولت های  خارجی،  قدرت های  افغانستان، 
بشر  حقوق  موسسه  هستند.  کشور  این  همسایه های  یا  و 
را  روایت  این  اما   )AHRDO( افغانستان  دموکراسی  و 
نمی پذیرد. مسئوالن این سازمان معتقدند که نزاع قومی یکی 
این  افغانستان است و  از مسایل اصلی خشونت جاری در 
مشکل با انکار و شعار حل نمی شود و نیازمند بررسی عمیق، 

نظری و جامعه شناسانه است.
بشر  حقوق  موسسه  اجرایی  رییس  زاولستانی،  جواد 
و  اهمیت  به  توجه  با  که  می گوید  افغانستان  دموکراسی  و 
ضرورت این مسأله از سال 2015 به بعد وارد اقدام عملی 

برای فهم و شناخت مسأله ی نزاع قومی و...

سرور،  الهه  از  جدید  آلبوم  مادران مان«  »ترانه های 
آهنگ های  از  بازتعریف شده   و  بازخوانی  مجموعه ی 
افغانستانی  زنان  توسط  سنتی  سبک  به  که  است  عامیانه ای 
زنان  درد  و  شادی  قصه های  که  ترانه هایی  اجرا  شده اند. 
است و مرتبا از مادران به دختران سپرده می شوند. این آلبوم 
مجموعه  ای از حس و هویت زنانه است؛ تالشی است برای 
احیای هویت زنانه و انکار زن ستیزی. این آلبوم با ده ترانه، 
در 27 سپتامبر 2019، توسط یکی از شرکت های موسیقی 

سرشناس دنیا به بازار موسیقی بین المللی عرضه شد.
الهه سرور در توضیح این آلبومش به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که »ترانه های مادران مان« تجلیلی از زنانگی و 
استقامت زنان در شرایطی است که »ظلم و بی عدالتی« در 
این  او  باور  به  است.  آنان  خاموش کردن  و  سرکوب  صدد 

آلبوم، اعتراضی جسورانه علیه نابرابری جنسیتی و... فقط در افغانستان )2( | طنز

غنی: 
تأمین صلح دایمی، نیازمند 

عدالت است
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ضیای رفعت استاد دانشگاه، 
کمیسیون  که  می گوید 
مسئولیت دارد که با استدالل 
قوانین،  براساس  و  منطقی 
انتخاباتی  لوایح  و  مقررات 
ریاست جمهوری  نامزدان 
انجام  آنچه  به  نسبت  را 
کند:  متقاعد  می دهد، 
»کمیسیون اگر نتواند نامزدان 
را متقاعد کند، معنایش این 
در  که  کارشیوه ای  که  است 
مبنای  است،  گرفته  پیش 
منطقی و قابل قبولی نداشته 

است.«

صفحه ویـژه جـوانان
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وزارت  روز:  اطالعات 
معارف کشور اعالم کرده است 
دریافت  برای  بار  نخستین  که 
در  شهروندان  دیدگاه های 
آموزشی،  نصاب  اصالح  مورد 
یک  کشور  مختلف  اقشار  با 
روزه  چهار  مشورتی  نشست 

برگزار می کند.
و  اطالعات  مرکز 
دیروز  حکومت  رسانه های 
در  عقرب(   18 )شنبه، 
این  که  است  گفته  اعالمیه ای 
 23 الی   20 تاریخ  به  نشست 
عقرب برگزار می شود. هدف از 
برگزاری این نشست مشورتی، 

شمولیت شهروندان در آموزش 
مردمی سازی  پرورش،  و 
معارف، جمع آوری دیدگاه های 
ضرورت  مورد  در  شهروندان 
و  آموزشی  نصاب  تجدید 
نصاب  محتوای  چگونگی 

آموزشی گفته شده است.
این  در  است  قرار 
نفر   300 به  نزدیک  نشست 
جمله  از  کشور  شهروندان  از 
متخصصان  مکاتب،  آموزگاران 
پرورش،  و  آموزش  حوزه ی 
نمایندگان شورای علما، استادان 
ادارات  نمایندگان  دانشگاه، 
دانش آموزان  والدین  دولتی، 

مستقل  کمیسیون  نمایندگان  و 
شرکت  افغانستان  بشر  حقوق 

کنند.
اعالمیه،  از  نقل  به 
این  در  کاری  گروپ های 
درباره ی  مشورتی  نشست 
جمله  از  مختلف  موضوعات 
دوره ی  در  مکاتب  رشته بندی 
مضامین  از  برخی  ادغام  لیسه، 
و  زبان ها  آموزش  درسی، 
و  بحث  فراگیر  تعلیمات 
گفت وگو خواهند کرد. وزارت 
که  است  کرده  تأکید  معارف 
مصمم است تا نصاب آموزشی 
براساس  را  قابلیت محور 

دیدگاه ها و خواست شهروندان 
تهیه کند. در بخشی از  اعالمیه 
همچنان آمده است که یافته های 
راهکار  به عنوان  نشست  این 
پیشنهادی شهروندان، در نصاب 
جدید آموزشی وزارت معارف 

در نظر گرفته خواهد شد.
عین  در  معارف  وزارت 
فراخوان  که  است  گفته  حال 
حدود  نشست  این  برگزاری 
یک ماه پیش از طریق صفحات 
صادر  وزارت  این  اجتماعی 
کشور  شهروندان  از  و  شده 
»در  تا  است  شده  درخواست 
برای  برنامه ریزی  قسمت 

در  خود  تصامیم  شمولیت 
این  در  فرزندان شان  اینده  قبال 

نشست اشتراک نمایند«.
که  است  حالی  در  این 
وزارت معارف سال های 1398 
الی 1409 خورشیدی را به نام 
کرده  نام گذاری  معارف  دهه ی 
است  گفته  وزارت  این  است. 
دهه ی  در  دارد  تصمیم  که 
معارف دیدگاه ها و تصمیم های 
شهروندان در تمامی برنامه های 
و  منعکس  وزارت  این 
سرنوشت  قبال  در  شهروندان 
آینده ی کودکان شان بیشتر سهیم 

شوند.

وزارت معارف در مورد اصالح نصاب آموزشی نشست مشورتی برگزار می کند

و  معیار  این  از  عقب نشینی  هرگونه  این رو  از 
تصمیم، بحران آور است.

نیز   2014 ریاست جمهوری  انتخابات  در 
تیم  یک  دید  از  که  بود  آرایی  سر  بر  جنجال 
واقعی  دیگر  تیم  دید  از  و  می شد  دانسته  تقلبی 
اعالم  به  محدودی  روزهای  که  اکنون  پاک.  و 
دوباره  مانده،  باقی  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی 
که  رسیده  وضعیت  همان  در  انتخابات  کمیسیون 
همگرایی  و  ثبات  تیم  آمد.  پیش  قبل  سال  پنج 
کمیسیون  که  می گوید  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به 
باطل  آرای  تصفیه ی  و  تفکیک  از  »قبل  انتخابات 
سقف  مشخص شدن  بدون  و  بیومتریک نشده  و 
بازشماری  به  شروع  شده«  تصفیه  آرای  تعداد  و 
رهبری  به  دولت ساز  تیم  اما  است.  کرده  آرا 
استقبال  کمیسیون  کار  این  از  غنی  محمداشرف 
آرا  بازشماری  کرده  اعالم  کمیسیون  است.  کرده 
تیم   همگرایی،  و  ثبات  تیم  و  شد  خواهد  آغاز 
امنیت و عدالت و تیم صلح و عدالت اسالمی آن 

 را تحریم کرده است. 
انتخابات  کمیسیون  جدال  دو  این  میان  در 
هوشمندانه  و  عمل  قانونی خود  وظیفه ی  به  باید 
و  باطل  آرای  تصفیه ی  هنوز  واقعا  اگر  کند.  کار 
محالت  بازشماری  نشده،  انجام  بیومتریک نشده 
رای دهی معنا ندارد. بازشماری محالت رای دهی 
و  دارد  منطق  بیومتریک شده  آرای  مبنای  بر  فقط 
اگرنه براساس کدام میکانیزم کمیسیون می خواهد 
صندوق های  بازشماری  دهد.  انجام  را  کار  این 
آن ها وجود  در  بیومتریک شده   آرای  هیچ گونه  که 
ندارد، خالف طرزالعمل است. از نظر قانون تنها 
باشد.  بیومتریک شده  اعتبار است که  آرایی مدار 
محل هایی   423 و  دوهزار  می گوید  کمیسیون 
بیومتریک  به دلیل مشکالت در دستگاه  هستند که 
و  بازشماری  که  گفته  و  نشده  سیستم  وارد 
باید  بلی،  شود.  مشخص  باید  آرا  این  سرنوشت 
بازشماری  اما  شود،  مشخص  آرا  این  سرنوشت 
مفهومی  چه  آن  سرنوشت  مشخص شدن  از  پیش 
بیومتریک نشده  آرای  به  بخواهد  این که  دارد، جز 
رای دهی  محل   287 و  یک هزار  بخشد.  اعتبار 
است  محل هایی  شود،  بازشماری  است  قرار  که 
گزارش  براساس  انتخابات  برگزاری  روز  در  که 
تأییدشده ی رییس محل، مدیر مرکز، آمر و مامور 
ولسوالی، رئیس دفتر والیت و دبیرخانه کمیسیون 
این است که  این محالت  اما مشکل  بوده اند،  باز 
معلومات  و  حافظه  کارت  بیومتریک،  دستگاه 
اکنون  و  نشده اند  منتقل  مرکز  به  بیومتریک 
موجود  والیتی  دفتر  انبار  در  رای دهی  صندوق 
بیومتریک  دستگاه  حافظه  کارت  هیچ  و  است 
بیومتریک شده  رای  هیچ  واقع  در  ندارد،  وجود 
موجود نیست، منطق بازشماری این آرا چیست؟ 
آیا به آرای که در برگه های رای دهی است اعتبار 
تصمیم  تکلیف  صورت  این  در  که  می شود  داده 
تنها  معتبر  آرای  کرده  اعالم  بارها  که  کمیسیون 
آرای بیومتریک شده است، چه می شود؟ کمیسیون 
کرده  اعالم  مکررا  انتخابات  از  پس  انتخابات 
کمیسیون  این  نزد  بیومتریک شده  آرای  تنها  که 
آرای  به  اگر  می شود.  شمارش  و  دارد  اعتبار 
انتخابات  اعتبار  شود،  داده  اعتبار  بیومتریک نشده 
براساس  انتخابات  اعتبار  چون  می بیند،  صدمه 
ماده ی  از  برگشت  هر  و  است  شده  نافذ  قانون 

قانون، اعتبار روند را صدمه می زند. 
نامزدان انتخابات برای کمیسیون حد و حدود 
را  کارشان  کمیسیون  که  بگذارند  و  نکنند  ترسیم 
انتخابات  کمیسیون  اعضای  وظیفه ی  ببرد.  پیش 
انتخاباتی  طرزالعمل های  و  قانون  به  عمل  نیز 
است. تصمیم گیری سیاسی کمیسیون بر سر آرای 
و  جبران ناپذیر  و  بخشش  غیرقابل  اقدام  مردم 
به یک بحران  به بن بست و رفتن  انتخابات  بردن 
انتخابات  دو  رخدادهای  به  توجه  با  است.  دیگر 
ریاست جمهوری و یک انتخابات پارلمانی، به نظر 
می رسد حیات و سالمت نظام سیاسی مردم ساالر 
اجتماعی  و  سیاسی  سرمایه ی  به عنوان  افغانستان 
و  گرفته  قرار  تهدید  معرض  در  عمال  شهروندان 
چهارمین  نتیجه ی  با  سهلنگارانه  برخورد  هرگونه 
در  است.  زیان آور  ریاست جمهوری  انتخابات 
شرایطی که گفت وگوهای صلح از یک طرف در 
جریان است و از سوی دیگر مشکالت روزافزون 
داخلی، با اضافه شدن یک بحران دیگر در عرصه 
انتخاباتی، باید فاتحه مردم ساالری را در افغانستان 
خواند. از این رو کمیسیون انتخابات و اعضای آن 
امتناع  باید از بحران سازی پرهیز کند و ضرورت 
طزرالعمل های  قانون،  به  عمل  بحران سازی  از 

انتخاباتی و تأکید بر آرای بیومتریک شده است.
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اطالعات روز: منابع محلی در والیت 
قندهار از حمله ی مسلحانه ی جنگ جویان 
گروه طالبان بر یک کندک نیروهای پولیس 
این  »شاه ولی کوت«  ولسوالی  مربوطات  در 

والیت خبر داده اند.
بهیر احمدی، سخن گوی والی قندهار 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
انفجار صبح دیروز )شنبه، 18 عقرب( در 
ورودی یک کندک پولیس شاه راه کابل – 
قندهار در مربوطات ولسوالی »شاه ولیکوت« 

رخ داده و پس از آن درگیری میان نیروهای 
امنیتی و جنگ جویان طالب آغاز شده است.
گفته  نیز  قندهار  والی  مطبوعاتی  دفتر 
بر  گروهی  مسلحانه  حمله   این  که  است 
»چنار«  منطقه ی  در  شاه راه  پولیس  کندک 
ولسوالی شاه ولیکوت صورت گرفته است.

در اعالمیه ی این دفتر آمده است که با 
رسیدن نیروهای کمکی پولیس و نیروهای 
در  و  شده  کاسته  جنگ  شدت  از  هوایی، 
حال حاضر ]ساعت 3 بعد از ظهر[ مهاجمان 

مسلح طالبان به خانه های غیرنظامیان وارد 
از  ساحه  اعالمیه،  از  نقل  به  است.  شده 
محاصره  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  سوی 
شده است. همچنان گفته شده است که در 
نتیجه ی این حمله یک سرباز پولیس کشته 

و چهار سرباز دیگر زخمی شده اند.
گروه طالبان در اعالمیه ای گفته است 
منطقه ی  در  پیش  شب  دو  حمله  این  که 
»چنار« ولسوالی شاه ولیکوت صورت گرفته 
این  گروه،  این  اعالمیه ی  از  نقل  به  است. 

این  انتحاری  مهاجم  یک  توسط  حمله 
گروه انجام شده که در نتیجه یک قرارگاه 
نیروهای دولتی تخریب و شمار زیادی از 

این نیروها کشته شده اند.
والیت قندهار در جنوب کشور یکی 
از والیت های ناامن به حساب می آید. گروه 
طالبان در بخش هایی از این والیت حضور 
این در  از  پیش  این گروه  دارد.  فعالیت  و 
شهر قندهار، مرکز این والیت نیز حمالت 

تروریستی و تخریبی انجام داده است.

حمله ی مسلحانه ی طالبان بر یک کندک پولیس در »شاه ولیکوت« قندهار

از  دفاع کشور  اطالعات روز: وزارت 
کشف یک ذخیره  گاه بزرگ سالح و مهمات 
جنگ جویان گروه طالبان در والیت قندوز 

خبر داده است.
دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
)شنبه، 18 عقرب( منتشر شده، آمده است 
که این ذخیره گاه سالم در ادامه ی عملیات 
ولسوالی  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
دست  به  و  کشف  قندوز  والیت  علی آباد 

آمده است.

این  جریان  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
از  ولسوالی  این  وسیع  ساحات  عملیات 
پاکسازی  طالبان  گروه  جنگ جویان  وجود 
شده است. همچنان گفته شده است که در 
گروه  جنگ جویان  به  عملیات  این  جریان 
آمار  اما  شده،  وارد  سنگین  تلفات  طالبان 

مشخص در این مورد ارایه نشده است.
که  است  کرده  تأکید  دفاع  وزارت 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  عملیات 
ولسوالی علی آباد قندوز همچنان ادامه دارد.

در مورد تلفات نیروهای امنیتی و نیز 
عملیات چیزی  این  در جریان  غیرنظامیان 

گفته نشده است.
باره  این  در  کنون  تا  نیز  طالبان  گروه 

اظهار نظری نکرده است.
شمال شرق  زون  در  قندوز  والیت 
کشور یکی از والیت های ناامن به حساب 
آن  بخش هایی  در  طالبان  گروه  که  می آید 
حضور و فعالیت گسترده تروریستی دارد. 

جنگ جویان این گروه دو ماه پیش )9 

قندوز حمله  بر شهر  از سه جهت  سنبله( 
کردند که قسمت هایی از آن را برای چند 
گروه  این  گرفتند.  خود  کنترل  در  روز 
همچنان کنترل ولسوالی دشت ارچی قندوز 
را در تاریخ شانزدهم سنبله سال جاری در 
نتیجه ی حمالت تهاجمی  شان برای سومین 
بار در طول چهار سال گذشته را به دست 
از  میزان   19 در  ولسوالی  این  اما  گرفتند، 
تصرف  به  دوباره  و  خارج  طالبان  کنترل 

نیروهای دولتی درآمد.

یک ذخیره گاه بزرگ سالح و مهمات طالبان در قندوز به دست نیروهای دولتی افتاد

سخیداد هاتف 
• فقط در افغانستان کسی که نمی تواند چهار جمله ی 
درست نویسی  آنالین  کارگاه  بنویسد،  امالیی  غلط  بدون 
باز می کند. در یکی از موارد، استاد درست نویسی نوشته 
می گویند،  نون  را  نان  ایرانی  فارسی  در  چون  که  است 
تقلید  به  نیز  افغانستان  نافرهیخته ی  از دری زبانان  عده ای 
آبایی  ریشه های  بر  تیشه  و  پرداخته  بیگانه  فرهنگ  از 
صابون  را  صابان  و  مجنون  را  مجنان  و  می زنند  خود 
)بدون  درد  از  ماالمال  سینه ی  با  استاد  بعد،  می نویسند. 
بر  »از آن جا که فرهنگ  نوشته است:  ای دریغا مرهمی( 
بال اقتصاد حرکت می نماید، ما باید از خریدن صابان های 
طریق  این  از  تا  ورزیم  خودداری  نیز  ایران  ساخت 
باستانی  کشور  در  صابون  زشت  تلفظ  ورود  از  بتوانیم 
خود جلوگیری نموده و قلب های محزان خود را تسلی 
بخشیم. ما می توانیم به جای استفاده از صابان های ایرانی 
لباس های خود را با خاکستر بشوییم که هم صحی است 
و هم به صورت طبیعی هر روز از دروازه های حویلی های 

هموطنان به کوچه صادر می شود.«
رشته ی  در  می تواند  نفر  یک  افغانستان  در  فقط   •
مدیریت بحران های کالن آسیایی از دانشگاه »آکسپریخت« 
افغانستان  در  مدرک  آن  با  و  باشد  داشته  دکترا  آلمان 
معین وزارت شود، بدون آن که چنان دانشگاهی یا چنان 
رشته ای در آلمان وجود داشته باشد. یکی از همکاران ما 
به دفتر یکی از معینانی که از این دانشگاه فارغ شده بود 
این زمینه  رفت و گفت »من طالب معلومات بیش تر در 
هستم.« معین مذکور این همکار ما را به جرم طالب بودن 
بازداشت کرده و به دادستانی معرفی کرد. این همکار ما 
در  فعال  و  کرد  دریافت  زندان  دادگاه حکم 17 سال  در 
محبس پلچرخی از طریق آنالین در کورس های دانشگاه 

آکسپریخت شرکت می کند.
• فقط در افغانستان یک رییس جمهور می تواند یک 
بدهد  نشان  مردم  به  را  کپر  و  کند  از  پر  خاکی  سرک 
پخته  دالر  میلیون  بودجه ی هفده  با  »این سرک  بگوید  و 
پختگی  دیدن  برای  آگاهی الزم  اما شما  آسفالت شد،  و 
بی بصیرت هم  البته گناه مردم  ندارید.«  را  آن  و آسفالت 
مردم  می شد  سعی  سابق  خاین  حکومت های  در  نیست. 
طوری تربیه شوند که فقط چیزهای قابل رویت را ببینند. 
به مردم نشان  امروز وقتی که چیزی را  به همین خاطر، 
بدهید که وجود ندارد، چشم های مردم کته کته می شوند 
و اظهار ندیدن می کنند. سال ها، بل قرن ها، وقت خواهد 
نامرئی  خدمات  دیدن  برای  الزم  چشم  مردم  تا  گرفت 

حکومت فعلی را پیدا کنند. 
• فقط در افغانستان چنین چیزی در تصور می گنجد 
بیرون می  آید و جامه ی  از تصور  بعد خرامان خرامان  و 

عمل می پوشد:
جوان  خانم  این  دارد.  جوانی  خانم  مولوی صاحب 
می آورد.  خانه  به  و  گرفته  شفاخانه  از  را  نوزادی  دختر 
هفده  مالحِت  و  حسن  آثار  می بیند  که  صاحب  مولوی 
سال بعد در چهره ی آن دختر نوزاد ظاهر و هویداست، 
را  نوزاد  آن  لحظه  عنفوان همان  در  و  او می شود  عاشق 
به عقد خود در می آورد تا بعدا که پری رو تاب مستوری 
ندارد، چو در بندی ز روزن سر برآرد، مولوی بدون کدام 
اشکال ناموسی بتواند بگوید »اوهوی پری رو که از روزن 
سر برآورده ای، تو منکوحه ی مشروعه ی منی هههههههه، 
سرت را پس می بری یا بیایم چشمت را به عزای بینی ات 
چون  مولوی  موجود  شیردهِ  خانم  همین  بعد،  بنشانم؟« 
نوزاد  به  ندارد،  درستی  اطالع  انور  شرع  از  و  است  زن 
شیر می دهد و مولوی بزرگ دیگری از این ماجرا مطلع 
می شود و می گوید واشریعتا، این خانم نمی داند که شیر 
دادن به نوزادی که به عقد شوهر این خانم درآمده حرام 
که  می دهد  اطالع  خانم  آن  به  بزرگ  مولوی  این  است. 
ناآگاهان  بعضی  کند.  متوقف  را  نوزاد  آن  به  دادن  شیر 
صاحب  مولوی  به  بزرگ  مولوی  بود  بهتر  که  معتقدند 
نوزاددوست می گفت عقد خود با آن نوزاد را فسخ کند. 
اما همین ناآگاهان اند که در طول قرون باعث بدنامی دین 
شده اند.  ما  عظیم الشأن  مولوی های  شهرت  قبح  و  مبین 

تف بر شقیقه شان.

روند  آغاز  از  انتخابات  کمیسیون  درحالی که 
دسته های  از  شماری  است،  داده  خبر  آرا  بازشماری 
را  این روند  »ثبات و همگرایی«  تیم  به شمول  انتخاباتی 

تحریم کرده اند. 
دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که هنوز 
ابهام ها در مورد آرای معتبر و غیرمعتبر رفع نشده است. 
این دسته ی انتخاباتی روند بازشماری آرا را تحریم کرده 
است و بر رفع این ابهام ها پیش از آغاز این روند تأکید 

می کند. 
کمیسیون  از  نیز  امور  آگاهان  و  ناظر  نهادهای 
دسته های  نگرانی های  مورد  در  که  می خواهد  انتخابات 
دسته ی  دهد.  وضاحت  افغانستان  مردم  و  انتخاباتی 
اما  به رهبری رییس جمهور غنی  »دولت ساز«،  انتخاباتی 
آغاز روند بازشماری را قانونی خوانده و بر ادامه ی آن 

تأکید می کند.
روند  که  است  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
همین  به  و  بازشماری  برای  نیاز  مورد  مواد  بسته بندی 
والیت   34 به  بازشماری  و  تفتیش  هیأت  اعزام  ترتیب 
افغانستان در حضور 30 تن از ناظران و رسانه های ملی و 

بین المللی آغاز شده است. 
است  قرار  انتخابات  کمیسیون  فیصله ی  براساس 
افغانستان  والیت   34 در  محل   255 و  هشت هزار 
بازشماری شود. شمار محل های که قرار است بازشماری 
که  است  رأی   محل های  تمامی  یک سوم،  تقریبا  شود، 
کمیسیون  اطالعات  براساس  بود.  باز  انتخابات  روز  در 
در  محل  هزار   25 از  بیش  رأی دهی  روز  در  انتخابات 

سراسر افغانستان باز بوده است. 
در  دخیل  طرف های  تمامی  از  انتخابات  کمیسیون 
روند انتخابات خواسته است که در این روند کمیسیون 

را همکاری کنند. 
کمیسیون در حالی روند بازشماری آرا را آغاز کرده 
است که دسته ی انتخاباتی »ثبات و همگرایی« به رهبری 
و  تکراری  آرای  هنوز  که  است  مدعی  عبداهلل،  عبداهلل 
است.  نشده  تصفیه  تقلبی  آرای  دیگر  و  زمان  از  خارج 
که  است  گفته  همگرایی  و  ثبات  تیم  این،  بر  افزون 
هیچ کسی  که  نیز  دیگر  رأی دهی  محل  و 432  دوهزار 
از موجودیت آن ها اطالعی نداشت و هیچ گونه معلومات 
بیومتریکی در مورد آن ها وجود ندارد، براساس تصمیم 
جدید کمیسیون انتخابات، شامل روند بازشماری آرا شده 

است. 
میان  رای  هزار   300 حدود  سر  بر  اختالف  هنوز 
کمیسیون انتخابات و دسته ی ثبات و همگرایی حل نشده 

است.
رای  نوع«  »چهار  و همگرایی  ثبات  دسته ی  نظر  از 
تقلبی است و این دسته ی انتخاباتی تحت هیچ شرایطی 
آن  را نخواهد پذیرفت. شورای رهبری ثبات و همگرایی 
از کمیسیون انتخابات خواسته است تا به »مطالبات قانونی 

این تیم رسیدگی کند.«
که  است  گفته  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
137 هزار و ۶30 رأی مبهم و ناشناخته در بخش قرنطین 
دستگاه شرکت درملوگ، 102 هزار و 12 رأی خارج از 
زمان رأی دهی، آرای عکس از روی عکس و عکس های 
تکراری که هنوز تصفیه نشده و آرای بالغ به 700 دستگاه 

گم شده  بیومتریک  دستگاه های  حافظه ی  کارت های  و  
چهار نوع آرایی است که قابل پذیرش نمی باشد.

کمیسیون  سخن گوی  ابراهیمی،  عبدالعزیز  پیش تر 
که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  اما  انتخابات 
تکراری،  پی آرکودهای  براساس  را  آرا  درملوگ  شرکت 
نشان انگشت تکراری، استیکر تکراری، عکس تکراری، 
عکس زیر سن، عکس از روی عکس و استفاده ی رای 
پیش از ساعت هفت صبح و بعد از ساعت پنج عصر روز 

ششم میزان، تفکیک و تصفیه کرده است. 
شرکت  انتخابات،  کمیسیون  اطالعات  اساس  بر 
معتبر  رای   107 و  هزار   843 و  میلیون  یک  درملوگ، 

تشخیص کرده است. 
روز  در  که  بود  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
آرای  از  بخشی  بازشماری  روند  عقرب(   14( سه شنبه 
دسته ی  اما  می کند،  آغاز  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
آرا  بازشماری  آغاز روند  با  ثبات  و همگرایی  انتخاباتی 
به صورت  آرا  باید  نخست  است  گفته  و  کرده  مخالفت 

کامل تصفیه شود.
نیز  انتخابات  کمیسیون  عضو  یک  حال  همین  در 
بر شفافیت و رعایت اسناد تقنینی انتخاباتی تأکید دارد. 
آدرس  »واضح شدن  که  است  گفته  عبداهلل  محمد  موالنا 
رای   102012 سرنوشت  تعین  معلق،  137۶30رای 
مشخص شدن  انتخابات،  زمان  از  استعمال شده ی  خارج  
محالت قابل بازشماری با تفکیک آرای سالم و بی اعتبار، 
سطح  به  بازشماری  فرعی  و  عمومی  پالن های  ترتیب 
از  کمیسیون  جانب  از  آن ها  تایید  و  والیات  و  مرکز 
جمله  الزمه های بازشماری می باشد که بدون آن ها روند 

بازشماری مشکل زا می شود.«
کمیسیون  اخیر  تصمیم  همگرایی،  و  ثبات  دسته ی 
مبنی بر آغاز روند بازشماری را »قانون شکنی« خوانده و 
آن را تحریم کرده است. رهبری این تیم از ناظرانش در 
والیات خواسته که تا روشن شدن موضوع، از اشتراک در 

روند بازشماری خودداری کنند. 

انتخاباتی  دسته های  از  شماری  که  می شود  گفته 
به رهبری  امنیت  انتخاباتی عدالت و  دیگر مثل دسته ی 
رهبری  به  اسالمی«  عدالت  و  »صلح  و  نبیل  رحمت اهلل 
تحریم  را  آرا  بازشماری  روند  نیز  حکمتیار،  گلبدین 

کرده اند. 
دسته ی انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری رییس جمهور 
آرا  بازشماری  روند  به  نسبت  که  می گوید  اما  غنی 
مالحظه ای ندارد و هر اقدامی که مطابق قانون انتخابات 

انجام شود، برای این دسته قابل پذیرش است.
انتخاباتی  دسته ی  سخن گوی  اصولی،  ناصر  جمال 
دولت ساز در صحبت به روزنامه اطالعات روز گفت که 
کمیسیون تا کنون عمل خالف قانون انجام نداده است و 
اگر کار غیرقانونی هم انجام شد، این دسته ی انتخاباتی 
به مرجع اصلی شکایت که کمیسیون شکایات انتخاباتی 

است مراجعه می کند. 
کمیسیون وضاحت دهد

در همین حال شماری از نهادهای ناظر از کمیسیون 
انتخاباتی،  می خواهد که در مورد نگرانی های دسته های 
مردم افغانستان و نهادهای ناظر نسبت به تفکیک آرای 

پاک از ناپاک و روند بازشماری آرا وضاحت دهد.
شفاف  انتخابات  بنیاد  سخن گوی  حبیب زاد،  زبیر 
افغانستان )تیفا( می گوید که هنوز به عنوان یک نهاد ناظر 
نمی داند که جزئیات گزارش درملوگ به کمیسیون و در 

کل سقف آرای معتبر و پاک چقدر است. 
پیش  کمیسیون  اگر  که  کرد  تأکید  حبیب زاده  آقای 
از بازشماری در مورد نگرانی های دسته های انتخاباتی و 
دارد  وجود  ناپاک  و  پاک  آرای  مورد  در  که  ابهام هایی 
کلید بخورد: »ممکن  تازه ای  ندهد، ممکن بحران  پاسخ 

بحران 2014 یک بار دیگر تکرار شود.«
مدنی  جامعه  مجمع  رییس  رفیعی،  احمد  عزیز 
افغانستان )مجما( هشدار می دهد که اگر میان دسته های 
روند  آغاز  مورد  در  انتخابات  کمیسیون  و  انتخاباتی 
بازشماری تفاهم نشود، در نهایت شماری از دسته های 
انتخابات را نخواهند پذیرفت و این  انتخاباتی، نتیجه ی 
امر به بی باوری مردم نسبت به انتخابات در کشور منجر 

خواهد شد. 
ضیای رفعت استاد دانشگاه، می گوید که کمیسیون 
مسئولیت دارد که با استدالل منطقی و براساس قوانین، 
را  ریاست جمهوری  نامزدان  انتخاباتی  لوایح  و  مقررات 
»کمیسیون  کند:  متقاعد  می دهد،  انجام  آنچه  به  نسبت 
اگر نتواند نامزدان را متقاعد کند، معنایش این است که 
کارشیوه ای که در پیش گرفته است، مبنای منطقی و قابل 

قبولی نداشته است.«
با توجه به اختالف بر سر آغاز روند بازشماری میان 
کمیسیون انتخابات و دسته های انتخاباتی به نظر می رسد 
کمیسیون قادر نخواهد بود که نتیجه ی ابتدایی انتخابات 
را به تاریخ معین آن )23 عقرب( اعالم کند. حتا اعضای 
تاریخ 23  به  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  به  نسبت  کمیسیون 
کمیسیون  عضو  عبداهلل،  موالنا  دارند.  تردید  عقرب 
انتخابات به تازگی گفته است: »با توجه به ظرفیت کاری 
که داریم، مسیر راه و مشکالتی که پیش رو داریم به نظر 
من اعالم نتایج ابتدایی به تاریخ 23 عقرب ممکن نخواهد 

بود.«

فقط در افغانستان )2(

لطف علی سلطانی 

عبداهلل: این کار بدون تصفیه ی کامل آرا »قانون شکنی« است
آغاز روند بازشماری آرا؛ 

نُـه بـار بـا نماینـدگان گـروه طالبـان در قطـر و امـارات 
متحـده ی عربـی دیـدار کرد.

یـک  امضـای  بـه  دیدارهـا  ایـن  در  طـرف  دو 
موافقت نامـه نزدیـک شـده بـود، امـا در تاریـخ 1۶ سـنبله 
دونالـد ترمـپ، رییس جمهـور ایـاالت متحـده ی امریـکا 
اعـالم کـرد که مذاکـرات با طالبـان را به دلیل کشته شـدن 
12 نفـر از جملـه یـک سـرباز امریکایـی در یـک حمله ی 

ایـن گـروه در کابـل، متوقـف کـرده اسـت.
حـدود یـک مـاه پـس از توقـف مذاکـرات امریـکا و 
طالبـان، خلیـل زاد دور تـازه ی سـفرش در مـورد صلـح 
افغانسـتان را آغـاز کـرد. او در جریان این سـفر از بلجیم، 

روسـیه، افغانسـتان و پاکسـتان دیـدن کرد.
منابع شـان  از  نقـل  بـه  پاکسـتانی  رسـانه های  اخیـرا 
گـزارش کرده انـد کـه آقـای خلیـل زاد هفتـه ی گذشـته با 
نماینـدگان طالبـان در دوحـه، پایتخـت قطـر نیـز دیـدار 
کـرده اسـت. در مـورد جزئیـات ایـن دیـدار چیـزی گفته 

است. نشـده 

اطالعـات روز: رییس جمهـور اشـرف غنـی می گوید 
مـردم  و  اسـت  همـه  مشـترک  گم شـده ی  صلـح  کـه 
افغانسـتان از ده هـا سـال بدین سـو دنبـال آن می گردنـد. 
آقـای غنـی همچنـان می گوید که صلـح دایمـی زمانی در 
جامعـه تأمیـن می شـود که همه بـه عداالت وفادار باشـند.
مراسـم  در  عقـرب(   18 )شـنبه،  دیـروز  کـه  او 
ارگ  در  محمـد  حضـرت  میـالد  از  گرامی داشـت 
گفـت:  همچنـان  می کـرد،  صحبـت  ریاسـت جمهوری 
»از بـرای این کـه صلـح موقتـی نباشـد و در جامعـه دوام 
اسـت. یـک چنیـن حالتـی  کنـد، عدالـت ضـرور  پیـدا 
ضـرور اسـت کـه هیچ کـس خـود را مظلـوم و بی نصیب 

نشـمارند.«
و  ارشـادات  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  رییس جمهـور 
رهنمایی هـای پیامبـر اسـالم، همچنـان گفـت کـه پیامبـر 
اسـالم عدالـت را بـرای زندگـی اجتماعی، صلـح و ثبات، 

اسـاس خوانـده اسـت.
او تأکیـد کـرد کـه بخـش زیـادی از زندگـی پیامبـر 

اسـالم برای تحکیم صلح سـپری شـده اسـت. بـه گفته ی 
او، از ارشـادات و رفتارهـای پیامبـر اسـالم بایـد بـرای 
بـرای مشـکالت  راه حـل  یافتـن  خوشـبختی جامعـه و 

موجـود الهـام گرفتـه شـود.
پیامبـر  مـورد صلح خواهـی  در  غنـی  رییس جمهـور 
اسـالم نیـز گفـت کـه حضـرت محمـد خـود بـرای حـل 

منازعـه بیـن طرفیـن منازعـه می رفـت.
از سـویی هـم رییس جمهـور غنـی در حالـی بـرای 
تأمیـن صلـح دایمـی در کشـور از »عدالت« بـه عنوان یک 
ضـرورت یـاد می کنـد کـه از بیـش از یـک سـال بـه این 
طـرف تالش هـای جهانـی و منطقـه ای بـرای تأمین صلح 
در افغانسـتان آغاز شـده اسـت، امـا این تالش هـا تا کنون 
بـرای کشـانیدن گـروه طالبان به میـز مذاکره ی مسـتقیم با 

دولـت افغانسـتان ناکام بوده اسـت.
سـال گذشـته زلمـی خلیـل زاد بـه عنـوان نماینـده ی 
ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا بـرای صلح افغانسـتان 
تعییـن شـد. آقـای خلیـل زاد از آن زمـان به بعد دسـت کم 

غنی: 
تأمین صلح دایمی، نیازمند عدالت است

کرده  اعالم  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
است که حمله ی جنگ جویان گروه طالبان بر ولسوالی 

ارغنداب والیت زابل دفع شده است.
این وزارت دیروز )شنبه، 18 عقرب( در اعالمیه ای 
دیروز  صبح  طالبان  گروه  جنگ جویان  که  است  گفته 
)شنبه، 18 عقرب( از چند جهت بر ولسوالی ارغنداب 
حمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و 

امنیتی مواجه شدند.
از اعالمیه، در جریان درگیری ها برای دفع  به نقل 
این حمله ی طالبان، تلفاتی بر جنگ جویان این گروه وارد 

شده، اما رقمی از آن تا کنون مشخص نشده است.
هم اکنون  که  است  گفته  همچنان  دفاع  وزارت 
این ساحه متواری شده اند  از  جنگ جویان گروه طالبان 

و ولسوالی ارغنداب به گونه ی کامل در کنترل نیروهای 
دولتی می باشد.

اعالمیه ای گفته  نشر  با  از سویی هم، گروه طالبان 
است که جنگ جویان این گروه صبح دیروز مرکز ولسوالی 
ارغنداب که در منطقه ی »ده افغانان« این ولسوالی منتقل 

شده است، را به گونه ی کامل در کنترل شان گرفته اند.
این گروه همچنان ادعا کرده است که در جریان این 

حمله تعدادی از سربازان پولیس نیز کشته شده اند.
ناامن  از والیت های  والیت زابل در جنوب کشور 
می باشد که گروه طالبان در شماری از ولسوالی های این 

والیت فعالیت گسترده دارد.

حمله ی طالبان بر ولسوالی »ارغنداب« زابل دفع شد
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فارن پالیسی – مایکل کوگلمن

مترجم: جلیل پژواک

کفایه،  موسیقی  گروه  برای 
موسیقی ابزاری برای گفت و گو 
سیاسی  دیدگاه های  بیان  و 
است. گروه کفایه مجموعه ای از 
نوازنده ها با ملیت های مختلف 
موسیقی  گروه  این  نام  است. 
از شعار معروف دوران موسوم 
به بهار عربی گرفته شده است. 
موسیقی  آنچه  است!«  »بس 
کرده،  متفاوت  را  کفایه  گروه 
توجه به مخاطب معاصر است. 
تلفیق  به جای  گروه،  این  در 
ملت های  سازهای  آکوستیک 
مدرن  استایل های  از  مختلف، 
)همچون داب-استپ( استفاده 

می شود.

فارن پالیسی ـ عمران فیروز ترجمه: جلیل پژواک 

ادعا  که  آمد  پدید  توطئه ای  تئوری  پیش  سال  چند 
در  )داعش(  اسالمی  دولت  از  متحده  ایاالت  می کرد 
حامد  پیشین،  رییس جمهور  می کند.  حمایت  افغانستان 
تویتری  حساب های  تعدادی  و  روسیه  حکومت  کرزی، 
این  غیرمعمول  مبلغین  و  مروجین  جمله ی  از  پاکستانی 

تئوری بودند.
در سال 2017، کرزی دولت اسالمی را به عنوان »ابزار« 
ایاالت متحده توصیف کرد و بعدا ادعا کرد که واشنگتن 
برای توجیه حضور نظامی طوالنی مدت خود در افغانستان، 
این گروه را تقویت می کند. سال بعد، »سرگئی الوروف«، 
وزیر امور خارجه روسیه ادعا کرد که هلیکوپترهای بی نشان 
دیده  گروه  این  برای  اسلحه  انتقال  حال  در  امریکایی 
پاکستانی  تویتری  حساب های  اخیر،  ماه های  در  شده اند. 
ادعا کرده اند که در مقطعی نه چندان دور، نیروهای امریکایی 
ابوبکر البغدادی، رهبر دولت اسالمی را به وسیله هواپیما به 

افغانستان انتقال داده اند.
ایران،  رهبر  نمایندگان  نبود.  جدیدی  چیز  فکر  این 
در  دانشگاهی  دانشجویان  از  جمعی  در  خامنه ای،  علی  
ایالت »بیهار« هند که به سخنرانی من به عنوان مهمان گوش 
این گروه را  امریکا  ادعا کرده اند که اصال خود  می دادند، 
ایجاد کرده است. این ادعاها را صرفا نمی توان به عملیات 
روانی یا خصومت ]ایران و روسیه[ نسبت به ایاالت متحده 
نسبت داد. این ادعاها به برخی حقایق در این زمینه مانند 
حمایت ایاالت متحده در گذشته از جنگ جویان اسالم گرا 
در افغانستان در جریان حمله ی شوروی به این کشور و 
نیروهای  حمله ی  از  پس  عراق  در  اسالمی  دولت  ظهور 

امریکایی به این کشور، نیز ریشه دارند.
افغانستان به خصوص این تئوری ها به لطف یک  در 
سوال ضمنی بسیار قدرت مند هستند. آن سوال این است که 
شاخه خراسان دولت اسالمی چگونه توانسته است با وجود 
ضربات سخت و مواجهه با موانع بسیار، همچنان فعال و 

قدرت مند باقی بماند؟
شاخه خراسان دولت اسالمی واقعا هم مقاوم است. 
مورد  در  قدرت مندی  موردی  مطالعه  می تواند  گروه  این 
ایجاد وابستگی های خودمختار  توانایی دولت اسالمی در 
که شکوفا می شوند و دوام می آورند، باشد؛ نهادهایی که به 
سازمان مادر کمک می کنند که بتواند پس از خسارات ناشی 
از از دست دادن قلمرو در سوریه و عراق و حمله ی ایاالت 
متحده در 2۶ اکتبر که منجر به مرگ بغدادی در سوریه شد، 

دوام بیاورد.
 2010 سال  به  افغانستان  در  اسالمی  دولت  قدمت 
برمی گردد، وقتی که شبه نظامیان پاکستانی به خاطر حمالت 
ضدتروریستی ارتش پاکستان در مناطق قبایلی این کشور 

روایت رسمی دولت و بسیاری از افراد در افغانستان 
حال  و  گذشته  قومی  نزاع های  زمینه ساز  که  است  این 
استعمارگر  دولت های  خارجی،  قدرت های  افغانستان، 
بشر  این کشور هستند. موسسه حقوق  یا همسایه های  و 
را  روایت  این  اما   )AHRDO( افغانستان  دموکراسی  و 
قومی  نزاع  که  معتقدند  سازمان  این  مسئوالن  نمی پذیرد. 
یکی از مسایل اصلی خشونت جاری در افغانستان است و 
این مشکل با انکار و شعار حل نمی شود و نیازمند بررسی 

عمیق، نظری و جامعه شناسانه است.
بشر  اجرایی موسسه حقوق  زاولستانی، رییس  جواد 
اهمیت  به  توجه  با  که  می گوید  افغانستان  دموکراسی  و 
اقدام  وارد  بعد  به   2015 سال  از  مسأله  این  ضرورت  و 
عملی برای فهم و شناخت مسأله ی نزاع قومی و گشودن 
درهای گفت وگو میان گروه های مختلف قومی و هویتی 
در افغانستان شده اند. آخرین مورد از این دست فعالیت ها، 
و  کشور  والیت  پنج  در  آموزشی  کارگاه های  راه اندازی 
برگزاری »کنفرانس ملی همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز 

میان گروه های قومی« است.
عوامل  آموزشی  برنامه های  راه اندازی  با  سازمان  این 
منازعه و راه حل آن در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، 
بامیان، سه هدف اساسی را دنبال کرده است:  ننگرهار و 
زمینه سازی امکان فهم و شناخت عمیق و دقیق از منازعات 
برای  درازمدت  راه حل های  کردن  پیدا  و  افغانستان  قومی 
و  قومی  منازعات  مسأله ی  از  تحقیقی  گزارش  تهیه  آن؛ 
ارائه ی  منازعات قومی و  برای حل  اجرایی  پالیسی  طرح 
آن به نهادهای تصمیم گیرنده ی دولتی؛ ایجاد شبکه ی ملی 
میان گروه های قومی  تفاهم و همدیگرپذیری  برای خلق 

در افغانستان.
کارشناسان،  حضور  با  برنامه  این  پایانی  کنفرانس 
و  مدنی  فعاالن  بشری،  حقوق  نهادهای  مسئوالن 
اشتراک کنندگان والیتی این برنامه روز پنج شنبه، 1۶ عقرب 

در کابل برگزار شد. 
پنج  در  موسسه  این  که  15روزه ای  کارگاه های  در 
و  کرده اند  اشتراک  تن   110 کرده،  برگزار  کشور  شهر 
عنوان  آموخته اند.  را  قومی  منازعات  راه حل  و  تئوری ها 

مسلح است. از سوی دیگر، شاخه خراسان دولت اسالمی 
شده  رهبری اش  سطح  در  قابل توجهی  ضربات  متحمل 
اندرو ماینز،  امیرا جادون و  است. براساس پژوهش اخیر 
نزدیک به 400 رهبر رده پایین و رده  باالی این گروه بین 

سال های 2015 تا 2018 کشته، اسیر یا تسلیم شده اند.
تروریسم  میدان  در  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
اسالم گرای افغانستان تنها است. اکثر سازمان های شبه نظامی 
دولت  رقیب  القاعده،  با  طالبان،  جمله  از  کشور،  این  در 
اسالمی و گروه مادر سابق، متحد هستند. در همین حال، 
کارزار  که هدف  دیریست  اسالمی  دولت  شاخه خراسان 
آسمان  از  افغان  نیروهای  و  متحده  ایاالت  بی امان  هوایی 
و حمالت تهاجمی بی رحمانه ی طالبان از زمین قرار دارد. 
این عملیات ها که در مشهورترین مورد آن از بزرگ ترین 
بمب غیرهسته ای امریکا در سال 2017 استفاده شد، باعث 
خراسان  شاخه  جنگ جوی  هزار  یک  از  بیش  کشته شدن 
دولت اسالمی و تسلیم شدن چند صد جنگ جوی دیگر آن 

در دو سال گذشته شده است. 
با این وجود، این گروه زنده مانده است. شاخه خراسان 

افغانستان است.«
شکل گیری  بشر،  حقوق  کمیسیون  رییس  باور  به 
نظام جدید در افغانستان، به مسأله ی نزاع قومی رسیدگی 
نتوانسته و منازعات جاری ریشه در حس عمیق بی عدالتی 
مردم دارد. او می گوید تا زمانی که قدرت سیاسی براساس 

فراری شدند و شروع به استقرار در مناطق مرزی والیات 
شرقی افغانستان از جمله ننگرهار کردند. این جنگ جویان 
که بیش ترشان اعضای طالبان پاکستانی بودند، هنگامی که 
خبر  رسمی  به طور  خاورمیانه  در  اسالمی  دولت  رهبری 
گسترش این گروه به افغانستان را در سال 2015 اعالم کرد، 
پیش قراوالن شاخه خراسان دولت اسالمی را شکل دادند. 
در سال های پس از آن، شاخه خراسان دولت اسالمی از بین 
اعضای ناراضی طالبان افغان و جهادی های آسیای میانه نیز 

سربازگیری کرد.
امروزه شاخه خراسان دولت اسالمی بیشتر در شرق 
افغانستان به ویژه در والیت ننگرهار و کنر مراکز قدرت 
والیت  در  آن  رهبر  یک  دستگیری  اما  است  کرده  ایجاد 
در  گروه  این  کالن تر  جغرافیایی  ردپای  نشا ن گر  هرات 
افغانستان است. )ردپای نسبتا سبک این گروه در پاکستان 
گروه  این  این سو،  به    2015 سال  از  می شود.(  دیده  نیز 
مسئول حمالت متعددی در افغانستان دانسته شده است. از 
آن جمله در سال 2018 این گروه ادعا مسئولیت 31۶ حمله 

را در سرتاسر افغانستان به عهده گرفت.

گروهای  میان  تفاهم  ملی  »شبکه ی  اشتراک کنندگان  این 
بشر  موسسه حقوق  مسئوالن  است.  افغانستان«  در  قومی 
هسته ی  شبکه  این  که  معتقدند  افغانستان  دموکراسی  و 
و  منازعه  حل  زمینه ی  در  دازمدت شان  فعالیت های  اولیه 
همزیستی مسالمت آمیز است. جواد زاولستانی می گوید که 
هدف شان از ایجاد این شبکه، خلق تفاهم و پل ارتباطی 
آگاهانه میان گروهای قومی برای بحث و گفت وگو میان 

تمام گروه ها و هویت های قومی است. 
میان  تفاهم  ملی  شبکه  گروه  عضو  ذکی،  اسماعیل 
به  او  دیدگاه  که  می گوید  افغانستان  در  قومی  گروهای 
برنامه،  این  در  اشتراک  از  قبل  افغانستان  قومی  منازعات 
سطحی بوده است، اما حاال می داند که مسأله ی حساس و 

پیچیده است و نیاز به زمان و کار زیادی دارد. 
محمدکبیر ایثار، عضو شورای والیتی هرات و شبکه 
ملی تفاهم میان گروه های قومی در افغانستان می گوید که 
مسأله نزاع قومی نیاز به اجماع ملی دارد و به عنوان یک 
مسأله ی سرنوشت ساز باید به تمام مردم افغانستان معرفی 

شود. 
»در طی این ورکشاپ نکات مهم در مورد مسأله نزاع 
قومی درک کردیم و فهمیدیم که این مسأله بسیار پیچیده و 
مهم است آن چنان که می خواهیم تمام عمر خود را صرف 
این مسأله بکنیم. می خواهم به طور رضاکار این مسأله را به 

همه ی مردم هرات مطرح کنم«.
نزاع قومی و دیدگاه کارشناسان

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
افغانستان معتقد است که موضوع نزاع قومی در افغانستان، 
قومیت نیست، بلکه نابرابری است؛ نابرابری دسترسی به 

دوره پسا بغدادی در چند سناریوی محتمل، قدرت مندتر 
از قبل شود. اگر تالش های جاری برای آغاز روند صلح 
و مصالحه در افغانستان به نتیجه برسد و منجر به آتش بس 
که  طالبان  سرخورده ی  تندروهای  شود،  صلح  توافق  و 
دولت  خراسان  شاخه  به  احتماال  هستند،  صلح  مخالف 
اسالمی ملحق می شوند و به این ترتیب، صفوف این گروه 
با صدها یا شاید هزاران جنگ جوی باتجربه که با اراضی 
افغانستان آشنا هستند، پر خواهد شد. عالوه براین، برخی 
دولت  یک  که  کرده اند  پیش بینی  تروریسم  کارشناسان  از 
اسالمی ضعیف، امکان دارد به دنبال اتحاد با القاعده که از 

قبل این پیشنهاد را داده است، برآید.
مرگ  که  می کنند  استدالل  نظریه  این  طرف داران 
از بین رفتن خالفت، ممکن است جرقه  بغدادی به دنبال 
اتحاد را بزند. اگر القاعده و دولت اسالمی، دو گروه جهادی 
اصلی جهان، متحد شوند، پیامد آن برای ثبات افغانستان و 
همچنین تالش های مبارزه با تروریسم، ویران کننده خواهد 
بود. طالبان، قدرت مندترین گروه شبه نظامی در افغانستان، 

متحد شاخه خراسان دولت اسالمی خواهد شد.
شاخه  بگیریم،  نادیده  را  فرضیات  این  اگر  حتی 
را  خود  قدرت  که  است  آماده  اسالمی  دولت  خراسان 
از  برای سربازگیری  این گره  اخیر  کند. تالش های  حفظ 
بین دانشجویان دانشگاه ها، زندانیان زندان ها و آوارگان در 
این  که  است  این  از  حاکی  داخلی،  آوارگان  اردوگاه های 
گروه استراتژی بهره برداری از افراط گرایی وطنی را برای 

گسترش پایگاه اجتماعی خود، روی دست گرفته است.
آنچه مایه ی امیدواری است، این است که افغانستان 
شاخه  در حمالت  اندکی  کاهش  شاهد  اخیر  ماه های  در 
خراسان دولت اسالمی بوده است که نشان دهنده اثربخشی 
فرصت  یک  است.  جاری  ضدتروریسم  تالش های 
دیپلماتیک بزرگ نیز در اینجا دیده می شود. وقتی صحبت 
از مقابله با شاخه خراسان دولت اسالمی می شود، ایاالت 
استراتژیک  رقبای  با  را  نادری  مشترک  زمینه  یک  متحده 
اصلی اش مانند چین، ایران، پاکستان و روسیه که بازیگران 
منطقه ای اصلی در افغانستان هستند، پیدا می کند. افزایش 
همکاری های ضدتروریسم ایاالت متحده با این کشورها و 
کابل و همچنین هند، دوست واشنگتن، می تواند به ضربات 

بیشتر به شاخه خراسان دولت اسالمی کمک کند.
براساس  است.  باال  ریسک  سطح  واشنگتن،  برای 
ارزیابی یک مقام اطالعاتی امریکایی مستقر در افغانستان در 
ماه جون، شاخه خراسان دولت اسالمی »بزرگ ترین تهدید 
کوتاه مدت« برای ایاالت متحده و کشورهای اروپایی است. 
او هشدار می دهد که حمالت شاخه خراسان دولت اسالمی 
اما حتمی است.« تاکنون  در این مناطق »دیر یا زود دارد 
بیش از هشت نفر در ایاالت متحده به جرم ارتباط با شاخه 

خراسان دولت اسالمی دستگیر شده اند.
تهدید  بزرگ ترین  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
شبه نظامی در افغانستان نیست اما مطمئنا مقاوم ترین شاخه 
منافع  به  حمله  نقشه  که  شاخه ای  است؛  اسالمی  دولت 
ایاالت متحده در خارج از افغانستان را نیز در سر دارد. این 
چیزی نیست که بتوان نادیده گرفت. مرگ بغدادی نیز تاثیر 

چندانی بر این تهدید نخواهد داشت.

نخبه ی  چند  که  می کند  مساعد  را  این  زمینه ی  سیاسی، 
حکومت  و  بگیرند  گروگان  را  قومی  هویت  سیاسی، 
مکلیفیتی برای ارائه خدمات نداشته باشد. فهمی که دولت 
از مسئولیت خود در برابر شهروندان دارد با این ساختاری 
که ما پس از بن شکل دادیم، دسترسی به عدالت و خدمات 

را مشکل می سازد.«
به باور خانم اکبر، رعایت موازین حقوق بشری ربط 
مستقیم به همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز دارد؛ زیرا 
رعایت حقوق شهروندی زمینه ی منازعات قومی را از بین 
می برد. او افزود که اگر در روند صلح ارزش های حقوق 
بشری و حقوق همه جانبه افراد در نظر گرفته نشود، ممکن 
است آتش بسی شکل بگیرد، اما زمینه ی منازعات دزارمدت 

و خون بار از بین نمی رود. 
سید عسکر موسوی، محقق و نویسنده معتقد است که 
قوم یک امر ساختگی و فراورده ی اجتماعی است و شرایط 
حاکم بر جامعه این مفهوم را می سازد. به باور او نزاع های 
قومی در افغانستان، ساخته و پرداخته دولت است و اگر 

جدی گرفته نشود، »فاجعه« به وجود می آورد. 
اوزال نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 
همزیستی  در  اساسی  نقش  عادالنه   توسعه ی  می گوید 
مسالمت آمیز دارد و توزیع غیرعادالنه ی منابع باعث نزاعی 
قومی شده است. او معتقد است که مردم افغانستان همزیستی 
مسالمت آمیز دارد و این وضعیت فقط در زمان برگزاری 
انتخابات که همان توزیع قدرت سیاسی در سطح عالی آن 
اعتقاد وی سیاست مداران  به  زیرا  می شود؛  متزلزل  است، 
افغانستان توسط قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای حمایت 

می شود و هدف آن ها ایجاد منازعه است.  
مسئوالن موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 
می گویند که یکی از چالش های دولت سازی در افغانستان 
افغانستان  سیاست  در  قومی  نگاه  و  ها  گرایش  تضادها، 
است. محمدحسین سرامد، مسئول دادخواهی و ارتباطات 
این موسسه می گوید که تالش کرده اند نزاع قومی را فراتر 
از احساسات عامه به یک بحث داغ و روشنفکرانه بکشند 
و از طریق این بحث ها زمینه های فهم عمیق و دقیق آن را 

فراهم کنند.

عواملی چون  از  ترکیبی  مدیون  را  بقایش  اسالمی  دولت 
استفاده از زمین ناهموار برای گریختن از حمالت هایی، 
متوسل شدن به منبع آماده ای از نیروهای تازه نفس شبه نظامیان 
شبه نظامیان  و  پاکستانی  طالبان  افغان،  طالبان  ناراضی 
آسیای میانه و همچنین توانایی ایجاد زمینه های همکاری 
شبه نظامی  گروه های  با  کوتاه مدت  ولو  و  فرصت طلبانه 
طالبان  جناح  چندین  جمله  )از  دیوبندی  اسالم گرای 
پاکستانی و یک جناح انشعابی گروه تندرو فرقه ای لشکر 
جنگوی( است. یافته های پژوهش جاردون نشان می دهد که 
شاخه خراسان دولت اسالمی بین سال های 2014 تا 2017 
با بیش از 10 گروه در افغانستان و پاکستان، از نظر عقیدتی، 

تدارکاتی و یا عملیاتی همکاری داشته است.
کامال  گروه  یک  به  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
از پیوند  البته این گروه مطمئنا  مستقل تبدیل شده است. 
است.  برخوردار  اسالمی  دولت  مادر  گروه  با  عمیقی 
اخیر سازمان ملل متحد و پژوهش های  براساس گزارش 
دیگر، این روابط شامل برخی حمایت های مالی، هماهنگی 
و  رهبری  و  جنگ جویان  مورد  در  تصمیم گیری ها  در 
آنتونیو  می شود.  تبلیغاتی  فیلم های  اشتراک گذاری  به 
شاخه  مورد  در  خود   2018 سال  کتاب  در  جیوستوزی، 
خراسان دولت اسالمی، نوشته است که دولت اسالمی در 
عراق و سوریه در جان گرفتن شاخه خراسان این گروه در 
افغانستان کمک کرده است. این کمک ها شامل تمویل مالی، 

ارائه دستورالعمل و اعزام مشاوران می شود.
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی  این حال،  با 
بشری  و  مالی  منابع  برای  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
خیلی وابسته به دولت اسالمی در خاورمیانه نیست. براساس 
گزارش سازمان ملل متحد، درآمد این گروه در افغانستان 
معادن،  غیرقانونی  استخراج  مانند  محلی  منابع  از  بیشتر 
خانوارها  از  مالیات  جمع آوری  و  اخاذی  چوب،  قاچاق 
است. به گفته جیوستوزی، شاخه خراسان دولت اسالمی 
از قطر، عربستان سعودی و همچنین افرادی در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، کمک مالی دریافت می کند. این گروه 
عمدتا از بین افراد محلی و منطقه ای )عمدتا جنگ جویان 
براین،  میانه و جنوبی( سربازگیری می کند. عالوه  آسیای 
گفته می شود که فقط 10 درصد جنگ جویان شاخه خراسان 

دولت اسالمی تجربه جنگ در عراق یا سوریه را دارند.
مرگ بغدادی شاید بر روحیه برخی از جنگ جویان 
شاخه خراسان دولت اسالمی که با رهبرشان بیعت کرده 
در  افغانستان  مقامات  ادعای  این  اما  بگذارد  تاثیر  بودند، 
به  بزرگی  ضربه ی  بغدادی  کشته شدن  که  اخیر  روزهای 
باور  غیرقابل  زد،  خواهد  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
از  بودن،  کم تعداد  چون  چالش  هایی  گروه  این  است. 
فشار  و  قدرت مند  رقبای  با  مواجهه  رهبری،  دست دادن 
گروه  این  است.  گذاشته  سر  پشت  را  نظامی  حمالت 
احتماال به خوبی می تواند از دست دادن رهبر اصلی اش را 
»خلیفه  به عنوان  را  اسالمی وی  دولت  اعضای  برخی  که 
سازمان  یک  رهبری  کسی  و  می کردند  توصیف  غایب« 
به طور فزاینده غیرمتمرکز را بر عهده داشت که مستلزم 

نظارت روزانه ی وی نبود، جبران کند.
در  می تواند  اسالمی  دولت  شاخه خراسان  واقع،  در 

هویت قومی توزیع شود، مشکل عدم برابری حل نمی شود، 
زیرا به باور او توزیع قدرت میان چند نماینده ی سیاسی 
که هویت قومی را »گروگان« گرفته اند، اجرا می شود و این 

مسأله به نوعی اساس فساد قومی است.
قدرت  به  رسیدن  مولفه ی  یک  به عنوان  »قومیت 

ارقام  براساس  تا جنوری 2019،  بین جنوری 2018 
بی بی سی، به جز عراق و سوریه، حمالت دولت اسالمی 
در افغانستان بیش از هر نقطه دیگری در جهان بوده است. 
از حمالت شاخه خراسان دولت اسالمی در  در بسیاری 
به یک سالن عروسی  از جمله حمله هولناک  افغانستان، 
در کابل در ماه آگست که باعث کشته شدن بیش از ۶0 نفر 
شد، اقلیت شیعه این کشور هدف قرار گرفته اند. با این حال 
اماکن دولتی از جمله بزرگ ترین شفاخانه نظامی افغانستان 
در سال 2017 در کابل و یک مرکز ثبت نام رای دهندگان 
در سال 2018 در کابل، نیز هدف حمالت این گروه قرار 

گرفته اند.
شاخه خراسان دولت اسالمی ناممکن را ممکن ساخته 
می کند. عالوه  کنترل  را  قلمرو کوچکی  این گروه  است. 
آخرین  است.  اندک  گروه  این  جنگ جویان  تعداد  براین، 
برآوردهای نشان می دهد که این گروه بین 2 تا 2500 و تا 
4 هزار جنگ جو دارد که به طور چشم گیری کمتر از 5 تا 8 
هزار جنگ جویی است که در سال 201۶ برآورد شده بود. 
در مقابل، طالبان ادعا می کند که دارای 80 هزار جنگ جوی 

عمیق  حس  یک  افغانستان  مردم  »تمام  قدرت:  و  منابع 
از  می کنند،  مراجعه  ما  به  که  مردم  تمام  دارند.  بی عدالتی 
تمام قوم ها حس می کنند در حق شان بی عدالتی شده، حس 
می کنند که محروم و مظلومند و با تبعیض روبه رو هستند. 
میزان آن فرق می کند، اما این حس مشترک بین تمام مردم 

مرگ بغدادی چه تأثیری بر داعش در افغانستان دارد؟

موسسه  حقوق بشر و دموکراسی برگزار کرد:

از فهم منازعات قومی تا زمینه سازی برای همزیسیتی مسالمت آمیز

ملیحه کاظمی

»ترانه های مادران مان«؛ 
آلبومی عاصی از الهه  سرور

الهه  از  جدید  آلبوم  مادران مان«  »ترانه های 
از  بازتعریف شده   و  بازخوانی  مجموعه ی  سرور، 
آهنگ های عامیانه ای است که به سبک سنتی توسط 
زنان افغانستانی اجرا  شده اند. ترانه هایی که قصه های 
شادی و درد زنان است و مرتبا از مادران به دختران 
و  از حس  مجموعه  ای  آلبوم  این  می شوند.  سپرده 
هویت زنانه است؛ تالشی است برای احیای هویت 
زنانه و انکار زن ستیزی. این آلبوم با ده ترانه، در 27 
سپتامبر 2019، توسط یکی از شرکت های موسیقی 
عرضه  بین المللی  موسیقی  بازار  به  دنیا  سرشناس 

شد.
الهه سرور در توضیح این آلبومش به روزنامه 
مادران مان«  »ترانه های  که  می گوید  روز  اطالعات 
شرایطی  در  زنان  استقامت  و  زنانگی  از  تجلیلی 
سرکوب  صدد  در  بی عدالتی«  و  »ظلم  که  است 
آلبوم،  این  او  باور  به  است.  آنان  خاموش کردن  و 
و  جنسیتی  نابرابری  علیه  جسورانه  اعتراضی 
وجود  جهانی  مقیاس  در  که  است  سوءرفتارهایی 

دارد.
موسیقی  از  تلفیقی  مادران مان«  »ترانه های 
ملت های مختلف و سبک هایی چون جاز کالسیک 
نارنجی،  »جامه  است.  داب  و  الکترونیک  و  هند 
بیارین،  خینه  برگ،  صد  گل  مادر،  جان  عروس 
چرسی، بلبی و للی للی« از ترانه های شامل در این 

آلبوم است.
آهنگ های  از  یکی  »چرسی«  محلی  آهنگ 
هم زدن  بر  در  سعی  که  است  بازتعریف شده ا ی 
کلیشه های معمول دارد. شعر این آهنگ از زبان یک 
زن روایت شده است؛ زنی که در پی محدودکردن 
یک مرد نیست، بلکه او را به شادی فرامی خواند. 
راوی ترانه ی »چرسی« از مردش می خواهد در این 
خود  »هم بال«  را  او  بداند،  خود  شریک  را  او  راه 

بپندارد نه »مال و دستمال« خود.
میرمفتون  اجرای  با  »چرسی«  محلی  آهنگ 

شناخته می شود.
می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  الهه 
فرهنگ  نفی  و  کنایه  نوعی  آهنگ  این  بازتعریف 
طبیعی  را حق  آزادی  مردان  برای  که  است  مردانه 
می پندارند و زنان اما باید از معیارها و چارچوب هایی 

که مردان از آزادی ترسیم کرده، اطاعت کنند.
به باور الهه سرور آلبوم »ترانه های مادران مان« 
شرایطی  در  زنان  استقامت  و  زنانگی  از  تجلیلی 
و  سرکوب  در صدد  بی عدالتی«  و  »ظلم  که  است 

خاموش کردن آنان است.
آلبوم است؛  این  ترانه های  از دیگر  للی«  »للی 
ترانه ی محلی هزارگی که مادر برای نوزاد پسرش 
قالب  در  را  بزرگش  آرزوهای  و  می خواند  الالیی 
اما  را  آهنگ  این  خانم سرور  می کند.  اجرا  الالیی 
در  که  نوزادی  است؛  خوانده  دختر  نوزاد  برای 
آمدنش  به  دنیا  با  افغان ها،  معمول  پندار  و  سنت 
بدبختی را برای خانواده به همراه می آورد. این ترانه 
بازتعریف شده، اما نقش جدید و فراتر از نقش های 

سنتی را برای دختران الالیی می کند. 
الهه این آهنگ را با خواننده ی ایرانی، محسن 
نامجو  محسن  است.  کرده  اجرا  مشترک  نامجو، 
به عنوان هنرمند مهمان در این آهنگ همکاری داشته 
است. شعر این آهنگ را خدیجه حسینی، شاعر و 

فعال مدنی افغانستانی سروده است. 
چهار سال پیش از انتشار این آلبوم، جشنواره 
بزرگ موسیقی افغانستان در لندن برگزار شد و از 
الهه سرور نیز برای اجرا در این برنامه دعوت شده 
رویاهای  عینی  تحقق  زمینه ساز  فیستوال  آن  بود. 
از  جولیانو  با  فیستوال  این  در  او  شد.  او  هنری 
جولیانو  شد.  آشنا  آلبومش  این  اصلی  همکاران 
کفایه  موسیقی  گروه  پایه گذاران  از  یکی  مودرلی، 
است. تداوم هم صحبتی این دو، اشتیاق و انگیزه ی 
مشترک شان را برمال کرد و منجر به هم یاری بیش تر 

و ضبط آلبوم »ترانه های مادران مان« شد. 
برای گروه موسیقی کفایه، موسیقی ابزاری برای 
گروه  است.  سیاسی  دیدگاه های  بیان  و  گفت و گو 
کفایه مجموعه ای از نوازنده ها با ملیت های مختلف 
است. نام این گروه موسیقی از شعار معروف دوران 
موسوم به بهار عربی گرفته شده است. »بس است!« 
آنچه موسیقی گروه کفایه را متفاوت کرده، توجه به 
مخاطب معاصر است. در این گروه، به جای تلفیق 
آکوستیک سازهای ملت های مختلف، از استایل های 

مدرن )همچون داب-استپ( استفاده می شود.
بخش عمده ای از ترانه های این آلبوم، سه سال 
استدیوی موسیقی در  پیش طی چند روز در یک 

آلبوم  این  تولید  شهر آکسفورد ضبط شد. ضبط و 
خانم  است.  انجامیده  طول  به  سال  سه  از  بیش 
سرور می گوید: »جولیانو مودرلی )گیتار کالسیک(، 
هنریکس  یوست  و  پیانو(  و  )کیبورد  مکسوین  ال 
البوم  ضبط شده ی  مواد  سپس  نواختند.  )درامز( 
پایه گذاران گروه کفایه  از  ال که  توسط جولیانو و 

هستند به مرحله ی تهیه و تولید رسیده است.«
سرشناسی  مهمان  هنرمندان  آلبوم  این  در 
)ترومپت(،  احمد  یاز  )آواز(،  نامجو  محسن  چون 
)پرکاشن(،  بایرن  کورمک  )تبله(،  کوروار  سارتی 
سریکانت  جوتسنا  )تبله(،  رایت  سینگ  گوردن 

ساکسیفون(،  )باریتون  آزبورن  تیمار  )ویولن(، 
اچنیتاپولس  منوس  )دمبوره(،  میرزاخواجه  سردار 
)کالرنت(، سام ویکاری )دابل بیس( و کمیلو ترادو 

)الکترونیک پروداکشن( هم همکاری داشته اند. 
در   2009 سال  در  که  آن  از  پس  سرور  الهه 
طرف  از  کرد،  اشتراک  افغان  ستاره ی  جشنواره ی 
تهدید عرف  مورد  و همواره  خانواده اش طرد شد 
و سنت های زن ستیزانه قرار گرفت. همزمان با این 
تهدیدات، او در کابل با دالرام مشهور به »آبه میرزا« 
است  هزارگی   محلی  موسیقی  نام آور  زنان  از  که 
آشنا شد. زندگی زیسته ی دالرام، سال ها خاموشی 
دمبوره و حنجره ی او و قصه ی دردناک زندگی اش 
در آن زمان برای الهه خفه کننده و وحشتناک بود. 
تمام وجودش زندگی دالرام را حس کرد.  با  الهه 
تمام سرگذشت دالرام این تصور را در الهه ایجاد 
کرد که گویی تمام زندگی زیسته ی این خواننده ی 
باید  را  اجتماع  توسط  طردشده  همواره  و  خانم 
خودش تکرار کند. در آن زمان بود که ایده ی آلبوم 

»ترانه های مادران مان« برای الهه شکل گرفت.
موسیقی اکثرا بخشی از زندگی الهه بوده است. 
امروز  تا  آورد،  رو  موسیقی  به  که  آغاز  همان  از 
همواره در پی کشف و بهبود قابلیت های صدایش 
بوده است. او از دو سال به این سو برای فراگیری 
تکنیک های آواز در موسیقی کالسیک هند به شهر 

کلکته در رفت و آمد است.
الهه پیش از این، در کابل برای مدتی دانشجوی 
به صورت  و  بود  افغانستان  موسیقی  انستیتوت 
خصوصی از استاد مهدیار حبیبی اساسات صداسازی 
و آواز به سبک پاپ غربی را آموخت. سپس در هند 
به صورت همزمان به یادگیری تکنیک های آواز اپرا 

و اساسات پیانو پرداخت.
هویت  به  لندن،  به  مهاجرت  از  پس  الهه 
برد؛  پی  کشورش  شناخته شده ی  و  ناخوشایند 
آزاردهنده  او رنج آور و  برای  تصویری که همواره 
در قضاوت غرب، گروه  افغانستانی ها  بود. هویت 
پیوسته  که  است  بی سوادی  و  اهلی  زنان  و  طالبان 
قربانی بوده اند. این تصاویر ناخوشایند الهه را برآن 
داشت تا دیدگاه و چهره ی جایگزین و متفاوتی از 

خودش به دنیا ارایه کند. 
او برای جایگزین کردن چهره و دیدگاه جدید، 
موسیقایی  تنوع  و  فارسی  زبان  زیبایی های  از 
افغانستان مدد جست. پیچ و خم ها و زیبایی زبان 
ابزاری  افغانستان  موسیقایی  تنوع  همراه  به  فارسی 
بود که الهه به عنوان هنرمند می توانست خیلی خوب 
از آن استفاده کند. الهه می خواهد نماینده ی نسلی از 
این سرزمین باشد که برای تغییر و نوآوری و آشتی 
با فرهنگ های دنیا آماده است و به فرهنگ خودش 

نیز افتخار می کند. 
الهه تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته ی 
انیمیشن در دانشگاه هنرهای لندن به پایان رسانده 
است. او اکنون آماده می شود که در فستیوال بزرگ 
»وومد« اسپانیا و در فستیوال موسیقی جاز در هلند 
این  کند.  شرکت  لندن  جاز  موسیقی  فستیوال  و 

فیستوال ها ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. 
»ترانه های  آلبوم  کنسرتی  تور  است  قرار 
مادران مان« از ماه فبروی 2020 برای یک سال در 

سرتاسر اروپا و آمریکا اجرا شود.

AHRDO



کالچیو مرکاتو می گوید نیکولو زانیولو، ستاره آ  
اس رم، مهمترین بازیکنی است که باشگاه یوونتوس 
گرفته  نظر  در  بعدی  انتقاالت  و  نقل  پنجره  برای 

است.
شد  مدعی  گزارشی  انتشار  با  مرکاتو  کالچیو 
باشگاه یوونتوس مهمترین بازیکنانی که قصد دارد 
آنها  جذب  برای  آینده  انتقاالت  و  نقل  پنجره  در 
اقدام کند را آماده کرده و نیکولو زانیولو، ستاره خط 
میانی باشگاه آ اس رم در این فهرست اولویت اول 

تورینی ها است.
در گذشته هم شایعاتی درباره تمایل یوونتوس 
به جذب زانیولو مطرح شده بود ولی در نهایت این 

اتفاق نیفتاد تا زانیولو راهی به تورین پیدا نکند.
زانیولو در حال حاضر یکی از ستاره های اصلی 
باشگاه رم است و در بین هواداران این تیم محبوبیت 
زیادی دارد. از سوی دیگر زانیولو اخیرا قرارداد خود 

با باشگاه رم را تا سال 2024 تمدید کرده است.
زانیولو  مرکاتو می گوید درخشش  کالچیو  ولی 
در فصل جاری باعث شده باشگاه یوونتوس او را به 
عنوان اصلی ترین گزینه نقل و انتقاالتی خود انتخاب 
کند. بر اساس این گزارش پیشنهاد مالی یوونتوس به 
رم این بار به مراتب بیشتر از مبلغ 35 تا 40 میلیون 
یورویی خواهد بود که در تابستان گذشته از سوی 

بیانکونری به رم پیشنهاد داده شده بود.

زانیولو؛ گزینه اول یووه 
برای نقل و انتقاالت بعدی

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید با ستایش 
او  می گوید  تیمش  فرانسوی  ستاره  بنزما،  کریم  از 

حتما باید دوباره به تیم ملی فرانسه دعوت شود.
اینکه از آخرین باری که کریم بنزما پیراهن  با 
تیم ملی کشورش فرانسه را به تن کرده نزدیک به 
چهار سال می گذرد ولی زین الدین زیدان، سرمربی 
او در رئال مادرید با ستایش از این مهاجم فرانسوی 
می گوید بنزما حتما باید دوباره به تیم ملی این کشور 

دعوت شود.
رئال  در  حضورش  ساله  ده  دوران  در  بنزما 
مهاجمین  برجسته ترین  از  یکی  همواره  مادرید 
تیم  در  کنون  تا   2015 سال  از  او  ولی  بوده  اروپا 
فرانسه  ملی  تیم  به  و  نکرده  بازی  کشورش  ملی 
دعوت نشده است. دوری بنزما از تیم ملی  فرانسه 
از زمانی کلید خورد که ادعا شد او در نقشه ای برای 
تیم  در  زمانش  آن  هم تیمی  از  گرفتن  حق السکوت 

ملی، متیو والبوئنا دست داشته است.
ولی زیدان می گوید بنزما هنوز خواهان بازی در 
تیم ملی فرانسه است و لیاقت دعوت شدن دوباره به 
جمع خروس ها را دارد. زیدان در این باره گفت:" 
بنزما همیشه می خواسته برای تیم ملی فرانسه بازی 
کند. راستش را بخواهید من دقیقا نمی دانم اوضاع در 
تیم ملی فرانسه از چه قرار است ولی از نظر فوتبالی، 

به نظر من بنزما بهترین است".
باید  بنزما  معتقدم  من  گفت:"  ادامه  در  زیدان 
حتما در تیم ملی فرانسه بازی کند. ولی من نیستم 
که باید در این باره تصمیم بگیرم. ولی در این تردید 

ندارم که بنزما باید به تیم ملی دعوت شود".

زیدان: 
بنزما باید به تیم ملی فرانسه 

دعوت شود

آلیسون: 
نمی خواهیم اتفاقات فصل قبل تکرار شود

برزیلی  بان  دروازه  بکر،  آلیسون 
لیورپول، معتقد است که بازیکنان این تیم 
برای قهرمانی در  باید تمام تالش خود را 

لیگ برتر انجام دهند.
لیورپول امشب در حساس ترین دیدار 
آنفیلد  در ورزشگاه  اروپا  فوتبال  هفته  این 
میزبان منچسترسیتی خواهند بود. شاگردان 
به  نسبت  بیشتر  امتیاز   ۶ با  کلوپ  یورگن 
برتر  لیگ  جدول  صدر  در  خود  حریف 
قرار دارند و در صورت پیروزی در بازی 
امشب می توانند گام بلندی برای قهرمانی 
در این فصل رقابت های لیگ برتر بردارند. 
های  انگیزه  منچسترسیتی  مقابل  در سمت 
فراوانی برای کم کردن فاصله خود با صدر 
جدول دارد؛ شرایطی که باعث شده بازی 

بر  ای  ویژه  حساسیت  از  تیم  دو  امشب 
خوردار باشد.

لیورپول  که  است  معتقد  بکر  آلیسون 
باید تمام تالش خود را برای قهرمانی انجام 
دهد. او گفت: " نمی خواهیم که اتفاقات 
فصل گذشته، در این فصل هم تکرار شود. 
ما فصل گذشته تنها به خاطر چند تساوی 
هم  هنوز  و  گرفتیم  قرار  دوم  جایگاه  در 
ما  قهرمانی  رفتن  دست  از  که  دانیم  نمی 
مشخصا برای نتیجه نگرفتن در کدام بازی 
بوده است. ما فصل گذشته با یک شکست 
تلخ در خانه سیتی روبه رو شدیم؛ این در 
بازی  آن  توانستیم در  ما می  بود که  حالی 
حتی  یا  و  کنیم  کسب  امتیاز  یک  حداقل 
لیگ  در  قهرمانی  خواهان  ما  شویم.  برنده 

برتر هستیم و در این راه تمام تالش خود 
را انجام خواهیم داد."

لیورپول تنها در یک بازی از 11 بازی 
این  با  اما  نرسیده  پیروزی  به  خود  اخیر 
وجود آلیسون کامال از اهمیت بازی امشب 
آگاه است. او در ادامه گفت: " فصل قبل 
کم  تقریبا  من  نظر  به  و  بودیم  عالی  واقعا 
اشتباه عمل کردیم. ما تنها در یک بازی و 
همین  به  و  خوردیم  سیتی شکست  مقابل 
آگاه  امشب  بازی  اهمیت  از  کامال  خاطر 
دیدار  این  که  دانیم  می  همچنین  هستیم. 
است.  مهم  بسیار  هم  ما  هواداران  برای 
بهترین  منچسترسیتی در سال های گذشته 
تیم لیگ بوده و به همین دلیل ما باید تمام 
تالش خود را مقابل آن ها به کار بگیریم."

گواردیوال: 
لیورپول کلوپ، بهترین تیمی بوده که برابر آن قرار گرفتم

ویژه ای  تمجید  منچسترسیتی  سرمربی 
بهترین  را  تیم یورگن کلوپ کرد و آن  از 
تیمی دانست که برابر آن قرار گرفته است.

به نقل از دیلی میل، دو تیم لیورپول و 
منچسترسیتی امشب در دیداری حساس در 
لیگ برتر انگلیس برابر هم به میدان خواهند 

رفت. 
منچسترسیتی  پپ گواردیوال، سرمربی 
گذشته  فصل  گفت:  لیورپول  از  تمجید  با 
که ما توانستیم قهرمان لیگ شویم، با تیمی 
تیمی  بهترین  را  آن  من  که  داشتیم  رقابت 

می دانم که با آن رقابت کردم. این فصل نیز 
آنها یکی از بهترین تیم های جهان هستند و 
من تالش می کنم تیمم در این دیدار از یک 

برنامه مشخص استفاده کند.
قبل هر سه جام  توانست فصل  سیتی 
دست  به  را  انگلیس  فوتبال  در  داخلی 
لیورپول  که  است  حالی  در  این  بیاورد. 
قهرمانی در لیگ قهرمانان را به دست آورد 

و توانست تاتنهام را شکست دهد. 
حالی  در  گواردیوال  صحبت های  این 
مطرح شد که او  زمانی که در بارسلونا بود 

با رئال مادریدی رقابت داشت که توانست 
در اللیگا رکوردشکنی کند و در فصل 12-

امتیاز در یک فصل در  2011 رکورد 100 
لیگ اسپانیا را ثبت کند.

گواردیوال همچنین با اتلتیکومادرید که 
هدایت آن را دیگو سیمئونه بر عهده دارد 
رقابت  نیز  کلوپ  هدایت  با  دورتموند  و 
مربی  این  ولی  داشت  حساسی  و  نزدیک 
اسپانیایی از بین این رقابت، لیورپول فصل 
قبل را بهترین تیمی دانست که برابر آن قرار 

گرفته است.

مطرح  اخبار  ونگر  آرسن 
شده درباره حذف شدن نام او از 
بایرن  گزینه های هدایت  فهرست 
گفت  و  کرده  تکذیب  را  مونیخ 
بایرن  با  آینده  هفته  است  قرار 

مذاکره کند.
روزهای  در  که  ونگر  آرسن 
اخیر اخباری مبنی بر خط خوردن 
نامزدهای  فهرست  از  نامش 
احتمالی برای هدایت بایرن مونیخ 
شده  مطرح  باشگاه  این  توسط 
بود، اخبار مورد اشاره را تکذیب 
کرده و گفت بعد از صحبت کردن 
درباره هدایت بایرن مونیخ با کارل 
هاینتس رومینیگه، نایب رئیس این 
در  آینده  هفته  است  قرار  باشگاه 
این باره با مدیریت باشگاه مذاکره 

کند.
کوواچ،  نیکو  اخراج  از  بعد 
اخباری  بایرن  سابق  سرمربی 
شدن  منصوب  احتمال  درباره 
شد.  منتشر  سمت  این  به  ونگر 
فرصت  که  گفت  سپس  ونگر 
بزرگی  به  باشگاهی  با  مذاکره 

داد  نخواهد  دست  از  را  بایرن 
ولی در ادامه روزنامه آلمانی بیلد 
ونگر  به  رومینیگه  که  مدعی شد 
نظر  از گزینه های مد  او  گفته که 
بایرن مونیخ نیست. ونگر از پایان 
از  بعد  که   2018-2017 فصل 
سالها آرسنال را ترک کرد تا کنون 

بدون باشگاه بوده است.
گفتگوی جدید  در  ونگر  اما 
 beIN Sports با شبکه   خود 
خوشحالم  گفت:"  باره  این  در 
تا  دادید  فرصت  من  به  که 
بدهم  توضیح  ماجرا  این  درباره 
و  جالب  خیلی  ماجرا  این  چون 

غافلگیرکننده است. اول اینکه من 
ایجنت ندارم و تنها کسی که در 
صحبت  من  طرف  از  ماجرا  این 
کسی  و  هستم  خودم  می کند 
نمی تواند از طرف من حرفی بزند. 
دوم اینکه من بکن باوئر، رومینیگه 
و اولی هوینس را چهل سال است 

که می شناسم".
ونگر در ادامه گفت:" اما در 
من  اسم  افتاد؟  اتفاقی  چه  واقع 
اینکه  بدون  شد  مطرح  یکدفعه 
باشد.  افتاده  اتفاقی  آن  از  قبل 
چهارشنبه بعد از ظهر رومینیگه با 
من تماس گرفت ولی در آن لحظه 
نمی توانستم تلفن را جواب بدهم. 
ولی برای رعایت ادب به او زنگ 
حال  در  و  ماشین  سوار  او  زدم. 
حرکت برای دیدن بازی بایرن و 
ما حداکثر چهار  بود.  المپیاکوس 
او  و  کردیم  صحبت  دقیقه  پنج 
گفت که فلیک را به عنوان مربی 
منصوب کرده اند. او قرار است در 
تیم  مربی  بایرن،  بعدی  بازی  دو 
باشد. او از من پرسید که به این 
پست عالقه دارم یا نه، و من گفتم 
نکرده ام  فکر  درباره اش  حاال  تا 
با هم تصمیم  و زمان می خواهم. 
این  آینده درباره  گرفتیم که هفته 
تا  من  و  کنیم  صحبت  موضوع 
هستم.  دوحه  در  آینده  یکشنبه 
داستان واقعی از این قرار است".

ونگر:
هفته آینده با بایرن مونیخ مذاکره می کنم

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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اریکسن،  کریستین  شد  مدعی  اسپانیایی  رسانه  یک 
 42 انتقال  برای  منچستریونایتد  با  تاتنهام  دانمارکی  ستاره 
میلیون پوندی به این تیم در ماه جنوری مذاکره کرده است.

شد  مدعی   El Desmarque اسپانیایی  رسانه 
تابستان  از  که  تاتنهام  دانمارکی  ستاره  اریکسن،  کریستین 
گذشته عالقه زیادی به پیوستن به رئال مادرید داشت ولی 
انتظار  و  از صبر  نشد،  انجام  تابستان  در  او  نظر  مد  انتقال 
برای دست به کار شدن رئالی ها خسته شده و برای انتقال 

به منچستریونایتد در ماه جنوری با قراردادی به ارزش 42 
میلیون پوند با این باشگاه انگلیسی مذاکره کرده است.

اریکسن سال پایانی قرارداد خود با تاتنهام را پشت سر 
می گذارد و می تواند در پایان فصل جاری به عنوان بازیکن 
آزاد این تیم را ترک کند. با وجود عالقه زیادی که اریکسن 
گزارش  این  اساس  بر  بود  داده  نشان  رئال  در  حضور  به 
طاقت او باالخره طاق شده و ستاره دانمارکی تصمیم گرفته 

به جای رئال با منچستریونایتد وارد مذاکره شود.

به  که  می دانند  سولسشر  گنار  اوله  و  منچستریونایتد 
اریکسن  و  دارند  نیاز  خود  حمله  و  هافبک  خط  تقویت 
تاتنهام  در  خود  حضور  ساله  شش  دوران  در  که  27ساله 
عملکرد درخشانی در خط هافبک این تیم داشته می تواند 

کمک زیادی به تیم سولسشر بکند.
حاضر  منچستریونایتد  می گوید  اسپانیایی  رسانه  این 
جنوری  ماه  در  اریکسن  گرفتن  خدمت  به  برای  است 

پیشنهادی 42 میلیون پوندی به تاتنهام ارائه دهد.

مذاکره اریکسن با یونایتد برای انتقال در ماه جنوری

یک شنبه  1۹ عقرب 13۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴3ورزشی www.etilaatroz.com

ترمپ دعوت پوتین برای شرکت در رژه روز پیروزی در مسکو را بررسی می کند
اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا گفته است در حال 
بررسی دعوت والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه برای شرکت در رژه 

روز پیروزی در بهار سال آینده است.
هر سال در 9 می، که مصادف با سالگرد پیروزی بر آلمان نازی است، رژه 

نظامی در مسکو برگزار می شود.
به نقل از بی بی سی فارسی، والدیمیر پوتین رژه نظامی 9 می را که سنت 

زمان شوروی سابق بود، در دوران ریاست جمهوری اش احیا کرده است.
آقای ترمپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که او در حال بررسی و 
مطالعه چنین دعوتی است. امسال هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی بر آلمان 

نازی است.
فصلی  میانه  در  »دقیقا  رژه،  مراسم  است  گفته  امریکا  رییس جمهوری 
سیاسی« است و به همین خاطر »مطمیین نیست که قادر به انجام چنین سفری 

خواهد بود یا نه.«
او گفته است »اگر بتواند، دوست دارد به چنین سفری برود.«

نوامبر سال بعد انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار می شود و آقای 
ترمپ در حال حاضر تنها کاندیدای حزب جمهوری خواه است. هنوز رقیب 

نهایی او از حزب دموکرات مشخص نیست.
او از اکنون سفرها و برنامه های تبلیغاتی اش را آغاز کرده است.

رژه نظامی بخشی از مراسم پیروزی نیروهای متفقین بر آلمان نازی است. 
نظامی خود  نمایش دست آوردهای جدید  برای  این رویداد  از  اغلب  روسیه 

استفاده می کند.
در  کرد،  بازدید  روسیه  از  امریکا  رییس جمهوری  یک  که  باری  آخرین 
سال 2013 بود. در آن سال باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین در نشست 
اقتصادی گروه بیست در سن پترزبورگ شرکت کرد. جورج دبلیو بوش در 

سال 2005 در رژه نظامی ۶0 سالگی پیروزی بر آلمان نازی حضور داشت.
آقای ترمپ و آقای پوتین چندین بار در نشست های بین المللی مالقات 

کرده اند.

اطالعات روز: اورزوال فن درالین، رییس آینده کمیسیون اروپا روز جمعه 
گفت که اروپا دیگر نمی تواند با »قدرت نرم از منافع خود حفاظت کند« و باید 

»زبان قدرت« را بیاموزد.
آشفته  »جهان  در  اروپا  این که  بیان  با  وی  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
مسیر  به  اعتماد  با  باید  »اروپا  که  کرد  تأکید  است  دموکراسی«  سنگر  کنونی 

خود ادامه دهد.«
خانم فن درالین همچنین گفت: »اگر ما اروپایی ها می خواهیم قاطعیت 
خود را نشان دهیم باید بدانیم که در جهان امروز قدرت نرم به تنهایی کافی 

نیست. اروپا باید زبان قدرت را نیز بیاموزد.«
رییس آینده کمیسیون اروپا تأکید کرد که اروپا از یک سو باید »قدرت 

سخت افزاری خود مانند سیاست های امنیتی« را تقویت کند و از سوی دیگر 
»قدرت نرم خود« را توسعه دهد. وی در بخش دیگری از سخنانش خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا را یک »شوک« خواند، اما در عین حال تأکید کرد که 
»برکسیت موجب همبستگی بیش تر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.« وی 
گفت: »برکسیت نه تنها نشان داد که خروج از اتحادیه اروپا چه معنایی می تواند 
داشته باشد بلکه نشان داد کشورها از عضویت در اتحادیه اروپا چه بهره ای 

می برند. قدرت تفکر مشترک یک بار دیگر پیروز شد.«
خانم فن درالین، وزیر دفاع سابق آلمان و از سیاست مداران نزدیک به 
به عنوان  را  اول دسامبر کار خود  از روز  این کشور  آنگال مرکل، صدراعظم 

رییس کمسیون اروپا آغاز خواهد کرد.

رییس آینده کمیسیون اروپا: قدرت نرم کافی نیست، اروپا باید زبان قدرت را بیاموزد

موضوع ادامه می دهد.
»ایاالت  است  گفته  پومپئو  آقای 
نظارتی  فعالیت های  از  کامال  متحده 
ایران  در  آژانس  راستی آزمایی  و 
عدم  نگران  ما  و  می کند  پشتیبانی 

همکاری کافی ایران هستیم.«
گفته  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
اجازه  آژانس  بازرسان  به  »باید  است 
داده شود که کارهای حیاتی خود را 
ایران  از  ما  دهند.  انجام  مانع  بدون 
مسایل  کلیه  فورا  که  می خواهیم 
مفتوح با آژانس را حل و فصل کرده 
بازرسان  مصئونیت  و  اختیارات  و 

آژانس را رعایت کند.«

به  ورود  از  مشکوک«  مواد  داشتن 
کرده  منع  نطنز  هسته ای  تأسیسات 
گذاشتن  ناتمام  با  بازرس  این  و 

مأموریتش به وین بازگشته است.
نماینده ی  غریب آبادی،  کاظم 
ایران در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین، پس از پایان نشست شورای 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام 
این  ایران در  به خبرنگاران گفت که 

زمینه »دغدغه های امنیتی« دارد.
موقت  کل  دبیر  فروتا،  کورنل 
اتفاق  این  گفت  واکنش  در  آژانس 
به  آژانس  که  افزود  و  می افتاد  نباید 
روشن شدن  برای  ایران  با  رایزنی 

پومپئو،  مایک  روز:  اطالعات 
وزیر امور خارجه امریکا، رفتار ایران 
انرژی  بین المللی  آژانس  بازرس  با 
اتمی را »زشت و برای ایجاد ارعاب« 
خوانده و آن را مورد انتقاد قرار داده 

است.
گفته  بیانیه ای  در  پومپئو  آقای 
آژانس  بازرسان  به  باید  ایران  است 
اجازه دهد وظایف خود را بدون هیچ 
گونه محدودیت و مانعی انجام دهند.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
که  کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  ایران 
از بازرسان آژانس  هفته گذشته یکی 
همراه  احتمال  از  »نگرانی  به دلیل  را 

آژانس  بازرس  اخراج  خبر 
بیش تر  کاهش  اعالم  با  همزمان 
بود.  برجام  قبال  در  ایران  تعهدات 
ادامه کاهش تعهدات ایران در برجام 
فعالیت های  با  چهارم  مرحله  در 
در  اورانیوم  غنی سازی  به  مربوط 
همراه  تهران  جنوب  در  فردو  سایت 

بود.
گام  عقب نشینی  می گوید  ایران 
به گام از برجام در چارچوب توافق 
برجام و در واکنش به خروج امریکا 
بازگشت تحریم ها و عمل  از برجام، 
تعهدهای شان  به  اروپایی ها  نکردن 

است.

پومپئو: ما نگران عدم همکاری کافی ایران با آژانس هستیم

زمین مورد مناقشه باید به هندوها داده 
شود، و مکان دیگری به مسلمانان برای 

ساختن مسجد اختصاص داده شود.
هند  دولت  به  هند  عالی  دیوان 
و  مدیریت  برای  بنیادی  است  گفته 

نظارت بر ساخت معبد تشکیل دهد.
حال  همین  در  هند  عالی  دیوان 
مسجد  تخریب  که  است  کرده  تأکید 

بابری خالف قانون بوده است.
واکنش ها به رای دیوان عالی هند

بر  مبنی  مقامات  هشدار  به رغم 
برای  سرور  و  جشن  برپایی  عدم 
محل  در  بی بی سی  خبرنگاران  حکم، 
»جی  شعار  آن ها  که  می گویند  دادگاه 
شری رام« )سالم و درود بر لرد رام( 

را شنیده اند.
هندو  احزاب  از  یکی  وکیل 
به  رای  صدور  از  پس  بالفاصله 
پیروزی  یک  »این  گفت:  خبرنگاران 

برای مردم هند است.«
این  مسلمان  گروه های  وکیالن 
ناامیدی  ابراز  صادره  رای  از  پرونده 
صادره  رای  به  گفته اند  ولی  کرده، 

احترام می گذارند.
مسلمانان  دیگر  نماینده  یک 

قبل  از  بی پرواتر  افراطی  هندوهای 
شده اند.

خود  حکم  در  هند  عالی  دادگاه 
گفته  شد،  صادر  آرا  اتفاق  به   که 
باستان شناسی  سازمان  گزارش  است 
بقایای  وجود  بر  مبنی  شواهدی  هند 
مسجد  ساختار  زیر  در  معبد  یک 

تخریب شده ی بابری را نشان می دهد.
این دادگاه گفت با توجه به همه 
شواهد موجود، دادگاه تصمیم گرفت 

از  تویت ها،  برخی  به  پاسخ  در  تویتر 
حذف  را  آن  که  می خواهند  کاربران 

کنند.
خواهان  هند  سیاسی  رهبران 

آرامش در کشور شده اند.
مسلمانان هند اقلیت بزرگی را که 
بیش از 170 میلیون نفر است تشکیل 
می دهند. برخی تحلیل گران معتقدند از 
زمان روی کار آمدن دولت ملی گرای 
 ،2014 سال  در  پی  جی  بی  هندوی 

هند  عالی  دادگاه  روز:  اطالعات 
حکم داده است که یک مکان مقدس 
مورد مناقشه در آیودیا باید به هندوها 
ساخت  خواهان  هندوها  شود.  داده 

معبدی در این محل هستند.
دهه ها  برای  که  پرونده  این 
هندوها  میان  شدید  اختالف  مایه ی 
و مسلمانان بوده، بر سر مالکیت این 

زمین است.
باید  است  گفته  هند  عالی  دیوان 
زمین دیگری به مسلمانان برای ساخت 

مسجد داده شود.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
مکان  این  که  باورند  این  بر  هندوها 
خدایان  از  یکی  رام  لرد  تولد  محل 
می گویند  هم  مسلمانان  آن هاست. 
آن ها برای نسل ها در این محل عبادت 

کرده اند.
هفدم  قرن  در  بابری  مسجد 
در  اما  شد،  بنا  مکان  این  در  میالدی 
قرار  هندوها  حمله  مورد   1992 سال 
گرفت و تخریب شد. در پی تخریب 
و  هندوها  میان  بارها  بابری  مسجد 
مسلمانان درگیری خشونت آمیزی رخ 
دو  به  نزدیک  آن  نتیجه ی  در  که  داد 

هزار نفر جان خود را از دست دادند.
صدور  از  پیش  و  گذشته  روز 
حکم امروز، پولیس هند صدها نفر را 
به خاطر ترس از خشونت های احتمالی 

بازداشت کرد.
محل  به  پولیس  نیروی  هزاران 
اعزام شده اند و مغازه ها تا روز دوشنبه 

تعطیل خواهند بود.
به دقت زیر  شبکه های اجتماعی 
نظر قرار دارند و نیروهای پولیس در 

ابراز  صادره  رای  از  پرونده  این  در 
پس  است  گفته  اما  کرده،  نارضایتی 
از مطالعه رای صادره، واکنش مناسب 

نشان داده خواهد شد.
مناقشه برسر چیست؟

مسجدی که در قرن 1۶ میالدی 
ساخته شده در مرکز مناقشه ای است 
به دست  ویران شدنش   1992 سال  که 
هندوها به شورش و مرگ نزدیک به 

2000 نفر منجر شد.
بسیاری از هندوها بر این باورند 
که مسجد بابری روی ویرانه های معبد 
هندوها ساخته شده، معبدی که پیش تر 

به دست مسلمانان ویران شده بود.
مسلمانان می گویند تا سال 1949 
در  را  رام  مجسمه  هندوها  که  زمانی 
عبادت  آن  در  گذاشتند  مسجد  این 

می کردند.
هندوها و مسلمانان در چند دهه 
محل  این  کنترل  سر  بر  بارها  گذشته 

مذهبی به دادگاه مراجعه کرده اند.
در سال 2010 یک دادگاه در هند 
میان  باید  این مکان  که  بود  داده  رای 
هندوها، مسلمانان و یک گروه مذهبی 

دیگر تقسیم شود.

دیوان عالی هند به نفع هندوها رای داد؛ »مسلمانان در محل دیگری مسجد بسازند«
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سلیم مقیمی 

زنان، کارگران استثمارشده ی کارخانه های ُکرک پاکی در هرات

والیتی  شورای  عضو  حسینی،  سکینه 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات 
کرک پاکی  درکارخانه های  کارفرماها  که 
سوءاستفاده  زنان  مجبوریت  از  هرات  در 
زنان  ناچیز،  پول  مبلغ  ازای  در  و  می کنند 
کارگر را مورد استثمار قرار می دهند: »مالکان 
عملی  را  کار  قانون  کرک پاکی  کارخانه های 
که  قانونی  هر  هم  کارگر  زنان  و  نمی کنند 
از  فقر  و  ناچاری  به دلیل  کند،  اجرا  کارفرما 

آن پیروی می کنند.«
والیتی  شورای  عضو  این  باور  به 
هرات  اجتماعی  امور  و  کار  ریاست  هرات، 
از  نظارت  توانایی  کارمندان  کمبود  به دلیل 
برسد  ندارد، چه  را  دولتی  اداره های  کارکرد 
حسینی  خانم  خصوصی.  کارخانه های  به 
می افزاید که در مجموع زنان شاغل در هرات 
ساالنه  رخصتی های  از  کارفرماها  سوی  از 
محروم هستند و در برخی موارد بیش ترشان 
به دلیل استشمام گرد و غبارِ برخاسته از پشم 
به بیماری هایی همچون تبرکلوز و نفس تنگی 

دچار شده اند.
کارفرمایان بی مهر

هرچند آمار دقیقی از شمار کارخانه های 
کرک پاکی در والیت هرات وجود ندارد، اما 

مسئوالن اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات 
به گونه ی  کرک پاکی  کارخانه های  مدعی اند 
پروسس کرک  و  تولید  غیرمعیاری مصروف 

در این والیت اند.
اتاق  رییس  االحمدی،  جامع  مریم 
تجارت بانوان در هرات به روزنامه اطالعات 
رسمی  به گونه  که  کارخانه هایی  گفت  روز 
و  رسمی  مجوز  باید  می کنند،  فعالیت 
دریافت  را  ایزو  به شمول  تجارتی  معیارهای 
کرده باشند که متاسفانه بیش تر این شرکت ها 
بین  این  در  و  نیستند  برابر  معیاری  هیچ  با 
امور  و  کار  ریاست  زنان،  امور  ریاست 
اجتماعی، ریاست صحت عامه و اداره محلی 
فعالیت های  تا شکل جدی  مکلف اند  هرات 
شرکت های ُکرک پاکی را هر هفته زیر زره بین 

داشته باشند. 
تجارت  اتاق  که  زمانی  تا  وی  گفته  به 
مسئوالن  با  قانونی  به صورت  محلی  اداره  و 
شرکت های کرک پاکی متخلف برخورد نکند، 
سوءاستفاده از ناچاری زنان کارگر در هرات 

همچنان ادامه خواهد یافت.
رسانه های  آمارهای  برخی  براساس 
محلی در هرات بیش از 400 زن کارگر در 
مشغول  هرات  در  ُکرک پاکی  کارخانه های 
زنان  طوالنی مدت  قرارگرفتن  هستند.  کار 
از  که  مواشی  پشم  غبار  و  گرد  معرض  در 
بیماری های  سبب  می آید،  به دست  کرک  آن 

زیادی می شود. 
زنان  میان  در  نیز  جوان  زنان  معموال 
مجبورند  آنان  گاهی  که  زیادند  کرک پاک 
غیرصحی  کامال  محیط  در  را  خود  کودکان 

با خود ببرند.
نمایندگان مردم در شورای والیتی هرات 
کارفرمایان کارخانه های کرک پاکی را متهم به 
ظلم و بی مهری در قبال زنان کارگر می کنند. 

والیتی  شورای  عضو  صالحی،  عبدالرحیم 
هرات به روزنامه اطالعات روز گفت برخی 
از کارهای شرکت های کرک پاکی که سال ها 
می شود از زنان کارگر بهره کشی می کنند. به 
گفته ی این عضو شورای والیتی، اداره محلی 
هرات و ریاست های زیرمجموعه و مرتبط به 
با  به گونه ی جدی  تا  مکلف اند  موضوع  این 

افراد سودجو برخورد کند.
افزایش  قسمت  در  گامی  هیچ  کنون  تا 
وضعیت  به  توجه  کارگر،  زنان  معاش 
برخورد  و  ُکرک پاکی  کارخانه های  بهداشتی 
اما  نگرفته؛  صورت  کارفرمایان  با  قانونی 
و  زنان  امور  ریاست  تجارت،  اتاق  مسئوالن 
هرات  والیت  اجتماعی  امور  و  کار  ریاست 
پس از بررسی های مونسه حسن زاده، معاون 
زنان  وضعیت  از  هرات  والیت  اجتماعی 
به منظور  کرک پاکی  کارخانه های  در  کارگر 
سوی  از  کارگر  زنان  استثمار  از  پیش گیری 
خانم  گرفته اند.  قرار  جریان  در  کارفرمایان 
حسن زاده به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این موضوع با عبدالقیوم رحیمی، والی هرات 
هم در میان گذاشته شده است و قرار شده تا 
مسئوالن به گونه ی جدی با متخلفان برخورد 
کنند و صورت نوبتی وضعیت زنان کارگر را 

بررسی کنند.
اما هیچ صاحب کارخانه های کرک پاکی 
این  در  پاسخ گویی  به  حاضر  هرات  در 

گزارش نشدند. 
افغانستان ساالنه حدود یک هزار و 500 
تُن کرک را به کشورهای خارج صادر می کند 
آن  درصد   85 دست  کم  مقدار  این  از  که 
در سایر  متباقی  در هرات و 15 درصد  تنها 
تولید می  شود. قیمت هر کیلو ُکرک  والیات 
در بازارهای هرات هشت هزار و 500 افغانی 

است.

نور  پرتوهای  کوچک  اتاق  یک  در 
پیشانی اش  بر  دیوار  درز  میان  از  خورشید 
تابیده است. گرد و غبار در روشنی خورشید 
به  خوبی دیده می شود. اما او نه به گرد و غبار 
توجه دارد و نه به آفتابی که در اتاق نم ناک 
تابیده است. تمام هوش و حواسش این است 
که کرک های بیش تری به صاحب کار تحویل 
گذاشته  دستش  کف  روزمزد  پول  تا  دهد 
شود. راضیه نام دارد و مادر پنج فرزند است. 
بیگاه، برای تأمین خرج  تا   می گوید، از پگاه 

خانواده اش کرک پاکی می کند. 
تارهای  از  چشم  گفت وگو  هنگام 
در  برنمی دارد.  پشم  سفید  و  سیاه  قهوه ای، 
بدل بیش از هشت ساعت کار در روز، فقط 
می گوید، چرخ  راضیه  می گیرد.  افغانی   1۶0
زندگی خانواده ی پرجمعیت او با این مقدار 
دوونیم  »شوهرم  می چرخد:  کندی  به  درآمد 
خرج  تأمین  برای  و  کرده  فوت  پیش  سال 

زندگی کرک پاکی می کنم.«
راضیه می گوید به کارکردن سخت عادت 
دارد. او می گوید زندگی روی خوشش را به 
و  بود  معتاد  »شوهرم  است:  نداده  نشان  او 
قبل از مرگ او نیز خرج و مخارج خانه سر 
چهارهزار  ماه  یک  در  معاشم  تمام  بود.  من 
افغانی می شود. این درآمد، مصارف روزانه ی 
ما می شود. اگر در خانه روغن داشته باشیم، 
مواد  و  گاز  باشد،  برنج  اگر  و  نیست  برنج 

سخت نیست.«
بیش  می گوید  احصاییه  مرکزی  اداره 
فقر  خط  زیر  افغانستان  مردم  درصد   54 از 
بیکاری یکی  زندگی می کنند. به همین دلیل 
افغانستان  در  مردم  مشکالت  بزرگ ترین  از 

است. 
زن  راضیه  متری  دو  فاصله ی  در 
کهن سالی با روسری آبی و لباس های عنابی 
نشسته است و کرک های پاک شده را در یک 
می کند.  جابه جا  نارنجی رنگ  گونی  کیسه  
با  توانسته  سختی  به  و  دارد  نام  گل  نفس 
کمک همسایه هایش برای خود در کارخانه ی 
تا  صبح  هفت  »از  کند:  پیدا  کار  کرک پاکی 
بوی  می کنم،  پاک  کرک  این جا  عصر  چهار 
نگهداری  به خاطر  که  دوایی  و  پشم ها 
کرک ها استفاده، می شود و گرد و خاک پشم 
نفس کشیدن را برایم سخت ساخته و تا حالی 
هیچ مسئول دولتی به خاطر بررسی وضعیت 
کارخانه های کرک پاکی و زنان کارگر در این 

کارخانه ها مراجعه نکرده است.«
به  مشغول  هرات  در  زیادی  زنان 

کرک پاکی هستند. محیط کاری آنان  به شدت 
آلوده و غیرمعیاری است که که در این گونه 
محیط ها خطر بیماری های تنفسی برای زنان 
هیچ گونه  کرک پاک  زنان  است.  زیاد  کارگر 
امکانات در اختیار ندارند که معیارهای ایمنی 

را مراعات کنند. 
استفاده از مجبوریت زنان

اوضاع  بررسی  برای  محلی  مقام های 
چالش های  حل  و  ُکرک پاکی  کارخانه های 
موثری  گام  کارخانه ها  این  در  کارگر  زنان 

برنداشته اند. 
مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی والیت 
هرات که سال گذشته به مناسبت هشتم مارچ، 
روز جهانی زن به چند کارخانه ی کرک پاکی 
جهت بررسی وضعیت زنان کارگر رفته بود، 
»به سراغ  کرد:  بیان  این گونه  را  چشم دیدش 
چند کارخانه ی ُکرک پاکی رفتیم، در برخی از 
کارخانه ها وضعیت زنان مطلوب بود، کارفرما 
معیارها را مرعات کرده بود، در برخی دیگر 
اصال  کارفرما  ُکرک پاکی  کارخانه های  از 
صاحب  حتا  بود،  نکرده  مرعات  را  اصول 
یکی از کارخانه های ُکرک پاکی که نماینده ی 
مردم هرات در مجلس نمایندگان است، زنان 
ممکن  شرایط  بدترین  در  وی  کارخانه  در 
مصروف کرک پاکی بودند، زنان کارگر جای 
پای شان  زیر  به  فرشی  حتا  نداشتند،  مناسبی 
نبود و در هوای سرد روی زمین های نمناک 
از  انبوهی  میان  در  شیرخوارشان  کودکان  با 

گرد و خاک، سرگرم کرک پاکی بودند.«
نمایندگان مردم در شورای والیتی هرات 
به  متهم  را  کرک پاکی  کارخانه های  مالکان 

زیرپاکردن قانون کار می کنند. 
برای  که  کارهایی  کار،  قانون  براساس 
سالمتی ضرر دارند در هفته باید بیش از 30 
ساعت نباشد، اما زنان کارگر در کارخانه های 
به شمار  مضر  فعالیت های  جز  که  کرک پاکی 
می رود، ناگزیرند حدود 70 ساعت کار کنند. 

زنان زیادی در هرات مشغول به کرک پاکی هستند. محیط کاری 
آنان  به شدت آلوده و غیرمعیاری است که که در این گونه محیط ها 
خطر بیماری های تنفسی برای زنان کارگر زیاد است. زنان کرک پاک 
هیچ گونه امکانات در اختیار ندارند که معیارهای ایمنی را مراعات 

کنند. 

براساس برخی آمارهای رسانه های محلی در هرات بیش از ۴۰۰ 
زن کارگر در کارخانه های ُکرک پاکی در هرات مشغول کار هستند. 
قرارگرفتن طوالنی مدت زنان در معرض گرد و غبار پشم مواشی که 

از آن کرک به دست می آید، سبب بیماری های زیادی می شود. 
معموال زنان جوان نیز در میان زنان کرک پاک زیادند که گاهی آنان 

مجبورند کودکان خود را در محیط کامال غیرصحی با خود ببرند.


