
گیر کار کجاست؟
این  هفته گفت وگوهای  است  قرار 
جهانی،  جامعه  حضور  با  کشور  صلح 
دولت افغانستان و گروه طالبان در پکن 
از  شود.  گرفته  سر  از  چین  میزبانی  با 
برای  گفت وگوهای  دوباره  طرفی  آغاز 
است.  دل گرم کننده  افغانستان  مردم 
تأثیرگذار  کشور  یک  به عنوان  چین 
منطقه ای گفته حاضر است در این فصِل 
اما  کند.  ایفا  بیش تری  نقش  صلح،  از 
طالبان  می رسد  به نظر  دیگر،  سوی  از 
اشتباه  راه  به صلح  برای رسیدن  دوباره 
را می  روند. سخن گوی این گروه اعالم 
کرده است با دولت افغانستان گفت وگو 
در  افغانستان  از  که  کسانی  و  نمی کند 
از  یافت،  خواهند  حضور  نشست  این 
این  بود.  خواهند  شخصی َشان  آدرس 
سخن گوی طالبان همچنین افزوده است 
که طالبان به عنوان یک گروه، از آدرس 
واحد و به رهبری مال غنی برادر، معاون 
نشست  این  در  طالبان  گروه  سیاسی 
حضور خواهند یافت. این موضع گیری 
نشان  را  طالبان  گروه  زیاده خواهی 
است  اشتباهی  راه  همان  این  و  می دهد 
رسیدن  برای  است  سال ها  طالبان  که 
تا  که  است  روشن  می پیماید.  صلح  به 
نخواهد،  افغانستان  دولت  و  حکومت 

آمدن صلح به سادگی ممکن نیست...

در  حزبی  خط کشی های  مشهورترین  از  یکی 
است.  لیبرال-محافظه کار  خط کشی  غربی  دموکراسی های 
جدایی و تفکیکی که میان این دو رویکرد به مسایل سیاسی، 
روند  یک  نتیجه ی  افتاده،  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
نسل  چند  طی  در  دیگر،  بیانی  به  است.  تاریخی  طوالنی 
تجربه سرانجام روشن شده که مجموعه ی ترجیحات فالن 
گروه اجتماعی را می توان زیر چتر مفهوم »لیبرال« لیست کرد 
و گرد آورد و مجموعه ی دیگری از ترجیحات فالن گروه 
شناسایی  »محافظه کار«  نام  زیر  می توان  را  دیگر  اجتماعی 
کرد. این دو رویکرد کالن را فقط از باب نمونه ذکر می کنم 
دیگر  ترجیحات  و  سیاسی  اندیشه های  و  حزب ها  )وگرنه 

هم هستند(. 
هم  همزمان  نمی توان  »آیا  که  بپرسد  کسی  اگر  حال، 
لیبرال بود و هم محافظه کار؟«، پاسخ منفی است. به این معنا 
لیبرال و  که خود این پدیده، یعنی شکل گرفتن دو جریان 
رویکرد  دو  این  طرفداران  که  می دهد  گواهی  محافظه کار، 
ناگزیر بوده اند صف  خود را از یکدیگر جدا کنند. چیزهایی 
هستند که نمی توانند راحت کنار هم بنشینند و مطالبات و 

ترجیحاتی هستند که نمی توان همه ی شان را...

نشان  روز  اطالعات  روزنامه  یافته های  روز:  اطالعات 
می دهد که 11 ولسوالی در والیت های غربی غیرفعال اند و 
طالبان بخش های وسیعی از این ولسوالی ها را کنترل می کنند. 
در این ولسوالی ها از اداره ی محلی حکومت مرکزی خبری 

نیست.
دست کم در سه سال گذشته حمالت طالبان در والیت 
طالبان،  قدرت نمایی  افزایش  با  و  داشته  سیر صعودی  فراه 
رسیده  سطح  پایین ترین  به  حکومت  کنترل  تحت  ساحه ی 

است.
بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان 
بکواه،  ولسوال های  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
به دلیل  باالبلوک  و  سفید  خاک  قلعه،  کوه  شیب  پشت کوه، 
شهر  مرکز  به  ولسوالی ها  آن  در  طالبان  گسترده ی  حضور 

فراه آمده است.
او می افزاید: »این برای حکومت جای تأسف است که 
ولسواالن  ولسوالی،  شش  مراکز  در  طالبان  حضور  به دلیل 

نتوانند حضور داشته باشند.«
شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه...

مایکل سندل، استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد امریکا 
است. عالقه مندان سخنرانی هایش معموال در داخل سالن ها 
در  بنابراین،  نمی شوند؛  جا  سرپوشیده  ساختمان های  و 
استدیوم ها سخنرانی می کند. تنها در امریکا محبوب نیست، 
سنگاپور،  جمله  از  آسیایی  کشورهای  برخی  و  اروپا  در 
آقای  دیگر،  عبارت  به  است.  پرطرفدار  نیز  جاپان  و  چین 
بحث های  و  آکادمیک  محافل  در  سوپراستار  یک  سندل 
دارد.  سقراطی  روش  است.  غرب  جهان  در  روشنفکرانه 
الیه های  کاویدن  و  گفت وگوها  در  مستقیما  را  مخاطبانش 
پیچیده ی موضوعات کلیدی، دخیل می کند. سوال می پرسد. 
استدالل  تا  می دهد  قرار  هم   روبه روی   را  موافق  و  مخالف 
کنند و موضوعاِت عمیق فلسفی را با ارائه ی مثال های عینی 
در  کسانی که  کنند.  برگ  و  شاخه  روزمره  ی شان  زندگی  از 
درک و فهم متون کالسیک فلسفه مثال جان الک، جرمی بنتام، 
ایمانوئل کانت و آدم سمت مشکل دارند، مایکل سندل را 
می پسندند. او فلسفه را از آسمان  پایین می کشد؛ زمینی اش 

می کند و با زندگی روزمره ی آدم ها پیوند می دهد.
کتابی را که اینجا مرور و...

چه چیزها را نمی توان یکجا خواست؟ ولسواالن 11 ولسوالی در غرب کشور 
از راه دور وظیفه اجرا می کنند

آنچه با پول نمی توان خرید؛ 
مروری بر کتاب فیلسوف هاروارد

اووف ای! چه قدر اتاق زیاد بوده؟ من تا همین 
چند روز پیش فقط از موجودیت اتاق فکر باخبر 
بودم و  این  همه بی خبر  بر من که  اما شرم  بودم. 
درود بر دوستان سخی. قصه از این قرار است که 
پدر سخی ارزان نگاه بعد از 12 سال مهاجرت در 
افغانستان  به  به تازگی  ناروی،  همیشه سرد  کشورِ 
برگشته و سخی یک جمع از رفقا را به خانه اش 
دعوت کرد تا خوشحالی اش را با رفقایش جشن 
جلوه  جان طوری  پدر سخی  پیش  هم  ما  بگیرد. 

می فروختیم که انگار از همه چیز و...

اتاق  های انتخاباتی

چهار ماه از امضای تفاهم نامه ی ایجاد »قطعه 
تنها  تا هنوز  اما  نظامی شهرداری کابل« می گذرد، 
عمال  قطعه  این  افسران  و  سربازان  از  درصد   20
تکمیل  آن  اعضای  درصد  هشتاد  و  دارند  حضور 
که  می کنند  تأیید  منابع  همچنان  است.  نشده 
فرماندهی این قطعه نیز به دلیل دست  داشتن به فساد 
از سوی وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی 

دست گیر شده است. 
شهرداری  نظامی  »قطعه ی  ایجاد  تفاهم نامه ی 

کابل« در دوم سرطان امسال از...

چهار ماه پس از ایجاد 
قطعه نظامی شهرداری کابل: 

از فساد در فرماندهی تا 
تکمیل نبودن سربازان آن
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 شنبه  4 عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۳۳

جبهه هواداری رئال، 
همچنان حامی زیدان

دو روزنامه مادریدی مارکا و آ اس 
دو گزارش متضاد درباره سرنوشت 

نیمکت رئال مادرید...

پیروزی سخت 
آرسنال در خانه 

با دبل نیکالس پپه
در  شب  پنجشنبه  که  آرسنال 
در  امیریتس  ورزشگاه  خود  خانه 

چارچوب لیگ اروپا...

پنتاگون تجهیزات 
نظامی سنگین به سوریه 

می فرستد
نظامی  مقام  دو  روز:  اطالعات 
پنتاگون،  که  کردند  تأیید  امریکایی 

وزارت دفاع امریکا، در...

اطالعات روز: وزیر جدید تجارت 
نقض  به  متهم شدن  از  پس  جاپان 

قانون انتخابات، استعفا کرد...

وزیر جاپانی به خاطر 
اهدای خربزه استعفا کرد
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در یک حمله ی انتحاری در شهر جالل آباد 
۵ نفر کشته و ۲1 نفر زخمی شدند
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خبرهای داخلی شنبه  4 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۳ شنبه  4 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۳تحلیل

عارف یعقوبی 

آنچه با پول نمی توان خرید؛ مروری بر کتاب فیلسوف هاروارد

به دنبال  روز:  اطالعات 
ربانی،  صالح الدین  استعفای 
سرپرست وزارت امور خارجه، 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
آقای  که  است  گفته  کشور 
»مداخله های  به دلیل  ربانی 
اصول  خالف  و  مغرضانه« 
ارگ ریاست جمهوری در امور 
وزارت خارجه، از مقامش کنار 

رفته است.
ریاست  اعالمیه ی  در 
به رغم  که  است  آمده  اجراییه 
ایجاد  و  بی مورد  مداخله های 
ارگ  از سوی  موازی  نهادهای 
عرصه ی  در  ریاست جمهوری 

اداره ی  و  خارجی  سیاست 
صالح الدین  خارجه،  وزارت 
سیاست  اداره ی  در  ربانی 
خارجه  وزارت  و  خارجی 
موفق بوده و از منافع افغانستان 
سطح  در  فعال  حضور  با 
دفاع  و  نمایندگی  بین المللی 

کرده است.
در اعالمیه آمده است: »ما 
به این باوریم که ایجاد نهادهای 
بی مورد،  مداخله های  موازی، 
برخورد  نهادها،  تضعیف 
با مسئوالن  دوگانه و سلیقه ای 
افغانستان  کشوری  نهادهای  و 
تاریخی  مرحله ی   این  در  را 

تضعیف  پیش  از  بیش تر 
حکومت داری  مانع  می کند، 
بر  می شود،  اصالحات  و  موثر 
و  کشور  می افزاید  مشکالت 
گسست  و  اختالف  زمینه های 

ملی را فراهم می کند.«
که  است  حالی  در  این 
سرپرست  ربانی،  صالح الدین 
روز  کشور  خارجه ی  وزارت 
از  عقرب(   1( چهارشنبه 

مقامش کنار رفت.
آقای ربانی دلیل استعفایش 
ساختارهای  شبه  »ایجاد  را 
کشاندن  حاشیه  به  و  موازی 
نهادهایی که در همه نظام های 

را  نظام ها  ستون  حیثیت  دنیا 
دارند«، عنوان کرده بود.

در متن استفعانامه ی آقای 
با  که  بود  آمده  همچنان  ربانی 
یک  مانند  به  دولت  ساختار 
برخورد  شخصی«  »انجوی 
می گیرد  صورت  سلیقه ای 
و  آگاهانه  دولت  کلیت  و 

ناآگاهانه تخریب می شود.
که  بود  گفته  ربانی  آقای 
شرایطی  چنین  در  کار  ادامه ی 
این حکومت  را در چارجوب 
به صالح نمی داند. او همچنان 
از  می خواهد  که  است  گفته 
مجرای فعالیت های سیاسی در 

خدمت مردم و کشورش باشد.
آن  دنبال  به 
اعالم  کشور  ریاست جمهوری 
غنی  رییس جمهور  که  کرد 
استعفای آقای ربانی  را پذیرفته 

است.
صدیقی،  صدیق 
ریاست جمهوری  سخن گوی 
نوشته  تویتری  پیام  یک  در 
براساس  رییس جمهور  که  بود 
ماده ی  یازدهم  »فقره ی 
اساسی  قانون  شصت وچهارم 
سرپرست  استعفای  کشور 
منظور  را  امور خارجه  وزارت 

کرده است«.

عبدهللا: 
دلیل استعفای ربانی »مداخله ی مغرضانه«ی ارگ در امور وزارت خارجه است

اطالعات روز: وزارت دفاع کشـور 
اعـالم کرده اسـت که ولسـوالی »درقد« 
والیـت تخـار به گونه ی کامـل از وجود 
پاکسـازی  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

شـده است.
دومیـن  ایـن  اخیـر  روز  دو  در 
کنتـرل  از  کـه  اسـت  ولسـوالی 
بـه  و  خـارج  طالـب  جنگ جویـان 
درآمـده  دولتـی  نیروهـای  تصـرف 
اسـت. دو روز پیـش نیـز وزارت دفـاع 
اعـالم کـرده بود کـه ولسـوالی »دهنه ی 
غـوری« والیت بغـالن از کنتـرل طالبان 

اسـت. شـده  خـارج 

از سـویی هـم در اعالمیه ی وزارت 
دفـاع آمـده اسـت کـه نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی کشـور در ادامـه ی عملیـات 
)جمعـه،  دیـروز  صبـح  مشترک شـان، 
3 عقـرب( موفـق شـده اند کـه تمامـی 
از  را  »درقـد«  ولسـوالی  روسـتاهای 
وجـود جنگ جویـان طالـب پاکسـازی 

. کنند
بـه نقـل از اعالمیـه، در جریان این 
عملیـات بیـش از 50 جنگ جوی طالب 
کشـته و »ده هـا« جنگ جـوی دیگـر این 
گـروه زخمـی شـده اند. همچنـان گفتـه 
شـده اسـت که در جریان ایـن عملیات، 

چندیـن عـراده وسـایط نقلیـه ی طالبان 
نیـز به دسـت نیروهـای امنیتـی و دفاعی 

افتاده اسـت.
در مـورد تلفـات نیروهـای امنیتـی 
و غیرنظامیـان در جریـان ایـن عملیـات 

چیـزی گفته نشـده اسـت.
گـروه طالبـان نیز تـا کنـون در این 

بـاره چیـزی نگفته اسـت.
گفتنی اسـت کـه عملیات مشـترک 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور برای 
تخـار  »درقـد«  ولسـوالی  بازپس گیـری 
حـدود دو هفتـه پیـش آغـاز شـده بود.

ولسـوالی »درقـد« تخـار در تاریـخ 

به دسـت  جـاری  سـال  سـنبله   19
سـقوط  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

بـود. کـرده 
سـخن گوی  هجـری،  جـواد 
والـی تخـار در آن زمـان بـه روزنامـه 
اطالعـات روز گفتـه بـود کـه نیروهای 
از  جلوگیـری  به خاطـر  امنیتـی 
ولسـوالی  ایـن  از  غیرنظامیـان  تلفـات 

کرده انـد. تاکتیکـی  عقب نشـینی 
والیـت تخـار در شـمال کشـور از 
والیت هـای ناامـن می باشـد کـه گـروه 
طالبـان در شـماری از ولسـوالی های آن 

فعـال می باشـد.

ولسوالی »درقد« تخار به گونه ی کامل از وجود جنگ جویان طالب پاکسازی شد

بیش از 18 سال است که حکومت مشروع 
افغانستان  در  مردم  اراده ی  بر  مبتنی  و 
بیش تر  حمایت  مورد  و  آمده  کار  سر  بر 
حفظ  برای  مردم  است.  افغانستان  مردم 
صندوق های  پای  به  بارها  مردم ساالری 
رای رفته و در این راه قربانی های زیادی 
را داده اند که این روزها کار روی نتیجه ی 
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین 
مردم  این که  کوتاه  سخن  دارد.  جریان 
افغانستان بر مرکزی بودن نقش دولت در 
این نشست تأکید دارند. طالبان باید این را 
بپذیرند و جامعه جهانی نیز این را درک 

کند.
به صورت  پیش  ماه  یک  حدود 
با  واشنگتن  صلح  مذاکرات  ناگهانی 
از  نفس گیر،  کار  ماه  یازده  از  طالبان پس 
شد.  متوقف  امریکا  رییس جمهور  سوی 
فرستاده ی  خلیل زاد،  زلمی  دوباره  حاال 
دور  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه 
سرگیری  از  برای  را  سفرهایش  تازه ی 
در  است.  کرده  آغاز  گفت وگوهای صلح 
کشورهای  در  همتایانش  با  او  دور  این 
اروپایی توافق کرده اند که کار روی آمدن 
صلح پایدار در افغانستان باید شروع شود. 
نکته ی خوشحال کننده این است که وزارت 
خارجه امریکا در اعالمیه ای که هفته پیش 
منتشر کرد، از تمام طرف ها خواست که در 
جریان مذاکرات آتش بس برقرار باشد. این 
همان منطق درست صلح است؛ زیرا صلح 
در میدان جنگ معنایی ندارد. در دور پیش 
مذاکرات واشنگتن با طالبان که به تعقیب 
آن قرار بود مرحله ی دوم، یعنی مذاکرات 
بین االفغانی آغاز شود، نادیده گرفتن همین 
موضوع تمام تالش ها و زحمت ها را در 
نهایت برباد باد. گروه طالبان از یک سو در 
دوحه گفت وگو می کرد و از سوی دیگر 
در میدان جنگ به خشونت ورزی بی پیشنه  

رو آورده بود. 
دولت  ماجرا  این  دیگر  طرف 
افغانستان است. متأسفانه در دورهای قبلی 
گروه های  هم  نه  و  افغانستان  دولت  نه 
و  یک سان  مواضع  بر  نتوانستند  سیاسی 
نتیجه  بگیرند.  مشترک  تصمیم  همسو، 
درِ  پشت  افغانستان  دولت  که  شد  چنان 
در  سیاسی  گروه های  و  سرگردان  طالبان 
کردند.  سقوط  طالبان  کام  در  مذاکره  میز 
به  فقط  وضعیت  این  سود  میان  این  در 
الزم  صلح  دوم  فصل  در  رسید.  طالبان 
افغانستان و گروه های  است که حکومت 
بر  دیگری  چیزی  هر  از  بیش  سیاسی 
خطوط اساسی و دست آوردهای 18 ساله 
گذشته ی افغانستان دل بسوزانند و توافق 
درخواست  به  پاسخ  در  کنند.  پیدا  نظر 
هیأت  یک  باید  حکومت  جهانی  جامعه 
همه شمول از تمام طرف ها برای گفت وگو 
این  غیر  در  شود.  به کار  دست  طالبان  با 
صورت یک طرف دیگر صلح که دولت 
و گروه های سیاسی در افغانستان باشد، راه 

را اشتباهی  می روند.
بنابراین، گیر کار سه چیز است: اول، 
افغانستان  دولت  با  نیست  حاضر  طالبان 
گفت وگو کنند. این موقف طالبان یکی از 
موانع صلح است. در این مشکل تا جایی 
است.  مقصر  نیز  جهانی  جامعه  و  امریکا 
صلح  مذاکرات  با  جنگ  همزمانی  دوم، 
باید  چیزی  هر  از  پیش  نیست.  درست 
اختالف های  سوم،  شود.  اعالم  آتش بس 
و  حکومت  میان  افغانستان  در  سیاسی 
گروه های سیاسی مانع دیگر صلح است. 
در  شود.  گذاشته  کنار  باید  اختالف ها 
چند  به  پایدار  صلح  به  رسیدن  نتیجه، 
سرنوشت  دارد:  بستگی  اساسی  شاخص 
و  صلح  مذاکرات  در  افغانستان  سیاسی 
حفظ جمهوریت، به عنوان یک خط سرخ؛ 
مشارکت دولت و مردم افغانستان به عنوان 
کنار  صلح؛  روند  در  مذاکرات  یکطرف 
گذاشتن اختالفات سیاسی داخلی بر سر 
انسجام  و  طالبان  با  مذاکرات  چگونگی 
میکانیزم دست یابی به توافق بین االفغانی و 
در نهایت حفط دست آوردهای گذشته ی 
افغانستان از جمله آزادی بیان، حقوق زنان 
مدنی،  آزادی های  مذهبی،  اقلیت های  و 
مستقل  احزاب سیاسی  و  آزاد  رسانه های 
و پذیرش افغانستان جدید با هویت متکثر 

و مدنی.
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میزان( نیز در یک رویداد مرگبار انفجاری در یک مسجد 
در ولسوالی هسکه مینه ی این والیت بیش از 60 غیرنظامی 

کشته و نزدیک به 40 غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
این رویداد مرگبار با واکنش های گسترده ی داخلی و 
خارجی مواجه شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
این مسجد را مصداق »جنایت علیه بشریت« و  بر  حمله 
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  بود.  خوانده  جنگی«  »جرایم 
متحد در افغانستان )یوناما( نیز خواستار محاکمه ی عامالن 

این رویداد شده بود.

ننگرهار  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
می گویند که در یک حمله ی انتحاری بر کاروان قطعه 02 
نفر  پنج  والیت  این  مرکز  در شهر جالل آباد،  ملی  امنیت 

کشته و 21 نفر دیگر زخمی شده اند.
عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار به روزنامه 
 2:00 ساعت  حوالی  حمله  این  که  گفت  روز  اطالعات 
بعدازظهر دیروز )جمعه، 3 عقرب( در مربوطات ناحیه ی 
چهارم شهر جالل آباد رخ داده است. آقای خوگیانی گفت 
که کشته شدگان شامل سه سرباز امنیت ملی و دو غیرنظامی 

 15 و  ملی  امنیت  سرباز  شامل شش  زخمیان  همچنان  و 
غیرنظامی به شمول شش کودک می شوند.

در  ننگرهار  والی  مطبوعاتی  دفتر  هم  سویی  از 
اعالمیه ای گفته است که زخمیان این رویداد برای درمان 

به شفاخانه ی حوزوی شهر جالل آباد فرستاده شده است.
گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  گروه 

است.
والیت ننگرهار در شرق افغانستان یکی از ناامن ترین 
والیات کشور به حساب می آید. حدود یک هفته پیش )26 

در یک حمله ی انتحاری در شهر جالل آباد ۵ نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند

را بـرای شـرکت های بـزرگ تجـاری کرایـه 
دهیـد. مثـال در پیشـانی یا گردن یـا بازوهای 
خـود، نشـان تبلیغاتی یک شـرکت غول پیکر 
تجـاری را خال کوبـی کنیـد و بابـت آن یـک 

مقدار پـول دریافـت کنید.
حاال چطور؟

خـوِن  آدم  اسـت  درسـت  اخالقـا  آیـا 
اخالقـی  نظـر  از  آیـا  بفروشـد؟  را  خـود 
پذیرفتنـی اسـت کسـانی کـه پـول بیشـتری 
دارنـد ترافیک  سـنگین، صف طوالنـی تئاتر، 
جلسـه ی گفت وشـنود کانگـرس و تأخیر در 
پروازهـا را دور بزننـد؟ آیـا از نظـر اخالقـی 
پذیرفتنـی اسـت افـراد جامعـه اعضـای بدن 
تبلیغاتـی  شـرکت های  اختیـار  در  را  خـود 
محصـوالت  آن  طریـق  از  تـا  دهنـد  قـرار 
شـرکت ها تبلیغ شـود و پول بیشـتر بسازند؟

مایکل سندل می گوید، نه.
آقـای سـندل می گویـد ایـن اضافـه روی 
نتیجـه ی  از حـد روی  بیـش  اسـت. توجـه 
عامـه  پالیسـی های  و  پدیده هـا  اقتصـادی 
اسـت. و چنیـن رویکـردی طبیعـت و معنـا 
هنجارهـای  و  نرم هـا  برخـی  مفهـوم  و 
تغییـر  بنیـاد  از  را  اخالقـی  و  اجتماعـی 
می دهـد. آن را فاسـد می کنـد. این فیلسـوف 
کـه  می کنـد  اسـتدالل  آمریکایـی  نامـدار 
قیمت گـذاری بعضـی پدیده هـا ماننـد فروش 
 خـون و کرایه گرفتـن افراد برای ایسـتادن در 
صف هـای طوالنـی، نه تنهـا از منظـر اخالقی 
ایـراد دارنـد، بلکـه نفـس عدالـت را نیـز در 
جامعـه زیـر سـوال می بـرد. وقتی همـه چیز 
در مارکـت بـرای فـروش باشـد -از موتـر 
و خانـه و تفریـح و هنـر گرفتـه تـا عشـق و 
رفاقـت و مهربانـی و کمـک و همدلی- طبعا 
کسـانی کـه فقیر هسـتند در حاشـیه می روند 
و ماحصـل آن دگرگونـی معـادالت اجتماعی 
و روابـط آدم ها بـا همدیگر به عنـوان اعضای 
جامعـه ی انسـانی  اسـت. بـه گفتـه ی آقـای 
کارآمـد اسـت،  نظـام سـرمایه داری  سـندل، 
زیـان آور.  بازارمحـور  زندگـی  سـبک  امـا 
اقتصـادی،  پالیسـی  مثابـه  بـه  آزاد  بـازار 
اقتصـاد کشـور رشـد کنـد،   کمـک می کنـد 
امـا سـبک زندگی بازارمحور سـبب می شـود 
اخـالق بـه حاشـیه رانده شـود. تأکید ایشـان 
ایـن اسـت کـه همه چیـز را بـا عینـک پـول 
و  نیسـت.  اخالقـی  سـنگین کردن  و  سـبک 
نهادهای پالیسی سـازی، چهره هـای آکادمیک 
جامعـه  در  اصلـی  تصمیم گیرنـدگان  و 

می تواننـد از حاشـیه رفتن اخـالق در جامعه 
جلوگیـری کننـد. مثال می توانند بـا راه اندازی 
گفتمان هـای ملـی درباره ی مرزهـای اخالقی 
محدودیت هـای  برخـی  وضـع  و  بـازار 
قانونـی در امـر خریـد و فـروش پدیده هـا، 
از حاشیه ای شـدن اخـالق جلوگیـری کننـد. 
مثـال، در انگلسـتان فـروش خـون غیرقانونی 
اسـت. اگـر کسـی می خواهـد خـون بدهـد، 
دلیـل اش خیراندیشـی و کمـک بشردوسـتانه 

اسـت نـه پول.
هنجارهـای  روی  قیمت گـذاری  نیـز، 
اخالقـی طبیعـت مسـأله را از اسـاس تغییـر 
آن  فرسـتنده   و  گیرنـده  ذهـن  می دهـد. 
کامـال  می کنـد.  درک  دیگـر  به گونـه ی  را 
متفـاوت از محتـوای قبلـی. در کتـاب »آنچه 
سـندل  آقـای  خریـد«،  نمی تـوان  پـول  بـا 
نتیجـه ی یـک آزمایـش  علمی را نقـل می کند 
که در اسـراییل انجام شـده اسـت. مسـئوالن 
یـک مکتـب ابتدایـی متوجـه می شـوند کـه 
عـده ای از والدیـن ناوقـت می آینـد و بـرای 
گرفتـن کودکان شـان دیـر می رسـند. اداره ی 
مکتـب مجبـور می شـود هـر روز تا رسـیدن 
والدیـن، کـودکان را در دفتـر نگهـداری کند. 
مسـئوالن بـه ایـن فکـر می افتنـد کـه چگونه 
ایـن مشـکل را حـل کننـد. روی یـک ایده ی 
غیرمتعـارف بـه توافـق می رسـند: هـر پدر و 
مـادری کـه دیـر می رسـد، بایـد یـک مقـدار 

مکتـب  اداره ی  بـه  جریمـه  به عنـوان  پـول 
کـه  می کننـد  تصـور  آن هـا  کنـد.  پرداخـت 
تشـویق  را  خانواده هـا  پولـی  جریمـه ی 
خواهـد  کـرد تـا سـر وقـت برسـند و دیـر 
نکننـد. امـا نتیجه چیزی می شـود کـه همه را 
غافل گیـر می کنـد. پـس از وضـع جریمـه ی 
بـرای  کـه  مادرانـی  و  پـدر  آمـار  پولـی، 
گرفتـن کودکان شـان دیـر می کردنـد، افزایش 
روی  قیمت گـذاری  چـون  چـرا؟  می یابـد. 
یـک امـر اخالقی و هنجـار اجتماعـی،  باعث 
می شـود کـه معنـا و مفهـوم آن از بنیـاد تغییر 
کنـد. اصـوال، سـر وقت آمـدن نشـان احتـرام 
و مسـئولیت شـهروندی اسـت، نـه فایـده و 
ضـرر اقتصـادی؛ دسـت کم در همیـن مـورد 
مشـخص. پـدران و مادرانی که کودکان شـان 
را سـر وقـت بـه مکتـب می رسـانند و آن هـا 
را سـر وقـت می گیرنـد، بـه یـک مجموعـه 
نانوشـته ی اخالقـی و  نرم هـا و هنجارهـای 
اجتماعـی جامعـه احترام دارنـد. نمی خواهند 
مکتـب شـوند؛  مزاحمـت مسـئوالن  باعـث 
و  شـلخته  آدم  دیگـران  پیـش  نمی خواهنـد 
نمی خواهنـد  و  کننـد.  جلـوه  بی  مسـئولیت 
بـا زیـر پـا کـردن یـک نـرم اخالقـی جامعه، 

عـذاب وجـدان بگیرنـد.
روی  مکتـب  اداره ی  کـه  روزی  از  امـا 
ایـن نـرم مهـم اخالقـی و اجتماعـی قیمـت 
می گـذارد، طبیعـت مسـأله از اسـاس تغییـر 
می کنـد. بـار سـنگین خجالـت و شـرمندگی 
مادرانـی  و  پـدر  شـانه های  از  را  اخالقـی 
کـه دیـر می کردنـد، برمـی دارد. مسـأله پولی 
می شـود. دیگـر حتـا آن هایـی کـه قبـال دیـر 
دیـر  اگـر  کـه  می کننـد  حـس  نمی کردنـد، 
برسـند هزینـه عاطفـی و اخالقـی پرداخـت 
نمی کننـد، فقـط جریمـه ی پولـی می شـوند. 
لهـذا پـدر و مادرانـی بیشـتر دیـر می کننـد.

نرم هـا و هنجارهـای نانوشـته ی اخالقی 
نقـش  جامعـه  سـالمت  بـرای  اجتماعـی  و 
اساسـی دارنـد. مـردم معمـوال به خاطر شـرم 
از همدیگـر، به خاطـر مسـئولیت شـهروندی، 
یکدیگـر  بـا  به خاطـر همـدردی و همدلـی 
ایـن نرم هـا و هنجارها را رعایـت می کنند. و 
اسـاس یـک جامعـه ی اخالق مدار نیـز همین 
پـول  بـا  کـه  هنجارهایـی  اسـت  و  نرم هـا 
سـنجش نمی شـوند. خریـد و فـروش و هـر 
نـوع نگـرش »بازارمحـور« به ایـن ارزش ها، 
بنیادهـای یک جامعه ی سـالم و بـا اخالق را 

خـراب می کنـد.

در  فلسـفه  اسـتاد  سـندل،  مایـکل 
دانشـگاه هـاروارد امریکا اسـت. عالقه مندان 
سـخنرانی هایش معمـوال در داخـل سـالن ها 
و سـاختمان های سرپوشـیده جـا نمی شـوند؛ 
بنابرایـن، در اسـتدیوم ها سـخنرانی می کنـد. 
تنهـا در امریـکا محبـوب نیسـت، در اروپـا 
جملـه  از  آسـیایی  کشـورهای  برخـی  و 
پرطرفـدار  نیـز  جاپـان  و  چیـن  سـنگاپور، 
اسـت. بـه عبـارت دیگـر، آقـای سـندل یک 
سوپراسـتار در محافـل آکادمیک و بحث های 
روشـنفکرانه در جهـان غـرب اسـت. روش 
در  مسـتقیما  را  مخاطبانـش  دارد.  سـقراطی 
گفت وگوهـا و کاویـدن الیه هـای پیچیـده ی 
موضوعـات کلیـدی، دخیـل می کنـد. سـوال 
می پرسـد. مخالـف و موافـق را روبه روی  هم  
قـرار می دهد تا اسـتدالل کننـد و موضوعاِت 
عمیـق فلسـفی را با ارائـه ی مثال های عینی از 
زندگـی روزمره  ی شـان شـاخه و بـرگ کنند. 
کسـانی که در درک و فهـم متـون کالسـیک 
فلسـفه مثال جـان الک، جرمی بنتـام، ایمانوئل 
کانـت و آدم سـمت مشـکل دارنـد، مایـکل 
سـندل را می پسـندند. او فلسـفه را از آسمان  
بـا  و  می کنـد  زمینـی اش  می کشـد؛  پاییـن 

زندگـی روزمـره ی آدم هـا پیونـد می دهـد.
بررسـی  و  مـرور  اینجـا  کـه  را  کتابـی 
فیلسـوف  ایـن  آثـار  از  یکـی  کـرده ام، 
شناخته شـده اسـت: »آنچـه با پـول نمی توان 

بـازار.« اخالقـی  مرزهـای  خریـد: 
ایـن  در  سـندل  آقـای  کالم  جـاِن 
و  تفکر»بازارمحـور«  اسـت:  ایـن  کتـاب 
سـود  بـا  چیـز  همـه  سبُک وسـنگین کردن 
اخالقـی  ارزش هـای  اقتصـادی،  زیـان  و 
جامعـه را بـه حاشـیه می رانـد. ایشـان نگران 
در  اخالقـی  نمودهـای  و  نُرم هـا  نابـودی 
متحـده  ایـاالت  مخصوصـا  غربـی،  جوامـع 
امریـکا اسـت. می گویـد در دهه هـای اخیـر 
بـازار آزاد دیگـر تنهـا یـک روش اقتصـادی 
نیسـت، بلکـه همـه ی ابعـاد زندگـی مـردم 
در  روش  یـک  بـه  و  کـرده  تسـخیر  را 
رفتار هـای اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت و 
به وجـود آورده کـه همـه  را  ایـن شـرایطی 
چیـز بـرای فروش اسـت؛ از موتـر و خانه و 
تحصیـالت عالـی و دکتـر و شـفاخانه گرفته 
تـا عشـق و رفاقـت و همدلـی و وفـاداری. 
کلیـت  کـه  نیسـت  ایـن  نویسـنده  سـخن 
بـازار آزاد به عنـوان یـک سیسـتم اقتصـادی 
ناکارآمـد اسـت؛ منظـور قیمت گـذاری روی 
پدیده هایـی اسـت کـه در گذشـته ها بـا پـول 
بـه  اقتصاددانـان کاری  سـنجش نمی شـدند. 
اخـالق ندارنـد. می گوینـد کار و تخصص ما 
توضیـح رفتـار و تصمیم گیری هـای اقتصادی 
مـردم اسـت، نـه خـوب و بدکـردن ارزشـی 
و قضاوت هـای اخالقی. این سـخن درسـتی 
هـم هسـت، امـا عـاری از پیامدهـای مخرب 
نیسـت. به عنـوان مثـال، امریکا که سـردمدار 
و ترویج کننده ی سیسـتم بـازار آزاد در جهان 
اسـت، در دهه هـای اخیر شـاهد تاثیـر عمیق 
رفتـاری  الگوهـای  روی  بازارمحـور  تفکـر 
مـردم بـوده و خیلی هـا رفتـار و کنش هـای 
اجتماعـی را بـا پـول وزن می کننـد. نتیجـه ی 
اخـالق  کـه  اسـت  ایـن  رویکـردی  چنیـن 
ایشـان،  عقیـده ی  بـه  مـی رود.  حاشـیه  بـه 
هنجارهـای  و  پدیده هـا  روی  قیمت گـذاری 
اخالقـی، یـک نـوع فسـاد اسـت. در فصـل 
»مشـوق ها« می گویـد »غالـب اوقـات فسـاد 
بـه  نامشـروع  پرداخت هـا و هزینه هـای  بـه 
مسـئوالن امـور دانسـته می شـود، درحالی که 
معنای فسـاد بـه مراتب بیشـتر از این اسـت. 
اگـر مـا بـا یـک فعالیتی، بـا یک رسـمی و با 
یـک داد و گرفتـی رایـج در جامعـه پایین تـر 
از شـأن و منزلـت اش برخـورد کنیـم و آن را 
کم تـر از آنچـه در نظـر بگیریـم کـه شایسـته 
و بایسـته اسـت، در حقیقت آن امر را فاسـد 

کرده ایـم.«
در امریـکا چـه چیـزی را می تـوان با پول 

خرید؟
سـرمایه داری  امریـکا  اقتصـادی  نظـام 
پـول  بـا  دارد.  کلیـدی  نقـش  پـول  اسـت. 
می تـوان  کـرد.  کارهـا  خیلـی  می تـوان 
دالـری سـوار شـد؛  میلیـون  موتـر چندیـن 
می تـوان خانـه ی لوکـس و مجلـل در کنـار 
مجهزتریـن  در  می تـوان  و  داشـت  سـاحل 
مکتـب و دانشـگاه درس  خوانـد. می گوییـد 
ُخـب، این هـا کـه از بدیهیـات اسـت دیگـر. 

آدم هـای پولـدار در هـر جـا چنیـن می کنند. 
ایـن حرف درسـتی اسـت. امـا در امریـکا با 
پـول چیزهـای بیشـتر خریده می شـوند. مثال 
اگـر پولـدار باشـید و جرمی را مرتکب شـده 
باشـید، می توانیـد یـک کسـی دیگـر را کرایه 
کنید به جای شـما در زندان باشـد؛ اگر کسـی 
در شـفاخانه به خون ضرورت داشـته باشـد، 
شـما می توانید خون خود را بفروشـید؛ شـما 
می توانیـد آدم هـای بیـکار و معتـاد بـه مـواد 
مخـدر را اسـتخدام کنیـد تـا به جای شـما در 
صـف تکـت تئاتر یا کنسـرت و یا جلسـات 
گفت وشـنود سـاالنه در کنگره ایسـتاد شوند. 
اضافـه  پـول  مقـدار  یـک  می توانیـد  شـما 
ترافیـک  سـریع  از خـط  و  کنیـد  پرداخـت 
در شـاهراه های شـلوغ اسـتفاده کنیـد؛ شـما 
می توانیـد بـا پرداخـت پـوِل بیشـتر بـه دکتر 
و شـفاخانه ی خوب دسترسـی داشـته باشـید 
و شـما می توانیـد بـا پرداخـت پـول اضافـه، 
تاخیـر در بازرسـی های امنیتـی در میدان های 

باشـید. نداشـته  هوایی 
و در امریـکا شـما می توانیـد بـدن خـود 

سندل  آقای  کالم  جاِن 
است:  این  کتاب  این  در 
و  تفکر»بازارمحور« 
همه  سُبک وسنگین کردن 
چیز با سود و زیان اقتصادی، 
جامعه  اخالقی  ارزش های 
می راند.  حاشیه  به  را 
ُنرم ها  نابودی  نگران  ایشان 
در  اخالقی  نمودهای  و 
مخصوصا  غربی،  جوامع 
ایاالت متحده امریکا است. 
اخیر  دهه های  در  می گوید 
یک  تنها  دیگر  آزاد  بازار 
روش اقتصادی نیست، بلکه 
همه ی ابعاد زندگی مردم را 
تسخیر کرده و به یک روش 
در رفتار های اجتماعی تبدیل 
شده است و این شرایطی را 
به وجود آورده که همه چیز 

برای فروش است؛

آیا اخالقا درست است آدم 
خوِن خود را بفروشد؟ آیا از 
نظر اخالقی پذیرفتنی است 
کسانی که پول بیشتری دارند 
ترافیک  سنگین، صف طوالنی 
گفت وشنود  جلسه ی  تئاتر، 
کانگرس و تأخیر در پروازها را 
دور بزنند؟ آیا از نظر اخالقی 
پذیرفتنی است افراد جامعه 
در  را  خود  بدن  اعضای 
اختیار شرکت های تبلیغاتی 
آن  طریق  از  تا  دهند  قرار 
تبلیغ  شرکت ها  محصوالت 

شود و پول بیشتر بسازند؟

اطالعات روز: اسداهلل خالد، 
سرپرست وزارت دفاع کشور در 
دفاع  وزیران  نشست  حاشیه ی 
ناتو در بروکسل، پایتخت بلجیم، 
با فرانک بک جنسن، وزیر دفاع 
کرده  دیدار  ناروی  کشور شاهی 

است.
وزارت دفاع دیروز )جمعه، 
گفته  اعالمیه ای  در  عقرب(   3
است که در این دیدار دو طرف 
مختلف  موضوعات  درباره ی 
و  تروریزم  با  مبارزه  جمله  از 
همکاری های  و  کمک  افزایش 

و  بحث  افغانستان  به  ناروی 
گفت وگو کرده اند.

به نقل از اعالمیه، وزیر دفاع 
است  گفته  دیدار  این  در  ناتو 
همکاری ها  کمک ،  کشورش  که 
را  افغانستان  در  حضورش  و 

افزایش خواهد داد.
در همین حال اسداهلل خالد، 
کشور  دفاع  وزارت  سرپرست 
همکاری های  و  کمک  از  نیز 
ناروی به نیروهای ملی دفاعی و 
کرده  سپاس گزاری  افغان  امنیتی 
و  که کمک  است  کرده  تأکید  و 

حمایت کشورهای عضو ناتو از 
افغانستان در جنگ با تروریزم و 
تأمین امنیت افغان ها نقش مهم و 

برجسته داشته است.
در  کشور  دفاع  وزارت 
که  است  گفته  دیگر  خبر  یک 
نشست  حاشیه ی  در  خالد  آقای 
عضو  کشورهای  دفاع  وزیران 
گیورینی  با  بروکسل،  در  ناتو 
نیز  ایتالیا  دفاع  وزیر  لورانزو، 

دیدار کرده است.
این  اعالمیه ی  از  نقل  به 
وزارت، وزیر دفاع ایتالیا در این 

دیدار گفته است که کشورش به 
کمک  راستای  در  تعهدات خود 
و همکاری به نیروهای امنیتی و 

دفاعی افغانستان پابند است. 
کمک  از  نیز  خالد  آقای 
برای  ایتالیا  همکاری های  و 
و  کرده  امتنان  ابراز  افغانستان 
»حمایت های  که  است  گفته 
نیروهای  از  ایتالیا  دولت  نظامی 
افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی 

کلیدی است«.
که  است  حالی  در  این 
نشست وزیران دفاع ناتو دو روز 

در  عقرب(   2 )پنج شنبه،  پیش 
تا دیروز  برگزار شد و  بروکسل 

)جمعه( نیز ادامه داشت.
پیش تر گزارش شده بود که 
در  نشست  این  روز  دومین  در 
افغانستان  امنیتی  اوضاع  مورد 
می شود.  گفت وگو  و  بحث 
مأموریت  ادامه ی  همچنان 
کمک  و  مشوره دهی  آموزش، 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به 
موضوعاتی  دیگر  از  افغانستان 
است که قرار بود در این نشست 

در مورد آن گفت وگو شود.

ناروی همکاری هایش با افغانستان را افزایش می دهد

بین االفغانی  نشست  اشتراک کنندگان  لیست  شریک ساختن 
داده  مناسب خبر  در یک فرصت  با حکومت چین  صلح 
است که پیش تر نمایندگان اتحادیه اروپا و امریکا از رهبران 
زودتر  چه  هر  که  بودند  خواسته  ملی  وحدت  حکومت 

هیأت مذاکره کننده ی حکومت افغانستان را مشخص کنند.
میان  بین االفغانی  نشست  چهارمین  بیجینگ  نشست 
چهره های سیاسی و حکومتی افغانستان و نمایندگان گروه 

طالبان خواهد بود.
پیش از این نشست بین االفغانی دو بار به میزبانی مسکو 
و یک بار به میزبانی دوحه برگزار شده است. در تمامی این 
افغانستان به صورت رسمی  نشست ها نمایندگان حکومت 

حضور نداشته اند.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور اعالم کرده 
است که در یک فرصت مناسب فهرست اشتراک کنندگان 
میان  در  چین  حکومت  با  را  صلح  بین االفغانی  نشست 

می گذارد.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری در یک 
یک  در  افغانستان  »حکومت  است:  نوشته  تویتری  پیام 
فرصت مناسب لیست اشتراک کنندگان را برای نشست چین 

با حکومت آن کشور شریک خواهد کرد.«
نشست بین االفغانی صلح قرار است در روزهای هفتم 
و هشتم عقرب به میزبانی چین در شهر بیجینگ، پایتخت 

آن کشور برگزار شود.
گروه طالبان پیش تر اعالم کرده بود که یک هیأت به 

سرپرستی مال برادر آخند، رییس دفتر سیاسی این گروه در 
قطر برای شرکت در این نشست دعوت شده است.

ملی  امنیت  شورای  دفتر  سخن گوی  حقمل،  کبیر 
افغانستان نیز در یک کلیپ ویدیویی گفته بود که برگزاری 
بحث ها  و  میان گذاشته شده  در  آن ها  با  بیجینگ  نشست 
در مورد جریان دارد. حقمل گفته بود که به زودی نتیجه و 

تصمیم نهایی با مردم افغانستان شریک خواهد شد.
از سویی هم گروه طالبان گفته است که شرکت کنندگان 
به گونه ی شخصی در نشست بین االفغانی شرکت و نظرهای 
شخصی شان را در مورد حل معضل افغانستان ارایه خواهند 

کرد.
از  حالی  در  ریاست جمهوری  ارگ  دیگر  طرفی  از 

ارگ: 
لیست اشتراک کنندگان نشست بین االفغانی را در یک »فرصت مناسب« با حکومت چین شریک می کنیم
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لیاقت الیق

هـر  را  قدرتمنـد(  قضائیـه  قـوه  شـکل  )در 
دو جریـان قبـول دارنـد. یـا هـر دو جریـان 
موافق انـد کـه بـرای دفـاع از کشـور در برابـر 
تجـاوز بیرونـی مملکـت بایـد ارتـش داشـته 
باشـد. سیسـتم انتخابـات دموکراتیـک در نظر 

اتـاق مشـاوره: این اتـاق صرفا یـک اتاق 
اسـت.  شـلوغ  قـل اردو  مثـل  رسـما  نیسـت، 
و  شـده  مقـرر  مشـاور  قیافـه  به خاطـر  یکـی 
واسـطه  به خاطـر  دیگـری  می آیـد،  روز  هـر 
مشـاور مقـرر شـده و هـر روز تا نان چاشـت 
توانایی هـای  بـا  یکی هـم  اسـت،  دفتـر  در 
منحصـر بـه فـردش سـر تیـم را شـیره مالیـده 
مقـرر  مشـاور  را  او  کـرده  مجبـور  را  تیـم  و 
کنـد، همین طور هرکسـی بـه یک دلیـل خیلی 
جالـب یـا خیلـی مزخـرف بـه ایـن قـول اردو 
می کننـد.  کار  چـه  نیسـت  معلـوم  و  پیوسـته 
هـا راسـتی، خـوب شـد یـادم آمد؛ عـده ای را 
می بینـی کـه تیم هـای انتخاباتی از تـرس آن ها 
را مشـاور مقـرر کرده، چـون اگـر نمی کردند، 

می پیوسـتند. دیگـر  تیم هـای  بـه  می رفتنـد 
اتـاق محاسـبه: در ایـن اتـاق متخصصیـن 

و فسـاد همـواره شـکایت شـده اسـت. مسـعود 
انداربـی، وزیـر امور داخله نیـز در هنگام امضای 
تفاهم نامـه گفتـه بـود کـه با تشـکیل ایـن قطعه، 
کابـل  پولیـس  فرماندهـی  از  دیگـر  شـهرداری 
و حوزه هـای پولیـس بی نیـاز شـده و مسـتقل 
عمـل خواهـد کـرد. او همچنـان گفتـه بـود کـه 
ایجـاد قطعـه نظامـی مسـتقل بـرای شـهرداری 
پولیـس و سـایر بخش هـای کشـفی و  دسـت 
جنایـی را از مداخلـه و رشوه سـتانی در برابـر 

هـردو جریـان سیسـتمی کارآمـد و خواسـتنی 
. ست ا

در ملـک مـا امـا چنیـن تفکیکـی وجـود 
نـدارد. بـه ایـن معنـا کـه هنوز روشـن نشـده 
کـه چـه چیزهـا را نمی تـوان بـا هم خواسـت. 

و آن ها را به ولسوالی ها انتقال دهند.«
والی غور نیز می پذیرد که چندین ولسوال 
در  مدتی  ارتباطی،  راه های  ماین گذاری  به دلیل 
شهر فیروزکوه می مانند. او از حکومت مرکزی 
در  طالبان  سرکوب  راستای  در  که  می خواهد 
خدمات رسانی  راستای  در  تا  کند،  اقدام  غور 

دولتی مشکل پیدا نشود.
تقسیم  از  سال  دوونیم  از  بیش  چند  هر 
می گذرد،  ولسوالی  پنج  به  شیندند  ولسوالی 
اداری  ساختمان  مدت،  این  طول  در  اما 
نشده  زیرکوه ساخته  و  ولسوالی های پشت کوه 
است. جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات به 
روزنامه اطالعات روز می گوید ولسوال این دو 
ولسوالی کارهای اداری شان را در مجتمع اداری 

شهر هرات انجام می دهند.
و  کیلومتری   140 در  زیرکوه  ولسوالی 
مرکز شهر  کیلومتری  فاصله 15۷  در  پشت کوه 

کـه  بـوده  ایـن  آن هـا  کار  می شـده.  جمـع 
راه هـای افزایـش آرا را نظـر بـه خصوصیـات 
قومـی، مذهبـی و فرهنگـی هـر والیـت آماده 
کننـد. رودمـپ )نقشـه راه( تقلـب، زورگویی، 
شکسـتاندن و بـه آتش کشـیدن را آمـاده کنند. 
گفتـه می شـود سـر دروازه ایـن اتـاق عکـس 
کـرده  چـوکات  را  امرخیـل  ضیاالحـق  آقـای 
بودنـد تـا هنـگام ورود بـه اتـاق، در یادشـان 

بمانـد کـه مأموریـت آن هـا چیسـت. 
اتـاق مناظـره: در ایـن اتاق کسـانی جمع 
کـدام  بـه  کـی  کننـد  مشـخص  کـه  می شـده 
تلویزیـون بـرود و آن جـا چـه بگویـد و چـه 
مناظـرات  در  یکـی  احیانـا  اگـر  و  نگویـد. 
تلویزیونـی خـراب کاری می کرد، فـورا جایش 
را بـه یـک نفـر دیگـر می داد. همیشـه اشـتپنی 

موجـود بـوده. 

ساخت وسـاز های غیرقانونـی کوتـاه می کنـد. او 
یـادآور شـده بـود کـه تمـام امکانات ایـن قطعه 
از سـوی وزارت امـور داخلـه تأمیـن می شـود، 
امـا به گونـه ی مسـتقل از سـوی شـهرداری کابل 

فرماندهـی خواهـد شـد. 
داخلـه  امـور  وزارت  سـخن گوی  اکنـون 
براسـاس  قطعـه  ایـن  کار  کـه  می گویـد 
تفاهم نامـه ی آن جریـان دارد و اخاللـی در آن 
وارد نشـده اسـت. او افزود که این قطعه نسـبت 

باثبـات  و  آرام  کشـورمان  کـه  می خواهیـم 
نیسـتیم  حاضـر  حـال  عیـن  در  امـا  باشـد، 
انتخابـات آزاد و دموکراتیـک برگـزار کنیـم و 
بـه نتایـج ایـن انتخابـات آزاد و دموکراتیـک 
گـردن بنهیـم. می خواهیـم همـه ی شـهروندان 
بـه حقـوق انسـانی فـردی خـود برسـند و در 
همـان حـال در قانـون اساسـی خـود اعـالم 
از  نـدارد  حـق  کسـی  هیـچ  کـه  کرده ایـم 
شـود.  خـارج  اسـالمی  احـکام  چارچـوب 
برابـر  قانـون  برابـر  در  همـه  داریـم  دوسـت 
مـا  سـنجش  محـک  معتبرتریـن  امـا  باشـند، 
بـرای درسـتی یـا نادرسـتی یـک رفتـار ایـن 
اسـت کـه آیـا آن رفتار بـا خواسـته های قومی 
و محلـی و زبانـی مـا جـور می آیـد یـا جـور 
نمی آیـد. می خواهیـم دولـت در همـه ی امـور 
دخالـت و همـه ی مشـکالت ما را حـل کند و 
در همـان حـال انتظـار داریـم که جایـی برای 
شـکوفایی ابتکارهـای خصوصـی هـم بمانـد. 
دوسـت  و  نمی کنیـم  رعایـت  را  قانون هـا 
داریـم در جامعـه ی قانون پذیـر زندگـی کنیـم. 
در منازعـات، قاضـی را داور تعییـن می کنیـم 
و نتیجـه ی داوری او را نمـی پذیریم. دوسـت 
داریـم علـم و هنـر در سـرزمین ما رشـد کنند 
تئـوری  نمی دهیـم  اجـازه  حـال  همـان  در  و 
و  مکاتـب  درسـی  کتاب هـای  بـه  دارویـن 
لحـاظ  از  کنـد.  پیـدا  راه  مـا  دانشـگاه های 
سیاسـی جامعـه ای بـاز می خواهیـم کـه در آن 
فرصـت عمـل سیاسـی بـرای همـگان فراهـم 
باشـد و از آن سـو بزرگ تریـن دل مشـغولی ما 
ایـن اسـت کـه از لحـاظ جمعیتی کـدام گروه 
اتنیکـی نفـوس بیش تـری دارد. می گوییـم این 
وطـن وطـن همـه ی ماسـت و در همـان حال 
والیـت هـای درجـه دو و درجـه سـه داریـم. 
و  متعصب تریـن  مـا  ملـک  در 
متحجرتریـن روحانی مسـلمان بـا متجددترین 
یـک  سـر  بـر  روشـنفکر  تحصیل کـرده ی 
فرهنگـی و  و  اجتماعـی  و  برنامـه ی سیاسـی 
اقتصـادی مشـترک توافق می کنـد و این توافق 
نمی انگیـزد.  بـر  هـم  را  کسـی  هیـچ  تعجـب 
ایـن  فهـم  کـه چارچـوب  ایـن  بـرای  چـرا؟ 
کـه  ایـن  بـرای  نیسـت؛  فراهـم  ناسـازگاری 
باشـد کـه چـه چیزهـا  وقتـی روشـن نشـده 
نمی تواننـد بـا هـم بنشـینند و سـازگار شـوند، 
دلیلـی نـدارد کـه از همراهـی و همـکاری آن 

کنیـم. تعجـب  دو 

هرات موقعیت دارند.
طالبان  قدرت  مهم  پایگاه های  از  زیرکوه 
در والیت هرات است. اعضای شورای والیتی 
هرات می گویند که که طالبان در زیرکوه حضور 
گسترده ای دارند و بخشی از ناامنی های هرات 

از این ولسوالی سازمان دهی می شود.
دیگر  غربی  والیت های  تناسب  به  هرات 
امنیتی بهتر دارد، اما توریالی طاهری،  وضعیت 
با  صحبت  در  هرات  والیتی  شورای  معاون 
روزنامه اطالعات روز می گوید که باید هر چه 
فعال  پشت کوه  و  زیرکوه  ولسوالی های  زودتر 
شود: »ولسوالی پشت کوه و زیرکوه فقط یک نام 
دارند، نه تعمیر دارند و نه امکانات. مراکز این 
دو ولسوالی نیز در  دست طالبان است. حکومت 

توانایی فعال سازی این دو ولسوالی را ندارد.«
طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان  نبرد  آتش 
در جریان سال جاری به شکل کم پیشینه ای در 
ولسوالی باالمرغاب بادغیس افزایش یافته است. 
منابع محلی بادغیس می گویند که تمام ساحه ی 
به دست  ارتش  کندک  استثنای  به  باالمرغاب 

طالبان است.
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالغزیز 
بادغیس به روزنامه اطالعات روز می گوید: طی 
وعده های  حکومت  مقام های  گذشته  ماه  شش 
باالمرغاب  ولسوالی  بازپس گیری،  برای  زیادی 

داده اند، اما این وعده ها عملی نشده است.«
حاکمیت  کاهش  به دلیل  که  می افزاید  او 
دولتی در باالمرغاب، شمار زیادی از باشندگان 
این ولسوالی به شهر قلعه نو و شهر هرات آواره 

شده اند.
که  می گویند  بادغیس  محلی  مقام های 
باالمرغاب  ولسوال  که  می شود  ماه  دو  از  بیش 
گماشته شده، اما به دلیل تهدیدات امنیتی، وی به 

ولسوالی  باالمرغاب اعزام نشده است.
در  بادغیس  والی  ملکزی،  عبدالغفور  اما 
واکنش  در  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
به عدم حضور ولسوال باالمرغاب گفت: »خود 
من به کابل آمدم و با بزرگان در مورد ولسوالی 
باالمرغاب صحبت شده است. من منتظر پاسخ 
ارشد وزارت داخله، شورای  وزیر دفاع، معین 

امنیت ملی و رییس جمهور هستیم.«
منابع متعدد در والیت های غربی می گویند 
در  کنترل شان  تحت  مناطق  در  طالبان  که 
به  را  سفت و سخت شان  قوانین  ولسوالی ها، 
روند  این  تداوم  و  می گذارند  اجرا  مرحله ی 

برای مردم مشکالت زیادی را رقم زده است.

اتـاق زنـده بـاد و مـرده بـاد: ایـن اتـاق 
هـم مثل اتـاق مشـاورین شـلوغ بـوده. تمامی 
حسـاب  تـا  ده  حداقـل  اتـاق  ایـن  اعضـای 
بـه  حسـاب ها  ایـن  از  و  داشـته  فیسـبوکی 
نفـع تیـم خودشـان و علیـه بقیـه زنـده بـاد و 
مـرده بـاد می کـرده. گفتـه می شـود بـه یکی از 
اعضـای ایـن اتـاق که هـر روز از 4۷ حسـاب 
مسـتعار بـه نفـع تیـم کمپیـن می کـرده، یـک 

عـراده کـروالی 9۷ تعلـق گرفتـه اسـت.
کسـانی  اتـاق  ایـن  در  معلومـات:  اتـاق 
گرفتـن  تمـاس  کارشـان  کـه  می شـده  جمـع 
بـا مقامـات محلـی در والیـات بـوده. اعضای 
والیـت  سـی وچهار  در  هم اکنـون  اتـاق  ایـن 
افغانسـتان آشـنا پیـدا کـرده و هـر وقتـی بـه 
قدم شـان روی  کننـد،  کـه سـفر  هـر والیتـی 

بـود.  آن هـا خواهنـد  چشـمان 

بـه اهمیتی کـه در جلوگیری از تخلفات شـهری 
دارد، شـدیدا زیر نظـات وزارت امور داخله قرار 

دارد. 
کار این قطعه موثر بوده است؟

آقـای رحیمی در مـورد دلیل تکمیل نشـدن 
تعـداد سـربازان ایـن قطعـه معلومـات نـداد، اما 
کابـل  شـهرداری  سـخن گوی  مومنـد،  نرگـس 
گفـت کـه رونـد تکمیـل سـربازان ایـن قطعـه 
جریـان دارد. خانـم مومنـد کارکـرد ایـن قطعـه 
را مثبـت خوانـد. او گفـت کـه شـهرداری کابـل 
بـا ایـن قطعـه نظامـی بـا آن کـه تعـداد آن از 80 
تـا 90 سـرباز بیش تـر نیسـت، در مـدت چهـار 
ماه توانسـته اسـت، از بیـش از 100 مورد تخلف 
شـهری و غصـب زمیـن در 22 ناحیـه ی شـهر 

کابـل جلوگیـری کند: 
»بـه گونـه ی نمونـه، در ناحیـه یازدهـم از 
سـاخت غیرقانونـی 20 بلندمنـزل جلوگیـری و 
بـه 15 بلندمنـزل دیگر توصیه شـده اسـت که از 
تخلفات دسـت بکشـند. در ناحیه 1۷ ساخت 16 
تعمیـر که بدون جواز شـروع شـده بـود، توقف 
داده شـد و بـه 21 بلنـد منـزل دیگـر توصیـه 
شـد. در ناحیـه 15 نیـز بـه تعـداد 1۷ سـاختمان 
کـه بـدون جـواز شـروع بـه ساخت وسـاز کرده 

بودنـد، توقف داده شـد.«
در  کابـل  شـهردار  سـرفراز،  ذکـی  احمـد 
هنـگام امضـای تفاهم نامـه گفتـه بود کـه تطبیق 
برنامه هـای ایـن اداره در رویارویـی بـا زورمندان 
همـواره بـا چالش روبـه رو بوده اسـت. از این رو 
بـرای مبـارزه با فسـاد و خودسـری ها، این قطعه  
نظامـی بـا همـکاری وزارت امـور داخلـه ایجاد 

است. شـده 
مسـئوالن شـهرداری کابـل هنـگام امضـای 
بـود  امسـال گفتـه  تفاهم نامـه در دوم سـرطان 
شـهر  سـاختمان های  درصـد   ۷0 حـدود  کـه 
کابـل به گونه ی غیرمعیاری سـاخته شـده اسـت. 
همچنـان این اداره، میزان تخلفات شـهری را تنها 
در جریـان شـش مـاه یک هـزار و 250 تخلـف 
اعـالم کـرده بـود. بـه گفته ی آقـای سـرفراز این 
تخلفات بیش تر در ساخت وسـازهای غیرقانونی 
و غصـب زمیـن از سـوی زورمندان بوده اسـت.

خط کشـی های  مشـهورترین  از  یکـی 
خط کشـی  غربـی  دموکراسـی های  در  حزبـی 
لیبرال-محافظـه کار اسـت. جدایـی و تفکیکـی 
کـه میـان ایـن دو رویکرد به مسـایل سیاسـی، 
اجتماعـی، فرهنگی و اقتصـادی افتاده، نتیجه ی 
یـک رونـد طوالنـی تاریخـی اسـت. بـه بیانی 
دیگـر، در طـی چنـد نسـل تجربـه سـرانجام 
روشـن شـده که مجموعـه ی ترجیحـات فالن 
گـروه اجتماعـی را می تـوان زیـر چتـر مفهوم 
»لیبرال« لیسـت کرد و گـرد آورد و مجموعه ی 
دیگـری از ترجیحـات فـالن گـروه اجتماعـی 
»محافظـه کار«  نـام  زیـر  می تـوان  را  دیگـر 
شناسـایی کـرد. ایـن دو رویکـرد کالن را فقط 
از بـاب نمونـه ذکـر می کنـم )وگرنـه حزب ها 
و اندیشـه های سیاسـی و ترجیحـات دیگر هم 

 . ) هستند
حال، اگر کسـی بپرسـد که »آیـا نمی توان 
همزمـان هـم لیبرال بـود و هم محافظـه کار؟«، 
پاسـخ منفـی اسـت. به ایـن معنا که خـود این 
پدیـده، یعنی شـکل گرفتـن دو جریـان لیبرال 
و محافظـه کار، گواهـی می دهـد کـه طرفداران 
ایـن دو رویکـرد ناگزیـر بوده انـد صـف  خود 
را از یکدیگـر جـدا کننـد. چیزهایـی هسـتند 
کـه نمی تواننـد راحـت کنـار هـم بنشـینند و 
مطالبـات و ترجیحاتـی هسـتند کـه نمی تـوان 
اگـر  مثـال  خواسـت.  یکجـا  را  همه ی شـان 
شـما معتقـد باشـید کـه بایـد امـکان تحصیـل 
همـگان  بـرای  دوازدهـم  صنـف  تـا  رایـگان 
فراهـم باشـد، نمی توانیـد همزمـان به ایـن نیز 
معتقـد باشـید که دولـت باید هیـچ دخالتی در 
امور آموزشـی شـهروندان نداشـته باشد. چرا؟ 
نهـاد  هیـچ  دولـت  غیبـت  در  این کـه  بـرای 
خصوصـی ای آن تحصیل رایـگان را در اختیار 
شـهروندان قـرار نخواهـد داد. یـا مثـال، اعتقاد 
بـه تکثرگرایـی فرهنگـی را نمی تـوان همزمان 
بـا اعتقـاد بـه برتـری باورهـای دینـی اکثریت 
کنـار هـم نشـاند و آشـتی داد. یـا نمی تـوان با 
وضـع مالیـات مخالف بـود و در همان حال از 
توسـعه ی برنامه هـای رفـاه عمومی دفـاع کرد 

و بـر همیـن قیاس. 
رویکـرد  دو  ایـن  میـان  البتـه خط کشـی 
مطلـق نیسـت و در مواردی امکان هم پوشـانی 
میـان ایـن دو حـوزه هسـت. امـا به صـورت 
کلـی نفـس پدیدآمـدن ایـن دو جریـان نشـان 
جریـان  دو  ایـن  ترجیحـات  کـه  دارد  آن  از 

اطالعات روز: یافته های روزنامه اطالعات 
روز نشان می دهد که 11 ولسوالی در والیت های 
وسیعی  بخش های  طالبان  و  غیرفعال اند  غربی 
این  در  می کنند.  کنترل  را  ولسوالی ها  این  از 
مرکزی  حکومت  محلی  اداره ی  از  ولسوالی ها 

خبری نیست.
حمالت  گذشته  سال  سه  در  دست کم 
و  داشته  صعودی  سیر  فراه  والیت  در  طالبان 
تحت  ساحه ی  طالبان،  قدرت نمایی  افزایش  با 
رسیده  سطح  پایین ترین  به  حکومت  کنترل 

است.
بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس 
نمایندگان به روزنامه اطالعات روز می گوید که 
قلعه،  کوه  شیب  پشت کوه،  بکواه،  ولسوال های 
خاک سفید و باالبلوک به دلیل حضور گسترده ی 
طالبان در آن ولسوالی ها به مرکز شهر فراه آمده 

است.
جای  حکومت  برای  »این  می افزاید:  او 
تأسف است که به دلیل حضور طالبان در مراکز 
نتوانند حضور داشته  شش ولسوالی، ولسواالن 

باشند.«
والیتی  شورای  معاون  نعیمی،  شاه محمود 
ولسواالن  که  می گوید  روز  اطالعات  به  فراه 
را  وقت های شان  بیش تر  غیرفعال  ولسوالی های 
در مهمان خانه والی می گذرانند و منتظر دریافت 

معاش ماهوارشان هستند.
در  فراه  والی  معاون  بختور،  مسعود 
غیرفعال بودن  روز،  اطالعات  با  گفت وگو 

چندین ولسوالی را در این والیت می پذیرد.
 60 در  مرغاب  تازه تأسیس  ولسوالی 
والیت  مرکز  فیروزکوه،  شهر  شمال  کیلومتری 
غور فعال نشده است. ناصر خاضع، والی غور 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که نیروهای 
آموزش  فراگیری  سرگرم  ولسوالی  این  امنیتی 

هستند.
شمال  در  طالبان  حمالت  افزایش  از  پس 
یک  گرفت  تصمیم  حکومت  فیروزکوه،  شهر 
این  هنوز  اما  کند،  تأسیس  جدید  ولسوالی 

ولسوالی فعال نشده است. 

اووف ای! چه قـدر اتـاق زیـاد بـوده؟ من 
تـا همیـن چنـد روز پیـش فقـط از موجودیت 
اتـاق فکـر باخبـر بـودم. امـا شـرم بـر مـن که 
ایـن  همـه بی خبـر بـودم و درود بـر دوسـتان 
پـدر  کـه  اسـت  قـرار  ایـن  از  قصـه  سـخی. 
سـخی ارزان نـگاه بعـد از 12 سـال مهاجـرت 
در کشـورِ همیشه سـرد نـاروی، به تازگـی بـه 
افغانسـتان برگشـته و سـخی یک جمع از رفقا 
را بـه خانـه اش دعوت کـرد تا خوشـحالی اش 
را بـا رفقایش جشـن بگیـرد. ما هـم پیش پدر 
سـخی جـان طـوری جلـوه می فروختیـم کـه 
انـگار از همـه چیـز و همه جـا باخبریـم. بقیه 
را نمی دانـم امـا مـن بـه هرچیزی کـه کم ترین 
اعتبـار را هـم داشـته باشـد قسـم یـاد می کنـم 

کـه از وجـود ایـن اتاق هـا بی خبـر بـودم.
عمدتـا  اتـاق  ایـن  در  خرمهره هـا:  اتـاق 
از  )آن عـده  جنگ سـاالران  قومـی،  متنفذیـن 
لشـکر  یـک  هـم  هنـوز  کـه  جنگ سـاالران 
سـربه کف دارنـد(، تاجـران بـزرگ و رؤسـای 
احـزاب جمع می شـده و روی پنج سـال آینده 
بـا هم صحبـت می کـرده. هرباری کـه کاندیدا 
از متقاعدکـردن مـردم ابـراز نگرانـی می کرده، 
اعضـای ایـن اتـاق یک صـدا می گفتـه »نگـران 

نباشـید، خـر کـردن مـردم سـاده اسـت.«
معمـوال  اتـاق  ایـن  در  مزایـده:  اتـاق 
کارشـان  کـه  می شـده  جمـع  مهره هایـی 
تمـاس گرفتـن بـا متنفذیـن بزمهـره ی قومـی، 
و  گـذر  وکالی  محلـی،  نوچه قوماندان هـای 
مالهـای مسـجد بـوده. رقابـت میـان اعضـای 
ایـن اتـاق به گونـه ی بـوده کـه مثـال فالنـی از 
فـالن قـوم تـا به حـال چنـد وکیل گـذر، چند 
مـالی مسـجد، چند متنفـذ یا جـوان خوش نام 

چهـار مـاه از امضـای تفاهم نامـه ی ایجـاد 
»قطعـه نظامـی شـهرداری کابـل« می گـذرد، امـا 
تـا هنـوز تنهـا 20 درصـد از سـربازان و افسـران 
ایـن قطعـه عمال حضـور دارند و هشـتاد درصد 
اعضـای آن تکمیل نشـده اسـت. همچنـان منابع 
تأییـد می کننـد کـه فرماندهـی ایـن قطعـه نیـز 
به دلیـل دست  داشـتن بـه فسـاد از سـوی وزارت 
امـور داخلـه و ریاسـت امنیـت ملـی دسـت گیر 

است.  شـده 
نظامـی  »قطعـه ی  ایجـاد  تفاهم نامـه ی 
شـهرداری کابل« در دوم سـرطان امسال از سوی 
مسـئوالن وزارت امـور داخله و شـهرداری کابل 
وزارت  تفاهم نامـه  ایـن  براسـاس  شـد.  امضـا 
امـور داخلـه 409 سـرباز و افسـر ایـن وزارت 
شـهرداری  اختیـار  در  مسـتقل  به گونـه  ی  را 
کابـل قـرار می دهـد. اکنـون کـه چهـار مـاه از 
آن می گـذرد، سـخن گوی شـهرداری کابـل بـه 
روزنامـه اطالعـات روز می گویـد کـه تـا کنـون 
تنهـا حدود 90 سـرباز در اختیار شـهرداری کابل 

قـرار گرفتـه اسـت. 
فساد در رأس فرماندهی

داخلـه  امـور  وزارت  سـخن گوی 
به دلیـل  را  قطعـه  ایـن  فرمانـده  دسـت گیری 
می کنـد.  تأییـد  رشوه سـتانی  بـه  دست داشـتن 
درحالی کـه هـدف از ایجاد ایـن قطعه جلوگیری 
از فسـاد، ساخت وسـاز غیرقانونی، غصب زمین، 
تطبیـق  غصب شـده،  زمین هـای  پس گیـری 
پالن هـا، مقرره هـا و قانون هـای شـهرداری گفته 

شـده بـود.
وزارت  سـخن گوی  رحیمـی،  نصـرت 
امـور داخلـه بـه اطالعـات روز گفت کـه که دو 

همخـوان نیسـتند. بـا همـه ی این هـا، اگـر از 
شـاخه های کوچـک بسـیار رادیـکال در ایـن 
رهبـران هـر  و  پیـروان  بگذریـم،  دو جریـان 
دو رویکـرد بـر سـر بعضـی چیزهای اساسـی 
توافـق دارنـد. مثال داشـتن یـک داور مسـتقل 

دو  پسابند،  و  سده  چهار  منتهی  راه های 
ولسوالی غور نیز توسط طالبان ماین گذاری شده 
است. غالم سخی جاوید، منشی شورای والیتی 
با  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  غور 
آمدن ولسوال ها به شهر فیروزکوه، دست کم 45 
روز زمان می برد که دوباره این ولسوال ها به این 

ولسوالی ها برگردند.
انتقال مقام های حکومتی  تنها راه اکمال و 
و  سده  چهار  به  نظامی  چرخبال های  طریق  از 

پسابند ممکن است.
می گوید:  غور  والیتی  شورای  منشی 
و  سده  چهار  ولسوالی های  مناطق  »بیش تر 
ساختمان  نزدیک  روستای  چند  جز  به  پسابند 
این دو ولسوالی به دست طالبان است. ولسواالن 
به هیچ عنوان جرأت نمی کنند که از طریق راه 
به  زیادی  مدت  خاطر،  همین  به  و  کنند  سفر 
مرکز غور می مانند تا هلیکوپترهای نظامی بیایند 

کار  بیش تـر  هرکـه  کـرده.  متقاعـد  را  محلـی 
می کـرده، در مهمانی هـای کـه همـه چیـز حتا 
پیـدا  بـوده، جـواز حضـور  مـزار هـم  شـیره 

اسـت.  می کـرده 
اتـاق معاملـه: در این اتـاق بیش تر وکالی 
مجلـس رفت وآمـد داشـته اند. تعـدادی به این 
دلیـل می آمـده کـه خـود بـا حمایـت همین ها 
بـه وکالـت رسـیده، عـده ای هـم به ایـن دلیل 
می آمـده کـه بـرای چندسـال آینـده در شـبکه 

شوند.  وارد 
اتـاق شـایعه: در این اتاق معموال کسـانی 
کافـی در  داشـته اند کـه تجربـه ی  رفت وآمـد 
عرصـه سـخن گویی و فیسـبوک چالنی دارنـد. 
را  نتایـج  و  آمـار  کـه  بـوده  ایـن  آن هـا  کار 
دسـت کاری کـرده، در دنیـای مجـازی پمـپ 
کننـد. غیـر از تیـم خودشـان بقیـه را بازنـده و 

شـله ی نـاق بخواننـد و همیـن گپـا.
مغزهـای  اتـاق  ایـن  در  منازعـه:  اتـاق 
می شـده.  جمـع  رده بـاال  مسـئولین  و  متفکـر 
همیشـه بـا یکدیگـر جنجـال داشـته. به طـور 
مثـال شـما فـرض کنید آقایـان عمـر داودزی، 
وقتـی  هـر  فضلـی  فضـل  و  نـورزی  داوود 
در ایـن اتـاق جمـع می شـده، باهـم جنجـال 
داشـته. آقـای نـورزی از آقای فضلی شـکایت 
داشـته کـه کل پـول را قبضـه کـردی. آقـای 
داوودزی شـکایت داشـته کـه رییـس منـم اما 
کل کالن کاری ها از شماسـت. فضلی شـکایت 
امـا  می اندازیـم  مـا  فـرش سـرخ  کـه  داشـته 
از  و  می آیـد  شـما  دفتـر  بـه  رییس جمهـور 
همیـن قبیـل منازعـات. گفتـم کـه شـما فرض 
کنیـد کـه چنیـن شـده، نگفتـم که حتمـا چنین 

شـده اسـت. 

بـرادر فرمانـده ایـن قطعـه ، در حالـی دسـت گیر 
می شـوند کـه از مـردم در برابـر ساخت وسـاز 
غیرقانونـی رشـوه می گرفته انـد. به گفتـه ی آقای 
رحیمـی، پـس از پی گیـری قانونی ایـن موضوع 
از سـوی ریاسـت امنیـت داخلـی وزارت امـور 
داخلـه و ریاسـت امنیـت ملی، ثابت می شـود که 
فرمانـده قطعه در آن دخیل بوده اسـت. از این رو 

فرمانـده قطعـه نیز دسـت گیر شـده اسـت. 
رشوه  سـتانی  در  پولیـس  دخیل بـودن  از 

چه چیزها را نمی توان یکجا خواست؟ ولسواالن 11 ولسوالی در غرب کشور از راه دور وظیفه اجرا می کنند

عیسا قلندر 

اتاق  های انتخاباتی چهار ماه پس از ایجاد قطعه نظامی شهرداری کابل: 

از فساد در فرماندهی تا تکمیل نبودن سربازان آن

هر چند بیش از دوونیم سال 
از تقسیم ولسوالی شیندند به 
اما  می گذرد،  ولسوالی  پنج 
در طول این مدت، ساختمان 
اداری ولسوالی های پشت کوه 
و زیرکوه ساخته نشده است. 
سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
والی هرات به روزنامه اطالعات 
این دو  ولسوال  روز می گوید 
ولسوالی کارهای اداری شان را 
در مجتمع اداری شهر هرات 

انجام می دهند.

سخیداد هاتف 

در ملک ما اما چنین تفکیکی وجود ندارد. به این معنا که هنوز روشن 
نشده که چه چیزها را نمی توان با هم خواست. می خواهیم که کشورمان 
انتخابات آزاد و  اما در عین حال حاضر نیستیم  باثبات باشد،  آرام و 
دموکراتیک برگزار کنیم و به نتایج این انتخابات آزاد و دموکراتیک گردن 
بنهیم. می خواهیم همه ی شهروندان به حقوق انسانی فردی خود برسند 
و در همان حال در قانون اساسی خود اعالم کرده ایم که هیچ کسی حق 
ندارد از چارچوب احکام اسالمی خارج شود. 
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Grant No.
and Title:

پنتاگون تجهیزات نظامی سنگین 
به سوریه می فرستد

حکم ۲۰ ماه حبس برای فرد متهم 
به نقض تحریم های امریکا علیه ایران

اطالعات روز: دو مقام نظامی امریکایی تأیید کردند که 
پنتاگون، وزارت دفاع امریکا، در صدد اعزام تانک و سایر 
تجهیزات نظامی سنگین به سوریه است. هدف از این اقدام، 
ایران  نفوذ  و  داعش  برابر  در  نفتی  میدان های  از  حفاظت 

عنوان شده است.
دوم  پنج شنبه،  شامگاه  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
دفاع  وزارت  مقام های  اعالم  از  پیش  عقرب، چند ساعت 
امریکا، خبرگزاری رویترز به نقل از لیندزی گراهام، سناتور 
جمهوری خواه امریکا، نوشت: »پنتاگون در حال آماده سازی 
این طرح، جلوگیری  از  است. هدف  برای سوریه  طرحی 
از احیای مجدد داعش و کنترل منابع نفتی از سوی ایران 

عنوان شده است.«

کلمبوس  ساکن  بهروزیان،  بهروز  روز:  اطالعات 
اوهایو، به جرم نقض تحریم های امریکا و صدور تجهیزات 
زندان  ماه   20 به  ایران  به  نفتی  میادین  در  استفاده  مورد 

محکوم شده است.
وزارت  بیانیه  براساس  فردا،  رادیو  گزارش  به 
دادگستری امریکا، بهروز بهروزیان، 64 ساله ساکن نورث 
ساید، در دادگاه فدرال کلمبوس اتهام نقض قانون اختیارات 
بین المللی اقتصاد اضطراری را پذیرفته است. این اتهام در 

سال 2016 علیه بهروز بهروزیان مطرح شده بود.
روز  را  زندان  این حکم  فدرال  قاضی  گراهام،  جیمز 

پنج شنبه )دوم عقرب( صادر کرده است.
جنوبی  منطقه  در  فدرال  دادستان  سی گلمن،  بنجامین 

یک مقام وزارت دفاع امریکا گفته است که نیروهای 
»نیروهای سوریه دموکراتیک« در شمال  با  متحده،  ایاالت 
شرقی سوریه همکاری خواهند کرد تا مانع از احیای مجدد 

داعش و کنترل این نیروها بر میادین نفتی منطقه شوند.
شبکه خبری فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام امریکایی، 
بدون ذکر نام، نوشت که وزارت دفاع امریکا احتماال صدها 

نیرو در شمال شرقی سوریه مستقر خواهد کرد.
شامگاه  نیز  امریکا،  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تویتر نوشت با مظلوم 
عبدی، از فرماندهان نیروهای کرد شمال سوریه، گفت وگو 
قدردانی کرده  منطقه  در  امریکا  نقش  از  او  و  داشته است 

است.
در بخش پایانی پیام تویتری ترمپ آمده است: »شاید 
وقت آن است که کردها به سمت مناطق نفتی سوریه بروند.«
کردهای  با  امریکایی  نیروهای  مجدد  همکاری  اعالم 
روسیه  و  ترکیه  توافق  از  پس  روز  دو  تنها  شمال سوریه، 
صورت  سوریه  شمال  در  حائل  منطقه  یک  ایجاد  سر  بر 

می گیرد.
والدیمیر  و  اردوغان  طیب  رجب  توافق  پایه  بر 
روسی،  نیروهای  روسیه،  و  ترکیه  جمهور  روسای  پوتین، 
با همکاری دولت مرکزی سوریه، در عمق 30 کیلومتری 
مرزهای سوریه با ترکیه مستقر خواهند شد. بر اساس این 
طرح، نیروهای کرد شمال سوریه باید به طور کامل از این 

منطقه حائل خارج شوند.
خبر استقرار مجدد تانک ها و تجهیزات نظامی سنگین 
امریکا در شمال سوریه در حالی اعالم می شود که پیش از 
این، مقام های امریکا، بنا به دستور ترمپ، از تخلیه تقریبی 

تمام هزار نیروی مستقر در منطقه خبر داده بود.

اوهایو، در این زمینه گفته است: بهروز بهروزیان از طریق 
تقویت اقتصاد یکی از اصلی ترین حامیان تروریسم دولتی 

در جهان، از لحاظ اقتصادی سود برده است.
بهروزیان  توسط  تجهیزاتی که  اضافه کرده ست:  وی 
فرستاده شده بود به نفع صنعت گاز و پتروشیمی ایران بود. 
تأثیر  از  تنها  نه  بهروزیان  بهروز  و جرم  اقدام خالف  این 
تحریم های تجاری امریکا کاسته، بلکه امنیت ملی امریکا را 

نیز تضعیف کرده است.
براساس اسناد دادگاه، بهروزیان متولد ایران است و در 
سال 19۷6 به ایاالت متحده مهاجرت کرده است. وی در 

سال 198۷ شهروند امریکا شده است.
از  سال ها  برای  بهروزیان  بهروز  گزارش،  این  طبق 
در  دوبلین  در  کامپیوتری،  قطعات  تجارت  شرکت  طریق 
اوهایو، لوله های چند شاخه، شیر فلکه و رابط هایی را که 
صنعتی  پاالیش  خطوط  در  صنعتی  لوله های  اتصال  برای 
نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند، به امارات متحده 
عربی می فرستاد و در آن جا این قطعات از طریق واسطه ها 

به ایران منتقل می شدند.
با  بهروزیان  بهروز  که  گفته اند  امریکایی  دادستان های 
نادیده گرفتن قوانین کنترل صادرات ساالنه بین 35 هزار تا 

40 هزار دالر سود برده است.
این گزارش می افزاید، این شهروند ایرانی-امریکایی 
برای انتقال این تجهیزات از طریق یک شرکت واسطه به نام 

تجهیزات صنعتی سومار استفاده می کرد.
امنیت ملی در  امور  دادستان در  جان دیمیرز، دستیار 
مجریان  همه  و  دادگستری  وزارت  است:  گفته  زمینه  این 
قانون همچنان خود را به شناسایی، مختل کردن و پی گرد 

قانونی این نوع رفتارهای مجرمانه متعهد می دانند.

وزیر جاپانی به خاطر اهدای خربزه استعفا کرد
اطالعـات روز: وزیـر جدیـد تجارت جاپـان پس از متهم شـدن به نقض 

قانـون انتخابات، اسـتعفا کرد.
بـه گـزارش رسـانه ها، اسشـو سـوگاوارا بـه برخـی از رای دهنـدگان در 
توکیـو خربـزه، پرتقـال، خاویـار و شـاه انگبین گران قیمـت هدیه داده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، همچنیـن گفته شـده که آقای سـوگاوارا 
مبلـغ 20 هـزار یـن جاپـان را به عنوان »عرض تسـلیت« به خانـواده ی یکی از 

حامیانـش کـه فوت کـرده بود، پیشـنهاد داده بود.
براسـاس قانـون انتخابـات در جاپـان، ارسـال پـول و هدایـا از سـوی 

نامزدهـای انتخابـات بـه رای دهنـدگان ممنـوع اسـت.

اتهـام پیشـنهاد پرداخـت 20 هزار یـن به خانـواده یکـی از رای دهندگان 
کـه فـوت کـرده بـود، ابتـدا در یکـی از نشـریات هفتگـی بـا نـام شـوکان 

منتشـر شد. بونشـون 
در جاپـان دادن پـول به عنـوان عـرض تسـلیت بـه خانـواده شـخصی که 

فـوت شـده، یک امر مرسـوم اسـت.
مجلـه بونشـون همچنیـن لیسـتی از هدایـا را کـه توسـط دفتـر آقـای 
سـوگاوارا ارسـال شـده، منتشـر کـرد، ایـن لیسـت شـامل خاویـار، پرتقال و 
مـوارد دیگری اسـت که وی بـه رای دهندگان هدیـه داده و همچنین نامه هایی 
اسـت کـه گفته می شـود از طـرف رای دهندگان برای آقای سـوگاوارا ارسـال 

است. شـده 
آقـای سـوگاوارا روز جمعـه بـه خبرنـگاران گفـت کـه هنـوز مطمییـن 
نیسـت کـه آیـا قانـون انتخابات را نقض کرده اسـت یـا نه، امـا تصمیم گرفته 

اسـت که از سـمت خـود اسـتعفا دهد.
کار  رونـد  کندشـدن  باعـث  مـن  مشـکالت  »نمی خواهـم  گفـت:  وی 

پارلمـان شـود«.
آقـای  انتخـاب  »مسـئولیت  گفتـه:  جاپـان  نخسـت وزیر  آبـه،  شـینزو 
سـوگاوارا را برعهـده می گیـرد و از صمیـم قلـب از مردم جاپـان عذرخواهی 

می کنـد«.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می 
شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه 
MAIL/PD/ اعمار دیوار محافظوی خواجه لکن ولسوالی پغمان والیت کابل با کود نمبر

بگرامی  برادوی دارنده جواز نمبر )34018( واقع  افغان  را به شرکت   NCB/W/290/98
کابل را به قیمت مجموعی )1,983,555.00( یک میلیون و نو صد و هشتاد و سه هزار و پنج 

صد و پنجاه و پنج افغانی اعطا نماید.
اعتراض  توانند  باشند، می  اعتراض در زمینه داشته  اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
قرارداد  دارد  نظر  مالداری در  و  آبیاری  زراعت,  وزارت  وتدارکات  تهیه  ریاست  می شود که 
پروژه ترمیم و پخته کاری جوی های داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ والیت کابل با کود نمبر 
MAIL/PD/NCB/W/287/98 را به شرکت نور نصیر دارنده جواز نمبر )4096۲( واقع 
به قیمت مجموعی )1,999,97۲.00( یک  را  سرک چهلستون، ده مراد خان، مرکز کابل  

میلیون و نو صد و نود و نو هزار و نو صد و هفتاد و دو افغانی اعطا نماید.
اعتراض  توانند  باشند، می  اعتراض در زمینه داشته  اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می 
شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه 
تحکیم کاری زمین سور گل خان واقع قریه نیگارین ولسوالی ناوه والیت هلمند با کود نمبر 
 )D-34060( را به شرکت افغان برادوی دارنده جواز نمبر MAIL/PD/NCB/W/289/98
واقع کارته مامورین مرکز هلمند لشکرگاه، هلمند  را به قیمت مجموعی )3,899,۲57.00( 

سه میلیون و هشت صد و نود و نو هزار و دو صد و پنجاه و هفت افغانی اعطا نماید.
اعتراض  توانند  باشند، می  اعتراض در زمینه داشته  اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

گزارش بازرس مولر به پرونده تحقیقات کیفری تبدیل شد
اطالعـات روز: رسـانه های امریکا گـزارش کردند که 
وزارت دادگسـتری ایـاالت متحـده تصمیـم گرفتـه تا پس 
از بررسـی گـزارش بـازرس مولـر در خصـوص دخالـت 
روسـیه در انتخابـات سـال 2016 آن کشـور، ایـن گزارش 
کیفـری پی گیـری  پرونـده تحقیقـات  به صـورت یـک  را 

. کند
در گـزارش بازرس مولـر هیچ نوع رابطـه مجرمانه ای 
بیـن سـتاد انتخاباتـی دونالـد ترمـپ و روسـیه گـزارش 
نشـده بـود، امـا آقـای ترمـپ را هـم از اتهـام تبانـی تبرئه 

بود. نکـرده 
ترمـپ،  دونالـد  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
در  تحقیقـات  از  اول  روز  از  امریـکا،  رییس جمهـور 
خصـوص نقـش روسـیه در انتخابـات انتقـاد کـرده بود و 
کسـانی را کـه در ایـن تحقیقات نقش داشـتند، بـه خیانت 

متهـم کـرده بـود.
حـال، تغییـر وضعیت گـزارش بازرس مولـر از حالت 
»مـرور کـردن« بـه »تحقیقـات کیفـری«، بدین معنی اسـت 
کـه محققـان و بازرسـان می توانند برای شـاهدان احضاریه  

صـادر کرده و مـدارک مربـوط را ضبط کنند.
هنـوز  کـه  اسـت  نوشـته  تایمـز  نیویـورک  روزنامـه 
مشـخص نیسـت »تحقیقـات در خصـوص چـه نوعـی از 

جـرم انجـام خواهـد گرفـت«.
بررسـی های اداری گـزارش بـازرس مولـر از مـاه می 

امسـال بـا نظارت ویلیـام بار، دادسـتان کل ایـاالت متحده 
و جـان دورهـام، دادسـتان ایـاالت متحده آغاز شـده بود.

آقـای دورهـام مأمور شـده بود تـا تحقیق کنـد که آیا 
انجـام تحقیقـات در خصـوص سـتاد آقـای ترمـپ قانونی 

بوده اسـت یـا خیر.
بـه  امریـکا  کنگـره  در  بـار  آقـای  اپریـل  مـاه  در 
نماینـدگان گفـت کـه بـه اعتقـاد او از سـتاد آقـای ترمـپ 

اسـت. نگرفتـه«  صـورت  جاسوسـی ای  »هیچ گونـه 

رابـرت مولـر پـس از حـدود دو سـال تحقیقـات در 
گـزارش 448 صفحـه ای خـود نتیجه گیـری کـرد که سـتاد 
انتخاباتـی دونالد ترمپ با روسـیه تبانی ای نداشـته اسـت.
گـزارش او همچنیـن 10 مـورد بالقوه »کارشـکنی در 
اجـرای عدالـت« توسـط دونالـد ترمـپ را مشـخص کرد، 
امـا دربـاره ی ارتـکاب این جـرم نتیجه گیری نهایـی نکرد. 
ویلیـام بـار متعاقبـا رییس جمهـوری امریـکا را از این اتهام 

تبرئـه کرد.

رابـرت مولـر در نامه ای از وزیر دادگسـتری خواسـته 
بـود کـه صفحـات حـاوی خالصـه گـزارش را از حالـت 
سانسـور خـارج بکنـد. این در حالی سـت کـه دموکرات ها 

خواهـان انتشـار کامـل گـزارش مذکور شـده بودند.
کمیتـه قضایـی مجلـس نماینـدگان امریـکا خواهـان 
آن شـده اسـت کـه گـزارش کامـل رابـرت مولـر، بـدون 
نادلـر،  بـه کنگـره تحویـل داده شـود. جـری  حذفیـات، 
رییـس دموکـرات کمیته قضایـی مجلس نماینـدگان، گفته 
بـود آن هـا بایـد بـه نسـخه کامل دسترسـی داشـته باشـند.

در بخشـی از گـزارش منتشرشـده بـازرس مولر آمده 
اسـت کـه دونالـد ترمـپ تالش هایـی بـرای جلوگیـری 
از پیشـرفت تحقیقـات داشـته، امـا ایـن تالش هـا بـرای 
پیروی نکـردن اطرافیـان آقـای ترمـپ از دسـتورهای او به 

اسـت. نرسـیده  جایی 
گـزارش مولـر همچنیـن حاکی از آن اسـت کـه آقای 

ترمـپ بـه دنبال برکنـاری او بوده اسـت.
بخـش دیگـری از گـزارش می گویـد دونالـد ترمـپ 
دربـاره ی دیـداری کـه اعضـای سـتاد انتخاباتـی او با چند 
شـهروند روس داشـتند، پاسـخ  گمراه کننده ای داده اسـت.

بخش هایـی از گـزارش بـه دالیـل مختلـف از نسـخه 
منتشرشـده حـذف شـده اند.

یکـی از دالیـل حذف »آسـیب بـه تحقیقـات جاری« 
ذکر شـده اسـت.

دو روزنامه مادریدی مارکا و آ اس دو گزارش متضاد 
درباره سرنوشت نیمکت رئال مادرید منتشر کرده و درحالیکه 
مارکا از زیدان حمایت کرده، آ اس همه چیز را آماده ورود 

مورینیو به برنابئو می داند.
زین الدین  سرنوشت  درباره  شایعه  و  بحث  درحالیکه 
روزها  این  مادرید  رئال  سرمربی گری  نیمکت  روی  زیدان 
ژوزه  شدن  نامزد  درباره  شایعات  انتشار  و  شده  داغ  بسیار 
کرده  پیچیده تر  را  اوضاع  زیدان  عنوان جانشین  به  مورینیو 
به نظر می رسد کمپ رئال مادرید بر سر این دو چهره یعنی 
زیدان و مورینیو به دو میدان تقسیم شده و گروهی حول 

زیدان و گروهی دور مورینیو جمع شده اند.
این واقعیت بیش از هر چیز در دو گزارش چاپ شده 
در دو روزنامه هوادار رئال، یعنی مارکا و آ اس بازتاب یافته 

آرسـنال کـه پنجشـنبه شـب در خانـه خود ورزشـگاه 
ویتوریـا  میزبـان  اروپـا  لیـگ  چارچـوب  در  امیریتـس 
گیمـارش بـود موفـق شـد حریـف پرتگالـی خـود را بـا 

دهـد. نتیجـه 3-2 شکسـت 
ورزشـگاه  خـود  خانـه  در  شـب  پنجشـنبه  آرسـنال 
بـه  رقابتهـا   F گـروه  از  بـازی اش  سـومین  در  امیریتـس 
مصـاف ویتوریـا گیمـارش پرتـگال رفـت و در یـک بازی 
پرافـت و خیـز موفـق شـد بـا گلـی کـه در وقتهـای اضافه 
انتهـای بـازی بـه ثمر رسـاند بـا نتیجـه 3-2 پیروز شـده و 
سـه امتیـاز ایـن بـازی را بـه خـود اختصـاص دهد تـا با 9 

امتیـاز از سـه بـازی در صـدر ایـن گـروه بایسـتد.
ایـن بـازی کـه بـه دلیـل عـدم حضـور اسـم مسـوت 
بازیکنـان آرسـنال خبرسـاز شـده و  اوزیـل در فهرسـت 
اعتـراض هـواداران توپچی هـا بـه اونـای امـری سـرمربی 
تیـم را بـه دنبال داشـت در حالی آغاز شـد که آرسـنالی ها 
خیلـی زود و در دقیقـه 8 بـا گلـی که از مارکـوس ادواردز 
دریافـت کردند دروازه خود را باز شـده دیـده و از حریف 

افتادند. عقـب 
آرسـنالی ها کـه در امیریتـس از حریـف خـود عقـب 
بودنـد تـالش زیـادی بـرای گل زدن کـرده و سـرانجام در 
همـان نیمـه اول و در دقیقـه 32 بـا گل گابریـل مارتینلـی 
بـازی را بـه تسـاوی کشـیدند. امـا ایـن برابـری دو تیم در 
نتیجـه خیلـی طـول نکشـید و چهـار دقیقـه بعـد برونـو 
دوارتـه دوبـاره پرتگالی هـا را پیـش انداخـت تـا نیمه اول 
در خانه آرسـنال به سـود حریـف پرتگالی به پایان برسـد.

است. مارکا در گزارشی مدعی شد در یک نظرسنجی انجام 
شده از هواداران رئال مادرید، زین الدین زیدان از رقیب خود 
پیشی گرفته و هواداران خواهان ماندگار شدن او در این تیم 
هستند. آ اس اما از سوی دیگر در گزارش خود مدعی شد 
همه چیز برای بازگشت مورینیو به برنابئو آماده است و او 
حتی با دستیاران آتی خود در کادر فنی این تیم صحبت کرده.

مارکا در گزارش خود به نظرسنجی انجام شده از طرف 
رئال  هواداران  بین  که  می کند  اشاره  دوس  سیگما  شرکت 
انجام شده است. بر اساس گزارش مارکا تنها 19.4 هواداران 
رئال خواهان اخراج زیدان به دلیل نتایج کسب شده رئال در 
فصل جاری هستند و 31.4 فیصد هواداران خواهان ماندگار 
شدن او در تیم شان هستند. سی فیصد از هواداران رئال هم 
خواهان باقی ماندن زیدان شده اند. به این ترتیب با حساب 

در نیمـه دوم آرسـنال تـالش زیـادی بـرای بـاز کردن 
دروازه حریـف کـرد ولی تالشـهای توپچی هـا ناموفق بود 
تـا اینکـه در دقیقـه 80 نیـکالس پپـه بازیکـن تـازه وارد 
آرسـنالی ها کـه از شـروع فصل جـاری به این تیم پیوسـته 
و از او انتظـار زیـادی مـی رود موفق شـد گل دوم تیمش را 

بـه ثمـر برسـاند و کار را دوبـاره به برابری بکشـاند.
میـدان  ایـن  در  برتـری  بـرای  همچنـان  آرسـنالی ها 
عقربه هـای  درحالیکـه  نهایـت  در  و  می کردنـد  تـالش 
سـاعت دقیقـه 90+2 را نشـان مـی داد ایـن پپـه بـود کـه 
موفـق شـد بـا ثبت یـک دبـل، بـازی را بـا نتیجـه 3-2 به 
سـود تیمـش بـه پایان برسـاند تـا توپچی ها این مسـابقه را 

بـا سـه امتیـاز شـیرین بـه پایـان برسـانند.

مقیاس 1 تا 10 محبوبیت زیدان بین هواداران 5.8 اندازه گیری 
شده است.

که  نشیبهایی  و  فراز  با وجود  می دهد  نشان  نتایج  این 
رئال در فصل جاری از نظر کسب نتایج داشته و با وجود 
وضعیت حساسی که او این روزها در کادر فنی خود با آن 
دست و پنجه نرم می کند ولی توده هوادار رئال همچنان با 

او مهربان هستند.
در بخش دیگر این نظرسنجی 51.2 فیصد از هواداران 
رئال معتقدند که زیدان تا ماه مه سرمربی تیمشان خواهد بود 
و 31.2 فیصد معتقدند او تا آن زمان دوام نخواهد آورد. 1۷.5 
فیصد هم از دادن نظر قطعی به این سوال خودداری کرده  و 

دچار شک و تردید بوده اند.
آنچه ارزش این نظرسنجی را افزایش می دهد این است 

که نظرسنجی پیش از دیدار رئال و گاالتاسارای و در یکی 
از بدترین برهه های زمانی رئال مادرید تحت هدایت زیدان 
انجام شده و پیروزی های اخیر او در لیگ قهرمانان در آن 
در  رئال  بدترین شکستهای  از  یکی  است.  نبوده  تاثیرگذار 
فصل جاری شکست مقابل مایورکا بود که زیدان را بیش از 
هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد و باعث شد شایعات 
درباره اخراج او اوج بگیرد. این همه در حالی بود که او و 
تیمش باید در یک نبرد حیاتی در لیگ قهرمانان به  مصاف 
گاالتاسارای می رفتند. کنفرانس مطبوعاتی زیدان سراسر حول 
مجبور شد  راموس  تیم،  کاپیتان  و  این موضوع می چرخید 
برای حمایت از او وارد میدان شود. اما زیدان با پیروزی مهم 
بر گاالتاسارای قدم مهمی برداشته و موقعیت تیمش در لیگ 

قهرمانان را تثبیت کرد.

جبهه هواداری رئال، همچنان حامی زیدان

پیروزی سخت آرسنال در خانه با دبل نیکالس پپه
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وقتی  استخباراتی سال 2015،  ناکامی  تکرار  از 
به طور  القاعده  کالن  آموزشی  اردوگاه  یک 
شد،  کشف  قندهار  در  روستایی  در  غیرمنتظره 

دانسته می شود.
یک شبه ی  تقریبا  ظهور  همچنین  منتقدان 
و  افغانستان  در  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
با این تهدید را  بی میلی امریکا به مقابله جدی 
تالش پنهانی برای تضعیف طالبان می دانند. باور 
رقیب  به عنوان  داعش  که حضور  است  این  بر 
است  شده  باعث  افغانستان  جنگ  میدان  در 
اگر جزئیاتی چون  کنند.  به مذاکره فکر  طالبان 
امنیت  آژانس  سیا،  سازمان  ارزیابی های  تفاوت 
ناکامی  همچنین  متحده،  ایاالت  ارتش  و  ملی 
»مهار«  به  مبارزه  استراتژی  تغییر  و  استخباراتی 
کم اهمیت  و  افغانستان  شرق  در  داعش  کنترل 
را  استراتژیک  لحاظ  به  منطقه  این  جلوه دادن 
پدیدار  متفاوتی  تصویر  بدهیم،  قرار  هم  کنار 
می شود. نظر غالب این است که شاخه خراسان 
دولت اسالمی ایده سازمان سیا است و توسط 
دولت پنهان ایاالت متحده و حکومت افغانستان 
نیروهای  از  )پس  دوم  دفاعی  خط  به عنوان 
از  اطمینان  منظور  به  طالبان  برابر  در  اربکی( 
ادامه فشار ایاالت متحده با یا بدون توافق صلح، 
این  که  است  این  دیگر  نظر  است.  شده  ایجاد 
گروه برای مقابله با جاه طلبی های اقتصادی چین 
در افغانستان و نظارت بر توانایی های هسته ای 
در  دلیل  همین  به  و  است  شده  ایجاد  پاکستان 
این نظر  پاکستان جا داده شده است.  کنار مرز 
می گوید که دولت پنهان امریکا به صلح و خروج 
عالقه  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامل 
ندارند و از طالبان در بدل تمویل مالی مورد نیاز 
برای بازسازی و توسعه افغانستان، می خواهد که 
در  متحده  ایاالت  نظامی  و  استخباراتی  دستگاه 
افغانستان حضور دایمی یا زمان بندی شده داشته 

باشد.
قوت  نظریه  این  به  که  دیگری  استدالل 
مانند  اسالم گرا  گروه های  حضور  می بخشد 
دولت  خراسان  شاخه  حاال  و  القاعده  طالبان، 
اسالمی است که ایدیولوژی و اهداف مشابه در 
به طور  گروه هایی  چنین  دارند.  افغانستان  خاک 
سنتی مکمل یکدیگرند. رابطه القاعده و طالبان 
از طرف دیگر  امر است.  این  در گذشته شاهد 
به  برای  ابزاری  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
است.  طالبان  قدرت  با  رقابت  و  چالش کشیدن 
عالوه براین، شاخه خراسان دولت اسالمی فاقد 
مخصوص  بروکراتیک  و  سازمانی  استحکام 
دولت اسالمی است. این مسأله ادعای وابستگی 
این گروه به گروه مادر را زیر سوال می برد. در 
جنگی  مزدوران  افغانستان  منازعه  گل آلود  آب 

سعی می کنند ماهی بگیرند.
آزمایشگاه  به عنوان  متأسفانه  افغانستان 
انواع ایده ها، سالح ها، تجهیزات و آزمایش های 
داشته  قرار  استفاده  مورد  توسعه  و  ملت سازی 
است. شک و تردیدها در مورد منشأ و اهداف 
شاخه خراسان دولت اسالمی سواالت بی پاسخ 
بسیاری به همراه دارد. آیا افغانسان قادر به غلبه 
بر چالش شاخه خراسان دولت اسالمی خواهد 
بود؟ اگر طالبان این چالش را از میان بردارد، کار 
اربابان  برای  بزرگ  ناامیدی  و  آن ها  برای  ساده 
و دست اندرکاران شاخه خراسان دولت اسالمی 
خواهد بود. در جنگ افغانستان، حتا مصئونیت 
امریکا  و  ناتو  پایگاهی  درون  تدارکاتی  خطوط 
نام  تحت  طالبان  به  پول  پرداختن  به  وابسته 

»روش معمول« است.

در  را  خود  که  اسالمی  دولت  یا  داعش 
اسالمی«  دولت  خراسان  »شاخه  افغانستان 
متحده،  ایاالت  القاعده،  کنار  در  می خواند، 
محلی  شبه نظامیان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تحت حمایت سازمان سیا یعنی نیروهای اربکی، 
در  قدرت  جنگ  جدید  نسبتا  شرکت کننده ی 
این کشور است. نیروهای اربکی توسط بخش 
شبه نظامی سیا به نام »نیروی زمینی« پس از حمله 
یازده سپتامبر 2001 ایجاد شد. این شبه نظامیان 
تحت حمایت سازمان سیا قرار دارند و خارج از 
صالحیت حکومت افغانستان و نیروهای ارتش 

و پولیس این کشور فعالیت می کنند.
صحنه   در   2014 سال  در  اولین بار  داعش 
افغانستان ظاهر شد. پنتاگون این گروه را به عنوان 
گروه منشعب طالبان پاکستانی خواند که توانایی 
می شود  برآورد  امروزه  دارد.  محدود  عملیاتی 
افغانستان  شرق  روستایی  مناطق  در  داعش  که 
یعنی عمدتا در والیات کنر، ننگرهار، نورستان و 
لغمان مراکز قدرت ایجاد کرده و حدود سه هزار 
در  گروه  این  تاخت وتازهای  دارد.  جنگ جو 
طالبان  توسط   2018 سال  در  جوزجان  والیت 
عقب  امریکایی  نیروهای  هوایی  حمالت  و 
داعشی  گروهک های  اواخر  این  در  شد.  زده 
غرب  در  هرات  و  شمال  در  قندوز  والیت  در 
در  این گروه  عملیاتی  واحد  نیز ظاهر شده اند. 
کابل یکی از خطرناک ترین ها در میان گروه های 
تروریستی فعال در افغانستان است. تنها در سال 
انجام  کابل  در  را  حمله   24 گروه  این   2018
گفته  را شکست.  رکورد شبکه ی حقانی  و  داد 
می شود که حمله  تروریستی ۷ اپریل 201۷ در 
»استکهلم« سویدن که عامل آن رخمت اکیلوف 
)یک ازبیک( بود و باعث کشته شدن 5 نفر شد، 
به تشویق یک رهبر داعش در ننگرهار صورت 
متحد  ملل  سازمان  اخیر  گزارش  است.  گرفته 
مرگ  مسئول  را  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
423 نفر غیرنظامی از مجموع 3812 غیرنظامی 

کشته شده در شش ماه اول سال 2019 می داند.
ابتدا  که  اسالمی  دولت  خراسان  شاخه 
دانسته  پاکستانی  طالبان  شکننده  ائتالف  یک 
می شد، اکنون جنگ جویانی را از سراسر منطقه 
و سوریه  عراق  تاجکستان،  قزاقستان،  از جمله 
به  »قادر  گروه  این  است.  کرده  به خود جذب 
به دنبال  و  تلفاتش«  جبران  برای  سربازگیری 
و  افغان  جوانان  میان  از  سربازگیری  افزایش 
این  که  می شود  گفته  است.  ناراضی  طالبان 
گروه طبق معیارهای افغانستان دست مزد خوبی 
مناطق  بعضی  »در  و  می دهد  جنگ جویانش  به 

معاش چند صد دالری« می پردازد.
بنابر گزارش ها، این گروه از طریق قاچاق 
چوب، مواد مخدر، مواد معدنی مانند الجورد در 
شرق افغانستان و سایر منابع درآمد مانند اخاذی 
ابتدا شاخه  تأمین می شود. گفته می شود که در 
خراسان دولت اسالمی از رهبری این گروه در 
خاورمیانه کمک مالی دریافت می کرد، اما اکنون 

به خودکفایی رسیده است.

)هواپیماهای  تکنولوژی  به  وابسته  جاسوسی 
رهگیری  و  تماس ها  شنود  سرنشین،  بدون 
انسانی«  »هوش  به  نسبت  که  است  سیگنال ها( 
تفسیر  مستعد  رو  این  از  و  دارد  کم تری  دقت 
است  نظر  این  به  امریکا  ارتش  است.  نادرست 
در  است  قادر  افغانستان  در  اسالمی  دولت  که 
ازدیاد  را  جنگ جویانش  تعداد  لزوم  صورت 
بخشد، بنابراین، این گروه را یک تهدید جدی 
تلقی می کند. چنین نظری از جانب ارتش امریکا 
در مورد خطر این گروه تالش برای جلوگیری 

دیدگاه هایی در مورد ظهور داعش در افغانستان

نیمه ی اول سال 2019 استراتژی خود را رسما 
است،  داده  تغییر  داعش  »مهار«  استراتژی  به 
درحالی که در جاهای دیگر افغانستان استراتژی 

ایاالت متحده »مبارزه با شورش« است.
ارزیابی  است،  شده  گزارش  چنان که 
شاخه  اثربخشی  و  اندازه  مورد  در  استخباراتی 
و  پنتاگون  بین  ظاهرا  اسالمی  دولت  خراسان 
از  متفاوت  سیا  سازمان  و  ملی«  امنیت  »آژانس 
این  تفاوت  دلیل  از  بخشی  است.  درآمده  آب 
سازمان های  ارزیابی  که  است  این  ارزیابی ها 

در سال 2008، جنرال »استین میلر«، فرمانده 
افغانستان تصمیم گرفت  نیروهای امریکایی در 
نیروهای  رهبری  تحت  را  ویژه ای  کارگروه 
پولیس  ویژه  واحدهای  کنار  در  امریکایی 
بین بردن جنگ جویان داعش  از  برای  افغانستان 
ایجاد کند. این کارگروه قرار بود پس از دست یابی 
به توافق صلح در افغانستان »تهداب یک نیروی 
ضدتروریستی« پس از خروج نیروهای امریکایی 
باشد. با این حال، طالبان در گفت وگوهای دوحه 
ایده مخالفت کردند و اصرار داشتند که  این  با 
آن ها می توانند شاخه خراسان دولت اسالمی را 
شکست دهند. برخی از مخالفان این ایده مانند 
که  اسالم گرا  روحانی  مسلم دوست،  عبدالرحیم 
در پاکستان بازداشت و در گوانتانامو زندانی بود، 
پاکستان شاخه خراسان دولت  فکر می کنند که 
مقامات  درحالی که  کرده اند  ایجاد  را  اسالمی 

امریکایی این را نمی پذیرند.
امریکا  اطالعاتی  مقامات  این که  جالب 
قلمروی را که در شرق افغانستان تحت کنترل 
شاخه خراسان دولت اسالمی قرار دارد، به لحاظ 
این  می گویند  و  می دانند  کم اهمیت  استراتژیک 
طرفدار  نیروهای  کنترل  تحت  هم  بی آن  منطقه 
پنتاگون  مقامات  این که  جالب تر  نبود.  دولت 
نمی توانند  آن ها  که  بودند  گفته  سال 201۷  در 
دوردست  مناطق  این  در  را  داعش  نیروهای 
از  متحده  ایاالت  دهند.  شکست  افغانستان 

داعش اولین بار در سال ۲۰۱۴ در صحنه  افغانستان ظاهر شد. پنتاگون این 
گروه را به عنوان گروه منشعب طالبان پاکستانی خواند که توانایی عملیاتی 
محدود دارد. امروزه برآورد می شود که داعش در مناطق روستایی شرق 
افغانستان یعنی عمدتا در والیات کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان مراکز 
قدرت ایجاد کرده و حدود سه هزار جنگ جو دارد. تاخت وتازهای این گروه 
در والیت جوزجان در سال ۲۰۱۸ توسط طالبان و حمالت هوایی نیروهای 
امریکایی عقب زده شد. در این اواخر گروهک های داعشی در والیت 
قندوز در شمال و هرات در غرب نیز ظاهر شده اند. واحد عملیاتی این 
گروه در کابل یکی از خطرناک ترین ها در میان گروه های تروریستی فعال 
در افغانستان است. تنها در سال ۲۰۱۸ این گروه ۲۴ حمله را در کابل انجام 

داد و رکورد شبکه ی حقانی را شکست.
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