
برای مبارزه 
با خشونت علیه زنان، فقط 

شعار کافی نیست
از  یکی  زنان  علیه  خشونت 
حقوق  تخطی های  نوع  گسترده ترین 
بشری به شمار می رود. این نوع خشونت 
در افغانستان فراگیرتر از هرجای دیگری 
در جهان است. با این که هیچ جای جهان 
عاری از خشونت علیه زنان نیست و به 
بر  خشونت  فرهنگ،  و  عرف  بهانه ی 
قرار  چشم پوشی  مورد  و  تحمیل  زنان 
پدیده  این  با  مبارزه  برای  اما  می گیرد، 
صورت  هم  زیادی  عملی  تالش های 
مقابل  در  اما  افغانستان  در  می گیرد. 
تالش های  زنان  علیه  گسترده  خشونت 
وضعیت  این  پیامد  است.  ناچیز  عملی 
است.  بوده  سنگین  کنون  تا  زنان  برای 
تا  گرفته  اجتماعی  ناگوار  پیامدهای  از 
دیگر،  عبارت  به  اقتصادی.  و  فرهنگی 
عجین  افغانستان  در  زنان  با  خشونت 

شده است.
کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت 
بین المللی ساالنه  کمپین  زنان یک  علیه 
است که از 25 نومبر )روز جهانی مبارزه 
با خشونت علیه زنان( آغاز می  و تا 10 
ادامه  بشر(  )روز جهانی حقوق  دسامبر 
برای  افغانستان تالش ها  در  اما  می یابد. 

کاهش خشونت...
۲
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یک شنبه  ۱۰ قوس ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۵۷

دولت سنگاپور فیس بوک 
را مجبور به انتشار 
یک اصالحیه کرد

اطالعات روز: دولت سنگاپور روز 
شنبه فیس بوک را مجبور کرد که یک 

قانون داخلی این کشور...
۶

میرحسین موسوی 
سرکوب اعتراضات اخیر را به 
کشتار میدان ژاله تشبیه کرد

موسوی  میرحسین  روز:  اطالعات 
اعتراضات  پیامی سرکوب  انتشار  با 

اخیر را با کشتار معترضان در...
۶

تکذیب شایعات؛ 
دورتموند سانچو را 

نمی فروشد
با وجود شایعات اخیر، مدیر ورزشی 
فروش  دورتموند  بوروسیا  باشگاه 

جیدون سانچو در ماه جنوری را...
۷

باشگاه  رئیس  بارتومئو،  جوزپ 
بهترین  را  مسی  لیونل  بارسلونا، 

بازیکن تاریخ فوتبال می داند...

جوزپ بارتومئو: 
بدون شک مسی بهترین 

بازیکن تاریخ است

۷

۵

پایان مهلت چهارروزه ی ثبات و همگرایی؛ 
کمیسیون: بدون بررسی، ابطال آرا 

غیرقانونی است

چرا لفاظی ترمپ این قدر موثر است؟ سه ماه پس از حمله ی طالبان بر شهر قندوز؛ 
»طالبان در 3 کیلومتری شهر 

حضور دارند«

مردم و حکومت؛ 
امکان و فرصت اعتراض

رییس جمهور  که  می شود  روشن  کم-کم 
انتخابات  بازنده ی  غنی،  اشرف  افغانستان،  فعلی 
ریاست جمهوری است. کسانی خواهند پرسید که 

این را براساس چه سند و مدرکی می گویم. 
پاسخ:

اصرار  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  تیم 
تنها  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می ورزد 
صاحبان شان  هویت  که  بشمارد  معتبر  را  آرایی 

توسط دستگاه بیومتریک تثبیت شده باشند...

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
ایاالت  میان  اخیر  تماس های  از  استقبال  ضمن 
متحده ی امریکا و گروه طالبان، همچنان گفته است 

که ناتو روند صلح افغانستان را زیر نظر دارد.
روز  را  اظهارات  این  استولتنبرگ  آقای 
است.  کرده  مطرح  خبری  نشست  یک  در  جمعه 
منظم  به طور  امریکا  که  است  افزوده  همچنان  او 

درباره ی روند صلح افغانستان به...

امکان و فرصت اعتراض مدنی، از هر نشانی و با هر 
هدف و مرامی که باشد، خوب است. از این رو که اساس 
اعتراض  امکان و فرصت  باز همین  مردم ساالری و جوامع 
و  امکان  که  آن جا  مقابل،  نقطه ی  در  است.  داشتن  مدنی 
فرصت اعتراض نباشد، ساختار غیر مردم ساالر و بسته است 
که در مقابل اعتراض، خشونت اعمال می کند. حفظ امکان 
و فرصت برابر اعتراض برای همه، تفکیک عمده ی جوامع 
مردم ساالر و باز با جوامع غیر مردم ساالر و بسته است. امکان 
با همکاری  باز  و فرصت اعتراض در جوامع مردم ساالر و 
قدرت فراهم می شود؛ ساختار قدرت طوری است که فضای 
مناسب برای اعتراض داده می شود و امکان و فرصت ابراز 
نظر مخالف را از سطح اصالح گرفته تا تغییر در خود دارد. 
حضور مردم به خیابان ها به رسمیت شناخته می شود و اگر 

حکومت امکان اعمال خواسته های معترضین را...

سه ماه از تهاجم سنگین گروه طالبان بر شهر استراتژیک 
از  اما شماری  اکنون  قندوز در شمال شرق کشور می گذرد. 
مقام های محلی قندوز می گویند که جنگ جویان طالبان در 
تالش  در  و  کرده  تجمع  شهر  این  حومه ی  کیلومتری  سه 

حمله بر شهر قندوز هستند.
صفی اهلل امیری، معاون شورای والیتی قندوز در صحبتی 
با روزنامه اطالعات روز می گوید که هم اکنون جنگ جویان 
در  ابراهیم خیل  و  شرق  در  چرخاب  ساحات  در  طالبان 
در شمال  در جنوب، چقور قشالق  علی خیل  جنوب شرق، 
شهر قندوز تجمع کرده اند. به گفته ی او، این گروه در تالش 

حمله ی دوباره به این شهر است.
امین اهلل آیدین، عضو این شورا نیز می گوید که طالبان 

در حومه های نزدیک شهر قندوز موضع گرفته اند...

ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  استفاده  شیوه ی 
است.  خنده دار  مواردی  در  انگلیسی  زبان  از  متحده 
پیروی می کنند: دو  از ساختار مشابهی  اغلب  او  تویت های 
در  و  احساسی  عبارت  یا  کلمه  یک  سپس  کوتاه،  جمله ی 
آخر عالمت تعجب. )ترمپ در 12 جون پس از تیراندازی 
در »اورالندو« در تویتی نوشت: »ما باید باهوش باشیم!«( او 
نام  آن ها گذاشته  القابی که خودش روی  با  رقبای خود  از 
»تِد کروز دروغ گو«  برای نمونه »مارک کوچولو«،  می گیرد. 
و »هیالری شیاد«. واژگانی که ترمپ استفاده می کند اغلب 
نحوه  ی  توصیف  برای  بزرگ«  »لیگ  مانند  است،  بی ادبانه 
]که   »schlonged« انگلیسی  واژه  یا  کارهایش  انجام 
شدت قباحت آن در حدی است که رسانه ها از ذکر معنای 
که  کسی  توصیف  برای  مترجم[   - می کنند  خودداری  آن 
انتخاباتی  مبارزات  طی  باشد.  شده  بدی  شکست  متحمل 

ترمپ در سال 2016، قسم خوردن های وی... در آزمونگاه تاریخی

دبیر کل ناتو: 
روند صلح افغانستان را 

زیر نظر داریم

۴ ۴ ۳ ۳

۲



صفحه ویـژه جـوانان
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چهار غیرنظامی به شمول یک سرمعلم مکتب توسط طالبان در بغالن کشته شدند
اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت بغالن می گویند که چهار غیرنظامی به شمول 

یک سرمعلم مکتب در ولسوالی دوشی این والیت از سوی طالبان کشته شده اند.
جاوید بشارت، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت بغالن به روزنامه اطالعات 
از  این رویداد دو شب پیش )جمعه، 8 قوس( در ساحه ی »کیله گی«  روز گفت که 

مربوطات ولسوالی دوشی رخ داده است.
آقای بشارت همچنان گفت که جنگ جویان وابسته به گروه طالبان در ابتدا یک 

سرمعلم مکتب را از خانه اش بیرون کرده و پس از آن به قتل رسانده اند.

به گفته ی او، دو پسر این سرمعلم مکتب و یک غیرنظامی دیگر نیز در این رویداد 
از سوی جنگ جویان طالب کشته شده اند. تا کنون دلیل و انگیزه ی این قتل مشخص 

نشده است. گروه طالبان نیز تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
بامیان،  قندز،  تخار،  والیت های  با  همسایگی  در  و  کشور  شمال شرق  در  بغالن 
»هدف«  یک  طالبان  گروه  و  دولت  برای  که  دارد  قرار  سمنگان  و  بدخشان  پروان، 
استراتژیک به حساب می آید. این والیت همچنان یکی از والیات ناامن کشور محسوب 

می شود.

درحالی که  است.  کم رنگ  زنان  علیه 
عمال خشونت علیه زنان سیر صعودی 
دارد. براساس آخرین گزارش کمیسیون 
حقوق بشر افغانستان، در هفت ماه سال 
1۳۹8 خورشیدی دوهزار و ۷62 مورد 
خشونت با زنان در این کمیسیون ثبت 
شده که نسبت به سال گذشته بیش تر از 
هشت درصد افزایش را نشان می دهد. 
هنوز  که  آمده  بشر  حقوق  گزارش  در 
خشونت  انواع  با  افغانستان  در  زنان 
این گزارش  مواجه اند. بدترین خبر در 
این است که ۹۷ درصد خشونت ها در 
روشن  معنای  می گیرد.  صورت  خانه 
این که  جز  نیست  چیزی  وضعیت  این 
بپذیریم برای کاهش خشونت علیه زنان 
گام عملی و موثر برداشته نشده است. 

در  زنان  علیه  خشونت  از  وقتی 
در  می آید،  میان  به  سخن  افغانستان 
واقع خشونت جسمی مد نظر است یا 
دست کم شناخت مردم از خشونت در 
خشونت  درحالی که  است،  حد  همین 
از  فراتر  افغانستان  در  زنان  علیه 
خشونت جسمی است. اما مصداق های 
پوشیده  زنان  علیه  خشونت  دیگر 
گزارش  در  است.  مانده  ناشناخته  و 
که  است  آمده  بشر  حقوق  کمیسیون 
از مجموع انواع خشونت های ثبت شده 
خشونت  آن  مورد   ۴1 و  یک هزار 
روانی و کالمی است. 861  مورد دیگر 
۴85  مورد خشونت  فیزیکی،  خشونت 
اقتصادی، 12۳ مورد خشونت جنسی و 
است.  خشونت ها  سایر  نیز  مورد   252
وقت از مردم پرسیده شود شاید کم تر 
کالمی،  روانی،  خشونت های  کسی 
انواع  جمع  در  را  جنسی  و  اقتصادی 
خشونت ها علیه زنان قرار دهد. زنان و 
دختران زیادی در کشور هر  ساله قربانی 
نوع  این  اما  خشونت جنسی می شوند، 
و  است  جامعه  در  تابوها  از  خشونت 
که  یعنی  این  می شود.  کتمان  همواره 
هنوز در افغانستان مبارزه با خشونت بر 
قرار  مراحل خود  ابتدایی ترین  در  زنان 

دارد. 
برای میارزه در برابر خشونت علیه 
گسترده  برنامه های  است  الزم  زنان 
طرف  یک  از  شود.  گرفته  روی دست 
الزم است پدیده ی خشونت علیه زنان 
آگاهی دهی  و  نکوهش شود  در جامعه 
در  حقوقی  و  بشری  حقوق  الزم 
و  گیرد  صورت  رسانه ها  و  کارگاه ها 
و  جرم  این  جزایی  کیفرهای  از  مردم 
خشونت  مجرمان  قانونی  پی گرد  لزوم 
طرف  در  شوند.  آگاه  زنان   علیه 
در  نباید  حکومت  مسئولیت  دیگر، 
شود.  خالصه  کمپینی  شعارهای  حد 
حکومت باید اصالحات الزم را در نظام 
و شیوه ی کاری نهادهای عدلی و قضایی 
کشور به جود  آورد. باید قانون در برابر 
زنان  افرادی که مرتکب خشونت علیه 
می شوند، رفتار سخت گیرانه تری داشته 
این  از  نیست.  چنین  درحالی که  باشد، 
نگاه معنای افزایش روزافزون خشونت 
که  است  این  افغانستان  در  زنان  علیه 
سیستم حقوقی نتوانسته است از زنان به 

اندازه ی مطلوب حفاظت کند.
کمپین 16 روزه باید فرصتی باشد 
تا خشونت علیه زنان کاهش یابد. تنها 
حکومت  عمل  در  نیست.  کافی  شعار 
که  دهد  تغییر  را  خود  رفتار  این  باید 
برخورد  زنان  حقوق  با  گسترده  به طور 
برای  آن  از  همیشه  و  می کند  سیاسی 
و  کوتاه مدت  اهداف  به دست آوردن 
شعار سیاسی استفاده شده است و کاری 
برای »تغییر بنیادی« در وضعیت زنان در 
کشور در اولویت های حکومت نبوده و 
داشته  سیاسی  و  نمایشی  جنبه  بیش تر 
نیز الزم است  ابعاد دیگر  اما در  است. 
که برخورد با خشونت علیه زنان از فاز 
پروژه و راه های درآمد زایی بیرون شود. 
باید برای حل این مشکل نگاه دلسوزانه 

وجود داشته باشد.
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کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
جنگ جوی   11 که  است  کرده  اعالم 
گروه داعش در نتیجه ی حمالت هوایی 
نیروهای افغان در ولسوالی اچین والیت 

ننگرهار کشته شده اند.
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت 
به روزنامه  دفاع دیروز )شنبه، ۹ قوس( 
اطالعات روز گفت که این جنگ جویان 
در ادامه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی 
و دفاعی در ولسوالی اچین کشته شده اند.
که  گفت  همچنان  امان  آقای 
طرف  این  به  چندی  از  عملیات  این 
وجود  از  اچین  کامل  پاکسازی  برای 

جنگ جویان داعش راه اندازی شده است.
از  زیادی  بخش های  او،  گفته ی  به 
ولسوالی اچین تا کنون از وجود داعش 
این گروه  پاکسازی شده و جنگ جویان 
ولسوالی  این  دوردست  نقاط  در  تنها 

حضور دارند. 
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون 
اخیر شمار زیادی  ماه  افزود که در یک 
اعضای  با  داعش  جنگ جویان  از 
بیش  به  تعدادشان  که  خانواده های شان 
نتیجه ی  در  می رسد،  نفر  یک هزار  از 
فشارهای نظامی به نیروهای دولتی تسلیم 

شده اند.

از  آن عده  که  کرد  تأکید  او 
جنگ جویان داعش که تسلیم نشوند، به 

شدت سرکوب خواهند شد.
دولت  که  است  حالی  در  این 
گروه  کامل  شکست  اخیر  افغانستان 
داعش را در والیت ننگرهار اعالم کرده 
دولت  ارشد  مقام های  گفته ی  به  است. 
افغانستان، جنگ جویان داعش در برخی 
از  اما  دارند،  حضور  نیز  دیگر  والیات 
سوی نیروهای امنیتی و دفاعی سرکوب 

خواهند شد. 
رییس جمهور اشرف غنی در تاریخ 
بیست وهشتم عقرب در سفری به ننگرهار 

گفته بود که شکست جنگ جویان گروه 
برای  تنها  نه  ننگرهار  والیت  در  داعش 
این والیت و افغانستان، بلکه برای منطقه 

نیز یک دست آورد بزرگ می باشد.
برای  را  دست آورد  این  غنی  آقای 
نیروهای  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای 
ننگرهار  والیت  مردم  و  مردمی  خیزش 

تبریک گفته بود.
افغانستان  در شرق  ننگرهار  والیت 
می آید.  حساب  به  ناامن  والیت های  از 
گروه های داعش و طالبان در بخش هایی 
این والیت فعالیت دارند. داعش ننگرهار 

را به عنوان خاستگاه شان می پندارند.

۱۱ جنگ جوی داعش در اچین ننگرهار کشته شدند

فرمانده لوای سرحدی ارتش در هلمند در یک انفجار کشته شد
سرحدی هلمند در این انفجار کشته شده است. او همچنان 
گفت که سه نفر دیگر از جمله سردار محمد سروری، یک 

خبرنگار در این رویداد زخمی شده اند.
گرفته  عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت  طالبان  گروه 
است. والیت هلمند در جنوب افغانستان یکی از والیت های 
ناامن کشور به حساب می آید. جنگ جویان گروه طالبان در 

بخش هایی این والیت حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت هلمند می گویند 
که یک کاروان نظامی در مربوطات ولسوالی ناوه این والیت 

هدف یک انفجار ماین کنار جاده ای قرار گرفته است.
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  همدرد،  زمان  محمد 
هلمند به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی 
ساعت ۹:۳0 دقیقه ی صبح دیروز )شنبه، ۹ قوس( در مسیر 

ولسوالی مارجه از مربوطات ولسوالی ناوه رخ داده است.

در همین حال، عمر زواک، سخن گوی والی هلمند نیز 
به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد در ساحه ای 

بین ولسوالی های ناوه و مارجه رخ داده است.
به گفته ی او این انفجار هنگامی رخ داده است که یک 
کاروان نیروهای امنیتی همراه با شماری از خبرنگاران محلی 

به سوی ولسوالی مارجه در حرکت بودند.
آقای زواک گفت که جنرال ظاهرُگل مقبل، فرمانده لوای 

ینس  روز:  اطالعات 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو ضمن 
استقبال از تماس های اخیر میان 
ایاالت متحده ی امریکا و گروه 
طالبان، همچنان گفته است که 
را  افغانستان  صلح  روند  ناتو 

زیر نظر دارد.
این  استولتنبرگ  آقای 
اظهارات را روز جمعه در یک 
کرده  مطرح  خبری  نشست 
است. او همچنان افزوده است 
که امریکا به طور منظم درباره ی 
به  افغانستان  صلح  روند 
هم پیمانان ناتو گزارش می دهد.
خبری  نشست  این  در  او 

مایک  که  است  کرده  عالوه 
امریکا  خارجه ی  وزیر  پمپئو، 
نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  و 
مورد  در  وزارت  این  ویژه ی 
با  افغانستان  صلح  روند 
هم پیمانان ناتو بحث کرده و به 

آنان گزارش داده اند.
خاطرنشان  ناتو  کل  دبیر 
وقت،  تمام  »ما  است:  کرده 
هستیم  مشاوره  حال  در 
به خاطری که این تنها مسأله ی 
داخل  در  متحده  ایاالت 
این  باید  ما  نیست،  افغانستان 
را به یاد داشته باشیم که آن جا 
شماری  هم چنان  ]افغانستان[ 

نیز  غیرامریکایی  نیروهای  از 
حضور دارند.«

در  استولتنبرگ  آقای 
که  است  گفته  حال  عین 
در  ناتو  کنونی  مأموریت 
افغانستان به خاطر جلوگیری از 
تبدیل شدن این کشور به النه ی 
بین المللی  هراس افگنان  امن 

است. 
خواسته  نیز  طالبان  از  او 
مذاکره  میز  در  باید  که  است 
کل  دبیر  کنند.  و صلح  نشسته 
این  که  است  کرده  تأکید  ناتو 
سازمان به حمایت از نیروهای 
امنیتی افغان ادامه می دهد و در 

کنار آن از هر تالشی که برای 
رسیدن به یک راه حل سیاسی 

باشد، نیز حمایت می کند.
که  است  حالی  در  این 
دونالد  گذشته  پنج شنبه شب 
ایاالت  رییس جمهور  ترمپ، 
سفر  یک  در  امریکا  متحده ی 
از  افغانستان،  به  غیرمنتظره 
صلح  مذاکرات  دوباره ی  آغاز 

با طالبان خبر داده بود.
سخنرانی  در  ترمپ  آقای 
امریکایی  نظامیان  جمع  در 
اکنون  طالبان  که  بود  گفته 
طرفدار توافق صلح و برقراری 
می خواهند  و  آتش بس اند 

گفته  او  دهند.  انجام  توافقی 
آیا طالبان  بود خواهیم دید که 
برسند  توافقی  به  می توانند 
برسند  »اگر  گفت:  او  نه.  یا 
هم  نرسیدند  اگر  رسیدند،  که 

اشکالی ندارد.«
پیشتر  که  بود  گفته  ترمپ 
امریکا می خواست با طالبان به 
آن که  از  پس  اما  برسد،  توافق 
را  امریکایی  طالبان یک سرباز 
با  توافق  از  کشور  این  کشتند، 
آنان خودداری کرد. او گفت که 
در شش ماه اخیر در مذاکرات 
بزرگ  پیشرفت  طالبان  با 

به دست آمده است.

دبیر کل ناتو: 
روند صلح افغانستان را زیر نظر داریم

سخیداد هاتف 

در آزمونگاه تاریخی

در  اشتراک  اجازه  حکومتی  کارمندان 
امنتیتی  نیروهای  به  نشد؛  داده  اعتراض 
دستور برخورد قاطع داده شد؛ برای محدود 
»کانتینر«  خیابان ها  در  اعتراض  نگهداشتن 
نقطه ی  و  اعتراض  مسیر  شد؛  گذاشته 
معترضان  خواست  خالف  تجمع  اصلی 
وجود  با  گردید.  محدود  و  شد  داده  تغییر 
اعتراض  امنیت  تأمین  در  حکومت  این 
ناکام بود و بعد از حادثه ی دهمزنگ نیز به 
این طوری  نداد.  گوش  معترضان  خواست 
و  سیاسی  برخورد  اجتماعی  جنبش  یک  با 
سلیقه ای صورت گرفت و بیش تر به تخریب 
رسمیت  به  تا  شد  کوشیده  آن  سرکوب  و 
شناختن آن. در مورد جنبش رستاخیز تغییر 
نیز حکومت دست به محدودسازی فضا زد 
و خواست جنبش را نادیده گرفت. حکومت 
اعتراض کننده ها  رسیدن  مانع  کرد  تالش 
مقابل  در  شود،  تجمع  اصلی  نقطه ی  به 
فشار  شامل  خشونت،  از  اعتراض  کننده ها 
شلیک  همه  از  مهم تر  و  اشک آور  گاز  آب، 
نیروهای  و  گرفت،  کار  هوایی،  و  مستقیم 

هیئت یک رییس جمهور تابع قانون. به همین 
خاطر، در نزد او این مساله حل است که اگر 
کشور  رییس جمهور  قانونی  روش  به  نتواند 
شاه  ناتمام  فصل  خودش  قول  به  )و  بماند 
امان اهلل را تمام کند( حق دارد به شیوه های 
فراقانونی تداوم قدرت خود را تضمین کند. 

قاعده ی دموکراتیک، اما منوط به خوب 
بودن و بد بودن افراد نیست. یک رییس جمهور 
باشد،  مملکت  یک  تاریخی  منجی  اگر  حتا 
چنانچه در یک انتخابات دموکراتیک شکست 
بخورد، باید قدرت را واگذار کند و کارهای 

به  و  اعمال کردند  تا حدی خشونت  امنیتی 
دنبال اعتراض کننده ها افتادند که باعث کشته 
اعتراض کننده ها  از  تعدادی  زخمی شدن  و 
ثبات و همگرایی  اعتراض  گردید. در مورد 
اما برخورد طور دیگر بود؛ اعتراض با وجود 
مخالفت حکومت در مسیر اصلی آن برگزار 
شد. خواست حکومت برگزاری اعتراض در 
اعتراض کننده ها  که  بود  حضوری«  »چمن 
خالف آن مطابق اعالمیه ی خویش اعتراض 
را در »فواره آب« برگزار کردند. در جریان 
اعتراض نه از استفاده ی قوه ی قهری خبری 
هم  نه  و  بود  خبری  آب  فشار  از  نه  و  بود 
برنامه ی  مطابق  اعتراض  اشک آور.  گاز  از 
قطع نامه  خوانش  با  و  شد  برگزار  معترضین 

پایان یافت. 
با  حکومت  برخورد  که  می شود  دیده 
ارزش های  مبنای  بر  و  همسان  اعتراض ها 
مردم ساالری و جامعه باز نبوده است. فضای 
رستاخیز  و  روشنایی  جنبش  برای  اعتراض 
تغییر در مقایسه با اعتراض ثبات و همگرایی 
به مراتب محدودتر بوده است. حاال پرسش 

ناتمام خود -در مقام رییس جمهور- را ناتمام 
بگذارد. همه ی رییس جمهورهای جهان وقتی 
از حسرت  پر  با دل  کنار می روند  قدرت  از 
کنار می  روند. این قاعده ی بازی دموکراتیک 

است. 
به  دادن  تن  با  می تواند  غنی  اشرف 
قواعد دموکراتیک و پذیرفتن نتایج انتخابات 
تاریخ  در  خود  از  ارزشمندی  بسیار  میراث 
رفتن  کنار  اهمیت  بگذارد.  بجا  این سرزمین 
انتخابات  یک  نتیجه ی  )در  قدرت  از  او 
دموکراتیک( کم تر از کارکردهای مثبت دیگر 

ثبات و همگرایی  اعتراض  این است که در 
برخورد  با  که  بوده  متفاوت  چیزی  چه 
حکومت  محدودکننده ی  و  خشونت بار 
پاسخ  می رسد  به نظر  است؟  نشده  مواجه 
و  سیاسی  بالقوه ی  قدرت  در  طرف  یک  از 
اقتصادی و از طرف دیگر در قدرت بالفعل 
پیشگامان  است.  آن  سازمان دهندگان  نظامی 
اعتراض ثبات و همگرایی، برخالف جنبش 
قدرت  از  بخشی  رستاخیز،  و  روشنایی 
سیاسی اند، از توان اقتصادی باال برخوردارند 
اعمال خشونت  امکان  مقابل خشونت  و در 
داشته اند  اذعان  خود  که  طوری  دارند.  را 
نظامی  نیروی  از  استفاده  صورت  »در  که 
افغانستان به جنگ خواهد رفت و این باعث 

از هم پاشی نیرو های امنیتی خواهد شد.«
می توان نتیجه گرفت که برخورد خوب 
نه  همگرایی  و  ثبات  اعتراض  با  حکومت 
جامعه  و  مردم ساالری  ارزش های  براساس 
متقابل  برخورد  از  ترس  براساس  که  باز 
خشونت بار بوده است. تعدادی از پیشگامان 
به مردم ساالری و جامعه  اعتراض خود  این 
و  سرکوب  از  بخشی  و  ندارند  باور  باز 
اعتراض های  برای  فضا  محدودسازی 
بنابراین  بوده اند.  تغییر  رستاخیز  و  روشنایی 
یک  به عنوان  نه  همگرایی  و  ثبات  اعتراض 
یک  به عنوان  که  اجتماعی-مدنی  حرکت 
دیده  باید  قدرت طلبانه  و  سیاسی  حرکت 
شود و مورد مطالعه قرار گیرد. این اعتراض 
به  اعتراضی  تا  بوده  قدرت  نمایش  بیش تر 
به  ما  پیام  با  آن.  اجتماعی-مدنی  معنای 
از همان مسیری که خودمان  میدان می آییم، 
می خواهیم حرکت می کنیم، به نقطه ی اصلی 
در  اگر  و  می کنیم،  تجمع  می خواهیم  که 
مقابل ما از خشونت کار گرفته شود، ما هم 
دست به خشونت خواهیم زد. حکومت هم 
برای برخورد خوب با این اعتراض امتیازی 
حکومت  که  رو  آن  از  نمی کند.  کسب 
اگر  است.  نداشته  مقابل  در  انتخابی دیگری 
در  را  از خشونت  استفاده  توانایی  حکومت 
دو  با  آن  برخورد  به  توجه  با  می دید،  خود 
استفاده  آن  از  شک  بدون  دیگر،  اعتراض 
در  اعتراض  دو  آن  خواست  چه  می برد. 
مقابل خواست ثبات و همگرایی از حکومت 

به مراتب کم تر بود. 
امکان  ملی  وحدت  حکومت  در  باری، 
و فرصت اعتراض برای مردم وجود نداشته. 
جنبش های  قالب  در  مردمی  اعتراض های 
که  آن جا  و  گردیده  سرکوب  اجتماعی 
یافته  اعتراض  فرصت  و  امکان  گروهی 
مبنای  بر  تا  بوده  سیاسی  بیش تر  دلیل اش 

ارزش های مردم ساالری و جامعه باز. 

او در زمان ریاست جمهوری نیست. افغانستان 
به نمونه ای راستین از واگذاری بدون خشونت 
قدرت نیاز دارد. نسل های بعدی ما از اشرف 
این چنین  مقطعی  در  بصیرتش  به دلیل  غنی، 
کرد.  خواهند  یاد  نیکویی  به  کشور،  بحرانی 
اما اگر اشرف غنی در طمع ماندن در قدرت 
کشور را در بحرانی عمیق تر غرق کند، نامش 
به عنوان برباد دهنده ی یک فرصت تاریخی به 

نسل های بعدی منتقل خواهد شد. 
کدام  شما  انتخاب  رییس جمهور،  آقای 

است؟

هر  از  مدنی،  اعتراض  فرصت  و  امکان 
نشانی و با هر هدف و مرامی که باشد، خوب 
و  مردم ساالری  اساس  که  رو  این  از  است. 
اعتراض  فرصت  و  امکان  همین  باز  جوامع 
آن جا  مقابل،  نقطه ی  در  است.  داشتن  مدنی 
که امکان و فرصت اعتراض نباشد، ساختار 
مقابل  در  که  است  بسته  و  مردم ساالر  غیر 
حفظ  می کند.  اعمال  خشونت  اعتراض، 
همه،  برای  اعتراض  برابر  فرصت  و  امکان 
با  باز  و  مردم ساالر  جوامع  عمده ی  تفکیک 
جوامع غیر مردم ساالر و بسته است. امکان و 
فرصت اعتراض در جوامع مردم ساالر و باز 
ساختار  می شود؛  فراهم  قدرت  همکاری  با 
قدرت طوری است که فضای مناسب برای 
فرصت  و  امکان  و  می شود  داده  اعتراض 
ابراز نظر مخالف را از سطح اصالح گرفته تا 
تغییر در خود دارد. حضور مردم به خیابان ها 
اگر حکومت  و  می شود  شناخته  به رسمیت 
را  معترضین  خواسته های  اعمال  امکان 
نداشته باشد، کنار می رود. البته واضح است 
که در ساختارهای مردم ساالر روش اعتراض 
و خواسته های اعتراضی می تواند شامل کدام 

موارد باشد. 
این  در  اشاره شده،  موارد  به  توجه  با 
اعتراض  فرصت  و  امکان  بررسی  به  کوتاه 
مدنی داشتن در دوره ی حکومت به اصطالح 
با  نوشته  این  پرداخته می شود.  ملی  وحدت 
توجه و اشاره به اعتراض روز جمعه، هشت 
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی   ،1۳۹8 قوس 
در  که  طوری  می شود.  پرداخته  همگرایی« 
داشتن  مدنی  اعتراض  فرصت  و  امکان  آن 
روشنایی«،  »جنبش  اعتراض،  سه  مورد  در 
تغییر«،  رستاخیز  »جنبش   ،1۳۹5 سال 
و  ثبات  دسته ی  اعتراض  و   ،1۳۹6 سال 
حکومت  ظرفیت  و  شده  بررسی  همگرایی، 
همه  برای  برابر  فضای  فراهم سازی  برای 
رستاخیز  جنبش  مورد  در  می شود.  سنجیده 
روز  به  نوشته  این  که  شود  گفته  باید  تغییر 
با  آن  مقایسه ی  به  و  دارد  توجه  آن  نخست 
ابتدایی  فرض  می پردازد.  دیگر  اعتراض  دو 
ما این است که فضای اعتراض برای این سه 
پایه ی  بر  حکومت  و  نبوده  مساوی  حرکت 
با  باز  جامعه ی  و  مردم ساالری  ارزش های 
در  تغییر  رستاخیز  و  روشنایی  اعتراض  دو 
مقایسه با اعتراض ثبات و همگرایی برخورد 

نداشته است. 
این  راستی آزمایی  و  بررسی  از  قبل 
خواست  شود  دیده  است  خوب  فرض، 
است.  بوده  چه  اعتراض  سه  این  اساسی 
اصلی  خواست  روشنایی  جنبش  مورد  در 
انتقالی پروژه ی برق ترکمنستان،  تغییر مسیر 

کم-کم روشن می شود که رییس جمهور 
بازنده ی  غنی،  اشرف  افغانستان،  فعلی 
کسانی  است.  ریاست جمهوری  انتخابات 
خواهند پرسید که این را براساس چه سند و 

مدرکی می گویم. 
پاسخ:

تیم انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل اصرار 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می ورزد 
هویت  که  بشمارد  معتبر  را  آرایی  تنها  باید 
صاحبان شان توسط دستگاه بیومتریک تثبیت 
شده باشند. اما تیم انتخاباتی اشرف غنی این 
تأکید تیم داکتر عبداهلل بر سیستم بیومتریک را 
قبول ندارد. قرار اولیه و بنیادین در کمیسیون 
مستقل انتخابات این بود که برای جلوگیری 
از تقلب باید هویت همه ی افراد واجد شرایط 
رای دهی توسط دستگاه بیومتریک ثبت شود 
اعتبار  نیز  بیومتریک شده  آرای  همان  تنها  و 
این  در  غنی  اشرف  اگر  حال،  باشند.  داشته 
تیم  با  نخورده است، چرا  انتخابات شکست 
کمیسیون  از  و  نمی شود  هم داستان  عبداهلل 
عمل  خود  اولیه ی  قرار  طبق  که  نمی خواهد 
معتبر  را  بیومتریک شده  آرای  تنها  و  کند 
انتخابات  بازنده ی  عبداهلل  داکتر  اگر  بداند؟ 

مطابق طرح اولی پروژه، از مسیر سالنگ به 
تغییر  رستاخیز  جنبش  مورد  در  بود،  بامیان 
در  حکومت،  پاسخ گویی  اصلی  خواست 
بود،   1۳۹6 جوزای  شدید  ناامنی های  مورد 
و در مورد ثبات و همگرایی خواست اصلی 
کمیسیون  قانون  خالف  عملکرد  آنچه  تغییر 
دیده  بود/است.  می شود  خوانده  انتخابات 
می شود در مورد سوم مسأله ی قدرت مطرح 
است. به این معنا که به باور اعتراض کنندگان 
تغییر  را  خویش  عملکرد  کمیسیون  اگر 
از  ممکن  بعدی  حکومت  در  قدرت  دهد، 
و  اول  مورد  در  برخالف  بود.  خواهد  آنان 
مدنی  و  اجتماعی  صورت  خواست ها  دوم 
دارند. شهروندان بدون طمع قدرت به آنچه 
خوانده  حکومت  نبودن  پاسخ گو  و  تبعیض 

می شود، اعتراض دارند. 
برخورد  که  است  این  پرسش  حاال 
بوده  چگونه  اعتراض  سه  این  با  حکومت 
جنبش  اعتراضی  خواست  حکومت  است؟ 
روشنایی را نادیده گرفت و فضای اعتراض 
به  ساخت:  محدود  جنبش  این  برای  را 

آرای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است، 
و  قانونی  آرای  تنها  )یعنی  بیومتریک شده 
کند  را حساب  انتخابات(  دور  این  در  معتبر 
و  عبداهلل  داکتر  به  و  کند  اعالم  را  نتیجه  و 
بدهد که  نشان  به صورت مستند  طرفدارانش 

شکست خورده است. 
که  است  دیوی  آن  نه  غنی  اشرف 
فرشته ی  نه  و  پرداخته اند  او  از  مخالفانش 
خود  طرفداران  نظر  در  که  نجات بخشی 
این  دانشمند  رییس جمهور  اولین  او  می آید. 
است.  سلطنتی  نظام  از  پس  دوران  در  ملک 
افغانستان  قبلی  رییس جمهوران  از  هیچ یک 
از  او  مانند  و  نبوده اند  باسواد  او  حد  در 
مسایلی چون توسعه ی اقتصادی و نظریه های 
حکومت داری و نهادسازی آگاهی نداشته اند. 
و  او  به  نفرت  و  عشق  موضع  از  فقط  اگر 
با وجود  می توان  نکنیم،  نگاه  او  کارکردهای 
در  می شود  او  با  که  مخالفت هایی  همه ی 
اما  داد.  مثبت  نمره ی  او  به  حوزه ها  بعضی 
برای خود  که  است  این  غنی  اشرف  مشکل 
قانونی  رییس جمهور  یک  از  فراتر  رسالتی 
یک  نقش  در  بیش تر  را  خود  و  است  قایل 
در  تا  می بیند  افغانستان  برای  تاریخی  منجی 

رامین کمانگر

مردم و حکومت؛ امکان و فرصت اعتراض
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هرات:   – روز  اطالعات 
والیت  در  محلی  مقام های 
ماه  یک  از  که  می گویند  هرات 
شبکه های  فعالیت  طرف  این  به 
ولسوالی های  در  مخابراتی 
)شیندند،  شیندند  پنج گانه 
و  زور  کوه  کوه،  پشت  زیرکوه، 

زوال( این والیت قطع است.
حکمت،  حکمت اهلل 
هرات  شیندند  ولسوالی  ولسوال 
به  قوس(   ۹ )شنبه،  دیروز 
اطالعات روز گفت که  روزنامه 
شبکه های مخابراتی بیش از یک 
ماه می شود که خدمات شان را در 

این ولسوالی متوقف کرده اند. 
این فعالیت  از  هرچند پیش 
شماری  در  مخابراتی  شبکه های 
امنیتی  دالیل  بنابر  والیات  از 
ولسوال  اما  می شد،  متوقف 
این  در  که  می گویند  شیندند 
تحت  آنتن ها  تمامی  ولسوالی 
امنیتی  نیروهای  جدی  مراقبت 

امنیتی  نگرانی  هیچ  و  دارد  قرار 
در این مورد وجود ندارد.

شیندند  »مردم  افزود:  او 
تلفنی  تماس  برقراری یک  برای 
یا  فاصله ۴5  تا  مجبور می شوند 
50 کیلومتر را طی کنند تا از یک 
تماس  ولسوالی  از  بیرون  مرکز 

برقرار نمایند.«
احمد  وکیل  هم،  سوی  از 

امنیتی  کمیته  مسئول  کرخی، 
به  هرات  والیتی  شورای 
اطالعات روز گفت که  روزنامه 
امنیت  دولت در دو دهه ی اخیر 
ولسوالی های جنوب شهر هرات 
را تأمین نتوانسته و این امر سبب 
شده است تا جنگ جویان طالب 
و  حضور  ولسوالی ها  این  در 

فعالیت گسترده داشته باشند.

مقام های  از  کرخی  آقای 
شرکت های  مسئوالن  و  امنیتی 
مخابراتی خواست تا این چالش 
او،  گفته ی  به  زیرا  کنند،  رفع  را 
دچار  عظیمی  سر  درد  به  »مردم 

شده اند«.
جیالنی  حال،  همین  در 
فرهاد، سخن گوی والی هرات به 
اطالعات روز گفت که  روزنامه 

تالش ها برای آغاز مجدد فعالیت 
سوی  از  مخابراتی  شبکه های 
اداره ی محلی هرات جریان دارد.
که  است  درحالی  این 
ریاست  مسئوالن  گفته ی  به 
در  هرات،  والیت  مخابرات 
آنتن  چندین  اخیر  سال های 
مخابراتی خصوصی   شرکت های 
در  طالبان  سوی  از  دولتی  و 
ولسوالی های این والیت به آتش 

کشیده شده است.
براساس معلومات این اداره، 
شرکت های  مسئوالن  برخی 
علت  نیز  خصوصی  مخابراتی 
از  ترس  را  فعالیت شان  توقف 

تهدید طالبان عنوان می کنند.
غرب  در  هرات  والیت 
نسبتا  والیت های  از  افغانستان 
می آید  حساب  به  کشور  امن 
از  شماری  در  طالبان  گروه  که 
و  حضور  والیت  این  ولسوالی 

فعالیت دارد.

فعالیت شبکه های مخابراتی از یک ماه بدین سو در پنج ولسوالی هرات متوقف است
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روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

دوم  معاون  سعادتی،  اسدالله 
روزنامه  با  صحبت  در  تیم  این 
که  می کند  تأکید  روز  اطالعات 
کردن  خارج  از  پس  کمیسیون 
تقلبی،  رأی  هزار   300 حدود 
بر  و  اعالم  را  معتبر  آرای  سقف 
تفتیش  و  بازشماری  آن  مبنای 
حساب  این  »با  کند:  آغاز  را  آرا 
اگر آرای تقلبی از سیستم خارج 
یک  حدود  از  آرا  سقف  شود، 
میلیون و 800 هزار به حدود یک 

میلیون و 500 هزار می رسد.«

در  تدبیر  آقای  گفته ی  به 
با  طالبان  وضعیتی  که 
ایجاد  رابطه  کشورهای منطقه 
سقوط  با  می توانند  کرده اند، 
و  جدید  سالح های  قندوز، 
از  را  جنگی شان  امکانات 
طریق این والیت تأمین کنند. 
دیگر  ویژگی  او،  گفته ی  به 
گروه های  برای  والیت  این 
طالبان  جمله   از  تروریستی 
میان  آن  استراتژیک  موقعیت 
چند والیت است. این گروه ها 
او،  گفته ی  به  قندوز  طریق  از 
بلخ  بغالن، سمنگان،  می تواند 
را  شمالی  والیت های  تمام  و 

تحت کنترل گیرند.

بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات 
کمیسیون  از  )فیفا(  افغانستان 
انتخابات می خواهد که زمینه ی 
کند  فراهم  را  نشستی  برگزاری 
و  کمیسیون  اعضای  آن  در  که 
حضور  در  انتخاباتی  دسته های 
ملی  ناظر  نهادهای  و  رسانه ها 
موضوعات  روی  بین المللی  و 
تا  کنند  گفت وگو  اختالفی 
طرف  کدام  که  شود  مشخص 
برحق است.

بر شهر  طالبان  تهاجم سنگین گروه  از  ماه  سه 
می گذرد.  کشور  شمال شرق  در  قندوز  استراتژیک 
اکنون اما شماری از مقام های محلی قندوز می گویند 
که جنگ جویان طالبان در سه کیلومتری حومه ی این 
شهر تجمع کرده و در تالش حمله بر شهر قندوز 

هستند.
قندوز  والیتی  شورای  معاون  امیری،  صفی اهلل 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبتی  در 
چرخاب  ساحات  در  طالبان  جنگ جویان  هم اکنون 
در شرق و ابراهیم خیل در جنوب شرق، علی خیل در 
قندوز تجمع  جنوب، چقور قشالق در شمال شهر 
کرده اند. به گفته ی او، این گروه در تالش حمله ی 

دوباره به این شهر است.
می گوید  نیز  شورا  این  عضو  آیدین،  امین اهلل 
که طالبان در حومه های نزدیک شهر قندوز موضع 
گرفته اند. این جنگ جویان از روی شب وارد شهر 
می شوند و در مواردی هم بازاریان را در بخش هایی 
این عضو  قرار می دهند.  بدنی  بازرسی  از آن مورد 
شورای والیتی قندوز می افزاید که طالبان در تالش 
گسترش ساحات تحت نفوذشان در حومه های شهر 

قندوز هستند.
فرماندهی  سخن گوی  رحمانی،  انعام الدین 
جنگ جویان  که  می کنند  تأیید  نیز  قندوز  پولیس 
دارند.  مناطق حضور  این  از  بخش هایی  در  طالبان 
او اما ورود این جنگ جویان را در داخل شهر قندوز 
رد می کند. آقای رحمانی تأکید می کند که هم اکنون 
برای  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  مشترک  عملیات 
پاکسازی روستاها در حومه ی شهر قندوز آغاز شده 

است.
در همین حال، قول اردوی 21۷ پامیر 10 روز 
»پامیر  عملیات  آغاز  از  عقرب   ۳0 تاریخ  در  پیش 
به  داد.  خبر  قندوز  شهر  پاکسازی  هدف  به   »110
نقل از خبرنامه ی این قول اردو، این عملیات بنا به 
خواست پاکسازی ساکنان شهر قندوز آغاز شده و 
از وجود جنگ جویان  این شهر  کامل  پاک سازی  تا 

طالبان ادامه خواهد یافت.

رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  استفاده  شیوه ی 
ایاالت متحده از زبان انگلیسی در مواردی خنده دار 
است. تویت های او اغلب از ساختار مشابهی پیروی 
یا  کلمه  یک  سپس  کوتاه،  جمله ی  دو  می کنند: 
عبارت احساسی و در آخر عالمت تعجب. )ترمپ 
در  »اورالندو«  در  تیراندازی  از  پس  جون   12 در 
تویتی نوشت: »ما باید باهوش باشیم!«( او از رقبای 
نام  گذاشته  آن ها  روی  خودش  که  القابی  با  خود 
کروز  »تِد  کوچولو«،  »مارک  نمونه  برای  می گیرد. 
ترمپ  که  واژگانی  شیاد«.  »هیالری  و  دروغ گو« 
»لیگ  مانند  است،  بی ادبانه  اغلب  می کند  استفاده 
یا  کارهایش  انجام  نحوه  ی  توصیف  برای  بزرگ« 
واژه انگلیسی »schlonged« ]که شدت قباحت 
آن  معنای  ذکر  از  رسانه ها  که  است  حدی  در  آن 
کسی  توصیف  برای  مترجم[   - می کنند  خودداری 
مبارزات  طی  باشد.  شده  بدی  متحمل شکست  که 
قسم خوردن های   ،2016 سال  در  ترمپ  انتخاباتی 
داد  قول  او  که  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  چنان  وی 

قسم خوردن را بس کند )و در واقع بس کرد.(
انتخابات  نامزد  مرد،  این  چگونه  پس 
»ابراهام  زمانی  که  شد  حزبی  ریاست جمهوری 
لینکلن« عضو آن بود؟ احتماال او کارش را درست 
دست دادن  کنار  )در  زبان  آخر  می دهد؛  انجام 
همه ی  که  است  چیزی  کشیدن(  آغوش  در  و 
سیاست مداران باید توسط آن نفوذ خود را گسترش 
ترمپ  نوشتن  و  نحوه ی صحبت  این حال  با  دهند. 

به  کنند.  تأمین  والیت  این  طریق  از  را  جنگی شان 
گفته ی او، ویژگی دیگر این والیت برای گروه های 
آن  استراتژیک  موقعیت  طالبان  جمله   از  تروریستی 
میان چند والیت است. این گروه ها از طریق قندوز 
او، می تواند بغالن، سمنگان، بلخ و تمام  به گفته ی 

والیت های شمالی را تحت کنترل گیرند.
نیز  نظامی  کارشناس  دیگر  امرخیل،  عتیق اهلل 
برای  استراتژیک  مهم  شهرهای  از  یکی  را  قندوز 
طالبان می داند. او می گوید که طالبان به دلیل سقوط 
اهداف  از  یکی  به  اکنون  والیت،  این  باره ی  چند 
مهم این گروه تبدیل شده است و طالبان با سقوط 
دوباره ی آن، می خواهد قدرتش را در کشور به رخ 

بکشد.
وضعیت فعلی امنیتی در والیت قندوز

هم اکنون از ۹ ولسوالی در این والیت، ولسوالی 
کل باد به صورت کامل در کنترل جنگ جویان گروه 
حدود  نیز  ارچی  دشت  ولسوالی  می باشد.  طالبان 
نیروهای  کنترل  در  میزان(   1۹( پیش  ماه  یک ونیم 
والیت  این  ولسوالی های  متباقی  آمد.  در  دولتی 
کنترل  در  نسبی  صورت  به  قندوز  شهر  به شمول 

نیروهای دولتی می باشد.
سخن گوی فرماندهی پولیس قندوز می گوید که 
چندین عملیات مشترک از سوی نیروهای دفاعی و 
امنیتی در این ولسوالی ها هم اکنون در جریان است. 
به گفته ی او، هدف عمده ی این نیروها شهر قندوز 
به  »تلوکه«  منطقه ی  در  عملیات  این  فعال  که  است 
سمت مرکز شهر در پیشروی است. او تأکید می کنند 
که ده ها روستا نیز در جریان این عملیات پاکسازی 

شده است.
نشر  با  پامیر   21۷ اردوی  قول  هم،  سویی  از 
اعالمیه هایی گفته است که در جریان این عملیات، 
۳2 جنگ جویان طالبان کشته و 12 جنگ جوی دیگر 
همچنان  اردو  قول  این  شده اند.  زخمی  گروه  این 
گفته است که مقداری زیادی از پایگاه ها و ذخیره گاه 
اسلحه ی این گروه در نتیجه ی این عملیات نیز از بین 

برده شده است.
با  که  می گوید  آیدین  امین اهلل  هم،  سویی  از 
گذشت حدود ده روز از آغاز این عملیات، تا کنون 
ناامنی ها و تهدیدات جنگ جویان طالبان کاهش نیافته 
است. او تأکید می کند که باید این عملیات از مرکز 
»حاال  می شد:  راه اندازی  شهر  حومه های  طرف  به 
برعکس شده از بیرون به طرف ساحات متراکم در 
برای طالبان  این روش  آغاز شده است.  مرکز شهر 
این امکان را می دهد که آنان دست به تخریب کاری 
تا  که  می افزاید  او  هم،  سویی  از  بدهد.«  بیش تری 
کنون در حدود ۷00 خانواده از مناطق تلوکه به مرکز 

شهر آواره شده اند.

را  جمالتش  و  کلمات  تا  می کند  تالش  صادق 
کند.  کلیشه ها دوری  از  و  کند  بیان  کوتاه و واضح 
با این حال، یک سخنران یا سیاست مدار عوام فریب 
به  اورول  کند.  استفاده  ابزارها  این  از  می تواند  نیز 
قدرت طلسم زبان واضح برای ساده ساختن دروغ و 
رای دهندگان  هستند  اما  بود.  معتقد  ترسناک  حرف 
همچنین  و  دهند  تشخیص  را  دروغ  نمی توانند  که 
حرف  دارند  دوست  که  رای دهندگان  هستند 
ترسناک بشنوند. اگر شما در اطراف تان به قدر کافی 
سستی  کمی  با  آن وقت  باشید،  داشته  افراد  این  از 
تهاجمی  رویکردی  گرفتن  پیش  در  واقعیت ها،  در 
انتخاب سبک  به مخالفان و  و پرخاش گرانه نسبت 
سخنرانی عامیانه مسحورکننده، ترکیبی می سازید که 

به صورت خطرناکی موثر واقع می شود.

با این حال، نگرانی از حمله ی دوباره ی طالبان 
آیدین  امین اهلل  دارد.  قندوز همچنان وجود  بر شهر 
سه  حومه های  در  طالبان  جنگ جویان  که  می گوید 
افراز  را  پاسگاه های شان  قندوز  شهر  کیلومتری 
زندگی  ما  که  مناطق  در  شبانه  حتا  »آنان  کرده اند: 
می شوند.  منطقه  داخل  گروهی  به صورت  می کنیم، 
از  و  می بینند  را  آنان  پاسگاه های  دولتی  نیروهای 
اما  آگاهند،  نیز  جنگ جویان  این  شب گشتی های 
شهر  به  دوباره  آنان  که  نگرانیم  ما  نمی کند.  عمل 

حمله کنند و یک بار دیگر فاجعه خلق کنند.« 
تهاجم  شاهد  گذشته  سال  پنج  در  شهر  این 
در  است.  بوده  گروه  این  جنگ جویان  سهمگین 

سیاست مداران باتجربه تر بسیاری را گیج کرده است.
بیش از همه ترمپ زبانش را ساده نگه می دارد. 
به دلیل  سیاست مداران  به  گاهی  روزنامه نگاران 
جایی  تا  آن ها  می کنند.  حمله  ساده  زبان  داشتن 
ارزیابی  برای  که  را  مقیاسی  حتا  که  می روند  پیش 
استفاده  امریکایی  مکاتب  در  خواندن  دشواری 
به کار  سیاست مداران  زبان  ارزیابی  برای  می شود، 
می برند. این منتقدان می گویند که زبان آقای ترمپ 
»زبان ساده ی یک کودک 10 ساله است.« با این حال 
آزمون سطح خواندن »Flesch-Kincaid« فقط 
و  می کند  اندازه گیری  را  کلمات  و  جمالت  طول 
کاری به محتوا ندارد. در بدترین حالت این آزمون 
کار دقیقا نادرست در گفتار و سخنرانی سیاسی را 
اندازه می کند؛ جمالت کوتاه حاوی کلمات مشترک. 
منتقد  روزنامه نگار،  داستان نویس،  اورول«،  »جورج 
و  »سیاست  خود  کتاب  در  انگلیسی  شاعر  و  ادبی 
پیچیده  واژه ی  از  »هرگز  می نویسد:  انگلیسی«  زبان 
است،  ممکن  ساده  واژه  ی  با  که  چیزی  بیان  برای 
ساد گی  نیست.  حماقت  سادگی  نکنید.«  استفاده 
نیز  سخن  جذابیت  در  آن  درک  راحتی  برای  زبان 
بی شماری  روان شناختی  پژوهش های  دارد.  نقش 
نشان داده اند آنچه که درکش آسان باشد، واقعی تر 
ترمپ می نویسد: »قصد  به نظر می رسد.  و راست تر 
نیز  بسازم و مکزیک  زیبا  بزرگ و  دیوار  دارم یک 
شاید  جمله  این  پرداخت.«  خواهد  را  آن  هزینه ی 
و  است  آسان  آن  درک  اما  برسد،  به نظر  مضحک 

با پایان یافتن مهلت چهاروزه ی دسته ی انتخاباتی 
ثبات و همگرایی به کمیسیون انتخابات مبنی بر ابطال 
که  کرد  اعالم  این کمیسیون  رأی،  حدود ۳00 هزار 
نمی تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند. 
تاریخ  به  همگرایی،  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
ششم قوس به کمیسیون انتخابات هشدار داده بود که 
اگر تا چهار روز )شنبه، نهم قوس( آرای تقلبی را باطل 
نکند، این تیم به اعتراض های مدنی دست خواهد زد. 
که حدود  است  مدعی  و همگرایی«  »ثبات  تیم 
۳00 هزار رأی که شامل 1۳۷ هزار رأی قرنطین شده، 
102 هزار رأی استفاده شده خارج از زمان رسمی در 
روز انتخابات )ششم میزان( و آرای دو هزار و ۴2۳ 
می شود،  بیومتریکی  معلومات  فاقد  رأی دهی  محل 

باطل است و باید از دور خارج شود. 
این  که  است  معتقد  همگرایی  و  ثبات  تیم 
معلومات  کمبود  یا  نداشتن  به دلیل  رأی  هزار   ۳00
بیومتریکی، ثبت شدن در خارج از زمان رای دهی در 
روز انتخابات و نداشتن همه ی هفت شاخص آرای 
سالم و قانونی، آرای تقلبی و فاقد اعتبار است و باید 

از سیستم حذف شود.
کمیسیون انتخابات اما دیروز )شنبه، نهم قوس( 
که در واقع مهلت  چهارروزه ی تیم ثبات و همگرایی 
اعالم کرد که طبق  پایان می یافت،  این کمیسیون  به 
ماده ی 8۴ قانون انتخابات کمیسیون نمی تواند پیش از 

تفتیش و بازشماری، آرا را باطل کند.  
کمیسیون انتخابات اصرار دارد که این آرا اگرچه 
فاقد هر هفت شاخص آرای سالم و قانونی است، اما 
آرای تقلبی نیست. کمیسیون می گوید که این ۳00 هزار 
رأی به دلیل عوارض فنی، بروز اشتباهات فنی توسط 
کارمندان این کمیسیون در روز انتخابات و مفقودشدن 
کارت حافظه ی حاوی معلومات بیومتریکی، نتوانسته 

هفت شاخص آرای سالم را برآورده کند. 
آرا  این  که  می کند  استدالل  انتخابات  کمیسیون 
واقعی است و شهروندانی که آن را استفاده کرده اند 
رأی  از حق  نباید  فنی  اشتباهات  و  عوارض  به دلیل 

خود محروم شوند.

 ۹( پیش  ماه  سه  جنگ جویان  این  مورد،  آخرین 
در  سه درک  ساحات  از  سمت  چهار  از  سنبله( 
جنوب غرب، سه صدفامیلی در شمال شرق، چرخاب 
بودند.  کرده  حمله  قندوز  شهر  بر  ابراهیم خیل  و 
این  کنترل  در  مدتی  برای  شهر  این  از  بخش هایی 
گروه بود. پیش از آن، این شهر چهار سال پیش )۹ 
میزان سال 1۳۹5( نیز به دست گروه طالبان سقوط 

کرده بود.
سال  میزان  )ششم  نیز  آن  از  پیش  سال  یک 
قندوز  شهر  بر  گروه  این  جنگ جویان  نیز   )1۳۹۴
در  را  شهر  این  روز   1۳ مدت  به  و  کردند  حمله 

کنترل گرفتند.

مغز انسان با نقاط ضعفی که دارد، چیزهای ساده را 
بیش تر دوست دارد.

تاکتیک  این  است.  تکرار  ترمپ  دیگر  تاکتیک 
تلقی  کودکانه  نادرستی  به صورت  است  ممکن  نیز 
شود. آقای ترمپ اغلب یک حرف را چند بار پشت 
می کند.  تکرار  محکم  و  زمخت  طرز  به  و  سرهم 
ابزار  تکرار  پیچیده تر،  زبانی  پوشش  در  این حال  با 
انتونی«، سیاست مدار  »مارک  بالغی محترمی است. 
»سزار«  کشته شدن  از  پس  رومی  نظامی  فرمانده  و 
تکرار  طعنه آمیزی  طرز  به  »بروتوس«  دست  به 
می کرد که بروتوس »مرد شریفی است«. »وینستون 
»ما  که  جمله  این  تکرار  با  را  بریتانیا  چرچیل« 
آن ها  با  باید  ما  بجنگیم،  سواحل  در  آن ها  با  باید 
در زمین فرود بجنگیم، ما باید با آن ها در میدان ها 
محبوب ترین  کرد.  بسیج  بجنگیم...«  خیابان ها  و 
جمله ی تکرارشده در قرن بیستم »من رویایی دارم« 
از مارتین لوترکینگ است. آقای ترمپ قطعا مارتین 
چگونه  که  می داند  خوب  او  اما  نیست،  لوترکینگ 

حرف بزند تا مخاطبانش آن را از یاد نبرند.
برای  ترمپ  آقای  روش  موثرترین  این حال  با 
روش  ساده ترین  احتماال  مخاطبانش،  اغفال کردن 
می کند.  صحبت  بلکه  نمی کند،  سخنرانی  او  است: 
زبانش  می شود  متوجه  که  گاهی  فقط  )ترمپ 
اولین  -مانند  کند  خلق  دردسر  برایش  می تواند 
از  اورالندو-  در  تیراندازی  از  پس  او  سخنرانی 
»اتوکیو«  اصطالح  به  یا  »تله پرامپتر«  نمایش  صفحه 

کمیسیون انتخابات گفته است که ماده 86 قانون 
انتخابات، این کمیسیون را مکلف ساخته تا در صورت 
موجودیت »شکایات موجه یا عالیم مشهود مبنی بر 
صندوق های  به  رابطه  در  جرم«  یا  تخلف  ارتکاب 
اوراق رأی دهی، صندوق های مذکور را قرنطین و در 

حضور ناظرین و مشاهدین بررسی کند.
دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که 
براساس قوانین، طرزالعمل ها و مقرره های انتخاباتی، 
حدود ۳00 هزار رأی باطل است و پیش از تفتیش و 

بررسی باید از میان آرای معتبر خارج شود. 
اسداهلل سعادتی، معاون دوم این تیم در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز تأکید می کند که کمیسیون پس 
تقلبی، سقف  از خارج کردن حدود ۳00 هزار رأی 
آرای معتبر را اعالم و بر مبنای آن بازشماری و تفتیش 
از  تقلبی  آرای  اگر  این حساب  »با  کند:  آغاز  را  آرا 
سیستم خارج شود، سقف آرا از حدود یک میلیون و 
800 هزار به حدود یک میلیون و 500 هزار می رسد.«
و  بازشماری  به  کمیسیون  اصرار  سعادتی  آقای 
تالشی  را  باطل«  »رأی  هزار   ۳00 حدود  اعتباردهی 
برای ابقای محمداشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری 

می داند. 
انتخابات  کمیسیون  به  تلویحی  اشاره ی  با  او 
هشدار می دهد که تیمش اجازه نخواهد داد کمیسیون 
با آرای تقلبی کسی را رییس جمهور بسازد: »تصمیم 
بعدی ما این است که اگر ما مأیوس شویم که قانون و 
طرزالعمل و مقررات جواب نداد، در یک کالم اشرف 

غنی جایش در ارگ نخواهد بود.«
انتخابات  کمیسیون  که  می گوید  سعادتی  آقای 
تقلب اشرف غنی را رییس جمهور  با  تصمیم گرفته 
برای شان بسیار دشوار  بسازد: »ولی من فکر می کنم 
خواهد بود که بتواند این تصمیم را عملی کند. بحث 
این نیست که ما چقدر زور داریم، بحث این است 
نه  تقلب  به  که  گرفته اند  تصمیم  افغانستان  مردم  که 
بگویند.« او می افزاید: »از گوشه و کنار کشور بر ما 
فشار وارد می شود که چرا کارهای انقالبی تر نمی کنیم 

که متقلبین به جای خود بنشینند.«
با این حال آقای سعادتی به برگزاری یک نشست 
علنی با کمیسیون در حضور رسانه ها و ناظران ملی 
تا مشخص شود که حق  تأکید می کند  بین المللی  و 

با کیست. 
شماری از نهادهای ناظر نیز برای بیرون رفت از 
این بن بست پیشنهاد می کنند که کمیسیون و دسته ها 

انتخاباتی دنبال یک راه میانه باشند. 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
انتخابات  کمیسیون  از  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی 
می خواهد که زمینه ی برگزاری نشستی را فراهم کند 
که در آن اعضای کمیسیون و دسته های انتخاباتی در 
بین المللی  و  ملی  ناظر  نهادهای  و  رسانه ها  حضور 
روی موضوعات اختالفی گفت وگو کنند تا مشخص 

شود که کدام طرف برحق است.
با آن که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این 
دسته های  با  نشست  که حدود 100  بود  گفته  بارها 
انتخاباتی برگزار کرده، اما به گفته ی آقای رشید این 

چرایی حمله ی طالبان بر شهر قندوز
یکی  شمال شرق  زون  مرکز  در  قندوز  والیت 
از والیت های مهم در همسایگی والیت های تخار، 
بغالن، سمنگان و بلخ قرار دارد. این والیت به سبب 
و  میانه  آسیای  کشورهای  با  مشترک  مرز  داشتن 
والیت های  از  شیرخان،  مرزی  گذرگاه  موقعیت 
استراتژیک هم برای دولت و هم برای طالبان به شمار 

می رود.
قندوز در  از سقوط شهر  افغانستان پس  دولت 
طالبان  حمله ی  بزرگ ترین  که   1۳۹۴ سال  میزان 
هیأتی  می شود،  شمرده  گروه  این  سقوط  از  پس 
این  کرد.  تعیین  آن  سقوط  چگونگی  بررسی  برای 

که  نمی رسد  به نظر  حتا  او  می کند.(  استفاده 
باشد.  داشته  نوشته شده  پیش  از  اصلی«  »سخنرانی 
نامزدان  انتخاباتی  کارزار  که  بی حوصله  خبرنگاران 
و  نامزدان  هرچند  که  می دانند  می دهند،  پوشش  را 
یادداشت  داشتن  دست  در  بدون  سیاست مداران 
تکرار  سخنرانی های شان  اما  می کنند،  سخنرانی 
گفته اند.  قبلی  شهرهای  در  که  است  حرف هایی 
شد،  ذکر  باال  در  که  همان طور  نیز  ترمپ  آقای 
عبارات  و  استعاره ها  تکرار  اغلب  سخنرانی هایش 
خودش است. با این حال او واقعا فی البداهه صحبت 
می کند و از کلیشه های معمولی دوری می کند. همین 
خبرنگاران  برای  را  وی  سخنرانی های  پوشش  امر 
می تواند  ترمپ  سخنرانی  هر  است.  ساخته  جذاب 
خبرساز شود. این اتفاق همانی است که با خطایی 

ناظری در  نهاد  برگزار شده و هیچ  نشست ها سری 
آقای  اعتقاد  به  از همین رو  نداشته است.  آن حضور 
رشید، برگزاری یک نشسِت باز تخنیکی می تواند راه 

بیرون رفت از این بن بست باشد. 
برگزاری چنان  به  این که  با  آقای رشید همزمان 
نشستی تأکید می کند، از دسته های انتخاباتی معترض 
می خواهد که اجازه دهد روند بازشماری و تفتیش آرا 
در هفت والیت دیگر نیز انجام شود. آقای رشید عدم 
حضور ناظران دسته های انتخاباتی معترض در روند 
بازشماری و تفتیش آرا را یک »خالی بزرگ« می داند 
و به رفع آن تأکید می کند: »ما تأکید می کنیم که رابطه 
دسته های انتخاباتی معترض با پروسه قطع نشود و 

این رابطه حفظ شود.«
در سوی دیگر کمیسیون انتخابات نیز می گوید که 
با برگزاری نشست علنی مشکلی ندارد و هر زمانی که 
دسته های انتخاباتی معترض بخواهند، چنین نشستی را 
برگزار خواهد کرد.  علی افتخاری، معاون سخن گوی 
کمیسیون انتخابات به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که همان طوری که کمیسیون پیش از این نشست های 
متعددی با دسته های انتخاباتی معترض داشته است، 
نشست ها  چنان  برگزاری  به  حاضر  نیز  این  از  پس 
برگزاری  به  کمیسیون  نیست.  »مانعی  بود:  خواهد 

چنین نشستی حاضر است.«
حدود سه هفته از آغاز روند بازشماری و تفتیش 
آرا می گذرد. با آن که این روند از همان آغاز توسط 
دسته های انتخاباتی به استثنای دولت ساز تحریم شد، 
به تازگی  داد.  ادامه  را  کارش  انتخابات  کمیسیون  اما 
کمیسیون انتخابات اعالم کرده که روند بازشماری در 

28 والیت تکمیل شده است. 
سرپل،  فاریاب،  والیت های  در  اما  روند  این 
جوزجان بدخشان، پنجشیر، بغالن و تخار  متوقف 
است و در شماری از این والیت ها نیز این روند به 

خشونت کشیده شده بود. 
روند  تا  که  است  گفته  کمیسیون  حال  این  با 
نشده،  تکمیل  نیز  دیگر  والیت  هفت  در  بازشماری 

نمی تواند نتیجه ی ابتدایی را اعالم کند. 

هیأت پس از حدود یک ونیم ماه کارش اعالم کرد 
در  رهبری«  ضعف  و  ساختاری  »پیچیدگی های  که 
والیت قندوز از دالیل اصلی سقوط شهر قندوز به 

دست طالبان بوده است.
هم اکنون نیز مولوی عبداهلل، از اعضای شورای 
والیتی قندوز می گوید که ضعف در رهبری حکومت 
محلی قندوز و نهادهای استخباراتی، دفاعی و امنیتی 
انجام  در  مسئوالن  بی پروایی  و  والیت  این  در 
وظایف شان از علت های مهم حمله ی طالبان در شهر 
گزینش  از  که  بی پروایی  و  ضعف  می باشد؛  قندوز 
افراد و مسئوالن براساس قومیت، زبان و سمت منشأ 
می گیرد؛ گفته هایی که حکومت محلی در قندوز آن 

را رد می کند.
کارشناس  تدبیر،  خان  کابل  این  از  پیش 
حمله ی  چرایی  مورد  در  امنیتی  و  نظامی  مسایل 
والیت  این  که  بود  گفته  روز  اطالعات  به  طالبان 
دروازه ی  به عنوان  استراتژیک اش  موقعیت  به خاطر 
قرار  طالبان  حمله ی  مورد  افغانستان  شمال شرقی 
والیت،  این  در  که  بود  داده  توضیح  او  می گیرد. 
از  استفاده  با  تروریستی  گروه های  جنگ جویان 
والیت  این  به  نیرو  بدخشان  در  خوستک«  »دره ی 
انتقال می دهند و بعد آنان را به تمام افغانستان به ویژه 

در شمال کشور پخش می کنند. 
طالبان  وضعیتی  که  در  تدبیر  آقای  گفته ی  به 
می توانند  کرده اند،  ایجاد  رابطه  منطقه  کشورهای  با 
امکانات  و  جدید  سالح های  قندوز،  سقوط  با 

کرد:  به پا  جنجال  تقلب،  پرونده  یک  مورد  در 
وی  علیه  که  قاضِی  که  داشت  اظهار  ترمپ  آقای 
او  زیرا  بوده  وی  مخالف  است،  کرده  صادر  حکم 
قاضی مذکور یک  واقع  )در  است.  »یک مکزیکی« 

امریکایی مکزیکی االصل بود.(
می کند.  عمل  قدرت مند  نانوشته،  قانون  این 
از  که  شود  دیده  اگر  معتبر  و  قوی  استدالل  یک 
است،  ضعیف  است،  شده  پرداخته  و  ساخته  قبل 
ظاهر  ضعیف  استدالل  یک  اگر  برعکس  اما 
متنفر  رای دهندگان  برای  به خصوص  خودجوش، 
قوی تر  باشد،  داشته  حرفه ای،  سیاست مداران  از 
برای  اورول  قوانین مشهور  امر  این  به نظر می رسد. 
شمشیر  را  صادق  و  صریح  انگلیسی  زبان  داشتن 
سخنران  یک  اورول،  توصیه  طبق  می سازد.  دولبه 

سه ماه پس از حمله ی طالبان بر شهر قندوز؛ 
»طالبان در 3 کیلومتری شهر حضور دارند«

مترجم: جلیل پژواکاکونومیست

چرا لفاظی ترمپ این قدر موثر است؟

لطف علی سلطانی

پایان مهلت چهارروزه ی ثبات و همگرایی؛ 
کمیسیون: بدون بررسی، ابطال آرا غیرقانونی است
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ده ها نفر از مخالفان حکومت شاه در این تظاهرات کشته شدند و به همین 
دلیل این روز به »جمعه سیاه« مشهور شد. از نظر برخی مورخان این روز نقطه 

عطفی در مخالفت وسیع شهروندان با حکومت محمدرضا شاه بود.
در اعتراضات اخیر ایران نیز مأموران امنیتی در موارد متعدد به شهروندان 

غیرمسلح از فاصله نزدیک تیراندازی کرده و ده ها نفر را کشته اند.
کرده،  برآورد  نفر   161 حداقل  را  کشته شدگان  شمار  بین الملل  عفو 
درحالی که کلمه پیش از این از قول یک »منبع آگاه« نوشته که ۳66 نفر در 

اعتراضات کشته شده اند.
میرحسین موسوی گفته است: »زخم واردشده بر جان و تن ملت التیام 
با معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی  نخواهد یافت، مگر 
آن ها و توضیح بدون لکنت دالیل این جنایت آشکار. وگرنه صدا کلفت کردن 
و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و این 

فرافکنی ها نمی تواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد.«
مقام های ارشد حکومت ایران، از جمله آیت اهلل علی خامنه ای و فرماندهان 
سپاه، معترضان را »اشرار«، »اغتشاش گر« و امثال آن خوانده و مدعی شده اند 
طرف  از  شب،  نیمه  در  بنزین  قیمت  افزایش  به  خودجوش  اعتراضات  که 

دستگاه های اطالعاتی خارجی و امثال آن برنامه ریزی شده است.
به گفته ی یک مقام سپاه تنها دو استان ایران صحنه ایران اعتراض نبوده 

است.

اعتراضات  سرکوب  پیامی  انتشار  با  موسوی  میرحسین  روز:  اطالعات 
اخیر را با کشتار معترضان در میدان ژاله تهران در آستانه انقالب 5۷ مقایسه 

کرده است.
پیام، که در وبسایت  این  آقای موسوی در  فارسی،  از بی بی سی  نقل  به 

کلمه منتشر شده، آورده است: »آدم کشان سال 5۷ نمایندگان یک رژیم غیر 
دینی بودند، و مأموران و تیراندازان عقرب ۹8 نمایندگان یک حکومت دینی. 

آن جا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز این جا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.«
به  خطاب  و  گفته  تسلیت  اعتراضات  کشته شدگان  خانواده های  به  او 
مقام های حکومت گفته: »کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه 

کند.«
ناگهانی  کردن  برابر  سه  برای  قوه  سه  سران  تصمیم  موسوی  میرحسین 

قیمت بنزین را »تصمیم غیرمعقول کاسبکارانه« خوانده است.
آقای موسوی نخست وزیر سابق ایران است و پس از رهبری اعتراضات 
سال 1۳88 نزدیک به ۹ سال همراه همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی 

است.
مهدی کروبی، دیگر رهبر اعتراضات 1۳88 هم چند روز پیش در بیانیه ای 

از حبس خانگی سرکوب خشن معترضان را محکوم کرد.
میرحسین موسوی گفته »برخورد خونین با مردم خشمگین و... تأمل در 
گستردگی اعتراض ها در تهران و سایر نقاط کشور که نشان دهنده سرخوردگی 
همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور دارد، شباهت تام و 

تمام با کشتار بیرحمانه مردم در 1۷ سنبله خونین 5۷ دارد.«
برگزار شد که  تهران  ژاله  میدان  تظاهراتی در  در 1۷ سنبله سال 1۳5۷ 

سربازان به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

میرحسین موسوی سرکوب اعتراضات اخیر را به کشتار میدان ژاله تشبیه کرد

سرمربی منچسترسیتی عنوان کرد آماده است تا 
قرارداد خود را در تیم منچسترسیتی برای چند سال 

دیگر تمدید کند.
بایرن  در  گواردیوال  پپ  گاردین،  از  نقل  به 
مونیخ توانست سه بار قهرمانی در بوندسلیگا را در 
سه فصل حضور در این تیم به دست بیاورد. تیم او 
جدول  صدر  با  امتیاز   ۹ اکنون  منچسترسیتی  یعنی 
تیم  این  پایان فصل  در  است  و ممکن  دارد  فاصله 

را ترک کند.
برابر  اشتباه  حق  تیمش  که  می داند  گواردیوال 
تیم  این  از  رفتنش  شایعات  درباره  ندارد  نیوکاسل 
گفت: من برای فصل بعد هم با سیتی قرارداد دارم 
و همین جا اعالم می کنم که دوست دارم حتی بیش 
از این مدت در سیتی بمانم و آماده ام تا قراردادم را 
تیم تمدید کنم. در سیتی احساس راحتی و  این  با 
خوبی می کنم و دوست دارم حضور بیشتری در این 
تیم داشته باشم. برای یک مربی هیچ چیز مهم تر از 
من  و  باشند  داشته  اعتماد  کارش  به  که  نیست  این 
نتایج  به  چیز  همه  البته  دارم.  تیم  در  را  این حس 
سران  که  نباشد  طور  آن  نتایج  اگر  و  برمی گردد 
باشگاه می خواهند ممکن است تغییری در تیم ایجاد 
شود. 18 ماه تا پایان قراداد فعلی من با سیتی زمان 
باقی است و هم من و هم باشگاه عقیده داریم که 
فعال زمان مناسبی نیست که بخواهیم درباره ماندن 
در تیم صحبت کنیم. فعال به دیدار با نیوکاسل فکر 
می کنم و امیدوار هستم که بتوانیم سه امتیاز بازی را 

به دست بیاوریم.

در  دستیار خود  آرتتا  مایکل  درباره حضور  او 
را  سوال  این  گفت:  سرمربی  عنوان  به  آرسنال  تیم 
تیم آرسنال  باید مسئوالن  بلکه  بپرسید  از من  نباید 
و آرتتا به این سوال پاسخ دهند. او در تیم من نقش 
این  درباره  می تواند  خودش  و  است  داشته  خوبی 

موضوع تصمیم بگیرد.

گواردیوال آماده 
تمدید قرارداد با سیتی

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:
الت )۱( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیون وال والیت غزنی )الت اول( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/301-01/98 را با  شرکت ساختمانی برند دارنده جواز نمبر )D-830۲4( واقع دهمزنگ، 

مرکز کابل را به قیمت مجموعی )5,985,430( پنج میلیون و نه صد و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و سی افعانی
الت )۲( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بادوان والیت کندهار )الت دوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/301-02/98 را با  شرکت ساختمانی علی کامل دارنده جواز نمبر )4758۲( واقع 

نورانی مینه، شهر کندهار والیت کندهار را به قیمت مجموعی )6,6۲5,38۲( شش میلیون و شش صد و بیست و پنج هزار و سه صد و هشتاد و دو افعانی
الت )3( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیون وال کوتنی والیت زابل )الت سوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/301-03/98 را با  شرکت ساختمانی جالل هیوادوال دارنده جواز نمبر )45505( 

واقع میدان شهر والیت میدان وردک را به قیمت مجموعی )8,049,۲00( هشت میلیون و چهل و نه هزار و دو صد افعانی
اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض 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«

جوزپ بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا، لیونل مسی را 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می داند.

مسی ۳2 ساله در سال 201۹ آمار فردی فوق العاده ای 
را از خود به جای گذاشت و احتماال فردا دوشنبه ششمین 
ستاره  فوق  این  کرد.  خواهد  کسب  را  خود  طالی  توپ 
بارسلونا  قهرمانی  به  زیادی  کمک  گذشته  فصل  آرجانتینی 
در رقابت های اللیگا کرد و در فصل جدید نیز پس از پایان 
مصدومیت اش عملکردی درخشان داشته است. مسی تا به 

اینجا 8 گل در رقابت های اللیگا به ثمر رسانده و در لیگ 
قهرمانان اروپا نیز دو بار موفق به گلزنی شده است.

جوزپ بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا، اما لیونل مسی 
 " باره گفت:  این  او در  داند.  تاریخ می  بازیکن  بهترین  را 
بدون شک لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است. او 
نشانه بزرگی را در دنیای فوتبال به وجود آورده است. هیچ 
نکرده  کسب  موفقیت  بارسلونا  اندازه  به  دنیا  در  باشگاهی 
است. در کنار این باشگاه نیز بازیکنی حضور دارد که شش 

کفش طال و پنج توپ طال به دست آورده است."
بارتومئو در ادامه درباره تاثیر لیونل مسی در تاریخ 120 
ساله باشگاه بارسلونا گفت: " او یک بازیکن متفاوت است 
که پویایی و جریان بازی را تغییر می دهد. مسی همواره رقم 
زننده لحظات باورنکردنی است. این موضوع به جهانی تر 
شدن باشگاه کمک کرده و حاال در مقایسه با زمان های دیگر 
تیم قدرتمندتری هستیم و در این موضوع مسی تاثیرگذاری 

فوق العاده داشته است."

جوزپ بارتومئو: بدون شک مسی بهترین بازیکن تاریخ است

ستاره جوان چلسی، پیشنهاد سوارز به بارسلونا

تکذیب شایعات؛ دورتموند سانچو را نمی فروشد

ای  اروگوئه  ستاره  سوارز،  لوئیس 
آبراهام،  تامی  از  ای  ویژه  تمجید  بارسلونا، 

پدیده جوان چلسی، انجام داد.
از   201۴ سال  در  سوارز  لوئیس 
مهاجم  این  پیوست.  بارسلونا  به  لیورپول 
اروگوئه ای حاال به سن ۳2 سالگی رسیده 
است و به نظر می رسد که باشگاه بارسلونا 
به  پا  مهاجم  این  برای  جایگزینی  دنبال  به 

سن گذاشته در سال های آینده است.
لوئیس سوارز اما در مصاحبه ای جالب 
تمجید ویژه ای از تامی آبراهام انجام داده 
پدیده  این  که  رسد  می  نظر  به  و  است 
خود  جایگزینی  برای  را  چلسی  انگلیسی 
این  در  او  داند.  می  مناسب  بارسلونا  در 
زیادی وجو  مهاجمان خوب   " باره گفت: 

با وجود شایعات اخیر، مدیر ورزشی 
جیدون  فروش  دورتموند  بوروسیا  باشگاه 
سانچو در ماه جنوری را رد کرده و گفت 
دورتموند قصد فروش پدیده انگلیسی اش 

را ندارد.
با وجود اینکه در روزهای اخیر برخی 
دورتموند  بوروسیا  شدند  مدعی  رسانه ها 
تا در ماه جنوری پدیده جوان  آماده است 
بفروشد،  را  سانچو  جیدون  خود  انگلیسی 
باشگاه  این  مدیر ورزشی  زورک،  میشائیل 
زردپوشان  گفت  و  کرد  رد  را  اخبار  این 

وستفالیا قصدی برای فروش او ندارند.
مشکالت اخیر سانچو در دورتموند و 
نیمه اول  به خصوص نیمکت نشینی او در 

دارند اما من شخصا جدا از جوان یا مسن 
بودن، کار مهاجمان خاصی را دنبال می کنم. 
یکی از این مهاجمان شماره ۹ چلسی یعنی 
تامی آبراهام است. او با وجود سن کمش 
مهاجم فوق العاده ای است و همچنین تمام 
دیگر  دارد.  نیز  خوبی  تحرک  و  کنندگی 
مهاجمی که بازی اش را می پسندم مکسی 
گومز است. او جدا از اروگوئه ای بودنش 
دارای ویژگی هایی خاص است؛ موضوعی 
از باشگاه ها از مهاجمان خود  که بسیاری 
انتظار دارند. بازیکنان دیگری مثل الئوتارو 
نیز هستند که به خوبی توانایی هایشان را به 

اثبات می رسانند."
سوارز در ادامه درباره زمان خداحافظی 
دارم  قصد   " گفت:  فوتبال  دنیای  از  اش 

باشم  قطر حاضر  در جام جهانی  که حتما 
می  پیدا  دست  نیز  هدف  این  به  مطمئنا  و 
کنم چرا که فوق العاده بلند پرواز و جنگجو 
هستم. با این وجود معلوم نیست که طی دو 
یا سه سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد."
بزرگ  پایان درباره حسرت  سوارز در 
خود نیز گفت: " با وجود ارزش و اهمیت 

دیدار دورتموند با بایرن مونیخ و دیدار اخیر 
لوسین  سوی  از  بارسلونا  مقابل  دورتموند 
بود  شده  باعث  دورتموند  سرمربی  فاوره، 
شایعاتی درباره ناراحتی او از شرایطش در 
رسانه ها  برخی  و  شود  مطرح  باشگاه  این 
مدعی شوند که سانچو قصد دارد هر چه 

سریعتر این باشگاه را ترک کند.
ولی میشائیل زورک با رد اخبار منتشر 
فروش  برای  قصدی  باشگاه  گفت  شده 
سانچو ندارد و او از شرایط خود در آلمان 

راضی است.
زورک در یک کنفرانس خبری گفت:" 
را حل و فصل  تیم  ما همه مسائل داخلی 
کرده ایم و با بازیکن مان هم مشکلی نداریم. 

کفش طالی لیگ برتر اما حاضرم که آن را 
با قهرمانی در این رقابت ها عوض کنم. در 
لیورپول تیم جوانی بودیم که هر روز بیشتر 
از قبل رشد می کردیم. بودجه لیورپول در 
دلیل  همین  به  و  نبود  حاال  مثل  زمان  آن 
قهرمانی در آن زمان می توانست فوق العاده 

باشد."

ما  نگاه  دیگر  حاال  و  شده  تمام  چیز  همه 
رو به جلو است. جیدون یکی از بازیکنان 
به  ما  تیم  از  عضوی  و  است  ما  فیکس 
حساب می آید. من معتقدم در بازی مقابل 
عملکرد  آمد  زمین  به  وقتی  او  بارسلونا 
خیلی خوبی داشت و کارش را عالی انجام 

داد".
ادامه  در  دورتموند  ورزشی  مدیر 
که  نمی بینم  شواهدی  هیچ  من  گفت:" 
جیدون سانچو بخواهد برای انتقال در ماه 
مدیر  و  او  خود  با  ما  شود.  آماده  جنوری 
امیدواریم  کرده ایم.  صحبت  برنامه هایش 
جیدون در بازی های بعدی عملکرد خیلی 

خوبی داشته باشد".

دولت سنگاپور فیس بوک را مجبور به انتشار یک اصالحیه کرد
تغییری در متن پست او نداده است.

ماه  چند  تا  می رود  انتظار  که  سنگاپور 
می گوید  کند،  برگزار  عمومی  انتخابات  دیگر 
اتهاماتی که »الکس تان« مطرح کرده، نادرست 

و مبهم است.
اخبار جعلی، پس  با  مبارزه  قانون جدید 
از دو سال بحث به تصویب رسید و سنگاپور 
آغاز  را  آن  شدن  اجرایی  پیش  یکماه  از  تنها 

کرده است.
»مطالبق  کرد:  اعالم  فیس بوک  سخنگوی 
با قانون سنگاپور، فیس بوک اصالحیه ای را در 
آن جا  از  است...  کرده  منتشر  پست  این  کنار 
که این اولین روزهای اجرای این قانون است، 
تضمین  این  سنگاپور  دولت  که  امیدواریم  ما 
دنبال  به  قانون،  این  به  استناد  با  که  بدهد  را 
تأثیرگذاری بر اصل آزادی بیان نیست و برای 
و  روشن  رویه ای  قانون،  این  کردن  عملی 

شفاف اتخاذ خواهد کرد.«
محتوای  به  دسترسی  معموال  فیس بوک 
پست هایی که گفته می شود براساس ادعاهای 
می کند،  نقض  را  محلی  قوانین  دولت ها، 
جاری  سال  جون  تا  تنها  و  می کند  مسدود 
میالدی 18 هزار پست از این دست را مسدود 

کرده است.
از  که  است  دولتی  اولین  سنگاپور 
یک  براساس  تا  است  خواسته  فیس بوک 
مصوبه داخلی، اصالحیه ای را برای یک پست 

مخالف نظر دولت منتشر کند. 
چنانچه  کشور،  این  جدید  قوانین  بر  بنا 
موافقت  دستور  این  با  فیس بوک  شرکت 
میلیون  یک  مبلغ  به  جریمه ای  باید  نمی کرد، 
دالر سنگاپور و عالوه بر آن روزانه 100 هزار 
آن  اجرای  در  تاخیر  روز  هر  ازای  به  دالر 

پرداخت می کرد.

اطالعات روز: دولت سنگاپور روز شنبه 
فیس بوک را مجبور کرد که یک قانون داخلی 
اخبار  با  مقابله  »قانون  به  موسوم  کشور  این 
جعلی« را درباره ی یک پست متعلق به کاربران 

این شبکه اعمال کند.
به نقل از یورونیوز فارسی، ماجرا از آن جا 
آغاز شد که یکی از وبالگ نویسان منتقد دولت 
سنگاپور به نام »الکس تان« که ساکن استرالیا 
است، پیش از این در روز 2۳ نوامبر با انتشار 
انتخابات  در  تقلب  درباره ی  ادعاهایی  پیامی، 
این  در  افشاگر  یک  دست گیری  و  سنگاپور 
زمینه منتشر کرده بود و اصرار دولت سنگاپور 
برای حذف این پیام نیز به جایی نرسیده بود.

به همین دلیل دولت سنگاپور روز جمعه 
بخش های  جنجالی ترین  از  یکی  به  استناد  با 
اخبار  با  مقابله  قانون  یعنی  قانون جدید خود 
جعلی، از شبکه فیس بوک خواست تا برای این 

از  دستور  این  کند.  صادر  اصالحیه ای  پست، 
سوی وزیر کشور و زیر دادگستری سنگاپور 

صادر شد.
شرکت فیس بوک روز شنبه اعالم کرد که 
اصالحیه ای  و  داده  پاسخ  درخواست  این  به 
را در پست »الکس تان« منتشر کرده است؛ با 
این وجود سخن گوی فیس بوک خواستار یک 
از سوی دولت سنگاپور در  رویکرد سنجیده 
موضوع اجرای قانون جدید »اخبار جعلی« در 

سطح این دولت -شهر شد.
فقط  که  فیس بوک  اصالحیه ی  متن  در 
است،  مشاهده  قابل  سنگاپور  کاربران  برای 
فیس بوک  از  سنگاپور  »دولت  است:  آمده 
به طور قانونی خواسته است تا به شما بگوید 
که این پست دارای اطالعات نادرست است.«

اصلی  پست  انتهای  در  اصالحیه  این 
هیچ  فیس بوک  و  است  آمده  تان«  »الکس 

ادعای رییس جمهوری برزیل: 
دی کاپریو پول می دهد تا جنگل های آمازون را آتش بزنند

اطالعات روز: ژائیر بولسونارو، رییس جمهوری برزیل 
روز جمعه بدون ارائه جزییات بیش تری، لئوناردو دی کاپریو 
در جنگل های  آتش سوزی  که  کرد  متهم  را  هالیوود  ستاره 

آمازون را تأمین مالی کرده است.
گذشته  روز  بولسونارو  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
در جمع هواداران خود گفت: »این لئوناردو دی کاپریو آدم 
باحالی است. این طور نیست؟ برای آتش  زدن آمازون پول 

می دهد.«
در  مطالبی  انتشار  به  بولسونارو  اشاره  می رسد  به نظر 
شبکه های اجتماعی باشد که مدعی هستند، صندوق جهانی 
حیات وحش به آتش نشانان داوطلب برای عکس برداری از 
آمازون هزینه ای پرداخت کرده بود تا از طریق این عکس ها 
جمله  از  ادعا  این  طبق  که  کنند  مالی  حمایت  درخواست 
آن ها، کمک 500 هزار دالری دی کاپریو به این سازمان است.

رییس جمهوری برزیل یک روز قبل نیز در یک برنامه 
زنده گفته بود: »پس این سازمان غیردولتی چه کاری انجام 
می دهد؟ ساده ترین کار چیست؟ جنگل را آتش بزنید. عکس  

و ویدیو بگیرید.«
وحش  حیات  جهانی  صندوق  که  بود  کرده  ادعا  وی 
لئوناردو  »با  است:  انداخته  راه  به  برزیل  علیه  را  کارزاری 
دی کاپریو تماس می گیرند و او 500 هزار دالر به آن ها هدیه 

می دهد.«
کمک  دریافت  هرگونه  وحش  حیات  جهانی  صندون 
مالی از دی کاپریو یا دریافت عکس از آتش نشانان را تکذیب 

کرده است.

لئوناردو دی کاپریو و بنیاد زیست محیطی متعلق به او 
در واکنش به این ماجرا در بیانیه ای گفتند: »ما به سازمان هایی 
که هدف ]رییس جمهوری برزیل[ قرار گرفته اند کمک مالی 

نکرده ایم، درحالی که شایسته حمایت بودند.«
این  »آینده ی  است:  تأکید شده  بیانیه همچنین  این  در 
است  خطر  معرض  در  جایگزین،  غیرقابل  اکوسیستم های 
آن ها حفاظت  از  که  گروه هایی  کنار  در  که  مفتخرم  من  و 

می کنند، ایستاده ام.«
از  جلوگیری  برای  مبارزات  از  همیشه  دی کاپریو 
تغییرات اقلیمی حمایت کرده است و در تویتر و انستاگرام 
خود درباره ی مسایل زیست محیطی می نویسد که از جمله 
آن می توان به آتش سوزی های جنگل های آمازون اشاره کرد. 
بنیاد لئوناردو دی کاپریو بر روی طرح هایی متمرکز است که 

از حیات وحش در معرض انقراض محافظت می کند.
گرفتن  اوج  با  همزمان  گذشته  تابستان  در  بنیاد  این 
آتش سوزی های آمازون، اعالم کرد که پنج میلیون دالر برای 

کمک به حفاظت از این جنگل ها پرداخت می کند.
زیست  غیردولتی  سازمان  یک  عضو  چهار  بازداشت 

محیطی در برزیل
در  سه شنبه  روز  غیردولتی  سازمان  یک  عضو  چهار 
برزیل بازداشت شدند و پولیس آن ها را متهم کرد که به طور 
عمدی جنگل های آمازون را آتش می زنند تا با مستندکردن 
این  کنند.  دریافت  بیش تری  مالی  کمک های  موضوع  این 

چهار نفر روز پنج شنبه به دستور قاضی آزاد شدند.
برخی از سیاست مداران و سایر سازمان های غیردولتی 

از این بازداشت به شدت انتقاد کردند و گفتند که این بخشی 
از تالش های هماهنگ دولت بولسونارو برای آزار و اذیت 

گروه های محیط زیستی است.
بولسونارو بارها و بارها به جناح ها و گروه های مختلف 
به عنوان مقصر جلوه دادن آن ها در آتش سوزی آمازون حمله 

کرده است.
او در یک ویدیویی که به طور زنده در حساب کاربری 
فیس بوکش در تاریخ 21 آگست پخش شد، گفت که »همه 
چیز نشان می دهد« که سازمان های غیردولتی برای »به آتش  
او  از  وقتی  می رفتند.  آن جا  به  آمازون  کشیدن« جنگل های 
سوال شد که برای این ادعای خود سندی هم دارد، گفت که 

مشخص نیست چگونه این کار را می کردند.
ادعایی  در  بولسونارو  ادعا،  این  از  پس  روز  یک  تنها 
دیگر انگشت اتهام را به سوی کشاورزان گرفت و گفت که 
آن ها می توانند به طور غیرقانونی جنگل های آمازون را آتش 
که  رسانه ها  برخی  به  او  ماجرای  این  بعد  ماه  یک  بزنند. 
گفته بودند جنگل های آمازون به خاطر آتش سوزی تخریب 

شده اند حمله کرد.
جنگل های آمازون از آن نظر اهمیت دارد که یکی از 
مهم ترین ابزار دفاعی زمین در برابر تغییرات اقلیمی است و 
به عنوان ریه های کره زمین از آن ها نام برده می شود که 20 

درصد اکسیژن زمین را تولید می کند.
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رو  همین  از  می کند؛  ایجاد  بستگانش  و  قربانی 
راه  مناسب ترین  و  کم هزینه ترین  قربانی،  حذف 
برای احیای حیثیت اجتماعی و کم کردن سرزنش 

اجتماعی است.
جنسی  خشونت های  قربانیان  خانواده های 
فکر می کنند که گرفتار یک امر بدخیم شده اند که 
در  را  آن  از  رهایی  و  رها شوند  آن  از شر  باید 
پاک کردن صورت مسأله می بینند. آقای سلطانی در 
این مورد گفت: »خانواده ها این بی حیثیتی و اعتبار 
مخدوش و لکه دار شده ی خود را از طریق حذف 

قربانی ترمیم می کنند.«
درک  که  است  معتقد  دانشگاه  استاد  این 
نادرست اجتماعی و نگاه معیوب مردم نسبت به 
قربانیان خشونت های جنسی عامل دوم واکنش 
اجتماعی در برابر قربانی است. او می گوید قربانیان 
ما درک نمی شود، بلکه تصور می شود که او در 
یک هماهنگی و رضایت وارد رابطه ای شده که 

رسوایی و سرافکندگی را بار آورده است.
با  یونس ذکی، جامعه شناس در گفت وگو 
اطالعات روز با اشاره به کشته شدن پنج دانش آموز 
قرار  جنسی  تجاوز  مورد  که  لوگر  در  مکتب 

گرفته اند، می گوید که این تنها یک مورد معدود 
است که رسانه ای شده است درحالی که شماری 
زیادی از قربانیان خشونت های جنسی به صورت 
پنهان و پوشیده از بین رفته و یا قتل آنان کتمان 

شده است.
قربانیان  از  حمایت  عدم  نیز  ذکی  آقای 
وابسته  مسایل  از  ناشی  را  جنسی  خشونت های 
افراد  که  می گوید  و  می داند  جامعه  فرهنگ  به 
جامعه در کنش ها و برخورد های جمعی براساس 
می کنند.  عمل  فرهنگی  هنجارهای  و  ارزش ها 
به همین دلیل در نگاه ارزشی و فرهنگی مردم، 
قربانی »لکه ی ننگ« است و خانواده های آنان برای 
لکه زدایی و جبران این سرافکندگی به قتل قربانی 

اقدام می کنند. 
آیا نکوهش قربانی یک امر روانی است؟

از  شماری  فرهنگی،  عوامل  بر  عالوه 
از  دانشگاه عدم حمایت  استادان  روان شناسان و 
قربانی در جامعه را ناشی از مسایل روانی جامعه 
نوع برخورد  افراد، هرچند  این  باور  به  می دانند. 
در  آنان  دانستن  مسئول  و  مقصر  و  قربانی  با 
جوامع دیگر نیز وجود دارد، اما در افغانستان نوع 

برخوردها متفاوت است.
سپوژمی اوریا، استاد روان شناسی در دانشگاه 
کابل می گوید از لحاظ روانی سه نوع دیدگاه و 
دارد. در  قربانی وجود  فرد  به  رابطه  رویکرد در 
افراد فکر می کنند در دنیا همه چیز  دیدگاه اول 
آن  قربانی شایسته ی  منصفانه است و  عادالنه و 
عمل بوده است، به ویژه اگر قربانی یک زن باشد. 

دیدگاه  در  که  گفت  روز  اطالعات  به  او 
عوامل  و  می شود  پنداشته  درونی  خطاها،  دوم 
بیرونی و تأثیرات آن کم ارزش دانسته شده و از 
آن چشم پوشی می شود به همین دلیل افراد فکر 
می کنند که خصوصیات و رفتار های فرد قربانی 
عامل اصلی وقوع رویداد بوده است. او گفت که 
این افراد با بیان این که »خودش خواسته«، »درست 
لباس نپوشیده« یا »اگر آن چنان رفتاری را نمی کرد، 

این چنین نمی شد« دیدگاه شان را توجیه می کنند.
به باور خانم اوریا سومین رویکرد در رابطه 
به فرد قربانی این است که اطرفیان و نزدیکانش با 
مقصر دانستن قربانی امنیت کاذب برای خود ایجاد 
می کنند. در اجتماع به قربانیان خشونت های جنسی 
برای  افراد  می شود  دیده  ننگ  لکه های  به عنوان 
کنارآمدن با این شرم ساری و باغیرت جلوه کردن 
تا  می کنند  اقدام  قربانی  قتل  به  مردم،  نزد  در 

آبروداری کرده باشند. 
این  استاد روان شناسی  شرف الدین عظیمی، 
نوع واکنش در برابر قربانی را یک مسأله ی روانی 
خشونت  مورد  که  فردی  می گوید  و  می خواند 
جنسی قرار گرفته است، نیاز به همدردی و همدلی 
دارد، نه این که لت وکوب و اذیت وآزار شده و یا 
از بین برده شود. به باور او مرتکبین این عمل از 

سالمت روانی برخوردار نیستند. 
آقای عظیمی در گفت وگو با اطالعات روز 
ریشه ی عدم همدردی با قربانی را در ذهنیت منفی 
مردم می داند و می گوید در ذهنیت مردم هدف 
آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن بی عزتی، بدنامی، 
این  نگاه مردم  بی حرمتی و بی ننگی است و در 
مسایل ناموسی و ننگی قلمداد می شود؛ به همین 
غم شریکی  و  همدردی  قربانیان  با  کسی  دلیل 

نمی کند. 
فرهنگ سازی کنیم

کارشناسان و استادان دانشگاه به این باورند که 
برای ایجاد حس همدردی با قربانیان خشونت های 
جنسی در جامعه، نیاز به اصالح و تقویت فرهنگ 
یک  را  افغانستان  جامعه ی  سلطانی  است. جواد 
جامعه ی متالشی شده می داند که در آن اخالق و 
معنویت، هنجار و نظم اجتماعی، سازوکارهایی 
اجرایی و حکومتی هیچ یک در جای درست خود 

قرار ندارد. 
وزارت  که  است  معتقد  اوریا  سپوژمی 
به صورت  باید  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
جدی روی جنبه های منفی فرهنگ کار کند؛ زیرا 
»فرهنگ سازی نسبت به اعمار بلند منزل و سرک 
اولویت دارد و باید روی جنبه های منفی فرهنگی 
توجه شود تا این فرهنگ، افراد مفید و خوب را 

پرورش داده بتواند.«
باال بردن سطح آگاهی مردم نیز می تواند در 
ایجاد احساس همدردی با قربانیان خشونت های 
تمامی  از  اوریا  خانم  کند.  جامعه  در  جنسی 
قضایی  و  عدلی  نهاد های  و  مسئول  نهاد های 
کشور می خواهد تا به صورت مشترک کمپین های 
زیرا  کنند؛  راه اندازی  را  خشونت  به  رسیدگی 
کارکرد این کمپین ها منجر به باال بردن سطح سواد 
مردم شده و نیز برای عامالن خشونت های جنسی 

ترس از ارتکاب جرم را خلق می کند.

روزنامه انگلیسی گاردین حدود دو هفته پیش 
)2۳ عقرب( گزارشی را نشر کرد که نشان می داد 
مکاتب والیت  در  پسر  دانش آموز  از 5۴0  بیش 
لوگر مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته و بر آن ها 

از سوی معلمان مکاتب تجاوز شده است.
به  استناد  با  را  خود  گزارش  روزنامه  این 
سروی یک فعال جامعه مدنی در والیت لوگر تهیه 
کرده است. موسی محمودی، رییس جامعه مدنی 
لوگر گفته بود که شماری از خانواده پس از آن که 
متوجه شدند فرزندان شان مورد تجاوز قرار گرفته، 

آنان را کشتند.
آخرین تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان که در سال 1۳۹2 خورشیدی در مورد 
»عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی 
در افغانستان« منتشر شده است، نیز نشان می دهد 
تجاوز  مورد  که  دختران  و  زنان  درصد   ۳.8 که 
خانواده  مردان  سوی  از  گرفته اند،  قرار  جنسی 
این تحقیق، وقایع  براساس  برده شده اند.  بین  از 
تجاوز جنسی به دلیل حساسیت های سنتی اغلب 
کتمان می شوند و از اطالع رسانی درباره ی آن نیز 

خودداری می شود.
این تنها نمونه ای از رفتار جامعه ی افغانی با 
قربانیان خشونت های جنسی است. موارد زیادی 
از  جنسی  قربانیان خشونت های  که  دارد  وجود 
بین  از  یا  و  شده  طرد  اجتماع  و  خانواده  سوی 
جامعه  در  برخی ها  این،  بر  عالوه  شده اند.  برده 
نیز انگشت انتقاد را علیه قربانی بلند کرده و آنان 
را نکوهش کرده و یا نسبت به قربانیان خشونت 

جنسی نگاه تحقیرآمیز داشته اند.
قربانیان خشونت های جنسی در هنجارهای 
جامعه ی  اجتماعی  مناسبات  و  سنتی-فرهنگی 
افغانستان جایگاه آبرومندانه ای ندارند و در بیش تر 
موارد سبب ننگ و آبروریزی خانواده ها می شوند؛ 
از این رو، بستگان و نزدیکان قربانی برای اعاده ی 
تجاوز  از  ناشی  سرافکندگی  جبران  و  حیثیت 
دست  قربانی  لت وکوب  یا  کشتن  به  جنسی، 
می زنند. پرسش اساسی در این زمینه است که چرا 
مردم و یا جامعه با قربانی همدردی الزم را ندارد 
و یا قربانی را بار دیگر قربانی می کند. ریشه ی این 

رفتار در کجاست.
فرهنگ

جامعه شناسان و روان شناسان ریشه ی چنین 
رفتار با قربانیان خشونت های جنسی را در فرهنگ 
جامعه ی افغانستان جست وجو می کنند. به باور این 
کارشناسان، انگیزه ی قتل یا سرکوب قربانی ناشی 
از درک نادرست اجتماعی مردم، تابو بودن مسایل 
شرم  و  آبروداری  فرهنگ  نیرومند  نفوذ  جنسی، 

اجتماعی است.
در جامعه ی افغانی هنوز تابوهای ناشکسته 
و رسم های ناپسندیده به صورت سخت و محکم 
تا  است  شده  باعث  امر  همین  دارد.  وجود  آن 
جامعه شناسان در بسیاری موارد جامعه ی افغانی را 
»جامعه ی بسته« توصیف  کنند که در آن سخن گفتن 
از مسایل جنسی ناپسند است. در سایه ی همین 
صورت  جنسی  خشونت های  که  است  فرهنگ 
به جای  جامعه ای  چنین  در  قربانی  و  می گیرد 
می رسد،  قتل  به  هم سویی،  و  همدری  دریافت 
لت وکوب می شود و یا از اجتماع رانده و منزوی 

می شود.
جواد سلطانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
عدم همدردی با قربانیان خشونت های جنسی را 
ناشی از سه عامل می داند و می گوید شرمساری 
نادرست  فهم  کردار،  یک  از  ناشی  اجتماعی 
اجتماعی از یک رویداد و نبود نهادهای حمایتی 
از قربانیان خشونت های جنسی سه عاملی است 
بیش تر  آن  نتیجه ی  در  قربانی  می شود  منجر  که 

آسیب پذیر باشد.
روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  او 
می گوید که مسایل جنسی در جامعه ی افغانستان 
تابو است. شکسته شدن این تابو ها، سرافکندگی 
اجتماعی و ضربه ی حیثیتی سنگین را برای فرد 

و  در هنجارهای سنتی-فرهنگی  قربانیان خشونت های جنسی 
مناسبات اجتماعی جامعه ی افغانستان جایگاه آبرومندانه ای ندارند 
و در بیش تر موارد سبب ننگ و آبروریزی خانواده ها می شوند؛ از 
این رو، بستگان و نزدیکان قربانی برای اعاده ی حیثیت و جبران 
سرافکندگی ناشی از تجاوز جنسی، به کشتن یا لت وکوب قربانی 

دست می زنند.

رهایی از ننگ
ملیحه کاظمی


