
چرا حقوق بشر محور 
کردن گفت وگوهای صلح 

ناممکن است؟
حقوق  بین المللی  روز  با  همزمان 
اروپا  اتحادیه  مایدون، سفیر  پیری  بشر، 
بحث ها  که  است  گفته  افغانستان  در 
باید  صلح  مذاکرات  روند  درباره ی 
مایدون  آقای  شود.  محور  بشر  حقوق 
بر  حالی  در  بشر  حقوق  کمیسیون  و 
گفت وگوهای  شدن  محور  بشر  حقوق 
گمانه زنی های  که  می کنند  تأکید  صلح 
امریکا  و  طالبان  میان  ابتدایی  توافق  از 
وجود دارد و احتمال دارد در هفته های 
پیش رو متن ابتدایی توافق نامه به امضای 

دو طرف برسد. 
سفیر اتحادیه اروپا انگشت را روی 
بشر  حقوق  است.  گذاشته  اصلی  درد 
میان  کنونی  گفت وگوهای  کردن  محور 
امریکا و طالبان جدای از این که می تواند 
صلح  برای  توافقی  نوع  هر  پایداری  بر 
ناامیدی  و  ترس  حس  بینجامد،  واقعی 
نیز  فراگیری که جامعه را در بر گرفته، 

از بین ببرد. 
برای  که  است  این  حقیقت  اما 
اهمیتی  بشر  حقوق  گفت وگو،  طرفین 
است  قرار  که  سیاسی  توافق نامه ی  در 
مذاکره کنندگان  ندارد.  برسد  امضا  به 

امریکایی که...
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پولیس نیوزیلند در 
مورد تلفات آتشفشان 
تحقیقات جنایی می کند

نیوزیلند  پولیس  روز:  اطالعات 
کشته شدن  مورد  در  که  است  گفته 

احتمالی سیزده تن در...
۶

روسیه و اوکراین 
با اجرای آتش بس 

موافقت کردند
اطالعات روز: اوکراین و روسیه در 
پی مذاکراتی در سطح عالی با اجرای 

یک آتش بس...
۶

سولسشر: راشفورد 
یک روز مثل کریس 

رونالدو خواهد شد
سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
مارکوس  می گوید  منچستریونایتد 

راشفورد ستاره جوان...
۷

به  آنکه  وجود  با  مادرید  اتلتیکو 
شدت به جذب کاوانی عالقه دارد 

اما برای جذب این مهاجم...

مانع اتلتیکو مادرید 
برای جذب کاوانی

۷

۲

اتحادیه اروپا خواهان »حقوق بشر محور شدن« 
گفت وگوهای صلح شد

در  قوم  چهار  اما  هستند.  متعدد  اقوام  افغانستان  در 
ساخِت منازعات قومی این کشور نقش روشن و تأثیرگذار 
این  از  کدام  هر  ازبیک.  و  هزاره  تاجیک،  پشتون،  دارند: 
اقوام به نحوی پذیرفته است که به جای نظام قبیله ای خالص 
سنتی یک سیستم دموکراتیِک مبتنی بر نمایندگی انتخابی به 
میان بیاید. سوالی که پیش می آید این است که چطور شد 
از  استقبال کردند. یکی  از سیستم دموکراتیک  اقوام  همه ی 
پاسخ هایی که به این سوال داده می شود این است: امریکا و 
غرب بزرگان اقوام افغانستان را مجبور کردند که به سیستم 
دموکراتیک تن بدهند. گفته می شود که کسانی که نظام مورد 
و  امریکا  غضب  مورد  باشند،  نداشته  قبول  را  غرب  پسند 
می دهند.  دست  از  را  آنان  حمایت  و  می گیرند  قرار  اروپا 
در  قدرتمند  جریان های  به  شما  اگر  تحلیل،  این  براساس 
به سبک خود و طبق  بدهید که  این چهار قوم مجال  میان 
سلیقه ی خود عمل کنند، آنان نه اعتقادی به پارلمان دارند 
چارچوب  در  واحد  ارتش  به  نه  و  قضاییه  قوه ی  به  نه  و 
یک حکومت منتخب مرکزی. آزادی رسانه ها نیز، طبق این 
هیچ  وگرنه،  امریکاست.  و  غرب  فشار  محصول  دیدگاه، 

بزرگ قومی و رهبر حزبی به رسانه های دیداری و...

همکاری  به  افغانستان  عکاسان  انجمن  روز:  اطالعات 
صندوق کودکان ملل متحد )یونسیف( نمایشگاه عکسی را 
با موضوع حقوق کودکان در کابل برگزار کرده است. این 
نمایشگاه به مناسبت 30 سالگی پیمان نامه/ کنوانسیون حقوق 

کودک، هفته ی گذشته در کابل افتتاح شد. 
در این نمایشگاه 28 قطعه عکس از 20 عکاس در دو 
بخش عکاسی با دوربین حرفه ای و عکاسی با گوشی همراه 

به نمایش گذاشته شده است. 
این  که  می گوید  نمایشگاه  این  مدیر  انیس،  اسحاق 
برنامه در قالب یک مسابقه ی عکاسی حدود چهار ماه قبل 
راه اندازی شده و 92 عکاس از والیت های مختلف افغانستان 
در آن اشتراک کرده بودند. هیأت دوران این برنامه پس از 
برای  را  آن  قطعه ی   28 عکس،  قطعه   250 حدود  بررسی 
نمایش گزینش کرده اند. این انجمن به عکاساِن شش عکس 
با  عکاسی  بخش  در  مرتضی سروری،  داده اند.  جایزه  برتر 
دوربین حرفه ای مقام نخست، ذاکر ماندگار، دانش آموخته ی 
ابرار از  دانشکده ی عکاسی دانشگاه کابل مقام دوم و عمر 

والیت بدخشان در جایگاه سوم ایستاده است...

زهرا ناظمی، فعال حقوق زن وقتی از خانه به خیابان 
گفته ی  به  تا  است  لباس هایش  به  می گذارد، حواسش  قدم 
نیفتاده  از سرش  باشد، شالش  پایین« نشده  »باال و  خودش 
باشد و »پاچه ی شلوارش باال نرفته باشد«. اگر چنین باشد، 
سفیدی  پوسِت  چه  »آخ  بگوید:  او  به  کسی  است  ممکن 
بیرون  خانه  از  وقتی  می گوید  زن  فعال حقوق  این  داری.« 
نپوشیده  چسب تر  لباس  تا  است  این  به  حواسش  می رود، 
باشد، زیرا در خیابان کسی که از کنارش رد می شود، ممکن 

است به او بگوید: »نوش جانش.«
رفتن  بیرون  هنگام  زیادی  زنان  و  دختران  زهرا  مانند 
برخی  از سوی  در خیابان  دارند.  ترس  از خیابان  از خانه، 
هم  یا  و  می شنوند  می شوند، جوک  اذیت  و  آزار  مردان  از 
»متلک/  می شوند،  رد  جوان  پسران  و  مردان  کنار  از  وقتی 

پُرزه« می شنوند. 
سجیه حسینی، دانشجوی دانشگاه خصوصی ابن سینا در 
کابل است. او از شنیدن متلک در خیابان، کوچه و بیرون از 
خانه حس بدی پیدا می کند و می گوید متلک گویی ها شامل 
برخی  این که  و  می شود  بیان  که  است  جنسیتی  حرف های 

مردها فقط نگاه جنسی به خانم ها دارند، او را...

دموکراسی در خدمت منازعه ی قومی زیر 18 سال ها، 
موضوع نمایشگاه عکسی در کابل

ترس از خیابان

بودم  پرسیده  دوستانم  از  فیس بوک  در  اخیرا 
که در مورد پاداش  مالی برای تشویق کتاب خوانی 
چه  فکر می کنند. خصوصا در مورد تشویق کودکان 
به کتاب خوانی. بیش تر دوستان با نفس ایده، نظر 
موافق داشتند. استدالل شان این بود: تشویق  پولی 
کتاب خوانی  به  کودک  که  است  درست  زمانی  تا 
عادت کند. اما شماری دیگر دوستان، مخالف این 
رویکرد بودند. از جمله »مهدی خلجی«، نویسنده 
بود:  نوشته  واشنگتن،  مقیم  ایرانی  پژوهشگر  و 

»تشویق پولی مخصوصا برای کودکان در...

آیا با تشویق پولی کودکان 
کتاب خوان می شوند؟

من  بود.  بشر  حقوق  جهانی  روز  دیروز 
کریدت کارت پنج صدی را به حسابم اضافه کردم 
عبدالخالق  اسمش  شد  معلوم  بعدا  که  یکی  با  و 

است، راجع به حقوق بشر صحبت کردم. 
من: هلووو

او: هلوووو. کی هستی؟
به  شما  با  کابل  از  است.  عیسا  من  نام  من: 
با  بشر  حقوق  به  راجع  می خواهم  شده ام.  تماس 

شما صحبت کنم. می شود خود را معرفی کنید؟
او: بلی بلی. پسر برادر من هم عیسا نام داشت. 

خیلی یک پسر خوب بود...

به مناسبت روز جهانی 
حقوق بشر | طنز

۵ ۴ ۴

۳

۵



صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  ۲۰ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۴طنز خبرهای داخلیچهار شنبه  ۲۰ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۴

طی دو دهه ی گذشته با شعار حمایت از 
حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان 
اکنون  کرده اند،  توجیه  را  حضورشان 
برای  هزینه کردن  به  تمایلی  هیچ 
افغانستان  در  ارزش  یا  دستاورد  این 
و  گفت وگو  سال  یک  طی  در  ندارند. 
حل  راه  یک  به  رسیدن  برای  تالش 
سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در 
برابر  در  امریکا  نمایندگان  افغانستان، 
دهه ی  سه  سیاسی  گروه  خشن ترین 
برای  پیش شرطی  افغانستان، هیچ  اخیر 
ارزش ها  و  این دستاوردها  از  حفاظت 
امریکایی ها  برای  آنچه  است.  نگذاشته 
طالبان  با  مذاکره  در  را  اساسی  اهمیت 
رأس  در  که  امریکاست  منافع  داشته، 
گروه های  با  طالبان  رابطه ی  قطع  آن 
امریکا  انعطاف  دارد.  قرار  تروریستی 
در برابر خواسته های اساسی طالبان که 
برقراری یک نظام اسالمی سخت گیرانه 
است، هراس از میدان دادن به طالبان را 
فراوانی  تردیدهای  است.  داده  افزایش 
امریکا  نظر  مد  توافق  که  دارد  وجود 
با طالبان چقدر بستر یک نظام بسته ی 
سیاسی را هموار می کند؟ چقدر تساهل 
مذهبی  قومی،  فرهنگی،  تنوع  برابر  در 
رعایت  افغانستان  در  اجتماعی  و 
خواهد شد؟ آزادی های مدنی نسبی که 
آورده اند  به دست  افغانستان  شهروندان 
آیا با حاکمیت مجدد یک نظام اسالمی 
مورد نظر طالبان محدود خواهد شد یا 
طالبان  با  امریکا  توافق  نه؟ و چطوری 
بشری  حقوق  و  سیاسی  آزادی های 
خواهد  رسمیت  به  را  افغانستان  در 

شناخت؟ 
این سواالت اساسی برای برقراری 
هیچ  اما  است.  دوامدار  صلح  یک 
برای  هنوز  پیش شرطی  و  تضمین 
ارزش ها  این  از  حمایت  و  حفاظت 
جامعه  و  امریکا  توسط  دستاوردها  و 
جهانی در روند گفت وگو با خشن ترین 
ندارد.  وجود  اخیر  دهه  چند  جریان 
این  برابر  در  بی تفاوتی  برعکس،  و 
نگرانی ها و ارزش ها تردیدها در مورد 
و  مدنی  آزادی های  با  سیاسی  برخورد 
اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  سیاسی، 
شهروندان و حقوق بشر آنان را افزایش 
است  این  اساسی  نگرانی  است.  داده 
گروه  یک  به عنوان  طالبان  برگشت  که 
جامعه  از  را  دستاوردها  این  تندرو، 
فراوانی  محدودیت های  و  کند  درو 
شهروندان  طبیعی  و  اساسی  حقوق  بر 
افغانستان وضع کند و جامعه ی جهانی 
نظام  یک  برگشت  از  نظاره  جز  نیز 
هیچ  بشری،  حقوق  ضد  و  سخت گیر 
کاری برای حفاظت از آن انجام ندهد. 
کردن  محور  بشر  حقوق  بنابراین، 
ممکن  صورتی  در  صلح  تالش های 
امریکا و سایر  اتحادیه اروپا،  است که 
این روند سیاسی  کشورهای دخیل در 
حقوق  ارزش های  حمایت  و  حفظ 
بشری را به عنوان یکی از پیش شرط های 
گفت وگو با طالبان قرار می داد. اما چند 
اندکی  امیدواری  امریکا  تالش  ماه 
ارزش های  از  حفاظت  مورد  در  را 
و  فشار  وضع  طریق  از  بشری  حقوق 
یا پیش شرط گفت وگوهای صلح برجا 

گذاشته است. 
فلسفه ای  که  است  این  حقیقت 
و  اصول  با  طالبان  گروه  وجود 
ناسازگار  بشری  حقوق  ارزش های 
وضع  بدون  طالبان  است.  تضاد  در  و 
به  از طریق حامیان و مخالفانش  فشار 
اساسی  حقوق  و  بشر  حقوق  رعایت 
شهروندان راضی نخواهند شد. حقوق 
صلح  گفت وگوهای  کردن  محور  بشر 
برای  داخلی  امر  یک  آن که  از  بیش 
در  سیاسی  نیاز  یک  باشد،  افغان ها 
با  که  است  صلح  گفت وگوهای 
حمایت وسیع جامعه جهانی ممکن و 

مقدور می شود.
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افزایش  دنبال  به  روز:  اطالعات 
تنویر،  حلیم  سخنان  برابر  در  انتقادها 
ریاست  اول  معاونت  پیشین  مشاور 
اجرایی کشور در مورد »اختالط اقوام«، 
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
هشدار می دهد که نفرت قومی و برتری 
نژادی در روابط بین اقوام، فاجعه خلق 

می کند.
آقای دانش که دیروز )سه شنبه، 19 
روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  قوس( 
صحبت  کابل  در  بشر  حقوق  جهانی 
برتری  تئوری های  که  گفت  می کرد، 
زبانی  و  قومی  نفرت پراکنی  و  نژادی 
ضد  اندیشه  خطرناک ترین  به عنوان 

حقوق بشری مطرح است.
مشخص  به گونه ی  هرچند  دانش 
در  که  افزود  اما  نگرفت،  نام  کسی  از 
افغانستان هر از گاهی »از ذهن بیمار افراد 
آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی 

این شعارها دامن زده می شود«.
ریاست جمهوری  دوم  معاون 
را  کلیپی  پیش  روز  »دو  کرد:  عالوه 
که  فردی  یک  که  کردید  مشاهده  همه 
و  نویسندگی  و  روشن فکری  ادعای 
سیاست ورزی دارد و عمری را در دنیای 
انقالب  از  و  کرده  زندگی  هم  غرب 
فرانسه و آزادی بیان هم سخن می گوید، 
اما برای مردم افغانستان چگونه نسخه ی 

نفرت می پیچد و کینه ی قومی و نژادی 
و تعصبات جاهلی را دامن می زند و بین 
ایجاد  تفرقه  افغانستان  برادر  باهم  اقوام 
فیزیکی  حذف  طرح  حتی  و  می کند 
چهره ها و حذف هویت ها را مطرح می 

کند؟«
آقای دانش تئوری های برتری نژادی 
و نفرت پراکنی قومی و زبانی را مربوط 
تأکید  اما  دانست،  پیش  قرن  چند  به 
طرح های  و  سیاست  هم  هنوز  که  کرد 
برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام 
و... در سطح بسیار وسیع و خطرناک در 

افغانستان وجود دارد.
تنویر  این در حالی است که حلیم 

سوی  از  که  مراسمی  در  پیش  روز  سه 
به  آلمان  کلن  شهر  در  افغان ها  برخی 
ازفعالیت های  گرامی داشت  مناسبت 
چهره های  از  مومند«،  گل خان  »محمد 
سیاسی و جنجالی افغانستان برگزار شده 
بود، به ازدواج بین  اقوام »برای وحدت 
او  اگر  بود  گفته  و  کرده  اشاره  ملی« 
به  را  هزاره  دختر  می داشت  صالحیت 

ازدواج پسر پشتون درمی آورد.
او در ادامه گفته بود :»...اگر من سر 
می آورم... اقوام  اختالط  آمدم  قدرت 
متحد  افغانستان  باید  می کنم...  ختمش 
شود و وحدت ملی احیا شود نمی گذارم 

کسی به نام قوم برخیزد.«

دانش: 
نفرت قومی و برتری نژادی در افغانستان فاجعه خلق می کند

اطالعات روز: به ادامه ی انتقادها در 
برابر گفته های حلیم تنویر، مشاور پیشین 
در  اجرایی کشور  ریاست  اول  معاونت 
مورد »اختالط اقوام«، شماری از اعضای 
مجلس سنا خواستار به محاکمه کشاندن 

او شده است.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس 
سنای کشور دیروز )سه شنبه، 19 قوس( 
در نشست عمومی این مجلس گفته های 
را  اقوام  اختالط  مورد  در  تنویر  آقای 

از حکومت خواست  »مردود« خواند و 
قضایی  و  عدلی  پی گرد  مورد  را  او  که 

قرار دهد.
»از  کرد:  تأکید  مسلمیار  آقای 
حکومت افغانستان تقاضای ما این است 
پولیس  طریق  از  چه  را[  فرد  ]این  که 
داخل  او  که  وقتی  هم  یا  و  انترپول 
عدلی  نهادهای  به  باید  شد،  افغانستان 
برای  شود  درس  تا  بسپارد...  قضایی  و 

دیگران.«

در همین حال در اعالمیه ی مجلس 
اعضای  از  برخی  که  است  آمده  سنا 
حلیم  اخیر  اظهارات  نیز  سنا  مجلس 
توهین  را  اقوام  اختالط  مورد  در  تنویر 
آشکار به اقوام و خیانت ملی شمرده اند.
در  پیش  روز  سه  تنویر  حلیم 
افغان ها  برخی  سوی  از  که  مراسمی 
مناسبت  به  آلمان  »کلن«  شهر  در 
»محمد  ازفعالیت های  گرامی داشت 
سیاسی  چهره های  از  مومند«،  گل خان 

بود،  شده  برگزار  افغانستان  جنجالی  و 
به ازدواج بین  اقوام »برای وحدت ملی« 
اشاره کرده و گفته بود اگر او صالحیت 
می داشت دختر هزاره را به ازدواج پسر 

پشتون در می آورد.
او در ادامه گفته بود :»…اگر من سر 
می آورم… اقوام  اختالط  آمدم  قدرت 
افغانستان متحد  باید  ختمش می کنم… 
شود و وحدت ملی احیا شود نمی گذارم 

کسی به نام قوم برخیزد.«

مجلس سنا خواستار محاکمه ی »حلیم تنویر« شد

محلی  منابع  روز:  اطالعات 
در والیت قندوز می گویند که در 
مرمی  فیر  چند  اصابت  نتیجه ی 
پولیس  فرماندهی  مقر  بر  هاوان 
این  »چهاردره« ی  ولسوالی 
والیت چهار سرباز ارتش کشته 
و 20 سرباز دیگر به شمول ارتش 

و پولیس زخمی شده اند.
مرادی،  عصمت اهلل 
به  قندوز  والی  سخن گوی 
اطالعات روز گفت که  روزنامه 
روز  دو  بعدازظهر  رویداد  این 
پس  قوس(   18 )دوشنبه،  پیش 

از آن رخ داده است که فرمانده 
این  در  ارتش  کندک  جدید 
شدن  معرفی  حال  در  ولسوالی 

بوده است.
گفت  همچنان  مرادی  آقای 
که در حدود پنج فیر مرمی هاوان 
از سوی مخالفان مسلح دولت بر 
تجمع نظامیان در مقر فرماندهی 
»چهاردره«  ولسوالی  پولیس 

اصابت کرده است.
رحمانی،  انعام الدین 
پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
قندوز اما می گوید که تنها دو فیر 

در  طالبان  از سوی  هاوان  مرمی 
مرکز ولسوالی »چهاردره « پرتاپ 

شده است.
روزنامه  به  رحمانی  آقای 
مرمی  که  گفت  روز  اطالعات 
پولیس  فرماندهی  مقر  به  اول 
کوچه ی  در  نیز  دومی  مرمی  و 

»نجارا« اصابت کرده است.
رویداد  در  او،  گفته ی  به 
اول 20 نظامی به صورت سطحی 
دوم  رویداد  در  و  شده  زخمی 
سه  و  کشته  غیرنظامی  یک  نیز 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

قندوز  والی  سخن گوی 
مرمی  اصابت  که  می گوید  اما 
در  دولت  مسلح  مخالفان  هاوان 
از  پس  ساعاتی  »نجارا«  کوچه 
فرماندهی  مقر  بر  هاوان  اصابت 
رخ  »چهاردره«  ولسوالی  پولیس 
داده است. در همین حال، گروه 
رویدادها  این  مسئولیت  طالبان 
کرده  ادعا  و  گرفته  عهده  به  را 
است که شام دو روز پیش یک 
در  را  دولت  نظامیان  گردهمایی 
ولسوالی  پولیس  فرماندهی  مقر 

»چهاردره« هدف قرار داده اند.

این گروه همچنان ادعا کرده 
»تعداد  رویداد  این  در  که  است 
را  دولتی  نظامیان  از  زیادی« 
کشته و 22 سرباز دیگر به شمول 
اربکی  نیروهای  عمومی  فرمانده 
را  قندوز  خان آباد  ولسوالی  در 

زخمی کرده اند.
والیت قندوز در شمال شرق 
ناامن  والیت های  از  کشور 
جنگ جویان  که  می باشد 
از  شماری  در  طالبان  گروه 
شهر  به شمول  آن،  ولسوالی های 

قندوز فعالیت گسترده دارند.

اصابت مرمی هاوان بر فرماندهی پولیس »چهاردره«ی قندوز؛ ۵ نفر کشته شدند

 MARK PEARSON

اتحادیه اروپا خواهان »حقوق بشر محور شدن« گفت وگوهای صلح شد
دفتر سیاسی گروه  پیش تر سهیل شاهین، سخن گوی 
طالبان در قطر به روزنامه اطالعات روز گفته بود که این 
مذاکرات ادامه ی نُه دور مذاکراتی است که قبال میان امریکا 

و طالبان انجام شده بود.
پیش از این نیز دست کم نُه دور مذاکره میان نمایندگان 
امریکا و گروه طالبان در دوحه صورت گرفته بود. براساس 
معلوماتی که پس از این مذاکرات به رسانه های درز کرده 

بود، دو طرف در اصول باهم به توافق رسیده بودند.
همچنان قرار بود توافق نامه ای میان دو طرف )امریکا 
رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  اما  شود،  امضا  طالبان(  و 
سال  سنبله  شانزدهم  تاریخ  در  امریکا  متحده ی  ایاالت 

جاری مذاکرات با طالبان را متوقف کرد.
آقای ترمپ دلیل توقف مذاکرات را کشته شدن 12 نفر 
امریکایی در یک حمله ی طالبان در  از جمله یک سرباز 

کابل عنوان کرده بود.

اطالعات روز: همزمان با روز بین المللی حقوق بشر، 
پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است 
که بحث ها درباره ی روند مذاکرات صلح باید حقوق بشر 

محور شود. 
 19 )سه شنبه،  دیروز  را  اظهارات  این  مایدون  آقای 
قوس( در مراسم گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر 
در مقر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل مطرح کرده 

است.
او ضمن تأکید بر حمایت از کمیسیون مستقل حقوق 
اصول  رهاکردن  که  است  گفته  همچنان  افغانستان،  بشر 
کلیدی حقوق بشر، نه تنها برای افغانستان، بلکه برای اروپا 
نیز آثار مخرب در پی دارد و در بین مردم افغانستان نیز 

حس ترس ایجاد خواهد کرد.
مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد  هم،  سویی  از 
گفت وگوهای  که  است  گفته  نیز  افغانستان  بشر  حقوق 

جاری باید به صلح بینجامد. خانم اکبر همچنان گفته است 
که روند مذاکرات باید همه شمول باشد و طرفین به صورت 

جدی به مطالبات قربانیان، زنان و جوانان بپردازند.
همه  در  بشر  حقوق  موازین  »رعایت  او  گفته ی  به 
دغدغه ی جدی  به عنوان  طرفین  توسط  گفت وگو  مراحل 

مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما مطرح شود.« 
خانم اکبر در عین حال از گروه طالبان خواست اگر 
جایگاه  است،  افغانستان  آینده  در  سهیم شدن  عالقمند 

حقوق بشر برای صلح پایدار را به رسمیت بشناسد.
پس  امریکا  متحده ی  ایاالت  که  است  حالی  در  این 
اخیرا  را  طالبان  با  گفت وگوهای صلح  ماه،  سه  توقف  از 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  است.  گرفته  سر  از 
وزارت خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان از چهار روز 
قطر  در  طالبان  نمایندگان  با  گفت وگو  مصروف  بدین سو 

است.

سازمان ملل:  
کودکان افغان هنوز هم در جنگ استخدام می شوند

در همین حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر 
یوناما و نماینده کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل 
حقوق  خشونت های  قربانیان  به  »گوش دادن  است:  گفته 
بشری باید در صدر اولویت ها برای نهادهای افغانستان قرار 
اطفال هستند، زیرا  قربانیان  بگیرد و بخصوص زمانی که 
عدم وجود پاسخ گویی زمینه را برای معافیت از مجازات و 

سوءاستفاده ناقضین حقوق بشر فراهم می نماید.«
او همچنان گفته است که حفاظت از کودکان، زنان و 
دیگر گروه های آسیب پذیر باید در مرکز هر استراتژی ملی 

حفاظت از حقوق بشر قرار گیرد.

معاونت سازمان ملل متحد در  اطالعات روز: هیأت 
افغانستان  در  کودکان  که  است  گفته  )یوناما(  افغانستان 
همچنان در معرض استخدام و استفاده ی طرف های درگیر 

در جنگ و خشونت جنسی قرار می گیرند.
قوس(   19 )سه شنبه،  دیروز  که  یوناما  اعالمیه ی  در 
منتشر شده، همچنان  بشر  مناسبت روز جهانی حقوق  به 
بر  منفی حمالت  تأثیرات  از  گفته شده است که کودکان 
مکاتب و شفاخانه ها، انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده، 

متأثر می شوند.
اخیر  سال های  در  که  باوجودی  اعالمیه،  از  نقل  به 

به  دسترسی  بخش  در  مالحظه ای  قابل  پیشرفت های 
پسران  و  دختران  پرورش  و  آموزش  و  صحی  خدمات 
در  کودک  میلیون ها  هم  هنوز  اما  است،  گرفته  صورت 
زندگی،  حق  به شمول  اساسی شان  حقوق  از  افغانستان 

صحت، آموزش، تفریح و... محروم اند.
از  حمایت  به منظور  که  است  گفته  همچنان  یوناما 
افغانستان،  بشری  حقوق  بین المللی  مکلفیت های  تطبیق 
چارچوب قانون اساسی و قوانین مرتبط ملی، به کار خود 
با نهادهای افغانستان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر 

ادامه می دهد.

به کسی اهانت نکنیم،...
می کردم  فکر  من  خدایا،  آی  عبدالخالق: 
مامپو  شامپو  رقم  یگان  شاید  بشر  حقوق  که 
باشد یا همین رقم چیزها. ما باالی زنان خویش 
ظلم نمی کنیم. در منطقه ما اکثریت زنان قبل 
تنور  می شوند.  بیدار  خواب  از  صبح  آذان  از 
را داغ کرده نان گرم می پزند. سپس سراغ گاو 
سپس  می دوشند.  را  آن ها  رفته  گوسفندان  و 
چای صبح می خورند. سپس خانه و پیش خانه 
مباس  لباس  اگر  سپس  می کنند.  جاروب  را 
نبود سر  اگر  بود، آن ها را می شویند.  شستنی 
زمین ها رفته مصروف علف، هیزم و کارهای 
ریزه می شوند. سپس نان و چای برای چاشت 
بعد پشت رشقه و شبدر و  آماده می کنند.  ما 
تلخک می روند. البته هر زن نظر به تعداد گاو 

12۴، نیروی دولتی، ۴3 هزار و ۷۴ غیرنظامی، 
گروه های  دیگر  و  طالب   100 و  هزار   ۴2
شورشی، سه هزار و 81۴ پیمان کار امریکایی، 
یک هزار  امریکایی،  نظامی   300 و  دوهزار 
کمک های  کارمند   ۴2۴ ناتو،  نیروی   1۴5 و 
بشردوستانه و ۶۷ خبرنگار در افغانستان کشته 

شده اند.
دفاع  وزارت  قول  از  گزارش  این  در 
امریکا نوشته شده است که از سال 2001 به 

شبدر  و  رشقه  سری های  خویش  گوسفند  و 
آورده آن را ساطور می کنند. دیگر این که روزها 
کوتاه است زیاد وقت نمی ماند و زن ها برای 
آب  باید  هم  چشمه  از  می کنند.  دم  چای  ما 
بیاورند و اغلب اوقات در چشمه که می روند 
دیر  و  می شوند  قصه  مصروف  دیگر  زنان  با 
می کنند. شاید یگان نفر به خاطر همین کارها 
یا  بدهند  فحش  یگان  و  شوند  قهر  زنان  سر 
یگان توکی )بوکس یا لگد( هم بزنند. دیگر تا 
چشم باز و بسته کنی شام شده. زنان منطقه ما 
دیگ و کاسه شام را تیار کرده، همه باهم آن را 
می خوریم. سپس آن ها ظرف ها را می شویند. 
بچه ها را تشناب می برند که خدای نکرده شب 
غافل نشوند که خدازده ها بیش تر شب ها غافل 
می شوند و یک دریا روی تُشک خویش ایال 
می کنند. سپس آب و علف گاو و گوسفند را 
می برند. آ خدایا توبه، پیش از شام هم تعدادی 
از بزها و گوسفندها را باید بدوشند، چرا که در 
پستان شان  زیاد می خورند و  طول روز علف 
پر می شود و اگر زن ها آن ها را ندوشند، این 
و  می کنند  خالی  را  پستان  بره ها  و  بزغاله ها 
چیزی برای ما نمی مانند. سپس چوب و هیزم 
برای تنور فردا آماده می کنند، آرد خمیر می کنند 
و کار که تمام شد، می آیند خواب می شوند. 
البته بعضی از زن ها مثل زن سرور قصاب کمی 
تنبل است و به همین خاطر قصاب حق اش بود 
زن دیگر بگیرد که کارهای خانه اش پس نماند. 
ظلم  هیچ وقت  بچه ها  سر  ما  این که  دیگر  و 
نمی کنیم. یک چیز خوب در منطقه ما که رواج 
شده این است که بچه های هرکس خوب کار 
کرد پیش چشم مردم قدر پیدا می کند. بیچاره ها 
کار  تا شام  از صبح  کنی  تعریف  را که کمی 
نمی مانیم  سنگین کاری  زیاد  ما  الکن  می کند. 
چرا که بچه اند و به خستگی خود نمی فهمند 

از ۷۷5  بیش  امریکا  متحده ی  ایاالت  این سو، 
هزار سرباز به افغانستان فرستاده که از این میان 
حدود دوهزار و 300 تن آنان کشته و حدود 

20 هزار تن دیگر زخمی شده اند.
هزینه ی سنگین

طبق برآورد نیتا کرفورد، یک استاد علوم 
سیاسی و همکار پروژه برآورد هزینه جنگ در 
دانشگاه براون، ایاالت متحده ی امریکا تا کنون 
در افغانستان 93۴ تا 9۷8 میلیارد دالر مصرف 

اوالد  از  آمده  فشار  نکرده سرشان  که خدای 
نمانند. حاال مردم هوشیار شده و این چیزها را 
می فهمند. سابق مردم نمی فهمیدند و در منطقه 
ما بیچاره علی نظر و جمعه خان در بچگی زیاد 
سنگین کاری کرده بوده، حالی از اوالد مانده. 
دیگر در منطقه ما شکر همه از خود است، کس 
به کس توهین نمی کند. یگان بگومگو سر زمین 

و آب عالج ندارد دیگر.
من: تشکر آقای عبدالخالق. دختران تان را 
از دختران تان  آیا  ازدواج می دهید،  به  چگونه 

می پرسید که با ازدواج موافق اند یا مخالف؟
عبدالخالق: من تا به حال سه دختر به شوی 
به  آمد  ما  از هر خواستگار که خوش  داده ام. 
همان می دهیم. نظر به فامیل و پدر و مادر پسر 
نگاه کرده دختر خویش را به شوی می دهیم. 
و  می کنند  ناخوردگی  دفعه  یگان  دخترها 
از خواستگار  یا  نمی کنند  که شوی  می گویند 
خوش شان نیامده، اما اگر خواستگار از نظر ما 
می دهیم.  را  خود  دختر  باشد،  نداشته  اشکال 
چرا که آن ها سرد و گرم روزگار را نمی فهمند. 
از من فضل خدا دو دخترم را به آدم های خوب 
داده ام، فقط یکی  از آن ها شوهر ظالم دارد و او 
را لت می کند. ما به دختر خود می گوییم »بچیم 
پرده کن. پرده تو اگر با شوهر و خسرخیل ات 
نشود، با ما نمی شود.« البته شوهرش اول آدم 
خوب بود، اما از وقتی خانه اش پنج  تا دختر 
متولد شده، زیاد تغییر کرده و دخترم را می زند. 
که  شد  خوب  بود،  زده  ساطور  با  پارسال 
استخوان را نگرفته بود، اگرنه حاال شاید یک 
پای دخترم قطع می بود. خدا رحم کرد باالیش.
صحبت  وقت  ما  به  که  کاکا  تشکر  من: 

دادی.
از  خداکنه  می کنم،  خوایش  کاکا: 
صحبت های ما آزرده نشده باشید. بامان خدا. 

کرده است: »این مبلغ جدا از مبلغ های دیگر 
است که توسط سیا و »دیپارتمنت کهنه سربازان« 

که مسئول درمان زخمی ها است، نمی شود.«
ایاالت متحده ی امریکا در سال 2001 پس 
هدف  نیویورک  در  جهانی  برج های  آن که  از 
حمله ی القاعده قرار گرفت، به افغانستان حمله 
کرد. با حمله ی امریکا و ناتو به افغانستان، رژیم 
طالبان سقوط کرد. با آن که بیش تر نقاط کشور 
از وجود جنگ جویان طالب پاکسازی شد، اما 
این گروه کامال ریشه کن نشد. گروه طالبان از 
را  فعالیت هایش  بار دیگر  بعد  به  سال 2005 
از  افغانستان به خصوص در جنوب  در سطح 

سر گرفت.
سقوط  از  سال   19 به  نزدیک  که  اکنون 
حاکمیت طالبان می گذرد، این گروه به قلمرو 
با  آن  بر سر  یا  دارد  تسلط  کشور  از  وسیعی 

نیروهای دولتی افغانستان می جنگند.
یک گزارش تحقیقی که بی بی سی فارسی 
در پایان سال 139۶ منتشر کرد نشان می دهد 
که حدود 15 میلیون نفر، یعنی نصف نفوس 
افغانستان، در مناطقی زندگی می کنند که یا در 
کنترل طالبان قرار دارد و یا طالبان به صورت 
علنی در آن جا حضور دارند و به طور مرتب 

مورد حمله آن ها قرار می گیرد.
دولت افغانستان اما می گوید که در حال 
حاضر کم تر از 20 ولسوالی کشور در اختیار 
طالبان است. رییس جمهور غنی دو روز پیش 
در کنفرانس وزیران خارجه پروسه استانبول – 
قلب آسیا گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی 
کشور در کم تر از یک سال هشت ولسوالی را 

از طالبان پس گرفته اند.
تا چند روز دیگر جنگ ایاالت متحده ی 
سالش  نزدهمین  وارد  افغانستان  در  امریکا 
می شود؛ جنگی که هم اکنون در دوحه، زلمی 
آن  ختم  بر سر  طالبان  نمایندگان  و  خلیل زاد 
مذاکره می کنند و جنگی که مقام های امریکایی 

آن را غیرقابل فتح توصیف کرده اند.

من  بود.  بشر  حقوق  جهانی  روز  دیروز 
اضافه  حسابم  به  را  پنج صدی  کریدت کارت 
اسمش  شد  معلوم  بعدا  که  یکی  با  و  کردم 
عبدالخالق است، راجع به حقوق بشر صحبت 

کردم. 
من: هلووو

او: هلوووو. کی هستی؟
من: نام من عیسا است. از کابل با شما به 
تماس شده ام. می خواهم راجع به حقوق بشر با 
شما صحبت کنم. می شود خود را معرفی کنید؟
او: بلی بلی. پسر برادر من هم عیسا نام 
بود. در غزنی  داشت. خیلی یک پسر خوب 
که  رفتیم  غزنی  به  دفعه  چند  ما  شد.  کشته 
پرسان کنیم چرا او کشته شد و کی او را کشت، 
نشنید.  را  ما  نگرفتیم. کس گپ  هیچ جواب 

روزنامه  یافته های  روز:  اطالعات 
مقام های  که  می دهد  نشان  واشنگتن پُست 
بلندرتبه ی امریکایی در مورد جنگ افغانستان 

واقعیت ها را از مردم پنهان کرده  اند.
دست  آن  به  واشنگتن پُست  که  اسنادی 
توسط  که  است  صفحه  دوهزار  شامل  یافته، 
حکومت فدرال به منظور ریشه یابی »ناکامی« در 
طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده امریکا تهیه 

شده است.
حدود  با  مصاحبه  براساس  گزارش  این 
تجربه های  که  امریکایی(  )بیش تر  نفر   ۴00
تهیه  داشته اند،  افغانستان  جنگ  از  دسته اول 
در  ناکامی  علت  درباره ی  آنان  است.  شده 
جنگ افغانستان صحبت کرده اند و در مجموع 

گفته اند که این جنگ »غیرقابل فتح« است.
واشنگتن پُست می گوید که برای دسترسی 
به این اسناد، مدت سه سال در دادگاه با استناد 
مبارزه کرده  اطالعات«  آزاد  قانون »جریان  به 

است.
این روزنامه گفته که به علت اخبار مربوط 
به توافق قریب الوقوع میان امریکا و طالبان این 
اسناد را حتا پیش از مجوز نهایی دادگاه برای 
انتشار علنی منتشر کرده است تا افکار عمومی 
به  کند؛ چون  آگاه  پنهان  به حقایق  نسبت  را 
عقیده ی این نشریه هر سه دولت بوش، اوباما و 
ترامپ تالش کرده اند که حضور نظامی آمریکا 
در افغانستان را »موجه و موفق« جلوه دهند، 
افراد  که  کسانی  اظهارات  بر  بنا  درحالی که 
بوده اند،  افغانستان  در جنگ  دسته اول  و  مهم 

مقصد ما موفق شدیم داخل قوماندانی برویم و 
به یک عسکر عرض حال کنیم، اما او عسکر 
شود  کشته  هم  اگر خودش  که  گفت  بیچاره 
کس سنه اش را نمی خواند، سنه ی عیسای شما 
مرا  اسم  این که  دیگر  نمی خواند.  هیچ  را خو 

پرسیدی، اسم من عبدالخالق است. 
نظر شما حقوق  به  آقای عبدالخالق  من: 

بشر چیست؟
خوب  آدم،  بی سواد  یک  ما  عبدالخالق: 
نمی فهمم که حقوق بشر چیست. شاید یگان 
چیز خوب باشه. مقصد در بازار منطقه ما یافت 
نمی شود و ما تا هنوز ندیده ایم و نمی فهمیم که 

چه  رقم است.
من: حقوق بشر یعنی این که باالی زنان و 
دختران ظلم نکنیم، باالی کودکان ظلم نکنیم، 

نافرجامی این جنگ که طوالنی ترین نبرد تاریخ 
امریکاست از سال ها قبل مشخص بوده است.

۱۵۷ هزار کشته
تا   2001 سال  از  گزارش  این  براساس 
کنون به گونه ی تخمینی حدود 15۷ هزار نفر 
در افغانستان کشته  شده اند که بیش ترین رقم 
آن مربوط به نیروهای نظامی دولت افغانستان 

بوده است.
طبق این گزارش، در این مدت ۶۴ هزار 

عیسا قلندر

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 
یکی  از آن ها شوهر ظالم دارد و او را لت می کند. ما به دختر خود 
می گوییم »بچیم پرده کن. پرده تو اگر با شوهر و خسرخیل ات 
نشود، با ما نمی شود.« البته شوهرش اول آدم خوب بود، اما از 
وقتی خانه اش پنج  تا دختر متولد شده، زیاد تغییر کرده و دخترم را 
می زند. پارسال با ساطور زده بود، خوب شد که استخوان را نگرفته 
بود، اگرنه حاال شاید یک پای دخترم قطع می بود. خدا رحم کرد 

باالیش.

واشنگتن پُست: 

دولت امریکا حقایق جنگ افغانستان را از مردمش پنهان کرده است

KONAR PROVINCE , 2010 (Moises Saman/Magnum phtos



زمین  استمالک  چالش  ترانسپورت،  وزارت  مسئوالن  گفته ی  بنابر 
از موانع آغاز کار عملی بخش نخست سرک  سال هاست که یکی 
از  کیلومتر  به طول 20.7  پروژه  این  حلقوی است. بخش نخست 
منطقه ی فقیرنشین سرخ آباد ناحیه ی سیزدهم می گذرد. مردم این 
منطقه از سال 2008 به این سو بنابر نبود شفافیت در روند استمالک و 
مبهم بودن مسیر جاده، در ساخت وساز خانه ها و خرید و فروش زمین 

سردرگم و سرگردان هستند. 

برخالف مشکالت کودکان 
افغانستان، بیش تر 

عکس های که در این 
نمایشگاه به نمایش 
درآمده به جنبه های 
مثبت زندگی کودکان 

افغانستان پرداخته است: 
کودکانی که به سمت 
مکتب می روند، کتاب 

می خوانند، لبخند می زنند 
و ورزش می کنند. 

صفحه ویـژه جـوانان
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عارف یعقوبی

ترس از خیابان

زیر 18 سال ها، موضوع نمایشگاه عکسی در کابل

آیا با تشویق پولی کودکان کتاب خوان می شوند؟

بلی. 
که  می دهد  نشان  نیز  علمی  آزمایش های 
پیامدهای  مطالعه،  برای  پولی کودکان  ترغیب 
دانشگاه  استاد  سندل،  مایکل  دارد.  مخرب 
نمی توان  پول  با  »آنچه  کتاب  در  هاروارد 
آزمایش  چند  بازار«،  اخالقی  مرزهای  خرید: 
علمی را در این زمینه نقل می کند. در یکی از 
شماری  امریکا،  تگزاس  ایالت  در  آزمایش ها 
کتابی که می خواندند،  از کودکان در بدل هر 
شماری  می کردند.  دریافت  پول  مقدار  یک 
آزمایش  اولیه  نتایج  نمی گرفتند.  پول  دیگر 
هر  خواندن  عوض  در  که  کودکانی  بود:  این 
کتاب پول می گرفتند، کتاب های کوتاه با دقت 

که در این مملکت صورِت نظام هرچه باشد، 
و  قومی  زور  است  تعیین کننده  واقعا  آنچه 

قدرت برهم زدن بازی است. 
تاریخ  اخیر  قرن  سه  در  پشتون ها 
افغانستان بوده اند  افغانستان حاکمان بی رقیب 
و می خواهند این روند را تا آن جا که ممکن 
به  دارند.  نگه  پا  سر  و  بدهند  ادامه  است، 
برای  انتخابی  نمایندگی  همین خاطر، سیستم 
پشتون ها تا جایی محترم است که به انحصار 
قدرت شان آسیبی نزند. پشتون ها در انتخابات 
شرکت می کنند تا حاکم بعدی را از میان قوم 

پولی  تشویق  همچنان،  خوانده  بودند.  کم تر 
عادتی را در این دسته از کودکان پرورش داده 
که  پولی  به خاطر  تنها  را  کتاب خواندن  تا  بود 
می گرفتند، اهمیت بدهند نه اساسا بابت لذتی 
میسر  کتاب  یک  خواندن  از  است  ممکن  که 
شود. نیز، وقتی مشوق های پولی قطع شده بود، 
میزان کتاب خوانی در میان این دسته از کودکان 
با  که  کودکانی  اما  بود.  یافته  کاهش  به شدت 
تشویق  کتاب خواندن  به  پولی  غیر  روش های 
شده بودند، کتاب ها را با دقت بیش تر خوانده 
برقرار  کتاب ها  با  نزدیک تر  رابطه ی  و   بودند 

کرده  بودند. 
»رابطه نزدیک با کتاب«! این همان چیزی 

خود برگزینند و اگر چنین نشود بازی را بر هم 
می زنند. این را هم در حکومت حامد کرزی 

دیدیم و هم در حکومت اشرف غنی.
اخیر  قرن  یک  در  حداقل  که  تاجیک ها 
افغانستان گردانندگان اصلی بوروکراسی سطح 
خود  بوده اند،  پشتونی  حکومت های  میانی 
سطوح  در  کشور  کالن  مدیریت  مستحق  را 
که  نمی بینند  دلیلی  هیچ  آنان  می بینند.  عالی 
باشد.  پشتون  همیشه  مملکت  رییس جمهور 
روحیه ی  اقتصادی،  توان  اداری،  ظرفیت 
جمعی، پیوندهای زبانی و موقعیت جغرافیایی 

است که ما در باال از آن به عنوان یک تجربه ی 
برای  کردیم.  یاد  آدمی  زندگی  در  ارزشمند 
کودکان خود یاد بدهیم که کتاب را به خاطر که 
کتاب است، بخوانند، نه به خاطر پولی که بابت 
خواندن آن جایزه می گیرند. کتاب خواندن -مثل 
عشق، محبت، مهربانی و همدلی- از مهم ترین 
ارزش های زندگی آدمی است که با پول وزن 
نمی شود. برای فروش نیست. این پدیده ها به 
ذات خود قابل ارج گذاری اند، نه به خاطر هیچ 

اال و اما و اگر دیگر. 
کتاب خواندن، سرچشمه شکوفایی همه ی 
ارزش های  معتبر انسانی است؛ سرچشمه را با 

رشوه فاسد نکنیم.

که  می دهد  را  اطمینان  این  آنان  به  تاجیک ها 
به  آسانی  به  دموکراتیک  پروسه ی  یک  در 
ریاست جمهوری و دیگر سطوح عالی مدیریتی 
بدون  می توانند  تاجیک ها  رو،  این  از  برسند. 
دغدغه و با تمام نیرو از نظام جدید دموکراتیک 

حمایت کنند. 
هدف  را  حکومت  رأس  هزاره ها 
نمی گیرند. محاسبه ی هزاره ها، حداقل در زمان 
حاضر، این است که نظام دموکراتیک فعلی بر 
افغانستان  آگاهی شهروندی عمیق تمام مردم 
و  قوم  نقش  که  معنا  این  به  نیست.  استوار 
افغانستان  گذشته ی  فرهنگی  سنت  و  مذهب 
مستقیما  که  نمی دهند  مجال  هزاره ها  به  فعال 
کسی از میان خود را به مقام ریاست جمهوری 
چهره های  شاخص ترین  شدن  وارد  برسانند. 
سیاسی هزاره در تکت های انتخاباتی به عنوان 
ریاست جمهوری  نامزد  به عنوان  نه  و  معاون 
تأکید  دارد.  انتظار  و  برداشت  همین  از  نشان 
هزاره ها بیش تر بر اصالح نگاه حکومت ها به 
مسأله ی توازن در توسعه و عدالت اجتماعی 

است تا بر رسیدن به راس حاکمیت. 
از نظام دموکراتیک  ازبیک ها در حمایت 
هم  انتظار  اما  نمی دهند.  دست  از  چیزی 
ندارند که به این زودی ها فردی از قوم ازبیک 
رییس جمهور افغانستان شود یا به مقام مهمی 
سمبولیک  فقط  که  برسد  کشور  مدیریت  در 
صورت بندی  در  کنون  تا  ازبیک ها  نباشد. 
به  نسبت  خود  غیرقومی  و  قومی  مطالبات 

تاجیک ها و هزاره ها ضعیف تر عمل کرده اند. 
در  دموکراسی  هرچند  حساب،  این  با 
افغانستان در ظاهر فرصتی است برای رقابت 
آزاد همه ی شهروندان، خود شهروندان می دانند 
که در زیر پوست این فرصت برابر همان نزاع 
کهنه ی قومی به قوت جاری است. به همین 
)و  اگر جامعه ی جهانی  که  خاطر هم هست 
که  بار هم  یک  می خواهد  امریکا(  مخصوصا 
شده دموکراسی واقعی را در افغانستان ببیند، 
باید در این انتخابات با تقلب همراهی نکند. 
افغانستان  انتخابات دموکراتیک در  کار ندادن 

همه ی امیدها را برباد می دهد.

پرسیده  دوستانم  از  فیس بوک  در  اخیرا 
تشویق  برای  مالی  پاداش   مورد  در  که  بودم 
کتاب خوانی چه  فکر می کنند. خصوصا در مورد 
تشویق کودکان به کتاب خوانی. بیش تر دوستان 
با نفس ایده، نظر موافق داشتند. استدالل شان 
این بود: تشویق  پولی تا زمانی درست است که 
کودک به کتاب خوانی عادت کند. اما شماری 
از  بودند.  این رویکرد  دیگر دوستان، مخالف 
پژوهشگر  و  نویسنده  »مهدی خلجی«،  جمله 
ایرانی مقیم واشنگتن، نوشته بود: »تشویق پولی 
چیزی  هر  ازای  در  کودکان  برای  مخصوصا 
آقای  با  من  دارد«.  مخرب  عوارض  اصوال 
خلجی موافقم. دلیلش را این جا شرح می دهم.

کتاب خواندن یک امر نیکو و پسندیده ای 
است. حد اقل در این مورد توافق کلی وجود 
کند  کمک  را  ما  که  روش های  می ماند  دارد. 
نیکو عادت کنیم و دوامدار کتاب  امر  این  به 
 بخوانیم. حاال باید به شیوه هایی فکر کنیم که 
بار  مطالعه  اهل  فرزندان مان  می کنند  کمک 
بیایند. کمی ُچرت می زنیم. یکی از سناریوهای 
که به نظرمان می رسد این است: برای تشویق 
فرزندان مان به کتاب خوانی، آن ها را یک مقدار 
پوِل تشویقیه می دهیم. می گوییم »فرزند دلبندم، 
را بخوانید، دوصد  ماه سه کتاب  اگر در یک 
افغانی برای تان جایزه می دهم. می توانی با آن 
وسایل   چیپس،  لباس،  برایت  افغانی  دوصد 
بازی یا هرچیز دیگر که دوست  داری، بخری«. 
همین طور ادامه می دهیم تا فرزند یا فرزندان مان 

به کتاب خوانی عادت کنند.
این سناریو در ظاهر جذاب به نظر می رسد. 
برداشت اولیه ما این است که هر شیوه ای که 
بیایند،  بار  کتاب خوان  کودکان مان  کند  کمک 
سناریویی  خیلی  که  پول دادن  است.  خوب 
مناسب است. هم پول  ما هدر نمی رود و هم 
فرزندان مان به یک امر نیکو و پسندیده عادت 

می کنند. آیا چنین نیست؟
نه.

این روش اشتباه است. پیامد مخرب دارد. 
تشویق پولی کودکان برای کتاب خواندن، با طرز 
تفکر »بازار محور«، یک امر قابل قبول است. 
در کوتاه مدت ممکن نتیجه داشته باشد. باعث 
بیش تر  کتاب  پول،  عوض  در  کودکان   شود 

اما  هستند.  متعدد  اقوام  افغانستان  در 
این  قومی  منازعات  ساخِت  در  قوم  چهار 
کشور نقش روشن و تأثیرگذار دارند: پشتون، 
تاجیک، هزاره و ازبیک. هر کدام از این اقوام 
به نحوی پذیرفته است که به جای نظام قبیله ای 
خالص سنتی یک سیستم دموکراتیِک مبتنی بر 
نمایندگی انتخابی به میان بیاید. سوالی که پیش 
اقوام  که چطور شد همه ی  است  این  می آید 
از سیستم دموکراتیک استقبال کردند. یکی از 
این  داده می شود  این سوال  به  پاسخ هایی که 
افغانستان  اقوام  است: امریکا و غرب بزرگان 
را مجبور کردند که به سیستم دموکراتیک تن 
بدهند. گفته می شود که کسانی که نظام مورد 
پسند غرب را قبول نداشته باشند، مورد غضب 
امریکا و اروپا قرار می گیرند و حمایت آنان را 
از دست می دهند. براساس این تحلیل، اگر شما 
به جریان های قدرتمند در میان این چهار قوم 
مجال بدهید که به سبک خود و طبق سلیقه ی 
پارلمان  به  اعتقادی  نه  آنان  کنند،  عمل  خود 
دارند و نه به قوه ی قضاییه و نه به ارتش واحد 
مرکزی.  منتخب  در چارچوب یک حکومت 
آزادی رسانه ها نیز، طبق این دیدگاه، محصول 
فشار غرب و امریکاست. وگرنه، هیچ بزرگ 
قومی و رهبر حزبی به رسانه های دیداری و 
دل شان  هرچه  که  نمی داد  فرصت  شنیداری 

خواست منتشر کنند.
این دیدگاه کامال درست نیست، اما پاره ای 
از حقیقت را درباره ی دو دهه ی اخیر سیاست 
بدون  می کند.  منعکس  ما  اجتماعی  تعامل  و 
امریکا  نفوذ  مخصوصا  و  غرب  فشار  تردید 
سنتی  قدرتمندان  از  بسیاری  که  شده  سبب 
افغانستان از یک جنگ فرساینده و کم حاصل با 
مظاهر نظام جدید پرهیز کنند. آنان، در ضمن، 
یاد گرفتند که اگر به جای درافتادن با مظاهر این 
نهادهای  و  رسانه ای  )پدیدارهای  نظام جدید 
تازه( تا حدی همراهی  حکومتی و اجتماعی 

کنند، بیش تر به نفع شان است. 
اما آنچه در زیر پوست جامعه ی افغانستان 
سطح  در  است.  قومی  منازعه ی  دارد  جریان 
مبتنی  دموکراتیک  نظام  از  آنچه  صورت،  و 

درازمدت  در  رویکردی  چنین  اما  بخوانند؛ 
نتایج مخرب دارد. فکر و اندیشه و جهان بینی 
و  ارزشمند  پدیده ی  یک  به  نسبت  را  کودک 
معنوی )مطالعه( از بنیاد تغییر می دهد. پروسه 
را فاسد می کند. آدم ها نمی توانند همه چیز را 
با پول و نگاه بازارمحور، وزن کنند. برخی از 
ارزشمندترین پدیده ها در تجربه انسانی، قیمت 
پولی ندارند. اصال نمی شود روی آن ها قیمت 
انجام  برای  پولی  تشویق  خاستگاه  گذاشت. 
است؛  بازارمحور  اندیشه ی  و  تفکر  کار،  یک 
پدیده ها و هنجارهای  بیش ترین  سیستمی که 
اجتماعی را با سود و زیاِن اقتصادی سبک و 
فاکتور  یک  پولی  انگیزه ی  و  می کند  سنگین 
انجام »کار« به حساب می رود. زیر  اساسی در 
چتر اقتصاد بازار، دامنه ی پدیده های قابل خرید 
و فروش توسط پول بسیار وسیع است. با پول 
می شود خانه خرید، موتر خرید، مسافرت های 
مجلل رفت و اسباب و وسایل لوکس و فیشنی 
خرید. اما مشوق پولی در باب کتاب خوانی، یک 
بازار آزاد در یک امر  مداخله و نفوذ بی موردِ 
ارزشمند معنوی است. کتاب خواندن یک امر 
نفیس و معتبر معنوی در زندگی آدمی است که 
پولی کردن آن طبیعت و مفهوم واقعی آن را از 
اساس تغییر می دهد. اگر برای کودکان خود در 
بدل مطالعه ی یک کتاب پول بدهیم، در حقیقت 
ارزش یک پدیده ی بسیار مهم و ارزشمند را 
پایین آورده ایم. آن را کوچک  و حقیرکرده ایم. 
شأن و منزلت یک امر واالی انسانی را به شدت 
فروکاسته ایم. معنای دیگر این کار فساد است. 
وقتی ما روی یک امر ارزشمند و تجربه معنوی 
چون کتاب خواندن قیمت می گذاریم، در واقع 
یک روند معنادار زندگی خود را فاسد می کنیم. 
و  در عصر  ما  می فرمایید خیلی خوب،   
خیلی  برای  علم  که  می کنیم  زندگی  زمانه ی 
می کنیم  فکر  ما  این که  دارد.  جواب  چیزها 
و  است  معنوی  تجربه ی  یک  کتاب خواندن 
مشوق پولی آن را فاسد می کند، ممکن است 
باشد؛ علم  توافقی اخالق  بر معیارهای  مبتنی 
در این باره چه می گوید؟ آیا هیچ گونه آزمایش  
علمی در این زمینه صورت گرفته که برای ما 
سر نخ روشنی از خوب و بد چنین رویکردی 

بدهد؟

که  است  این  می بینیم  انتخابی  نمایندگی  بر 
مورد  در  می خواهند  افغانستان  شهروندان 
که  معنا  این  به  کنند.  رقابت  هم  با  پالیسی ها 
که  دارند  دوست  شهروندان  از  تعدادی  مثال 
دیگر  عده ای  و  بیابد  افزایش  معلمان  معاش 
می خواهند منابع کشوری به بازسازی سرک ها 
و تأسیسات عمومی اختصاص داده شوند و از 
این قبیل. اما این صورت ماجراست. در عمق، 
به  منازعه قومی است و مطالبات هیچ ربطی 
سیاست گذاری ها و خرده پالیسی های مدیریتی 
ندارند. به بیانی دیگر، اقوام افغانستان می دانند 

که بی سوادی و عدم آگاهی مردم باعث شده 
است تا متلک گویی در مکان های عمومی رواج 

داشته باشد. 
سجیه حسینی به این باور است که مردان 
و پسران به دو دلیل به زنان متلک می گویند. 
زن  می گویند،  متلک  که  کسانی  او،  باور  به 
می کنند  فکر  و  می پندارند  ضعیف  جنس  را 
دفاع  خود  از  نمی توانند  زنان  بگویند،  هرچه 
کنند. دلیل دوم این افراد این است که آنان به 
ابزاری برای  زن نگاه جنسیتی دارند و زن را 

برآورده شدن نیاز جنسی مردان می دانند. 
فقر جنسی  که  است  معتقد  ناظمی  زهرا 

این انجمن به عکاساِن شش عکس برتر جایزه 
داده اند. مرتضی سروری، در بخش عکاسی با 
ماندگار،  ذاکر  نخست،  مقام  حرفه ای  دوربین 
دانشگاه  عکاسی  دانشکده ی  دانش آموخته ی 
کابل مقام دوم و عمر ابرار از والیت بدخشان 
بخش  در  است.  ایستاده  سوم  جایگاه  در 
عکاسی با گوشی همراه، عکس عزیز عزیزیار، 
دانش آموخته دانشکده ی عکاسی دانشگاه کابل 

مقام نخست را گرفته است.

روانی  بیماری  به  مردم  دچاری  و  جامعه  در 
در  جوان  پسران  و  مردان  تا  می شود  باعث 
به  عمومی  مکان های  دیگر  و  کوچه  خیابان، 
جداسازی  او  بگویند.  متلک  زنان  و  دختران 
متلک گویی  دیگر  دلیل  را  پسران  و  دختران 
و  بلوغ  زمان  تا  پسرها  و  »دخترها  می خواند: 
جوانی هرگز با هم نبوده اند و برای نبود فرهنگ 
درست پذیرش همدیگر را ندارند و زود درگیر 
گلش  از  گل  دختر  دیدن  با  پسر  می شوند. 
می شکفد و هر آن چیزی را که دلش شد، نثار 

دختر می کند.«
لطیفه سلطانی، مسئول تنظیم برنامه زنان 

این نمایشگاه در باغ بابر و دانشگاه کابل 
انجمن  دفتر  در  است  قرار  و  شده  برگزار 
افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد  عکاسان 

در کابل نیز گشایش یابد. 
همزمان با برگزاری این نمایشگاه، مجلس 
نمایندگان کشور پس از 8 سال تأخیر، قانون 
را  کودکان  حقوق  از  حمایت  جنجال برانگیز 
روز دوشنبه، 18 قوس تصویب کرد. براساس 
این قانون پس از این در افغانستان افراد زیر 18 
سال کودک حساب می شوند. بخشی از مجلس 
نمایندگان کشور با پیش کشیدن مسایل شرعی، 
می گفتند زمانی که نشانه های بلوغ در یک فرد 
دیگر  شرعی  نظر  از  شخص  آن  شود،  ظاهر 
کودک نیست و تعیین سن 18 برای پایان سن 
کودکی مخالف شرع اسالم است. سرانجام پس 
مجلس  نمایندگان  بسیار  کش وقوس های  از 
فرمان تقنینی رییس جمهور را در این زمینه به 

رای گذاشت که با اکثریت آرا تصویب شد. 
و  پیمان نامه ها  از  بسیاری  براساس 
به  افغانستان  دولت  که  بین  المللی  میثاق های 
آن پیوسته، افراد زیر 18 سال کودک به شمار 
کودک  پیمان نامه ی حقوق  از جمله  می روند، 

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در 
از  و  کالمی  خشونت  نوعی  را  متلک گویی 
نوع خشونت شایع در برابر زنان می خواند که 
کم تر در جامعه به عنوان خشونت مورد توجه 
که  گفت  روز  اطالعات  به  او  می گیرد.  قرار 
متلک گویی پیامدهای روحی و روانی زیان بار 

برای زنان به دنبال دارد.
افغانستان  بشر   کمیسیون مستقل حقوق 
اول  ماه  در هفت  که  است  گفته  در گزارشی 
سال 1398 خورشیدی دو هزار و ۷۶2 مورد 
خشونت با زنان را ثبت کرده است. از این میان 
یک هزار و ۴1 مورد آن خشونت کالمی است 
که 1۴1 مورد افزایش را نسبت به همین دوره 
زمانی در سال 139۷ نشان می دهد. این گزارش 
گفته است که 2.9 درصد کل خشونت ها در 
بیمارستان،  اداره،  کار،  محل  کوچه،  خیابان، 
مکتب، دانشگاه، توقیف خانه و زندان ها اتفاق 

افتاده است.
راه حل چیست؟

از طریق  می توان  لطیفه سلطانی،  باور  به 
آگاهی دهی به مردم نسبت به حقوق و امتیازات 
اجتماعی و فردی زنان، بلندبردن سطح آگاهی 
برابر  در  مسئولیت هایش  به  نسبت  پولیس 
قضایای آزار و اذیت زنان و ایجاد راهکارهای 
قانونی برای جلوگیری از منع آزار و اذیت زنان 

با پدیده ی خشونت با زنان مبارزه کرد.
با  مبارزه  خصوص  در  نافذه  قوانین 
خشونت و آزار و اذیت زنان ادارات مختلف 
دولتی را مکلف کرده تا اقداماتی را در خصوص 
دست  روی  زنان  با  خشونت  از  جلوگیری 
ارشاد، حج و  زنان،  امور  بگیرند. وزارت های 
اوقاف، تحصیالت عالی، معارف، اطالعات و 
فرهنگ، عدلیه، داخله و صحت عامه مکلف 
شده اند برای جلوگیری از خشونت با زنان در 
مورد آگاهی دهی در خصوص حقوق زنان و 
مردان، آثار و عوامل خشونت و تطبیق قانون 

اقدام کنند.
رویا دادرس می گوید هرچند وزارت زنان 
در تطبیق قوانین نافذه با مشکالتی مواجه است، 
اما این وزارت به تنهایی نمی تواند افکار عامه، 
به خصوص خشونت علیه زنان را تغییر دهد. 
به گفته ی او، همه ی ادارات مکلفیت های خود 
را باید انجام دهند، به ویژه وزارت اطالعات و 

فرهنگ که تعهد کلیدی در این زمینه دارد.

که در سال 13۶8 خورشیدی در سازمان ملل 
متحد تصویب شد و دولت افغانستان در سال 

13۷3 خورشیدی به آن پیوسته است. 
در ماده ی نخست این پیمان  نامه آمده که: 
را  سال   18 زیر  افراد  تمامی  پیمان نامه،  »این 
به عنوان کودک به رسمیت می شناسد. هرچند 
پایین تر  کشورها،  برخی  در  قانونی  سن  که 
کودک  حقوق  کمیته ی  اما  است،  شده  تعیین 
سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان نامه، 
که سن  در صورتی  تا  می خواهد  دولت ها  از 
قانونی تعریف شده در کشورهای شان زیر 18 

سال است، آن را به 18 سال افزایش دهند.«
قانون حمایت از کودکان در حالی تصویب 
عدم  زندگی،  اولیه ی  امکانات  نبود  که  شده 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سوءاستفاده ی 
شاق،  کارهای  انجام  و  کودکان  از  جنسی 
عمده ی  مشکالت  از  آموزش  از  محرومیت 
 2019 سال  اوایل  است.  افغانستان  کودکان 
میالدی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد 
ناامنی و  ادامه ی جنگ،  به دلیل  که  اعالم کرد 
در  کودک  میلیون  چهار  حدود  سالی  خشک 
افغانستان به کمک نیاز دارند. این نهاد معتقد 
است که کودکان افغانستان در وضعیت بدی 
به سر می برند و نیازمند کمک های بشردوستانه 

است.
افغانستان،  کودکان  مشکالت  برخالف 
به  نمایشگاه  این  در  که  عکس های  بیش تر 
زندگی  مثبت  جنبه های  به  درآمده  نمایش 
کودکان افغانستان پرداخته است: کودکانی که 
می خوانند،  کتاب  می روند،  مکتب  سمت  به 

لبخند می زنند و ورزش می کنند. 
انجمن عکاسان افغانستان که این نمایشگاه 
را برگزار کرده، می گوید که هدف شان از این 
کودکان  حقوق  مورد  در  آگاهی دهی  برنامه، 
است. این انجمن در سال 200۶ توسط فرزانه 
و  عکاسان  حقوق  از  حمایت  برای  واحدی 
است  قرار  و  شده  تأسیس  رایت  کاپی  حق 

کارگاه های آموزش عکاسی نیز بر گزار کند. 

از  وقتی  زن  حقوق  فعال  ناظمی،  زهرا 
به  حواسش  می گذارد،  قدم  خیابان  به  خانه 
»باال  خودش  گفته ی  به  تا  است  لباس هایش 
نیفتاده  از سرش  باشد، شالش  پایین« نشده  و 
باشد و »پاچه ی شلوارش باال نرفته باشد«. اگر 
چنین باشد، ممکن است کسی به او بگوید: »آخ 
چه پوسِت سفیدی داری.« این فعال حقوق زن 
می گوید وقتی از خانه بیرون می رود، حواسش 
به این است تا لباس چسب تر نپوشیده باشد، 
زیرا در خیابان کسی که از کنارش رد می شود، 

ممکن است به او بگوید: »نوش جانش.«
هنگام  زیادی  زنان  و  دختران  زهرا  مانند 
بیرون رفتن از خانه، از خیابان ترس دارند. در 
خیابان از سوی برخی از مردان آزار و اذیت 
از  وقتی  هم  یا  و  می شنوند  جوک  می شوند، 
کنار مردان و پسران جوان رد می شوند، »متلک/ 

پُرزه« می شنوند. 
دانشگاه  دانشجوی  حسینی،  سجیه 
خصوصی ابن سینا در کابل است. او از شنیدن 
متلک در خیابان، کوچه و بیرون از خانه حس 
متلک گویی ها  می گوید  و  می کند  پیدا  بدی 
شامل حرف های جنسیتی است که بیان می شود 
به  جنسی  نگاه  فقط  مردها  برخی  این که  و 

خانم ها دارند، او را اذیت می کند.
خیابان آزاری در کشورهای مختلف وجود 
دارد، اما در افغانستان خیابان آزاری بیش تر دیده 
می شود. هرچند برای مقابله با خیابان آزاری و 
خشونت با زنان دولت قانون وضع کرده است، 
اما در عمل هیچ کسی به این قانون اعتنا نمی کند. 
زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون  براساس 
کاربرد الفاظی که به شخصیت، جسم و روان 
زنان آسیب برساند، خشونت محسوب می شود 
همچنان  می آید.  به حساب  مجرم  آن  عامل  و 
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز کاربرد 
زن  به  روانی  و  آسیب جسمی  که  را  کلماتی 
توهین  وی  انسانی  کرامت  به  یا  و  کند  وارد 
این   3 ماده   ۴ فقره  در  است.  کرده  منع  کند، 
قانون آزار کالمی چنین تعریف شده است: »به 
کاربردن کلمات، جمالت، شوخی ها و طنزهای 
غیراخالقی، توصیف از بدن زن، رفتار یا لباس 
و مزاحمت تلفنی است که به آرامش و امنیت 

روانی زن و طفل صدمه برساند.« 
و  زنان  اذیت  و  آزار  منع  قانون  براساس 
اطفال، کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و 

اطالعات روز: انجمن عکاسان افغانستان 
متحد  ملل  کودکان  صندوق  همکاری  به 
موضوع  با  را  عکسی  نمایشگاه  )یونسیف( 
است.  کرده  برگزار  کابل  در  کودکان  حقوق 
این نمایشگاه به مناسبت 30 سالگی پیمان نامه/ 
در  گذشته  هفته ی  کودک،  حقوق  کنوانسیون 

کابل افتتاح شد. 
از  عکس  قطعه   28 نمایشگاه  این  در 
دوربین  با  عکاسی  بخش  دو  در  عکاس   20

اطفال در اماکن عمومی، وسایط نقلیه عمومی 
صورت  در  می شوند،  مکان ها  دیگر  یا  و 
دادگاه  اثباتیه«  قرائن  و  »شواهد  موجودیت 
هزار  ده  تا   5 بین  پرداخت  به  را  آن  مرتکب 

افغانی محکوم می کند.
چرا مردم متلک می گویند؟

مکان های  از  بسیاری  در  متلک گویی 
خیابان،  در  است.  معمول  امر  یک  عمومی 
کوچه و یا دیگر مکان های تفریحی وقتی قدم 
مواجه می شوید  با صحنه هایی  بارها  می زنید، 
زنان  و  دختران  به  جوان  پسران  یا  مردان  که 
باورند  این  به  برخی ها  می گویند.  متلک /پرزه 

حرفه ای و عکاسی با گوشی همراه به نمایش 
گذاشته شده است. 

اسحاق انیس، مدیر این نمایشگاه می گوید 
که این برنامه در قالب یک مسابقه ی عکاسی 
 92 و  شده  راه اندازی  قبل  ماه  چهار  حدود 
عکاس از والیت های مختلف افغانستان در آن 
برنامه  این  دوران  هیأت  بودند.  کرده  اشتراک 
بررسی حدود 250 قطعه عکس، 28  از  پس 
کرده اند.  گزینش  نمایش  برای  را  آن  قطعه ی 

مرضیه سلطانی
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منچستریونایتد  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
تیم  این  جوان  ستاره  راشفورد  مارکوس  می گوید 
اندازه  و  حد  در  ستاره ای  به  آینده  در  می تواند 

کریستیانو رونالدو تبدیل شود.
منچستریونایتد  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
مهاجمش  توانایی  و  کیفیت  از  تمجید  و  تعریف  با 
آمادگی  اوج  در  روزها  این  که  راشفورد  مارکوس 
آینده  به سر می برد، می گوید راشفورد می تواند در 
باشد،  رونالدو  کریستیانو  اندازه  و  در حد  ستاره ای 
کسی که سالها قبل با درخشش هایش در اولدترافورد 
حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک ابرستاره را آغاز 

کرد.
راشفورد در فصل جاری عملکرد خیلی خوبی 
داشته و در جریان دربی شهر منچستر که روز شنبه 
 1-2 پیروزی  با  و  شد  انجام  سیتی  و  یونایتد  بین 
شیاطین سرخ به پایان رسید یکی از گلهای تیمش 
را به ثمر رساند تا بار دیگر مورد تحسین و تمجید 
22ساله  ستاره  این  بگیرد.  قرار  تیم  این  هواداران 
یونایتد و تیم ملی انگلیس در فصل جاری 13 گل 
به ثمر رسانده که از این تعداد 10 گل در لیگ برتر 

به ثمر رسیده است.
راشفورد  درباره  خود  گفتگوی  در  سولسشر 
خیلی  رونالدو  کریس  و  راشفورد  مقایسه  گفت:" 
راحت است، بله. مهارت های تکنیکی، شکل بدنی، 
روحیه و ویژگی ها و خالصه همه چیز آنها به هم 

شباهت دارد".
جوان  این  گفت:"  ادامه  در  یونایتد  سرمربی 
شانس خیلی خیلی زیادی دارد که به یک فوتبالیست 
واقعا درجه یک تبدیل شود. امیدوارم او به حرکت 
در همین مسیر ادامه بدهد. نمی خواهم بگویم که او 
باید چند گل بزند تا به آن حد برسد. او تا زمانی که 
مثبت باشد، از افتادن به حاشیه ها خودداری کند و 
خودش را به موقع در مقابل دروازه صاحب توپ 

کند مسلما گل خواهد زد".

سولسشر:
راشـفورد یـک روز مثـل 
کریس رونالدو خواهد شد

زمستان  در  اینتر  باشگاه  که  رسد  می  نظر  به 
آینده برای جذب مارکوس آلونسو، مدافع اسپانیایی 

چلسی، اقدام خواهد کرد.
هفته گذشته مشخص شد که محرومیت چلسی 
از نقل و انتقاالت برداشته شده است؛ همین موضوع 
بازیکنان  برخی  آینده  درباره  را  زیادی  نیز شایعات 
این تیم به وجود آورده است. یکی از این بازیکنان 
رسانه  گفته  طبق  است.  اسپانیایی  آلونسو  مارکوس 
های انگلیسی آنتونیو کونته و اینتر به شدت به دنبال 

جذب آلونسو هستند.
مارکوس آلونسو در سال 201۶ و با نظر مثبت 
بود  شده  چلسی  راهی  فیورنتینا  از  کونته  آنتونیو 
و  در واقع یکی از بازیکنان مورد عالقه سرمربی 
اسپانیایی  مدافع  این  آید.  می  حساب  به  ایتالیایی 
انجام  برتر  لیگ  در  بازی   ۷ تنها  جدید  فصل  در 
لمپارد  فرانک  که  رسد  می  نظر  به  و  است  داده 
با  و  حاال  ندارد.  او  از  استفاده  به  زیادی  عالقه 
این  دنبال  به  اینتر  باشگاه  مسائل،  این  به  توجه 
در  قرضی  شکل  به  را  آلونسو  مارکوس  تا  است 
تابستان  در  را  او  قرارداد  و  کرده  جذب  جنوری 

آینده دائمی کند.
مشکالت  با  خود  دفاعی  در سمت چپ  اینتر 
عدیده ای روبرو است و مصدومیت های آساموا از 
ابتدای فصل یکی از دردسرهای آنتونیو کونته بوده 
است؛ موضوعی که می تواند با جذب آلونسو کامال 

حل شود.

مدافع چلسی، جدید ترین 
هدف اینتر در زمستان
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آنگ سان سوچی، که رهبری دولت میانمار را برعهده دارد، به الهه رفته و 
در نظر دارد دفاع از کشورش در دادگاه را شخصا برعهده بگیرد.

انتظار می رود دفاعیات او تا روز چهارشنبه به طول انجامد و او استدالل 
کند که دادگاه کیفری صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و دولت میانمار 

تنها گروهی از شبه نظامیان مسلح روهنگیایی را هدف قرار داده بود.
کشتار مسلمانان روهنگیا در زمانی روی داده که آنگ سان سوچی رهبری 
واقعی دولت را در دست داشته است. او که رهبری مبارزات علیه دیکتاتوری 
نظامی در میانمار را برعهده داشت، به علت متوقف نکردن کشتار مسلمانان، 

مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفته و اعتبار او به شدت آسیب دیده است.
اقدامات  از  دفاع  برعهده گرفتن  که  بی بی سی در الهه می گوید  خبرنگار 

خشونت آمیز ارتش میانمار باعث خدشه دارشدن بیش تر اعتبار او می شود.

به شکایت علیه  بین المللی رسیدگی  امروز دادگاه کیفری  اطالعات روز: 
دولت میانمار )برمه( به اتهام نسل کشی را آغاز می کند.

به نقل از بی بی سی فارسی، این شکایت توسط دولت گامبیا واقع در غرب 
 201۷ سال  در  روهینگیا  مسلمانان  کشتار  به  و  شده  تسلیم  دادگاه  به  آفریقا 
میالدی ارتباط دارد. ارتش میانمار و افراد وابسته و تحت حمایت آن به حمله 
به روستاهای این اقلیت و کشتن، تخریب اموال و آواره کردن چند صد هزار تن 
از آنان متهم هستند. گامبیا از امضاکنندگان پیمان ایجاد دادگاه کیفری بین المللی 
است. دولت گامبیا از دادگاه خواستار صدور حکم توقف فوری آزار و اذیت 
با آن ها شده  به برخورد گذشته دولت میانمار  مسلمانان روهنگیا و رسیدگی 
است. گامبیا پیمان رم را امضا کرده، اما میانمار این پیمان را امضا نکرده است. 

امضاکنندگان پیمان رم صالحیت دادگاه کیفری بین المللی را قبول کرده اند.

دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی به کشتار مسلمانان روهینگیا را آغاز می کند

کوه آتشفشان محسوس بود، اما تصمیم در مورد اعزام کردن یا نکردن گردش گر 
به این جزیره برعهده شرکت های گردش گری است.

در حال حاضر این جزیره در وضعیتی است که مأموران امدادرسانی قادر به 
واردشدن به آن نیستند، اما در تصاویر هوایی نشانه ای دیده نمی شود که حاکی از 

حضور افراد زنده در جزیره باشد.
به این ترتیب احتمال زیاد دارد کسانی که در زمان وقوع آتشفشان در جزیره 

بوده و قادر به فرار نشدند، همگی جان خود را از دست داده باشند.
تعدادی از کسانی که نجات یافته اند دچار سوختگی شده اند که در مواردی 
بسیار شدید است. پزشکان گفته اند احتمال دارد مداوای بعضی از آسیب دیدگان 

ثمربخش نباشد و آن ها هم جان خود را از دست بدهند.

اطالعات روز: پولیس نیوزیلند گفته است که در مورد کشته شدن احتمالی 
سیزده تن در اثر آتشفشان در جزیره وایت این کشور تحقیقات جنایی به جریان 

افتاده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، تا کنون کشته شدن پنج نفر تأیید شده و هشت 
نفر دیگر نیز ناپدید هستند که احتمال می رود جان خود را از دست داده باشند. 
بیش تر قربانیان از گردش گران استرالیایی بوده اند. گردش گرانی از چند کشور 

دیگر از جمله بریتانیا و مالزی هم در میان قربانیان بوده اند.
این جزیره از مراکز گردش گری نیوزیلند محسوب می شود و در زمان وقوع 
آتشفشان گروهی جهانگرد توسط شرکت های گردش گر به این جزیره برده شده 
بودند. کارشناسان نیوزیلندی گفته اند که از چند روز پیش افزایش فعالیت این 

پولیس نیوزیلند در مورد تلفات آتشفشان تحقیقات جنایی می کند

انتقاد کاپیتان رئال از فرانس فوتبال و توپ طال
راموس: یک توپ طال فقط برای مسی و رونالدو بسازید

از  انتقاد  با  راموس  سرخیو 
می گوید  طال  توپ  جایزه  برگزارکنندگان 
و  رونالدو  برای  طال  توپ  یک  است  بهتر 
مسی ساخته شود و یک توپ طال هم برای 

بقیه فوتبالیست ها باشد.
مادرید  رئال  کاپیتان  راموس،  سرخیو 
در گفتگویی با ایوان زامورانو در تلویزیون 
صحبت  مختلف  مسائل  درباره   TUDN
به  مصاحبه  این  از  مهمی  بخش  در  و  کرد 
انتقاد از برگزارکنندگان توپ طال پرداخت 
و گفت بهتر است یک توپ طال فقط برای 
مسی و رونالدو ساخته شود و هر سال در 

اختیار یکی از آنها قرار بگیرد، و یک توپ 
طال هم برای دیگر فوتبالیست های دنیا باشد.

درباره زمان بازنشستگی
من تا زمانی که دیگر نتوانم بازی کنم به 
فوتبال ادامه خواهم داد و به این زودی ها هم 
این اتفاق نخواهد افتاد. من هر کاری بتوانم 
خواهم کرد و تا زمانی که حس خوبی داشته 
خواهم  ادامه  کردن  بازی  فوتبال  به  باشم 
داد. من به خودم خوب می رسم و امیدوارم 
بتوانم تا چند سال به بازی کردن ادامه بدهم.

درباره توپ طال
آنها می توانند یک توپ طال مخصوص 

کریستیانو و مسی درست کنند و هر سال بر 
اساس نتایج به یکی از آنها بدهند ... و یک 
توپ طال هم برای بقیه فوتبالیست ها. این در 

نهایت به نفع فوتبال خواهد بود.
میراث راموس در رئال مادرید

می کنم.  افتخار  رئال  در  میراثم  به  من 
من  به  را  آن  کسی  که  نیست  چیزی  این 
از خود گذشتگی، تعهد  باشد. تالش،  داده 
بوده.  اینها رمز موفقیت من  دائمی  ثبات  و 
ماندگار  بلکه  نیست  اوج  به  رسیدن  مهم 
خیلی  پرده  پشت  در  است.  اوج  در  شدن 
چیزها می گذرد که مردم نمی دانند. موفقیت 
برای  من  میراث  اینکه  نیست.  تصادفی 
من  به  است  الهامبخش  کودک  میلیونها 

احساس رضایت می دهد.
بهترین خاطره در چمپیونزلیگ

تردید  بدون  زدم  لیسبون  در  که  گلی 
سالهای  در  من  خاطرات  بهترین  از  یکی 
به  چون  شد  تاریخساز  گل  آن  بوده.  اخیر 
ما کمک کرد دوباره قهرمان شویم، آن هم 
قهرمانی های چمپیونزلیگ  پیاپی.  سه  سال 
مثل بچه های من هستند و نمی توانم بگویم 

کدام را بیشتر دوست دارم.
ال کالسیکو و بازی با بارسلونا

این روزها وضعیت خوبی  تیم  هر دو 

را سپری می کنند. ما وقتی حریف مان قوی 
داریم.  پیروزی  برای  بیشتری  انگیزه  است 
با بارسلونا بازی  ولی در هر صورت بازی 
متفاوتی است. امیدوارم این بار هم بتوانیم 
بارسلونا را شکست بدهیم و صدر جدول را 

مال خودمان کنیم
بازگشت زیدان

زیزو مربی بزرگی است. او در واقع نماد 
رئال مادرید شده. ما در زمان او قهرمانی های 
به  تیم  او می داند  آوردیم.  دلچسبی بدست 
رئال  به  بازگشت  دارد.  نیاز  چیزهایی  چه 
تصمیم شجاعانه و مهمی بود که او گرفت. 
گذاشته  سر  پشت  را  بحرانی ای  دوره  ما 
بودیم و اوایل برایمان سخت بود که دوباره 
بهترین  او  بیاوریم.  بدست  را  دینامیزم مان 
کسی است که می تواند ما را از موقعیت های 

دشوار بیرون بیاورد.
جانشین راموس در آینده

کار  هم  با  فوتبالیست ها  کردن  مقایسه 
بازیکنان  مادرید  رئال  در  نیست.  درستی 
خوب زیادی هست و در بازار هم بازیکنان 
می تواند  باشگاه  که  هست  زیادی  خوب 
خیلی  وسط  دفاع  دلیخت  کند.  جذب 
بااستعدادی است ولی او بازیکنی است که 

در آینده خواهد درخشید.

پادشاه عربستان خواستار اتحاد کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران شد
چند کشتی تجاری در دریای عمان و همچنین 
عربستان،  شمال  در  آرامکو  نفتی  تاسیسات 
انگشت  عربستان  و  متحده  ایاالت  مقام های 
سوی  به  را  اقدامات  این  عوامل  درباره  اتهام 

ایران نشانه رفتند.
رد  را  اتهام   این  ایران  اسالمی  جمهوری 

کرده است.
به  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
صورت جداگانه طرح هایی برای تامین امنیت 
مسیرهای دریایی در تنگه هرمز و خلیج فارس 
پیشنهاد کرده اند که با استقبال کشورهای منطقه 
روبرو شده است. مقر ستاد فرماندهی نیروهای 
شده  تعیین  عربی  متحده  امارات  در  اروپایی 

است.
بر اساس ارزیابی وزیر دفاع فرانسه، طرح 
با  نخست  مرحله  در  اروپا  دریایی  ماموریت 
 2020 سال  اوایل  کشور  ده  حدود  مشارکت 
این  تصویب  از  بعد  و  شد  خواهد  اجرایی 
مشارکت از سوی مجالس کشورهای اروپایی 

افزایش  اعضاء  شمار  اروپایی،  غیر  حتی  و 
خواهد یافت.

شورای همکاری خلیج فارس که ۴0 سال 
از عمر آن می گذرد شش عضو دارد و از سال 
201۷ دچار اختالفات شدیدی در درون خود 

شده است.

عربستان، امارات و بحرین در تابستان آن 
سال با متهم کردن قطر، دیگر عضو شورا، به 
خواستند  کشور  این  از  تروریسم،  از  حمایت 
که روابطش را با ایران و گروه اخوان المسلمین 

قطع کند.
دوحه این درخواست ها را رد کرده است.

مراسم  در  سعودی  عربستان  پادشاه 
گشایش نشست سران کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس خواستار اتحاد منطقه ای 
و  انرژی  ذخایر  امنیت  و  ایران  با  مقابله  برای 

مسیرهای دریایی شد.
قوس،   19 سه شنبه،  دیروز  سلمان  ملک 
گفت: »منطقه ما در مقطع کنونی که رژیم ایران 
ثبات  و  امنیت  که  تجاوزگرانه اش  اقدامات  به 
و  شرایط  با  می دهد،  ادامه  می کند  تهدید  را 
چالش هایی روبه روست که برای مقابله با آنها 

باید تالش های مان را متمرکز کنیم.«
وی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  که  خواست  جهانی  جامعه  از  همچنین 
واکنش  ایران  موشکی  و  هسته ای  برنامه های 

نشان دهد.
در  نیز  عقرب   29 روز  عربستان  پادشاه 
سخنرانی ساالنه اش در مجلس شورای انتصابی 
بود  خواسته  بین المللی  جامعه  از  کشور  این 
که فعالیت های هسته ای و برنامه های موشکی 

بالیستیک ایران و »دخالت های« تهران در منطقه 
را متوقف کند و افزود زمان آن فرا رسیده که 

»آشوب و تخریب« توسط ایران متوقف شود.
ستاد  فرمانده  گلدفین،  دیوید  پیشتر، 
 25 روز  نیز  متحده،  ایاالت  هوایی  نیروی 
ابراز امیدواری کرده بود که اختالفات  عقرب 
زودی  به  خلیج فارس  عربی  کشورهای  میان 
پایان یابد و از این کشورها خواست با توجه 
با هم  نظامی  ایران، در عرصه  به رویکردهای 

متحد شوند.
بر سر  اخیر  دهه های  در  تهران  و  ریاض 
گسترش نفوذ خود در منطقه همواره با هم در 
حال رقابت بوده و در جنگ های منطقه ای مثل 
متخاصم  طرف های  از  یمن  و  سوریه  جنگ 

حمایت می کنند.
از زمان خروج آمریکا از برجام در ماه ثور 
پارسال و از سرگیری تحریم ها علیه ایران، تنش 

در منطقه افزایش یافته است.
به دنبال حمالت بهار و تابستان امسال به 

مخالفان  بین  در  را  خشم آلودی  واکنش های 
برانگیخته است.

دولت  با  جدایی طلبان  صلح  توافق  طرح 
این  شرق  در  انتخابات  برگزاری  و  اوکراین 
کشور که آقای زلنسکی از آن حمایت کرده، به 

فرمول اشتاینمایر معروف است چون این طرح 
را در سال 2015 فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر 

وقت امور خارجه آلمان پیشنهاد کرده بود.
روز یک شنبه هزاران نفر با شعار »تسلیم 
پایتخت  کیف،  خیابان های  به  نمی شویم« 

اوکراین ریختند.
در  اطالعاتی  مستقل  کارشناسان  و  ناتو 
های  سالح  اعزام  به  را  روسیه  مکررا  غرب 
اوکراین  شرق  به  رزمی  نیروهای  و  سنگین 

برای کمک به شورشیان متهم کرده اند.
روسیه این اتهام را رد می کند و می گوید 
»داوطلبان« روس به شورشیان اوکراین کمک 

می کنند.
پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک 
از  بزرگی  بخش های   ،201۴ سال  در  روسیه 
مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین 
روسیه  حمایت  مورد  جدایی طلبان  کنترل  به 

درآمد.
درگیری زمانی آغاز شد که ارتش اوکراین 
سعی کرد مناطق تحت کنترل شورشیان را پس 
بگیرد. در پنج سال گذشته حدود 13 هزار نفر 
نفر دیگر زخمی شده اند و  کشته و ۴0 هزار 

حدود پنج میلیون نفر منطقه را ترک کرده اند.

در  روسیه  و  اوکراین  روز:  اطالعات 
یک  اجرای  با  عالی  سطح  در  مذاکراتی  پی 
آتش بس »کامل و جامع« در شرق اوکراین تا 

پایان سال 2019 موافقت کرده اند.
و  روسیه،  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
ولودیمیر زلنسکی، همتای او از اوکراین، روز 

دوشنبه در پاریس دیدار کردند.
رهبران  میانجی گری  با  مذاکرات  این 

فرانسه و آلمان انجام شد.
و  فرانسه  رییس جمهور  مکرون  امانوئل 
میزبان  مشترکا  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 

این گفت و گوها در کاخ الیزه بودند.
اولین  این  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
میان  اخیر  سال  سه  در  باال  سطح  مذاکرات 
دو کشور در جهت تالش برای پایان دادن به 
جنگ در شرق اوکراین و اولین دیدار رودررو 
میان والدیمیر زلنسکی و والدیمیر پوتین است.
میان  درگیری  نیم  و  سال  پنج  طی 

نیروهای  و  روسیه  حمایت  مورد  شورشیان 
دولتی در شرق اوکراین بیش از 13 هزار نفر 

کشته شده اند.
این گفت وگوها پس از یک رشته اقدامات 
و  زندانیان  مبادله  جمله  از  اعتمادسازی  برای 
عقب نشینی سربازان اوکراین از سه ناحیه در 

خط مقدم درگیری ها صورت می گیرد.
از  برخی  خشم  موجب  گام ها  این  اما 
متهم  را  زلنسکی  آقای  که  شده  اوکراینی ها 

کرده اند بیش از حد به روسیه امتیاز می دهد.
آقای زلنسکی که در اوایل سال جاری با 
انتخابات پیروز شد، در  اکثریت باالی آرا در 
کمپین انتخاباتی خود برقراری صلح در شرق 

کشور را از اولویت هایش اعالم کرده بود.
او پس از رسیدن به قدرت، تالش کرده 

مذاکرات با روسیه را از سر بگیرد.
اما او برای رسیدن به این هدف با برخی 
که  است  کرده  موافقت  روسیه  شرایط  از 

روسیه و اوکراین با اجرای آتش بس موافقت کردند

مانع اتلتیکو مادرید برای جذب کاوانی
اتلتیکو مادرید با وجود آنکه 
کاوانی عالقه  به جذب  به شدت 
مهاجم  این  جذب  برای  اما  دارد 
با یک مشکل بزرگ  اروگوئه ای 

مواجه شده است.
اتلتیکو  موندو،  ال  از  نقل  به 
فصل  در  خوبی  شروع  مادرید 
داشت  اللیگا  های  رقابت  جاری 
اما در هفته های اخیر ناامید کننده 
بد  تساوی های  با  و  شده  ظاهر 
موقعی که به دست می آورد نه تنها 
از صدر جدول رده بندی دور شد 

بلکه به رده هفتم هم سقوط کرد.
دالیل  اصلی ترین  از  یکی 
هفته  در  مادرید  اتلتیکو  ناکامی 
تیم  این  حمله  خط  اخیر  های 

عمل  ضعیف  موراتا  با  که  است 
کرده است.

کاستا  دیگو  دیدگی  آسیب 
مهاجم  تنها  موراتا  تا  شده  باعث 
اتلتیکو مادرید باشد و این بازیکن 
برآورده  را  انتظارات  که  نتوانسته 
کند و آمار گلزنی اش خوب نبوده 

است.
برطرف  برای  مادرید  اتلتیکو 
در  خود  گلزنی  مشکالت  کردن 
ادینسون  جذب  دنبال  به  زمستان 
کاوانی است و با توجه به وضعیتی 
که این بازیکن در پاری سن ژرمن 
این  که  شود  می  بینی  پیش  دارد 

انتقال صورت گیرد.
مانع  از  موندو  ال  روزنامه 

بزرگ بر سر راه این انتقال خبر داد 
و نوشت: هم کاوانی و هم اتلتیکو 
مادرید دوست دارند که این انتقال 
صورت گیرد اما یک مشکل بزرگ 
باالیی  دستمزد  آن  و  دارد  وجود 
کاوانی است. اتلتیکو مادرید برای 
پاری  اروگوئه ای  مهاجم  جذب 
سن ژرمن باید 12 میلیون پوند به 
و  کند  پرداخت  ژرمن  سن  پاری 
ساالنه  دیگر هم حقوق  از طرف 
کاوانی 15  میلیون پوند است که 
این رقم بسیار باالیی برای اتلتیکو 

مادرید است.
فصل  بدترین  کاوانی 
ژرمن  سن  پاری  در  حضورش 
را پشت سر می گذارد. او بهترین 

گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوی 
فصل  در  اما  آید  می  شمار  به 
جاری با توجه به جذب ایکاردی 
این  که  باالیی  بسیار  آمادگی  و 
بازیکن دارد کاوانی نیمکت نشین 
شده و به ندرت در ترکیب اصلی 

به میدان می رود.

قرارداد کاوانی تابستان 2020 
پایان می رسد و باشگاه پاری  به 
این  اینکه  خاطر  به  ژرمن  سن 
مهاجم سرشناس خود را مجانی از 
دست ندهد به دنبال فروش او در 
زمستان است و این شانس اتلتیکو 

مادرید را بیشتر کرده است.

به  تبدیل  وستهام  برابر  گلزنی  با  مارتینلی  گابریل 
جوان ترین گلزن تاریخ آرسنال شد که از ابتدا برای تیمش 

به میدان می رفت.
به نقل از دیلی تلگراف، روند نتایج ضعیف آرسنال در 
نهایت به اتمام رسید و این تیم توانست در حالی که نیمه 
نتیجه 1-3  با  بود،  باخته  به وستهام  با یک گل  را  نخست 
حریف لندنی خود را شکست دهد و سه امتیاز بازی را به 
دست بیاورد. گابریل مارتینلی در این دیدار توانست یکی 

و 1۷۴  با 18 سال  تا  برساند  ثمر  به  را  تیمش  از گل های 
روز، تبدیل به جوان ترین بازیکن توپچی ها شود که بعد از 

حضور در ترکیب اصلی این تیم موفق به گلزنی می شود. 
دیگر گل های آرسنال را در این دیدار نیکوالس په په و 
پیر امرسیک اوبامیانگ به ثمر رساندند تا فردریک لیونبرگ 
سرمربی موقت آرسنال به اولین برد خود در این تیم دست 
برد را  برتر طعم  لیگ  از مدت ها در  بعد  یابد و توپچی ها 

بچشند. 

پدیده جوان توپچی ها جوان ترین گلزن تاریخ تیمش شد

بایرن  راهی  تابستان  در  بود  قرار  که  شالکه  سنگربان 
مونیخ شود از این تیم دور شد.

بهترین  از  نوبل  الکساندر  اسپورت،  اسکای  از  نقل  به 
شالکه  در  که  است  بوندسلیگا  حاضر  حال  دروازه بان های 
یدک  را  جدید  نویر  لقب  دروازه بان  این  می کند.  بازی 
شالکه  در  مونیخ  بایرن  سنگربان  مانند  هم  او  و  می کشد 
حضور دارد و پیش بینی می شد که راه نویر را در پیش گیرد 

و بعد از درخشش در شالکه راهی بایرن مونیخ شود.
نوبل  که  کردند  تاکید  این  از  پیش  آلمانی  رسانه های 

در تابستان راهی بایرن مونیخ خواهد شد. اسکای اسپورت 
آلمان نوشت که پیوستن سنگربان شالکه به بایرن در تابستان 
نویر را در  بایرن قصد دارد که قرارداد  منتفی شد چرا که 

روزهای پیش رو تمدید کند.
به نوشته اسکای اسپورت تمدید قرارداد نویر به معنای 
نیمکت نشین شدن نوبل در بایرن خواهد بود و با توجه به 
اینکه این سنگربان پیشنهادهای خوبی دارد راهی بایرن در 
تابستان نخواهد شد چرا که او نیمکت نشینی در بایرن را 

نمی خواهد و به همین خاطر این انتقال منتفی شد.

نویر جدید از بایرن دور شد
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تغییر استراتژی؛ از جنگ به تقویت ثبات
تعیین  که  استراتژی  طرح  سال ها،  برای 
افغانستان  امریکایی  نیروهای  زمانی  کند چه 
تخم  و  مرغ  بحث  به  بیش تر  کنند،  ترک  را 
مرغ تبدیل شد. خروج نظامی امریکا قبل از 
کشور  از  دفاع  به  قادر  افغان  سربازان  آن که 
مجدد  بازگشت  به  می توانست  شوند،  خود 
تمام  رفتن  دست  از  و  افغانستان  به  امریکا 
)گواه  شود.  منجر   2001 پسا  دستاوردهای 
این امر خیزش دولت اسالمی در عراق پس 
از این کشور در سال  امریکایی ها  از خروج 

2011 است.(
طبق اسناد، آقای رامسفلد در سال 2002 
به دستیارانش می گوید: »ما هرگز نمی توانیم 
ارتش امریکا را از افغانستان خارج کنیم مگر 
وجود  به  وضعیتی  که  باشیم  مراقب  این که 
خروج  زمینه ی  و  برقرار  الزم  ثبات  که  آید 

ما فراهم شود.«
افسران  سال ها  گذشت  با  این حال،  با 
ارتش نیز از ناکامی های گسترده در آموزش 
نیروهای امنیتی افغانستان خبر دادند. مقامات 
نیروهای  آموزش  که  بودند  معتقد  امریکایی 
برقراری  به  کمک  برای  ضروری  گام  افغان 

ثبات در افغانستان است.
و  بی عرضه  افغان  سربازان  از  بسیاری 
اصال  موارد  برخی  در  و  شدند  دانسته  تنبل 
افغان  فرماندهان  نداشتند.  خارجی  وجود 
اصطالح  به  سربازان  با  را  صفوف شان 
که  را  آن ها  معاش  و  بودند  کرده  پر  خیالی 
به  بود،  متحده  ایاالت  مالی  کمک های  از 
که  دارد  وجود  گزارش هایی  می زدند.  جیب 
معتاد  افغان  سربازان  از  بسیاری  می گویند 

مواد مخدر، دزد و حتا هوادار طالبان بودند.
تریلیون ها دالر

ایاالت  برآوردها هزینه مجموعی  برخی 
به   2001 سال  از  افغانستان  در  را  متحده 
این سو حدود 2 تریلیون دالر تخمین می زنند. 
این هزینه ی هنگفت نتیجه ی چیزی است که 
یک مقام اداره توسعه بین المللی امریکا آن را 

»عینیت گم شده« توصیف کرده است.
در   201۶ سال  در  ناشناس  مقام  این 
مصاحبه ای با بازرسان سیگار گفته است که 
»به ما پول داده شد، گفتند که آن را مصرف 
کنیم، ما هم مصرف کردیم ]اما[ بدون دلیل.« 
پیمان کار  یک  تازه منتشرشده،  اسناد  طبق 
گزارش داده است که به وی گفته شده بود 
که روزانه 3 میلیون دالر را برای پروژه هایی 

در یک ولسوالی افغانستان اختصاص دهد.
فساد گسترده

با توجه به آن همه پولی که به افغانستان 
دارد  امکان  که  امر  این  بود،  شده  سرازیر 
مقداری از آن به جیب رهبران محلی برود، 

اجتناب ناپذیر بود.
که  می دهد  نشان  تازه منتشرشده  اسناد 
حکومت  گسترده  فساد  امریکایی  مقامات 
این  و  گرفته اند  نادیده  را  افغانستان 
سهل انگاری در نهایت به تضعیف استراتژی 
دگروال  یک  است.  شده  منجر  جنگ 
جنرال  سه  مشاور  که  ارتش  بازنشسته 
مشکل  که  می گوید  است،  بوده  امریکایی 
امنیتی  فساد نه تنها در بین قضات و مقامات 
دوره  طول  در  بلکه  بود،  فراگیر  و  گسترده 
یک  به  فساد  کرزی  رییس جمهور  حکومت 
تبدیل  »دزدساالری«  به  حکومت  و  فرهنگ 

شده بود.
این دگروال بازنشسته که بعدا معلوم شد 
»کریستوفر کولندا« بوده است، در سال 201۶ 
با گذشت  »دزدساالری  بازرسان گفته که  به 
زمان قوت گرفت و تا جایی پیش رفت که 
اولویت حکومت افغانستان از حکومت داری 

خوب به حفظ دزدساالری تبدیل شد.«
شکست در ملت سازی

آینده ی  برای  متحده  ایاالت  چشم انداز 
با  دموکراسی  تقویت  عمدتا  افغانستان 
این  بود.  متحده  ایاالت  از  الگوبرداری 
و  قبیله محور  فرهنگ  یک  در  چشم انداز 
غیرواقع بینانه  نه تنها  اسالمی  قوانین  بر  مبتنی 
به آن طی مدت زمانی  بلکه دست یابی  بود، 
بودند،  کرده  پیش بینی  امریکایی  مقامات  که 

غیرممکن بود.
ایاالت  پیشین وزارت خارجه  مقام  یک 
متحده در سال 2015 به بازرسان گفته است 
که »چارچوب زمانی برای ایجاد یک دولت 
ما  که  است  سال   100 قدرت مند  مرکزی 

آن قدر زمان نداشتیم.«
پایان دادن  دنبال  به  امریکایی  مقامات 
اصلی  -منبع  افغانستان  تریاک  تجارت  به 
در  و  برآمدند  نیز  فقیر-  کشاورزان  درآمد 
مواردی تالش کردند تا کشت انار را به عنوان 

جایگزین کشت خشخاش ترویج دهند.
می دهد  نشان  اسناد  این  این حال  با 
پیش برد  مسئول  واحدی  اداره ی  هیچ  که 
افغانستان  با مواد مخدر در  استراتژی مبارزه 
بنابراین، مقامات وزارت امور  نبوده است و 
خارجه، پنتاگون و اداره مبارزه با مواد مخدر 
نظر  اختالف  هم  با  پیوسته  متحده،  ایاالت 
متحد  ملل  سازمان  گزارش  طبق  داشتند. 
از  دالر  میلیاردها  صرف  وجود  با  افغانستان 
متوقف کردن  برای  متحده  ایاالت  جانب 
تولید تریاک، همچنان بزرگ ترین تولیدکننده 

تریاک جهان است.
به  دریایی اش«  قبر  در  »احتماال  الدن  بن 

ریش ما می خندد
افغانستان  به  متحده  ایاالت  حمله ی 
نتیجه مستقیم حمالت تروریستی 11 سپتامبر 
افغانستان در  به  با حمله  ایاالت متحده  بود. 
بن الدن،  اسامه  کشتن  یا  پی دست گیرکردن 
در  الدن  بن  پیداکردن  بود.  القاعده  رهبر 
سکونت گاهی در »ایبت آباد« پاکستان نزدیک 
به 10 سال برای مقامات استخباراتی ایاالت 

متحده طول کشید.
هشت سال از کشته شدن بن الدن گذشته 
افغانستان  در  هنوز  امریکایی  سربازان  اما 
از  بسیاری  برای  امر  این  دارند.  حضور 
سوال برانگیز  و  تعجب  مایه ی  امریکایی ها 

است.
به   2015 سال  در  امریکایی  مقام  یک 
کشته شدن  از  »پس  که  است  گفته  بازرسان 
اسامه بن الدن، با خود گفتم که اسامه احتماال 
در قبرش در بین آب های اقیانوس، با توجه 
به مبالغ هنگفتی که ]پس از او[ در افغانستان 
مصرف کرده ایم، دارد به ریش ما می خندد.« 
مقام  این  که  دریافت  واشنگتن پُست  بعدا 
تفنگ دار  است؛  بوده  اگرس«  »جفری 
دریایی که در دولت بوش  نیروی  بازنشسته 
و اوباما مسئول نظارت بر مسائل افغانستان و 
امنیت ملی کاخ سفید«  پاکستان در »شورای 

بوده است.
شده  گفته  دروغ  پیوسته  امریکا  مردم  »به 

است«
کردند  تالش  سال ها  واشنگتن  مقامات 
تحت  جنگ  که  دهند  اطمینان  جهان  به  تا 
موانع  به رغم  افغانستان،  در  امریکا  رهبری 

دشوار در طول مسیر، موفقیت آمیز است. 
به  سیگار  رییس  سوپکو«،  »جان 
اسناد   که  است  گفته  واشنگتن پُست 
تازه منتشرشده خالف این را ثابت می کند. او 
گفته است که »به مردم امریکا پیوسته دروغ 

گفته شده است.«
مک کفری«،  »باری   ،201۶ جون  در 
یک  از  به تازگی  که  ارتش  بازنشسته  جنرال 
بازگشته  افغانستان  مأموریت حقیقت یابی در 
شکننده  چنان  وضعیت  که  داد  هشدار  بود، 
امریکا،  حمایت  بدون  دارد  امکان  که  است 
گرفته  صورت  کنون  تا  که  تالش هایی  تمام 

ضرب صفر شود.
مأموریت  تا  کرده  تالش  واشنگتن  اما 
به گونه ای  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
نظامی،  مقامات  بکشد.  تصویر  به  دیگری 
دیپلمات ها، وزرای کابینه و رؤسای جمهور 
یکی پی دیگری نسبت به جنگ در افغانستان 
امریکا  مردم  از  و  کرده  خوش بینی  ابراز 
خواستند به حمایت از این جنگ ادامه دهند.
بعدا  که  ارتش  بازنشسته  دگروال  یک 
نظامی  مشاور  کرولی«،  »باب  شد  معلوم 
 201۶ سال  در  است،  بوده  کابل  در  امریکا 
به بازرسان گفته که »حقیقت به ندرت مورد 

استقبال قرار می گیرد.«

تریلیون  یک  از  بیش  افغانستان  جنگ 
مالیه دهندگان  دست  روی  هزینه  دالر 
در  آن  نتیجه ی  اما  است،  گذاشته  امریکایی 
در  و  متزلزل  دموکراسی  یک  حالت  بهترین 
به 115  نزدیک  فجیع ترین حالت کشته شدن 
نظامیان،  غیرنظامیان،  به شمول  نفر  هزار 

مددرسانان و خبرنگاران بوده است.
با آن هم، ایاالت متحده هنوز بر ادامه ی 

این جنگ اصرار دارد.
اسنادی که به تازگی منتشر شده، پرده از 
مقامات  هشدارهای  تکان دهنده ی  جزئیات 
در  شکست  بر  مبنی  امریکایی  بلندرتبه ی 
جنگ 18 ساله افغانستان برمی دارد. این اسناد 
دست  آن  به  »واشنگتن  پُست«  روزنامه  که 
اداره  یا  »سیگار«  تحقیقات  از  بخشی  یافته، 
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان 
ضعف  نقاط  شناسایی  آن  هدف  که  است 
جنگ  این  در  متحده  ایاالت  کاستی های  و 
آینده  جنگ های  در  آن  تکرار  از  تا  می باشد 

امریکا جلوگیری شود. 
برخی از نکات این اسناد از قبل معلوم 
بود، اما حاال نشر جزئیات آن می تواند آغازگر 
به  پایان دادن  زمان  و  نحوه  مورد  در  بحثی 
باشد.  افغانستان  در  متحده  ایاالت  جنگ 
در  طالبان  و  امریکایی  مذاکره کنندگان 
تالشند تا به توافقی دست یابند تا آن طور که 
رییس جمهور ترمپ وعده داده است، زمینه ی 
در  مستقر  امریکایی  سرباز  هزار   13 خروج 

افغانستان را فراهم کند.
برای  امریکا  ویژه  بازرس  یا  سیگار 
صفحه  دوهزار  از  بیش  افغانستان  بازسازی 
صدای  همچنین  و  رونوشت  و  یادداشت 
ضبط شده مصاحبه  با برخی از مقامات ارشد 
را  افغانستان  استراتژی  در  دخیل  امریکایی 
است.  داده  قرار  واشنگتن پُست  اختیار  در 
بین سال های 201۴ و 2018  واشنگتن پُست 

تحقیقاتش را انجام داده است.
این  کلیدی  یافته ی  هشت  به  ذیل  در 

تحقیق پرداخته شده است:
استراتژی در هرج ومرج

با  سپتامبر   11 حمالت  از  پس  آنچه 
دورکردن  برای  افغانستان  به  نظامی  حمله  
آغاز  القاعده  نابودکردن  و  قدرت  از  طالبان 
که  شد  تبدیل  کالن تری  مأموریت  به  شد، 

شکست  اهدافش  به  دست یابی  در  سرانجام 
اولویت  سال  چند  گذشت  با  است.  خورده 
این مأموریت از جنگ با شبه نظامیان به کمک 
به برقراری ثبات در حکومت افغانستان تغییر 

یافت.
امریکایی  مقامات  از  برخی  مواقعی،  در 
فرهنگ  در  دموکراسی  برقراری  بر  خواستند 
و  کنند  تمرکز  افغانستان  قبیله ای  و جامعه ی 
از  قبل  زنان  حقوق  تثبیت  خواهان  دیگران 
بودند. همچنین  این کشور  از  امریکا  خروج 
ایاالت  نقش  امریکایی،  مقامات  از  تعدادی 
متحده در افغانستان را به عنوان فرصتی برای 
برای  واشنگتن  کالن تر  استراتژی  تغییرشکل 

امنیت این منطقه می دانستند.
»داگالس  تازه منتشرشده  اسناد  طبق 
»جورج  مشاور  و  ارتش  جنرال  لوت«، 
خصوص  در  اوباما«  »باراک  و  بوش«  دبلیو 
تالش های جنگی ایاالت متحده در افغانستان، 
در  »ما  می گوید:  بازرسان  به   2015 سال  در 
هستیم؟  آن جا  در  کاری  چه  انجام  تالش 
چه  که  نمی دانستیم  اصال  راستش[  ]خوب 

کاری انجام می دهیم.«
دشمن کیست؟

درک مبهم ایاالت متحده از رابطه طالبان 
با القاعده این پرسش را به میان آورد که کدام 
گروه یا چه کسی دشمن شماره یک امریکا 
است. ایاالت متحده با فهرست گیج کننده ای 
از مخالفان بالقوه در افغانستان روبه رو بود و 
طبق اسناد تازه منتشر شده، واشنگتن نتوانست 
تعیین کند که در بین این مخالفان، کدام شان 

دشمن است.
کمک رهبران پاکستان در این خصوص 
به  اعتمادی  امریکایی  مقامات  اما  بود،  الزم 
به  امریکا  هنگفت  پول های  نداشتند.  آن ها 
جیب جنگ ساالرانی ریخته شد که در غیر این 
صورت، مخالفان واشنگتن به شمار می رفتند. 
خارجی،  شبه نظامیان  که  نگذشت  دیری 
ثابت کردن  برای  اسالمی  دولت  جمله  از 
خودشان به میدان نبرد در افغانستان، هجوم 
آوردند. سردرگمی به وجودآمده در افغانستان 
»دونالد  اسناد،  طبق  بود.  آشکار  اول  از 
متحده،  ایاالت  وقت  دفاع  وزیر  رامسفلد«، 
در 8 سپتامبر 2003 در یادداشتی می نویسد: 

»نمی دانم که آدم بدها چه کسانی هستند.«

چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به 
جایی نمی رسد. او دارد کارخانگی  خود 

را نادیده می گیرد!«
فیس بوک  وقتی  که  می گوید  چان 
که  نمی کرد  فکر  شد،  راه اندازی 
در  حتا  »کسی  کند:  تغییر  زندگی اش 
وحشی ترین رویاهایش تصور نمی کرد 
که این چیزی است که اتفاق می افتد. 
فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه 

دانشگاهی.«

هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
چیزی مادی را برای فرزندان تان فراهم 
چگونه  را  آن ها  حساب  این   با  کنید؛ 
پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر 
درآورند؟«
همه،  از  »اول  می گوید:  زاکربرگ 
را  همه چیز  ما  که  نیست  این طوری 
برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من 
توجه به این مسأله مهم است. آن ها 
نیز مسئولیت هایی دارند.«

نکات کلیدی اسناد محرمانه ی جنگ افغانستان

امریکایی  مقامات  که  می دهد  نشان  تازه منتشرشده  اسناد 
این  و  گرفته اند  نادیده  را  افغانستان  فساد گسترده حکومت 
سهل انگاری در نهایت به تضعیف استراتژی جنگ منجر شده 
جنرال  سه  مشاور  که  ارتش  بازنشسته  دگروال  یک  است. 
امریکایی بوده است، می گوید که مشکل فساد نه تنها در بین 
قضات و مقامات امنیتی گسترده و فراگیر بود، بلکه در طول 
و  فرهنگ  یک  به  فساد  کرزی  رییس جمهور  حکومت  دوره 

حکومت به »دزدساالری« تبدیل شده بود.


