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کارشناسان سازمان ملل: 
ایران و کوریای شمالی 

همکاری موشکی خود را 
از سر گرفته اند

آمار گویای همه چیز است
سیمئونه: 
هر حرکت سوارز 
بوی گل می دهد صفحه 7صفحه 6

تیراندازی  قربانیان  که  شد  روشن  نهایت  در 
غیرنظامیان  بهسود  در  معترضان  بر  پولیس 
سرکوب  برای  پولیس  که  شد  معلوم  بوده اند. 
خشونت  به  شهروندان  مسالمت آمیز  اعتراض 
دامن  بر  سیاهی  لکه ی  بازهم  شده اند.  متوسل 
نیروهای امنیتی که مسئولیت شان تأمین امنیت 
در  پیش  روز  چند  که  آنچه  است.  شهروندان 
ساده ی  خطای  یک  از  فراتر  افتاد  اتفاق  بهسود 
نظامی است و در نوع خود پیشینه ندارد. چگونگی 
وقوع ماجرا از زبان شاهدان عینی و معترضان و 
نحوه ی برخورد پولیس بسیار نگران کننده است. 
براساس گفته های شاهدان عینی عصبیت قومی 
پررنگی  بسیار  نقش  ماجرا  تراژیدیک شدن  در 
اطالع رسانی  چگونگی  دیگر  مورد  است.  داشته 
وزارت داخله از رویداد بهسود است. اندکی پس 
از وقوع فاجعه در بهسود سخن گوی وزارت داخله 
به قربانیان انگ مسلح بودن و آشوبگر را زد. این 
نوع مواجهه با حادثه ای که هنوز روشن نیست، 
از آدرس رسمی وزارت داخله غیرحرفه  ای است. 

پولیس  به شمول  امنیتی  نیروهای  بی پروایی 
افغانستان در حفظ جان...
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فرمانده سنتکام: 
سطح خشونت ها در افغانستان 
همچنان بلند است

بازداشت هسته ی مشترک داعش و حقانی؛ 
وه ها  »طالبان در همسویی با این گر
عملیات می کنند«
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اطالعات روز: جنرال مک کنزی، فرمانده سنتکام 
)ستاد فرماندهی مرکزی امریکا( می گوید که میزان 
خشونت ها در افغانستان هنوز هم خیلی بلند است...

خشونت پولیس 
با شهروندان به ما 

چه  گوید؟

ییس جمهور که هرگز عملی نشده است ین وعده های ر کالن  تر
واقعا  آیا  است.  غیرعملی  وعده های  با  مردم  فریب  برای 

رییس جمهور به وعده هایش عمل نمی کند؟
وعده  ی  کالن ترین  ده  پیک،  تحقیقی  خبرنگاری  مرکز 
والیت  های  به  داخلی  سفرهای  در  که  را  رییس جمهور 
بلخ، سمنگان  قندهار،  بدخشان،  ننگرهار،  بامیان،  هرات، 

و غزنی داده است، گرد آوری کرده و | صفحه 4

یکی از انتقادها بر رییس جمهور این است که وعده زیاد 
رییس جمهور  غنی،  اشرف  اما کم عمل می کند.  می دهد 
وعده  های  تاکنون  پیشین  اش  حکومت  آغاز  از  کشور 
بسیاری به مردم داده است اما بسیاری از این وعده  هایش 
را عملی نکرده است. از نظر کسانی که در این گزارش با 
تالش  نوعی  رییس جمهور  کار  این  شده  گفت وگو  آن ها 

تأیید  تخار  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
تفنگ داران  میان  درگیری  نتیجه ی  در  که  می کنند 

غیرمسئول در ولسوالی کلفگان این والیت،...
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

کرات رسد صلح،  مذا
میدان گرم جنگ

آیا فرصت صلح در حال 
از دست رفنت است؟

دور دوم مذاکرات صلح در دوحه عمال متوقف شده 
مذاکرات  میز  از  طالبان  گروه  می شود  گفته  است. 
جمهوری  هیأت  با  که  نیست  حاضر  و  است  فراری 
ادامه دهد.  را  افغانستان گفت وگوهای صلح  اسالمی 
به جای مذاکره، رهبران گروه طالبان سرگرم سفرهای 
منطقه ای شان به کشورهای جبهه مخالف امریکایي ها 
در منطقه اند. پس از سفر به روسیه و ایران، این  بار به 
ترکمنستان سفر کرده اند. در طرف افغانستان، هیأت 
در دوحه است و مسئوالن در کابل آمادگی جنگ را 
می گیرند. در نشست چها روز پیش مسئوالن اصلی 
گروه  نظامی  »سرکوب  از  حرف  کابل  در  امنیتی 
طالبان« و »آمادگی کامل برای شروع فصل جنگ« 

بود. 
روزها  این  نیز  است  امریکا  که  مذاکرات  طرف سوم 

سرگرم بررسی...
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صفحه 2

تفاهم نامه ی 
ساخت بند شاه توت 

بین کابل و 
دهلی امضا شد

چهار نفر در درگیری 
میان تفنگ داران غیرمسئول 

در تخار کشته شدند چهار محافظ 
خط آهن خواف 

– هرات در انفجار 
ماین جان باختند

محمدداوود  نوه ی  دومین  است.  نوید  تولد  دلو   22
گردیز  شهر  در  پولیس  محلی  فرمانده  یک  شراب زوی، 

پکتیا. دورادور مهمانخانه ی | صفحه 4

شب نشیین ای که شیَون شد
روایت یک خانواده ی پکتیایی 

یکا  که نریو های ویژه ی ارتش امر
پنج عضو آن را یکجا کشتند

رییس شورای عالی 
مصالحه ی ملی از توقف مذاکرات 

از سوی طالبان خبر داد
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چهار نفر در درگریی میان تفنگ داران غریمسئول در تخار کشته شدند
سخن گوی فرماندهی پولیس تخار جزئیاتی بیشتر ارایه نکرد.

والیت تخار در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که حضور و گشت وگذار افراد 
مسلح غیرمسئول در این اواخر در بخشی هایی از این والیت از جمله ولسوالی کلفگان 

در ۸۰ کیلومتری شهر تالقان، مرکز آن افزایش یافته است. 
در ۱۱ حمل سال جاری نیز در نتیجه ی درگیری میان دو فرد مسلح غیرمسئول در این 
ولسوالی، سه غیرنظامی کشته شدند. ساکنان این ولسوالی در اعتراض به کشته شدن 

آنان، شاهراه بدخشان – تخار را به روی رفت وآمد بستند.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت تخار تأیید می کنند که در نتیجه ی درگیری میان 
تفنگ داران غیرمسئول در ولسوالی کلفگان این والیت، چهار نفر کشته شده اند.

خلیل اسیر، سخن گوی فرماندهی پولیس تخار به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد قبل از چاشت دیروز )سه شنبه، 2۱ دلو( در روستای »زیر شخ« ولسوالی کلفگان 
رخ داده است. به گفته ی آقای اسیر، افراد کشته شده همه از یک طرف درگیری بوده اند.

او تأکید کرد که هم اکنون جنگ میان دو طرف خاموش شده و تفنگ داران غیرمسئول 
از ساحه فرار کرده اند.

ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
افزایش  به  صحبت هایش  از  بخشی  در 
او  پرداخت.  نیز  افغانستان  در  خشونت ها 
نیست  حاضر  طرفی  اگر  این که  پیام  گفت 
مردم یک ماه، دو ماه و یا سه ماه در نبود 
منفی  کنند،  زندگی  راحت  آتش  و  جنگ 
است و این مفهوم را افاده می کند که باور به 

صلح وجود ندارد.
از  این اظهارات درحالی مطرح می شود که 
چند هفته به این طرف هیچ نشست رسمی 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت های  میان 
اسالمی افغانستان و گروه طالبان در دوحه 
دوم  دور  آغاز  زمان  از  است.  نشده  برگزار 
مذاکرات، تنها سه نشست رسمی میان دو 

طرف برگزار شده است.

مورد  در  بحث هایی  به  عبداهلل  عبداهلل 
افزود که  او  اشاره کرد.  نیز  حکومت موقت 
سیاسیون  از  شماری  عالقمندی  علی رغم 
شخصا  او  موقت،  حکومت  طرح  به  کشور 
او،  گفته ی  به  نمی داند.  مفید  را  طرح  این 
است  نداده  نشان  جهان  در  تجربه ای  هیچ 
که با آمدن حکومت موقت، صلح نیز تأمین 

می شود.
باید  صلح  مورد  در  عبداهلل،  اظهارات  طبق 
از  جز  هدف  این  و  بگیرند  تصمیم  مردم 
عین  در  او  نیست.  ممکن  مذاکره،  طریق 
صلح،  روی  موافقه  از  پس  که  گفت  حال 
و  برداشته  آن  از  که پس  مراحلی  و  گام ها 
که  هرچه  نامش  و  عنوان  می شود،  عملی 

باشد، حرف جداگانه است.

دیگر  و  امریکا  قطر،  از  او  شوند.  حاضر 
کشورهای تأثیرگذار در روند صلح افغانستان 
نیز خواست که طالبان را به ادامه ی مذاکره 
و حاضر شدن به میز مذاکره تشویق کنند. 
پشت  در  فیصله ای  هیچ  او،  گفته ی  به 
هر  طالبان  و  نمی تواند  گرفته  پرده صورت 
خواستی که دارند روی میز مذاکره مطرح 

کنند.
ادعای  ملی  مصالحه ی  عالی  رییس شورای 
برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده ی گروه 
طالبان را که گفته اند هیأت مذاکره کننده ی 
دولت صالحیت کامل برای مذاکره ندارد، رد 
کرد. او تأکید کرد که به هیأت مذاکره کننده 
مورد  در  تا  شده  داده  کامل  صالحیت 
آجنداهای مطرح شده با طالبان رایزنی کند.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
گروه  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
متوقف  دوحه  در  را  صلح  مذاکرات  طالبان 
کرده و از مدتی به این طرف هیچ مذاکره ای 

صورت نگرفته است.
آقای عبداهلل که دیروز )سه شنبه، 2۱ دلو( 
کمیسیون  افتتاح  مناسبت  به  نشستی  در 
عالی  شورای  عامه  آگاهی  و  رسانه ها 
گفت:  می کرد،  صحبت  ملی  مصالحه ی 
داریم که طرف  قرار  موقعیتی  در  فعال  »ما 
اما  نکرده،  قطع  را  مذاکره  میز  مذاکره 
مذاکره ای هم صورت نمی گیرد و مذاکره ای 

در جریان نیست.«
عبداهلل ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان 
به این وضعیت پایان داده و به میز مذاکره 

کرات از سوی طالبان خرب داد ییس شورای عایل مصالحه ی ملی از توقف مذا ر
توجیه  قابل  میدان جنگ  در  غیرنظامیان حتا 
بخواهد  پولیس  این که  به  رسد  چه  نیست 
شهروندی  حق  از  استفاده  برای  را  شهروندان 
طرف  یک  از  بی پروایی  این  ببندد.  گلوله  به 
نشان دهنده این است که حکومت افغانستان با 
صرف میلیون ها دالر در زمینه ی آموزش مسلکی 
نیروهای پولیس موفق نبوده است و هنوز این  
نیروها آموزش های الزم را برای تدابیر احتیاطی 
و اهمیت حفظ جان غیرنظامیان یاد نگرفته اند.

برخورد  این بی پروایی ریشه در  از سوی دیگر 
بسیار  مسأله ی  با  پولیس  رهبری  نهاد  ضعیف 
به  نسبت  مکافات«  و  »مجازات  اصل  حیاتی 
رفتار افراد نیروهای امنیتی دارد. رویداد بهسود 
اولین موردی نیست که پولیس برای سرکوب 
اعتراضات به خشونت متوسل می شود. دست کم 
در هفت سال گذشته و از زمانی که رییس جمهور 
غنی در رأس کار است، پرونده ی حکومت در 
است،  سنگین  و  قطور  اعتراضات  سرکوب  امر 
برخورد  مورد  یک  شاهد  شهروندان  هنوز  اما 
در  نبوده اند.  سرکوب  اصلی  عامالن  با  جدی 
بخش توجه به مصونیت غیرنظامیان در میدان 
جنگ نیز حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی 
کارنامه چندان درخشان ندارند. حکومت هرچند 
همواره گفته که مصونیت غیرنظامیان یکی از 
اولویت های نیروهای دفاعی افغانستان است و از 
حق اعتراض شهروندان حمایت می کند، اما در 

عمل کمتر به آن توجه کرده است. 
رفتار  بهسود،  رویداد  تراژدیک  ابعاد  از  جدا 
به  معترضان  با  پولیس  خشونت آمیز  به شدت 
ِجفری  و  ای .کالِدرو  مایکل  می گوید؟  چه  ما 
ضوابط  و  »اصول  مرجع  کتاب  در  ِدیلی  دی. 
اخالقی پولیس« می گوید: »یک مأمور پولیس 
حکومت  اخالق  عامدانه ی  و  آگاهانه  مظهر 
است. کنش های او تجسم عملِی اصول اخالقِی 
بر  جدی  اتهام های  از  یکی  است.«  حکومت 
نهادهای هرم قدرت، به ویژه بر رییس جمهور غنی 
این بوده که نهادهای امنیتی را به ابزاری برای 
سرکوب معترضان و حتا جدال های سیاسی و 
تضعیف رقبایش استفاده می کند. رفتار متناقض 
رییس جمهور در برابر کسانی که متهم به اخالل 
امنیت اند و سرکوب اعتراض ها با خشونت، مؤید 
یا دست کم ریشه ی اصلی این اتهام است. وقت 
پولیس بی مهابا معترضان را به گلوله می بندد، 
تحمیل  و  چندصدایی  حذف  روحیه  معنایش 
همنوایی در حکومت و ارگ و رفتن به سوی نظم 
استبدادی است. همین رفتارها است که در یک 
رده بندی تازه ی جهانی حکومت افغانستان در 
شاخص جهانی دموکراسی یک رژیم استبدادی 

شناخته شده است.
مواجهه ی  همواره  افغانستان  شهروندان 
و  نهادها  به  ستایش برانگیز  و  احترام آمیز 
نهادها  این  امنیتی کشور داشته اند و  نیروهای 
و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و 
نیروهای  واقع  در  بوده اند.  برخوردار  حمایت 
و  سرمایه ها  مهم ترین  از  افغانستان،  امنیتی 
سقوط  از  پس  کشور  تمامیت  دست آوردهای 
روابط  غیرحرفه ای  رفتار  اما  است.  طالبان 
رفتار  و  امنیتی  نیروهای  رهبری  عمومی 
خشونت بار پولیس با شهروندان این وجاهت را 
مخدوش می کند. سقوط وجاهت و مشروعیت 
از  نیروها  این  تبدیل شدن  و  امنیتی  نیروهای 
حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، 
جان و مال شهروندان به ابزاری برای سرکوب 
است  خطرناک  بسیار  پیامدهای  دارای  مردم 
نیروهای  به  مردم  آن پشت کردن  که کمترین 

امنیتی است. 
در  پولیس  خودسرانه  رفتار  که  سیاهی  لکه ی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  دامن  بر  بهسود 
اصلی  عامالن  با  جدی  برخورد  با  تنها  افکنده 
این رویداد پاک شدنی است. حکومت باید نشان 
از  است.  نداشته  نقشی  قضایا  این  در  دهد که 
رأس تا قاعده کسانی که در این حادثه دست 
باید شناسایی و مجازات شوند. طبیعی  دارند، 
است که در این کار تنها فرمانده  پولیس یک 
والیت دست ندارد. به ویژه که انتباه اصلی این 
است که این افراد برای دست گیری عبدالغنی 
علی پور معروف به قومندان شمشیر به بهسود 
رفته بوده اند. در این صورت ریشه ی این فاجعه 
امنیتی  ساختارهای  در  باالتری  الیه های  به 
ابزاری  استفاده ی  شک  و  می رسد  افغانستان 
تحمیل  و  سرکوب  برای  امنیتی  نیروهای  از 
همنوایی را از سوی ارگ برمی  انگیزد. حاال توپ 
به عنوان  افغانستان  قضایی  نهادهای  میدان  در 
یک قوه مستقل است. انتظاری که وجود دارد 
رویداد  قربانیان  مورد  در  عدالت  که  است  این 

بهسود به درستی تأمین شود. 

»من  بود:  گفته  همچنان  گراهام  آقای 
نخواهیم  خارج  می  ماه  در  ما  می کنم  فکر 
مناسب  شرایط  که  می رویم  زمانی  ما  شد. 
آن ها  کرده اند.  تخطی  طالبان  شود.  فراهم 
به تعهدات شان در توافق نامه عمل نکرده اند. 
بلینکن و  آنتونی  را که  بنابراین، من کاری 
دولت بایدن انجام می دهند، تأیید می کنم.«

به گفته ی این سناتور امریکایی، اگر امریکا 
خیلی زود و بدون فراهم شدن شرایط الزم 
خارج شود، داعش و القاعده دوباره نیرومند 
خواهند شد و وضعیت زنان نیز بسیار وخیم 

خواهد شد.

کنونی، در کنار حمایت از مأموریت حمایت 
عملیات  بر  به شدت  ناتو،  رهبری  به  قاطع 

ضد تروریزم نیز تمرکز خواهند کرد.
او در عین حال تأکید کرده است که خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان باید مبتنی 

بر شرایط باشد.
سناتور  گراهام،  لیندزی  پیشتر 
جمهوری خواه امریکایی نیز در یک مصاحبه 
با شبکه ی خبری »سی بی اس« گفته بود که 
نیروهای این کشور در زمان پیش بینی شده 
در توافق نامه ی امریکا با طالبان، افغانستان 

را ترک نخواهند کرد.

وجود  با  می دهند.  ادامه  افغان  نیروهای  بر 
ایاالت  نیروهای  به  حمله  از  عمدتا  این که 
سطح  کرده اند،  خودداری  ائتالف  و  متحده 
خشونت بسیار باال است، بنابراین الزم است 

که مورد توجه قرار گیرد.«
که  است  کرده  عالوه  کنزی  مک  جنرال 
نگران اقدامات کنونی طالبان است. او افزوده 
زیر  امریکا  دولت  جدید  سیاست  که  است 
بررسی است و در آینده ی نزدیک راهی را 

در پیش خواهد گرفت.
است  گفته  صحبت هایش  از  بخشی  در  او 
که نیروهای امریکایی در افغانستان با سقف 

فرمانده  کنزی،  مک  جنرال  روز:  اطالعات 
امریکا(  مرکزی  فرماندهی  )ستاد  سنتکام 
می گوید که میزان خشونت ها در افغانستان 

هنوز هم خیلی بلند است.
میزبانی  به  آنالین  گفت وگوی  یک  در  او 
انستیتیوت خاور میانه گفته است که ایاالت 
متحده ی امریکا اقدامات طالبان و همچنان 
توافق نامه ی دوحه را برای یافتن راهی برای 
پیشرفت در آینده ی نزدیک بررسی می کند.

امریکایی گفته است: »طالبان  این  جنرال 
قتل های  و  شدید  خشونت  به  همچنان 
مکرر  حمالت  و  کشور  سراسر  در  هدفمند 

فرمانده سنتکام: 
سطح خشونت ها در افغانستان همچنان بلند است

المسئولیت« آن ها را  اعالمیه های »مجعول 
به عهده می گیرد.

این نهاد این اقدام طالبان، شبکه ی حقانی و 
داعش را تأکتیک »پوشش نقاب« خوانده و 
تأکید کرده است که این تأکتیک به هدف 
استفاده  آنان  توسط  عمومی  افکار  انحراف 

می شود.
با این حال، ریاست عمومی امنیت ملی گفته 
است که به شهروندان اطمینان می دهد که 
این هسته ها را شناسایی کرده و هیچ هسته 
این  نیروهای  تیررس  از  تروریستی  گروه  و 

ریاست مصئون نیست.

شده  تأکید  خبرنامه  در  بگیرند.  روی دست 
پالن شان  این  آنان،  بازداشت  با  که  است 

خنثا شده است.
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  هم،  سویی  از 
گفته است که براساس ارزیابی های این نهاد، 
گروه طالبان، شبکه ی حقانی و گروه داعش 
در یک همسویی تأکتیکی، عملیات شان را 

انجام می دهند.
این  در  که  است  داده  توضیح  ریاست  این 
حقانی  شبکه ی  و  طالبان  گروه  همسویی، 
عامل اصلی تحرکات تروریستی و به خصوص 
نشر  با  هم  داعش  و  اند  بزرگ شهرها  در 

داعـش،  و  حقانـی  شـبکه ی  مشـترک 
نیروهـای  از  نفـر  چندیـن  تـرور  مسـئول 
ریاسـت  آن،  بـر  عـالوه  بوده انـد.  امنیتـی 
کـه  اسـت  گفتـه  ملـی  امنیـت  عمومـی 
علیـه  بی شـماری  »جنایـت  هسـته  ایـن 
شـهروندان کشـور« انجـام داده و از طریـق 
اختطـاف آنـان، منابع مالـی و عایداتی خود 

اسـت. مـی داده  افزایـش  را 
تأکید کرده است که  ریاست  این  همچنان 
در  داعش  و  حقانی  هسته ی  این  اعضای 
تالش بودند تا ترور وسیع نیروهای دولتی، 
را  کشور  فعاالن  و  شهروندان  اختطاف 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
کشور می گوید که در نتیجه ی یک عملیات 
هسته ی  یک  ریاست،  این  نیروهای  ویژه ی 
داعش  گروه  و  حقانی  شبکه ی  مشترک 

بازداشت شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی دیروز )سه شنبه، 
است که  نشر خبرنامه ای گفته  با  دلو(   2۱
این هسته متشکل از اعضای ارشد شبکه ی 
مسئولیت  و  بوده  داعش  گروه  و  حقانی 
و  هدفمند  ترورهای  انفجاری،  مواد  انتقال 
قتل های زنجیره ای را به عهده داشته است.

بـه نقـل از خبرنامـه، اعضـای این هسـته ی 

بازداشت هسته ی مشرتک داعش و حقاین؛ 
»طالبان در همسویی با این گروه ها عملیات می کنند«

للندر در ولسوالی چهارآسیاب کابل ساخته می شود. حدود  بند شاه توت در منطقه ی 
2۸۶ میلیون دالر برای ساخت این بند هزینه پیش بینی شده است.

قرار است این بند ۹2 متر ارتفاع و ۶۰ متر عرض دارد و قرار است در شش سال ساخته 
شود. با تکمیل کار ساخت این بند، برای دو میلیون نفر در کابل آب آشامیدنی تأمین 
می شود. در کنار آن، با ساخت این بند بیش از چهار هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری 

شود.
همچنان گفته شده است که این بند ظرفیت ذخیره ی ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب را 

دارد که از آن دو تا پنج میگاوات برق نیز تولید شده می تواند.
بند شاه توت دومین پروژه بندسازی است که از سوی هندوستان تمویل می شود. هند 

پیش از این بند سلما را در هرات ساخته است.

اطالعات روز: محمدحنیف اتمر وزیر خارجه ی افغانستان و سابرامانیام جایشانکار وزیر 
نخست وزیر هند  ناریندرا مودی  و  اشرف غنی  رییس جمهور  خارجه ی هند در حضور 

تفاهم نامه ی ساخت بند شاه توت در کابل را امضا کردند.
رییس جمهور غنی و نخست وزیر هند به گونه ی آنالین در مراسم امضای این تفاهم نامه 
سخنرانی کردند. آقای غنی از دولت هند که بخشی از هزینه ی ساخت بند شاه توت را 
تمویل می کند،  سپاسگزاری کرد. او همچنان گفت که بند شاه توت به منبع تأمین آب 

برای شهروندان کابل بدل خواهد شد. 
ابراز  نخست وزیر هند نیز در جریان صحبت هایش از افزایش خشونت ها در افغانستان 
نگرانی کرده، گفت که دهلی و کابل می خواهند هراس افکنی در منطقه پایان یابد. او 

خواهان آتش بس در افغانستان شد.

تفاهم نامه ی ساخت بند شاه توت بنی کابل و دهلی امضا شد

در جریان سال جاری خورشیدی، این دومین باری است که نیروهای محافظت عامه 
خط آهن هرات – خواف در هرات هدف قرار می گیرند.

هم اکنون کارهای زیرساختی در قطعه چهارم خط آهن هرات – خواف در هرات جریان 
دارد. پیشتر قطعه سوم این خط آهن با کمک مالی ایران در داخل افغانستان افتتاح شد.
می شود.  ساخته  کیلومتر   ۱۹۱ طول  به  قطعه  چهار  در  خواف،   – هرات  آهن  خط 
ایران و ۱۱۴ کیلومتر آن در داخل خاک  این خط آهن در داخل خاک  ۷۷ کیلومتر 

افغانستان است.

اطالعات روز – هرات: سید عبدالوحید قتالی، والی هرات می گوید که به اثر برخورد موتر 
حامل نیروهای محافظت عامه خط آهن هرات – خواف با ماین کنارجاده ای، چهار تن 

از این نیروها کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.
آقای قتالی در یک نشست خبری در هرات گفت که این رویداد ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه ی 
پیش از ظهر دیروز )سه شنبه، 2۱ دلو( در منطقه ی »روزنگ« ولسوالی غوریان رخ داده 

است.
به گفته ی او، اجساد کشته شدگان این رویداد به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده اند.

چهار محافظ خط آهن خواف – هرات در انفجار ماین جان باختند
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ندارد.  مشخص  برنامه ی  افغانستان  حکومت 
نظامی  سرکوب  بر  تصمیم  می گویند  این که 
طالبان دارند هم آن چنان تصمیم نیست. اگر 
درست  که  باشند  داشته  تصمیم  چنین  واقعا 
است. قدرت در جنگ تعیین کننده قدرت در 

عرصه سیاست و گفت وگوهای صلح است.«
مسائل  کارشناس  و  نویسنده  آرش،  لطیف 
سیاسی در گفت وگو با اطالعات روز، در مورد 
توسط  طالبان  گروه  نظامی  سرکوب  توان 
در  افغانستان  جاری  جنگ  می گوید  حکومت 
بوده  فرسایشی«  »جنگ  سال،   2۰ این  طول 
داشته  را  توان سقوط حکومت  طالبان  نه  که 
و نه حکومت توان سرکوب نظامی و برچیدن 
اگر  بنابراین،  است.  داشته  را  طالبان  بساط 
و سرکوب  ادامه جنگ  بر  افغانستان  حکومت 
صلح  فرصت  که  شرایطی  در  طالبان  نظامی 
بدون شک جنگ  کند  پافشاری  شده،  فراهم 
تازه ی  مرحله ی  وارد  و  گرفت  خواهد  شدت 
خواهد شد. »آمریکا ۳ صد هزار نیروی نظامی 
در 2۰ گذشته نتواست طالبان را سرکوب کند. 
حاال که نیروهای امریکایی در حال خارج شدن 
تنهایی  به  حکومت  است،  کامل  به طور 

نمی تواند طالبان را سرکوب کند.«
عمر صمد درباره توان و اراده سرکوب نظامی 
تمام  با  غنی  آقای  حکومت  می گوید  طالبان 
رهبری  گرفته،  قرار  اختیارش  در  امکاناتی که 
»فاقد  درون  از  که  دارد  عهده  بر  را  نظامی 
اجماع« است. حکومت رییس جمهور غنی »با 
از نیروهای ویژه و قوای هوایی برای  استفاده 
سرکوب طالبان، بیشتر از تاکتیک های جنگ 
دیگر طالبان  از سوی  استفاده می کند.  روانی 
می خواهند  تخویف  و  ترور  از  استفاده  با  هم 
را  ارگ  دیپلماتیک  و  نظامی  فشار  طریق  از 
طالبان  گروه  دهند.«  قرار  دفاعی  حالت  در 
هم  می کنند؛  استفاده  گزینه  دو  از  همزمان 
گزینه سیاسی از طریق مذاکرات و هم گزینه 
نظامی از طریق ترور و بمب گذاری  ها تا همزمان 
بر دو طرف فشار وارد کنند تا امریکایی ها به 
نهایت  در  که  بمانند  متعهد  دوحه  توافق نامه 
به تشکیل حکومت موقت/عبوری ختم شود و 

حکومت افغانستان نیز آن را بپذیرد. 
سرکوب  تصمیم  مورد  در  مطمئن  نظرمحمد 
نظامی طالبان توسط حکومت افغانستان، باور 
امریکایی  و  ناتو  نظامی  نیروهای  اگر  دارد که 
حکومت  هم  باز  بمانند،  باقی  افغانستان  در 
سرکوب  را  طالبان  که  نمی تواند  افغانستان 
امریکایی ها  و  ناتو  نیروهای  حضور  »با  کند: 
اگر  این حال  با  بگیرند.  را  والیت ها  مراکز 
جنگ دوام کند و پس از خارج شدن نیروهای 
خارجی از افغانستان، طالبان قدرت را در کابل 
رسمیت  به  بگیرند،  دست  به  نظامی  زور  با 
شناختن آن از سوی سازمان ملل متحد مسأله 

دیگر است.«

رسیدن به صلح است. اما شدت جنگ به سود 
قربانی جنگ در  نیست: »چرا که  هیچ طرف 
آقای مطمئن  افغان ها هستند.«  دو طرف  هر 
دو  هر  روی  باید  افغانستان  مردم  می گوید، 
جنگ  شدت  از  که  کنند  وارد  فشار  طرف 
به  بگیرد،  شدت  جنگ  اگر  بردارند.  دست 
به صلح  رسیدن  فرصت  که  است  این  معنای 
کمتر می شود. پس بهتر است دو طرف بیشتر 
نه  و  کمی نند  توجه  صلح«  »دیپلماسی  روی 

استراتژی تشدید جنگ. 

طالبان  سرکوب  به  کمر  افغانستان  آیا 
بسته است؟

در  داخله  امور  وزیر  اندرابی،  مسعود  جنرال 
»طالبان  که  بود  گفته  خبرنگاران  با  صحبت 
ظرفیت سقوط هیچ شهر و هیچ مرکز والیت 
را ندارند.« وزیر داخله گفت که طالبان جنگ 
سرباز  و  افراد  اما  کرده اند،  شروع  قندهار  در 
برای جنگ ندارند که بر علیه نیروهای امنیتی 
افغانستان بجنگند، بلکه آن ها را از والیت  فراه 
سیاسی  رهبری  آورده اند.  والیت ها  سایر  و 

و  مردمی  هدف  یک  صلح  می گوید  صلح  به 
قدرت طلبی«  »بازیچه  به  نباید  است که  ملی 
جنگ  تداوم  و  نامشروع  استفاده جویی های 
غیروابسته  و  صادق  »نخبگان  گردد:  مبدل 
تا  امیدوار نگهدارند  را  باید تالش کنند مردم 
پایدار  عادالنه،  صلح  به  رسیدن  برای  جامعه 
مفاهمه،  طریق  از  را  سرنوشت  همه شمول  و 
مالک  و  بزند  رقم  مردم ساالری  و  خودگذری 

صلح باشد.«
عمـر صمـد در مـورد هشـدار دو طـرف بـرای 
اراده  آنانی کـه  می گویـد  جنـگ،  شـدت 
سیاسـی بـرای صلـح ندارنـد، تفاهـم و راه حل 
نفـع  بـه  از طریـق مذاکـره  را  مسـالمت آمیز 
خـود نمی پندارنـد، از هـر وسـیله ای اسـتفاده 
داده  نشـان  وارونـه  را  اوضـاع  تـا  می کننـد 
و مانـع پیشـرفت در رونـد صلـح شـوند: »نـه 
تنهـا کـه در هر دو جنـاح متخاصـم در داخل 
افغانسـتان، بلکه در سـطح منطقـه  و حتی در 
محافـل سیاسـی و البی هـای تمویل شـده در 
سـطح فرامنطقـه نیـز حلقـات مخـرب و ضـد 
صلـح وجـود دارد کـه از آجنداهای مشـخص 
نیابتـی پشـتیبانی می کننـد.« از نظـر آقـای 
صمـد در نهایت مردم افغانسـتان هسـتند که 
مالـک سرنوشـت خود شـان می باشـند و باید 
تصمیـم بگیرنـد کـه چـه سرنوشـتی را بـرای 

خـود رقـم می زننـد. 
کارشناس  و  نویسنده  مطمئن،  نظرمحمد 
اطالعات  با  گفت  وگو  در  سیاسی  مسائل 
میان  قرارداد  مدت  زمانی که  تا  می گوید  روز، 
به  امید  می شود،  تمام  طالبان  و  امریکایی ها 

دور دوم مذاکرات صلح در دوحه عمال متوقف 
از  طالبان  گروه  می شود  گفته  است.  شده 
نیست  حاضر  و  است  فراری  مذاکرات  میز 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت  با  که 
به جای  دهد.  ادامه  را  صلح  گفت وگوهای 
مذاکره، رهبران گروه طالبان سرگرم سفرهای 
مخالف  جبهه  کشورهای  به  منطقه ای شان 
امریکایي ها در منطقه اند. پس از سفر به روسیه 
ایران، این  بار به ترکمنستان سفر کرده اند.  و 
و  است  دوحه  در  هیأت  افغانستان،  طرف  در 
مسئوالن در کابل آمادگی جنگ را می گیرند. 
اصلی  مسئوالن  پیش  روز  چها  نشست  در 
نظامی  »سرکوب  از  حرف  کابل  در  امنیتی 
شروع  برای  کامل  »آمادگی  و  طالبان«  گروه 

فصل جنگ« بود. 
این  نیز  است  امریکا  که  مذاکرات  طرف سوم 
روزها سرگرم بررسی توافق نامه  است که حدود 
کرد.  امضا  طالبان  گروه  با  پیش  سال  یک 
در  تعهداتش  به  طالبان  می گوید  واشنگتن 
توافق نامه پای بند نبوده است. واکنش طالبان 
مثل همیشه برگشت به میدان جنگ و تهدید 
بوده  امریکایی ها  منافع  بر  دوباره  حمله ی  به 
است. بسیاری از ناظران معتقدند که نیروهای 
خارجی مطابق توافق در ماه می سال جاری از 

افغانستان بیرون نخواهد شد. 
بـا توافـق امریـکا و طالبـان و شـروع مذاکرات 
بین االفغانـی بسـیاری ها امیـدوار بودنـد که به 
پایـان سـال ها جنـگ یـک قـدم نزدیک تـر و 
روزنـه بـرای زندگـی در فضای بـدور از جنگ 
پدیـدار شـده اسـت. اما کـش و قوس های این 
روزهـای مذاکرات و سـنگرهای داغ جنگ این 
روزنـه ی کوچـک امید بـرای صلـح را در حال 
فروبسـتن اسـت. در شـرایطی کـه دو طـرف 
بیشـتر از صلـح، بـه شـدت جنـگ پافشـاری 
دارنـد. بـرای مـردم افغانسـتان کـه بـه ایـن 
پروسـه صلـح دل بسـته اند، آیـا توقـف رونـد 
گفت وگوهـای صلـح بـه معنای از دسـت رفتن 
فرصـت صلـح اسـت؟ هشـدارهای دو طـرف 
در مـورد شـدت جنـگ بـه چـه معناسـت و 
آیـا واقعـا حکومـت افغانسـتان برای سـرکوب 

نظامـی طالبـان کمر بسـته اسـت؟

آیا روزنه ی امید به صلح در حال فروبستن 
است؟

و  اتالنتیک  شورای  در  پژوهشگر  صمد،  عمر 
سفیر پیشین افغانستان در بلجیم در گفت وگو 
با اطالعات روز، درباره بسته شدن روزنه ی امید 

وضعیت  از  و  نشسته اند  دوحه  در  طالبان 
سربازان شان در جنگ خبر ندارند. 

در  نظامـی  امـور  آگاه  امرخیـل،  عتیـق اهلل 
ایـن  کلیـت  در  روز،  اطالعـات  بـا  گفت وگـو 
پروسـه صلح شـک دارد. آقای امرخیل معتقد 
اسـت کـه پـس از توافق نامـه صلـح امریـکا با 
طالبـان، ایـن گـروه مشـروعیت پیدا کـرده و 
اعتمـاد بـه نفـس یافته انـد کـه می تواننـد بـه 
تنهایـی بـا زور نظامی در افغانسـتان حکومت 
تـا  را  بنابرایـن »گفت   وگوهـای صلـح  کننـد. 
جایـی پیـش می برنـد که فصـل بهار یـا فصل 
جنـگ شـروع شـود و حمـالت نظامـی شـان 
را باالیـی نیروهـای امنیتی افغانسـتان بیشـتر 
کننـد. طالبـان اراده ی بـرای صلح بـا حکومت 
افغانسـتان نـدارد. ایـن را بارهـا رهبران شـان 

اسـت.« گفته 
»حکومت  بحث  به  اشاره  با  امرخیل  آقای 
می دانند  خوبی  به  طالبان  می  گوید  موقت« 
و  هماهنگی  جمهوری  نظام  درون  در  که 
با  نمی بینند  ندارد. پس الزم  همسویی وجود 
این نیروهای پراکنده و نامنسجم گفت وگوهای 
برسند.  صلح  توافق  به  و  ببرند  پیش  را  صلح 
نظامی  پیروزی  و  جنگ  برای  اراده   »طالبان 
صلح  توافق نامه  که  زمانی  همان  از  دارند. 
که  بود  معلوم  کردند  امضا  امریکایی ها  با 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  جنگ  آمادگی 
را می گیرند. وقتی می بینند که بیشتر از آن ها 
کسانی در درون نظام طرفدار سقوط حکومت 
نظام هستند و حکومت موقت می خواهند،  و 
اما  می شوند.  جنگ  ادامه  به  تشویق  بیشتر 

مذاکرات رسد صلح، میدان گرم جنگ
آیا فرصت صلح در حال از دست رفتن است؟

گفتم شماره ی من چه به درد تو می خورد، تو شماره ات 
بزند.  زنگ  کند،  کمک  خواست  کسی  اگر  که  بده  را 
گفت  کشید.  پس  زود  ولی  برد  جیبش  در  را  دستش 
دارد؟  مشکل  پایت  استخوان  کجای  گفتم  ندارم.  یاد 
به چهار دور و برش  به من نشان بدهی؟  ممکن است 
نگاه سریعی انداخت و گفت: »برو، از این جا برو.« گفتم 
اگر یک چکمه ات را لوچ کنی تا پایت را ببینم، برایت 
تو  بعد  می دهم،  را  پول  اول  می دهم.  افغانی  پنج صد 
چکمه ات را بکش. شروع کرد به خزیدن. طرف واکرش 

می رفت. تند تند خود را می کشید. 
چند  شد.  بلند  سروصدایش  که  شدم  بلند  جایم  از 
راننده  یک  جمله  از  شدند.  جلب  ما  به  توجهش  نفر 
گل بهار  تجارتی  مرکز  سمت  به  موترش  چرخ های  که 
می چرخید، او سرش را از پنجره ی موترش بیرون آورد 
ولی وقتی دید اوضاع آرام است، پس کشید. حاجی نیز 
وقتی دید از دنبالش نمی آیم، دیگر سروصدا نکرد. فقط 
از  می خواست  حلزون وار  بود.  کرده  بیشتر  را  سرعتش 
عرض سرک عبور کند. یک مرد میان سال که ده متر 
آن سوتر کنار دکه ی سّیار سیگار فروشی اش نشسته بود، 
ما را نگاه می کرد. بقیه بی توجه از کنار ما می گذشتند. 
وقتی از کنار سیگارفروش عبور می کردم، گفتم: آن آدم 
»جورتیار« است، خودش را به فلجی زده است. او گفت : 
بریت کالن  باز  بورو.  راهت  از  »چه می کنی الال جان؟ 
جنجال جور می شه.« حرفش را قبول کردم و از راهم 
رفتم. پارک زرنگار را یک دور زدم و دو باره برگشتم به 

همان جا. اثری از حاجی صاحب نبود. 
این جا کابل جان است.

تاکسی هنوز پر نشده بود که پایین شدم و برگشتم. در 
از کمک  افرادی فکر می کردم که  و  نهادها  به  برگشت 
به چنین آدم های احساس معنویت می کنند، به نوشتن 

فراخوانی برای او در فیسبوک فکر می کردم.
سرک  لب  جوی،  طرف   آن  نبود؛  پیاده رو  در  بار  این 
تابلویش را طوری گرفته بود که موترها به آن توجه کند. 
مرا که دید، احساس کردم سراسیمه شده است. گفتم 
اگر سوال هایم را جواب بدهی، یک عکس و قصه ات را 
در فیسبوک نشر می کنم. شاید کسانی هزار، هزار برایت 
کمک کنند تا مخارج سفرت زود پوره شود. تعجب را در 
چشمانش خواندم. گفت بپرس؟ گفتم این جا نمی شود، 
برویم آنجا ـ به دیوار پارک اشاره کردم ـ  قصه کنیم. 
»هیچکاک«  فیلم های  مثل  قصه اش  که  بود  این جا 
ناگهان چرخش پیش بینی ناپذیری پیدا کرد. دیدم مثل 
دیوار  سکوی  روی  کنارم  می خواهد  سالم  انسان  یک 
ندیدم  بود،  سرم  پشت  چون  خوردم.  تکان  بنشیند. 
چگونه از جوی تیر شده است اما همگام با من از جوی 
گذشته بود. واکر حلزونی اش را لب سرک رها کرده بود. 
بود که متوجه شگفتی  من شد و  هنوز کامل ننشسته 
زمین  روی  آهسته  پشیمان شد.  روی سکو  نشستن  از 

خزید. بیشتر از ۴۰ سال عمر نداشت.
یقین کردم آن گونه فلج نیست که او خودش را می کشد 
یا شاید اصال فلج نیست، گفتم: »خب، حاجی صاحب؛ 

اسم شما چیست؟ 
»غالم نبی.«

بسیار خوب حاجی صاحب غالم نبی؛ پایت را چه شده؟ 
بده.  را  بدهد، گفت شماره ات  را  این که جوابم  به جای 

خدا/ ناقصان را پیر کامل کامال را راهنما.« پاین این شعر 
 »old is gold« :به انگلیسی نوشته شده بود

اگر کسی از روبه رویش می آمد، جز همین تابلو و قسمت 
زیرین دو تا چکمه ی نو دهقانی را که از زیر تابلو بیرون 
و  سبیل  ریش،  با  مرد  الغر  صورت  نمی دید.  بود،  زده 
ابروان پرپُشت و زردرنگ پُشت تابلو و سبد پالستیکی 
که باالی عصا قرار داشت، پنهان بود. داخل سبد مقدار 
پول سیاه و دهی و بیستی انداخته شده بود. دو تا دهی 
من هم انداختم، باالی سکوی دیوار پارک نشستم و به 
کتاره های آبی رنگ فلزی تکیه دادم. او بیش از یک متر 
از دیوار فاصله داشت. گفتم بیا نزدیک باهم قصه کنیم. 
از چه  و سفرت،  زندگی  درباره ی  قصه؟«  پرسید: »چه 
وقت تصمیم گرفتی که بخیر حج بروی؟ با صدای پایین 
پرسیدم  نشدم.  متوجه  که  گفت  نامفهومی  چیزهای 
تا  که  کرد  اشاره  چکمه هایش  به  شده ای؟  فلج  چطور 
اس؛  خراب  »پاهایم  گفت:  بود.  آمده  باال  زانوانش  زیر 
عالمت  به  را  سرش  پایت؟  هردو  گفتم  استخوانش«. 
»بله« پس و پیش تکان داد. اصرار کردم نزدیک بیاید؛ 
سرش را به عالمت »نه« به طرف چپ و راست جنباند. 
 می خواستم بدانم او کیست؟ چه سرگذشتی دارد؟ چرا 
فلج شده؟ چگونه هوای سفر حج با جمع آوری صدقه به 
سرش زده است؟ چرا یک بخش تابلویش به زبان اردو 
آن  مثل عالمت سوال  او  اما  همه سئوال  این  با  ست؟ 
سکوت  بزند.  حرف  نمی خواست  و  بود  نشسته  طرف تر 
چند  کردیم.  خداحافظی  خاطر  همین  به  بود.  حقش 
بودم،  نشسته  سرخ  پل  تاکسی  داخل  که  بعد  دقیقه 
فکری به ذهنم آمد؛ برایش یک معامله پیشنهاد می کنم. 

سهراب سروش

در امتداد دیوار محوطه ی پارک زرنگار، دقیق روبه روی 
لیسه ی استقالل، مردی پاهایش را از وسط پایه  های یک 
»واکر حلزونِی« بدون چرخ دراز کرده بود، با دو دستش 
به پیش هل می داد و  را  بود، آن  واکر گرفته  بازوی  از 
پیش تر می کشید.  دنبالش  از  مثل یک حلزون  را  خود 
»واکر حلزونی« اسم طبی عصای کمکی مخصوص برای 
سالمندان و افرادی است که قدرت عضالت اندام تحتانی 
آن ها کاهش پیدا کرده، دامنه ی حرکتی زانو یا مچ پای 
آن ها کم شده و یا اختالل در تعادل و راه رفتن دارند. 
آن مرد اما طوری از آن استفاده می کرد که گویا کامال 

فلج است. 
درازی  و  پهن  ببینم، خط  را  مرد  این که خود  از  پیش 
امتداد  در  گل آلود  سنگ فرش های  روی  که  دیدم  را 
دیوار پارک زرنگار کشیده شده بود و چاپ کفش های 
ره گذران روی آن نشسته بود و ننشسته بود. کمی که 
نیم  در  او  که  را  راهی  دیدم.  را  خودش  رفتم  پیش تر 
از یک دقیقه قدم  بود، من در کمتر  ساعت طی کرده 
زدم. وقتی به او رسیدم، متوجه تابلویی شدم که پیش 
پارچه ی  تابلو  بود.  شده  آویزان  حلزونی اش  واکر  روی 
به  پایین  به  باال  از  ترتیب  به  آن  روی  بود که  سفیدی 
سه زبان فارسی، اردو و انگلیسی این پیام با قلم توش 
سیاه رنگ نوشته شده بود: »صدقه. من می خواهم به حج 
بروم. از شما برادرها التماس دارم کومک کنید. به این 
کار خیر شرکت فرموده ثواب داَرین حاصل کونید.« در 
این  می شد،  تمام  انگلیسی  متن  که  آن جا  تابلو  پایین 
شعر نوشته شده بود: »گنج بخشش فیض عالم مظهر نور 

تالش های حلزون وار برای سفر حج

نشست خبری مسئوالن امنیتی و اعالم آمادگی برای سرکوب نظامی طالبان

آقای امرخیل با اشاره به بحث 
»حکومت موقت« می  گوید طالبان 
به خوبی می دانند که در درون نظام 

جمهوری هماهنگی و همسوییی 
وجود ندارد. پس الزم نمی بینند با 
این نیروهای پراکنده و نامنسجم 

گفت وگوهای صلح را پیش ببرند و 
به توافق صلح برسند.

عباس عارفی
گزارشگر
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مکتب مسلکی و تخنیکی در ولسوالی  های این 
والیت، تا حاال ساخته نشده است. 

از  بلخ  والی  معاون  خپلواک،  فاروق  غالم  اما 
تخنیکی  مکتب  های  ساخت  وساز  کار  ادامه  ی 
و مسلکی در برخی ولسوالی  ها سخن می  گوید 
به  دست  دقیق  جزئیات  و  آمار  هیچ  گونه  و 
ظاهرا  که  سفر  این  در  غنی  آقای  نمی  دهد. 
به  هدف افتتاح سب استیشن برق2۰ کیلووات 
مارُمل  برق  توزیع  شبکه  ی  و  ُخلم  ولسوالی 
این  افتتاح  به   این والیت رفته بود، در مراسم 
ان  شااهلل  وتعاال  آینده  ماه  شبکه گفت: »در ۱۸ 
تمام شبکه  های برق افغانستان به یک شبکه  ی 

واحد تبدیل خواهد شد.« 
برق  رییس  حمیداهلل،  انجنیر  گفته  ی  به    اما 
سراسر  در  برنامه  این  عملی شدن  بلخ  والیت 
والیت،  این  سطح  در  و  است  زمان  گیر  کشور 

تاکنون این وعده عملی نشده است. 

سه برابر سرمایه  گذاری در فرودگاه قندهار
ماه سرطان  در سفری   که  غنی  رییس جمهور 
این  فرودگاه  داشت،  قندهار  به   والیت   ۱۳۹۸
احمدشاه  بین  المللی  »فرودگاه  به  نام  را  والیت 
بابا« نام  گذاری کرد و افزون  بر وعده  ی سه برابر 

نشد، بلکه بیشتر از پیش دست غاصبان درازتر 
 2۷۵ از  بیش  گزارش  ها،  بنیاد  بر  است.  شده 
مشمول  نفر  توسط ۱۱۰۰  زمین  جریب  هزار 
در  عادی  مردم  و  زورمندان  دولتی،  مقام  های 

والیت ننگرهار غصب شده   است. 
ننگرهار،  والی  سخن  گوی  خوگیانی،  عطااهلل 
غصب  شده  زمین  های  از  بسیاری  که  می  گوید 
از تصرف غاصبان بیرون شده اما نمی  گوید که 
چه   مقدار زمین برگردانده شده و چه   تعداد از 
رییس جمهور،  وعده  ی  مطابق  زمین  غاصبان 

سرکوب و یا به   دادگاه معرفی شده  اند.

بامیان روشن می  شود
مرکز  برای  رییس جمهور  وعده  بزرگ ترین 
شرق  و  غرب  در  وعده هایش  از  کم تر  کشور، 
اسد  ماه  در  غنی  رییس جمهور  نیست.  کشور 
این  در  او  کرد.  سفر  بامیان  والیت  به     ۱۳۹۵
سفرش خطاب به   مردم بامیان با آواز بلند گفت: 
»بامیان روشن می  شود و در تاریکی نمی  ماند.« 
اما به   گفته  ی برخی از بامیانیان، این رؤیا نه  تنها 

تحقق نیافت، بلکه قربانی هم گرفت. 
در  بامیان  مردم  نماینده  علی  یار  محمدرحیم 
این  از  پس  که  می  گوید  نمایندگان،  مجلس 
بخش  در  کاری  هیچ  رییس جمهور،  وعده  ی 
روشنایی بامیان انجام نشده است. اما به   گفته  ی 
لطیف عظیمی سخن  گوی والی بامیان، وعده  ی 
رییس جمهور درحال اجرا قرار دارد و امیدوارند 
که تا پایان سال ۱۴۰۰ والیت بامیان از نور برق 

روشن شود. 

بازسازی آبدات تاریخی شهر غزنی
در جنوب کشور در والیت غزنی رییس جمهور 
گواه  شهر  این  مرکز  که   ،۱۳۹۷ اسد  ماه  در 
ویرانه  های به  جامانده از درگیری  ها میان طالبان 
و نیروهای امنیتی بود، وعده بازسازی داد. به   
فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسئوالن  گفته  ی 
این والیت، افزون   بر تخریب و خساره  ی سنگین 
بر ساختمان  ها و تأسیسات دولتی، شمار زیادی 

محسوسی در امور تأمین امنیت، حکومت  داری 
و رفاه اقتصادی برای مردم این والیت نداشته، 
بلکه به   هیج وعده  ی خود از یک سفر تا سفر 

بعدی عمل نکرده است. 
مشکل بی برقی در کابل بیشتر از هرات است. 
به قدری بی برقی بر پایتخت نشینان فشار آورده 
که این وعده رییس جمهور تبدیل به جوک در 
برق  هرباری  است.  شده  اجتماعی  شبکه های 
کابل به دلیل مشکالت تخنیکی قطع می شود، 
دستمایه  با  اجتماعی  شبکه های  در  کاربران 
می گویند  رییس جمهور  وعده ی  این  ساختن 

برق صادر شده است. 
سفرش  دومین  در  رییس جمهور  چنان  که 
بود،  گفته   ۱۳۹۵ جوزای  ماه  در  هرات  در 
اختطاف چیان را اعدام می کند: »همان  طوری  که 
اختطاف  چیان  اعدام کردم،  را  تروریست  شش 
و  مردم  گفته  ی  به    اما  می  کنم«.  اعدام  هم  را 
کار  این  تا   امروز  امور در غرب کشور،  آگاهان 
را نکرده است. در همین  حال، محمدانور متین 
مشاور فرهنگی اداره  ی محلی هرات، می  گوید 
هر  کردن  عملی  به  مصمم  رییس جمهور  که 
یک از وعده  های خود است و اداره  ی محلی نیز، 
همه  ی وعده  های رییس جمهور را دنبال می  کند 
اما انجام این وعده  ها، به  ویژه کارهای زیربنایی، 

زمان  گیراست. 

سرکوب غاصبان زمین در ننگرهار
محمداشرف غنی در ماه جدی ۱۳۹۴ در سفری 
بررسی  ضمن  داشت  ننگرهار  به   والیت  که 
اوضاع امنیتی و دید و بازدید با مردم، بزرگان 
قومی و مسئوالن محلی در سخنرانی  اش گفت: 
»اگر قومندان  صاحب امنیه نمی  تواند و زورش 
نمی  رسد، وزیری   صاحب به ارتش امر کنید که 

غاصبان را بزنند.«
ننگرهار  والیتی  شورای  عضو  زمری  ذبیح  اهلل 
وعده  ی  این  که  می  گوید  پیک  به   خبرنگار 
رییس جمهور را خوب به   یاد دارد اما از آن روز 
نه  تنها که هیچ غاصب زمین سرکوب  تاکنون 

بالل خداداد، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

یکی از انتقادها بر رییس جمهور این است که 
وعده زیاد می دهد اما کم عمل می کند. اشرف 
حکومت  آغاز  از  کشور  رییس جمهور  غنی، 
پیشین  اش تاکنون وعده  های بسیاری به مردم 
داده است اما بسیاری از این وعده  هایش را عملی 
نکرده است. از نظر کسانی که در این گزارش با 
آن ها گفت وگو شده این کار رییس جمهور نوعی 
تالش برای فریب مردم با وعده های غیرعملی 
وعده هایش  به  رییس جمهور  واقعا  آیا  است. 

عمل نمی کند؟
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، ده کالن ترین 
وعده  ی رییس جمهور را که در سفرهای داخلی 
به والیت  های هرات، بامیان، ننگرهار، بدخشان، 
است،  داده  غزنی  و  سمنگان  بلخ،  قندهار، 
گرد آوری کرده و دریافته که هیچ یک از این 

وعده  ها عملی نشده است. 

صادرات برق به بیرون از کشور
هنگامی  که   ۱۳۹۳ سال  در  غنی  محمداشرف 
منحیث  را  والیتی  اش  سفر  نخستین 
والیت  از  وحدت   ملی  حکومت  رییس جمهور 
هرات آغاز کرد اما آنچه را به مردم این والیت 
وعده کرد تا   امروز عملی نشده است. آقای غنی 
گفت:  هرات  مردم  به  خطاب  سفرش  این  در 
به  برق  صادرات  مرکز  به  به  زودی  »افغانستان 

  کشورهای همسایه تبدیل می  شود.«
این وعده ی  از  از شش  سال  بیشتر  با گذشت 
برق  صاحب  افغانستان  نه  تنها  رییس جمهور، 
به   گفته  ی  بلکه  نشد،  صادراتی  و  تولیدی 
در  هم  اکنون  هرات،  باشنده  های  از  شماری 
شبانه  روز ۱۰ تا ۱۴ ساعت بیشتر برق ندارند و 
کم  ازکم باشنده  های ده ولسوالی این والیت نیز، 

از دسترسی به   انرژی برق محروم  اند.
در  مدنی  جامعه    فعال  سادات،  اشرف  سید 
هرات، می  گوید که آقای غنی از آغاز حکومت 
به   این والیت داشته  تاکنون ۹ سفر  قبلی  اش 
اما هیچ یک از این سفرها نه  تنها که دست  آورد 

درگیری  ها  نتیجه  ی  در  هم  تاریخی  آبدات  از 
تصرف و بخش  های از مرکز شهر توسط گروه 

طالبان نیز ویران شده  اند. 
منظوری  ضمن  سفرش  این  در  غنی  آقای 
از  شماری  بازسازی  برای  دالر  میلیون   2۰
اداره  ی  مسئوالن  به  دولتی، خطاب  تأسیسات 
من  »تعهد  گفت:  والیت  این  مردم  و  محلی 
این   است، هرگونه صدمه  ای که به مزار اولیای 
غزنی رسیده باشد، فورا ترمیم می  شود.« اما به   
گفته  ی ادریس وفا سرپرست ریاست اطالعات 
و فرهنگ غزنی، با گذشت بیشتر از دو سال از 
این وعده  ی رییس جمهور، هنوز از کار سروی 
تاریخی  آبدات  و  اولیا  مقبره  های  خرابی  های 

مرکز این والیت، خبری نیست.

ساخت مکتب  های مسلکی در هر ولسوالی
غنی  رییس جمهور   ۱۳۹۷ سال  میزان  در 
از  شماری  میان  در  بلخ  به   والیت  سفری  در 
گفت:  رسانه  ها  و  شهروندان  دولتی،  مسئوالن 
مکتب  یک  ولسوالی  هر  در  آینده  سال  »تا 
مسلکی و تخنیکی می  سازم.« بیشتر از دو سال 
از این وعده   هم گذشت اما به   گفته  ی صیفوره 
نیازی، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان، هیچ 

کالن  ترین وعده های رییس جمهور 
که هرگز عمیل نشده است

شب نشیین ای که شیَون شد
روایت یک خانواده ی پکتیایی که نیرو های ویژه ی ارتش امریکا 

پنج عضو آن را یکجا کشتند
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برای نگهداری نزد خودش برد. محمدصابر ۱۰ 
ماه بعد از این اتفاق برای نگهداری فرزندانش 
از  و غصه ی  اما هنوز غم  ازدواج کرد  زنی  با 
دست دادن بی  بی شیرین، روی دلش سنگینی 
بسیار  شد،  کشته  خانمم  »وقتی  می کرد: 
احساساتی می شدم. همین خانواده و مردم و 
دوستان بودند که همدردی می کردند و دردم 
را تسکین می دادند. تا یک سال نمی فهمیدیم 
که اصال مرده هستیم یا زنده؟ در کدام دنیا 

هستیم؟ بیخی بیهوش بودیم؟«
ماهه،   ۸ پسربچه ی  آن  اشرف اهلل  حاال 
دانش آموز صنف ششم مکتب است. وقتی از 
پدرش محمدصابر در مورد مادرش می پرسد، 
تمام  است،  بوده  زنده ی صحنه  شاهد  که  او 
بال  خانه ی شان  در  که  را  شبی  آن  ماجرای 
نازل شده بود، برایش بازگو می کند. می گوید 

پکتیا  گردیز  شهر  سوم  ناحیه ی  در  آن ها 
محل  ریش سفیدان  حضور  در  آن ها  آمدند. 
ضمن معذرت خواهی به خانواده ی شراب زوی 
وعده دادند که خانه ی آن ها را بیمه می کنند، 
عامالن کشتار را محاکمه می کنند و برخی از 
فرزندان این خانواده را برای تحصیل به امریکا 
می فرستند. آقای شراب زوی می گوید که این 
مایه ی  بلکه  نشده  عملی  که  نه تنها  وعده ها 
شنیدن کنایه/پیغور هم شده است: »حاال هر 
مسأله ای که شود مردم می گویند شما که نزد 

امریکایی ها بیمه هستید!«
از  از خواست های خانواده ی شراب زوی  یکی 
مقام های  امریکایی، معرفی فرد گزارش دهنده 
به  عمد  به  که  است. شخصی  بوده  آن ها  به 
بود  داده  اشتباه  گزارش  امریکایی  نیروهای 
طالبان  افراد  شراب زوی ها،  خانه ی  در  که 
برای  آمادگی  گرفتن  حال  در  و  آمده  گرد 
گردیزند.  شهر  مرکز  در  احتمالی  حمله  یک 
محمدصابر فکر می کند که فرد گزارش دهنده 
احتماال از افراد طالبان یا از رقیبان منطقه ای 
داشتن  به دلیل  که  بوده  خانواده ی شان 
پیشینه ی طوالنی کار در دولت و حمایت از 
نظام های مختلف در افغانستان، آب شان با این 

خانواده در یک جوی نمی رود. 
محمدداوود شراب زوی، نظامی سابقه داری بود 
که از زمان حکومت داوودخان تا زمان مرگ 
هشت  پدر  او  می کرد.  کار  دولت  با  خودش 
ولسوالی  پولیس  فرماندهی  در  و  بود  فرزند 
زرمت پکتیا کار می کرد. محمدظاهر ۴۸ ساله، 
دادستان  و  فرزند   ۷ پدر  او،  کوچک تر  برادر 
ولسوالی احمدآباد پکتیا بود. بی  بی صالحه ۳۵ 
ساله، خواهر آن ها، ۴ ماهه حمل داشت و مادر 

به  همه  مرد  و  زن  می شنوند.  تفنگ  شلیک 
سمت بیرون می دوند و می بینند که فرمانده 
۵۱ ساله روی حیاط خانه افتاده است. او را با 
سینه ی شکافته اش از روی زمین برمی دارند 
بعد  لحظه ای  می آورند.  خانه  دهلیز  به  و 
کوچک تر  برادر  شراب زوی،  محمدظاهر 
و  می رود  دهلیز  دروازه  سمت  به  فرمانده 
می بیند که نیروهای امریکایی دورادور حویلی 
به آن ها  انگلیسی رو  به  را محاصره کرده اند. 
خانه ی  این جا  نکنید،  »شلیک  که  می گوید 
یک فرمانده پولیس است«. هنگامی که بی  بی 
صالحه، بی  بی شیرین و بی  بی گاللی به دنبال 
او می دوند تا نگذارند بیرون برود، تفنگ داران 

امریکایی همه  شان را به رگبار می بندند.
حاال دقیقا ۱۱ سال از 22 دلو ۱۳۸۸ گذشته 
بدون هیچ  دلو ۱۳۹۹  در 22  نویداهلل  است. 
جشن تولدی پا به ۱۱ سالگی گذاشته است. 
درد  از  چیزی  سال  همه  این  گذشت  اما 
خانواده ی پرجمعیت شراب زوی ها کم نکرده 
است. به ویژه این که وعده های مقام های نظامی 
امریکا برای محاکمه عامالن کشتار پنج عضو 
محمدصابر  است.  نیافته  تحقق  خانواده،  این 
داوود  فرمانده  ساله ی   ۳۸ برادر  شراب زوی، 
از  او  که  می گوید  شیرین  بی  بی  همسر  و 
مقام های محلی پکتیا این مسأله را پرسیده و 
آن ها گفته اند که دولت امریکا هیچ اقدامی در 

این مورد نکرده است. 
به گفته ی آقای شراب زوی، دو سه ماه بعد از 
این اتفاق، چند مقام نظامی امریکا از پایگاه شان 
در شهر شرن پکتیکا برای معذرت خواهی به 
و  برنج  و  گوسنفد  با  محلی  یک سنت  رسم 
خانه ی  به  افغانی  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک 

نوه ی  دومین  است.  نوید  تولد  دلو   22
محلی  فرمانده  یک  شراب زوی،  محمدداوود 
دورادور  پکتیا.  گردیز  شهر  در  پولیس 
مهمانخانه ی فرمانده شراب زوی مردان نسبتا 
یا  دوستی  نسبت  او  با  که  نشسته اند  مهمی 
پیشینه ی همکاری درازی در نظام داشته اند. 
نوه ی  تولد  تا  شده اند  جمع  هم  دور  همه 
تازه به دنیاآمده ی فرمانده شراب زوی را جشن 
بگیرند. پاسی از شب است و بساط موسیقی 
نیروی های  به  اما  پهن.  مردانه  پای کوبی  و 
امریکایی که حاال پشت دیوار حیاط فرمانده 
رسیده  گزارش  حمله اند،  حال  در  و  نشسته 
که در این خانه، افراد طالبان گرد آمده و در 
حال جاسازی مواد منفجره در یک موتر برای 
گردیز  در شهر  فردای شان  انفجاری  حمله ی 

هستند.  
ساعت که از ۳ و ۳۰ دقیقه ی بامداد می گذرد، 
گرم  را  مجلس  که  جوان  هارمونیه نواز 
برای شستن دست و صورت  بود،  نگهداشته 
به  را  او  نوید که  پدر  غفار  به حیاط می رود. 
سمت دستشویی راهنمایی می کند، با عجله 
به خانه برمی گردد و به پدر خبر می دهد که 
کسی از روی دیوار دارد به سمت آن ها لیزر 
به  و  می شود  بلند  جا  از  فرمانده  می اندازد. 
این  از  سمت حیاط می رود. چند لحظه بعد 
نشسته اند صدای  خانه  در  که  افرادی  رفتن، 

۹ فرزند بود. بی  بی شیرین، همسر 2۰ ساله ی 
محمدصابر، مادر ۴ فرزند قدونیم قد بود. بی  بی 
گاللی، برادرزاده ی ۱۹ ساله ی محمدصابر تازه 
با یک مأمور امنیت ملی نامزد کرده بود که 

پارسال گروه طالبان او را کشتند. 
از دست دادن یک باره ی این پنج عضو از ۴۵ 
سر  بر  سنگین  پتک  فرودآمدن  شبیه  عضو، 
خانواده ی شراب زوی بود. محمدصابر ۳۸ ساله 
اتفاق  این  از  پس  سال  یک  تا  که  می گوید 
نمی فهمیدند که واقعا زنده اند یا مرده. او که آن 
زمان می خواست در رشته ی حقوق تحصیل 
مانده  یتیم خردسال  روی دستش 2۸  کند، 
بود، از جمله چهار فرزند خودش که بزرگش 
 ۸ اشرف اهلل  کوچکش  و  داشت  سال   ۵ تمنا 
او  به کمک  به زودی مادرزن محمدصابر  ماه. 
آمد و دو نوه ی یک ونیم ساله و ۸ ماهه اش را 

عابر شایگان
گزارشگر



www.etilaatroz.com

»میدان  گفت:  فرودگاه،  دراین  سرمایه  گذاری 
منطقه  وصل  نقطه  ی  بابا،  احمدشاه  هوایی 
قندهار  میوه  ی  و  بود  خواهد  خلیج  و  اروپا  با 

ازهمین دهلیز هوایی صادر خواهد شد.«
سال  یک  ونیم  از  بیشتر  تاکنون  وعده  این  از 
گذشت اما به باور برخی از بازرگانان قندهاری، 
نه  تنها که سرمایه گذاری  ها دراین فرودگاه سه 
برابر نشده، بلکه دهلیزهوایی قندهار نیز دراین 
شده  بسته  بازرگانان  صادرات  به  روی  مدت 

است. 
اتاق  رییس  زهیر  نصراهلل  حاجی  گفته  ی  به   
تجارت و صنایع قندهار، دهلیزهوایی قندهار از 
سال۱۳۹۷ به   این  سو هیچ پروازی برای صادرات 
میوه  ی این والیت نداشته   است. اما به   گفته  ی 
در  هوانوردی  اداره  ی  رییس  پشتون  مسعود 
فرودگاه قندهار، وعده  ی رییس جمهور درحال 
عملی شدن است و قرار است تا بهار سال نو 
خورشیدی، کار ساخت  وساز ترمینل جدید این 

فرودگاه آغاز شود.

از  بدخشان  طالی  معدن  بازپس  گیری 
طالبان 

یک  رأس  در  غنی  آقای  قوس ۱۳۹۸  ماه  در 
بدخشان  به   والیت  حکومتی  بلندپایه  هیأت 
رفت. رییس جمهور غنی دراین سفر به  مقام  های 
معادن  زودتر،  هرچه  که  داد  دستور  امنیتی 
طالی راغستان را از تصرف طالبان بیرون کنند. 
از  جمعی  در  سخنرانی  اش  هنگام  غنی  آقای 
محلی  مسئوالن  و  مردم  نمایندگان  و  بزرگان 

بدخشان، با آواز بلند گفت:
»معدن طال ره از طالبان می  گیریم... .«

اما اخترمحمد خیرزاده، معاون والی بدخشان، 
در  هنوز  راغستان  معادن طالی  که  می  پذیرد 
تصرف طالبان است. همچنان به   گفته  ی برخی 
از نمایندگان مردم بدخشان، پس از این وعده  ی 
معادن  از  طالبان  درامد  غنی  رییس جمهور 
تا  بلکه  نیافته،  نه  تنها کاهش  طالی راغستان، 

سه برابر افزایش یافته   است.
به   گفته  ی ذبیح  اهلل عتیق نماینده مردم بدخشان 
زمانی  که  گذشته  سال  نمایندگان،  مجلس  در 
رییس جمهور غنی چنین وعده داده بود، درامد 
تا  راغستان  طالی  معادن  از  طالبان  روزانه  ی 
2۰هزاردالر می  رسید اما اکنون این  رقم به ۶۰ 

هزاردالر رسیده است.

ترس از انفجار و بیکاری

پولی بدست آورد. 
از  خانه اش  کردن  گرم  برای  ندارد،  خرید سوخت  توانایی  که  او 
هستیم،  بیکار  شام  تا  صبح  از   « می کند.  استفاده  بادام  پوست 
پول نداریم سوخت بخریم. پوست بادام می سوزانیم، پوستش از ما 

هست و مغزش از آنها، از سرای می آوریم می شکنیم.«
علی داد که از وضعیت زندگی اش در کابل ناراضی است می گوید 
زادگاهش  هرگز  می داشت  کشاورزی  زمین  والیتش  در  اگر 
می کند  کار  دستی اش  کراچی  با  گاهی  که  او  نمی کرد.  ترک  را 
می گوید روزهایی که دست خالی خانه می رود همسر و فرزندانش 
جگرخون می شوند و این برایش رنج بزرگی است. علی داد با اشاره 
گذشته  در  می گوید  صاحب کاران  برخی  کار  از  استفاده  سوء  به 
نیز کارگران وضعیت خوبی نداشتند اما بحران کرونا سبب شد تا 
آنها وضعیت بدتری را تجربه کنند؛ دراین میان صاحب کاران پول 
کمتری به کارگران می دهند و حتی در برخی موارد پس از اتمام 

کار دستمزدشان را پرداخت نمی کنند. 
باشد  کار  اگر  شده اند  بی رحم  صاحب کاران   « می گوید:  علی داد 
نمی دهند. در  پول هم  برخی  اما  افغانی می دهند  بعضی ها ۳۰۰ 
لیسه ی حبیبیه از صبح تا ساعت ۵ کا ر کردم و صاحب کار پول 
و  بنشیند  تا شام سر چوک  ندارد صبح  نداد. هیچ کس دوست 

دست خالی برود خانه.«
او که به دالیلی چون بیکاری و هزینه های زندگی از دکان داران 
محل نیز بدهکار شده می گوید برای درمان همسرش از دو تن از 
اقاربش، نزدیک به ۷۰ هزار افغانی پول قرض گرفته و هر از گاهی 
از سوی آنها تهدید می شود »زنگ می زنند از منطقه، از یکی ۳۰ 
هزار و از یکی ۴۰ هزار بدهکارم. حتی مرا تهدید کرد که تو را به 
زندان می اندازم. من گفتم بیا زندانی کن وقتی کار و بار نباشد من 

از کجا کنم؟ چه کار کنم؟«
به  اما  است  کرده  شاقه  کار  تاکنون  جوانی  از  ساله   ۶۰ امیرداد، 
گفته ی خودش حاال پیر شده و توانایی کار ندارد و صاحب کارها 
نیز او را برای کارگری نمی برند. می گوید شب گذشته هوا بسیار 
سرد بود و او و خانواده هشت نفره اش چیزی برای گرم کردن خانه 
نداشتند: »سوخت نداریم، چپلک کهنه می بریم می سوزانیم. روز 
با همین چیزها می گذرانیم. دیشب هوا بسیار سرد بود،  خود را 
پالستیک و بوت سوزاندیم. لحاف کهنه روی خود می اندازیم خود 

را گرم کنیم. «
تنها امیرداد نیست که از پالستیک و سرپایی و چرخ موتر به  عنوان 
همین  نیز  محراب علی  و  فیض  محمد  می کنند؛  استفاده  سوخت 
مشکل را دارند. فیض محمد نیز که سالمند است و یک خانواده 
ده نفره دارد می گوید تمامی فرزندانش مکتب می روند و او با هر 
فقر و ناداری که دامنگیرشان شده جلوی تحصیل آنها را نگرفته 
است. او می گویدزندگی سخت می گذرد و از تمامی دکاندارهای 
محله شان بدهکار است. او گفت » از دکانداران تا االن ۶۰ هزار 
افغانی قرض گرفته ام، از 2۰ تا ۳۰ هزار از دکانداران خرید کرده ام 
را می دهم.  پول شان  و  آدم درستی هستم  آنها می دانند که من 
برایم پول  ایران کار می کند و گاهی  پسرم ۱۷ ساله است و در 

ناچیزی روان می کند.« 
محاسنش  و سپیدی  است  فرزند  چهار  نیز صاحب  علی  محراب 
او می گوید در کل سال فقط یک  بیانگر سن و سالش می باشد. 
ماه کار کرده است و حاال در این روزهای سرد زمستان از کاغذ، 
پالستیک و کارتن برای آتش کردن استفاده می کند. اگرچه در 
از  اما  است  معاف  کرایه  پرداخت  از  و  است  خانه چوکی دار  یک 
پس هزینه های برق و آب بر نمی آید. او با ِشکوه از روزگار سخت 
می گوید: » بل برق 2۷۷۰ روپیه آمده است و بل آب هم آمده 
22۶۰ روپیه، تا حاال تحویل نداده ام. یک روپیه خدا ندارم از کجا 

کنم؟«

کارگران فصلی و بی توجهی مسئوالن
محمدمعروف قادری، رییس اتحادیه ی کارگران در گفت وگوی با 
روزنامه اطالعات روز می گوید شمار زیادی از مردم زیر خطر فقر 
در  دارند؛  بدتری  وضعیت  موسمی  کارگران  اما  می کنند  زندگی 

فصلی از سال کار می کنند و در فصلی دیگر بیکار هستند. 
بیمه هـای  دنیـا  کشـورهای  سـایر  در  می گویـد  قـادری  آقـای 
بیـکاری وجـود دارد و دولـت به  عنـوان مسـئول معـاش مسـتمر 
بـه آن هـا پرداخـت می کنـد امـا در افغانسـتان چنیـن چیـزی 
و  طوالنـی  جنگ هـای  می افزایـد  قـادری  آقـای  نـدارد.  وجـود 
شـدت جنگ هـا در برخـی مناطـق موجب فرار سـرمایه از کشـور 
شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن شـیوع کرونا نیـز بـر میـزان بیکاری 
افـزوده اسـت. آقـای قـادری می گویـد براسـاس آمار ملـل متحد 
۹۳ درصـد از مـردم کمتـر از دو دالـر درآمد دارنـد و زیر خط فقر 

زندگـی می کننـد. 
بسیار  کار  متقاضیان  شمار  می گوید  کارگران  اتحادیه ی  رییس 
زیاد است، بنابراین سوءاستفاده از نیروی کار نیز بیشتر می شود. 
با  باید  این وضعیت پیشنهاد می کند دولت  از  برون رفت  برای  او 
سکتورهای خصوصی هماهنگ شده و شغل ایجاد کند. همچنین 
برای جلوگیری از سوءاستفاده ی کارفرمایان حداقل معاش تعیین 
بنا به مهارت شان مشخص  برای کارگران  شود و دولت رقمی را 
کند تا در حق آن ها اجحاف نشود و در صورت تخلف کارفرمایان 
چه از بخش های دولتی و چه خصوصی به مراجع قضایی معرفی 

شوند تا از مجبوریت این قشر از جامعه سوء استفاده نشود.

سرچوک  می آیم  خانه  از  است.  زمستان  نیست.  خرج  خانه  »در 
و شام دست خالی برمی گردم. همه چشم به راهند که یک لقمه 
نان ببرم. اگر ده روپیه هم پیدا کنم پول یک نان خشک می شود. 
وضعیت از هر لحاظ خوب نیست اما از بیکاری بیشتر از انفجار و 

انتحار می ترسم.«
روزها  کارگران  دیگر  همراه  زمستان  هوای سرد  در  افشار  بومان 
خیابان  کنار  سنگی  کتاره  روی  بر  سبز  امید  شهرک  چوک  سر 
ابزار کارگری یک بیل به همراه دارد و در قطار  از  او  می نشیند. 
از میان  و  بیایند  تا  کارگران منتظر صاحب کاران رهگذری است 
آن ها یکی را انتخاب  کنند. او با ناراحتی می گوید هر روز از اول 
صبح سرچوک می آید و غروب دست خالی به خانه برمی گردد. او 
که از سرمای زیاد زانوانش درد دارد و توان خرید دارو و درمان را 
ندارد می گوید به علت بیکاری که یک سال گریبان گیر مردم شده 

است روزهای بدی را می گذراند. او پدر شش فرزند است.
کارگران روزمزد که در بهترین حالت، روزانه ۳۰۰ افغانی به دست 
می آورند، در این روزهای زمستان حاضرند حتا برای صد افغانی 
بیشتر  که  بومان  ببرند.  عیال  و  اهل  برای  نانی  تا  کنند  کار 
فرزندانش کودک  اند، و بعضی از آن ها به گفته ی خودش به علت 
سرمای بیش از حد زمستان سینه و بغل شده اند می گوید سوختی 
برای گرم کردن ندارند و هیچ کس هم به دادشان نمی رسد. او به 
اطالعات روز می گوید: »در این زمستان پول زغال و چوب نداریم. 
پیسه اش نیست. پالستیک و کاغذ و بوتل نوشابه را جمع می کنم 
و آتش می کنم و اشغال می سوزانم. از جایی به ما کمک نمی    شود. 
یک سیر گندم خراب می آید که دولت های خارج کمک می کنند، 

وکیل صاحب ها می خورند.«
دارد  باور  و  است  کشور  در  آرامی  و  او صلح  آرزوی  همه  این  با 
که اگر انفجار و انتحار کم شود وضعیت زندگی مردم نیز خوب 

خواهد شد.

دست خالی؛ ُرخ زرد
سال هاست  که  او  است.  وردک  میدان  متولد  و  ساله   ۳۱ یحیا 
در یک خانه ی  فرزندش  و چهار  زن  با  و  دارد  کابل سکونت  در 
پرداخت  توانایی  زمستان  در  می گوید  می کند  زندگی  کرایه ای 
کرایه خانه  را ندارد و در بهار اگر کاری پیدا کند همه را یکجا با 
صاحب خانه تسویه می کند. او از ۱2 سالگی کارگری کرده و هیچ 
اطالعات  روزنامه  با  او در گفت گو  است.  نداشته  پیشه ی دیگری 
روز می گوید یک بار تصمیم به تغییر شغل گرفته است و با خرید 
کراچی و ترازو و میوه تصمیم به فروش میوه گرفته بود اما بارها با 
ممانعت دکانداران و شهرداری روبه رو شده و از آن کار نیز منصرف 

شده و به سر گذر برگشته است.
او با شکایت از صاحب کارانی که کارگران را از سر چوک می برند 
صاحب کاران  برخی  اما  طرف  یک  بیکاری  وضعیت  می گوید 
به  چشم  زیادی  کارگران  که  می بینند  وقتی  تمام  بی انصافی  با 
پیشنهاد  آن ها  به  کنند  کار  ساعتی  برای  حداقل  تا  هستند  راه 
»بسیار  است:  ظالمانه  واقعا  که  می کنند  را  دستمزد  افغانی   ۵۰
افغانی   ۵۰ پیشنهاد  کاران  صاحب  و  است  بیکاری  بی انصاف اند. 
کردم 2۰۰  کار  شام   ۶ ساعت  تا  روز  یک  می دهند.  را  دستمزد 
کن،  کار  می کنی  کار  پول  این  با  اگر  می گویند  دادند.  افغانی 

نمی کنی کارگر زیاد است.«
اما  گرفته  مهاجرت  به  تصمیم  بارها  کار  یافتن  برای  که  یحیا 
مشکالت و هزینه های آن مانع شده است می گوید رنجی که مردم 
از بیکاری و ناامنی می برند با هم برابر است اما به نظر او بیکاری 
تأثیر بدتری بر روان قشر کارگر می گذارد: »در خانه همه چیز نیاز 
است. روزی که پیسه نداشته باشم شب اگر دست خالی به خانه 
بروم، آدم خجالت است. روی اعصابم تأثیر می کند، شب تا صبح 
بیدار می مانم. حاال هفته ای یک بار هم کار نمی شود اما روزی که 

با پیسه بروم، روی سرخ می روم.«
سال  ابتدای  از  می گذراند  را  سال  هر  زمستان  سختی،  با  که  او 
کیسه های خالی را از سر کار جمع کرده و آنها را به  عنوان سوخت 
زغال  بوجی  دو  زمستان  در   « می دارد  نگه  خانه  از  گوشه ای  در 
جمع  کار  سر  از  را  خالی  بوجی های  سال  ابتدای  از  و  گرفته ام 
می کنم و آمادگی می گیرم. خانه گرم نمی شود اما بچه ها را بازی 

می دهم که بخاری داغ است.«

رنج مضاعف
به  را  زیادی  افغان های  زندگی  مشکالت  و  ناامنی  بیکاری،  فقر، 
ستوه آورده است. چه بسا اگر کارگر باشند چرا که آنها با وضعیت 
جوی و با رخصتی های فصلی چندین برابر دیگران متحمل رنج 
می شوند. علی داد از ساکنان والیت غور که بنا به بیماری همسرش 
دو سال است در کابل مسکن گزیده است؛ عالوه بر همه ی این 
موضوعات به دلیل تومور مغزی همسرش بدهکار شده و در این 
فصل سرد سال که کاری وجود ندارد، هم ردیف کارگران روزمزد 
اندک  انجام کاری هرچند  از طریق  بلکه  تا  منتظر نشسته است 

تأمین امنیت معادن زغال  سنگ سمنگان
سفرهای  ادامه ی  در  غنی  رییس جمهور 
به   والیت  جاری،  سال  اسد  ماه  در  والیتی  اش 
سخنرانی  هنگام  سفر  این  در  رفت.  سمنگان 
مردم  نمایندگان  و  بزرگان  از  میان جمعی  در 
امورداخله،  وزیر  به  محلی، خطاب  و مسئوالن 
رییس ستاد ارتش و رییس امنیت ملی کشور 
گفت: »اگر امنیت معادن زغال  سنگ را تأمین 
نکردید، مناسبات ما و شما خراب خواهد شد.«

والیت  در  مدنی  فعاالن  از  برخی  به   باور  اما 
امنیت  نه  سمنگان، نه مناسباتی خراب شد و 
مدنی  فعال  رضایی  شمس الدین  شد.  تأمین 
حضور  با  طالبان  که  می  گوید  سمنگان،  در 
پایین، ماهانه  گسترده  ی شان در دره  ی صوف 
بیش از ۳۰ میلیون افغانی از معادن زغال  سنگ 
والی  کلکانی  داوود  دارند.  درامد  والیت  این 
که  می  گوید  پیک  به  خبرنگار  نیز،  سمنگان 
متأسفانه این وعده  ی رییس جمهور تاهنوز عملی 

نشده است.
سخن  گویان  مکرر،  تماس  های  و  تالش  ها  با 
برابر  در  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر  و 

چون  وچرای این وعده  ها پاسخ نداده  اند. 
سفر  که  باورند  به   این  شهروندان،  از  شماری 
از  خالی  والیت،  هر  به    غنی  رییس جمهور 
این  از  بسیاری  و  نبوده  رنگارنگ  وعده  های 
وعده  ها نیز، فراموش شده  اند. احمدشاه باشنده  ی 
ناحیه چهارم شهر کابل می  گوید: » از دروغ  های 
رییس جمهور غنی خسته شدیم، کدام وعده را 

عملی کرده که از ناکرده  هایش بگوییم ... .«
وکالی  انجمن  رییس  نادری،  محمدرفیع 
مدافع در زون غرب کشور، به  این باوراست که 
از شخص  باید  به ملت،  روند پاسخ  دهی دولت 
آقای  وی،  گفته  به    شود.  آغاز  رییس جمهور 
خود  وعده  های  از  هریک  برابر  در  باید  غنی 
فرزه  ای عضو  گفته  ی وحیداهلل  به    بدهد.  پاسخ 
نگرفتن  شکل  افغانستان،  حقوق  دانان  انجمن 
یک جامعه  ی مدنی قوی و مستقل، سبب عدم 

پاسخ  گویی مقام  های دولتی شده است. 
از نظر آقای فرزه  ای براساس ماده  ی ۶۹ قانون 
برابر  در  باید  رییس جمهور  کشور،  اساسی 
اما چون  باشد  پاسخ  گو  مردم  به  تعهدات خود 
در  رییس جمهور  محاکمه  ی  قانونی  گزینه  های 
این ماده مشخص نیست، آقای غنی   هم آزادانه 

وعده   می دهد، تا عمل نکند. 

کارگران روزمزد کابلی چگونه چرخ زندگی را می چرخانند؟
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معصومه جعفری
گزارشگر

سال 2۰2۰ قضات دیوان بین الملی کیفری 
مورد  در  تحقیقات  آغاز  اجازه ی  الهه  در 
اتهامات جنایت جنگی در افغانستان توسط 
صادر  را  کشور  این  در  جنگ  طرف های 
دیوان، عملکرد  این  براساس مجوز  کردند. 
طرف های  دیگر  و  امریکایی  نیروهای 
فعالیت شان  آغاز  از  افغانستان  در  جنگ 
این کشور مورد بررسی قرار می گیرند.  در 
شراب زوی  خانواده ی  دل خوشی  تنها  حاال 
در  که  خارجی ای  نیروهای  که  است  این 
شده اند،  جنگی  جنایت  مرتکب  افغانستان 
محاکمه می شوند. اما به اعتقاد کارشناسان، 
دادگاه  عضو  امریکا  دولت  که  آن جایی  از 
احتمال  نیست،  بین المللی  کیفری 
همکاری اش با این دیوان در انجام تحقیقات 

بعید به نظر می رسد.  
عامالن  اگر  حتا  می گوید  شراب زوی  صابر 
کشتار پنج عضو خانواده اش محاکمه شوند 
خسارت  از  ذره ای  بپردازند،  هم  غرامت  و 
وارد  او  خانواده  ی  به  که  را  مالی  و  جانی 
آن  از  بعد  کند.  جبران  نمی تواند  شده، 
اتفاق خانواده ی پرجمعیت او از هم پاشیده 
مادر ۷۵ ساله، خانم های  پدر ۸۵ ساله،  و 
مشکل  آن ها  از  به جامانده  یتیمان  و  برادر 
روحی پیدا کرده و بسیاری از فرزندان شان 
اوضاع  سبب  به  بازمانده اند.  آموزش  از 
مجبور  بزرگ ترها  خانواده،  نامناسب  مالی 
کار  مکتب،  به  رفتن  به جای  که  شده اند 
و  اشرف اهلل  مثل  کوچک ترها  تنها  کنند. 
نویداهلل شانس رفتن به مکتب را داشته اند. 
نویداهلل حاال قرار است زیر نگاه سرزنش آمیز 
و مقصرپندار بقیه اعضای خانواده و جامعه 
برای اتفاقی که مقصرش نیروهای امریکایی 

بوده یک عمر زندگی کند. 
»همه به او می گویند تو بدقدم بودی. تولد 
تو شگون خوبی نداشت. او چیزی نمی گوید. 
من می گویم که گناه این نیست. این یک 
کودک است. ما باید گذشته را رها کنیم و 

زندگی خود را از نو بسازیم.«

امریکایی  تفنگ داران  این  که  از  بعد  که 
محمدظاهر عمویش، بی  بی صالحه عمه اش، 
گاللی  بی  بی  و  مادرش  شیرین  بی  بی 
دهلیز  دروازه ی  دم  در  را  دخترعمویش 
انفجار  را  دروازه ی حیاط  بستند،  رگبار  به 
دادند و وارد خانه شدند. مردان خانواده را 
زدند و رو به دیوار ایستادند و همه سوراخ 
سمبه های خانه را بو کشیدند. بعد از ساعت 
۶ و نیم صبح او، غفار پسر عمویش، شش 
مهمان، ۴ میل کالشینکوف، ۳۷ لک افغانی 
در  پایگاه شان  به  چرخبال  در  خود  با  را 
شرن پکتیکا انتقال دادند. آن ها را در اتاق 
بازجویی  مورد  و  انداختند  تاریک  کوچک 
با  پکتیا  مردم  آن شب  فردای  دادند.  قرار 
کردند.  تظاهرات  شهر،  در  جنازه ها  حمل 
پنج  تظاهرات،  ختم  از  پس  روز  آن  عصر 
قربانی اشتباه نیروهای امریکایی را کنار هم 
بعد  امریکایی  نیروهای  سپردند.  خاک  به 
وقتی  تحقیق  و  بازجویی  شبانه روز  سه  از 
هیچ سند و مدرک دال بر همکاری آن ها 
هر هشت  نتوانستند،  پیدا  طالبان  گروه  با 
نفرشان را از پکتیکا به پکتیا انتقال دادند 
تحویل  والیت  این  پولیس  فرماندهی  به  و 
خانه ی  شان  به  را  آن ها  دولت  بعدا  دادند. 
رساند. اشراف اهلل وقتی قصه ی قربانی  شدن 
را می شنود، می گوید:  و عموها  مادر، عمه 

»خدا خانه ی امریکایی ها را خراب کند.«
خارجی  نیروهای  که   2۰۰۱ سال  از  پس 
اتهام های  داشته،  حضور  افغانستان  در 
مطرح  آن ها  علیه  جنگی  جنایت  جدی 
نیروها  این  زیادی  موارد  در  است.  شده 
را در  اشتباهی غیرنظامیان  یا  به طور عمد 
والیت های مختلف کشور کشته اند. در ماه 
که  کرد  اعالم  استرالیا  دولت  امسال  قوس 
پس از چهار سال تحقیقات راجع به جنایت 
افغانستان،  در  کشور  این  نیروهای  جنگی 
نیروی ویژه ی  از  دریافته است که 2۵ تن 
هوایی این کشور در کشتار ۳۹ غیرنظامی 
در افغانستان دست داشته  اند. در ماه مارچ 



www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عبدالواحد حیدری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس و واجد روحانی

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

مقام های دولت ایران اما می گویند برنامه موشکی ایران 
مذاکره  به  وجه حاضر  هیچ  به  و  دارد  دفاعی  ماهیت 

درباره آن نیستند.

ایرانـی مرتبـط بـا برنامـه موشـکی ایـران نوشـت کـه 
مرکـز  کـه   )SHIG( همـت  گـروه صنعتـی شـهید 
حـال  در  اسـت  مایـع  سـوخت  بـا  پیشـران  تولیـد 
همـکاری بـا کوریـای شـمالی بـرای توسـعه موتـوری 
بـا رانـش ۸۰ تن بـوده و رییـس این مرکـز، میراحمد 
نوشـین بـرای مذاکـره دربـاره قراردادهایـی در ایـن 

زمینـه بـه پیونگ یانـگ سـفر کـرده بـود.
گروه شهید همت از سوی دولت امریکا به عنوان نهاد 
اصلی مرتبط با برنامه موشکی بالیستیک ایران معرفی 

شده است.
بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، دولت ایران 
کارشناسان  به سواالت  پاسخ  در  امسال  آذرماه  اواخر 
سازمان ملل، به صورت کتبی همکاری در این زمینه 
با کوریای شمالی را تکذیب کرده و گفته است نتایج 
این تحقیق بر اساس داده های نادرست به دست آمده 

است.
که  می شود  رسانه ای  حالی  در  گزارش  این  انتشار 
موضوع برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از مهم ترین 
برای  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  توجه  مورد  مسائل 

گفت وگوهای احتمالی با ایران مطرح شده است.

موشک های بالستیک دوربرد کرده است.
گـزارش  بـه  اشـاره  بـا  هـم  بلومبـرگ  خبرگـزاری 
کارشناسـان سـازمان ملل نوشـته اسـت که یافته های 
این کارشناسـان نشـان می دهد که »مرکـز تحقیقاتی 
موشـک  سـاخت  در  موحـد«  علـی  حاجـی  شـهید 
متخصصـان  پشـتیبانی«  و  »کمـک  از  ماهواره بـر 

کوریـای شـمالی بهـره بـرده اسـت.
دولت امریکا در ماه سنبله امسال با تاکید بر این که 
تولید  در  دوگانه  کاربرد  که  موادی  تولیدکنندگان 
گفت  می شوند،  تحریم  دارند  بالستیک  موشک های 
در همین راستا شرکت »شهید حاج علی موحد« نیز 

تحریم می شود.  
میراحمـد نوشـین، محمد غالمی و اصغر اسـماعیل پور 
نیـز سـه فـردی هسـتند کـه در ارتبـاط بـا شـرکت 
تحریم هـا  لیسـت  بـه  موحـد«  علـی  حـاج  »شـهید 

شـده اند. افـزوده 
نام میراحمد نوشین قبال هم در ارتباط با همکاری های 

موشکی ایران و کوریای شمالی مطرح شده بود.
وزارت خزانه داری امریکا دی ماه سـال ۹۴ در گزارشـی 
کـه پیرامـون تحریـم برخـی مقام هـا و شـرکت های 

اطالعـات روز: یـک گروه از کارشناسـان سـازمان ملل 
کـه بـر تحریم هـای کوریای شـمالی نظـارت می کنند 
گـزارش داده انـد کـه ایران و کوریای شـمالی از سـال 
2۰2۰ دوبـاره شـروع بـه همـکاری در زمینـه توسـعه 
موشـک های دوربـرد و انتقـال قطعـات سـاخت ایـن 

کرده انـد. موشـک ها 
را  گزارش  این  از  نسخه  یک  که  فرانسه  خبرگزاری 
روز  گزارش  این  که  نوشت  روز سه شنبه  کرده  رویت 
دوشنبه، 2۰ دلو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال 
نقض  به  متهم  شمالی  کوریای  آن  در  و  است  شده 

صریح تحریم های سازمان ملل شده است.
نقل  به  گزارشی  در  قوس   ۳۰ روز  رویترز  خبرگزاری 
و کوریای  ایران  بود که  نوشته  امریکایی  مقام  از یک 
دور برد  موشک  یک  زمینه  در  خود  همکاری  شمالی 
این  از سر گرفته اند، و  را  که نوع آن مشخص نیست 

همکاری شامل انتقال قطعات حساس است.
فردا، در گزارش کارشناسان سازمان  رادیو  از  نقل  به 
ملل تاکید شده است که همکاری های ایران و کوریای 
کوریای  که  است  شده  آغاز  دوباره  حالی  در  شمالی 
شمالی اقدام به آزمایش کالهک های اتمی جدید برای 

کارشناسان سازمان ملل: 
یای شمایل همکاری موشیک خود را از رس گرفته اند ایران و کور

اخراج  مشابهی  واکنش  در  نیز  سوئد  خارجه  وزارت 
دیپلمات خود از مسکو را »غیرقابل پذیرش« توصیف کرد.
دیپلماتیک  اصول  نیز گفت طبق  لهستان  وزارت خارجه 
شهر  در  روسیه  کنسولگری  دیپلمات  یک  متقابل،  اقدام 

پوزنان را اخراج کرده است.
در  دوشنبه  روز  روسیه  خارجه  وزارت  سخن گوی 
مصاحبه ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت: »تصمیم 
و  غیردوستانه  غیرموجه،  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور  سه 
تداوم اقدامات غرب علیه کشور ماست که آن را دخالت در 

امور داخلی خود تلقی می کنیم«.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، غروب 
یکشنبه گفت روسیه تقاضای او برای متوقف کردن اخراج 

دیپلمات های اروپایی را نادیده گرفته است.
عضو  اکنون  که  استونی،  سابق  دفاع  وزیر  تراس،  ریهو 
اروپاست کارزاری را برای استعفای جوزپ بورل  پارلمان 

آغاز کرده است.
ولی کمیسیون اروپا از سفر آقای بورل به مسکو دفاع کرده 
و گفته که هدف از این اقدام پیشگیری از افزایش تنش و 

رویارویی بین دو طرف بوده است.
سخن گوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه گفت: »این سفر 

حاکمیت قانون« هستند، اقدام شود.
اما تظاهرکنندگان بدون توجه به این تهدید، روز سه شنبه 

بار دیگر به خیابان ها آمدند.
که  نظامیان  گذشته  هفته  کودتای  به  تظاهرکنندگان 
داد  پایان  میانمار  در  دموکراسی  از  ساله  ده  دوره ای  به 
بازداشت  و  دولتی  مقام های  شدن  محبوس  همچنین  و 

خانگی آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم معترضند.
حـزب  مقـر  مقابـل  معترضـان  از  جمعـی  یانگـون،  در 
اتحادیـه ملـی برای دموکراسـی جمـع شـدند. »دیکتاتور 
نـه« و »مـا رهبرمـان را می خواهیـم« از جمله شـعارهای 

بود. معترضـان 
معلمان  از  جمعی  یانگون،  شهر  از  دیگری  محله  در 
راهپیمایی کردند و سه انگشت خود را به نشانه پیروزی 

نشان می دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که 
شلیک  معترضان  کردن  متفرق  برای  پولیس  یانگون،  در 

هوایی کرده است. 
از  مقام ها،  از  نفر   ۱۵۰ از  بیش  گذشته،  روز  نه  طی 
بازداشت  معترضان  و  فعاالن  تا  مسئوالن  و  نمایندگان 
شدند. تام ویالرین، از گروه نمایندگان آسه آن برای حقوق 
هشدار  ارتش  سوی  از  معترضان  سرکوب  به  نسبت  بشر 

اتحادیه اروپا سه دیپلمات روس را اخراج کرد

شلیک گلوله و گاز اشک آور در چهارمنی روز تظاهرات میانمار

ضروری بود. سفرهای دیپلماتیک به این دلیل که ممکن 
است مشکل باشند لغو نمی شوند. موفقیت یا شکست یک 
بر اساس رویدادهایی که در یک لحظه  سفر دیپلماتیک 

مشخص اتفاق می افتد، ارزیابی نمی شود«.
سخن گوی کاخ کرملین نیز در سخنان روز دوشنبه خود 
گفت این کشور آغازگر فروپاشی مناسبات با اروپا نیست.

جوزپ بورل قرار است روز سه شنبه در مورد مناسبات با 
روسیه در پارلمان اروپا سخنرانی کند.

پارلمان اروپا چند هفته پیش از کشورهای عضو خواست 
در واکنش به بازداشت آلکسی ناوالنی، تحریم های جدیدی 
علیه مسکو وضع کرده و تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز 

»نورد استریم2« بین روسیه و آلمان را متوقف کنند.
بهبود  و  ناوالنی  الکسی  آزادی  با درخواست  بورل  جوزپ 
روز  بیانیه  در  او  ولی  رفت.  به مسکو  روسیه  با  مناسبات 

یکشنبه خود این سفر را بسیار »پیچیده« توصیف کرد.
اروپا  از  گذشته  از  بیش  »روسیه  گفت:  بورل  آقای 
برای  تهدیدی  را  دمکراتیک  معیارهای  و  می گیرد  فاصله 
موجودیت خود تلقی می کند. این بر عهده کشورهای عضو 
روسیه  با  مناسبات  در  بعدی  گام های  مورد  در  که  است 

تصمیم بگیرند و این می تواند شامل تحریم هم باشد.«

داده است.
فرمانده ارتش میانمار شامگاه دوشنبه برای اولین بار در 
پایان  در  عادالنه«  و  آزاد  »انتخابات  داد  وعده  سخنانی 
دوره یک ساله وضعیت اضطراری برگزار می شود و از یک 
حکومت نظامی »متفاوت« با حکومت  نظامی ها در گذشته 

سخن گفت.
سال  در  خود  استقالل  از  پس  سال های  بیشتر  میانمار 

۱۹۴۸ را زیر سلطه ارتش گذرانده است. 
در انتخابات اخیر پارلمانی میانمار حزب آنگ سان سوچی 
به پیروزی رسید، اما ارتش به نتایج آن معترض بود و در 

نهایت علیه حزب حاکم کودتا کرد.
همچنین ارتش در روزهای اخیر دسترسی به اینترنت را 

برای مدتی شدیدا مختل کرد.
این  در  اعتراض  بزرگ ترین  میانمار،  در  اخیر  اعتراضات 

کشور از سال 2۰۰۷ بدین سو توصیف شده است.
اعتراضات اخیر بر تدابیر بهداشتی برای جلوگیری از شیوع 
این  و میزان غربالگری ها در  تاثیر گذاشته  ویروس کرونا 

زمینه کاهش یافته است.
از  یکـی  دارد،  نفـر جمعیـت  میلیـون   ۵۳ کـه  میانمـار 
بیشـترین آمارهـای ابتـال و مرگ ومیـر ناشـی از کرونا در 

منطقـه را دارد.

به نقل از رادیو فردا، این اقدامات تالفی جویانه نشان دهنده 
تیره شدن مناسبات دو طرف است. اتحادیه اروپا روسیه را 
به تالش برای بی ثبات کردن کشورهای عضو این اتحادیه 
اتهام،  این  رد  ضمن  روسیه  مقابل  در  و  می کند  متهم 
کشورهای اروپایی را به دخالت در امور داخلی آن کشور 

متهم کرده است.
بورل،  جوزپ  سفر  از  دفاع  ضمن  اروپا  اتحادیه  مقامات 
مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به مسکو گفتند که 
او هنگام دیدار با سرگئی الورف در روز جمعه از طریق 
اروپایی  دیپلمات  اخراج سه  خبر  از  اجتماعی  شبکه های 

مطلع شد.
دوشنبه  روز  کرملین،  کاخ  سخن گوی  پسکوف،  دمیتری 
به  و سوئدی  آلمانی  لهستانی،  دیپلمات  اخراج سه  گفت 
دلیل شرکت در تظاهراتی که برای آزادی الکس ناوالنی 
برگزار شده بود یک روز قبل از سفر جوزپ بورل صورت 

گرفته است.
این  بیانیه ای گفت که دیپلمات  آلمان در  وزارت خارجه 
کشور »صرفا به دلیل انجام وظیفه خود که گزارش دهی 
از وقایع جاری و به شکلی کامال قانونی است« از روسیه 

اخراج شده است.

مداخله پولیس در حالی است که پیشتر تلویزیون دولتی 
»موجب  که  کسانی  علیه  باید  بود  کرده  تهدید  میانمار 
و  عمومی  و  ملی  امنیت  نابودی  و  جلوگیری  اخالل، 

اطالعات روز: آلمان، لهستان و سوئد روز دوشنبه 2۰ دلو 
دیپلمات  سه  اخراج  تالفی  به  و  هماهنگ  اقدام  یک  در 
به  بورل  جوزپ  سفر  با  همزمان  روسیه  توسط  اروپایی 

مسکو در روز جمعه، سه دیپلمات روس را اخراج کردند.

اعتراض  در  میانمار  تظاهرات  که  در حالی  روز:  اطالعات 
به کودتای نظامیان در این کشور به چهارمین روز پیاپی 
تظاهرکنندگان  کردن  متفرق  برای  پولیس  رسیده،  خود 
تیرهای  و  اشک آور  گاز  شلیک  آب پاش،  خودروهای  از 

پالستیکی استفاده کرد.
به گفته شاهدان عینی، در نایپیداو، پایتخت کشور، شهری 
که از سوی نظامیان در دل جنگل ساخته شده، پولیس 
گلوله های  معترضان  سوی  به  دلو  ماه   2۱ سه شنبه  روز 

پالستیکی شلیک کرد.
به نقل از ایران اینترنشنال، کمی پیش از آن، پولیس علیه 
از  پراکنده شدن  به  تظاهرکنندگان که حاضر  از  گروهی 
مقابل صف نیروهای امنیتی نبودند، از خودروهای آب پاش 

استفاده کردند.
در شـهر ماندالـی در مرکـز میانمـار و دومین شـهر بزرگ 
کشـور پس از یانگـون، پولیس علیـه معترضانی که پرچم 
قرمزرنـگ »اتحادیـه ملـی برای دموکراسـی« حـزب آنگ 
سـان سـوچی را بـه اهتـزاز درآورده بودنـد، گاز اشـک آور 

بـه کار برد.
حکومت میانمار مقررات منع آمدوشد برقرار کرده و تجمع 
شهرهای  دیگر  و  نایپیداو  یانگون،  در  نفر  چهار  از  بیش 

کشور ممنوع است.

چهار شنبه | 22 دلو 1399 | سال دهم | شماره 2090



www.etilaatroz.comورزشی

میس، 
پادشاه زمنی و نیمکت

تاریخ  بارسلونا که بهترین گلزن  مهاجم 
دومین  عنوان  به  اکنون  است،  اللیگا 
گلزن برتر این رقابت ها به عنوان بازیکن 

ذخیره هم به حساب می آید.
به نقل از بی ساکر، مدت هاست لیونل 
مسی بهترین گلزن تاریخ اللیگا محسوب 
آرجانتینی  ستاره  از  پس  شود.  می 
در حال حاضر  برتری که  گلزن  دومین 
در اسپانیا بازی می کند کریم بنزما است 
که ۱۷۹ گل به ثمر رسانده است. این در 
مهاجم  های  گل  تعداد  که  است  حالی 
بارسلونا به ۴۵۷ می رسد. حتی بازگشت 
فرضی کریستیانو رونالدو سایه ای روی 
انداخت چون ستاره  این رکورد نخواهد 
رسانده  ثمر  به  گل   ۳۱۱ تنها  پرتگالی 
ها  این  از  بیش  مسی  شایستگی  است. 
و  زمین  در  گل  پادشاه  او  چون  است 

نیمکت است. 
رونالـد کومـان در دیدار یکشـنبه شـب 
بارسـلونا برابـر رئـال بتیـس بـه سـتاره 
تیمـش اسـتراحت داد امـا زمانـی کـه 
نیمـه اول بـا نتیجـه یـک بـر صفـر بـه 
نفـع بتیـس پایـان یافـت مجبور شـد از 
کاپیتـان آرجانتینی بـرای جبران نتیجه 
بهـره ببرد. مسـی تنهـا دو دقیقه پس از 
حضـور در میـدان گلزنی کـرد. او تعداد 
گل هایـش را بـه عنـوان یـک بازیکـن 
ذخیـره بـا بارسـلونا بـه 2۷ رسـاند. لئو 
بـا رکـورد اسـکار دی پائـوال برابـر شـد. 
بـا خولیـو سـالیناس  یـک گل  اکنـون 
فاصلـه دارد. مهاجم بازنشسـته باسـکی 
بـا 2۸ گل بـه عنـوان بازیکـن ذخیـره 
بهتریـن آمـار را در اللیـگا بـه نـام خود 

ثبـت کرده اسـت. 
والتـر  را  برتـر  بازیکـن  پنـج  فهرسـت 
بـازی(   ۱2۴ )در  گل   2۴ بـا  پاندینـی 
بـا 22 گل )در ۱۴۴  و مانولـو سـارابیا 
بـازی( تکمیـل مـی کننـد. مسـی تنهـا 
یـک گل با قـرار گرفتن در صـدر فاصله 
برتـری  هـا  گل  میانگیـن  در  امـا  دارد 
دارد.  سـالیناس  بـه  نسـبت  آشـکاری 
بـه  گل   2۸ بـازی   ۱۱2 در  سـالیناس 
ثمـر رسـاند امـا مهاجـم بارسـلونا تنهـا 
بـه ۵۶ دیـدار نیـاز داشـت. آمـار این دو 
بازیکـن ۰.2۵ بـا ۰.۴۸ اسـت. در حالـی 
که سـتاره آرجانتینی روزهای شـیرینی 
را سـپری مـی کنـد تنهـا بـرای بهترین 
گلـزن لیـگ شـدن تـالش نمـی کنـد 
بلکـه هدفش این اسـت در تمـام بخش 
هـای گلزنـی در اسـپانیا حکمرانی کند. 

۱۶ گلـی کـه لوئیس سـوارز بـرای اتلتیکو 
قاطعانـه  تیـم  ایـن  تـا  باعـث شـده  زده، 
صدرنشـین اللیـگا باشـد. سـیمئونه نمـی 
توانـد دسـت از تمجید سـتاره اروگوئه ای 

بردارد.
تا  سوارز  لوئیس  دبل  با  مادرید  اتلتیکو 

یک  قطعا  رو  پیش  تابستان  مادرید  رئال 
بازیکن بزرگ را به خدمت خواهد گرفت. 
منابع نزدیک به مدیریت رئال از این بابت 

ابراز اطمینان کرده اند.
را  نشیب  و  پرفراز  فصل  یک  مادرید  رئال 
با  که  فصلی عجیب  گذارد.  پشت سر می 
مصدومیت های بی پایان ستاره های این 

تیم همراه است.
سران باشگاه که می دانند فصل جاری به 
نخواهند کرد،  پیدا  موفقیت خاصی دست 

برای فصل بعد برنامه های ویژه دارند.
از  نقل  به  که  چیرینگیتو  ال  ادعای  طبق 
منابع مطمئن و نزدیک به مدیریت باشگاه 
و  امباپه  کیلیان  بین  از  مطرح شده،  رئال 
ارلینگ هالند، یکی تابستان به رئال خواهد 

شـانس قهرمانی:» طبیعی اسـت که در 
طـول فصـل و با تعـداد فـراوان بازی  هایی 
کـه وجـود دارد، نظـرات متفاوتـی دربـاره 
راه  مـا  شـود.  ارائـه  فصـل  سرنوشـت 
مواجهـه  در  مـن  می رویـم،  را  خودمـان 
اتفاقـات منفـی کـه برای مـان  بـا برخـی 
رخ می دهـد، ترجیـح می دهـم بـه نـکات 
مثبـت تیمـم کـه تعدادشـان هـم بسـیار 

زیـاد اسـت فکـر کنـم.«
جدول  صدر  در  گل   16 با  سوارز 
درباره اش  را  چیز  همه  او  آمار  گلزنان:» 
می گوید. تمام حرکات او بوی گل می دهد. 
از  ما  است.  بوده  اینگونه  همیشه  سوارز 
در  سعی  کردیم،  جذب  را  او  که  زمانی 
همین  به  و  داشتیم  قوتش  نقاط  ارتقای 
حریف  جریمه  محوطه  به  را  او  دلیل 
که  باشیم  امیدوار  باید  کردیم.  نزدیک تر 

روند پیشرفت تیم ادامه داشته باشد.«

اگر به هر دلیلی جذب امباپه در تابستان 
پیش رو مقدور نباشد، رئال همه تالشش را 

برای جذب هالند خواهد کرد.
به   2۰2۰ زمستان  که  هالند  ارلینگ 
دورتموند منتقل شد و ۴ سال دیگر نیز با 
این باشگاه قرارداد دارد، شرایط خاص خود 
گویند  آلمانی می  منابع  داشت.  را خواهد 
قرارداد  در  بندی  رو  پیش  تابستان  از  که 
او می تواند فعال شود که بر اساس آن، با 
پرداخت ۷۰ میلیون یورو، هالند می تواند 

راهی تیمی دیگر شود.
رئال قصد دارد از همین بند استفاده کند 
به جلب رضایت  قادر  دارد که  اطمینان  و 
او  جنجالی  های  برنامه  مدیر  و  بازیکن 

»مینو رایوال« خواهد بود.

برای  ها  موقعیت  تک  از  استفاده 
کمی  ما  برای  مسابقه  شروع  گلزنی:» 
سازمان  و  نظم  حریف  چون  بود  سخت 
بازی اش داشت. به همین  دهی خوبی در 
دلیل من فکر نمی کنم که درنیمه اول هیچ 
یک از دو تیم موقعیت های گلزنی فراوانی 

نداشتند.
که  تغییری  با  ما  عملکرد  دوم،  نیمه  در 
و   شد  بهتر  داشتیم  بازی مان  سیستم  در 
اما حریف  زدیم.  را هم  دوم  بالفاصله گل 
امتیاز  ممکن  قیمت  هر  به  می خواست 
بگیرد و در پایان بازی هم به هدفش رسید. 
در مجموع فکر می کنم که تساوی نتیجه 
عادالنه ای برای این بازی بود. همانطور که 
شاید گل اول ما برخالف جریان بازی رقم 
خورد و یک جورهایی حق مان نبود، گلی 
اینگونه  بازی زدند هم  انتهای  آنها در  که 

بود.«

است،  قرارداد  تمدید  برای  شدیدی  فشار 
احتماال قراردادش را چند سال دیگر تمدید 
می کند؛ هرچند که احتمال گنجاندن بند 

انتقال به رئال در این قرارداد نیز باالست.

دقیقه ۹۰ با نتیجه 2-۱ از سلتا پیش بود 
که گل تساوی را دریافت کرد. این تساوی 
باعث شد دو امتیاز حساس از دست برود 
هشت  به  رئال  و  بارسا  با  فاصله  اکنون  و 
امتیاز رسیده است. اتلتیکو یک بازی عقب 
افتاده هم دارد که در صورت پیروزی می 
تواند اختالف را به ۱۱ امتیاز افزایش دهد.
دیه گو سیمئونه سرمربی اتلتیکو پس 
از بازی با سلتا گفت:» هنوز هم یک کوه 
از  یکی  می بینم.  تیمم  در  مثبت  نکات  از 
آنها فرصتی بود که در این بازی به بازیکنان 
عملکرد  هم  آنها  و  رسید  نیمکت نشین 
کندوگبیا،  لودی،  عملکرد  داشتند.  خوبی 
آن  دهنده  نشان  همه  و  همه   ... و  توریرا 
بود که این بازیکنان با وجود فرصت کمتر 
بازی، تالش می کنند و تا جایی که بتوانند 
در خدمت تیم هستند. این ها برای آینده 

تیم نکات مهمی هستند.«

پیوست.
حمله  خط  تقویت  برای  رئال  اول  گزینه 
کیلیان امباپه است ولی انتقال او از پی اس 
جی تنها در صورتی میسر خواهد بود که 
لیونل مسی از بارسا راهی پاریس شود. در 
به مذاکره  این صورت پی اس جی حاضر 
به  اگر مسی  امباپه می شود.  برای فروش 
ارلینگ  سراغ  به  رئال  نرود،  جی  اس  پی 
هالند خواهد رفت که گزینه ای ارزان تر و 

در دسترس تر محسوب می شود.
پی اس جی برای امباپه ۱۵۰ میلیون یورو 
تابستان تحت هیچ  رئال در  و  می خواهد 
این مبلغ را ندارد.  شرایطی توان پرداخت 
رئال از ستاره فرانسوی خواهد خواست که 
یک سال دیگر صبر کند اما امباپه که تحت 

آمار گویای همه چزی است
سیمئونه: هر حرکت سوارز بوی گل می دهد

امباپه یا ارلینگ هالند؛
انتقال قطعی یک فوق ستاره به رئال در تابستان

دست  به  را  زیادی  موفقیت های  که 
آورد. ما اطمینان داشتیم که او موفق 
خواهد شد. ما در بایرن یک استراتژی 
به  رسیدن  دنبال  به  و  داریم  روشن 
تیم   در  هستیم.  خود  بزرگ  اهداف 
و  مولر  مثل  بزرگی  ستاره های  ما 
لواندوفسکی حضور دارند که می توانند 

در هر دیداری سرنوشت ساز باشند.

رومنیگه: 
صالح مثل میس و رونالدو است

گفت: صالح بدون شک بازیکن بزرگی 
که  دارد  دوست  باشگاهی  هر  و  است 
کنم  تاکید  باید  اما  کند  جذب  را  او 
بازیکن  این  جذب  دنبال  به  بایرن  که 

نیست.
گفت:  فلیک  هانس  درباره  رومنیگه 
عنوان  به  که  آن  از  بعد  فلیک 
توانست  شد  انتخاب  بایرن  سرمربی 

اروپایی را به خود جلب کرده است.
باشگاه  رییس  رومنیگه،  هاینس  کارل 
بایرن مونیخ درباره صالح گفت: صالح 
و  است  جهان  بازیکنان  بهترین  از 
لیورپول  در  کننده  خیره  عملکردی 
مثل  ستاره ای  را  او  من  است.  داشته 

مسی و رونالدو می دانم.
مصری  بازیکن  این  جذب  درباره  او 

بایرن مونیخ به ستایش  باشگاه  رییس 
از محمد صالح پرداخت و او را با مسی 
و رونالدو مقایسه کرد با این حال تاکید 
این  جذب  دنبال  به  بایرن  که  کرد 

بازیکن نیست.
از  صالح  محمد  اسپورت،  از  نقل  به 
فوتبال  حاضر  حال  بازیکنان  بهترین 
بزرگ  تیم های  توجه  که  است  جهان 
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پادتغییرگویه  و  تغییرگویه  بین  انگیزشی، 
گزاره ای  پادتغییرگویه  دارد.  وجود  تفاوتی 
برای بحث درباره حفظ وضعیت موجود است. 
تغییرگویه اما گزاره ای برای بحث درباره میل 
یک  است.  تغییر  ایجاد  به  تعهد  یا  توانایی  و 
مصاحبه گر انگیزشی ماهر تغییرگویه های افراد 
از آن ها می خواهد در مورد آن  را می شنود و 
بیشتر توضیح دهند. این سومین گام من بود.

من از رایان پرسیدم احتمال این که او بخواهد 
که  گفت  است.  چقدر  بزند  کووید۱۹  واکسن 
پایین  بسیار  احتمالش  مختلف،  دالیل  »به 
است.« برایش گفتم که برای من جالب است 
که او نگفت احتمالش صفر است. رایان گفت: 
»این یک مسأله سیاه و سفید نیست. نمی دانم، 
من  می کند.«  تغییر  من  دیدگاه های  زیرا 
خندیدم و گفتم: »این یک نقطه عطف است؛ 
اعتراف  می شناسم  که  شخصی  لجبازترین 
می کند که مایل است نظرش را تغییر دهد!؟« 
او هم خندید و گفت: »نه، من هنوز لجبازترین 
اما در مراحل  شخصی هستم که می شناسی! 
مختلف زندگی مان، ما چیزهای مختلفی داریم 

که برای مان مهم هستند، درست؟«
من انتظار ندارم که رایان یا فرزندانش به این 
زودی ها واکسینه شوند، اما این که او موافق بود 
که دیدگاه هایش می تواند تغییر کند، برایم یک 
پیشرفت به شمار آمد. پیشرفت واقعی اما در 
من اتفاق افتاد. من به نوع جدیدی از گفت وگو 
در  یا  بگیرم  امتیازی  نیست  قرار  آن  در  که 
بحثی پیروز شوم، آشنا شدم. تنها پیروزی ای 
که من فکر می کنم به دست آوردم، پیروزی 
علیه گرایش های خودکارم برای سرزنش کردن 
طرف بحثم بود. من در واقع بر قلدری منطقی 

درونی خودم غلبه کرده بودم.
یک  متوقف کردن  بحث  وقتی  مردم  بسیاری 
هدف  که  معتقدند  می آید،  پیش  همه گیری 
هر وسیله ای را که الزم باشد توجیه می کند. 
الزم است به خاطر داشته باشیم که وسیله ها 
سنجه ی شخصیت ما است. اگر ما در بازکردن 
این  فقط  سوال  شویم،  موفق  دیگری  ذهن 
آورده ایم  دست  به  آنچه  به  ما  آیا  که  نیست 
آیا  که  است  این  بلکه  خیر.  یا  کنیم  افتخار 
افتخار  قابل  آن  به  مان  دست یابی  چگونگی 

است یا خیر؟
من دیگر معتقد نیستم که در جایگاهی قرار 
تنها کاری  تغییر دهم.  را  دارم که نظر کسی 
که می توانم انجام دهم این است که سعی کنم 
آن ها  از  و  کنم  واقعا درک  را  آن ها  اندیشه ی 
بپرسم که آیا آماده اند در مورد برخی از آن ها 
به عهده ی  بقیه کار  یا خیر.  تجدیدنظر کنند 

خودشان است.
دانشکده  سازمانی  روان شناس  گرانت  آدام 
کتاب  نویسنده  و  پنسیلوانیا  دانشگاه  وارتوِن 
که  چیزی  دانستن  قدرت  کن:  فکر  »دوباره 
نمی دانید« است که بخش هایی از این مقاله از 
آن اقتباس شده است. پژوهش های گرانت بر 
انگیزه، سخاوت و خالقیت در انسان ها متمرکز 

است.

شما: دوست دارم احساسات شما را راجع به ... 
بهتر درک کنم.

زنده  جادوگر  قدرت مندترین  او  خوب  کاکا: 
قول  او  پیروان  همچنین  است.  زمین  روی 

عنوانی شیک و پیک را به من داده اند.
شما: جالب. آیا چیزی درباره ... هست که تو 

ازش بدت بیاید؟
خوشم  بکش   بکش  همه  این  از  همم.  کاکا: 

نمی آید.
شما: خب. می دانیم که هیچ کس کامل نیست. 

چه چیزی نمی گذارد او را ترک کنی؟
کاکا: می ترسم ماشین بکش بکش اش را سمت 

من هی کند.
شما: ترس تان منطقی است. من هم دچارش 
بودم. اما آیا اصولی وجود دارد که برایت خیلی 
مهم باشد که به خاطرش بخواهی این خطر را 

به جان بخری؟
در آزمایش های کنترل شده، مصاحبه انگیزشی 
الکل، مواد  افراد کمک کرده است سیگار،  به 
مخدر و قمار را ترک کنند، رژیم غذایی شان را 
بهبود بخشند، به ورزش رو آورند، بر اختالالت 
الغر  و  کنند  غلبه  خوراک شان  و  خورد 
دانشجویان  به  همچنین  رویکرد  این  شوند. 
بخوابند،  بهتر  شب ها  است  کرده  کمک 
درباره  است  کرده  کمک  رأی دهندگان  به 
زوج های  به  و  تجدیدنظر کنند  گرایش هاشان 
مصمم به طالق کمک کرده است مشکل شان 

را حل وفصل کنند.
آمدآمد  زمزمه های  شدت گرفتن  با  اخیرا 
واکسن کرونا این رویکرد برای واکسیناسیون 
نیز اعمال شده است. »آرنو گاگنور«، متخصص 
والدین دو  اطفال در »ِکِبک« کانادا است که 
ترغیب  فرزندان شان  واکسینه کردن  به  را  دل 
که  دریافته  آزمایش هایش  در  او  می کند. 
در  مادران  با  زایشگاه  در  انگیزشی  مصاحبه 
مایل  که  را  مادرانی  تعداد  نوزاد،  تولد  بدو 
از  هستند  فرزندان شان  واکسینه کردن  به 
تعداد  و  داد  افزایش  به ۸۷ درصد  ۷2 درصد 
را  واکسن ها  تمام  بعد  سال  دو  که  کودکانی 
دریافت کرده بودند ۹ درصد افزایش یافت. او 
تا  بود  کافی  گفت وشنود  بار  یک  که  دریافت 
طی 2۴ ماه بعد رفتار فرد موردنظر تغییر کند.

من گفت وگویی را بین دکتر گاگنور و دوستم 
برایم  دقیقه   ۹۰ از  بعد  دادم.  ترتیب  رایان 
روشن بود که موضع رایان در خصوص واکسن 

تغییر نکرده است.
دکتر گاگنور در نامه ای به من نوشت: »سعی 
را  انگیزشی  مصاحبه  اصول  همه ی  کرده ام 
احساس  ناخوشایندی  طرز  به  اما  کنم.  پیاده 
می  کنم کارم به اندازه کافی خوب نبوده است. 
دالیلی  و همیشه  است  آگاه  بسیار  آدم  رایان 

می آورد که تصمیم وی را تأیید می کند.«
و  شکست  احساس  من  عجیبی،  طرز  به 
که  بفهمم  می خواستم  نمی کردم.  عصبانیت 
دارد  امکان  چگونه  من  دوست  دیدگاه های 

تغییر یابد.
»ویلیام میلر« و »استیون رولنیک«، پیشگامان 

طرفداراِن حمل اسلحه و طرفداران ممنوعیت 
دست  متقابل شان  خصومت  از  اسلحه  حمل 
حتا  مواردی  در  من  آزمایش های  بردارند. 
یانکیز«  »نیویورک  طرفداران  متقابل  کینه ی 
برطرف  را  و طرفداران »بوستون رد ساکس« 
کرده است. اما راست است که معلم ها همیشه 
خودشان به آنچه می آموزانند عمل نمی کنند.

می رسد،  ذهن بسته  به نظرم  کسی  وقتی 
غریزه ی من باعث می شود که در قطب مخالف 
موضع فرد موردنظر موضع بگیرم. اما هنگامی 
یا  حریفانم  می گیرم،  حمله  به  تصمیم  که 
بیشتر مقاومت می کنند.  یا  خاموش می شوند 
آن ها در بیش از یک مورد مرا »قلدر منطقی« 

خوانده اند.
روی  به  را  شخصی  ذهن  می خواهیم  وقتی 
مسأله ای باز کنیم، اولین انگیزه ی ما این است 
موعظه  ماست،  با  حق  چرا  این که  درباره  که 
اشتباه  به دلیل  را  مقابل مان  جانب  و  کنیم 
آزمایش ها  این حال،  با  کنیم.  مالمت  بودنش، 
معموال  سرزنش  و  موعظه  که  می دهد  نشان 
که  سخنی  نیز  و  می دهد  معکوس  نتیجه 
است  ممکن  ندهد  قرار  تأثیر  تحت  را  افراد 
باورهای ]غلط[ آن ها را تقویت کند. همان طور 
برابر  در  را  بدن  ایمنی  سیستم  واکسن  که 
در  مقاومت  عمل  می سازد،  مصون  ویروس 
سیستم  تقویت  باعث  مخالف  استدالِل  برابر 
یک  ردِّ  می شود.  فرد  روان شناختی  ایمنی 
دیدگاه باعث شکل گیری آنتی بادی هایی علیه 
و  می شود  تأثیرگذاری  برای  آینده  تالش های 
افراد را نسبت به عقایدشان مطمئن تر و برای 

رد دیدگاه های دیگر آماده تر می سازد.
من  مورد  در  که  است  اتفاقی  همان  این 
می خواستم  من  اگر  افتاد.  رایان  دوستم  و 
واکسن  برابر  در  پوچش  مقاومت  درباره  او 
درباره  باید  من  نخست  کند،  تجدیدنظر 
رویکردم برای تغییردادن ذهن وی تجدیدنظر 

می کردم.
چندین دهه پیش روان شناسان هنگام درمان 
مشکل سؤمصرف مواد مخدر، تکنیکی را به نام 
انگیزشی توسعه دادند. اصل اساسی  مصاحبه 
به جای  است  بهتر  که  است  این  تکنیک  این 
می کنید،  تغییر  به  مجبور  را  دیگران  این که 
درونی  و  ذاتی  انگیزه ی  کنید  کمک  آن ها  به 
خودشان را برای تغییر پیدا کنند. این کار از 
طریق مصاحبه با آن ها انجام می شود، از طریق 
پرسیدن پرسش های باز و گوش دادن با دقت 
به پاسخ های آنان، و از طریق مکالمه »گرفتن 
آینه جلوی چشم  شان« تا بتوانند افکارشان را 
تمایلی  آن ها  اگر  ببینند.  بیشتری  وضوح  با 
را  آن ها  شما  وقت  آن  دادند،  نشان  تغییر  به 
راهنمایی  تغییر  برای  برنامه  یک  سمت  به 

می کنید.
و  هستید  هاگوارتز  دانشجوی  شما  مثال 
کنید  کمک  خود  کاکای  به  می خواهید 
بزند. مصاحبه  ولدمورت  به سینه ی  رد  دست 
انگیزشی شما ممکن است به این ترتیب پیش 

برود:

با  بحث کردن  اشتباِه  من  پیش  سال  چند 
زندگی ام  در  که  را  شخصی  کله شق ترین 
مستعار(  )نام  رایان  شدم.  مرتکب  می شناسم 
خانواده اش  با  وقتی  و  است  دیرینه ام  دوست 
هرگز  فرزندانش  که  گفت  بودند،  ما  مهمان 
نخواهند  هم  هرگز  و...  نشده اند  واکسینه 
کورکورانه ی  تزریق  طرفدار  شخصا  من  شد. 
نگران  اما  نیستم،  نوزادی  هر  به  واکسنی  هر 
همین  سر  از  بودم.  دوستم  فرزندان  سالمتی 
افسانه های  غلط بودن  کردم  تالش  نگرانی، 
جروبحث  کنم.  ثابت  را  واکسن  درباره  رایج 
من  انجامید.  طول  به  روز  چند  رایان  و  من 
خسته و اوقات تلخ شده بودم، اما مصمم بودم 
لطمه ای  رایان  با  دوستی ام  به  جروبحث مان 
وارد نکند. به همین دلیل با خودم عهد بستم 
که دیگر هرگز در مورد واکسن با رایان صحبت 

نکنم.
 2۰2۰ سال  و  گذشت  سال ها  ترتیب  این  به 
برای  تالش  و  قرنطینه  در   2۰2۰ سال  آمد. 
و  گذشت  کووید۱۹  همه گیری  متوقف کردن 
اکنون در 2۰2۱ ترس از واکسن ممکن است 
متوقف کردن  برای  تالش ها  مانع  بزرگ ترین 
به  جامعه ی  به  واکسن  از  ترس  باشد.  کرونا 
محدود  واکسیناسیون«  »مخالفان  اصطالح 
امریکایی ها  از  نیمی  واقع حدود  نمی شود. در 
در مورد ایمنی واکسن کووید۱۹ تردید دارند 
به طور  امریکایی ها می گویند که  و ۳۹ درصد 
خودداری  واکسینه شدن  از  احتماال  یا  قطع 

خواهند کرد.
می توانم  این بار  آیا  که  ببینم  گرفتم  تصمیم 
باز کنم یا خیر. چیزی که من  ذهن رایان را 
انتظار نداشتم این بود که در طول این فرایند 

ذهن خود من نیز باز خواهد شد.
سال  چند  سازمانی  روان شناس  به عنوان  من 
چگونگی  درباره  مطالعه  صرف  را  گذشته 
و  افکار  بازاندیشی  برای  افراد  انگیزش 
در  را  آزمایش هایی  من  کرده ام.  عقایدشان 
است  شده  باعث  که  داده ام  انجام  زمینه  این 

از  مصاحبه انگیزشی مدت ها قبل، از استفاده 
این تکنیک برای دست کاری ذهن افراد هشدار 
داده اند. درک انگیزه های واقعی افراد و کمک 
به  نیاز  اهداف شان  به  رسیدن  برای  آن ها  به 
کار  این  انجام  برای  درمان گر  واقعی  تمایل 
می خواهیم  دو  هر  من  و  رایان  هرچند  دارد. 
من  اما  باشند،  سرحال  و  سالم  فرزندانش 
متوجه شدم که قبال هرگز سعی نکرده بودم 
دیدگاه وی درباره واکسن را واقعا درک کنم. 
با  نامه دکتر گاگنو،  از  بنابراین صبح روز بعد 

رایان تماس گرفتم.
بر  فقط  رایان  ما  گذشته  بحث های  در 
در  اما  داشت.  تمرکز  واکسن  منفی  نکات 
اذعان  او  گاگنور،  دکتر  با  گفت وگوهایش 
برخی  برای  واکسن ها می توانند  بود که  کرده 
برخی  برای  لزوما  اما  باشند  خوب  افراد  از 
این که  به  رایان در پاسخ  دیگر مفید نیستند. 
اکنون  که  می کرد  زندگی  کشوری  در  اگر 
شیوع مثال ماالریا را تجربه می کرد، آیا بازهم 
»آدم  بود:  گفته  می کرد،  رد  را  واکسینه شدن 

جوانب مثبت و منفی اش را می سنجد.«
به  ما  وقتی  که  دریافته اند  روان شناسان 
ظریف  تفاوت های  به  و  می دهیم  گوش  دقت 
کم تر  آن ها  می کنیم،  توجه  افراد  تفکر  در 
را  دیدگاه هاشان  و  ذهن  و  می شوند  افراطی 
که  بدانم  بودم  کنجکاو  من  می کنند.  بازتر 
دوگانه نگری دوستم در مورد کووید۱۹ چگونه 
پرسش هایی  نوع  این  که  می دانستم  و  است 
علوم  دانشمندان  هستند.  مهم  می پرسم  که 
مردم  از  پرسیدن  که  دریافته اند  اجتماعی 
که  را  سیاست هایی  »چگونه«  این که  درباره 
کارساز  می تواند  عمل  در  داده اند  ترجیح 
باشد، به جای این که از آن ها بپرسیم »چرا« 
این سیاست را ترجیح داده اند، در بازترکردن 
پرسش  وقتی  است.  مؤثرتر  افراد  این  ذهن 
می شود،  آغاز  »چرا«  به جای  »چگونه«  با  ما 
مخاطب که دارد تالش می کند قانون مالیاتی 
ایده آلش  بهداشتی  مراقبت های  برنامه ی  یا 
درک  را  مسائل  پیچیدگی  دهد،  توضیح  را 
می کند و در جریان توضیح دیدگاهش، به خأل 

دانش خود پی می برد.
بنابراین در دور دوم تالشم، من به جای این که 
کووید۱۹  واکسن  با  »چرا«  بپرسم  رایان  از 
رییس  او  اگر  که  پرسیدم  او  از  است،  مخالف 
را  کنونی  همه گیری  »چگونه«  می بود  جهان 
متوقف می کرد. او گفت که در خصوص برخی 
نمی توانیم  ما  مسائل  از  بسیاری  در  و  افراد 
قرار دهیم  را در یک سبد  همه ی تخم  مرغ ها 
بر  و قوی تر  بیشتر  تمرکز  به  نیاز  ما  این که  و 
پیش گیری و درمان داریم. وقتی از او پرسیدم 
استراتژی اش  از  بخشی  هم  را  واکسن  آیا  که 
برای متوقف کردن همه گیری درنظر می گرفت 

یا خیر، جوابش مثبت بود.
مشتاق بودم بفهمم که چه چیزی ممکن است 
باعث شود رایان هم تصمیم بگیرد یکی از آن 
افراد باشد که نمی توان در خصوص شان همه ی 
مصاحبه  در  داد.  قرار  سبد  یک  در  را  تخم ها 

در بحث اب آدم غیرمنطیق، به دنبال »پیروزی در بحث« نباشید
هرگز سعی نکنید ذهن دوست کله شق تان را تغییر دهید. در عوض به او کمک کنید انگیزه ی درونی خودش برای تغییر را پیدا کند.

آدام گرانت، 
نیویورک تایمز

مترجم: جلیل پژواک

روان شناسان دریافته اند که وقتی 
ما به دقت گوش می دهیم و به 
تفاوت های ظریف در تفکر افراد 

توجه می کنیم، آن ها کم تر افراطی 
می شوند و ذهن و دیدگاه هاشان 

را بازتر می کنند. من کنجکاو 
بودم بدانم که دوگانه نگری 

دوستم در مورد کووید19 چگونه 
است و می دانستم که این نوع 

پرسش هاییی که می پرسم مهم 
هستند.


