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جنرال دوستم؛ 
بن بست سیاسی دفاع از قانون
بیشتر از یک ماه پیش، احمد ایشچی، معاون پیشین حزب 
جنبش ملی اسالمی و والی سابق جوزجان جنرال دوستم 
و محافظانش را متهم به اذیت و آزار جنسی کرد. این 
قضیه با دو فهم متفاوت روبه رو شد: یک عده با توجه 
یاران  از  برخی  با  دوستم  جنرال  بدرفتاری  پیشینه ی  به 
شدند.  پرونده  این  به  رسیدگی  خواستار  سیاسی اش، 
اشاره  قضیه  این  سیاسی  جنبه ی  به  اما  دیگر  گروهی 
از  ایشچی  احمد  که شکایت  ورزیدند  اصرار  و  کردند 
جنرال دوستم، صرفاً یک مسأله ی حقوقی نیست. از این 
منظر، دادخواست احمد ایشچی از حکومت نوعی اعمال 
فشار به معاون اول ریاست جمهوری تلقی شد. این دو 
دیدگاه، که اولی با نگاه حقوق بشری خواستار رسیدگی به 
پرونده ی احمد ایشچی است و دومی این قضیه را یک 
بازی سیاسی می بیند، بن مایه ی دعوایی را شکل داد که 

اکنون به نظر می رسد ابعاد پیچیده تری یافته است.
با این حال، تکیه بر یکی از این ابعاد در پرونده یی که 
یکی از طرف های آن معاون اول ریاست جمهوری است، 
نمی تواند این پرونده را به درستی توضیح بدهد. به نظر 
همین  دوستم-ایشچی،  پرونده ی  اصلی  گره  می رسد 
دوالیه بودن آن است. جنرال دوستم یکی از بانک های 
رأی زمان انتخابات بود. اشرف غنی ناگزیرانه بر اساس 
یک توافق سیاسی جنرال دوستم را با خود همراه ساخت. 
همراهی یی که تا رسیدن به ارگ ادامه یافت. جنرال دوستم 
نخستین سیاست مدار پساطالبان است که از رفتار خشن 
قبلی اش در یک سخنرانی رسمی عذرخواهی کرد. اما این 

عذرخواهی منجر به طوالنی شدن عمر همراهی بانک...
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قندز هیچ ساحه ی سبز امنیتی ندارد فرصت رییس جمهور ترامپ برای
اطالعات امنیتی نشان می دهد که تنها شهر قندز از لحاظ امنیتی در وضعیت زرد )  پایان دادن به جنگ امریکا در افغانستان

نیمه تهدید( و متباقی ولسوالی های آن در وضعیت سرخ ) تهدید بلند( قرار دارد. این 
وضعیت حاکم برگلوگاه شمال تاثیرات عمیقی بر زراعت، مالداری، توریزم، تجارت و 
صادرات و واردات گذاشته است. طی دو سال گذشته براساس اطالعات موجود بخش 
اعظمی از حاصالت زراعتی شهروندان به دلیل تهدیدات امنیتی و جنگ نابود گردیده، 
محالتی که قباًل محل تفریح برای شهروندان بود اکنون به سنگرهای جنگ مبدل شده، 
مالداری از قندز کوچیده و خانواده ها مجبور شده اند مواشی شان را به فروش برسانند یا 

رها نمایند. بندر تجارتی شیرخان رونق سه سال قبل را نداشته و به دلیل...

جنگ افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی 2016 
جنگ  این  هرچند  بود،  شده  سپرده  فراموشی  به 
متحده  ایاالت  تاریخ  در  امریکا  جنگ  طوالنی ترین 
ناتو بی نتیجه است و  با مشارکت  این جنگ،  است. 
پس از 16 سال، صلح و ظاهرا پایانی وجود ندارد. این 
جنگ بین ایاالت متحده/ ناتو و طالبان...

صدور حکم بازداشت 9 محافظ جنرال دوستم 
رویارویی معاونیت اول ریاست جمهوری و دادستانی کل



... رأی ترک تبارها با رییس جمهور غنی نشد. آقای 
فعالیتش  عرصه ی  که  دریافت  زود  خیلی  دوستم 
پیشروی  برابر  در  که  است  کشور  شمال  جبهات 
است.  گرفته  قرار  تروریستی  گروه های  و  طالبان 
نظامی گری  از  عذرخواهی  با  بود  قرار  که  مردی 
یک  در  و  کابل  در  را  بعدی  روزگار  گذشته اش، 
بروکراسی سفت وسخت جدید بگذراند، با فاصله ی 
در  لشکرکشی  به  اصلی اش،  وظایف  از  معناداری 
ازبیک نشین  عمدتًا  مناطق  تصفیه ی  و  طالبان  برابر 
داد. دور شدن  ادامه  از وجود طالبان  شمال کشور 
در  کرد.  تندتر  را  او  لحن  ارگ،  از  دوستم  آقای 
وی  علیه  ناکام  سوءقصدی  از  پس  مورد،  آخرین 
در غورماچ، او آشکارا رییس جمهور غنی را متهم 
امنیت ملی و  منطقه گرایی کرد و مشاور  به قوم  و 
رییس دفتر رییس جمهور را متهم کرد که آقای غنی 
را به اعمال تبعیض در تصامیم سیاسی اش تشویق 

می کنند.
رییس جمهور  اول  معاون  میان  تنش  اوج  نقطه ی 
ملی  امنیت  شورای  و  ریاست جمهوری  دفتر  و 
شدن  باز  با  تنش ها  این  شد.  شروع  همین جا  از 
او  تکان دهنده ی  ایشچی و روایت  احمد  پرونده ی 
از آزار و اذیت جنسی جنرال دوستم و محافظانش، 
بیشتر شد. رییس جمهور غنی وعده سپرد که مطابق 
با قانون با این مسأله برخورد خواهد شد. کشورهای 
حامی افغانستان نیز حکومت را تحت فشار شدیدی 
قرار دادند تا در برابر دوستم سخت گیرانه تر رفتار 
کند. به این ترتیب، از یک سو، مسأله ی آزار جنسی 
مهم  یاران  از  زمانی  خودش  که  بود  مطرح  مردی 
از  و  درون قومی اش،  رقیب  اکنون  و  بود  دوستم 
آمده  میان  در  مردی  با  برخورد  پای  دیگر  جهتی 
بود که به دلیل پایگاه ثابت و اقتدار بی چون وچرای 
قومی اش در میان ترک تباران، حکومت مرکزی در 
زمان کرزی نتوانسته بود مانند دیگر جزایر قدرت، 
بکاهد.  قدرتش  میزان  از  و  درآورد  کنترل  تحت 
دوستم یک بار در حادثه ی حمله به خانه ی اکبر بای 
با این مسأله مواجه شده بود. در آن زمان، گرچه او 
سخت جانی  با  اما  شد،  کشانده  سیاسی  انزوای  به 
از  و  بایستد  حکومت  تصمیم  برابر  در  توانست 

خودش محافظت کند.
برای حکومت وحدت ملی نیز با توجه به وضعیت 
قابل  غیر  رویارویی  امنیتی،  و  سیاسی  شکننده ی 
در  باید  از یک سو  غنی  است.  کار سختی  انعطاف 
داخلی  که قوی ترین حامی  بگیرد  قرار  برابر کسی 
سوی  از  و  بود  ریاست جمهوری  انتخابات  در  او 
دیگر نیز بی پرواترین منتقد او در حکومت وحدت 
باید  رویارویی  این  در  که  همزمان  حکومت  ملی. 
مناسبات سیاسی داخلی را در نظر بگیرد، از سوی 
کشورهای حامی اش، به خصوص سفارت امریکا در 
کابل نیز تحت فشار قرار گرفته است که در برابر 
دوستم و به خصوص اتهام سنگینی که علیه او اقامه 
شده است، بایستد و او را تنبیه کند. از طرف دیگر، 
حقوقی  ساده ی  پرونده ی  یک  دوستم  پرونده ی 
نیست، مسأله بر سر پرونده یی است که از مصادیق 
علیه  عریان  خشونت  و  بشر  حقوق  آشکار  نقض 
یک شهروند می باشد. رویارویی با دوستم نیز کاری 
این  به  توجه  با  میان  این  در  دوستم  نیست.  ساده 
که اقتدار سیاسی اش را با شدت و حدت در میان 
ترک تبارها حفظ کرده و مجال حضور هیچ رقیب 
درون قومی را نداده است، خودش را در برابر خشم 
است.  ساخته  مصئون  مرکزی  حکومت  سیاسی 
افغانستان،  سیاسی-قومی  مناسبات  در  این که  چه 
نیز  او  قومی  عقبه ی  با  مواجهه  دوستم،  با  مواجهه 

تلقی می شود. 
دیروز خبر حکم دستگیری 9 محافظ آقای دوستم 
که در آزار جنسی احمد ایشچی نقش داشته، منتشر 
شد. همچنان گفته شده است که چنانچه بی اعتنایی 
آقای دوستم در برابر درخواست دادستانی کل نادیده 
او به حالت تعلیق در خواهد  گرفته شود، وظیفه ی 
خود  بخش  حساس ترین  به  رویارویی  این  آمد. 
رییس جمهور  اول  معاون  از یک سو،  است.  رسیده 
متهم به آزار یا تجاوز جنسی است، که در نوع خود 
خطای غیر قابل اغماضی به حساب می آید، از سوی 
دیگر پای مردی در میان است که هر نوع برخوردی 
با او پیامدهای سیاسی آشکاری دارد. مسأله بر سر 
به بن بست رسیدن قانون در پرونده یی است که وجه 

سیاسی آن سنگین تر از الیه های دیگر آن است.

صدور حکم بازداشت 9 محافظ جنرال دوستم 
رویارویی معاونیت اول ریاست جمهوری 

و دادستانی کل 

نگاه اکثریت: حکومت در مسیر درستی نیست

پنج سند همکاری امنیتی و انکشافی 
میان افغانستان و ازبکستان امضا شد

گروهی از پناهجویان اخراج شده ی 
افغان از آلمان به کابل رسیدند

2
ــان افغانســتان  ــکاری می ــند هم ــج س ــات روز: پن اطالع
پنــج دلــو( در ارگ  ازبکســتان دیــروز )سه شــنبه  و 

ریاســت جمهوری افغانســتان امضــا شــد.
ــه  ــتان ک ــه ی ازبکس ــر خارج ــوف، زی ــز، کامل عبدالعزی
روز گذشــته طــی یــک ســفر رســمی دو روزه بــه کابــل 
ــرد.  ــدار ک ــان در ارگ دی ــای افغ ــا مقام ه ــود، ب ــاده ب آم
ــور  ــران ام ــی، وزی ــن ربان ــوف و صالح الدی ــای کامل آق
خارجــه ی دو کشــور ایــن تفاهم نامه هــا را امضــا کردنــد.
خارجــه ی  وزارت  ســخنگوی  مســتغنی،  شــکیب 
شــامل  اســناد  ایــن  کــه  اســت  گفتــه  افغانســتان 
ــه  ــارزه علی ــه ی مب ــکاری در عرص ــه ی هم »موافقت نام
ــر دو  ــان ه ــواد مخــدر، یاداشــت تفاهــم همــکاری می م
وزارت، پروتوکــول انکشــاف همکاری هــای ترانســپورتی 
و پروژه هــا، پروتــوکل ایجــاد کمیســیون مشــترک امنیتــی 

و پــالن عمــل بــرای ســال های 201۷« می باشــند.
ــن تفاهم نامه هــا  وزارت خارجــه ی افغانســتان امضــای ای
را بــرای تقویــت همکاری هــا میــان دو کشــور بــا 

ــت. ــده اس ــت خوان اهمی
افغانســتان،  خارجــه ی  وزارت  خبرنامــه ی  براســاس 
ــا  ــداری در ارگ ب ــور در دی ــه ی دو کش ــران خارج وزی
حضــور رییس جمهــور و رییــس اجراییــه روی توســعه ی 
انــرژی،  عرصه هــای  در  دوجانبــه  همکاری هــای 
تأکیــد  زراعــت  و  زیرســاخت ها، خدمــات صحــی 
نمــوده و آن را بــرای بهبــود شــرایط زندگــی شــهروندان 

ــد.  ــد خواندن ــور مفی دو کش
در خبرنامــه آمــده کــه »بــا در نظــر داشــت توانایی هــای 
ترانزیتــی دو کشــور جهــت اســتفاده از قلمــرو یکدیگــر 
ــوب  ــورهای جن ــه کش ــرژی ب ــت کاال و ان ــرای ترانزی ب
آســیا، چیــن، قزاقســتان و روســیه، طرفیــن تهیــه  ی 
ــوری  ــان جمه ــی می ــی - ترانزیت ــه ی تجارت موافقت نام
اســالمی افغانســتان و جمهــوری ازبکســتان را مهــم 

ــتند.« دانس
ــران خارجــه ی افغانســتان و ازبکســتان در  ــان وزی همچن
ــور  ــری دو کش ــوی رهب ــزم ق ــر ع ــه ب ــداری جداگان دی
ــتانه و  ــط دوس ــدی در رواب ــل جدی ــودن فص ــرای گش ب
ــتان  ــتان و ازبکس ــان افغانس ــه می ــای دوجانب همکاری ه

ــد. ــد کردن تأکی
ــتان، دو  ــه ی افغانس ــه ی وزارت خارج ــاس خبرنام براس
طــرف همکاری هــا در عرصه هــای سیاســی، امنیتــی، 
اقتصــادی، تجارتــی و فرهنگــی را بــه گونــه ی همه جانبــه 

بــه بحــث و بررســی گرفتنــد.

اطالعــات روز: گروهــی از پناهجویــان اخراج شــده ی 
ــیدند.  ــل رس ــه کاب ــنبه ب ــح سه ش ــان صب ــان از آلم افغ
ایــن گــروه پناهجویــان اخــراج شــده شــامل 26 نفــر انــد. 
ــراج  ــان اخ ــاری از آلم ــورت اجب ــان به ص ــن پناهجوی ای

شــده اند.
ــک  ــه ی ــود ک ــزارش داده ب ــی گ ــانه های آلمان ــاًل رس قب
ــان افغانســتان کــه درخواســت  گــروه 50 نفــری پناهجوی
پناهندگی شــان در آلمــان رد شــده اســت در هفتــه ی 

جــاری اخــراج می شــوند.
اکنــون مقام هــا در کابــل می گوینــد کــه ایــن گــروه 
ــت و  ــوان اس ــرد ج ــامل 26 م ــته جمعی ش ــراج دس اخ
ــت. ــار می رف ــه انتظ ــت ک ــر از آن اس ــا کم ت ــمار آن ه ش
پیشــتر رســانه های آلمانــی گــزارش داده بــود کــه در ایــن 
گــروه اخراجــی مــردان مجــرد و کســانی اند کــه مرتکــب 

ــده اند. ــکاری ش خالف
در همیــن حــال آرش الکــوزی، یــک پناهجــوی 20 
ســاله ی افغــان کــه در ایــن گــروه شــامل اســت، گفتــه کــه 
»ســاعت ۴ صبــح بــود، خــواب بــودم کــه پولیــس آمــد و 

مــرا گرفــت.«
آرش، پناهجــوی اخــراج شــده دیگــر گفتــه اســت: 
»افغانســتان را بــه  خاطــری تــرک کــردم کــه برایــم کار و 
ــم.« ــه کن ــم چ ــال نمی دان ــت، ح ــود نداش ــده ی وج آین
اخــراج پناهجویــان افغــان از آلمــان به شــدت مــورد 
ــوق  ــی حق ــازمان های حام ــا س ــرار دارد. نه تنه ــه ق مناقش
ــز  ــی نی ــت مداران آلمان ــی سیاس ــه برخ ــان، بلک پناهجوی
وضعیــت امنیتــی افغانســتان را بــرای اخــراج پناهجویــان 

مناســب نمی داننــد.
دویچــه ولــه گــزارش داده کــه روز دوشــنبه در آســتانه ی 
اخــراج دومیــن گــروه پناهجویــان افغان، اشــتفان اشــتوت، 
ــتاین از حــزب  ــت شلســویگ هولش ــه ی ایال ــر داخل وزی
سوســیال دموکــرات آلمــان خواســتار توقــف ایــن برنامــه 
ــان«  ــی آلم ــای اجتماع ــاه و کمک ه ــه ی »رف ــد. اتحادی ش
ــان افغــان را  ــه و اخــراج پناهجوی ــر رفت ــن فرات ــا از ای حت

»غیرانســانی« عنــوان کــرد.
شــام دوشــنبه در میــدان هوایــی فرانکفــورت تظاهراتــی در 
اعتــراض بــه دیپــورت ایــن افغان هــا برگــزار شــد. شــمار 
اشــتراک کنندگان ایــن تظاهــرات بــه 100 تــن می رســید.

ســازمان  های »پــرو ازول« و »اتحادیــه ی رفــاه و کمک هــای 
پناهجویــان  دادن  بازگشــت  کــه  گفتنــد  اجتماعــی« 
بــه مناطــق دچــار بحــران و منازعــه ی غیرانســانی و 

ــت. ــئوالنه اس غیرمس
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اطالعــات روز: دادســتانی کل حکــم بازداشــت 
9 نفــر از محافظــان جنــرال عبدالرشــید دوســتم، 
اتهــام  بــه  را  رییس جمهــور  اول  معــاون 
ــرده  ــادر ک ــچی ص ــد ایش ــا احم ــاری ب بدرفت

ــت. اس
ــن  ــد ای ــن تأیی ــتانی کل ضم ــخنگوی دادس س
ــای  ــده ی شــخص آق ــه اســت کــه پرون خبرگفت

ــت. ــی اس ــت بررس ــتم تح دوس
جمشــید رســولی، ســخنگوی دادســتانی کل بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــه: ب ــت ک ــه اس ــی گفت بی بی س
ــت 9  ــم بازداش ــق، حک ــأت تحقی ــه ی هی برنام
ــای  ــه ادع ــه ب ــه در رابط ــرادی را ک ــر از اف نف
آقــای ایشــچی مســئول دانســته می شــدند، 

ــت.« ــرده  اس ــادر ک ص
ــی  ــون دو ال ــه تاکن ــه اســت ک ــان گفت او همچن
ــده  ــتاده ش ــه فرس ــان نام ــرای متهم ــار ب ــه ب س
ولــی هنــوز دادســتانی رســمًا چیــزی بــه عنــوان 

ــت. ــت نکرده اس ــا دریاف ــه نامه ه ــخ ب پاس
ــال ادعــای احمدایشــچی، علیــه جنــرال  ــه دنب ب
دوســتم مبنــی بــر بدرفتــاری جنســی، ارگ 
اعالمیه یــی  صــدور  بــا  ریاســت جمهوری 

ــه و  ــن موضــوع را بی طرفان ــه ای ــرد ک ــد ک تعه
مســتقالنه پی گیــری و بررســی خواهــد کــرد و 
ــده را  دادســتان کل مکلــف شــد کــه ایــن پرون

ــد. ــی کن بررس
ــر  ــتان کل، دفت ــت دادس ــس از درخواس ــا پ ام
را  دادســتانی  اقــدام  ایــن  دوســتم  آقــای 
ــه  ــود کــه ب ــه ب ــود و گفت ــده ب ــی خوان غیرقانون
ــا  ــان، از آن ج ــوق دان ــر حق ــاع نظ ــاس اجم اس
ــات و  ــور در انتخاب ــاون اول رییس جمه ــه مع ک
همــراه بــا رییس جمهــور، بــا رای مســتقیم مــردم 
ــی  ــون اساس ــاده ی 69 قان ــود، م ــاب می ش انتخ
ــرای  ــه رییس جمهــور، ب در مــورد اتهامــات علی

ــود. ــق می ش ــز تطبی ــان او نی معاون
ــتانی کل در  ــه دادس ــت ک ــن نیس ــوز روش هن
نهایــت بــا اتهامــات مطرح شــده علیــه شــخص 
ــا  ــرد. ام ــد ک ــه کار خواه ــتم چ ــرال دوس جن
ســخنگوی دادســتانی کل گفتــه اســت کــه 
ــرال دوســتم ادامــه  تحقیقات شــان در مــورد جن
دارد و فعــاًل بــرای مصونیــت پروســه ی تحقیــق 
هیــچ ابــراز نظــری درمــورد دســتگیری جنــرال 

دوســتم نمی کنــد.

اطالعــات روز: نتایــج نظرســنجی »حکومــت در 
افــکار عمومــی« دیــروز )سه شــنبه، پنجــم دلــو( 
در کابــل منتشــر شــد. براســاس ایــن نظرســنجی 
۴۷.2 درصــد از پاســخ دهندگان گفته انــد کــه 
افغانســتان در مســیر درســتی حرکــت نمی کنــد و 
ــد کــه افغانســتان  ــل 2۷.9 درصــد گفته ان در مقاب

ــد. در مســیری درســت حرکــت می کن
ــکار  ــت در اف ــوان »حکوم ــنجی با عن ــن نظرس ای
عمومــی« در چهــار بخــش؛ امنیــت و نیروهــای 
حکومــت  کلــی  عملکــرد  طالبــان،  امنیتــی، 
و قضــا توســط روزنامــه ی هشــت صبــح و 
ــت  ــید در 11 والی ــی خورش ــگاه خصوص دانش

ــت. ــده اس ــام ش انج
در ایــن نظرســنجی ۳۷1۷ تــن اشــتراک کرده انــد 
کــه شــامل 61.۳ درصــد مــرد و ۳۷.۸ درصــد زن 
اســت. پاســخ دهندگان بیــن 1۸ تــا 50 ســال 
تحصیالت شــان  حداقــل  و  داشــته اند  ســن 

ــوده اســت. صنــف دوزادهــم ب
دانشــگاه  رییــس  پروانــی،  عبدالرحیم احمــد 
ایــن  ارائــه ی  حیــن  خورشــید  خصوصــی 
اشــتراک کنند گان  پاســخ  گفــت،  نظرســنجی 
ــت  ــی حکوم ــی از ارزیاب ــنجی بخش ــن نظرس ای

از ســوی مــردم اســت.
ــزدور  ــروه »م ــان را گ ــردم طالب ــد م 60درص

خارجــی و تروریســت« خوانده انــد
پاســخ دهندگان  درصــد   60 بــه  نزدیــک 
طالبــان را یــک گــروه »مــزدور خارجــی و 
ــد،  ــدود 29 درص ــد. ح ــن« خوانده ان هراس افگ
ــی  ــی کشــور و بدبین ــل ویران ــن گــروه را عام ای
جامعــه ی جهانــی در مــورد افغانســتان و اســالم 

ند. دانســته ا
در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا از مذاکــره ی صلــح بــا 
ــد؟، حــدود ۴۴ درصــد  ــت می کنن ــان حمای طالب
ــا  ــح ب ــف گفت وگــوی صل پاســخ دهندگان مخال
ــا  ــره ب ــان از مذاک ــد آن ــوده ، ۳9 درص ــان ب طالب
ــر  ــد دیگ ــد و 16 درص ــت کرده ان ــان حمای طالب

ــته اند. ــورد نداش ــن م ــری در ای نظ
56.1 درصــد گفته انــد کــه در گفت وگــو بــا 
ــده و  ــه ش ــی پذیرفت ــون اساس ــد قان ــان بای طالب
ایــن گــروه بــه زند گــی عــادی برگردنــد و 19.2 
ــاده   ــه آم ــی ک ــا زمان ــان ت ــد، طالب درصــد گفته ان
بــرای گفت وگــو نشــده اند، بایــد ســرکوب 

شــوند.
امنیت و نیروهای امنیتی

۷۴.۷ درصــد پاســخ دهندگان گفته انــد کــه از 
نیروهــای امنیتــی راضی انــد و 16.۸درصــد از 

ــتند. ــان راضــی نیس ــات آن اقدام
گام هــای  از  درصــد   ۴0.1 دیگــر  ســوی  از 
ــت  ــر ضــد تروریســم حمای ــی ب ــای امنیت نیروه
ایــن گام هــا را کافــی  کــرده، ۳1.۸ درصــد 
ندانســته و 25.1 درصــد هــم گفته انــد کــه 

نیروهــای امنیتــی بایــد بیشــتر از پیــش در مبــارزه 
ــد. ــالش کنن ــم ت ــه تروریس علی

از مجمــوع اشــتراک کننده گان ۳9 درصــد بــه 
ــته و 1۴  ــادی داش ــاد زی ــی اعتم ــای امنیت نیروه
ــد. ــا دارن ــن نیروه ــه ای ــی ب ــاد کم درصــد اعتم

عمل کرد حکومت و قضا
فریــدون آژنــد، از پژوهشــگران ایــن نظرســنجی 
پاســخ دهندگان  از  ۴۷.2درصــد  کــه  گفــت 
درســتی  مســیر  در  افغانســتان  کــه  گفته انــد 
ــه  ــد ک ــد گفته ان ــد و 2۷.9درص ــت نمی کن حرک
افغانســتان در مســیری درســت حرکــت می کنــد.
پاســخ  درصــد   ۴2 اصالحــات،  بخــش  در 
ــس  ــای مجل ــه اعض ــتند ک ــاور داش ــدگان ب دهن
نماینــدگان در جهــت منفعت هــای شــخصی 
در  ایســتاده اند،  اصالحــات  برضــد  خــود 
ــردم  ــدگان م ــه 2۷ درصــد نقــش نماین ــی ک حال
منفــی  اصالحــات  مــورد  در  را  مجلــس  در 
ــان  ــش آن ــر نق ــد دیگ ــته اند و 2۸.۷ درص پنداش

دانســته اند. مفیــد  بخــش اصالحــات  در  را 
ــنجی  ــن نظرس ــخ دهندگان ای ــد پاس ۴1.۸ درص
ــتر  ــد بیش ــت بای ــه دول ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
ــته و کارا در  ــراد شایس ــتخدام اف ــش اس در بخ
پســت های مختلــف ســرمایه گذاری کنــد. از 
مجمــوع اشــتراک کننده گان، 2۷ درصــد اقدامــات 
انجام شــده ی حکومــت در بخــش اصالحــات را 
کافــی دانســته و 2۸ درصــد نیــز بــه ایــن باورنــد 
ــته در  ــراد شایس ــذب اف ــرد ج ــد راهب ــه بای ک

کرســی های مختلــف ســریع تر باشــد.
اصالحــات  از  پاســخ گویان  از  درصــد   5۳
قضایــی  بخش هــای  در  به میان آمــده 
بی خبــر انــد و تنهــا 2۷ درصــد از آنــان از 
ــد از  ــد. ۴5 درص ــی دارن ــات آگاه ــن اصالح ای
اصالحــات به میان آمــده خوش بیــن نیســتند و 
ــن اصالحــات  ــه ای ــا 29 درصــد نســبت ب صرف

ــد. ــی دارن ــد مثبت دی
ــه ۴0درصــد  ــک ب ــه نزدی ــزود ک ــد اف ــای آژن آق
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه مب ــد ک ــخ دهندگان گفته ان پاس
وبهبــود سیســتم قضایــی در اولویــت برنامه هــای 
دولــت قــرار بگیــرد و 22.۳درصــد گفته انــد کــه 
ــت  ــی در اولوی ــکتور خصوص ــات در س اصالح

ــرار داشــته باشــد. ــد ق ــت بای برنامه هــای دول
درصــد   22.1 این هــا  بــر  افــزون 
در  سیاســت های حکومــت  اشــتراک کننده گان 
بخــش توانمندســازی زنــان را مؤثر دانســته و 29 
ــد. ــر خوانده ان ــت ها را بی اث ــن سیاس ــد ای درص
در یــک نظرســنجی کــه دو هفتــه پیــش از ســوی 
نهــاد غیردولتــی خانــه ی آزادی افغانســتان اعــالم 
شــد، بیشــتر مــردم کشــور از موفقیت هــای 
ــی کشــور، از سیاســت خارجــی  ــای امنیت نیروه
حکومــت راضــی  بودنــد و نســبت بــه توســعه ی 

زیربناهــا در کشــور خوشــبین هســتند.



فرصت رییس جمهور ترامپ 
برای پایان دادن به جنگ امریکا در افغانستان

آیا واشنگتن و مسکو در افغانستان همکار خواهند شد؟
کارشناسان روسی می گویند که افغانستان می تواند عرصه ی خوبی برای همکاری میان مسکو و حکومت جدید در واشنگتن باشد. آن ها 

توضیح می دهند که این کشور امروزه برای کریملین چه معنایی دارد.

هافنگتن پست/نیک محمد کامرانی )استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی(

دویچه ویله/میخایل بوشیف

ترجمه: حمید مهدوی

ترجمه: احسان حامد

جنــگ افغانســتان در جریــان مبــارزات انتخاباتــی 2016 
بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود، هرچنــد ایــن جنــگ 
طوالنی تریــن جنــگ امریــکا در تاریــخ ایــاالت متحــده 
اســت. ایــن جنــگ، بــا مشــارکت ناتــو بی نتیجــه 
ــی  ــرا پایان ــح و ظاه ــال، صل ــس از 16 س ــت و پ اس
وجــود نــدارد. ایــن جنــگ بیــن ایــاالت متحــده/ ناتــو 
ــیاری از  ــان بس ــل، طالب ــت. در اص ــوده اس ــان ب و طالب
ــد،  ــگ تســخیر کردن ــدون جن ــا را ب شــهرها و والیت ه

ــی  ــران روس ــنگتن، ناظ ــدرت در واش ــال ق ــال انتق به دنب
ــیه-امریکا  ــکاری روس ــرای هم ــدی ب ــای جدی فرصت ه
در افغانســتان شناســایی کرده انــد. در آغــاز، روســیه 
ایــن تصــور را ایجــاد کــرد کــه ایــن کشــور نســبت بــه 
ــک  ــان اتالنتی ــازمان پیم ــاالت متحــده و س ــت ای ماموری
ــال  ــد س ــت دارد. در چن ــد مثب شــمالی در افغانســتان دی
ــم  ــال باه ــورت فع ــکو به ص ــنگتن و مس ــت، واش نخس
ــد. امــا بدترشــدن روابــط دوجانبــه در آخریــن  کار کردن
تدریجــی  رفتــن  دور  بــه  دهــه ی 2000،  ســال های 
ــد.  ــر ش ــأله منج ــن مس ــورد ای ــرب در م ــیه و غ روس
به طــور مثــال، واشــنگتن آنچــه کــه گفت وگوهــای 
محرمانــه ی دیپلمات هــای روســی بــا نماینــدگان طالبــان 
ــورد  ــد را م ــا می ش ــتان ادع ــالم گرا در افغانس ــدروِ اس تن
انتقــاد قــرار داد. وزارت خارجــه ی روســیه ادعــا می کنــد 
ــاده اســت.  ــاق نیافت ــز اتف ــی هرگ ــن گفت وگوی ــه چنی ک
ــوف، کارشــناس مســایل آســیای مرکــزی  ــدی دوبن ارکی
در گفت وگویــی بــا دویچــه ویلــه گفــت کــه در اواخــر 
ســال 2015، هــدف سیاســت روســیه در افغانســتان آغــاز 
ــه در آن  ــرد ک ــاره ک ــود. او اش ــان ب ــا طالب ــو ب گفت وگ
زمــان، ضمیــر کابلــوف، فرســتاده ی ویــژه ی روســیه برای 
افغانســتان، از منافــع مشــترک بــا طالبــان ســخن گفــت.

ــه ی  ــه از فتن ــل این ک ــهرها به دلی ــن ش ــردان ای ــون م چ
داخلــی مجاهدیــن ناامیــد شــده بودنــد از آن هــا 
اســتقبال کردنــد، همان طــور کــه مــردم امریــکا از نظــام 
ــه  ــات 2016 ک ــنگتن در دوران انتخاب ــی در واش سیاس
ــد،  ــپ انجامی ــد ترام ــور دونال ــروزی رییس جمه ــه پی ب

ــد. ــد شــده بودن ناامی
ــی  ــار داشــتند وقت ــرل افغانســتان را در اختی ــان کنت طالب
فاجعــه ی یازدهــم ســپتامبر توســط بــن الدن اتفــاق افتــاد 

اخیــر  ســال های  در  کریملیــن  می گویــد،  دوبنــوف 
تهدیدهایــی کــه از افغانســتان سرچشــمه می گیرنــد 
ــال  ــیه قب ــران روس ــرده اســت. رهب ــاره ک را بررســی دوب
ــه  ــد ب ــتان می توان ــِی افغانس ــه بی ثبات ــد ک ــران بودن نگ
ــد  ــزی ســرایت کن کشــورهای همســایه در آســیای مرک
ــوف  ــد. دوبن ــیه باش ــرای روس ــدی ب ــه، تهدی و در نتیج
ــد  ــکو درک می کن ــا، مس ــن روزه ــد: »ای ــح می ده توضی
کــه یــک نیــروی سیاســی در افغانســتان، طالبــان – حتــا 
ــرای  ــدی ب ــه داشــته باشــد - تهدی ــت تندروان اگــر ماهی
ــوذ  ــوزه ی نف ــیه آن را در ح ــه روس ــزی ک ــیای مرک آس

ــت«. ــد، نیس ــودش می دان خ

منافع مسکو در افغانستان
الکســی ماالشــینکو، مدیــر بخــش تحقیقــات موسســه ی 
در  کارشــناس  و  تمدن هــا  گفت وگــوی  تحقیقاتــی 
ــق اســت.  ــوف مواف ــا دوبن مرکــز کارنگــی در مســکو، ب
ــازی نیســت  ــه دویچــه ویلــه گفــت: »نی ماالشــینکوف ب
ــرایت  ــیه س ــه روس ــتان ب ــِی افغانس ــه بی ثبات ــیم ک بترس
خواهــد کــرد. ایــن خطــر اصــال وجــود نــدارد«. او بــاور 
دارد کــه فعالیت هــای روســیه در قبــال افغانســتان نبایــد 
ــکو  ــد، مس ــود. او می گوی ــود ش ــت وانم ــش از واقعی بی

و باعــث تغییــر رژیــم در افغانســتان در ۷ اکتوبــر 2001 
شــد. رژیم هایــی کــه به دنبــال آن توســط ایــاالت 
متحــده تعییــن شــدند در مصالحــه بــا طالبــان و آوردن 
ــاکام  آن هــا در جمــع ۳0 میلیــون شــهروند افغانســتان ن

ماندنــد.
نیــازی بــه گفتــن نیســت که جنــگ امریــکا باید توســط 
رییس جمهــور ترامــپ پایــان یابــد، چــون دلیلــی بــرای 
ادامــه ی آن وجــود نــدارد. دخیــل بــودن و درگیــر بــودن 

ایــن حقیقــت را کــه افغانســتان یکــی از مسأله ســازترین 
بــه  به خوبــی می دانــد.  اســت،  منطقــه  کشــورهای 
ــت  ــه دخال ــی ک ــا زمان ــن ت ــینکو، کریملی ــه ی ماالش گفت
ــش نداشــته  ــی برای ــح هزینه ی ــظ صل در وســاطت و حف
باشــد، هیــچ اعتراضــی نســبت بــه آن نــدارد. ایــن 
ــل توجهــی در  ــع قاب ــد: »روســیه مناف کارشــناس می گوی
ــرای کشــور  ــدارد«. او عــالوه می کنــد کــه ب افغانســتان ن
ــر  ــتن در ه ــت داش ــیه دس ــد روس ــری مانن ــبتا فقی نس
ــای  ــون هزینه ه ــکو هم اکن ــت: »مس ــن اس ــی ناممک کِیک
اتحادیــه ی اقتصــادی آســیایی-اروپایی، کریمیــه، منطقه ی 
دونبــاس، آبخازیــا و ســوریه را متحمــل می شــود«. عــالوه 
بــر آن، او می گویــد ارزش حجــم تجــارت ]روســیه[ بــا 
ــر امریکایــی اســت.  افغانســتان صــرف یــک میلیــارد دال
»ســرمایه گذاری روســیه در آن جــا ناچیــز و انــدک 

اســت«.

حکومت افغانستان تحت فشار
ــه ی  ــود هم ــه باوج ــت ک ــد اس ــوف معتق ــدی دوبن ارکی
این هــا، مســکو می خواهــد خــالی پــس از خــروج 
ســربازان ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی از افغانســتان 
ــِل  ــا دلی ــن تنه ــه نظــر او، ای ــا این حــال، ب ــد. ب ــر کن را پ

ــود.  ــی ب ــلما غیرقانون ــتان مس ــو در افغانس ــای نات اعض
پیمــان اتالنتیــک شــمالی در ابتــدا، در ســال 19۴9، 12 
عضــو را شــامل بــود. ماموریــت آن دفــاع جمعــی علیــه 
ــر شــوروی به منظــور محافظــت  ــد اتحــاد جماهی تهدی
ــر  ــال حاض ــای آن در ح ــداد اعض ــود. تع ــا ب از اروپ
ــاده ی 5  ــق م ــت. طب ــه اس ــعه یافت ــور توس ــه 2۸ کش ب
ایــن پیمــان، حملــه بــر هــر عضــوی، حملــه بــر تمــام 
ــر  ــاد جماهی ــال، اتح ــا این ح ــود. ب ــی می ش ــا تلق اعض
شــوروی هرگــز بــر عضــوی از ســازمان پیمــان اتالنتیک 
شــمالی حملــه نکــرد و بنابــر ایــن، ایــن مــاده هرگــز تــا 
زمــان حملــه بــه رهبــری ایــاالت متحــده ی امریــکا بــه 

افغانســتان اســتفاده نشــد.
ایــاالت متحــده ی امریــکا بــر اعضــای ســازمان پیمــان 
ــری  ــور دیگ ــد کش ــالوه ی چن ــمالی، به ع ــک ش اتالنتی
ــار  ــال فش ــره، اعم ــد ک ــتند مانن ــو نیس ــو نات ــه عض ک
ــارکت  ــد. مش ــرکت کنن ــتان ش ــم افغانس ــرد در تهاج ک
افغانســتان  در  شــمالی  اتالنتیــک  پیمــان  ســازمان 
ــه  ــور ک ــت، همان ط ــوده اس ــک ب ــی تراژی ــک ناکام ی
در ارتــش بریتانیــا در هلمنــد و ارتــش فرانســه در 
ــالوه  ــود. ع ــهود ب ــتان مش ــی افغانس ــای جنوب والیت ه
بــر آن، شــهروندان فرانســه و انگلســتان علیــه جنــگ در 
ــان  ــر حکومت های ش ــد و ب ــرات کردن ــتان تظاه افغانس
ــان را ]از افغانســتان[ خــارج  ــد سربازان ش فشــار آوردن

ــد. ــن کار را کردن ــگام ای ــا زودهن ــد و آن ه کنن
عــالوه بــر آن، دخالــت ســازمان پیمــان اتالنتیــک 
شــمالی در افغانســتان مســلمان غیــر قانونــی بــود، 
چــون افغانســتان بــر کشــورهای عضــو ســازمان پیمــان 
ــه،  ــود و در نتیج ــرده ب ــه نک ــمالی حمل ــک ش اتالنتی
مــاده ی 5 پیمــان اتالنتیــک شــمالی در مــورد مشــخص 
تاریخــی،  لحــاظ  از  نمی کنــد.  صــدق  افغانســتان 
افغانســتان بــا کشــورهای اروپایــی روابــط خوبــی 

ــت. ــته اس داش
ریاســت جمهوری  انتخابــات  مبــارزات  جریــان  در 
ایــاالت متحــده ی امریــکا، ترامــپ تصمیــم اصــالح یــا 
قطــع کمــک هزینه بــه ســازمان پیمــان اتالنتیک شــمالی 
ــرم  ــن اه ــد از ای ــپ بای ــور ترام ــت. رییس جمه را گرف
ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــت ای ــف سیاس ــرای بازتعری ب
در قبــال افغانســتان اســتفاده کنــد. در حــال حاضــر بــه 
نظــر  می رســد کــه طالبــان آمــاده ی مصالحــه، مذاکــره 
ــاد،  ــازات زی ــاالت متحــده و دادن امتی ــت ای ــا حکوم ب
ــای  ــر گروه ه ــش و دیگ ــور داع ــو حض ــه مح از جمل
ــان دادن  ــتان و پای ــاک افغانس ــرب از خ ــتیزه جوی ع س
بــه دورویــی دیرینــه ی پاکســتان در برابــر منافــع ایــاالت 
متحــده، هســتند. رییس جمهــور ترامــپ، بــرای این کــه 
ســرانجام بــه جنــگ پایــان بدهــد، نبایــد ایــن فرصــت 

را از دســت بدهــد.

ــن  ــت. ای ــتان نیس ــه افغانس ــکو ب ــه ی مس ــش عالق افزای
کارشــناس احســاس می کنــد کــه کریملیــن تــالش 
دارد گروه هــای مختلــف بنیادگــرا را در افغانســتان علیــه 
همدیگــر بــه رقابــت بیانــدازد. دوبنــوف گفــت: »واضــح 
ــان »دولــت اســالمی« کــه  ــان و بنیادگرای اســت کــه طالب
در میــان صفــوف آن مردانــی از کشــورهای آســیای میانــه 
می جنگنــد، منافــع متفاوتــی را در شــمال افغانســتان دنبال 
ــت از  ــا حمای ــد ب ــا می توان ــه تفاوت ه ــد  و این ک می کنن
طالبــان تقویــت شــود و ایــن حمایــت می توانــد اســلحه 
ــو  ــراری گفت وگ ــه ی او، برق ــه گفت ــد«. ب ــامل باش را ش
ــی  ــرف غن ــور اش ــت رییس جمه ــر حکوم ــان ب ــا طالب ب
نیــز فشــار وارد خواهــد کــرد، حکومتــی کــه مســکو آن 
ــانده ی  ــا، دست نش ــت اوبام ــان حکوم ــل در زم را، حداق

ــت. ــنگتن می دانس واش

انتظارات واشنتگن
مســکو از دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا انتظــار 
دارد کــه نقــاط تمرکــز جدیــدی در سیاســت افغانســتان 
ــد  ــخص عالقمن ــورت مش ــن به ص ــد. کریملی ــن کن تعیی
ــروج  ــه خ ــی ب ــنگتن تمایل ــا واش ــه آی ــد ک ــت بفهم اس
ــتان و  ــی[ از افغانس ــده ی ]امریکای ــرباز باقی مان 9000 س
ــتان دارد  ــی افغانس ــور فعل ــت از رییس جمه ــع حمای قط
یــا خیــر. دوبنــوف حــدس می زنــد کــه »اگــر حکومــت 
ــودن  ــر بی قیدوشــرط ب ــر ب ــاالت متحــده دیگ ــد ای جدی
ــد، در آن صــورت، مســکو  ــی اصــرار نکن حمایــت از غن
شــکل جدیــدی از اقــدام مشــترک بــرای تنظیــم مســأله ی 
افغانســتان بــه واشــنگتن پیشــنهاد خواهد داد«. ماالشــینکو 
ــوع  ــه موض ــد ب ــتان می توان ــه افغانس ــت ک ــد اس معتق
اگــر  شــود.  تبدیــل  روســیه-امریکا  گفت وگوهــای 
»دولــت اســالمی« اســتراتژِی فعــال بودنــش در افغانســتان 
در درازمــدت را حفــظ کنــد، در آن صــورت، ایــن کشــور 
ــه منطقه یــی تبدیــل شــود کــه در آن مســکو  ــد ب می توان
و واشــنگتن می تواننــد در جنــگ علیــه تروریســم بــا هــم 
کار کننــد. ماالشــینکو می گویــد: »ســکوی خوبــی بــرای 

ــود«. ــد ب ــا خواه ــکاری و گفت وگوه هم
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اطالعــات امنیتــی نشــان می دهــد کــه تنهــا شــهر قنــدز 
از لحــاظ امنیتــی در وضعیــت زرد ) نیمه تهدیــد( و 
ــد  ــت ســرخ ) تهدی ــی ولســوالی های آن در وضعی متباق
بلنــد( قــرار دارد. ایــن وضعیــت حاکــم برگلوگاه شــمال 
تاثیــرات عمیقــی بــر زراعــت، مالــداری، توریــزم، 
ــی  ــت. ط ــته اس ــادرات و واردات گذاش ــارت و ص تج
ــش  ــود بخ ــات موج ــاس اطالع ــته براس ــال گذش دو س
اعظمــی از حاصــالت زراعتــی شــهروندان به دلیــل 
ــی  ــده، محالت ــود گردی ــگ ناب ــی و جن ــدات امنیت تهدی
ــون  ــود اکن ــرای شــهروندان ب ــح ب ــاًل محــل تفری کــه قب
ــدز  ــداری از قن ــدل شــده، مال ــگ مب ــه ســنگرهای جن ب
ــان  ــده اند مواشی ش ــور ش ــا مجب ــده و خانواده ه کوچی
را بــه فــروش برســانند یــا رهــا نماینــد. بنــدر تجارتــی 
ــل  ــته و به دلی ــل را نداش ــال قب ــه س ــق س ــیرخان رون ش
ــی تاجــران حاضــر نیســتند کاالهــای تجارتی شــان  ناامن
را تــا حــد امــکان از ایــن مســیر انتقــال دهنــد. تمامــی 
ــره شــهروندان  ــوارد باعــث شــده زندگــی روزم ــن م ای

ــود شــود. ــوارد ناب ــا در بعضــی م ــل و حت مخت
ــده ی  ــل عم ــی عوام ــود امنیت ــات موج ــر اطالع ــا ب بن
ــعه ی  ــور توس ــمال کش ــدز و ش ــت قن ــی در والی ناامن
روزافــزون شــبکه ی تروریســتی حقانــی در ولســوالی ها 
و حتــا نواحــی اطراف شــهر قنــدز، رو آوردن تعــدادی از 
افــراد ناراضــی از حکومــت بــه گروه هــای تروریســتی، 
ــده  ــتی القاع ــای تروریس ــان گروه ه ــط می ــم رواب تحکی
ولســوالی های  در  اوزبیکســتان  اســالمی  نهضــت  و 
چهــاردره و دشــت ارچــی. افزایــش افــراد وابســته 
بــه لشــکر طیبــه در ولســوالی های دشــت ارچــی، 
امام صاحــب، چهــاردره، قلعــه ی زال، و ســاحات کورتپــه 
و کنــم شــهر قنــدز. اطالعــات امنیتــی و شــواهد نشــان 
ــه  ــته ب ــای وابس ــر گروپ ه ــن اواخ ــه در ای ــد ک می ده
نهضــت اســالمی اوزبیکســتان در ولســوالی های دشــت 
ارچــی و امام صاحــب جدیــداً مســتقر شــده و مصــروف 
ــاری و  ــالت انتح ــاً حم ــی خصوص ــای نظام آموزش ه

ــند. ــاده می باش ــار ج ــای کن ــتفاده از ماین ه اس
ــن شــواهد، تروریســتان در ولســوالی های  ــر ای ــی ب مبتن
دشــت ارچــی )در شــرق والیــت قنــدز(، چهــاردره )در 
جنوب غــرب والیــت قنــدز(  و امام صاحــب )در شــمال 
ــکاری  ــا هم ــی را ب ــال تعلیم ــز فع ــدز( مراک ــت قن والی
آمــوزگاران شــبکه ی القاعــده و اســتخبارات منطقــه 
بــه آموزش هــای تروریستی شــان  داشــته و شــدیداً 
ــرای  ــتراتژیک را ب ــاط اس ــتان نق ــد. تروریس مصروف ان
مرکــز تجمــع و آموزش هــای خــود انتخــاب نموده انــد. 
مرکــز تجمــع و تعلیمــی دشــت ارچــی می توانــد 
والیــات تخــار و حتــا بدخشــان را تهدیــد کنــد. مرکــز 
تعلیمــی چهــاردره ضمــن این کــه می توانــد افــراد 
جذب شــده از والیــت بغــالن و بلــخ و ســمنگان را 
به خوبــی آمــوزش داده و به دلیــل قابــل دســترس بــودن 
ــت  ــتان والی ــرورت تروریس ــورت ض ــد در ص می توانن
متذکــره را نیــز حمایــت نماینــد. همچنــان مرکــز تعلیمی 

بعــد از اولیــن روز مذاکــرات روی ســوریه کــه روز 
دوشــنبه گذشــته بــه ابتــکار روســیه ـ ایــران ـ ترکیــه 
ــم و  ــدگان رژی ــان نماین ــتان می ــت قزاقس در پایتخ
ــچ  ــت، هی اپوزیســیون مســلح ســوری صــورت گرف
ــه  ــی ب ــد. نگاه ــاهده نش ــرفت مش ــانه یی از پیش نش
عکــس نماینــدگان اپوزیســیون می رســاند کــه آن هــا 
ــح در  ــرات صل ــرای مذاک ــود و ب ــل خ ــه می ــاد ب زی

آســتانه نیامده انــد.
اگــر جدی تــر حــرف بزنیــم، مســایل و عناصــر 
ــتانه  ــق را در آس ــک تواف ــال ی ــه احتم ــد ک زیادی ان
مشــکل می ســازد. در قــدم اول ســه سرپرســت، 
ــن  ــی در ای ــداف متفاوت ــه اه ــران، ترکی ــیه، ای روس
ــد. در قــدم دوم دولــت بشاراالســد و  کنفرانــس دارن
اپوزیســیون مســلح دارای اهــداف آشــتی ناپذیراند. در 
قــدم ســوم، نگاهــی بــه ترکیــب هیــأت اپوزیســیون 
ــه  ــی ک ــا آن های ــد و ی ــور دارن ــتانه حض ــه در آس ک
پیچیدگــی  نموده انــد،  بایکــوت  را  مذاکــرات 
ــی  ــازد، پیچیدگی ی ــان می س ــح را عی ــرات صل مذاک
ــل و  ــت کاب ــان دول ــرات می ــب از مذاک ــه مرات ــه ب ک

ــت. ــوارتر اس ــان دش طالب
و  بشاراالســد  رژیــم  از  نظامــی  حمایــت  بــا 
پیروزی هــای نظامــی، به خصــوص در حلــب، پوتیــن 
ــم در  ــدرت مه ــک ق ــث ی ــود را به حی ــع خ مواض
ــان  ــر سیاســت اردوغ ــود. تغیی ــت نم شــرق میانه تثبی
ــد  ــا بع ــکا و اروپ ــری امری ــع حقوق بش ــه از مواض ک
از کودتــای نافرجــام در ترکیــه ناراضــی بــود، او 
ــت  ــر اس ــد او اتوریت ــه مانن ــخصی ک ــرف ش را به ط
ــت  ــت موقعی ــرای تثبی ــن ب ــاند. پوتی ــن( کش )پوتی
خــود در شــرق میانه و به حیــث قهرمــان مبــارزه 

ــدز از مراکــز مهــم  ولســوالی امام صاحــب در شــمال قن
ــن  ــن ای تعلیمــی تروریســتان تلقــی می شــود کــه فارغی
ــتی  ــای تروریس ــت نیروه ــه حمای ــتقیما ب ــز مس مراک
داخــل شــهر قنــدز شــتافته و همــواره به عنــوان تهدیــد 
ــد. گفتــه می شــود کــه افــراد  ــاالی شــهر حضــور دارن ب
جدیــد معمــوالً ابتــدا از طریــق مــدارس ظاهــرا قانونــی 
در داخــل شــهر قنــدز جــذب و بعــد از فراگیری مســایل 
ابتدایــی افــکار تروریســتی بــه مراکــز اصلــی تروریســتان 
منتقــل  نظامــی  اساســی  مــوارد  فراگیــری  غــرض 
ــرف المدارس  ــه ی اش ــون جامع ــی چ ــوند. مدارس می ش
ــاردره و  ــیر در چه ــم ش ــدز، مدرســه ی معل در شــهر قن
مــدارس دیگــر مربــوط بــه جمعیــت اصــالح از مراکــزی 
ــطه و  ــه و متوس ــب ابتدایی ــت مکت ــه حیثی ــند ک می باش
حتــا لیســه ی تروریســتان نظامــی و دانشــگاه تروریســتان 

ــد. فکــری را دارن
بــه نظــر می رســد در ایــن والیــت نزدیــک بــه 2100 تــن 
تروریســت در 290 گــروپ کوچــک و بــزرگ فعالیــت 
دارنــد. ســاحات مختلــف تحــت رهبــری عمومــی 
ــه حاجــی ســالم مســئول گــروه  ــال ســالم مشــهور ب م
ــحاق  ــال اس ــرق، م ــان در زون شمال ش ــتی طالب تروریس
مســئول محــاذ فداییــان و قطعــه ی منتظــره ی تروریســتان 
اســتخبارات  مــال جنــت گل مســئول  نقاب پــوش، 
طالبــان، و مولــوی رحمــت اهلل مشــهور بــه محمــد والــی 
ــأت  ــند. هی ــدز می باش ــت قن ــان در والی ــاد طالب نام نه
رهبــری تروریســتان در شــمال کــه شــامل افــراد فــوق 
ــب،  ــی، امام صاح ــت ارچ ــوال در دش ــند ومعم می باش
چهــاردره و حتــا بعــض مواقــع در نواحــی اطــراف شــهر 

ــد. ــزار می کنن ــان را برگ ــات هماهنگی ش ــدز جلس قن
ــتان در  ــه تروریس ــد ک ــان می ده ــی نش ــات امنیت اطالع
والیــت قنــدز از لحــاظ تعــداد نفــرات و فرماندهــان آن 

ــد. ــل می باش ــرح ذی ــه ش ب
ــدود  ــداد ح ــه تع ــدز ب ــهر قن ــراف ش ــی اط - نواح
1۸0 تــن در 25 گــروپ کوچــک تحــت رهبــری قــاری 
ــای باشــنده ی  ــد عیســا ب ــس ول ــه ان ــی مشــهور ب گل نب
اصلــی قریــه ی کورتپــه ی ایــن والیــت می باشــد. قــاری 
ــای  ــه نیروه ــوط ب ــی اطالعــات کشــفی مرب ــس تمام ان
ــش معمــوالً توســط  ــی را توســط شــبکه های خوی امنیت
ــی  ــدز و اطفال ــهر قن ــدارس ش ــئوالن م ــدارس و مس م
کــه در ایــن مــدارس مشــغول آمــوزش می باشــند، 

بــر ضــد داعــش کامــآ بــا دونالــد ترامــپ همســازی 
ــای  ــودن کرده ــی نم ــن کار از قربان ــرای ای دارد و ب
الئیــک و ضدداعــش ســوری بــرای جلــب رضایــت 
ترکیــه ابــا نخواهــد ورزیــد. ایــران برعکــس می دانــد 
ــتی  ــرق میانه دوس ــوذ وی در ش ــم نف ــش مه ــه بخ ک
ــان  ــا بشاراالســد و حمایــت او از حــزب اهلل لبن وی ب
اســت. ایــران در جریــان ایــن مذاکــرات یــک وجــب 
ــد  ــب نخواه ــوریه عق ــم س ــع رژی ــع و مناف از مواض
نشســت. آب ایــران و روســیه تــا آخــر کار در یــک 
جــوی نمی رونــد. ترکیــه در یــک مرحلــه ی انتقالــی 
سیاســت خــود در ســوریه قــرار دارد. اردوغــان کــه 
ــی  ــن غرب ــا متحدی ــه ب ــط ترکی ــی رواب ــد از تیرگ بع
وی بعــد از کودتــای نافرجــام و حتــا قبــل از آن کــه 
امریــکا و فرانســه وی را از ایجــاد یــک بانــد امنیتــی 
در داخــل خــاک ســوریه بــر حــذر داشــتند، به ســوی 

جمــع آوری می کنــدو حتــا در مــواردی دیــده شــده کــه 
وی بــا تبدیــل لبــاس و چهــره در شــهر قنــدز رفت وآمــد 
داشــته اســت. افــراد قــاری انــس تروریســتان محلــی و 
اوزبیک هــای مربــوط بــه نهضــت اســالمی اوزبیکســتان 

می باشــند.
- فرمانــده طالبــان در ولســوالی امام صاحــب مولــوی 
اســداهلل مظلوم یــار ولــد ســورگل باشــنده ی اصلــی 
قریــه ی وزیــره ی ولســوالی دشــت ارچــی بــوده کــه فعال 
ــاد  ــه ی کلب ــی کــه وجــود دارد در قری براســاس معلومات
ــته و  ــی داش ــاش مقطعه ی ــب بودوب ــوالی امام صاح ولس
خانــواده اش آن جــا می باشــند. ایــن فرمانــده تروریســتان 
ــد. وی  ــری می کن ــد رهب ــت را در ۴5 بان ۴00 تروریس
ــت و  ــن والی ــان در ای ــق از مدرســه ی طالب نظــارت دقی
ــز  ــمول را نی ــتان جدید الش ــای تروریس ــد آموزش ه رون
بــه عهــده دارد. تروریســت اســداهلل در بســیاری مــوارد 
بــه تروریســتان تحــت اثــرش امــر می کنــد تــا عشــر و 
ذکات از باشــندگان محــل جمــع کننــد و گفتــه می شــود 
و  بی رحمانــه  به طــور  مــردم  شــکایت های  بــه 
تروریســتی رســیدگی می کنــد. وی در دو حملــه بــاالی 
ــتان  ــل تروریس ــدی در تموی ــش کلی ــدز نق ــت قن والی

ــا داشــت. مهاجــم و ســوق و اداره ی آن ه
- تروریســتان را در ولســوالی  چهاردره قــاری ذبیح اهلل 
ــد  ــاًل متول ــه اص ــور ک ــد عبدالغف ــدران فرزن زدران/ ح
قریــه ی زدران ایــن ولســوالی و فعــاًل قریــه ی ماماخیــل 
ــت  ــینه ی عضوی ــاری زدران پیش ــد. ق ــاردره می باش چه
در حــزب اســالمی را داشــته و بخــش عمده یــی از 
حمــالت بــاالی مرکــز والیــت قنــدز و نیروهــای دولتــی 
در ایــن ولســوالی و والیــت بغــالن را ســازماندهی 
ــده تروریســتان در  ــه می شــود ایــن فرمان ــد. گفت می نمای
ایــن اواخــر بــا اســتفاده از فرصــت پیش آمــده ی صلــح 
ــا  ــار ب ــن ب ــا حــزب اســالمی چندی ــت افغانســتان ب دول
ســران ایــن حــزب نیــز دیــدار داشــته امــا تاکنــون هیــچ 
برنامــه ی صلحــی را در ولســوالی چهــاردره عملــی 
نســاخته اســت. ایــن ســرباند تروریســتان ســعی دارد تــا 
ــن  ــز ناام ــت بغــالن را نی ــن ولســوالی والی ــق ای از طری
ــاری زدران  ــر ق ــراد تحــت ام ــه می شــود اف بســازد. گفت
ــتی  ــد تروریس ــه 65 بان ــک ب ــر و نزدی ــدود ۴00 نف ح

ــد. فعالیــت دارن
ــدل  ــوی عب ــد مول ــدزاده فرزن ــب اهلل آخن ــال حبی - م

رژیــم  ســرنگونی  از  دســت  آورد.  روی  روســیه 
بشاراالســد به مثابــه ی نخســتین قــدم صلــح برداشــت، 
ــای  ــود روی بخش ه ــوذ خ ــام نف ــوز از تم ــی هن ول
مهــم اپوزیســیون مســلح ســوریه بــرای اینکــه آن هــا 

ــرد. ــد، کار نمی گی ــره کن ــه مذاک ــور ب را مجب
آنچــه کــه بــه رژیــم ســوریه برمی گــردد: بشاراالســد، 
ــیه و  ــک روس ــا کم ــب ب ــروزی در حل ــد از پی بع
ایــران، در موضــع قوی تــری قــرار دارد، هنــوز 
تروریســتی«  »گروه هــای  را  مســلح  اپوزیســیون 
می پنــدارد و خواهــان آن اســت کــه آن هــا اســلحه ی 
ــا عفــو عمومــی را  ــد ت ــه زمیــن بگذارن خویــش را ب
اعــالم کنــد. عــالوه بــر پیــروزی در حلــب، انتخــاب 
دونالــد ترامــپ کــه انتظــار مــی رود در مبــارزه علیــه 
گروه هــای رادیــکال اســالمی اســتوارتر عمــل کنــد، 

ــد. ــحالی می باش ــه ی خوش ــد مای ــرای بشاراالس ب

ولســوال نام نهــاد تروریســتان در علی آبــاد رهبــری 
ــن ولســوالی  ــن تروریســت را در ای ــه ۳90 ت ــک ب نزدی
ــی  ــنده ی اصل ــدزاده باش ــت آخن ــده دارد. تروریس به عه
قریــه ی الله میــدان اول ایــن ولســوالی بــوده و از قدیــم 
ــه  ــت. ب ــته اس ــگ داش ــط تنگاتن ــتان رواب ــا تروریس ب
گفتــه ی منابــع، آخنــدزاده چنــد ســال قبــل بــه پروســه ی 

ــود. ــز پیوســته ب صلــح نی
ولســوالی  نفــره ی   ۳00 تروریســتان  - رهبــری 
ــده اند  ــم ش ــر منقس ــد دیگ ــه در 26 بان ــاد را ک علی آب
داکتــر حســین فرزنــد آمرغــالم باشــنده ی اصلــی قریه ی 
ــنده ی  ــال باش ــی و فع ــت ارچ ــوالی دش ــوری ولس باج
دارد.  به عهــده  علی آبــاد  ولســوالی  آقتــاش  قریــه ی 
ــت در  ــه خــود دارای ســابقه ی عضوی ــر حســین ک داکت
ــو  ــال بدین س ــار س ــد از چه ــالمی می باش ــزب اس ح
بیشــتر فعــال شــده و دســت بــه ســازماندهی و حمــالت 

ــد. ــت می زن ــن والی ــات ای ــتی در مربوط تروریس
- مولــوی شــاکر فرزنــد ملنــگ ولســوال قصی القلــب 
و نام نهــاد تروریســتان در ولســوالی دشــت ارچــی، 
ــت  ــن والی ــتی ای ــروپ تروریس ــن گ ــری بزرگتری رهب
ــلیحات  ــم تس ــونل و ه ــت پرس ــاظ کمی ــم از لح را ه
به عهــده دارد. تعــداد افــراد ایــن ســرکرده ی تروریســتان 
ــد  ــه ۷0 بان ــک ب ــه در نزدی ــد ک ــن می رس ــه ۸00 ت ب
ناامن ســازی  به عــاله ی  و  شــده  جابه جــا  دیگــر 
والیــت قنــدز، هدف شــان حملــه بــاالی والیــت تخــار 

نیــز می باشــد.
ــد  ــده فرزن ــه عبی ــوی دوســت محمد مشــهور ب - مول
لنگــر تروریســت دیگــری اســت کــه نزدیــک بــه 
۴00 تروریســت را در ۳5 بانــد کوچــک تروریســتی 
در ولســوالی قلعــه ی زال رهبــری می کنــد. عبیــده 
ــمنگان و  ــت س ــق والی ــن طری ــا از ای ــت دارد ت ماموری

ــازد. ــن س ــز ناام ــخ را نی بل
ــعی  ــواره س ــدز هم ــت قن ــتقر در والی ــتان مس تروریس
داشــته تــا ایــن والیــت اســتراتژیک را محــل امنــی بــرای 
خــود بســازند تــا از آن طریــق ضمــن مســدود ســاختن 
مســیر شــاهراه چنــد والیــت شمال شــرق، مســیر بنــدر 
ــتان در  ــازند. تروریس ــدود س ــیرخان را مس ــی ش تجارت
ــت  ــیر راه والی ــر مس ــتقیم ب ــرات مس ــت تاثی ــن والی ای
تخــار در ســاحات ترنــاب، جرکــزر، نیک پــی، خواجــه 
ــس داوود  ــالم، عک ــال غ ــا، م ــاد اندرابی ه ــته، نوآب پس
ولســوالی خان آبــاد و مســیر والیــت بغــالن را در 
ــری،  ــاغ ناص ــه، ب ــه ی مدرس ــاغ، قری ــاحات انگورب س
ــاد تحــت حمــالت و  ــزاق ولســوالی علی آب کوچــه ی ق

ــد. ــرار داده ان ــش ق ــی خوی ــدات امنیت تهدی
قنــدز،  والیــت  در  موجــود  اطالعــات  براســاس 
گروه هــای تروریســتی یی چــون جنــداهلل، انصــاراهلل 
اوزبیکســتان،  اســالمی  تحریــک  تاجیکســتان، 
ــزب  ــالمی، ح ــت اس ــتان، حرک ــه ی قزاقس جندالخلیف
اســالمی گلبدیــن حکمتیــار، شــبکه ی حقانــی، طالبــان و 

القاعــده فعالیــت مشــترک تروریســتی دارنــد.

اپوزیســیون بــر عکــس، بیــش از پیش ضعیفتــر و چند 
ــیون  ــأت اپوزیس ــب هی ــد. ترکی ــل می کن ــه عم پارچ
ــه  ــا می کنــد. البت ــت را افش ــن واقعی ــتانه ای در آس
ــده(  ــا القاع ــرا ی ــابق النص ــام )س ــش و فتح الش داع
گروه هــای  به حیــث  نظامــی  بــزرگ  گــروه  دو 
کنفرانــس  در  و  می شــوند  شــناخته  تروریســتی 
دوگــروه  ولــی  بودنــد.  نشــده  دعــوت  آســتانه 
ــلفی  ــالمی س ــروه اس ــام، گ ــر احرارالش ــزرگ دیگ ب
متشــکل از چندیــن گــروه دیگــر کــه مــورد حمایــت 
ــس را  ــند کنفران ــکا می باش ــتان و امری ــه، عربس ترکی
تحریــم نمودنــد. همچنیــن گــروه نورالدیــن زنکــی، 
ــرار دارد.  ــن موضــع ق ــکال در همی اســالم گرای رادی
ایــن دو گــروه بــرای راضــی ســاختن ترکیــه اعــالم 
کــرده بودنــد کــه اگــر نتایــج کنفرانــس آســتانه مثبــت 
باشــد آن را خواهنــد پذیرفــت. عــدم اشــتراک آن هــا 
ــود کــه از فتح االشــام  ــس آســتانه ترســی ب در کنفران
داشــتند. بعــد از ازدســت دادن شــرق حلــب، پایــگاه 
ــت ادیلــپ در شــمال  ــن گروه هــا در والی همــه ی ای
ســوریه قــرار دارد، محلــی کــه فتح الشــام در آن 
حضــور پــر رنگ تــری دارد. تحریــم کنفرانــس 
ــاز  ــا آغ ــان ب ــه همزم ــد ک ــب ش ــی موج ــتانه ول آس
کنفرانــس، مواضــع آن هــا مــورد حملــه ی مســلحانه ی 

فتح الشــام قرارگیــرد.
ــس،  ــم آتش ب ــس: تحکی ــدای کنفران ــرانجام، اجن س
کمک هــای بشــری و آزادی زندانیــان همــه اگــر 
توافقــی صــورت بگیــرد بــه نفــع اپوزیســیون خواهــد 
ــه  ــران اعــالم نمــوده ک ــت ای ــا حمای ــود. دمشــق ب ب
تحکیــم آتش بــس در واقــع موجــب اســتحکام 

ــد. ــد ش ــتی« خواه ــای تروریس ــاره ی »گروه ه دوب
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ولسوالی  در  من  که  سالی  هفت  در  نمی دانید  شما 
این  اوال  کشیدم.  مصیبتی  چه  بودم  معلم  باغریژ 
ثانیا،  داشت.  ناگواری  هوای  و  آب  ولسوالی 
هر  می کردند  خدمت  منطقه  این  در  که  سربازانی 
روز به مکتب ما می آمدند و از شاگردان و معلمان 
پول می خواستند. بهانه ی شان هم این بود که دولت 
معاش شان را نفرستاده. شاگردان کمی پول می دادند، 
به سربازان  نداشتیم که  پولی  بودیم  معلم  ما که  اما 
معلمی  هیچ  خدا  ثالثا،  می آمد.  کی  معاش  بدهیم. 
را به خدمت در این ولسوالی مبتال نکند. شاگردان 
این ولسوالی اوالد آدم نیستند؛ آمیخته یی از جن و 
دیواند. شوخ، بی تربیت، درس نخوان، همیشه غایب.

از آب و هوایش شروع کنم؟ جهنم را که دیده اید. 
محله تان  مالی  از  را  جان سوزش  وصف  حداقل 
در  است.  جایی  چنان  باغریژ  ولسوالی  شنیده اید. 
که  آمده اید  جان  به  آن  گرمای  از  تابستان  میانه ی 
برف  متر  یک  می شود.  شروع  برف باری  ناگهان 
می بارد. هنوز برف ها آب نشده اند که دوزخ گرمایش 

برمی گردد.
که  سربازانی  آن  بود.  اقلیم  مشکل  فقط  کاش  اما 
همه ی شان  می آمدند.  ما  مکتب  به  روز  هر  گفتم 
داس و کلنگ داشتند. وقتی می پرسیدید که تفنگ ها 
و  می خندیدند  کجاست خخخخ  فشنگ های شان  و 
می گفتند ما سربازیم یا آدم کش؟ می گفتیم سالح که 
بروید  این ولسوالی هم نمی خورید.  به درد  ندارید 
پی کارتان، چون به هر حال از شما خیری به ما و 
نمی رفتند. یکی دو  اما  نخواهد رسید.  باغژیر  مردم 

روز گم می شدند و باز سر و کله شان پیدا می شد.
شما  می ترسم  است.  بهتر  ننالم  شاگردان  دست  از 
هم جگرخون شوید. اوال آن قدر زیاد بودند که فکر 
می کردی لشکر یاجوج ماجوج اند. بعد، نه کتاب و 
قلم و کتابچه به مکتب می آوردند و نه مثل آدم سر 

درس می نشستند. خیلی عذاب می دیدیم.
سرانجام بعد از هفت سال ترک وظیفه گفتیم. امروز 
که شنیدم وزارت داخله درباره ی »سربازان خیالی« 
بی وجدان هایی  آن  که  فهمیدم  تازه  زده،  حرف 
مکتب  به  کلنگ  و  داس  با  اما  نداشتند  تفنگ  که 
می آمدند و پول می خواستند، سربازان خیالی بوده اند 
اکنون که خوب  و اصال وجود نداشته اند. راستش، 
نبودم و آن شاگردان هم  فکر می کنم من هم معلم 
باغریژ  ولسوالی  در  مکتبی  چنان  و  نداشتند  وجود 
مسؤالن  خاطر  همین  به  نداشت.  خارجی  وجود 
وزارت معارف آن وقت پول آن مکاتب و معلمان 
و شاگردان را می گرفتند و به ما نمی دادند. حق هم 
کتاب  و  معاش  کی  به  نداشتیم  ؛   ما وجود  داشتند. 
و قلم می دادند؟  خود ولسوالی باغریژ کجا وجود 

داشت؟ همو هم خیالی بود.
بودند.  ماجرایی  پر  خیالی  سال های  به خیر.  یادشان 

حیف که واقعیت نداشتند.

ــر از درب وزارت  ــل از ظه ــه ی قب ــاعت 9:۳۸ دقیق س
زراعــت به ســوی جالل آبــاد بــه مقصــد بازدیــد 
ــه  ــی ب ــم. وقت ــت کردی ــرغ داری حرک ــای م از فارم ه
جالل آبــاد رســیدیم، یــک راســت بــه فــارم مــرغ داری 
ــی  ــه در محوطه ی ــی ک ــم. فارم ــام رفتی ــب حس حبی
ــده و در  ــاد ش ــن ایج ــب زمی ــاحت 120 جری ــه مس ب
حــال حاضــر بــا ظرفیــت ۳00 هــزار مــرغ تخم دهنــده 
ــا-۳00 هــزار تخــم  ــه 250 ت فعالیــت می کنــد و روزان
ــه  ــغول ب ــر در آن مش ــد و 250 نف ــد می کن ــرغ تولی م

ــت. کار اس
ــخصی  ــرمایه گذاری ش ــا س ــام ب ــب حس ــارم حبی ف
ــت در  ــکاری وزارت زراع ــام و هم ــز حس ــای عزی آق
چــوکات موسســه ی CARD-F ایجــاد شــده. در حال 
ــت  ــا ظرفی ــه ماشــین جوجه کشــی ب ــک پای حاضــر ی
ــار و  ــر ب ــرغ در ه ــم م ــزار تخ ــزاری 15۸00 ه بارگ
ــه ی  ــه در کل را دارد. فابریک ــزار جوج ــد 15۸ ه تولی
ــت 15  ــا ظرفی ــا ب ــرای مرغ ه ــی ب ــواد خوراک ــد م تولی
ــای  ــاور آق ــه ب ــر کار اســت کــه ب ــن در ســاعت، زی ت
ــد  ــد 60 درص ــدنش می توان ــل ش ــا تکمی ــام، ب حس
تقاضــای فارم هــای داخلــی بــه مــواد خوراکــی 

مرغ هــا را پاســخ گو باشــد.
آقــای عزیــز حســام رییــس ایــن فــارم گفت کــه دانش 
و فــن مــرغ داری اکنــون در افغانســتان قابــل دســترس 
اســت و زمینــه بــرای رســیدن بــه خودکفایــی در تولید 
گوشــت و تخــم مــرغ مهیاســت. امــا اندکــی تــالش و 
توجــه مســئولین حکومــت الزم اســت. او از فســاد در 
گمــرکات و واردات بی کیفیــت از کشــورهای همســایه 
ــی  ــه خودکفای ــیدن ب ــی در رس ــع اصل ــوان مان به عن

شــاکی بــود.
آقــای حســام می گویــد اکثــر مــواد مصرفــی در فارمش 
را از داخــل کشــور تهیــه می کنــد. به جــز ادویــه 
ــه  ــوادی ک ــی از م ــا و بعض ــت از مرغ ه ــرای حفاظ ب
ــرون وارد  ــا از بی ــی مرغ ه ــواد خوراک ــه ی م ــرای تهی ب
ــروس در داخــل  ــای حســام از شــیوع وی می شــود. آق
فارمــش نگــران بــود و مــا را نیــز به ســختی اجــازه داد 
از فــارم دیــدن کنیــم. قبــل از وارد شــدن در فــارم، بایــد 
کفش هــا را عــوض می کردیــم، چپــن، کاله و ماســک 
می پوشــیدیم و اســپری کشــنده ی ویــروس نیــز بــر مــا 

می پاشــاند.
یکــی از کارمنــدان ایــن فــارم بــه مــن گفــت: »مــا وقتی 
ــاره وارد شــدن،  ــرای دوب ــرون می شــویم، ب ــارم بی از ف
اول حمــام می کنیــم، تمــام لباس هــای خــود را تبدیــل 
می کنیــم، بعــدش وارد فــارم می شــویم و بــه کارهــای 
ــم. چــون ویــروس اگــر وارد  خــود رســیده گی می کنی
ــرل آن بســیار دشــوار اســت و ظــرف یــک  شــد، کنت

ــدازد.« ــا بیان ــد تمــام مرغ هــا را از پ ــه می توان هفت
بعــد از دیــدار از فــارم حبیــب حســام، بــه ســراغ فــارم 
برایلــر در ولســوالی بهســود ایــن والیــت رفتیــم. فارمی 
ــارم  ــن ف ــرد. ای ــد می ک ــت( تولی ــه )گوش ــه جوج ک
کــه در ابتــداء بــا ســهم پنجاه-پنجــاه نعمــت قریشــی 
)مالــک فــارم( و موسســه ی CARD-F در یــک 
ــیت  ــه دو ش ــون ب ــوده، اکن ــده ب ــدازی ش ــیت راه ان ش

ارتقــا یافتــه اســت.
آقــای قریشــی مالــک ایــن فــارم می گویــد کــه مــا بــا 
پنــج هــزار جوجــه شــروع بــه کار کردیــم و اکنــون هر 
چهــل روز، ده هــزار جوجــه بــه بــازار عرضــه می کنیم. 
ــرام وزن  ــو و 200 گ ــا 2کیل ــو ت ــه از 2 کیل ــر جوج ه
ــر از یــک ســال  ــای قریشــی کــه در کمت ــرد. آق می گی
توانســته بــود شــیت دوم را به صــورت شــخصی فعــال 
کنــد، بــا انگیــزه ی رســیدن بــه خودکفایــی و رهایــی از 

ــرد. ــت می ک ــی فعالی ــت های واردات گوش
ــه مــا گفــت کــه ترویــج فــارم داری،  آقــای قریشــی ب
بدیــل خوبــی بــرای کوکنــار اســت. منطقــه ی مــا قبــل 
از ایجــاد فارم هــای مــرغ داری، اکثــراً غــرق در کوکنــار 
بــود امــا حــاال بــا کمــک وزارت زراعــت در چــوکات 
پــروژه ی CARD-F زمین هــای مــا پــاک و تولیــدات 

ــت. ــر اس ــا پاک ت م
آقــای قریشــی از رضایــت مصرف کنندگانــش ســخن 
کــه مصرف کننده هــای  بــود  مدعــی  و  می گفــت 
ــی  ــت واردات ــز گوش ــر هرگ ــارم او، دیگ ــت ف گوش
ــل  ــاوت قاب ــون تف ــد، چ ــد خری ــتانی را نخواهن پاکس
ــی و گوشــت  ــد داخل ــت تولی ــان کیفی ــی می مالحظه ی
وارداتــی وجــود دارد. بــه بــاور او، گوشــت های 
ــتند. ــازه نیس ــند و ت ــض می باش ــراً مری ــی، اکث واردات
او نیــز مثــل آقــای حســام از فســاد در گمــرکات 
شــکایت داشــت و آن را مانــع اصلــی بــرای جــا 

ــی  ــای مصرف ــی در بازاره ــدات داخل ــردن تولی ــاز ک ب
ــر  ــه اکث ــت ک ــت. وی می گف ــور می دانس ــل کش داخ
گوشــت هایی کــه همیــن اکنــون به نــام تولیــدات 
داخلــی بــه بــازار عرضــه می شــوند، وارداتی انــد. 
متاســفانه در حوالــی مــرز تورخــم، یــک راه قاچاقــی 
ــان  ــی از هم ــای واردات ــتر مرغ ه ــه بیش ــود دارد ک وج
ــرز، در  ــور از م ــا عب ــده و ب ــور گردی ــیر وارد کش مس
موترهــای دیگــر بارگــزاری شــده و بــه نــام مرغ هــای 

ــوند. ــع می ش ــی توزی داخل
ــم. او از  ــاول کردی ــارم او تن ــت را در ف ــان چاش ــا ن م
ــرد،  ــد می ک ــش تولی ــه در فارم ــی ک ــان جوجه های هم
بــرای مــا نهــار تــدارک دیــده بــود. حــاال مــن می دانــم 
ــه  ــی ک ــی و جوجه های ــای واردات ــان جوجه ه ــه می ک
ــاوت بســیاری وجــود  ــد می شــوند، تف در داخــل تولی
دارد. شــاید خنــده دار بــه نظــر برســد امــا مــن، حــاال 
مثــل صاحبــان فارم هــای مــرغ داری آرزو می کنــم کــه 
مــردم در مصــرف روزانه ی شــان بــه تولیــدات داخلــی 

ارجحیــت قایــل شــوند.
ــون  ــه تابه حــال ۷6۸ میلی ــد ک وزارت زراعــت می گوی
دالــر در بخــش مــرغ داری از ســوی حکومــت و 
شــده  ســرمایه گذاری  خصوصــی،  ســرمایه گذاران 
کــه حاصــل ایــن ســرمایه گذاری، 10۸2۴ فــارم فعــال 
مــرغ داری در مقیاس هــای متفــاوت )از فارم هــای 
ــی  ــزار قطعه ی ــارم  ۳00 ه ــا ف ــروع ت ــی ش 15 قطعه ی
ــتادهزار  ــر از هش ــت و باالت ــوند.( اس ــامل می ش را ش
نفــر در آن مصــروف کارانــد. 20 دســتگاه تولیــد مــواد 
ــی،  ــتگاه جوجه کش ــا، 2۸ دس ــرای مرغ ه ــی ب خوراک
ــس  ــتگاه پروس ــی و 9 دس ــای تخم ــارم مرغ ه 2۳۳ ف

ــد. ــتان فعال ان ــوع افغانس ــرغ در مجم ــت م گوش
ــق  ــا از طری ــاد فارم ه ــت در ایج ــهم وزارت زراع س
دو  در  کلــپ  و   ،CARD-F، NHLP پروژه هــای 
ــا  ــی 15 ت ــک خانگ ــارم کوچ ــته، 5250 ف ــال گذش س
ســه قطعه یــی، 20۸ فــارم نیمه تجارتــی 500 قطعه یــی 
تخمــی، ۷5 فــارم 5000-10000 قطعه یــی گوشــتی، 9 
ــتگاه  ــرغ نســلی، ۳ دس ــی م ــزار قطعه ی ــارم 5-10 ه ف
جوجه کشــی کــه هــر کــدام ظرفیــت تولیــد 15۸ 
هــزار جوجــه دارد و ۳ فــارم تجارتــی مــرغ تخمــی بــا 

ــد. ــه می باش ــزار قطع ــت 10 ه ظرفی

آن هفت سال پر ماجرا

سایه ی شوم فساد و واردات 
بر صنعت مرغ داری در افغانستان
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هادی دریابی



ایران، ترکیه و روسیه خواستار ادامه ی آتش بس در سوریه شدند

پارلمان بریتانیا باید روند اجرای برکسیت را تأیید کند

تالش برای حفظ سازمان تجاری حوزه ی اوقیانوس آرام پس از خروج امریکا

واکنش چین به موضع گیری امریکا در مورد دریای چین جنوبی

اطالعــات روز: در دومیــن روز از نشســت آســتانه، 
ــه  ــترک ک ــی مش ــه در بیانیه ی ــیه و ترکی ــران، روس ای
روز سه شــنبه منتشــر شــد بــر حفــظ تمامیــت ارضــی 
ســوریه تأکیــد کــرده و خواســتار ادامــه ی آتش بــس 
میــان دولــت بشــار اســد و مخالفــان ســوری شــدند.
بــه نقــل از رادیــو راه فــردا، 15 گــروه مخالــف 
ســوری، نماینــدگان دولــت ســوریه، ایــران، روســیه 
ــت  ــتانه، پایتخ ــت دو روزه ی آس ــه در نشس و ترکی
ــان دادن  ــاره ی پای ــو درب ــرای گفت وگ ــتان، ب قزاقس
بــه بحــران ســوریه در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه 

ــد. ــم آمدن گرده
در ایــن نشســت اســتافان دمیســتورا، نماینــده ی 
ویــژه ی ســازمان ملــل در امــور ســوریه، نیــز حضــور 
داشــت. جــورج کــرول، ســفیر امریــکا در قزاقســتان 

ــود. ــن نشســت دعــوت شــده ب ــه ای هــم ب
بیانیه یــی  بــا صــدور  ایــران، روســیه و ترکیــه 
ــترک وزرای  ــه ی مش ــتای بیانی ــترک، و »در راس مش
خارجــه ی خــود در مســکو مــورخ 20 دســامبر 2016 
و قطع نامــه 2۳۳6 شــورای امنیــت« از مذاکــرات 
گروه هــای مخالــف و دولــت ســوریه در شــهر 

ــد. ــت کردن ــتانه حمای آس
در ادامــه ی بیانیــه آمــده اســت: »بــار دیگــر بــر تعهــد 

ــدت و  ــتقالل، وح ــت، اس ــه حاکمی ــبت ب ــود نس خ
تمامیــت ارضــی جمهــوری عربــی ســوریه به عنــوان 
کشــوری دموکراتیــک، چنــد قومیتــی، چنــد مذهبی و 
غیــر فرقه یــی کــه در شــورای امنیــت ملــل متحــد نیز 

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت، تاکیــد می کنیــم.«
ــد  ــد کرده ان ــود تاکی ــه خ ــور در بیانی ــه  کش ــن س ای
بحــران ســوریه »راهــکار نظامــی« نــدارد و »تنهــا بــا 
ــه 225۴  ــل قطع نام ــرای کام ــی« و اج ــد سیاس فراین

ــود. ــل ش ــل و فص ــد ح ــت می توان ــورای امنی ش
ــا  ــه ب ــد ک ــح می کنن ــن تصری ــه طرفی ــن بیانی در ای
ــه طرفیــن منازعــه، نقــض مــوارد آتش بــس  فشــار ب
ــه  ــتانه ب ــای بشردوس ــد و کمک ه ــل برس ــه حداق ب
مــردم ســوریه مطابــق قطع نامــه 2165 شــورای 

ــود. ــن ش ــت تضمی امنی
ایــران و روســیه از حامیــان اســد دولــت بشــار اســد 
و ترکیــه حامــی شــماری از گروه هــای شورشــی در 

ســوریه اســت.
در ایــن بیانیــه بــر مبــارزه ی مشــترک علیــه گرو ه های 

داعــش و جبهه النصــره تاکیــد شــده اســت.
ــران،  ــه ته ــده ک ــه آم ــن بیانی ــر از ای در بخشــی دیگ
مســکو و آنــکارا از تمایــل گروه هــای معــارض بــرای 
ــارت  ــت نظ ــرات تح ــده مذاک ــرکت در دور آین ش

ــوئیس  ــت س ــو، پایتخ ــد در ژن ــل متح ــازمان مل س
ــت در  ــرار اس ــرات ق ــن مذاک ــد. ای ــت می کنن حمای

ــزار شــود. ــروری، برگ ــالدی، ف ــده می ــاه آین م
معارضــان ســوری از گفت وگــوی مســتقیم بــا 
ــه  ــه ب ــرا ک ــد، چ ــودداری کردن ــوریه خ ــت س دول
گفتــه ی آن هــا دولــت ســوریه خــط مقــدم آن هــا در 

حومــه دمشــق را بمبــاران می کنــد.
دولــت و معارضــان ســوری در آســتانه برای گشــایش 
ــا  نشســت دور یــک میــز نشســتند، امــا مذاکــرات ب

میانجــی صــورت گرفــت.
حســین جابــری انصــاری، معــاون وزیــر خارجــه ی 
ایــران، ســدات اونــال، معــاون وزیــر خارجــه ی ترکیه، 
نماینــده ی رییس جمهــور  و ســرگئی الورنتیــف 
ــتانه  ــای آس ــور ســوریه در گفت وگوه ــیه در ام روس

حضــور داشــتند.
بشــار جعفــری نماینــده ی دولــت ســوریه در ســازمان 
ملــل نیــز از ســوی ایــن کشــور در مذاکــرات حضــور 

داشت.
از زمــان ناآرامی هــای ســوریه در ســال 2011 تاکنــون، 
آن چنــان کــه اســتافان دمیســتورا نماینــده ی ســازمان 
ملــل در امــور ســوریه تخمیــن زده بیــش از ۳01 هزار 

نفــر کشــته شــده  اند.

Waheed Omer
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اطالعــات روز: بــر اســاس تصمیــم دادگاه عالــی 
بریتانیــا، دولــت ایــن کشــور نمی توانــد بــدون تصمیــم 
ــا  ــه ی اروپ ــا از اتحادی ــروج بریتانی ــد خ ــان رون پارلم
ــه آن  )برکســیت( را آغــاز کنــد. پارلمــان بایــد ابتــدا ب

ــد. ــت ده رأی مثب
ــا روز سه شــنبه، پنجــم  ــی بریتانی 11 قاضــی دادگاه عال

دلــو، بــه ایــن تصمیــم رأی مثبــت دادنــد.
ــه، پیــش از ایــن، دادگاه عالــی  ــه نقــل از رادیــو زمان ب
ــدون  ــد ب ــت نمی توان ــه دول ــود ک ــا رأی داده ب بریتانی
موافقــت پارلمــان برکســیت را بــه جریــان بینــدازد. در 
ــن  ــاره ی ای ــد نظــر درب ــت خواهــان تجدی ــی آن دول پ
مســأله شــد امــا در دادگاه تجدیدنظــر دیــوان عالــی بــر 

همــان نظــر مانــد.
ــا از دو موضــوع نگــران اســت:  ــت بریتانی ــون دول اکن
نخســت آن کــه ورود پارلمــان بــه ایــن ماجــرا جــدول 
ــا  ــه ی اروپ ــا اتحادی ــره ب ــرای مذاک ــدود ب ــی مح زمان
بیــم آن مــی رود  این کــه  بریــزد؛ و دوم  به هــم  را 
نماینــدگان پارلمــان برنامــه برکســیت )خــروج از 
ــه  ــی ک ــرده و برنامه ی ــر ک ــا( را رقیق ت ــه ی اروپ اتحادی

ــت  ــت را درخواس ــر اس ــا نزدیکت ــه ی اروپ ــه اتحادی ب
ــده  ــور عم ــا به ط ــان بریتانی ــدگان پارلم ــد. نماین کنن
به عنــوان دوســتداران اتحادیــه ی اروپــا محســوب 

می شــوند.
تــرزا مــی، نخســت وزیر بریتانیــا یــک هفتــه پیــش در 
یــک ســخنرانی اعــالم کــرده بــود کــه بریتانیــا نــه تنهــا 
از اتحادیــه ی اروپــا بلکــه از بــازار واحــد 500 میلیــون 

نفــری اتحادیــه اروپــا خــارج خواهــد شــد.
ــا از  ــود بریتانی ــه ب ــال گفت ــن ح ــی در همی ــرزا م ت
ــی در  ــرکای اروپای ــا ش ــکاری ب ــای هم موافقت نامه ه
زمینه هــای علمــی، پژوهشــی، فــن آوری، انــرژِی پــاک، 
فضائــی  اکتشــاف های  و  پزشــکی،  فن آوری هــای 

اســتقبال می کنــد.
ــا قصــد  ــت بریتانی ــود کــه دول پیــش از ایــن معلــوم ب
تــا  را  اروپــا  اتحادیــه ی  از  بیانیــه ی خــروج  دارد 
ــت  ــد. دول ــه بروکســل ارســال کن ــارچ ب ــاه م ــان م پای
نمی خواســت در این بــاره از پارلمــان نظرخواهــی 

ــد. کن
اکثریــت پارلمــان بریتانیــا در ۷ دســامبر 2016 از طــرح 

دولــت تــرزا مــی بــرای فعــال کــردن مــاده 50 پیمــان 
ــه اروپاســت  ــر خــروج از اتحادی لیســیون کــه ناظــر ب
و کلیــد خــوردن مذاکــرات برکســیت تــا پایــان مــارچ 
201۷ حمایــت کــرده امــا آن را الــزام آور ندانســته 

بودنــد.
در همه پرســی 2۳ جــون ســال گذشــته میــالدی 51.9 
درصــد مــردم بریتانیــا بــه خــروج از اتحادیــه ی اروپــا 
و ۴۸.1 درصــد آن هــا بــه مانــدن در ایــن اتحادیــه رأی 
ــکل  ــوز ش ــی هن ــن همه پرس ــه ی ای ــا نتیج ــد. ام دادن

حقوقــی بــه خــود نگرفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــن نظرن ــر ای ــیت ب ــان برکس ــیاری از موافق بس
ــا می پــردازد  ــه اتحادیــه ی اروپ ــا پــول زیــادی ب بریتانی
و مهاجرانــی کــه از اتحادیــه ی اروپــا آمده انــد مســئول 
مشــکل مســکن، کمبــود در نظام ســالمت و فشــارهای 

ــازار کار هســتند. رقابتــی در ب
ــا  ــار دارد. ام ــان در اختی ــت را در پارلم ــت اکثری دول
امتنــاع تــرزا مــی از انتشــار جزئیــات اســتراتژی 
دولــت در ایــن زمینــه بــا مقاومــت بخشــی از صفــوف 

ــت. ــده اس ــه ش ــز مواج ــت نی ــداران دول طرف

ــازمان  ــکا از س ــروج امری ــی خ ــات روز: در پ اطالع
ــوس آرام، کشــورهای عضــو  ــی حــوزه ی اوقیان تجارت
ــد. ــاز کرده ان ــان را آغ ــن پیم ــظ ای ــرای حف ــالش ب ت

سه شــنبه،  روز  فارســی،  بی بی ســی  از  نقــل  بــه 
ــه  ــت ک ــترالیا گف ــت وزیر اس ــول، نخس ــوم ترنب مالک
ــد،  ــت وزیران نیوزالن ــا نخس ــی ب ــوی تلفن در گفت وگ
جاپــان و ســنگاپور، ســه کشــور عضــو شــراکت 
ــن  ــوس آرام، توافــق شــد کــه به منظــور حفــظ ای اقیان
پیمــان تالش هایــی بــرای گســترش عضویــت آن 

ــرد. ــورت گی ص
ــکا،  ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــنبه دونال روز دوش
ــا  ــه یکــی از وعده هــای انتخاباتــی خــود ب در عمــل ب
ــراکت  ــن ش ــماً از ای ــکا را رس ــی، امری ــای فرمان امض
ــه ی  ــده توافق نام ــاالت متح ــت ای ــرد. دول ــارج ک خ
ــوز  ــا هن ــرده ام ــن شــراکت را امضــا ک ــه ای ــوط ب مرب
آن را بــه تصویــب کنگــره نرســانده و آن را بــه پیمــان 
بین المللــی تبدیــل نکــرده بــود. آقــای ترامــپ امضــای 
دولــت ایــن کشــور را پــس گرفــت و اعــالم کــرد کــه 

ــدارد. ــه کنگــره را ن ــه ب ــن توافق نام ــه ای قصــد ارائ

آقــای ترنبــول در گفت وگــو گفتــه کــه خــروج امریــکا 
ــه ی بزرگــی اســت و تردیــدی در  از ایــن پیمــان ضرب
ایــن امــر وجــود نــدارد امــا افــزود کــه »مــا هــم در نظر 
نداریــم راهمــان را بکشــیم و برویــم، بلکــه امکاناتــی 
ــات وجــود دارد.«  ــن ترتیب ــه ای ــن ب ــرای الحــاق چی ب
همچنیــن، مقامــات اســترالیایی هــم گفته انــد کــه 
ــراز  ــان اب ــن پیم ــت در ای ــرای عضوی ــز ب ــزی نی اندون

تمایــل کــرده اســت.
ــاراک  ــت ب ــکار دول ــه ابت ــوس آرام ب ــارکت اقیان مش
اوبامــا و عمــاًل بــه منظــور تحکیــم موقعیــت تجــاری 
ایــاالت متحــده در منطقــه ی اقیانوســیه و شــرق آســیا 
ــا ایــن هــدف کــه از تســلط چیــن  صــورت گرفــت ب
بــر تجــارت منطقــه جلوگیــری شــود. در مقابــل، 
چیــن طرحــی موســوم بــه منطقــه تجــارت آزاد اســیا 
اقیانوســیه را مطــرح کــرد و خواســتار تشــکیل ســازمان 
بــه نــام »مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقه یــی« شــد.

ــوس  ــارکت اقیان ــازمان مش ــرای تشــکیل س ــره ب مذاک
ــاه  ــرانجام در م ــره س ــال مذاک ــد س ــس از چن آرام پ
ــای  ــید و دولت ه ــه رس ــه نتیج ــال 2015 ب ــر س نوامب

امریــکا، اســترالیا، برونئــی، پــرو، چیــن، جاپــان، 
ســنگاپور، شــیلی، کانــادا، مالــزی، مکزیــک، نیوزالنــد 
ــد. روز 20  ــا کردن ــه را امض ــن توافق نام ــام ای و ویتن
ــن  ــان ســرانجام ای ــت جپ ــوری ســال جــاری، دول جن
ــن  ــه ای ــاند و ب ــان رس ــب پارلم ــه تصوی ــان را ب پیم
ترتیــب، تنهــا کشــوری اســت کــه آن را بــه یــک پیمان 

ــت. ــرده اس ــل ک ــمی تبدی رس
ــی  ــوس آرام را ترتیبات ــارکت اقیان ــان مش ــان پیم جاپ
بــرای مقابلــه بــا گســترش نفــوذ اقتصــادی چیــن تلقی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــکا، ب ــروج امری ــا خ ــا ب ــرده ام می ک
کــه تنهــا راه حفــظ ایــن پیمــان را پذیــرش چیــن تلقی 
ــه  ــت ک ــه اس ــان گفت ــارت چاپ ــر تج ــد. وزی می کن
ــان  ــان همچن ــکا، جاپ ــت امری ــم دول ــا وجــود تصمی ب
ــه ســوی  معتقــد اســت کــه تجــارت آزاد راه اصلــی ب

رشــد اقتصــادی اســت.
ــه  ــم گفت ــد ه ــر نیوزالن ــت وزی ــش، نخس ــل انگلی بی
ــوس  ــا خــروج از مشــارکت اقیان ــکا ب اســت کــه امری
ــن  ــه چی ــه را ب ــادی منطق ــری اقتص ــاًل رهب آرام عم

ــت. ــرده اس ــذار ک واگ

ــت  ــری دول ــه موضع گی ــش ب ــات روز: در واکن اطالع
ترامــپ در مــورد دریــای چیــن جنوبــی، دولــت چیــن 
بــر »حاکمیــت غیرقابــل بحــث« خــود بــر ایــن منطقــه 

تاکیــد کــرده اســت.
ــه نقــل از بی بی ســی، وزارت امــور خارجــه ی چیــن  ب
ــی  ــا صــدور بیانیه ی ــوری( ب ــنبه، 2۴ جن ــروز )سه ش دی
هشــدار داد کــه پکــن »سرســختانه از حقــوق خــود در 

ــد.« ــاع می کن ــه دف منطق
ــنبه  ــان اسپایســر روز دوش ــفید، ش ســخن گوی کاخ س
گفــت کــه ایــاالت متحــده از »منافــع خــود« در چیــن 

جنوبــی دفــاع خواهــد کــرد.
چیــن و چنــد کشــور دیگــر در ارتبــاط بــا بخش هــای 
مختلــف دریــای چیــن جنوبــی ادعاهــای ارضــی دارند.

امــور  وزارت  ســخن گوی  یینــگ،  شــون  هــوا 
خارجــه ی چیــن گفتــه اســت کــه پکــن خــود را متعهد 
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــز ب ــای صلح آمی ــه گفت وگوه ب
ــا  ــد ام ــی می دان ــای چیــن جنوب در مــورد مناقشــه دری

ــدارد. ــکا ن ــا امری ــن مناقشــه ارتباطــی ب ای
چنــد هفتــه پیــش برخــی منابــع امریکایــی از اســتقرار 
ــر  ــی در جزای ــزات نظام ــل توجهــی« تجهی ــدار »قاب مق
مصنوعــی چیــن در دریــای جنوبــی چیــن خبــر دادنــد. 
ــی  ــر را نظام ــن جزای ــود ای ــد داده ب ــاًل تعه ــن قب چی

نکنــد.
ــت او  ــا، دول ــاراک اوبام ــت جمهوری ب ــان ریاس در زم
از موضع گیــری مســتقیم در ارتبــاط بــا مناقشــه دریــای 

ــرد. ــی خــودداری می ک ــن جنوب چی

بــا ایــن حــال، دولــت آقــای اوبامــا ســال گذشــته بــه 
ایــن منطقــه بمب افکن هــای ب - 52 فرســتاد و جــان 
کــری، وزیــر ســابق امــور خارجــه، نســبت به »تشــدید 
ــی  ــن جنوب ــای چی ــوع« در دری ــر ن ــری از ه نظامی گ

ابــراز نگرانــی کــرده بــود.
چیــن مدعــی اســت کــه تقریبــاً همــه دریــای جنوبــی 
چیــن بــه ایــن کشــور تعلــق دارد و بــا ســاختن جزایــر 
مصنوعــی در ایــن دریــا و محــدود کــردن دسترســی به 
آن هــا، باعــث نگرانــی ســایر کشــورهای مدعــی شــده 

اســت.
ــوان،  ــن، تای ــام، فیلیپی ــه ویتن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا ادعاهایــی  ــزی و برونئــی نیــز در مــورد ایــن دری مال

ــد. دارن

ــادری کــه ســه  ــک م ــن عکــس ی ــن روز هــا ای ای

ــت داده در  ــار از دس ــد قنده ــدش را در میون فرزن

فیســبوک تــه و بــاال می شــود. همــه از قهرمانــی و جانفشــانی ایــن 

ــم  ــودش تصمی ــادر خ ــن م ــه ای ــا ک ــد. گوی ــخن می گوین ــادر س م

ــوند. ــته ش ــد و کش ــگ برون ــه جن ــد ب ــش بای ــه فرزندان ــه ک گرفت

ــه درد ایــن مــادر منی خــورد. قهرمــان ســاخنت مــادری  قهرمانــی ب

کــه ســه فرزنــد جوانــش شــهید شــده باشــند٬ واهــی و بــی ارزش 

ــی  ــت٬ قربان ــگ نیس ــان جن ــادر قهرم ــن م ــت. ای ــی اس و غیرواقع

ــگ اســت. ــن جن ــراد ای ــوان و نام نات

من می گویم چرا:

ــت  ــد از فراغ ــال بع ــک س ــان ی ــی خ ــد فالن ــه فرزن ۱. به خاطری ک

از مکتــب نظامــی مشــاور ارشــد شــد. همیــن فرزنــد فالنــی جــان 

یــک روز بــه جبهــه جنــگ نرفــت و امــروز جرنال هــا و فرماندهــان 

جنــگ برایــش ســالمی می زننــد. دیــری نخواهــد بــود کــه جرنالــی 

بگیــرد و در هیــأت رهــری یکــی از ارگان هــای امنیتــی قــرار بگیــرد. 

فرزنــدان آن مــادر در مبــارزه بــا ایــن بی عدالتــی در صفــوف 

ــان  ــی خ ــدان فالن ــون فرزن ــد. چ ــوان بودن ــلح نات ــای مس نیرو ه

نبودنــد٬ مشــاور ارشــد نشــدند. ناگزیــر بایــد بــه جبهــه می رفتنــد و 

کشــته می شــدند. انتخــاب دیگــری مگــر داشــتند؟

۲. به خاطری کــه فالنــی جــان بــه مــرگ خــود فــوت کــرد و فرزنــد 

جوانــش جــرنال شــد. انســان ها می تواننــد از پــدر چیز هایــی 

بــه میــراث برنــد. مثــالً ثــروت و خانــه و زمیــن و ایــن و آن. ولــی 

تاریــخ معــارص بــه یــاد نــدارد کــه پــری از پــدر رتبــه نظامــی بــه 

میــراث بــرده باشــد. ایــن جــرنال یــک روز جنــگ را نادیــده جــرنال 

ــدن  ــرنال ش ــامل ج ــت ناس ــن رقاب ــه در ای ــدان آن خال ــد. فرزن ش

ناتــوان بودنــد. چــون فرزنــدان فالنــی خــان نبودنــد منی توانســتند 

یــک شــبه جــرنال شــوند. ناگزیــر بایــد بــه جبهــه جنــگ می رفتند و 

کشــته می شــدند. انتخــاب دیگــری مگــر داشــتند؟

۳. خانــه ی پــدری مــا در خیرخانــه اســت. شــا گاهی بــه خیرخانه 

برویــد و خانه هــای مفشــن و قیمتــی را کــه دیدیــد از یکــی بپرســید 

ــا از  ــت، ی ــی اس ــا از قاض ــه ی ــت؟ خان ــی اس ــه از ک ــن خان ــه ای ک

ــوال  ــا از څارن ــت، ی ــس اس ــرنال پولی ــا از ج ــت، ی ــرنال اردو اس ج

اســت، یــا از رییــس تــدارکات اســت.  خالــه فرزندانــش را بــه اردو 

فرســتاد. جرنال های شــان تیــل شــان را دزدیدنــد. از پــول البســه ی 

شــان دزدیدنــد. از پــول ســالح و مهــات شــان دزدیدنــد. حتــا از 

ــد و  ــازار فروختن ــد و در ب ــان دزدیدن ــفاخانه ش ــزات ش دوا و تجهی

بــرای خــود خانــه ســاختند و موتــر خریدنــد. فرزنــدان خالــه جرنال 

نبودنــد کــه در موتــر زرهــی بگردنــد و تیــل و البســه و دوا و وســایل 

شــفاخانه را بدزدنــد. فرزنــدان خالــه در ایــن رقابــت ناســامل دزدی 

و ثــروت انــدوزی ناتــوان بودنــد. مجبــور بودنــد بــه جبهــه برونــد و 

کشــته شــوند. انتخــاب دیگــری مگــر داشــتند؟

۴. چنــد روز پیــش از دفــر اتشــه نظامــی در ایتالیــا در مــورد 

افرانــی کــه بــه ایتالیــا بــرای آمــوزش معرفــی می شــوند پرســیدم. 

حیــرت زده اســتم. گفتنــد خیلــی کــم واقــع می شــود کــه کســانی 

ــد.  ــت باش ــوند از روی لیاق ــی می ش ــا معرف ــن برنامه ه ــه ای ــه ب ک

تقریبــاً هــر شــخصی کــه از صفــوف نیرو هــای مســلح بــرای یــک 

کــورس کوتــاه مــدت یــا درازمــدت در ایتالیــا معرفــی می شــود رابطه 

خونــی و خانوادگــی بــا کســی در رهــری وزارت دفــاع دارد. یکــی 

ــا خواهــر زاده یکــی  پــر یکــی از جــرنالن وزارت دفــاع اســت. ی

ــم  ــروز گفت ــرادر زاده آن دیگــری اســت... ام ــا ب دیگــری اســت. ی

ــه  ــد ک ــاع بخواهن ــند از وزارت دف ــوب بنویس ــاع مکت ــه وزارت دف ب

ــان بلــد نباشــد، جــوان نباشــد،  ــه زب ــرای مــا کســی کــه ب دیگــر ب

ــا  ــرای م ــد ب ــته باش ــاحه نداش ــابقه کاری در س ــالت و س تحصی

ــای  ــوف نیرو ه ــدن در صف ــارج درس خوان ــت خ ــتند. رقاب نفرس

ــری وزارت  ــه در ره ــدان آن خال ــت. فرزن ــامل اس ــا ناس ــی م امنیت

کســی را منی شــناختند. در رقابــت خــارج رفــنت بــرای تحصیــالت 

ــته  ــد و کش ــه برون ــه جبه ــد ب ــور بودن ــد. مجب ــوان بودن ــی نات عال

شــوند. مگــر انتخــاب دیگــری داشــتند؟

۵. به خاطــر دارم کــه در ســال ۲۰۱۰ جــرنال مــک کرســتال ســوال 

مشــکلی از اعضــای شــورای امنیــت ملــی افغانســتان پرســید. یکی 

ــد  ــه بای ــت ک ــد داش ــی تاکی ــان ه ــت در آن زم ــزرگان حکوم از ب

نیرو هــای امریکایــی بــه نورســتان برونــد و ایــن کــه ســقوط فــالن 

ــمه  ــی رسچش ــی بین امللل ــت نیرو های ــتان از غفل ــوالی نورس ولس

ــن  ــت ای ــد و گف ــفته ش ــر آش ــتال ب ــک کرس ــرنال م ــرد. ج می گی

جــرنال انگلیســی کــه در پهلــوی مــن اســت، معــاون مــن اســت. 

فرزنــدش چنــد روز پیــش در هلمنــد و یــا هــرات در جنــگ هــر دو 

پایــش را از دســت داد. از میــان شــا مقامــات عالی رتبه افغانســتان 

فرزنــد کــدام تــان پایــش را در جنــگ از دســت داده اســت؟ فرزنــد 

کــدام تــان در جبهــه ی جنگ اســت؟  خاموشــی آن زمان در شــورای 

ــی  ــا امنیت ــی و ی ــای سیاس ــه از نخبه ه ــود. خال ــت دردآور ب امنی

ــی و  ــامل نخبه گ ــت ناس ــه در رقاب ــدان خال ــت. فرزن ــا نیس دوران م

ــد  ــه نبودن ــک نخب ــدان ی ــون فرزن ــد. چ ــوان بودن ــی نات نخبه گرای

ــد و کشــته  ــه جبهــه می رفتن ــد ب ــد، بای ــه بودن ــک خال ــدان ی و فرزن

ــتند؟ ــری داش ــاب دیگ ــر انتخ ــدند. مگ می ش

ــه  ــد. خال ــان نبودن ــم قهرم ــش ه ــت. فرزندان ــان نیس ــه قهرم خال

قربانــی جنــگ اســت. فرزندانــش و خانــواده فرزندانــش و اطفــال 

ــتند.  ــگ اس ــان جن ــه قربانی ــش هم ــای فرزندان ــش و بیوه ه فرزندان

جنگــی کــه رهــری اش از جبهــه دور اســت. جنگــی کــه هــزاران 

چــون فرزنــد ایــن خالــه را قربانــی می گیــرد. جنگــی کــه جرنالــش 

میلیونــر و صاحــب بلنــد منــزل و تجــارت اســت و عســکرش،مثل 

فرزنــدان خالــه، هــر روز رس بریــده می شــود و گمنــام دفــن 

می شــود. خیلــی از ایــن خاله هــا چنــد روز قهرمــان شــدند و بعــد 

ــد.  ــد و رفتن ــت ماندن ــت و بی رسنوش ــاره و بدبخ ــر بیچ ــام عم مت

از خالــه بپرســید کــه قهرمانــی زودگــذر در رســانه ها و فیســبوک را 

دوســت دارد یــا زندگــی هــر ســه فرزنــدش را؟ جــواب را می توانیــد 

حــدس بزنیــد.

بگو مگو از
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ــه  ــرمربی لســتر ب ــری، س ــو رانی کلودی
حمایــت از رم بــرای کســب قهرمانــی 

ــت.  ــری A پرداخ در س
بیانکونری هــا بــرای ششــمین بــار 
ــی در ســری  ــال قهرمان ــه دنب ــی ب متوال
A هســتند و تنهــا رقیــب آن هــا رم 
اســت کــه بــا یــک بــازی بیشــتر، یــک 
ــه  ــدول فاصل ــا در ج ــا آن ه ــاز ب امتی
ــد از رم  ــه تمجی ــری ب ــال رانی دارد. ح
ــی از  ــرای کســب قهرمان پرداخــت و ب

ــرد.  ــت ک ــا حمای آن ه
او گفــت: »یوونتــوس فصلــی مثــل 
همیشــه دارد. آن هــا در برنامه ریــزی 
باشــگاه خیلــی خوبــی هســتند. دیگــر 
تیم هــا در دوره گــذار هســتند. امیدوارم 
همــه بتواننــد به ســطح یــووه برســند و 

فوتبــال ایتالیــا پیشــرفت کند. در ســری 
ــم؟  ــت می کن ــی حمای ــه تیم A از چ
ــوادار رم  ــن ه ــه م ــد ک ــه می دانن هم
ــا  ــرای آن ه ــم ب ــن قلب ــتم بنابرای هس
ــر ورزشــی  ــی از نظ ــی حت ــد ول می زن
در  رقابــت خوبــی  امیــدوارم  هــم 
ــم در  ــیم و بتوانی ــته باش ســری A داش
ــم.  ــوب کار کنی ــز خ ــگ نی چمپیونزلی
یــووه نبایــد پورتــو را دســت کــم 
ــگال  ــا در پرت ــل آن ه ــا مقاب ــرد، م بگی
شکســت خوردیــم. یــووه قوی تــر 
اســت ولــی بایــد کامــال متمرکــز 
ناپولــی  بــازی،  دیگــر  در  باشــند. 
ــه  ــه همیش ــال ک ــل رئ ــد مقاب می توان
ــت  ــاز اس ــش ب ــت دفاع ــای پش فض

کارهایــی انجــام دهــد.«

ــا دیــروز فــاش  رادیــو کاراکــول کلمبی
ــا  ــز ب ــس رودریگ ــه خام ــاخت ک س
مصدومیتــی جدیــد مواجــه شــده کــه 
ــز  ــر نی ــه دیگ ــه هفت ــد او را س می توان

ــگاه دارد.  ــن ن ــه دور از میادی ب
ــال  ــرای رئ ــس ب ــازی خام ــن ب آخری
ــر  ــادا ب ــر گران ــش براب ــه پی ــه دو هفت ب
می گــردد. او نیمــه دوم بــه میــدان رفت 
ــه از  ــد ک ــالم ش ــازی اع ــس از ب و پ
ناحیــه پــای راســت دچــار مصدومیــت 

ــت.  ــده اس ــی ش عضالن
خامــس در 1۳ روز اخیــر در تمرینــات 
ــا  ــرده و ب ــرکت نک ــال ش ــی رئ گروه
پیــش  روز  چهــار  این کــه  وجــود 

زیــدان ابــراز امیــدواری کــرده بــود کــه 
ایــن بازیکــن از دوشــنبه در تمرینــات 
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــد، ب ــور یاب حض

ــاد.  ــاق نیفت اتف
رادیــو کاراکــول ادعــا کــرده اســت کــه 
خامــس ایــن بــار از ناحیــه پــای چــپ 
ــه  ــده و ب ــی ش ــیب دیدگ ــار آس دچ
همیــن علــت در تمرینــات رئــال غایب 
ــس  ــی خام ــه هفته ی ــت. دوری س اس
بدچانســی جدیــد  یــک  می توانــد 
دیگــر بــرای زیــدان و رئالی هــا باشــد. 
بازی هــای  در مقطعــی کــه رئــال، 
ــش رو  ــازی پی ــنگین و سرنوشت س س

دارد. 

ــد ســیلوا، هافبــک منچسترســیتی  داوی
ــم  ــن تی ــان ای ــه بازیکن ــرد ک ــد ک تاکی
ــوار  ــرده و دش ــی فش ــه تمرین از برنام

گواردیــوال لــذت می برنــد. 
نتایــج اخیــر ســیتی و فاصلــه 12 
امتیــازی بــا صــدر جــدول، گواردیــوال 
ــرار داده  ــدیدی ق ــار ش ــت فش را تح
اســت. شکســت مقابــل اورتــون و 
تســاوی مقابــل تاتنهــام باعــث شــده تا 
ســرمربی اســپانیایی، بدتریــن روزهــای 
و  کنــد  تجربــه  را  مربی گــری اش 
انتقــادات از او بــاال بگیــرد ولــی ســیلوا 
ــش  ــه او و هم تیمی های ــد ک ــی ش مدع
بــه  گواردیــوال،  بــا  کــردن  کار  از 
خصــوص تمرینات فشــرده و ســختش 

لــذت می برنــد. 
»اگــر  گفــت:  اســپانیایی  هافبــک 
تمریــن  بــرای  بیشــتری  روزهــای 
معمــوال  باشــیم،  داشــته  فرصــت 
ــن  ــی ای ــذرد ول ــخت می گ ــی س خیل
تمرینــات بیشــتر در جهــت بهبــود 
شــرایط ماســت. بنابرایــن آمادگــی 

مــا بــه این کــه روزهــای بیشــتری 
ــن فرصــت داشــته باشــیم  ــرای تمری ب
وابســته اســت. در پایــان تمرینــات 
ــیم  ــم تقس ــه دو تی ــان ب ــی بازیکن وقت
می شــوند و بــازی می کننــد بســیار 
بــازی  یــک  اســت.  لذت بخــش 
کوتــاه بــا حساســیت و فشــردگی 
بــاال فوق العــاده اســت. فقــط بایــد 
ــرارداد  ــازی بعــدی ق ــز را روی ب تمرک
و شــرایط را بهبــود بخشــید تــا بتــوان 

ــد.« ــروز ش پی
ســیلوا دربــاره وظایفــش در ســیتی 
ــوپ را  ــم ت ــن ســعی می کن ــت: »م گف
ســریع بیــن خطــوط منتقــل کنــم و در 
پســتی کــه در آن بــازی می کنــم، ایــن 
وظایــف مهم تریــن هســتند. ســعی 
می کنــم از همــه جهــت پیشــرفت کنــم 
و بازیکنانــی کــه جلوتــر از مــن، چــه 
در کناره هــا و چــه در محوطــه جریمــه 
حریــف هســتند را پــا بــه تــوپ کنــم. 
ایــن کاری اســت کــه همیشــه بــرای آن 

ــم.« ــالش می کن ت

ــی  ــک چلس ــرگاس، هافب ــک فاب سس
ــم  ــن تی ــینی اش در ای ــه نیمکت نش ب
تحــت هدایــت کونتــه اعتــراض کــرد. 
هافبــک اســپانیایی از زمــان پیوســتنش 
بــه ایــن تیــم در ســال 201۴، در 
ــی  ــت ول ــرار داش ــی ق ــب اصل ترکی
ــای  ــه او روزه ــت کونت ــت هدای تح
خوبــی را ســپری نمی کنــد و نیمکــت 
نشــین شــده اســت. حــال او بــه انتقــاد 
ــت و  ــی پرداخ ــرایطش در چلس از ش
تاکیــد کــرد کــه از نیمکت نشــینی 

ــت.  ــت اس ناراح
او گفــت: »فوتبــال بــازی می کنــم کــه 
ــی  ــرم. وقت ــذت بب ــوم و ل ــروز ش پی
هســتم  ناراحــت  نمی کنــم  بــازی 
ــت  ــق اس ــم موف ــه تی ــی از این ک ول
خوشــحالم. فوتبــال زندگــی مــن 

اســت، همــه چیــز مــن اســت. هــر بار 
ــر می شــوم ســعی  ــن ظاه ــه در زمی ک
ــته  ــرد را داش ــن عملک ــم بهتری می کن
باشــم. در بــازی اخیــر اوضــاع خــوب 
ــه  ــم ب ــد ســعی کن ــت و بای ــش رف پی
ــی  ــه مرب ــم و ب ــه ده ــد ادام ــن رون ای
ــردن  ــازی ک ــته ب ــم شایس ــت کن ثاب

ــتم.« هس
ــی  ــازی مهم ــه داد: »ب ــرگاس ادام فاب
ــت  ــش روی ماس ــی پی ــام حذف در ج
و پــس از آن مطمئنــم کــه مربــی تیــم 
را بــه خوبــی بــرای بــازی بــا لیورپــول 
بــازی  فقــط  مــا  می کنــد.  آمــاده 
خودمــان را انجــام می دهیــم. ایــن 
ــن  ــم بنابرای ــوب کار کرده ای ــل خ فص
چــرا قــدرت خــود را بــه دیگــر 

تیم هــا دیکتــه نکنیــم.«

ــد  ــی تاکی ــر چلس ــوا، گل ــو کورت تیب
چلســی  در  حضــور  از  کــه  کــرد 
خوشــحال اســت و عالقه یــی بــه 
جدایــی از ایــن تیــم و رفتــن بــه لیــگ 

ــدارد.  ــن ن چی
ــدای فصــل  ــان بلژیکــی از ابت دروازه ب
در فــرم خوبــی قــرار داشــته و موفــق 
شــده 1۳ کلیــن شــیت بــه ثبــت 
برســاند. شــاگردان کونتــه بــا ۸ امتیــاز 
ــی  ــم دوم یعن ــه تی ــالف نســبت ب اخت
آرســنال در صــدر جــدول قــرار دارنــد 
و کورتــوا مدعــی شــد کــه از حضــور 

ــرد.  ــذت می ب ــی ل در چلس
در  حضــوم  زمــان  »از  گفــت:  او 
چلســی هیچــگاه حســی بــه ایــن 
خوبــی نداشــته ام. در زمین خــوب کار 
ــذاری  ــای تاثیرگ ــم و واکنش ه می کن
دو  یــا  یــک  شــاید  گاهــی  دارم. 
واکنــش. مثــال در دیــدار مقابــل هــال 
ــی در  ــود. ول ــتر ب ــی بیش ــیتی کم س

مجمــوع، ســعی می کنــم آمــاده باشــم 
تــا بــه تیــم کمــک کنــم. عملکــردم در 
ــر  ــی بهت ــر خیل ــل اخی ــول دو فص ط
شــده اســت. گاهــی روزهــای ســختی 
ولــی  می گــذارم  ســر  پشــت  را 
ــردم  ــه اوج برگ ــته ام ب ــاره توانس دوب
و حــاال احســاس راحتــی می کنــم. 
جــو خوبــی در تیــم مــا برقــرار اســت. 
جک هــای زیــادی گفتــه می شــود 
ــم و  ــالش می کنی ــخت ت ــا س ــی م ول

از آن لــذت می بریــم.«
کورتــوا دربــاره رفتــن بــه لیــگ چیــن 
بیشــتر  بازیکنــان  »بعضــی  گفــت: 
ــه پــس  ــر می کننــد ک ــن فک ــه ای ب
از  فوتبــال بایــد چــه کار کننــد و 
می خواهنــد خیال شــان از وضعیــت 
اقتصــادی راحــت باشــد. مــن ترجیــح 
ــازی  ــزرگ ب ــم ب ــک تی ــم در ی می ده
کنــم، پــول کمتــری بگیــرم ولــی جــام 

ــرم.« بب

ــول  ــرمربی لیورپ ــوپ، س ــن کل یورگ
ــود  ــا وج ــش ب ــه تیم ــد ک ــی ش مدع
نتایــج نــه چنــدان خوبــی کــه در 
ــد  ــرده بای ــب ک ــر کس ــای اخی هفته ه
آرامــش روحــی و روانــی اش را حفــظ 

ــرد.  ــذت بب ــرایط ل ــد و از ش کن
ــرش در  ــا ناکامی هــای اخی ــول ب لیورپ
ــروزی  ــدم کســب پی ــر و ع ــگ برت لی
ــه رده چهــارم  ــرش، ب ــازی اخی در ۳ ب
ــال  ــت. ح ــرده اس ــقوط ک ــدول س ج
کلــوپ مدعــی شــد کــه تیمــش بایــد 
ــرعتی  ــه و س ــبک مالکان ــان س همچن
ــه  ــدش ادام ــه رون ــد و ب ــظ کن را حف

ــد.  ده
او گفــت: »مــا لیورپــول هســتیم، یــک 
تیــم کــه فوتبــال خیلــی خوبــی ارائــه 
می کنیــم  کــه  کاری  از  و  می کنــد 
اینطــور  البتــه  نمی بریــم.  لــذت 
ــا تیمــی باشــیم کــه در  نیســت کــه م

قعــر جــدول قــرار دارد و در ۸0 یــا 90 
ــاع کــردن  درصــد مواقــع در حــال دف
بازی های مــان  بیشــتر  در  اســت. 
مالــک تــوپ هســتیم بنابرایــن بایــد از 
ایــن شــرایط لــذت بــرد، حتــی وقتــی 
ــاع  ــم اوض ــه نمی توانی ــس از 5 دقیق پ

ــم.« ــان برگردانی ــع خودم ــه نف را ب
کلــوپ دربــاره تالش هــا بــرای تغییــر 
شــرایط گفــت: »مــا مالقات هــای 
ــی  ــرا گول های ــته ایم زی ــیاری داش بس
کــه در ســال 201۷ دریافــت کرده ایــم 
ــر  ــم هســتند. تاثی ــه ه ــبیه ب بیشــتر ش
ــت  ــه دریاف ــا روی گول هایی ک اوت ه
کردیــم کمــی زیــاد بــوده اســت. 
موضــوع ایــن نیســت کــه تیم هــا 
ــاد  ــادی ایج ــت زی ــا موقعی ــل م مقاب
ــی  ــانه خوب ــن نش ــه ای ــد. البت می کنن
زیــادی  موقعیــت  معمــوال  اســت. 
ــد.« ــول می زنن ــد و گ ــاد نمی کنن ایج

اســپانیایی  هافبــک  ماتــا،  خــوان 
ــدار  ــه در دی ــتریونایتد، از این ک منچس
ــن  ــرای اولی ــیتی ب ــتوک س ــل اس مقاب
ــه  ــول ب ــی اش گ ــار در دوران حرفه ی ب

ــرد.  ــی ک ــراز ناراحت ــودی زد، اب خ
ــدار ایــن هفتــه شــیاطین ســرخ  در دی
در  ماتــا  ســیتی،  اســتوک  مقابــل 
ــودی  ــتباه دروازه خ ــه اش ــه 19 ب دقیق
را بــاز کــرد؛ گولــی کــه اولیــن گــول 
ــاله  ــک 2۸ س ــن هافب ــودی ای ــه خ ب
محســوب  حرفه یــی اش  دوران  در 

 . می شــد
او در وبســایت شــخصی اش نوشــت: 
در  بــدی  احســاس  دیــدار  »ایــن 
ــه  ــت. اول این ک ــا گذاش ــه ج ــن ب م
ــا  ــیم. م ــروزی برس ــه پی ــتیم ب نتوانس

ــم  ــاد کردی ــادی ایج ــای زی موقعیت ه
ــه  ــیم و این ک ــاز برس ــه امتی ــه س ــا ب ت
ــت،  ــد نمی رف ــه بای ــی ک ــوپ جای ت
باعــث شــد دیوانــه شــویم. ایــن 
واقعــا ناامیــد کننــده اســت کــه آن قــدر 
بدچانــس هســتید کــه گــول بــه 
ــی  ــم در زمان ــد؛ آن ه ــودی می زنی خ
ــع  ــا مان ــد ت ــالش می کنی ــا ت ــه دقیق ک

ــوید.  ــن کار ش ای
ــه  ــی ک ــه قبل ــه دفع ــدارم ک ــاد ن ــه ی ب
ــود؛ در  ــی ب ــودی زدم ک ــه خ ــول ب گ
اولیــن  ایــن  فکــر می کنــم  واقــع 
بــار بــود. بــه هــر حــال ایــن فوتبــال 
اســت و بایــد ماننــد همیشــه مصمــم و 
باانگیــزه باشــیم و بــه مســیرمان ادامــه 

ــم.« بدهی

مهاجــم  اوبامیانــگ،  امریــک  پیــر 
ــن  ــی گاب ــم مل ــول زن تی ــوان و گ ج
از نتایــج تیــم ملــی کشــورش در 
مســابقات جــام ملت هــای آفریقــا 

ــرد.  ــف ک ــراز تاس اب
گابــن در گــروه کامــرون، گینه بیســائو 
و بورکینافاســو قــرار داشــت و در 
نهایــت بــا عملکــردی ضعیــف و زدن 
ــود  ــط خ ــه توس ــول ک ــک گ ــا ی تنه
ــان  ــه ثمــر رســید از جری اوبامیانــگ ب

ــد.  مســابقات حــذف ش
اوبامیانــگ گفــت: »بــه خاطــر نتایجــی 
کــه بــه دســت آوردیــم بســیار نــا امید 

ــرای  ــن مناســبی ب ــا زمی ــا م هســتم ام
ــود  ــتیم و اردوی خ ــازی نداش آماده س

را خیلــی دیــر آغــاز کردیــم. 
از نظــر مــن تیــم مــا قــدرت بیشــتری 
نســبت بــه دیگــر تیم هــای گــروه 
خــود داشــت امــا بــه علــت تعویــض 
مربــی و عــدم زمــان کافــی بــرای 
مســابقات  از  آماده ســازی  اردوی 

ــدیم.  ــذف ش ح
بیشــترین حســی کــه بــر تیــم حاکــم 
اســت احســاس نــا امیــدی اســت کــه 
فکــر می کنــم در چنیــن شــرایطی 

ــد.« ــی باش ــول و طبیع ــال معم کام

خامس رودریگز، سه هفته دیگر به دور از میادین!رانیری: امیدوارم رم قهرمان سری A شود

سیلوا: از تمرینات گواردیوال لذت می بریم

فابرگاس: از نیمکت نشینی ناراحت می شوم

کورتوا: از حضور در چلسی لذت می برم

کلوپ: بازیکنانم باید از شرایطشان لذت ببرند

ناراحتی ماتا از اولین گول به خودی دوران حرفه یی

اوبامیانگ: در عین شایستگی حذف شدیم

چهارشنبه | 6 دلو، 1395 
سال ششم | شماره 1233

ــک  ــه نتوانســته در ی ــد ۴6 ســال اســت ک ــال مادری رئ
ــازی رفــت را در  رقابــت حذفــی، شکســت خانگــی ب

ــازی برگشــت جبــران کنــد.  ب
ــازی  ــود ب ــن خ ــته در زمی ــه گذش ــد هفت ــال مادری رئ
رفــت مرحلــه یــک چهــارم نهایــی کوپــا دل ری را 2-1 
ــه ســلتا واگــذار کــرد و امشــب بایــد ایــن نتیجــه را  ب

جبــران کنــد تــا بتوانــد راهــی نیمــه نهایــی شــود. 
آخریــن بــار رئــال مادریــد ۴6 ســال پیــش و در ۴ نوامبر 
19۷0 برابــر یــک تیــم گمنــام اتریشــی در جــام اروپــا 
موفــق شــد شکســت 1-0 خانگــی بــازی رفــت را در 
ــال  ــد. رئ ــران کن ــروزی 2-0 جب ــا پی ــازی برگشــت ب ب
ــا شکســت از چلســی  ــاال آمــد؛ امــا ب ــال نیــز ب ــا فین ت

نتوانســت قهرمــان شــود. 
در تاریــخ رئــال ایــن تیــم 15 بــار در رقابت هــای 
ــای  ــی رقابت ه ــا دل ری و مراحــل حذف ــی )کوپ حذف
اروپایــی( بــازی رفــت را در زمیــن خــود واگــذار کــرده 
و تنهــا ســه بــار در بــازی برگشــت موفــق بــه جبــران 
شــده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط نــه چنــدان مطلــوب 
ــن ایــن  ــاد مصدومی ــال در ایــن روزهــا و تعــداد زی رئ
ــدی  ــا ح ــز ت ــب نی ــازی امش ــران در ب ــم، کار جب تی

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــکل ب مش
ــود باخــت  ــز توانســته ب ــال مادریــد جــون 19۷0 نی رئ
ــا دل  ــی کوپ ــه نهای ــو در نیم ــر بیلبائ 0-1 خانگــی براب
ری را در ســن مامــس بــا پیــروزی 2-0 جبــران کــرده و 
راهــی فینــال شــود. رئــال در فینــال بــا غلبــه بر والنســیا 

قهرمــان شــد. 
ــال  ــه رئ ــود ک ــال 1962 ب ــز در س ــر نی ــار دیگ ــک ب ی
ــا دل ری را در  ــا در کوپ ــر بارس ــی براب ــت خانگ باخ

ــرد.  ــران ک ــپ جب نوکم
ــت  ــته باخ ــد نتوانس ــال مادری ــر، رئ ــورد دیگ در 12 م

ــد.  ــران کن ــت جب ــازی برگش ــود را در ب ــی خ خانگ
در کوپــا دل ری دو بــار مقابــل بیلبائــو، ســه بــار برابــر 
بارســا و یــک بــار مقابــل ســویا و والنســیا ایــن اتفــاق 
رخ داده؛ در جــام اروپــا برابــر پــاری ســن ژرمــن و در 
لیــگ قهرمانــان نیــز برابــر بایــرن، آرســنال، لیورپــول و 
ــازی  ــران شکســت خانگــی در ب ــه جب بارســا موفــق ب

برگشــت نشــده اســت. 

ایــوان راکیتیــچ دوشنبه شــب جایــزه بهتریــن ورزشــکار 
ــب  ــوو را تصاح ــریه موندودپورتی ــگاه نش ــل از ن فص

کــرد. 
ســتاره کــروات بارســا کــه زمزمه هایــی در مــورد 
خروجــش از بارســا بــه گــوش می رســید، در مصاحبــه 
بــا موندودپورتیــو از پیشــرفت مذاکــرات تمدیــد 

ــر داد.  ــراردادش خب ق
راکیتیــچ کــه تابســتان 201۴ از ســویا بــه بارســا منتقــل 
شــد، هنــوز عالقــه خاطــر زیــادی بــه تیــم ســابق خــود 
دارد و در تمــام بازگشــت هایش بــه ســانچس پیزخــوان 
نیــز مــورد حمایــت هــواداران ســویا قــرار گرفته اســت. 
ــواره  ــه هم ــرار دارد ک ــوس ق ــل او رام ــه مقاب در نقط

ــرد.  ــرار می گی ــویا ق ــای س ــن افراطی ه ــورد توهی م
رامــوس هفتــه گذشــته در مصاحبــه خــود بــه راکیتیــچ 
اشــاره کــرده و گفتــه بــود کــه نمی فهمد چــرا هــواداران 

ســویا بیــن او و راکیتیــچ تبعیــض قائــل می شــوند. 
راکیتیــچ در واکنــش بــه ایــن مســاله گفت: »من همیشــه 
ــیار  ــال بس ــه س ــم. س ــویایی می دان ــک س ــودم را ی خ
ــز  ــی نی ــاط فوق العاده ی ــتم و ارتب خــوب در ســویا داش
ــه  ــا ب ــورد توهین ه ــم دارم. در م ــن تی ــواداران ای ــا ه ب
رامــوس بایــد بگویــم کــه متاســفانه در ایــن زمینــه هیچ 
کاری از دســت مــن ســاخته نیســت. نمی دانــم بیــن او 

و هــواداران ســویا چــه اتفاقــی افتــاده اســت.«

ماموریت تقریبا غیرممکن رئال 
در زمین سلتا

راکیتیچ: نمی توانم کاری
 برای راموس انجام دهم
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ژورنالیسم زرد، رییس جمهور نارنجی
ماهیت تجاری رسانه های امریکا برای کسب وکاْر عالی و برای دموکراسی فاجعه بار است

آخرین نفس های »نیو دیِل«
ــالدی،  ــل می ــه ی چه ــاری، در ده ــام تج ــه نظ ــرایطی ک در ش
ــگ  ــول دوران جن ــود، در ط ــرده ب ــدا ک ــتقرار پی ــی اس به خوب
جهانــی دوم و بالفاصلــه پــس ازآن، هجومــی ســه جانبه، از 
بــاال و پاییــن، علیــه رســانه های تجــاری آغــاز شــد کــه رهبــری 
ــی و  ــت گذاران مترق ــی، سیاس ــای مردم ــاالن جنبش ه آن را فع
شــنوندگان و خواننــدگان معمولــی امریکایــی برعهــده داشــتند 
کــه از برخــی جنبه هــای بخصــوِص نظــام رســانه یی  نارضایتــی 

داشــتند.
ــنا  ــا آش ــوش م ــه گ ــان ب ــادات آن ــم انتق ــش اعظ ــروزه بخ ام
می آیــد: تجاری ســازی بیش ازحــد، بازنمایــی نادرســت از 
ــه  ــق ب ــدان رســانه های متعل ــکار و گروه هــای حاشــیه یی، فق اف
ــی. ــگارِی محل ــدان روزنامه ن ــانه یی و فق ــز رس ــا، تمرک اقلیت ه

ــانه یی  ــالح رس ــش اص ــک جنب ــش ی ــه پیدای ــادات ب ــن انتق ای
ــای  ــب از اتحادیه ه ــی مرک ــه از ائتالف ــد ک ــر ش ــور منج نوظه
ــرف داران  ــی، ط ــوق مدن ــه حق ــازمان دهندگان ب ــری، س کارگ
آزادی هــای مدنــی، روشــن فکران ناراضــی، گروه هــای مترقــی، 
آمــوزگاران و ســازمان های مذهبــی تشــکیل می شــد. ایــن 
ــانه یِی  ــام رس ــا نظ ــد ت ــته بودن ــر پیوس ــه یکدیگ ــا ب گروه ه
ــر فشــارهای  خــود را دموکراتیــزه کننــد. سیاســت گذاران، در اث
جنبش هــای مردمــی، مجبــور بــه مقابلــه بــا کمپانی هــای 
میــالدی،  دهــه ی چهــل  در سراســر  و  رســانه یی شــدند 

ــد. ــاع کردن ــی دف ــع عموم ــن مناف ــدت از موازی به ش
ــده ی  ــبکه های پخش کنن ــه ش ــه در 19۴۳ علی ــی، ک اف .سی .س
ــود، اِن . ــرده ب ــن ک ــاری تعیی ــای ضدانحص ــْی معیاره زنجیره ی

یــک  از  خــود  ســرمایه های  خارج کــردن  بــه  را  بی.  ســی 
شــبکه ی بــزرگ مجبــور کــرد، شــبکه یی کــه بعدهــا بــه 
شــبکه ی اِی .بی . ســی بــدل گشــت. دو  ســال بعــد، دادگاهِ عالــْی 
حکمــی ضدتراســت را علیــه اسوشــیتد پــرس صــادر کــرد کــه 
ــع خبــری گوناگــون و رقیــب« صحــه  ــه »مناب ــاز ب ــر نی در آن ب

گذاشــته شــد.
اف .سی .ســی در 19۴6 کتــاب آبــِی خــود را منتشــر کــرد. ایــن 
ــع  ــال مناف ــری را در قب ــبکه های خب ــئولیت های ش ــاْب مس کت
ــرای  ــز ب ــیون هاچین ــمرد. در 19۴۷، کمیس ــر می ش ــی ب عموم
ــه  ــگاری را پای ــک روزنامه ن ــارِ دموکراتی ــاْت معی آزادی مطبوع
گذاشــت. درنهایــت در ســال 19۴9، اف .سی .ســی اصــول 
ــم  ــدات مه ــه تعه ــرد ک ــب ک ــانی را تصوی انصــاف در خبررس
ــیم  ــری ترس ــبکه های خب ــرای ش ــی را ب ــع عموم ــال مناف درقب

می کــرد.
ــا  ــد، ام ــز نبودن ــه موفقیت آمی ــات اولی ــن اقدام ــدام از ای هیچ ک
ــِی تغییرجهــِت تــوازن ســود و خدمــات عمومــی  همگــی در پ
ــه  ــا ب ــک از آن ه ــد. هری ــکا بودن ــری امری ــانه های خب در رس
ــری در  ــانه ی خب ــش رس ــد: نق ــی می پرداختن ــی اساس پرسش
ــن  ــک از ای ــن، هری ــت؟ همچنی ــک چیس ــه ای دموکراتی جامع
ــبت به  ــع نس ــردی موس ــت از رویک ــه در حمای ــاِت اولی اقدام
ــِن توجــه  ــه، درعی ــون اساســی ظاهــر می شــد ک متمــم اول قان
ــت از  ــه حفاظ ــران، ب ــری و ناش ــبکه های خب ــازات ش ــه امتی ب
حقــوق مخاطبــان بــرای دسترســی بــه اطالعــات متنــوع تأکیــد 

داشــت.
درمجمــوع، ایــن مداخــالت از رهگــذر سیاســت گذاری ها 
ــم اندازی  ــود، چش ــیع تر ب ــطح وس ــی در س ــر انگیزه ی نمایانگ
سوســیال  دموکراتیــک کــه، در مقابــِل حقــوق مالکیــت و 
ــرای رســالِت خدمــات عمومــِی رســانه   الزامــات ســودآوری، ب
ــود. اف .سی .ســی، مشــخصاً درمــورد  ــل ب ــری قائ مزیــت و برت
ــوده ی  ــه ت ــری ب ــبکه های خب ــن ش ــرد دِی ــالش ک ــو، ت رادی
مــردم در قبــال اســتفاده ی آزاد و انحصــاری از امــواج رادیویــِی 

ــد. ــخص کن ــی را مش عموم
ــود  ــی ب ــاب آب ــی برجســته از ایــن تالش هــای ســازمان کت مثال
کــه به دلیــل رنــگ جلــد آن چنیــن نامیــده می شــد. ایــن ســند 
ــدگان  ــئولیت های دارن ــواِن »مس ــمْی عن ــورت رس ــه به ص -ک
ــود  ــر خ ــی« را ب ــات عموم ــال خدم ــانی در قب ــوز خبررس مج
داشــت- دســتورالعمل های برنامه ســازی را بــرای قضــاوت 
ــگام  ــی، در هن ــانی رادیوی ــبکه های خبررس ــارِ ش ــاره ی رفت درب
تمدیــد مجوزهــا، بنــا نهــاد. همچنیــن، اولیــن تــالِش چشــمگیِر 
ــود در  ــای خ ــه معیاره ــیدن ب ــرای وضوح بخش ــی ب اف .سی .س
ــتگاه های  ــْی ایس ــاب آب ــکل داد. کت ــی را ش ــِع عموم ــاب مناف ب
خبــری را ملــزم می ســاخت کــه زمــان مشــخصی را بــه 
برنامه هــای محلــی، غیرتجــاری و تجربــی اختصــاص دهنــد و 

ــد. ــری کنن ــاِت زیادازحــد جلوگی از تبلیغ
ــد  ــای جدی ــن راهبرده ــر ای ــری در براب ــتگاه های خب ــا ایس ام
ــه  ــدی علی ــی تهدی ــه گوی ــتند ک ــارزه برخاس ــه مب ــه ای ب به گون

ماهیــِت وجــودی آن هــا پیــدا شــده اســت و بدین ســان کتــاب 
آبــی، تدریجــاً، بــه ابهــام و فراموشــی افتــاد. اغلــب، ضدحمله ها 
بــه حربــه ی کمونیست دانســتِن رقیــب متوســل می شــدند، 
ــه  ــان را ب ــه دشمنانش ــع ک ــدگان صنای ــق نماین ــم از طری آن ه
ترویــج معیارهایــی سوسیالیســتی   متهــم می کردنــد کــه رادیــوی 
ــرد. ــد ب ــش خواه ــدن« پی ــمت »بی .بی .سی ش ــکا را به س امری
ــای  ــع کمپانی ه ــه مناف ــبعانه  ک ــی س ــر مقاومت ــر اث ــت، ب درنهای
بــزرگ را پیــش می بُــرد، تــالش اصالحگــران، بــرای شکســتن 
انحصــار رســانه ها و خلــِق یــک نظــام خبررســانی، کــه بیشــتر 

ــورد. ــت خ ــد، شکس ــور باش آموزش مح
ــد. رســانه های  ــی ای هــم به دســت آم ــدک پیروزی هــای جزئ ان
ــد  ــاز کردن ــی را آغ ــده ی مســئولیت اجتماع ــاس ای ــرْی اقتب خب
ــو،  ــیفیکا رادی ــل پاس ــل، مث ــانه یِی بدی ــای رس ــی نهاده و برخ
ظهــور کردنــد. سیاســت های مترقــی، هماننــد »اصــول انصــاف« 
در  می ســاخت  ملــزم  را  خبررســانی  ایســتگاه های  -کــه 
بررســی مســائلی کــه بــرای اجتماع هــای محلــی مهــم هســتند 
دیدگاه هــای مخالــف یکدیگــر را پوشــش دهنــد- باعــث ایجــاد 
ــع  ــا مناف ــق ب ــاع از برنامه ســازی ها مطاب ــرای دف پتانســیل هایی ب
ــه ای در راســتای  ــات پای ــن برخــی اقدام ــی شــد. همچنی عموم
ــه نظامــی صــورت گرفــت کــه، در پایــان دهــه ی  شــکل  دادن ب
ــه نظــام خبررســانِی عمومــی امریــکا بــدل  شــصت میــالدی، ب

گشــت.
ایــن اقدامــاِت اصالحــْی پیشــرفت معنــا داری را نشــان می دادند، 
امــا بــرای دســتیابی بــه تغییــرات ســاختاری ای کــه اصالح طلبــان 
ــت های  ــد. سیاس ــنده بودن ــد نابس ــه بودن ــی گرفت ــاز پ در آغ
ــتند  ــود داش ــو وج ــه در رادی ــا ک ــع کمپانی ه ــا مناف ــتا ب هم راس
به صورتــی یکپارچــه بــه تلویزیــون هــم انتقــال یافتنــد، جایــی 
ــی(  ــی و اِی .بی. س ــی .بی .اس، ان .بی .س ــبکه ها )س ــان ش ــه هم ک

به مــدت یــک نســل بــر تلویزیــون تســلط داشــتند.
تمرکــز و تجاری ســازْی مظاهــِر نظــام رســانه ای ایــاالت متحــده 

ــی ماندند. باق
از پشت عینک سود

نیمــه ی  در  رســانه یی،  سیاســت گذاری  بحث هــای  نتایــج 
قــرن بیســتم، سازشــی ضمنــی را بیــن دولــت، عمــوم مــردم و 
ــه امــروز پابرجاســت.  ــا ب نهادهــای رســانه یی شــکل داد کــه ت
ایــن توافــق در دوران پــس از جنــگ، بــرای رســانه های 
خودتنظیم گــری،  همچــون  خصلت هایــی  بــا  امریــکا، 
مســئولیت  اجتماعــِی تعریف شــده توســط صنایــع و نیــز درکــی 
ــد  ــخص می ش ــی مش ــون اساس ــم اول قان ــه از متم اختیارگرایان
ــن  ــد. ای ــانه یی تجــاری منجــر گردی ــام رس ــی نظ ــه نوع ــه ب ک
ــد  ــاری قدرتمن ــانه  های غیرتج ــد رس ــه فاق ــام عالوه براین ک نظ

ــرد. ــج می بَ ــم رن ــدید ه ــز ش ــت، از تمرک اس
ــت نخورده  ــم را دس ــن نظ ــه ای ــی ک ــدی ایدئولوژیک صورت بن
ــی  ــام »اختیارگرای ــه ن ــزی اســت ک ــان چی ــذارد هم ــی می گ باق
شــرکتی« را بــر آن گذاشــته ام. اختیارگرایــی شــرکتی، می گویــد 
دولــت مشــروعیت چندانــی بــرای مداخلــه در بازارهــای رســانه 
نــدارد، و بدین ترتیــب، آزادی هــای فــردی را بــه ماهیــت 
وجــودِی شــرکت های بــزرگ پیونــد می زنــد و اغلــب در برابــر 
ــه ی  ــه به مثاب ــی و جامع ــای محل ــان، اجتماع ه ــوق مخاطب حق
ــد. ــت می ده ــزرگ را ارجحی ــرکت های ب ــوق ش ــک کل، حق ی
ــت،  ــوب اس ــری نامطل ــْت مداخله گ ــه دول ــت، این ک در واقعی
صرفــاً تصــوری اختیارگرایانــه اســت: دولــت همیشــه در امــور 
مختلــف درگیــر اســت، از مدیریــت امــواج رادیویــی گرفتــه تــا 
ــت.  ــررات مالکی ــت مق ــت و تقوی ــون کپی رای ــت از قان حمای
ــن  ــد در ای ــه بای ــت چگون ــه دول ــت ک ــی آن اس ــش واقع پرس

ــر شــود. ــور درگی ام
ــه  ــرای کمــک ب ــاً ب ــت، در طــول دهه هــای گذشــته، عموم دول
منافــع شــرکت های بــزرگ و نــه منافــع عمومــی، درگیــر امــور 
شــده اســت. سیاســت گذاری های مربــوط بــه بدیل هــای 
ــی،  ــات ماهواره ی ــی و ارتباط ــون کابل ــون تلویزی ــوه، همچ بالق
ــرار  ــابهی ق ــارِی مش ــع تج ــرل مناف ــت کنت ــا را تح آن بدیل ه
دادنــد و دولــت ریــگان مصوبــات حمایتــی از منافــع عمومــی، 
ــرای  ــتیاق ب ــار گذاشــت. اش همچــون »اصــول انصــاف«، را کن
ــانه یِی  ــت گذاری های رس ــت سیاس ــه خصل ــی، ک مقررات زدای
ــواه و  ــای جمهوری خ ــاً در دولت ه ــود، عمدت ــتاد ب ــه ی هش ده

دموکــراِت بعــدی نیــز پیگیــری شــد.

ــال 1996  ــرات س ــه ی مخاب ــود از الیح ــارت ب ــدام اول عب اق
ــی  ــِف 19۳۴ یعن ــه ی عط ــی در نقط ــر اساس ــن تغیی ــه اولی ک
ــی در  ــر اقدام ــه به ظاه ــه ک ــن مصوب ــود. ای ــات ب ــون ارتباط قان
ایاالت متحــده در  جهــت اصــالح سیاســت های رســانه یی 
ــا حمایــت چشــمگیر  آغــاز دوران دیجیتــال بــود، در کنگــره، ب
ــا امضــای  ــون ب ــل کلینت ــد و بی ــه ش اعضــای دو حــزب مواج
ــوْن  ــن قان ــرد. ای ــل ک ــون تبدی ــه قان ــه را ب ــن مصوب ــود ای خ
انگیزه هــای بــازار را جایگزیــن مقــررات ســاختاری کــرد، نــرخ 
ــدی  ــای کلی ــرد و محدودیت ه ــی را آزاد ک ــای کابل تلویزیون ه
در مالکیــت ایســتگاه های خبررســانی را از میــان برداشــت؛ 
همیــن  امــر منجــر شــد بــه موجــی بی ســابقه  در »جنــون ادغــام 
شــرکت ها« و ادغــام عظیمــی را در پــی آورد. قانــون مخابــراْت 
محدودیــت ظرفیــت در مالکیــِت ایســتگاه های خبررســانی 
ــت  ــان برداش ــود، از می ــتگاه ب ــل ایس ــه چه ــدود ب ــه مح را، ک
ــه  ــل« اجــازه داد ب ــر چن ــگ »کلی ــه هولدین ــن رهگــذر ب و از ای
بیــش از هزارودویســت ایســتگاه )شــبکه ( مخابــره ی سراســری 
ــای  ــْگ بازاره ــن هولدین ــب ای ــد. بدین ترتی ــدا کن ــت پی دس
عمــده ی رســانه را تســخیر می کــرد و تنــوِع رویکــرد در امــواج 

ــاخت. ــدود می س ــی را مح ــِی عموم ــی و رادیوی تلویزیون
ــای  ــاختارِی ناکامی ه ــت س ــه وارْی ماهی ــز دیوان ــن تمرک چنی
ــه،  ــزی ک ــا چی ــازد. ام ــی را برجســته می س ــانه های امریکای رس
ــکار  ــه را آش ــن مجموع ــِد ای ــکالت نظام من ــه، مش ــر از هم بهت
می ســازد منطــق بنیادیــن و تجــارِی آن اســت. ژورنالیســِم 
چنــد  بــدکارِی  محصــول  آن کــه  از  بیــش  غیرمســئوالنه، 
روزنامه نــگار یــا ســازمان های خبــرِی بــد باشــد، برآمــده 
از فشــارهای حاصــل از تجاری شــدن اســت کــه، در میــان 
انــواع گوناگــون پوشــش خبــری، بــه گونه هــای خاصــی از آن 

اولویــت می بخشــند.
ــن  ــی از ای ــی نمونه های ــای انتخابات ــرِی پویش ه ــش خب پوش
ــر  ــاً، ب ــات، عموم ــا انتخاب ــط ب ــای مرتب ــتند. خبره ــو هس الگ
ــزی  ــی چی ــد، یعن ــز دارن ــت تمرک ــِی سیاس ــای رقابت جنبه ه
شــبیه بــه مســابقه ی اســب دوانی، و دائمــاً بــر آن تأکیــد دارنــد 
ــنجی های  ــت و نظرس ــر اس ــران جلوت ــی از دیگ ــه کس ــه چ ک
در  معمــول  موضوعــات  می گوینــد.  چــه  دقیقه به دقیقــه 
گزارش هــای خبــرِی مربــوط بــه انتخابــات عبارت انــد از: 
ــت آور و  ــای خجال ــن گاف ه ــا، تازه تری ــتراتژی های پویش ه اس
ــه ی  ــری از زمین ــچ خب ــی هی ــن توهین هــای نامزدهــا؛ یعن آخری
حقیقــِی  تفاوت هــای  دربــاره ی  اطالعاتــی  یــا  تاریخــی 

ــت. ــر نیس ــا یکدیگ ــت ها ب سیاس
دنبال کــردن  بــرای  مخاطبــان  ســرزنش کردن  وسوســه ی 
می رســد،  به نظــر  به جــا  اخبــاْر  نــوع  ایــن  مشــتاقانه ی 
ــردم  ــه م ــزی را ک ــر چی ــاً ه ــاری، صرف ــانه های تج ــا رس ام
ــتر  ــل بیش ــا، معض ــد. در این ج ــا نمی دهن ــه آن ه ــد ب می خواهن
در ســمِت عرضــه اســت. رســانه ها، در درجــه ی نخســت، بــرای 
رضایــِت ســفارش دهندگاِن تبلیغــات و الزامــات ســودمحورانه ی 
مالــکان طراحــی شــده اند. نمایــش پیوســته ی ترامــپ در طــول 
فصــل تبلیغــات انتخاباتــی، نــه انعــکاس میــِل مخاطبــان، بلکــه 

ــان. ــهِ آن ــب توج ــرای جل ــود ب ــی ب ــون طعمه ی همچ
چشــم مخاطبــاْن کاالی مطلــوِب تبلیغ کننــدگان اســت و رســانْه 
ــد. رســانه ها  ــه ایــن کاال را برای شــان فراهــم می کن دسترســی ب
ــد.  ــان دارن ــرگرْم نگاهم ــا، س ــهِ م ــرای جلب توج ــد، ب مجبورن
ــد. او رده بندی هــا  ــا می کن ــن نقــش را فوق العــاده ایف ترامــپ ای
ــی دارد. او  ــه م ــرم نگ ــات را گ ــفارش تبلیغ ــازار س ــاال و ب را ب
بــرای درآمــد رســانه های تجــاری نقــِش طــالی خالــص را ایفــا 
ــرِی  ــزان پوشــش های خب ــا چــه می ــه ت ــارغ از این ک ــد، ف می کن

ــوا باشــد. ــا او پــوچ و بی محت مرتبــط ب
آیا بدیلی وجود دارد؟

در طــول صدوچنــد ســال گذشــته، ایــاالت متحــده بــر آن بــوده 
ــده  ــِم تجاری ش ــوص ژورنالیس ــود را درخص ــه ی خ ــه تجرب ک
ــواِن  ــم به عن ــار ه ــن اخب ــا درنظرگرفت ــم ب ــد، آن ه ــت کن تقوی
کاال و هــم خدمتــی عمومــی. هرچنــد چنیــن تقســیم بندِی 
ــار  ــت اخب ــت، صنع ــته اس ــود نداش ــچ گاه وج ــاری هی تمام عی
از تــرس واکنــش شــدید عمومــی و مداخلــه ی  )اغلــب 
حکومتــی( از مدت هــا پیــش کوشــیده اســت از غلبــه ی کامــِل 

ــد. ــت کن ــک ممانع ــول دموکراتی ــر اص ــاری ب ــات تج الزام
ــر  ــت، ه ــپ پیداس ــد ترام ــدن دونال ــه از برآم ــروزه، چنان ک ام

ــرعت  ــق به س ــواره نادقی ــیم بندِی هم ــانی از آن تقس ــر و نش اث
در حــال ناپدید شــدن اســت. بااین کــه رســانه  های خبــرِی 
ــف  ــکل های مختل ــتند، ش ــه هس ــواترین نمون ــی رس تلویزیون
ژورنالیســم دیجیتالــی، کــه خواننــدگان را در معــرض تبلیغــات 
ــکل  ــی از مش ــز بخش ــد، نی ــرار می ده ــده ق ــته و فریبن ناخواس
ــخت« )در  ــار س ــل از »اخب ــد حاص ــه درآم ــت. همچنان ک اس
مقابــل اخبــار نــرم( در حــال کاهــش اســت، تأکیــد فزاینــده بــر 
ــت. ــده اس ــاً نگران کنن ــور عمیق ــی و کلیک خ ــم قالب ژورنالیس
نظــام   ســاختار  ســوار کردن  نــو  از  داریــم  نیــاز  آنچــه 
رســانه یی مان اســت، نظــام جدیــدی کــه ژورنالیســم را از بنــد 
ــده از  ــل، برجامان ــای بدی ــد. مدل ه ــا کن ــاری ره ــات تج الزام
گذشــته ی امریــکا و همچنیــن باقــی کشــورها، نشــان می دهنــد 
ــه  ــا ب ــا آن ه ــد. ام ــع امکان پذیرن ــاوت درواق ــای متف ــه نظام ه ک
ــد  ــاز دارن مداخــالت هوشــیارانه از رهگــذرِ سیاســت گذاری نی
تــا محرکــی بــرای رســانه یی مســئول و آگاهی بخــش باشــند و 

ــد. ــت کنن ــاختاری از آن حراس ــکل س به ش
مســیر  می توانســت  متحــده  ایــاالت  مثــال،  بــرای 
ــانه یی  ــام رس ــرد و نظ ــش بگی ــر را در پی ــی های دیگ دموکراس
ــد  ــات نشــان داده ان ــد. تحقیق ــری ایجــاد کن ــِی قدرتمندت عموم
ــا  ــی ب ــات عموم ــه[ خدم ــد ب ــانه ها ی ]متعه ــود رس ــه وج ک

باالتربــودن ســطح دانــش سیاســی همبســتگی دارد.
نکنیــم؟  معرفــی  را  عمومــی«  »گزینه یــی  ازایــن رو، چــرا 
یارانه هــای عمومــِی موردنیــاز بــرای چنیــن گسترشــی می توانــد 
ــای  ــه درآمده ــه، ازجمل ــای خالقان ــیاری از راه ه ــق بس از طری
ناشــی از فــروش امــواج رادیویــی یــا شــروط ادغــام، افزایــش 
ــت  ــا درخواس ــانه یی در بریتانی ــران رس ــراً اصالحگ ــد. اخی یابن
کرده انــد گــوگل و فیســبوک، بــرای تهیــه ی گــزارش در جهــِت 

ــد. ــی پرداخــت کنن خدمــات عمومــی، کمــِک مال
ــان  ــی را امتح ــار غیرانتفاع ــای اخب ــم مدل ه ــالوه می توانی به ع
ــانه های  ــازاْر رس ــه ب ــن این ک ــا درنظرگرفت ــاً ب ــم، مخصوص کنی
ــه  ــودآوری انداخت ــده از س ــکلی فزاین ــی را به ش ــرِی چاپ خب
ــال  ــی درح ــروش غیرانتفاع ــای ف ــه مجراه ــت. درحالی ک اس
قوت گرفتــن اســت، می توانیــم رشــد آن هــا را بــا اِعمــال 
اصالحاتــی، کــه تقویت کننــده ی ژورنالیســم خدمــات عمومــی 
هســتند، افزایــش دهیــم. ایــن کار می توانــد شــامل مشــوق های 
ــا به ســمت  ــار باشــد ت ــرای نهادهــای رســانه یِی گرفت مالیاتــی ب
اقداماتــی غیرانتفاعــی یــا بــا ســود کــم گــذار کننــد. برنامه هــای 
ــه در  ــی، ک ــت حکومت ــر حمای ــی ب ــعه ی  مبتن ــق و توس تحقی
می کننــد،  فعالیــت  جدیــد  دیجیتالــی  مدل هــای  جهــت 
ــرای آزمایشــگری فراهــم  ــد فرصت هــای بیشــتری را ب می توانن

کننــد.
ــرای  ــری ب ــوْد راه دیگ ــِی موج ــای عموم ــری از زیربن بهره گی
اصالحــات اســت. یــک امــکاْن تبدیــل دفاتــر پســت بــه مراکــز 
ــی  ــاختن دسترس ــر فراهم س ــت. عالوه ب ــی اس ــانه یِی محل رس
عمومــی بــه انترنــت، ایــن فضاهــا می تواننــد بــه تســهیل تولیــد 
ــی، از رهگــذر شــکل های مختلــف،  ــِی گزارش هــای محل واقع
ــات  ــه تعهــدات خدم ــه ب ــی شــکل هایی ک ــاری رســانند، یعن ی
ــانه ی  ــاپ، رس ــه چ ــد، ازجمل ــادار بمانن ــا دار وف ــِی معن عموم

ــم. ــرد ک ــا ب ــی ب ــی و ایســتگاه های رادیوی دیجیتال
ایــن اقدامــات، در ترکیــب بــا برنامــه ی احیاشــده ی آنتی تراســت 
چندجانبــه ی  انحصــار  درهم شکســتن  و  ممانعــت  بــرای 
ــدود  ــانه یی را مح ــای رس ــدرت غول ه ــد ق ــانه یی، می توانن رس
ــات  ــر خدم ــی ب ــاده ی رســالت ژورنالیســِم مبتن ــه اع ــد و ب کنن
ــد  ــات می توانن ــن اقدام ــن ای ــانند. همچنی ــاری رس ــی ی عموم
مانــع آن شــوند کــه رونــد تجاری شــدْن دموکراســی را ترامپــی 

ــد. و رکــن چهــارم ]یعنــی مطبوعــات[ را فاســد کن
همان طــور کــه پویــش ترامــپ تــا حــد زیــادی روشــن 
می کنــد، امــروزه پوشــِش مطبوعــات از مســائل اجتماعِی بســیار 
ــدارد.  ــک ن ــن دموکراتی ــای بنیادی ــا ایدئال ه ــی ب ــر مطابقت خطی
ــا دنبال کــردن  رســانه ها ی خبــری نبایــد اجــازه داشــته باشــند ب
بی محابــاِی انگیزه هــای منفعت طلبانــه بــه دیگــران آســیب 
ــی .بی. اس  ــرای س ــوری ب ــن کار »بدج ــر ای ــا اگ ــانند، حت برس
ــانه ها«  ــردن رس ــش از »ترامپ  وارک ــِخ پی ــد. تاری ــوب« باش خ
نوعــی منطــق تجــارِی درونــی را عیــان می ســازد کــه درنهایــت 

به دنبــال ســرگرم کردن اســت و نــه آگاهی بخشــی.
ــام  ــه نظ ــد ک ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــخ ب ــن تاری ــالوه، ای به ع
کنونــی اجتناب ناپذیــر نبــوده اســت، بدیــن معنــا کــه مســیرهای 
ــت. در  ــده اس ــری نش ــه پیگی ــته ک ــود داش ــز وج ــری نی دیگ
مــدل  مقابــل  در  بدیلــی  از  اصالح طلبــان   ،19۴0 دهــه ی 
ــن  ــی ای ــا بازیاب ــد. ب ــتیبانی کردن ــرکتی« پش ــی ش »اختیارگرای
جنبــش فراموش شــده، می توانیــم کم کــم بــه ایــن تصــور 
برســیم کــه یــک نظــام رســانه یی بســیار متفــاوت ممکــن بــود 

ــت. ــن اس ــز ممک ــان نی و همچن


