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روسیه: 
طرحی را برای تجهیز ارتش افغانستان آماده می کنیم 
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پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

ایستگاِه قرار و قلیان
عصرها مملو از مشتری می شود. دود تا خرخره ی سقف  باال می آید. ردیفی 
از میزها و چوکی ها، زیر نور کمرنگ سالن زیر زمین، چیده شده است. آدم ها  
سر به سر می نشینند و چهره به چهره به هم زل می زنند. یکی الی انگشتان 
با دستی دیگر،  آیفون و  بر  نازکش سیگرت می فشارد و دیگری، دستی 
لوله ی قلیان را بر لب می چسپاند. یکی از شعر می گوید و دیگری از میتینگ 
روز جمعه خبر می دهد. یکی از کنسرت روز شنبه تعریف می کند و دیگری 
کتابش  جلد  طرح  از  یکی  می زند.  حرف  غنی  اشرف  معوق  کابینه ی  از 
می گوید و دیگری از فیِس سمسترش می نالد. یکی  از برگزاری تظاهرات 
خبر می دهد و دیگری کارت نمایشگاه نقاشی اش را پخش می کند. یکی  از 
مشکالت روزنامه اش زبان می گشاید و دیگری از طرح های جدیدش برای 

ایجاد یک دانشگاه نظر می خواهد...
دختراِن گیسو افشان و پسراِن خرامان، خلوت تمام اتاق ها را می  تارانند. پسر 
و دختری که در گوشه ای نشسته اند، گویی، دل به هم امانت می دهند، بدون 
آن که از مالمِت چشمی ابا ورزند. دختران و پسرانی که گوش تا گوِش یک 
میز را گرفته اند، نگاه ها وسخن های شان را با هم تقسیم می کنند، بدون 

آن که شماتتی  دلِ شان را بلرزاند.
پاتوِق  قلیان.  ایستگاه قرار و  تاج بیگم«؛  این جا، کابل است. »رستورانت 
روشنفکر و هنرمند و داستان نویس و فعال مدنی و دانشجو و عاشق و استاد 
دانشگاه و کارمند دولت. این جا کسی از »آمِر« امر به معروف و نهی از 
منکر نمی هراسد. کسی خودش را سانسور نمی کند و دیگری را نیز به خاطر 
هم صحبتی و دست دادن با دختران و زنان، یا به خاطر عقیده و قبیله، متهم 
نمی کند. این جا نمایشگاه سلیقه ها و ذایقه ها و رنگ هاست. جای قهر و 
آشتی، مرکز بحث سیاسی و گفت وگوی ادبی و کانون عشق ورزی، دوستی 

اجتماعی و آشنایی فردی و گروهی است.
این جا پاریس و لندن و برلین نیست؛ لِب دریای خشکیده ی کابل است که 
تجربه ی لندن و پاریس و برلین را باز نمایی می کند. دنیای این پاتوق اما، 
دنیای رهبران نیست. دنیای مالیان نیست، دنیای سیاف و محسنی نیست. 
که  است  نسلی  دنیای  نیست.  هم  زره سوار  کاخ نشینان  و  وزیران  دنیای 
شوکت تغییر را تجربه می کنند، طعم آزادی را می چشند و شربت دموکراسی 

را می آزمایند.
این جا، جایی است که دارد الگوی یک فرهنگ را بنیان می گذار د: فرهنگ 
تعامل و گفت وگو و دگر اندیشی. این جا، دوستی زن و مرد و گفت وگوی پسر 
و دختر، تابو و امر منَکر و ممنوع و مفسدانه و قصاص آور و غیرت برانگیز 
نیست. این دوستی، ضرورت انسانی و قوام هویت بشری تعریف می شود. 
و  تعامل ها  و  دوستی ها  همین  از  اجتماعی  شکیبایی  و  جنسیتی  برابری 

گفت وگوها و سخن ورزی ها آغاز می شود.
کاستن از تعصب ها و پیش داوری ها...                     ادامه در صفحه 5
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امروز در پی تغییر »مأموریت جنگی« به »مأموریت حمایت قاطع« نیروهای ناتو به صورت 
فزیکی افغانستان را ترک می کنند. من  که دیروز در شلوغ هواپیماها توانستم در میدان 
قندهار نشست کنم و مأموریتی را به اتمام برسانم، به خوبی می توانستم محموله های 
تجهیزات نظامی ناتو در میدان هوایی قندهار در حال انتظار بارگیری در هواپیما های 
مسافربری را ببینم. سربازان امریکایی و سربازان سایر کشورهای ناتو جشن خروج از 
باران چراغ های رنگی فضای میدان  بودند.  برپا کرده  را  افغانستان  نام  به  »جهنم« ی 
قندهار را دگرگون کرده بود. صدای باز کردن بطری های مشروب از هر بارک و دفتر 
به گوش می رسید. صدای پیاله هایی که با ندای »چیرز « توأم بود، از کنار هر دروازه ا ی 
شنیده می شد. صدای موسیقی، رقص و پای کوبی از گوشه  گوشه ی میدان هوایی قندهار 
گوش ها را نوازش می داد. سربازانی  هم با خانواده های شان در حال تماس تیلفونی بودند 
و با صدای بلندتر از معمول از آمدن شان به سوی خانه خبر می دادند. میدان هوایی قندهار 
اما معجونی از انسان ها را در خود ش جمع کرده بود. تعدادی از سربازان برای یادبود از 

قربانیان حوادث در افغانستان، شمع افروخته بودند و ساکت ...

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان
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حقوق دانان  اتحادیه ی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
و  کردند  انتقاد  کابینه ی جدید  معرفی  در  تأخیر  از 
تنش  سیاسی  از هر نوع  برای جلوگیری  که  گفتند 
باید  عبداهلل  و  غنی  اشرف  جدید،  بحران  ایجاد  و 
کنند.  معرفی  نزدیک  آینده ی  در  را  نامزدوزیران 
آنان با تأکید گفتند که »حکومت داری سرپرست« 
این گونه   به  باید  و  دارد  خطرناکی  عواقب 

حکومت داری پایان داده شود.
حقوق دانان  اتحادیه ی  رییس  غیور،  عبدالغفور 
پیهم  »عهد شکنی های  نام  زیر  نشستی  در  دیروز 
تأخیر  که  گفت  ملی«  وحدت  فراقانونی  حکومت 
در  را  جدی  مشکالت  جدید  کابینه ی  معرفی  در 
به وجود  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  عرصه های 

با  را  کابینه   جدید  حکومت  »رهبران  است:  آورده 
توجه به شایسته ساالری، لیاقت و تخصص به زودی 

معرفی کند«.
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  ماه  سه  از  بیش 
اختالف  دلیل  به  آن  کابینه ی  هنوز  اما  می گذرد، 
فعاالن  ملی،  شورای  اعضای  است.  نشده  معرفی 
مدنی و شهروندان تأکید دارند که اعضای کابینه ی 
رای  دریافت  برای  روان  هفته ی  در  باید  جدید 
اعتماد به مجلس معرفی شوند. دیروز مجلس سنا 
نشود،  معرفی  به زودی  کابینه  اگر  که  داد  هشدار 

مردم تظاهرات می کنند.
کنونی  شرایط  دیروز  نیز  حقوق دانان  اتحادیه ی 
توجه  با  که  کرد  اعالم  و  خواند  را حساس  کشور 

به پس لرزه های بحران انتخابات ریاست جمهوری 
عرصه ها  تمام  در  مردم  زندگی  وضعیت  گذشته، 
معرفی  به زودی  کابینه  اگر  و  است  کننده  نگران 
مواجه  جدید  چالش های  با  شهروندان  نشود، 

خواهند شد.
مسئوالن این اتحادیه هشدار دادند که اگر رییس 
جدید  کابینه ی  به زودی  اجرایی  رییس  و  جمهور 
مدنی  جامعه ی  نهادهای  با  آنان  نکنند،  معرفی  را 
آرزوهای  تحقق  راه  ملل،  سازمان  مشوره ی  به 
مددزی،  احمد  گل  می کنند.  جست وجو  را  مردم 
حکومت  تشکیل  حقوق دانان،  اتحادیه ی  معاون 
مردم  که  گفت  و  خواند  فراقانونی  را  ملی  وحدت 
افزود که مردم  او  بنابر مجبوریت پذیرفتند.  را  آن 

و  تروریزم  تهدیدهای  بحران،  از  جلوگیری  برای 
جنگ های نیابتی حکومت وحدت ملی را پذیرفتند؛ 
مطابق  نباید  حکومت  این  رهبران  اکنون  اما 
خواست های شخصی شان حرکت کنند. اتحادیه ی 
حقوق دانان هشدار داد که تأخیر در معرفی کابینه، 

کشور را به سوی بحران خطرناک سوق می دهد.
انتقاد کرد   این اتحادیه هم چنان از حکومت جدید 
بازگشایی  از  غیر  به  ماه  مدت سه  در  که  گفت  و 
است.  نکرده  دیگری  کار  بانک،  کابل  قضیه ی 
که  خواست  حکومت  از  حقوق دانان  اتحادیه ی 
برگزاری  زمینه  ی  سیاسی،  توافق نامه ی  مطابق 
جرگه ی بزرگ را برای  تعدیل قانون اساسی فراهم 
کند و هم چنان در نظام انتخاباتی اصالحات بیاورد.

سنا  مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
از تأخیر در معرفی  این مجلس  در نشست دیروز 
کابینه بار دیگر انتقاد کردند و گفتند که اگر سران 
حکومت در آینده ی نزدیک نامزدوزیران را معرفی 
می شود.  آغاز  کشور  در  مردمی  تظاهرات  نکنند، 
اگر  گفتند،  دیگر  سناتوران  از  برخی  هم چنان 
مشکالت شان  حل  توانایی  عبداهلل  و  غنی  اشرف 

را ندارند، باید استعفا دهند.
رفیع اهلل گل افغان، معاون این مجلس ادامه ی کار 
که  افزود  و  خواند  تحمل  غیر قابل  را  سرپرستان 
مردم دیگر تحمل نا امنی و گرسنگی را ندارند. اگر 
مدنی  حرکت های  نشود،  معرفی  به زودی  کابینه 

اساس،  داوود  آن  به دنبال  می شوند.  راه اندازی 
غنی  آقای  اگر  که  گفت  سنا  مجلس  دیگر  عضو 
ندارند،  را  توانایی حل مشکالت  کابینه  عبداهلل  و 
جست وجو  را  راه حل  مردم  خود  تا  دهند  استعفا 

کنند. 
سنا  مجلس  عضو  جمشیدی،  اکبر  علی  هم چنان 
گفت و گوی  در  عبداهلل   و  غنی  اشرف  که  گفت 
کنند.  حل  را  کابینه  معرفی  مسئله ی  رو  در  رو 
جدید  حکومت  سران  دیگر  سناتوران  از  شماری 
تشکیل  از  کردند.  متهم  وعده خالفی  به  را 
می گذرد؛  ماه  سه  از  بیش  ملی  وحدت  حکومت 
دلیل  به  حکومت  این  کابینه ی  اعضای  هنوز  اما 

اختالف های سیاسی معرفی نشده اند.
مجلس  کمیسیون های  رییسان  و  اداری  هیأت 
برای  روان  هفته ی  دوشنبه  روز  به  نمایندگان 
با  آن  تأخیر  دلیل  و  کابینه  زودتر  هرچه  معرفی 
گفت و گو  و  دیدار  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
تأخیر  دلیل  دیدار  این  در  اجرایی  رییس  کردند. 
تیم  درو نی  اختالف  را  جدید  کابینه ی  معرفی 

اشرف غنی، رییس جمهور کشور عنوان کرد.
او با اشاره به این که نامزدوزیران پیش نهادی وی 
تاکنون صرف  افزود که  آماده شده،   برای معرفی 
دو نامزد وزیر از سوی رییس جمهور مشخص شده 
به  وزارت   13 قبلی،  توافق های  اساس  بر  است. 

رییس جمهور و 12 وزارت به عبداهلل تعلق گرفته 
اول  ایزدیار، معاون  این حال، محمدعلم  با  است. 
کابینه  معرفی  در  تأخیر  که  گفت  سنا  مجلس 

مشکالت متعدد ی را به وجود آورده است.
زودتر  هرچه  باید  حکومت  که  افزود  ادامه  در  او 
در  را  دل سوز  و  مسلکی  متعهد،  شایسته،  افراد 
سنا  مجلس  اول  معاون  کند.  معرفی  کابینه 
و  خواند  ناکام  تجربه ی  کشور  در  را  سرپرستی 
گفت که ادامه ی این روند باور مردم را نسبت به 
حکومت کم می کند. در حال حاضر تمام وزارت ها 
سرپرستان  توسط  کشور  کلیدی  ریاست های  و 

اداره می شوند.

ارگان های  اداره  ی  مقام های  روز:  اطالعات 
خواندند  زمان گیر  را  جدید  والیان  تقرری  محلی 
و  آغاز شده  روند  این  حال حاضر  در  که  گفتند  و 
غورزنگ،  تواب  می رود.  پیش  مشکل  کدام  بدون 
والیان  اکنون  اداره دیروز گفت که  این  سخنگوی 
و  لیاقت  اساس  بر  جمهور  رییس  سوی  از  جدید 

شایستگی انتخاب می شوند.
چه  جدید  والیان  تقرری  که  نکرد  او مشخص  اما 
زمانی پایان می یابد. از تشکیل حکومت جدید بیش 

از سه ماه می گذرد؛ اما سران این حکومت تاهنوز 
صرف دو تا سه والی جدید را مقرر کرده اند . این در 
حالی است که انتقادهای نهادهای مدنی و اعضای 
شورای ملی نسبت به تأخیر معرفی کابینه و تقرری 

والیان جدید افزایش یافته است.
تقرر  دارند که کار حکومت در قسمت  تأکید  آنان 
پیش  کندی  به  محلی  مقام های  دیگر  و  والیان 
می رود. اشرف غنی چندی پیش با صدور فرمانی 
سرپرست  جدید،  والیان  تقرر  تا  را  والیان  تمام 

صالحیت های  فرمان،  این  اساس  بر  کرد.  تعیین 
تقرری  حق  آنان  و  شده  محدود  سرپرست  والیان 

و برکناری کارمندان را ندارند.
که  می گویند  سنا  مجلس  اعضای  حال،  این  با 
والیت ها  در  را  مشکالت  سرپرستان  کار  ادامه ی 
معاون  افغان،  گل  رفیع اهلل  است.  داده  افزایش 
که  گفت  آزادی  رادیو  به  دیروز  مجلس  این  دوم 
انجام  درست  به طور  را  وظایف شان  سرپرستان 
نمی دهند و این مسئله باعث افزایش مشکالت در 

والیت های کشور شده است.
اشرف غنی چند روز پیش در یک اقدام، حدود 30 
برکنار  وظایف شان  از  هرات  والیت  محلی  مقام  
والی  وحیدی،  فضل اهلل  سید  این  از  پیش  کرد. 
غنی  جمهور  رییس  سوی  از  نیز  هرات  پیشین 
اداره ی مستقل  این حال، مسئوالن  با  برکنار شد. 
در  غنی  اشرف  که  می گویند  محلی  ارگان های 
تالش گماشتن افراد الیق و شایسته در ادار ه های 

محلی است.

مواد  با  مبارزه  وزارت  روز:  اطالعات 
مخدر، کشت و قاچاق مواد مخدر را چالش 
که  کرد  اعالم  و  خواند  کشور  در  بزرگ 
شده،  ارائه  معلومات  از  بعضی  اساس  بر 
در  بزرگ  حوزه های  و  شهرها  در  پولیس 
ابراهیم  دارد.  دست  مخدر  مواد  فروش 
داخله  وزارت  از  وزارت  این  معین  ازهر، 
خواست که در این زمینه وضاحت دهد و 

برای مبارزه با مواد مخدر اقدام کند.
مبارز راشدی، وزیر پیشین وزارت مبازره با 
مواد مخدر نیز چندی پیش در نشستی در 
کابل از افزایش 7 درصدی کشت کوکنار 
در سال روان خبر داد و گفت که شماری 
از مقام های حکومت در قاچاق مواد مخدر 
دست دارند. اما او در این زمینه از کسی نام 
نبرد و گفت که برای محو کشت کوکنار به 
اراده ی سیاسی و اقدام  منطقه  ای نیاز است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز  نشستی 
یک روزه را برای جلوگیری از فروش مواد 
مخدر توسط پرچون فروشان در شهر کابل 
و هم چنین بررسی عوامل افزایش معتادان 

در کابل برگزار کرد. معین این وزارت در 
کابل  شهر  در  که  گفت  شده  یاد  نشست 
300 هزار معتاد وجود دارند و این معتادان 
مصرف  مخدر  مواد  کیلو   300 رو زانه 

می کنند.
و  داخلی  مافیا ی  که  افزود  ادامه  در  او 
کشت  از  دالر  میلیارد   ۶۸ ساالنه  خارجی 
مواد مخدر سود می برند. چندی  قاچاق  و 
مبلغ  طالبان  که  بود  شده  گزارش  پیش 
کشت  از  را  جنگی شان  هگفت  تجهیزات 
با  می آورند.  به دست  مخدر  مواد  قاچاق  و  
و  قاچاق  کشت،  گراف  سال،  هر  گذشت 
یافته  افزایش  کشور  در  قاچاق بران  تعداد 

است.
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  معین 
را  نا امنی  عوامل  از  یکی  دیروز  نشست 
و  خواند  مواد مخدر کشور  افزایش کشت 
گفت، برای مبارزه با این پدیده باید اقدام 
شود. او افزود که سطح کشت مواد مخدر 
افزایش  حال  در  اکنون  تا   2001 سال  از 
سالم،  حکومت داری  مشکل،  این  و  بوده 

چالش  با  کشور  در  را  انکشاف  و  امنیت 
مواجه کرده است.

ازهر در ادامه تأکید کرد که مبارزه با مواد 
نیست،  وزارت  یک  وظیفه ی  تنها  مخدر 
بلکه تمام وزارت ها و مردم برای مبارزه با 
مواد مخدر تالش کنند. اما او اطمینان داد 
که وزارت مبارزه با مواد مخدر با امکانات 
اندک به تالش های خود در مبارزه با مواد 

مخدر در سراسر کشور ادامه خواهد داد.
به دنبال آن، هارون رشید شیرزاد، سرپرست 
در  که  گفت  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
حال حاضر پرچون فروشان، مواد مخدر را 
به آسانی به فروش می رسانند. او افزود که 
مواد  ضبط  و  کشف  سطح  قبل  سال  سه 
گراف  اواخر  این  در  اما  بود؛  بلند  مخدر 
قاچاق بران  تعداد  ولی  یافته،  کاهش  آن 
عبدالبصیر  است.  یافته  افرایش  افزایش 
اداری و مالی وزارت صحت  سرور، معین 
عامه در نشست دیروز گفت که قاچاق بران  
بزرگ مواد مخدر باید از سوی دولت اعدام 

شوند. 

اطالعات روز: شش پولیس محلی بر یک دختر نوجوان در والیت کاپیسا به 
گونه ی گروهی تجاوز جنسی کرده و سپس وی را برهنه و در حالت خون آلود 
در سرکی رها کرده اند. این دختر 12 ساله ساعت ها در سرکی در بالتکلیفی 
قرار داشته و بعد برای تدوای به یکی از شفاخانه های والیت کاپیسا انتقال داده 
شده است. هنوز عامالن تجاوز جنسی راکیه 12 ساله از سوی دولت بازداشت 
نشده اند؛ اما اعضای خانواده ی این دختر همراه با ده ها باشنده ی والیت کاپیسا 
و مسئوالن نهادهای حمایت از حقوق زن وارد کابل شدند و از دولت خواستند 
که عامالن تجاوز بر راکیه را به اشد مجازات محکوم کند. در جریان سال 
روان  پس از حادثه ی پغمان، این دومین حادثه ی غم انگیز خوانده می شود. 
هم چنان باشندگان و مسئوالن نهادهای حمایت از حقوق زن والیت کاپیسا 
دیروز در گردهمایی در مقابل شورای ملی کشور از اشرف غنی و نمایندگان 
مردم در مجلس نمایندگان خواستند که عامالن تجاوز جنسی بر دختر نوجوان 
را گرفتار و مانند عامالن حادثه ی پغمان به دار آویزان کند. آنان هشدار دادند 
که اگر عامالن تجاوز گروهی بر این دختر به دار آویخته نشوند، فرهنگ تجاوز 
بر دختران نوجوان و کودکان در کشور بیش تر از هر زمانی افزایش می یابد و در 
این صورت، اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش خواهد یافت. این رویداد 
حدود ده روز پیش در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا رخ داده است.  در همین 
حال، عبدالقدیر، کاکای راکیه می گوید که عامالن تجاوز بر دختر برادرش از 
حمایت عزیز رحمان، معاون والی کاپیسا و میرداد نجرابی، نماینده ی این مردم 
در مجلس برخوردار هستند. قرار است شماری از مسئوالن نهادهای حمایت از 
حقوق زن و باشندگان والیت کاپیسا در روزهای آینده در این مورد با اشرف 

غنی دیدار کنند.

طرح  روی  کار  از  روسیه  دولت  روز:  اطالعات 
یک توافق نامه  برای تجهیز نیروهای امنیتی کشور 
خبر داده و اعالم کرده است که در تقویت ارتش 
افغانستان سهم می گیرد. ضمیر کابلوف، نماینده ی 
روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  ویژه ی 
که  است  گفته  ایترتاس  خبرگزاری  به  به تازگی 
نیروهای  تسلیحاتی  اکماالت  منظور  به  طرحی 

افغانستان در آینده آماده می شود.
برگیرنده ی  در  توافق نامه  این  او، طرح  گفته ی  به 
کدام قرارداد مشخص نیست؛ اما برای قراردادهای 
حاضر  حال  در  می دهد.  حقوقی  چهارچوب  بعدی 
گروه های  با  مبارزه  برای  امنیتی  نیروهای 
نیازمند سالح های  از سرحدات،  تروریستی و دفاع 

سنگین اند و حکومت از امریکا و ناتو می خواهد که 
این نیروها را تجهیز کنند.

داخله ی  امور  وزیر  داوودزی،  عمر  پیش  چندی 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  پیشین 
جبهه های  از  برخی  در  طالب  تجهیزات شورشیان 
بر  است.  بوده  پولیس  تجهیزات  از  قوی تر  جنگ 
اساس گزارش های ارائه شده، نیروهای اردوی ملی 
نیز در بخش سالح های سنگین و قوای هوایی با 

مشکل جدی مواجه اند.
چندی پیش روزنامه ی »استارز ایند استراسپس« از 
ارتش گزارش تهیه کرد و در  تانک   یگانه  کندک 
آن آمده بود که ارتش افغانستان هنوز در برخی از 
موارد از تانک های کهنه ی »تی- ۶2 و تی- 55« 

دهه    سه  در  تانک ها  این  می کند.  استفاده  روسی 
جنگ در کشور فعال بوده و در حال حاضر به دلیل 

کهنگی در میدان جنگ خوب کار نمی دهند.
ناتو،  و  امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  از  اما پس 
امریکا  که  کرد  اعالم  کشور  ملی  دفاع  وزارت 
است.  داده  را  امنیتی  نیروهای  تجهیز  وعده ی 
این وزارت گفته  جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی 
و  چرخ بال   ۶0 از  بیش  امریکا  است  قرار  که  بود 
اردوی  نیروهای  اخیتار  در  را  جنگی  هواپیماهای 

ملی قرار دهد.
جمهور  رییس  ویژه ی  نماینده ی  حال،  این  با 
روسیه می گوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی 
اما  دارند؛  اختیار  در  جنگی  سالح های  افغانستان 

این نیروها هنوز نیازمند اکماالت نظامی اند. او در 
تأکید کرده است که گروه  بخش دیگر سخنانش 
داعش در تالش نفوذ  در افغانستان است؛ اما این 
نفوذ در میان شورشیان  تالش شاید بیش تر روی 

محلی باشد.
دولت  وی،  معلومات  اساس  بر  می گوید،  کابلوف 
را  آن  از  بیش تر  یا  صد نفری  گروه  یک  اسالمی 
با نفوذ  او،  افغانستان فرستاده است. به گفته ی  به 
در  مسلح  شورشیان  تکتیک های  در  تغییر  داعش 
اما  است.  مالحظه  قابل  به وضاحت  افغانستان  
کابلوف تأکید کرده است که گروه شورشی دولت 
اسالمی این قدرت را ندارد تا به افغانستان بیاید و 

کابل را تصرف کند.
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واکنش تند مجلس سنا به  معرفی نشدن نامزدوزیران

اداره  ی ارگان های محلی: روند تقرری والیان زمان گیر است

پولیس در فروش مواد مخدر دست دارد
تجاوز شش پولیس محلی

 بر یک دختر نوجوان در کاپیسا

روسیه: طرحی را برای تجهیز ارتش افغانستان آماده می کنیم 

بازی های پشت پرده 
در معرفی کابینه

و  کابینه  اعضای  معرفی  برای  جمهور  رییس  وعده های 
از  پس  یکی  مورد  این  در  نمایندگان  مجلس  مهلت های 
دیگری خاتمه می یابند؛ اما هنوز هم از معرفی کابینه خبری 
سوی  از  کابینه  اعضای  مورد  در  که  لیست هایی  نیست. 
شده  پخش  و  نشر  سیاسی  آدرس های  برخی  و  رسانه ها 
و  شدند  فراموش  دوباره  هفته ها  و  روزها  گذشت  با  بودند، 
خبرهای حاکی از موافقت رییس جمهور و رییس اجرایی در 
مورد تقسیم قدرت و گزینش افراد در این پست ها جای شان 
را به تردید و نگرانی داده اند. پیش از این سخنگویان ریاست 
جمهوری و ریاست اجرایی از تفاهم دو رهبر در مورد تقسیم 
کرسی ها و گزینش افراد در این پست ها سخن گفته بودند 
منتشر  وزارت خانه ها  از  تعدادی  مورد  در  نیز  لیست هایی  و 
شده بودند؛ اما اکنون هیچ کسی سراغ آن لیست ها نمی رود 
با  بگوید.  سخن  قاطعانه  آن ها  مورد  در  نمی توا ند  کسی  و 
افراد  گزینش  و  کرسی ها  تقسیم  معادله ی  روز  هر  گذشت 
سر  تازه ای  متغیر های  و  شده  پیچیده تر  پست ها  این  در 

بر می آورند. 
جدی  مشکل  فعال  می شود  گفته  خبرها  آخرین  اساس  بر 
میان رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر چگونگی رهبری 
دلیل  منابع  برخی  و  است  کرده  بروز  داخله  امور  وزارت 
کرده اند.  ذکر  عامل  همین  نیز  را  کابینه  معرفی  در  تأخیر 
می خواهد  یک شخص  جمهور  رییس  خبر،  این  اساس  بر 
اما  معرفی شود؛  داخله  امور  وزارت  در  بی طرف  و  مسکلی 
مساویانه ی  تقسیم  اساس  بر  که  دارد  ادعا  عبداهلل  د کتر 
باید  و  آن هاست  سهم  وزارت  این  حکومتی،  کرسی های 
یکی از گزینه های وی از تیم اصالحات و هم گرایی در این 
پست معرفی شود. البته این فقط یک خبر تأیید ناشده است؛ 
اما نشانه ها حکایت از اختالفات جدی میان سران حکومت 
وحدت ملی بر سر معرفی کابینه و گزینش افراد در آن دارند. 
افزون برآن، زمزمه هایی وجود دارند که برخی از چهره ها و 
جریان های سیاسی در تالش اختصاص دادن کرسی   وزارت 
به طالبان و حزب اسالمی نیز می باشند. گفته می شود رییس 
جمهور و رییس اجرایی از سوی این افراد تحت فشار قرار 
وحدت  حکومت  در  اسالمی  حزب  و  طالبان  سهم  تا  دارد 
ملی در نظر گرفته شود و آن ها را از این طریق به پروسه ی 
سیاسی ادغام کنند. این افراد هم اکنون در داخل  و خارج 
خواست  تا  می نمایند  تالش  جمهور  رییس  اطراف  و  ارگ 
و  خبرها  این  کنند.  اعمال  کابینه  تشکیل  روند  در  را  خود 
رسمی  نهاد  یا  هیچ شخص  از سوی  تاکنون  نیز  زمزمه ها 
تأیید نشده؛ اما آنچه واقعیت دارد، این است که اختالفات 
زیاد و آشفتگی شدیدی زیر پوست این وضعیت وجود دارد. 
هیچ سند مکتوب و برنامه ی مدونی در روند تقسیم قدرت 
دولت  تشکیل  تفاهم نامه ی  ندارد.  و جود  کابینه  تشکیل  و 
وحدت ملی و دیگر سندهای از این قبیل از الزامیت کافی 
تالش  سیاسی   جریان    و  شخص  هر  و  نیستند  برخوردار 
در  قدرت  تقسیم  معادله ی  از  را  بیش تری  سهم  می نماید 
از  کنند.  خود  آن  از  ملی  وحدت  دولت  کابینه ی  تشکیل 
اجرایی در مورد  به تصمیم رییس جمهور و رییس  این رو، 

تشکیل دولت وحدت ملی هیچ اطمینانی وجود ندارد. 
این وضعیت بالتکلیفی و تأخیر در معرفی کابینه بر زندگی 
است.  گذاشته  فراوان  منفی  تأثیرات  دولتی  امور   و  مردم 
آینده ی  از  ترس  و  یافته  کاهش  سرمایه گذاری  میزان 
پیش بینی ناپذیر در کشور، تاجران و سرمایه گذاران را نگران 
کرده است. اکنون کارها و برنامه های مهم و کالن نهادهای 
دولتی به دلیل نبود وزیر یا رییس متوقف اند. کار و بار مردم 
این  است.  افتاده  رونق  از  دلیل  همین  به  نیز  افغانستان 
وضعیت مردم افغانستان را خسته کرده است. رییس جمهور 
و رییس اجرایی باید هرچه زودتر بر سر تقسیم کرسی های 
وزارت به تفاهم برسند و اعضای کابینه ی جدید افغانستان 
را برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نمایند.

چهارشنبه
10جدی
1393
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شماره746

روزیادداشت

شهریار فرهمند



امروز در پی تغییر »مأموریت جنگی« به »مأموریت حمایت قاطع« 
نیروهای ناتو به صورت فزیکی افغانستان را ترک می کنند. من  که 
دیروز در شلوغ هواپیماها توانستم در میدان قندهار نشست کنم 
و مأموریتی را به اتمام برسانم، به خوبی می توانستم محموله های 
انتظار  حال  در  قندهار  هوایی  میدان  در  ناتو  نظامی  تجهیزات 
بارگیری در هواپیما های مسافربری را ببینم. سربازان امریکایی 
و سربازان سایر کشورهای ناتو جشن خروج از »جهنم« ی به نام 
افغانستان را برپا کرده بودند. باران چراغ های رنگی فضای میدان 
قندهار را دگرگون کرده بود. صدای باز کردن بطری های مشروب 
با  پیاله هایی که  بارک و دفتر به گوش می رسید. صدای  از هر 
ندای »چیرز « توأم بود، از کنار هر دروازه ا ی شنیده می شد. صدای 
موسیقی، رقص و پای کوبی از گوشه  گوشه ی میدان هوایی قندهار 
گوش ها را نوازش می داد. سربازانی  هم با خانواده های شان در حال 
از آمدن شان  از معمول  بلندتر  با صدای  تیلفونی بودند و  تماس 
به سوی خانه خبر می دادند. میدان هوایی قندهار اما معجونی از 
انسان ها را در خود ش جمع کرده بود. تعدادی از سربازان برای 
و  بودند  افروخته  شمع  افغانستان،  در  حوادث  قربانیان  از  یادبود 
ساکت  و آرام در گوشه  ای »آب جو« سر می کشیدند و اشک شادی 
و غم را هم زمان می ریختند. تعدادی هم با دیده ی نفرت و انزجار 
به سوی سربازانی  که امروز از افغانستان به مقصد ایاالت متحده ی 
امریکا پرواز خواهند کرد، می دیدند و به گونه  ای حسادت می کردند 
که چرا در لیست منتظران در »دوزخ زمینی« باقی مانده اند. در 
گیرودار سربازان ناتو، سربازان افغانستانی اما نیز  سرخوش و مست 
بودند. در طول برنامه ی انتقال صدها سرباز »از خاک« بلند شده و 
دارای ثروت غیرمعمول گردیده اند و این همه دست آورد را مدیون 
نیروهای خارجی می انگارند. همین کیش سربازان با سربازان ناتو 
بذله می گفتند و به شادی و خوش حالی آن ها می افزودند. سربازان 
در  که  را  اشیایی  قدیم«،  »یار  از  دل جویی  برای  نیز  امریکایی 
ایاالت متحده به آن نیاز ندارند، به این سربازان هدیه می کردند. 
هواپیماهای  شلوغ  شاهد  پس  این  از  قندهار  میدان  نهایت  در 
برای من که شغلم خلبانی است،  بود. حد اقل  مختلف نخواهند 
درد سر حرف زدن با »تاور« )کنترولر هوایی( کم تر می شود و از 
این پس راحت تر می توانم در مکان دل بخواهی ام در میدان قندهار 

نشست  کنم.
)رقص خانه ( »دیسکوتیک ها«  شاهد  پس  این  از  قندهار  میدان 
نخواهند  ضرورت  امریکایی  سربازان  بود.  نخواهد  پنهان  های 
داشت که به »سایت های دوست یابی« برای »خوش گذرانی« در 
درون میدان قندهار مراجعه کنند. راحت و با دل آرام می توانند 
دختر«  با »دوست  دیگر  یا کشور های  متحده  ایاالت  هوای  در 
و »خانم و شوهر« شان به خوش گذرانی بروند. در این میان، کار 
برای سربازان افغانستانی سخت می شود. حفاظت از میدان قندهار 
که به صورت کامل حاال »افغانیزه« شده، کاِر ساده  ای نیست؛ به 
باالخره  و  نظامی  پایگاه های  در سایر  امنیت  تأمین  همین گونه، 
در افغانستان. خوانندگان عزیز به یاد دارند که در بخش دوم این 
ارقام نیروهای امنیتی در زمان حکومت نجیب سخن  از  نوشته 
راندیم که به 302000 نفر در مجموع می رسید و با آن رقم درشت 
و در حالی  که توپ، تانک، طیاره و سایر سالح های خفیفه و ثقیله  
به مراتب بیش تر از حکومت کنونی را در اختیار داشت؛ اما با قطع 
حمایت مسکو از کابل، باالخره این حکومت سقوط کرد. حال، 
را در چه وضعیتی  افغانستان  ناتو  این است که  اساسی  پرسش 
ترک می کند؟ پایان »مأموریت جنگی« آیا متضمن پایان تاریخ 
یک جنگ است؟ به باور من، ناتو هیچ گاهی نتوانسته به مانند 
برجا  نظامی  و  اقتصادی  امکانات  دارای  و  مقتدر  دولت  روسیه 
بگذارد. بارها شنیده شده است که با قطع کمک های ناتو، دولت 
مأموران  و  امنیتی  نیروهای  به  نمی تواند  یک ماه  حتا  افغانستان 
دولتی معاش ماهانه ی شان را پرداخت کند. کمی ها و کاستی های 
دولت افغانستان در نبود حمایت ناتو و به خصوص ایاالت متحده ی 
امریکا، بیش تر از حوصله ی این سیاهه است. آنچه مهم است، »به 
خاطره سپرده شدن« جنگ در افغانستان است. معمواًل جنگ ها 
بعد از پایان و پیامدهای بعد از پایان جنگ به خاطره ها سپرده 
زیرا   در خاطره ها مهم است؟  می شوند. چرا سپرده شدن جنگ 
افغانستان  القاعده در  برابر تروریسم و شبکه ی  در  جنگ ظاهراً 
آغاز شد. القاعده ای که در افغانستان پناه گاه امن داشت و از سوی 
نیویارک  در  را  بین المللی  تجارت  مرکز  می شد،  حمایت  طالبان 
آماج قرار داد و 3000 نفر در آن حادثه کشته شد؛ اما در جنگ 14 
ساله ی افغانستان به مراتب بیش تر از 3000 نفر قربانی شدند. تنها 
قربانیان نیروهای امریکایی 347۸ نفر بوده است. گذشته از این  
قربانیان، کشورهای ناتو به هزارها نفر در افغانستان قربانی  دادند. 
از سوی دیگر، کشور ایاالت متحده ی امریکا و کشورهای ناتو در 
کنفرانس لندن به مردم افغانستان تعهد کردند که این کشور را 
تنها نمی گذارند و کمک های شان تا مدت نا مشخصی ادامه خواهند 

امریکا در  از روی دو مورد فوق جنگ  تاریخ  این حال،  با  یافت. 
افغانستان را ثبت خواهد کرد. نخست معنایابی برای جنگ در پرتو 
قربانی های ناشی از جنگ و دوم، در صورت عدم ایستاد  گی بر 
تعهد شان، کشورهای ناتو حمایت مردمی را در جنگ های مشابه 
بعدی از دست خواهند داد و این که حکومت افغانستان در معرض 

سقوط قرار خواهد گرفت.
خروج نیروهای ناتو از افغانستان از زوایای مختلف تاریخی در میان 
مردم مقایسه خواهد شد. جهانیان و مردم افغانستان بدون شک 
این کشور، دچار ذهنیت های مختلف  در  مقایسه ی جنگ ها  در 
خواهند شد. ذهنیت غالب اما »شکست« نیروهای ناتو را در این 
کشور تقویت می کند.  گذشته ی حقایق تاریخی  افغانستان نشان 
داده است که در مبارزه علیه »کفار« همواره »شورشیان« غالب 
بوده اند. جنگ افغان و انگلیس در زمان شاه شجاع نمونه ی بارز 
و روشن این مدعا ست. جنگ روسیه در افغانستان از نمونه ها ی 
دیگر  است. جنگ ویتنام و عراق نمونه های خارجی چنین مدعایی 
می توانند باشند. آنچه به صورت عموم ایده ی »شکست« ناتو را 
در  مشابه  تاریخی  نشانه های  و  دالیل  اشتراک  می کند،  تقویت 
ادعا  انگلیس ها  افغان،  و  انگلیس  جنگ  در  است.  جنگ ها  این 
برای  را  نظامی« محسوسی  و  اقتصادی  کردند که »زمینه های 
مبارزه  برابر »شورشیان«  در  تا  آورد،  فراهم خواهند  شاه شجاع 
کند. در جنگ روسیه توافق نامه ی جنف به صورت مشخص روسیه 
را مکلف می ساخت که حکومت به جا مانده در افغانستان را تقویت 
کند، چیزی  که روسیه تا مدت زمانی توانست به آن پابند باشد. 
در جنگ ویتنام امریکا ویتنام جنوبی را زمانی ترک کرد که برای 
حکومت تیو خبر از کمک های اقتصادی و نظامی منظم می داد. در 
جنگ عراق، امریکا با شعار »عراق را تنها نمی گذاریم« این کشور 
را ترک کرد . اکنون نیز در جنگ افغانستان ناتو با شعار »حمایت 
قاطع« این کشور را ترک می کند. الفاظ و چهره ها تغییر کرده اند و 
اما پیام در همه ی موارد فوق یکی بوده است و آن این که پس از 
خروج از یک کشور جنگ زده، کشورهای حامی به زودی آن کشور 
را فراموش می کنند. این در حالی است که در 14 سال گذشته 
نظامی،  اقتصادی،  لحاظ  از  را  افغانستان  نتوانست حکومت  ناتو 
زمانی  که  سازد.  »خودکفا«  حکومت داری  و  سیاسی  اجتماعی، 
نظامی کشورهای عضو  نیروی  هزار  پنجاه  و  از یک صد  باالتر 
از 45  افغانستان حضور داشتند، باالتر  امریکا، در  ناتو، به شمول 
درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زند  گی می کنند، چه تضمینی 
وجود دارد که در موجودیت 9 تا 10 هزار سرباز امریکایی، دولت 

افغانستان به سوی خودکفایی گام بردارد؟ 
روی دیگر سکه، شروع، میانه و پایان جنگ است. جنگ ها معمواًل 
با تعریف مشخصی آغاز می شوند، بر مبنای همان تعریف ادامه 
می یابند و بر مبنای همان تعریف پایان می پذیرند. هرگاه تعریف 
نا مشخص  به سوی  به خودی  خود  میانه  باشد،  نامشخص  جنگ 
شدن می گراید و پایان، مجهوِل مطلق می شود. در بخش سوم 
و چهارم این نگاشته، نگارنده ادعا داشت که شروع جنگ برای 
غربی ها مشخص، میانه ی آن  فرار و پایان برای شان نا مشخص 
در  تعریفی  نه  این جنگ  افغانستان  مردم  برای  است. هم چنان 
شروع داشته، نه تعریفی از میانه ی جنگ و نه  هم پایان جنگ 
 »PBS Newshour« نهاد  نمونه،  گونه ی  به  دارد.  وجود 
قندهار  و  هلمند  جنوبی  مناطق  در   2011 سال  در  را  تحقیقی 
راه اندازی کرد. در این تحقیق تصویر حمالت یازده سپتامبر )مرکز 
تجارت جهانی( در حال سقوط به 1000 نفر نشان داده شد ه و از 
آن ها پرسیده شده که »در مورد تصویر چیزی می دانند؟« در میان 
به جز  نمی دانسته،  مورد تصویر چیزی  در  تن، هیچ کسی   1000
یک نفر و او فرمانده ولسوالی مارجه بوده است. در پرسش نامه ی 
دیگر از 1000 نفر این پرسش مطرح می شود: »اسامه بن الدن 
در یازدهم سپتامبر مرکز تجارت جهانی را آماج قرار داد و ایاالت 
القاعده  متحده در پاسخ به آن و برای متالشی کردن شبکه ی 
حاال  و  کرد  حمله  افغانستان  به  الدن  بن  اسامه  دست گیری  و 
افغانستان دارای یک حکومت مقتدر و دارای اتوریته ی مرکزی 
از مجموع رقم  این حادثه چیزی می دانید؟«  آیا در مورد  است. 
فوق، ۸ درصد »بلی«، 11 درصد »نخیر« و ۸1 درصد »نمی دانم« 
پاسخ داده اند. هم چنان در این تحقیق نشان داده می شود که 70 
درصد مردم مناطق جنوبی و شرقی هدف امریکا را از حمله بر 
افغانستان »شیطانی« می انگارند.   تعریف جنگ که همانا »کشتن 
اسامه بن  الدن و تخریب النه های شبکه ی القاعده در افغانستان 
و جلوگیری از نفوذ دوباره ی القاده در افغانستان« باشد، در غرب 
نیز اهمیتش را از دست داده است. با کشتن اسامه بن الدن و 
و  ناتو  و طالبان،  القاعده  روابط  و متالشی کردن  القاعده  سران 
امریکا به هدف شان رسیدند و حضور این کشورها در افغانستان 
تعریف میانه ی جنگ را از دست داد و حاال جنگ را با »تعریف 

غیر مشخص« به پایان می رسانند. 

 با آنچه گفته آمدم، موضوعاتی هم در زمان حضور ناتو و نیروهای 
امریکایی در افغانستان الینحل باقی ماندند. معضل خط مرزی 
دیورند میان افغانستان و پاکستان نه تنها یک معضل تاریخی، 
بلکه معضلی بوده که جنگ امریکا در افغانستان را به درازا کشید. 
هرگز  گذشته  سال  در 14  امریکا  به خصوص  و  ناتو  کشورهای 
افغانستان  میان  تنش  ندادند.  نشان  معضل  این  به  روی خوش 
و پاکستان که رابطه ی مستقیم با خط دیورند دارد، بعد از خروج 
ناتو از افغانستان هم چنان پا برجا خواهد بود. از سوی دیگر، عدم 
تقویت نیروهای هوایی در افغانستان معضل بزرِگ دیگر  است. 
داخل  در  هلی کوپتر   275 نجیب  حکومت  زمان  در  افغانستان 
کشور و 100 هلی کوپتر حمایتی در خارج از کشور داشت.   اکنون 
دارد.  هلی کوپتر   150 از  کم تر  مجموع  در  افغانستان  حکومت 
هواپیما های جت جنگی و هلی کوپترهای حمایتی را هرگز در 14 
سال گذشته حکومت افغانستان تجربه نکرد. معضل دیگر، نا امنی 
و قوت بیش تر از انتظار طالبان است. در باره ی استراتژی طالبان 
در بخش چهارم این نوشته مفصل حرف زده ام. آنچه این جا الزم 
است به آن اشاره کنم، معضل گفت و گوی صلح با طالبان است. 
طوری  کرده ام،  اظهار  نوشته  این  نخست  بخش  در  قسمی  که 
از  ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  استراتژی  که  می شود  معلوم 
افغانستان و حضور نیروهای اندک امریکایی تنها یک هدف را 
دنبال می کند: گفت و گو با گروه طالبان در دو سال 2015 و 201۶. 
امریکا به هر عنوانی  که شده می خواهد با طالبان گفت  وگو کند و 
شاید تیوری »سپردن لوی قندهار را به طالبان و لوی پکتیا را به 
حقانی« عملی ساز د. قانون اساسی را تغییر دهد و قدرت را از مرکز 

به محالت انتقال دهد.
نتیجه گیری

نتیجه گیری  از همین رو، در  ندارد.  می گویند تکراِر احسن عیبی 
می کنم.  تکرار  دوباره  را  نوشته  این  چهارم  بخش  اخیِر  قسمت 
از  ناشی  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  سنگین  تلفات 
بدکاری های این نیروها در مناطق مختلف افغانستان بوده است 
که به تقویت طالبان و گروه های مسلح کمک کرده است. برای 
مثال، کشتن افراد بی گناه در پنجوایی در شب یازدهم مارچ 2012 
فبروری  در  بگرام  در  کریم  قرآن  سوزاندن  سرباز،  یک  توسط 
2012 و ادرار کردن سربازان امریکایی بر جسد های طالبان همه 
بی نظمی و عقده  ای بودن سربازان امریکایی را نشان می دهند. 
فرماندهی  برای  که  امریکایی  جنراالن  پتریوس،  و  آلن  جنرال 
مارچ  در  کردند،  وظیفه  ایفای  افغانستان  در  آیساف  نیروهای 
2012 به »فساد اخالقی« متهم شدند و اجباراً از وظیفه های شان 
نیروهای  هرگز  را  تلخی   تجربه ی  چنین  شدند.  سبک دوش 
رزمنده ی هیچ کشوری تجربه نکرده اند. شکنجه ی سربازان که در 
این اواخر از سوی کنگره ی ایاالت متحده فاش شد، همه نشان 
می دهند که نیروهای امریکایی از نبود یک استراتژی منظم خروج 
از افغانستان سخت رنج می برند. با آنچه گفته آمدم، برای مردم 
افغانستان و برای جهانیان جنگ »پایان یافته« تعریف می شود 
این جنگ ها  از  پایان می یابند، چیزی  که  زمانی  که جنگ ها  و 
باقی می ماند، »خاطره« است. جنگ  نیروهای ناتو پس از این به 
»جنگ خاطره ها« مبدل خواهد شد. حوادث و اتفاق هایی که پس 
افتادند، چگونه گی  شان دیگر  اتفاق  افغانستان  در  از سال 2001 
مهم نیست؛ آنچه مهم است، به خاطره سپردن این حوادث است. 
خاطره ها تنها تولید های فکری از گذشته نیستند، بلکه اتفاقاتی  
هستند که در اذهان باقی مانده اند. بدون شک، انسان ها نمی توانند 
تمام حوادث و وقایع را به خاطر بسپارند. حوادث بعضی کوچک و 
بعضی بزرگ اند، بعضی محسوس و دوام دار و بعضی نامحسوس 
به خاطره ی مردم سپرده  آنچه  نیز نمی آورند.  نهایت دوام  و در 

می شود، برجستگی های یک حادثه است. 
در  ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  می تواند  افغانستان  دولت  آنچه 
افغانستان با کمک این کشورها انجام دهد، این است که راه کار 
و خط مشی مشخصی را برای مردم افغانستان تعریف کند تا از 
میان این همه حوادث و اتفاق ها، یک اتفاق بزرگ و محسوس به 
»خاطره ها« سپرده شود و آن این که دولت افغانستان همه شمول 
باور  به  بر دارد.  عملی  گام های  »ملی« شدن  به سوی  و  متحد  و 
نگارنده، دولت افغانستان در نگاه نخست نیاز دارد که خط مشی 
استخباراتی  وسیع  برنامه ی  یک  با  نا امن  مناطق  در  را  طالبان 
مبدل  به »دشمنی«  را  »برادری«  پالیسی  کند.  ثابت  غیر عملی 
کند و از دو  رویی مانند طالبان بپرهیزد. در قدم دوم، تعریفی که 
طالبان از اسالم در مناطق نا امن ارائه  کرده اند را با برنامه ی وسیع 
مردمی و دینی، »نادرست« ثابت بسازد. اسالم ویژه است و هرگز 
نباید مورد سوء استفاده واقع شود. در قدم سوم، رابطه میان سه 
ضلع مثلث شومی که کشور را به تباهی کشانده را ازهم بپاشد. 
از  مناطق  آن  در  را  و »تفنگ«  میان »تریاک«، »ترور«  رابطه 
بین ببرد و برای کشاورزان بدیل کوکنار فراهم کند و افراد مسلح 
برای  بعد  غیر مسئول را خلع سالح و قاچاق بران را دست  گیر و 
مدت طوالنی، نظر به جرم شان، حبس کند و در حق شان رحم 
نکند. دولت افغانستان هم چنان می تواند نقاط ضعف طالبان را در 
آن مناطق برمال سازد. حمله ی طالبان به مساجد و مدارس دینی، 
منع فرزندان مردم از رفتن به مکتب ها، قتل مردم بی گناه در پکتیا، 
ارگون، غور و دایکندی نکاتی هستند که دولت افغانستان می تواند 
هم چنان  کند.  استفاده  خود  نفع  به  طالبان  نکات ضعف  این  از 
از  شده اند،  انجام  گذشته  سال  طول 14  در  که  مثبتی  کارهای 
قبیل  بازسازی، روند صلح و آشتی  ملی را در میان مردم تبلیغ و 
در برابر فساد مبارزه ی جدی را روی دست گیرد. دولت افغانستان 
با تقویت نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و احترام به ملیت تمام 
مردم افغانستان و تقویت اقلیت های قومی، پیامی را در میان مردم 
به صورت برابر گسترش دهد که نمایان گر موفقیت این دولت پس 

از خروج نیروهای ناتو از افغانستان باشد.
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به  وابسته  دانشجویان  حضور  از  ننگرهار  دانشگاه  دانشجویان  از  شماری 
گروه های تندرو و مسلح در این دانشگاه خبر داده اند و شکایت کرده اند که 
حضور دانشجویان وابسته به گروه های مسلح، نظم تحصیلی در این دانشگاه 
را به هم ریخته است. آن ها از آینده ی حضور این تیپ دانشجویان ابراز نگرانی 
کرده و دولت مرکزی را متهم به بی توجهی می نمایند. تظاهرات  چندی با 
در  دانشگاه  کردن  بسته  زننده،  شعارهای  و  سبز  و  سفید  سیاه،  پرچم های 
روزهای تظاهرات و بسته نمودن راه ها و کشاندن به زور دانشجویان دیگر 
به صف تظاهرات و شعارهایی که بر در و دیوار این دانشگاه نوشته شده اند، 
دالیل واقعی بودن ادعای این دانشجویان اند. سرپرست این دانشگاه که مثل 
خیلی از والی ها و مشاورهای دولت مرکزی نگران پست و مقامش است، 
از گروه ها وجود دارند که علیه منافع ملی تالش  بلی! برخی  می گوید که 
می کنند؛ اما  )به امای این سرپرست توجه کنید! شما را به قیماق لیلی که 
از طرف وزارت صحت عامه فاقد اعتبار قلم داد شده قسم(...  تالش ها برای 
جلوگیری از فعالیت این گروه ها جریان دارند. این تالش ها به صورت عمده و 
در چارچوب بنیادین، شامل تالش هایی می شوند که در آینده ی نزدیک، این 
فرهنگ کهنه را به کلی از بین ببرد! سرپرست دانشگاه ننگرهار پرده از روی 
این تالش ها برداشته می گوید که فعالیت های تربیوی برای بِه سازی تربیت 
این گروه های وابسته به سازمان ها و جریان های مسلح جریان دارند. تا جایی 
 که علم و دانش اجازه می دهد، از گفته های سرپرست این دانشگاه برمی آید که 
همین فردا پس فردا بیایید یک جای جمع شویم و برای خود این سرپرست 
کمپاین تربیوی راه اندازی کنیم. آدم چه قدر دیگر باید به بلوغ برسد که فرق 
مهره های خطرناک را با مهره هایی که از روی ضعف تربیت مشکل خلق 
می کنند، بگیرد؟ از وزارت اطالعات و فرهنگ هم کمک بخواهیم که در 
زمینه ی فرهنگی شکایات دانشجویان این دانشگاه و منش فرهنگی استادان 
و سرپرست این دانشگاه به مدت 30 ثانیه یک کنفرانس برگزار نماید. البته 
اگر بتوانند تعریفی از فرهنگ و زمینه ی فرهنگی اقدام های خشن و مغایر با 
اصول مروج را ارائه کنند. از گفته های دانشجویان معترض می توان به این 
نتیجه رسید که اخالل کار و تولید زور در جهت منافع گروه های مسلح و 
مخالف، رو به افزایش است. این مسئله نگران کننده است، البته برای من مهم 
نیست که سرپرست این دانشگاه چه می گوید و چه ترفندی را برای تغییر 
تربیت دانشجویان متهم به فعالیت های تخریب کارانه در دست دارد. مهم این 
است که قضاوت های وزارت تحصیالت عالی در این زمینه چه است. من 
مطمئنم که وزارت تحصیالت عالی در این زمینه هیچ چه برای گفتن ندارد. 
زیاد که به شأن و غیرت این وزارت بربخورد، از طریق سخنگوی خویش به 
ما اعالم خواهد کرد که ما به هیچ دانشجو و هیچ گروهی اجازه ی هم چو 
فعالیت ها را نخواهیم داد. البته این بیانیه ی غرا را در حالی اعالم می نماید 
که فعالیت های گروه ها و دانشجویان نام برده عماًل جریان دارند، دیوارهای 
دانشگاه را با شعارهای هم چون »زنده باد فداییان!« مزین کرده اند. با این 
حال، به نظر من، جای هیچ نگرانی ای نیست. چون هنوز  مال عمر آن جا کمپ 
نزده، به دانشجویان علم الکشتار عرضه نمی کند. حکمت یار هم آن جا کورس 
تربیه ی انتحاری باز نکرده است؛ مثاًل ما هیچ وقت نشنیده ایم که از تلویزیون 
ملی یا کدام رسانه ی دیگر اعالم شده باشد که اولین دور دانشجویان کورس 
تربیه ی انتحاری آقای انجنیر از دانشگاه ننگرهار فارغ شدند و به زودی در 
شهرهای مهم افغانستان، اثبات دانش خواهند کرد. از این گذشته، حقانی هم 
اعالمیه صادر نکرده که ما با همت یک جمع از جوانان مسلمان، یک میدان 
تمرین اسلحه ی سبک در دانشگاه ننگرهار باز کردیم و امیدواریم که الگوی 
خوبی برای سایر دانشگاه ها باشیم. قسم می خورم تا حال چنین خبری از هیچ 
رسانه  ای نشر نشده باشد. بناًء، ما با شدت هرچه تمام، در حمایت از وزارت 
تحصیالت عالی که وظیفه ی ما می باشد، اعالم می کنیم که جای نگرانی 
نیست و دوست داران آن دانشگاه می توانند راحت چای و چلم شان را میل 
بفرمایند. در ضمن، جا دارد از کسی که به نمایندگی از وزارت تحصیالت عالی 
سخن گفته، ابراز تقدیر نمایم. نمی شود که آدم مثل بعضی ها همیشه مشغول 
تکفیر باشد. باید گاهی تقدیردانی خویش را به روی بزرگان و علی الخصوص 
آن هایی که مواظب سرنوشت ملت هستند، باز نمود و آن ها را شدیداً تقدیر 
نمود. بعید از حس شنوایی ما نخواهد بود، اگر آن نماینده ی وزارت تحصیالت 
عالی بگوید که ما تا حال هیچ گزارشی در این زمینه به دست نیاورده ایم و 
در حالی که هیچ گزارشی نه از سوی دانشگاه ننگرهار و نه از سوی همان 
و  رهبری  کادر  از  نیاورده ایم،  به دست  است،  متصور  که  جریان های مسلح 
مدیریتی این دانشگاه می خواهیم که متوجه دانشجویان عزیز باشند و تالش 
کنند که دانشجویان و جوانان عزیز را به مسایل اکادمیک متوجه بسازند؛ چرا 
که وظیفه ی آن ها، فراگیری مسایل اکادمیک می باشد، نه پرداختن و مصروف 
ساختن خود به مسایل سیاسی! دانشگاه یک محل اکادمیک است، محل 
اکادمیک به این معنا که اگر یک دانشجو خوب به این مسئله توجه کند، 
می تواند پوهاند شود. اما اگر تحرکات سیاسی داشته باشد، قطعاً که دانشگاه 
جای علم و دانش است، نه تحرکات سیاسی! لذاست که از علم و دانش دور 
می ما ند! شاید به همین دلیل است که خیلی از بزرگان ما هنوز تعریف درستی 

از وظیفه و مسئولیتی که به آن ها واگذار شده، ندارند.

خبرنگار ناراضی

نه بابا! جای نگرانی نیست

هادی دریابی

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان

Cheers   1 )به سالمتی(

2   PBS Newshour, “What does 9/11 
Mean to People in Afghanistan,” Sep 2, 
2011 {http://goo.gl/tv9cq}.
3   کتاب، »جنگ در کشور دور افتاده، افغانستان. از 

اشغال تا مقاومت«، نوشته ی دیوید سی ازبی، ص:۶5
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شکل  به  مرگ  فبروری،   ماه  هفتم  روز  بامداد  در 
هلمند  فضای  بر  بریتانیایی  اپاشی  جنگی  هلی کوپتر 
بریتانیایی  سربازان  را  هلی کوپتر  این  می زند.  دور 
بودند. سرنشینان  نهاده  نام   »)50 Ugly( »زشت 50 
این هلی کوپتر مردی به نام مال نیاز محمد را می پالند. 
کرده  دریافت  را  او  قتل  دستور  هلی کوپتر  این  خلبان 
که  مرد  این  ناتو،  سری  فهرست  یک  بنیاد  بر  است. 
او داده شده، یک  به   »)Doody( نام رمزِی »دودی 
ناتو،  سند  این  است.  طالبان  میانه  «ی  »فرمانده سطح 
جنگ جویانی را فهرست کرده است که نیروهای ائتالف 
کشتار هدف مندانه ی آنان را تصویب کرده اند. »دودی« 
در این فهرست شماره 3۶73 است و در درجه ی اولویت 
سوم قرار دارد. در این فهرست افراد مورد هدف، به چهار 
درجه اولویت بندی شده اند. به عبارت دیگر، او در ساختار 

رهبری طالبان اهمیت ویژه ندارد.
مرکز عملیات ها »دودی« را در ساعت 10:17 دقیقه ی 
پیش از ظهر شناسایی کرده است. اما دید ضعیف است و 
هلی کوپتر مجبور شده است که یک بار دیگر دور بزند، 
 »)Hellfire( »ِهل فایر  موشک  یک  تیرانداز  سپس 
را شلیک می کند. اما در جریان مانور، مال از چشم دید 
خلبان گم شده و یک مرد و کودکش هدف گلوله قرار 
زخمی  شدیدا  پدرش  و  کشته  دفعتا  کودک  می گیرند. 
می شود. زمانی که خلبان متوجه می شود که  اشتباهی 
کس دیگری را هدف گرفته است، صد بار بر »دودی« 
و  )mm-30( شلیک می کند  ملی متری  تفنگ 30  با 

مال را شدیدا زخمی می سازد. 
قربانی عملیات  از صدها  و پدرش، دو تن  این کودک 
آنان  سرنوشت  اند.  افغانستان  در  ناتو  مخفی  کثیف 
پیدا  دسترسی  آن ها  به  اشپیگل  که  اسناد سری ای  در 
کرد، توضیح داده شده است. بعضی از اسناد مرتبط با 
نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF(، اداره ی 
استخبارات  اداره ی  و   )NSA ( امریکا  ملی  امنیت 
افشاگر  اسنودن،  ادوارد  آرشیف  از  بریتانیا،   GCHQ
»کشتارهای  کامل  فهرست  شده اند.  گرفته  مشهور ، 
نیز  غربی  ائتالف  توسط  افغانستان  در  هدف مندانه« 
که  می دهند  نشان  اسناد  این  است.  اسناد  این  شامل 
از  جلوگیری  برای  اقدام  آخرین  مرگ بار  مأموریت های 
حمله نبوده، بلکه  در واقع بخشی از زندگی روزمره در 

جنگ چریکی افغانستان بوده است. 
بودند،  شامل  آن  در  تن   750 زمانی  که  فهرست  این 
 )NATO( ناتو  که  می سازد  ثابت  بار  نخستین   برای 
به  بلکه   نمی داده،  قرار  هدف  را  طالبان  رهبری  تنها 
پیمانه ی بزرگ، اعضای سطح متوسط و پایین طالبان را 
نیز از بین می برده است. تعدادی از شهروندان افغانستان 
بودند که در  این فهرست شامل  این دلیل در  به  فقط 
معامالت مواد مخدر دست داشتند و متهم به پشتیبانی 

از شورشیان بودند.
قوانین جنگ

از  افغانستان پس  ناتو در  پایان رسمی مأموریت رزمی 
فهرست  اما  اعالم شد.  این هفته  در جریان  13 سال، 
زیادی  اخالقی  و  قانونی  پرسش های  کشته شدگان 
فراتر  افغانستان  از  آن  بازتاب  که  است  کرده  خلق  را 
رفته است. آیا یک کشور دموکراتیک می تواند به شکل 
هدف مند دشمنانش را به قتل برساند؛ در حالی که هدف 
آن جلوگیری از یک حمله ی حتمی نیست؟ و آیا هدف 
از بین بردن تعداد هر چه بیش تر طالبان می تواند کشتار 

رهگذاران بی گناه را توجیه کند؟ 
مبارزه  برای  و  صلح  زمان  به  نسبت  جنگ  هنگام  در 
برای  اما  می شوند.  رعایت  مختلفی  قوانین  جرایم،  با 
جنگ  نام  زیر  را  افغانستان  در  نبردش  غرب  سال ها، 
است.  کرده  توجیه  آن جا،  در  مختلف  ارزش های  برای 
دلیل،  هیچ  مبنای  بر  را  دشمنانش  که  دموکراسی ای 
به جز شک   بی دلیل، به قتل می رساند و و در عین زمان، 
ادعای برتری اخالقی می کند، در واقع  خودش شریک 
جرم است. این درس آموخته شده از افغانستان در مورد 
بحران سوریه، عراق، پاکستان و یمن نیز صدق می کند. 
موادی که اشپیگل قادر به بررسی آن شد، از سال  2009 
تا سال 2011 است که در دوره ی رییس جمهور اوباما 
زمام  اول سال 2009  ماه  در  اوباما  است.  افتاده  اتفاق 
جنگ  عراق،  جنگ  بر خالف  گرفت.  به   دست  را  امور 
افغانستان برای اوباما جنگ »خوب« بود. رییس جمهور 
فرصت  زودترین  به  را  عراق  جنگ  می خواست  اوباما 

ممکن پایان بخشد، اما در افغانستان برنده شود. 
امریکا  دولت  شد،  سفید  کاخ  وارد  اوباما  آن که  از  پس 
استراتژی جدیدی را روی دست گرفت. در ماه جون سال 
استانلی  رابرت گیتس، جنرال  2009، وزیر دفاع وقت،  
مک کرستال را به حیث فرمانده نیروهای امریکایی در 
افغانستان گماشت. این جنرال چهار ستاره ی امریکایی، 
کرستال  مک  بود.  کرده  خدمت  عراق  در  آن  از  پیش 

تعقیب تهاجمی طالبان را شدت بخشید. 
فرستاد،  افغانستان  به  کمکی  سرباز  هزار   33 اوباما 
که  بود  زمانی  به  وابسته  نیروها  این  از  گرفتن  کار  اما 
امریکایی  بیرون شدن سربازان  برای  نظامی  مقام های 
تعیین می کردند. در عین زمان، اوباما از اهداف بزرگی 
که غرب در اوایل حمله به افغانستان اعالن کرده بود، 
فاصله گرفت. اوباما گفت، ایاالت متحده تالش نخواهد 
کرد که افغانستان را »جای مطلوب« بسازد. هدف اصلی 

تازه ی او، جنگ با شورش گری بود. 
›افزایش و خروج‹

رقم خورد. 2412  این جنگ  آغاز خون بارترین مراحل 
دو سوم  شدند.  کشته   2009 سال  در  ملکی  افراد  تن 
آنان توسط شورشیان و 25 درصد دیگر توسط سربازان 
ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان به قتل رسیدند. شمار 
شب  هر  و  یافت  افزایش  شدیدا  طالبان  علیه  عملیات 
10 تا 15 حمله انجام می شد. این عملیات ها بر اساس 
فهرستی که در اختیار سیا و ناتو بود، انجام می شدند- 
فهرست اوباما. کاخ سفید برای این استراتژی اصطالح 

›افزایش و خروج‹ را وضع کرد.
این  پتریوس،  دیوید  جنرال  مک کریستال،  جانشین 
 Field Manual« رهنمود  شکل  به  را  استراتژی 
3-24« جنگ علیه شورش در آورد که تا هنوز به حیث 
این  در  پتریوس  است.  مانده  باقی  کاری  معیار  یک 
رهنمود، جنگ علیه سازمان های چریکی مانند طالبان را 
در سه مرحله فهرست کرد. مرحله ی نخست، مرحله ی 
تضعیف  دشمن  رهبری  آن  در  که  بود  پاک سازی 
می شود. پس از آن، نیروهای محلی باید کنترول مناطق 
سوم،  مرحله ی  در  بگیرند.  به  دست  را  شده  تصرف 
توجه بر بازسازی مبذول می گردد. پشت درهای بسته، 
پتریوس و افراد زیر دستش منظور شان از »پاک سازی« 
خاطره ای  جرمنی  سیاست مداران  می دادند.  توضیح  را 
را بازگو می کنند که در جریان یک نشست توضیحی، 
)Micheal T. Flynn(، رییس  مایکل تی. فالین 

استخبارات آیساف در افغانستان  باری گفت: »تنها طالب 
خوب، طالب مرده است.«

در سایه ی رهبری پتریوس، کارزار نظامی بی رحمانه ای 
برای شکار به اصطالح والی های تعیین شده از طرف 
طالبان و هواداران محلی هم نوا با اسالم گراها آغاز شد. 
برای امریکایی ها این واقعیت که عملیات ها اکثرا منجر 
به کشتار می شدند، یک موفقیت دانسته می شد. در ماه 
آگست 2010، پتریوس با افتخار به دیپلمات ها در کابل 
گفت که او متوجه تغییر اوضاع شده است. ارقامی را که 
او به حیث اسناد ارائه کرد، بعضی دیپلمات ها را ناراحت 
ساخت. پتریوس به آنان توضیح داد که دست کم 3۶5 
فرمانده شورشیان در سه ماه گذشته از بین رفته اند. این 

رقم، نشان دهنده ی میانگین چهار قتل در روز بود.
موجودیت اسناد مربوط به فهرست اولویت بندی شده ی 
 Joint Prioritized Effects( مشترک  عملیات 
List( تا کنون به طور مبهم توضیح داده شده است. در 
 Afghanistan( افغانستان  جنگ  وقایع نگاری های 
War Logs( که در سال 2010 توسط ویکی لیکس، 
شد،  نشر  اشپیگل  و  گاردین  تایمز،  نیویورک  با  همراه 
متحده  ایاالت  نیروهای  ویژه ی  واحدهای  مأموریت  از 
نام گرفته شده، اما جزئیات آن مورد بحث قرار نگرفته 
است. اسنادی که برای نخستین  بار اکنون در دسترس 
قرار گرفته، چشم اندازی فراهم کرده است که می توان از 
آن به طور سیستماتیک به کشتارهای هدف مندانه نگاه 
اساس  بر  که  معیارهایی  و  شرایط  اسناد،  این  در  کرد. 
این فهرست شامل می شده اند و دالیل  در  افراد  آن ها 

آن، فهرست گردیده اند.
در  که  حسین  به نام  افغانستان  ارتش  سرباز  قضیه ی 
فهرست شماره ی 3341 به او اختصاص داده شده، نشان 
می دهد که بعضی وقت ها ناتو چقدر با زندگی مظنونین 
این  اساس  بر  است.  می کرده  برخورد  خون سردی  با 
اسناد، حسین به دست داشتن در یک حمله بر نیروهای 
آیساف در هلمند مظنون بود. او که در ارتش افغانستان 
بریدمل/ سرجوخه )corporal( بود، متهم به فرار از 

ارتش و تالش برای پیوستن به طالبان شده بود.
مقام های ناتو در تابستان سال 2010 او را شامل ۶۶9 
اضافه  فهرست  این  در  زمان  آن  تا  که  کردند  نفری 
شده بودند. نام رمزی رمبل )rumble( به معنای پر 
سروصدا را برای او انتخاب کردند و در اولویت درجه 2 

قرار دادند.
افزودن یک نام 

سربازان ناتو در باره ی دالیل کشتن و نکشتن او بحث 
کردند. ارزیابی نهایی چنین است: »از بین بردن حسین، 
یک سرباز سرکش را از ارتش ملی افغانستان حذف و 
از پیوستن او به شورشیان جلوگیری می کند و نیز پیام  
فرستاد.«  خواهد  نیز  ›خواب رفتگان‹  دیگر  به  روشنی 
سربازان  دیگر  ارعاب  منظور  به  اساسا  حسین  کشتن 

ارتش انجام شد.
زیان  که  است  شده  گفته  نهایی  نتیجه گیری  این  در 
کشتن حسین این است که تمام اطالعاتی که احتماال 
در نزد اوست،  از بین خواهند رفت. افزودن نام در این 
بررسی  به شمول  یک ماهه ،  روند  یک  از  پس  فهرست 
گفت وگوهای تیلفونی شنود شده، گزارش و عکس های 
جاسوس ها   انجام می شد. سر انجام یک فرمانده ساحوی 
آیساف تصمیم می گرفت که آیا نام را در فهرست اضافه 

کند یا نه.
بعضی از افراد  فقط به این دلیل در این فهرست اضافه 
می شدند که زمانی زیر نظارت یا در توقیف به سر برده 
بودند. بر اساس این اسناد، ناتو در سال 2010 حتا عطا 
محمد نور، والی بلخ  را در این فهرست شامل کرد . نور 
یک جنگ ساالر پیشین از قوم تاجیک است که از طریق 
به   او  به  و  شده  ثروت مند  جنگ  در کش وبگیر  قاچاق 
شکل  به  را  دشمنانش  که  می شود  دیده  کسی  حیث 
در   1722 شماره ی  با  او  می برد.  بین  از  بی رحمانه ای 
فهرست اضافه و برایش اولویت درجه 3 داده شده بود. 
اما به جای قرار دادن در فهرست کسانی که کشته شوند، 

ناتو فقط در باره ی نور اطالعات جمع آوری کرد.
عملیات  یک  در  غیرنظامیان  تلفات  احتمال  که  زمانی 
وجود داشت، فرماندهی مرکزی آیساف در کابل باید در 
تصمیم گیری دخیل می شد . یکی از افسران آیساف که 
برای سال ها با این فهرست ها سروکار داشت، می گوید: 
تا ده تن  نظامی  تلفات  بود که وقتی  این  »اصل کلی 
کابل  در  آیساف  فرمانده  می شد،  تخمین  غیرنظامی 
تصمیم می گرفت که این خطر کردن توجیه پذیر است 
تصمیم  بود،  این  از  بیش تر  تلفات  احتمال  اگر  نه.«  یا 
به دفتر فرماندهی مرکزی ناتو واگذار می شد. چه واقعا 
آنان در جنگ دست داشتند یا نه، محافظان، رانندگان 
و وابستگان مرد، جنگ جویان دشمن دانسته می شدند. 
فقط با زنان، کودکان و پیرمردان به حیث غیرنظامیان 

برخورد می شد.
اعتراف  بودند،  برنامه ها دخیل  این  افسرانی که در  حتا 

می کنند که این رهنمودها پر از عیب و نواقص بودند. 
اگر یک فرمانده طالبان مکررا در حمله های مرگبار دست 
داشت ، عملیات »سنگینی منافع« علیه او انجام می شد. 
که  نظامی محاسبه می کردند  مقام های  که  بود  آن گاه 
در  و  می شود  داده  نجات  تن  چند  زندگی  او  کشتن  با 
غیرنظامی کشته  فرد  تن  صورت حمله ی هوایی، چند 

خواهند شد. 
روشن شدن تیلفون ها 

این اسناد نشان می دهند که بعضی وقت ها موقعیت یابی 
یک تیلفون کافی بود تا دم ودستگاه نظامی را به حرکت 
اکتوبر سال  ماه  از  بریتانیایی  گزارش سری  آورد. یک 
2010 می گوید: ردیابی سیگنال های تیلفون طالبان در 

»موفقیت عملیات ها نقش مرکزی« داشت. 
هواپیماهای  اسناد،  از  یکی  گزارش  اساس  بر 
یورو  جنگی  ِجت های  و  سرنشین  بدون  شکاری 
به طور  آخذه ها  با  مجهز   )Eurofighters jets(
تیلفون هایی  از  رادیویی  امواج  جست وجوی  در  مداوم 
با  بودند.  طالبان  به  منسوب  آن  شماره های  که  بودند 

روشن شدن تیلفون، شکار آن ها آغاز می شد. 
امریکا  اداره ی منیت ملی  و  ایاالت متحده  استخبارات 
و  افغانستان  در  تیلفون  شماره های  از  درازی  فهرست 
مقام های  به  مربوط  که  داشتند  اختیار  در  را  پاکستان 
ثبت شده ی  قبال  صدای  آنان  اگر  بودند.  طالبان 
صدا  دادن  مطابقت  داشتند،  اختیار  در  را  جنگ جویان 
فورا شروع می شد. اگر صداها با هم مشابهت داشتند، 
آمادگی برای عملیات آغاز می شد. این عملیات آن قدر 
ویران کننده بود که طالبان به جنگ جویانش دستور داد 

که دیگر از تیلفون استفاده نکنند.
عملیات های  دلیل  که  می دهند  نشان  نیز   اسناد  این 
مرگ بار چقدر مبهم بوده است. در جریان شناسایی صدا، 
فقط کافی بود که فرد مظنون در جریان گفت وگو یک بار 
نامش را بگیرد. در ظرف 24 ساعت آینده، شناسایی صدا 
مثبت ارزیابی می شد و حمله ی هوایی مشروع. این کار، 

خطر تلفات غیرنظامیان را خیلی باال برد. 
در  ناتو  بحث برانگیز  تصمیم های  از  یکی  احتماال 
افغانستان، گسترش این عملیات ها بر معامله گران مواد 
مخدر است. بر اساس اسناد اداره ی امنیت ملی امریکا، 
 300 ساالنه  طالبان  که  بود  کرده  تخمین  متحد  ملل 
این  می آورند.  دست  به  تریاک  تجارت  از  دالر  میلیون 
گزارش ادامه می دهد که شورشیان »بدون بر هم زدن 

تجارت مواد مخدر، شکست داده نمی شوند.« 
بر اساس اسناد اداره ی امنیت ملی امریکا، در ماه اکتوبر 
200۸ وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو تصمیم مهمی 
مواد  قاچاق  این تصمیم، شبکه های  اساس  بر  گرفتند. 
آیساف  سربازان  برای  مشروع«  »اهداف  به  مخدر 
تبدیل شدند. این گزارش می گوید: »برای نخستین بار، 
اولویت بندی شده ی  فهرست  در  مخدر  مواد  قاچاق بران 

عملیات مشترک اظافه شدند.« 
بانتز جان کرادوک،  مانند  امریکایی  فرماندهان  نظر  از 
نیاز نبود تا ثابت شود که پول قاچاق مواد مخدر به جیب 
طالبان می ریزد تا دهقانان، دالالن و معامله گران مواد 

مخدر برای حمله های ناتو اهداف مشروع باشند.
هدف قرار دادن قاچاق بران مواد مخدر

زمان  آن  در  که  کرادوک   ،2009 سال  اوایل  در 
صادر  را  دستوری  بود،  اروپا  در  ناتو  ائتالف  فرمانده 
کرد که قتل های هدف مند از قتل مقام های طالبان به 
به  امر  این  شود.  داده  بسط  مخدر  مواد  تولیدکنندگان 
بحث های داغ میان اعضای ناتو منجر شد. جنرال اگون 
و  را »غیر قانونی«  این دستور  ناتو،  آلمانی  رمز، جنرال 
داخل  در  قدرت  جنگ  خواند.  بین المللی  قوانین  نقض 
انجامید:  کرادوک  دستور  تعدیل  به  سرانجام  ناتو، 
باید  حد اقل   مخدر،  مواد  تولید  با  مرتبط  هدف های 

به صورت موارد انفرادی بررسی می شدند.
آلمان  حکومت  برای  می تواند  پرونده  محرمانه ترین 
سال ها  آلمانی  مقام های  باشد.  زیان آور  به شدت 
در  آلمانی  افراطی های  همراه  تیلفون های  شماره  ی 
در  بودند.  داده  انتقال  متحده  ایاالت  به  را  افغانستان 
عین زمان، مقام های آلمانی ادعا کردند که دقت هدایت 
سیگنال های تیلفون های همراه، بسیار کمتر از آن بودند 

که در قتل های هدف مند استفاده شود. 
ظاهرا این یک بحث غیر قابل دفاع است. نظر به اسناد 
بدون  هواپیماهای  و  یورو  جنگنده های   ،2010 سال 
گوشی  یک  موقعیت یابی  »توانایی  هردو،  سرنشین، 
تیلفون های  دیگر،  عبارت  به  داشتند.  را  جی.اس.ام« 
همراه فعال، می توانستند برای بخش های ویژه حیثیت 

ابزار ردیابی را داشته باشند. 
»چهارده  اعضای  از  یکی  آلمان  افغانستان،  در 
استخباراتی  اطالعات  که  از کشورها  گروهی  چشم«- 
را با هم شریک می کنند- است. بر عالوه ی کشورهای 
بلجیم،  هالند،  اسپانیا،  ایتالیا،  گروه  این  انگلوساکسون، 
می شود.  شامل  را  ناروی  و  سویدن  فرانسه،  دنمارک، 

این کشورها خط مشی تخنیکی مختص به خودشان را 
در »سنتر آیس« در افغانستان عملی می کنند که برای 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اطالعات  تبادل  از  نظارت 
اداره ی امنیت  نظر به یک سند مربوط به سال 2009  
ملی، »سنتر آیس« نه تنها به هدف به اشتراک گذاری 
اطالعات استخباراتی در مورد گفت وگوهای تیلفون های 
به  به منظور  بلکه  استفاده قرار می گرفت،  همراه مورد 
استفاده  نیز  هدف ها  مورد  در  معلومات  اشتراک گذاری 

می شد. 
وقتی به اداره ی استخبارات خارجی آلمان تماس گرفته 
به  به منظور  اداره پذیرفت که »سنتر آیس«  این  شد، 
اشتراک گذاری شماره  ی تیلفون های همراه استفاده شده 
هدف یابی  برای  آیس«  »سنتر  که  نپذیرفت  اما  است؛ 
است. عالوه  بوده  مناسب  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
منافع  بر  معین  »منافع شخصی  که  صورتی  در  برآن، 
عمومی در اشتراک گذاری معلومات استخباراتی بیش تر 
اشتراک گذاشته نشده اند. در  به  بوده است«، معلومات 
بدین سو،   2005 سال  از  که  می گویند  آلمان ها  ضمن، 
قتل های  برای  پرونده سازی  در  که  را  معلوماتی  هیچ 

هدف مند مورد استفاده قرار بگیرد، تهیه نکرده اند.
پیامدهای حقوقی

با  بی شماری  اختالفات  به  محدود کننده  رویکرد  این 
ساحوی  فرماندهی  وقتی  است.  انجامیده  امریکایی ها 
خواست  می شد،  اداره  آلمان  ارتش  توسط  که  شمال 
 یک مظنون را به فهرست اولویت بندی شده ی عملیات 
مشترک معرفی کند، یک پرونده ی مفصل حاوی شواهد 
اول باید به فرماندهی عملیات مشترک در پوستدام، در 
فرستاده  آلمان  دفاع  وزارت  به  بعدا  و  برلین،  نزدیکی 
می شد. آلمان ها یک هدف صرف را در صورتی در این 
فهرست اضافه می کردند که یک فرد، دستور حمله را 
صادر نموده، مقدمات آن را فراهم کرده یا در حمالت 
را  متحدان شان  پیوسته  آلمان ها  بود.  کرده  شرکت 
فهرست حذف  این  از  را  مظنونان  که  کرده اند  تشویق 
هدف،   744 جمله ی  از   ،2010 سپتامبر  ماه  در  کنند. 
صرف یازده تن آن ها مربوط به مناطق شمالی افغانستان 
بودند. کنترول مناطق شمالی به عهده ی آلمان ها بود. 
اگون رمز، جنرال بازنشسته ی آلمانی گفت: »ما )آلمان( 
مأموریت تأمین ثبات را به پیش می بردیم، در حالی که 

امریکایی ها می جنگیدند«. 
پیامدهای حقوقی  می توانند  اکنون  اسناد محرمانه  این 
داشته باشند. نهاد حقوق بشری ریپرایو در حال بررسی 
باور  ریپرایو  بریتانیا ست.  قانونی علیه حکومت  اقدامات 
دارد که این مسئله به ویژه به این دلیل مرتبط است که 
این فهرست ها پاکستانی هایی را که در پاکستان بودند  
می گوید:  ریپرایو  وکیل  گیلسن،  جونیفر  اند.  شامل  نیز 
»حکومت بریتانیا پیوسته اظهار کرده است که اهداف 
قلمرو  در  و  نمی کند  دنبال  را  پاکستان  خاک  در  واقع 
پاکستان حمالت هوایی انجام نمی دهد«. وی می گوید 
که این اسناد هم چنین نشان می دهند که »جنگ علیه 
مخدر«  مواد  علیه  »جنگ  با  واقع  در  دهشت افگنی«  
و  جدید  دو،  »این  می گوید:  گیبسن  است.  شده  تلفیق 

از لحاظ حقوقی شدیدا دردسرساز اند«. 
می سازد،  خاطر نشان  که  آیساف  سخنگویان  از  یکی 
بین المللی  قوانین  با  مطابقت  در  آیساف  مأموریت های 
فهرستی  اشپیگل  که  وجودی  با  گفت،  شده اند،  انجام 
از اسناد محرمانه را به آیساف ارائه کرد و از آیساف در 
این مورد نظر خواست؛ اما آیساف به دلیل »مالحظات 
پرسش ها  از  یک  هیچ  به  نخواست  عملیاتی«  امنیتی 
ایاالت  دفاع  وزارت  از  وقتی  دهد.  پاسخ  مورد  این  در 
متحده پرسیده می شود، مسئولیت پاسخ به پرسش ها را 

به عهده ی آیساف واگذار می کند.
گشوده  افغانستان  در  جدیدی  آینده، صفحه ی  هفته ی 
می شود. حکومت جدیدی انتخاب شده است و اکثریت 
نیروهای ناتو از افغانستان خارج شده اند. اکنون به مردم 
افغانستان بر می گردد که در مورد چگونگی آینده ی شان 
تصمیم بگیرند. غرب به برخی از اهدافش دست یافته 
و  افغانستان، شکست خورده  در  القاعده، حد اقل  است. 
اسامه بن الدن، رهبر پیشین آن، به قتل رسیده است. 
اما طالبان، همان طور که با حمله ی اخیر بر یک مکتب 
در پاکستان نشان دادند، شکست نخورده باقی مانده اند. 
افغانستان  در  صلح  تأمین  طالبان،  شدن  دخیل  بدون 

غیر ممکن خواهد بود.
قتل های  که    2009 سال  در  سی.آی.ای  تحقیق   یک 
جهان  سراسر  در  دشمن  ارشد  مقام های  هدف مند 
یافته  دست  تلخ  نتیجه ی  یک  به  می کند،  بررسی  را 
انعطاف پذیر طالبان  اما  متمرکز  دلیل رهبری  به  است. 
و هم چنین ساختار قبیله ای تساوی گرای آن، قتل های 
هدف مند در افغانستان صرف موفقیت نسبی داشته اند. 
به صورت  برآن،  »عالوه  است:  دریافته  تحقیقات  این 
کل، طالبان توانایی باالیی در زمینه ی جاگزینی رهبران 

از دست رفته ی شان دارند«.

منبع: اشپیگل آنالین
برگردان: جواد زاولستانی 

فهرست اوباما: تاریخ مشکوک 
کشتار هدف مندانه در افغانستان



عمومی  انظار  در  بیش تر  را  خودش  طالبان   پنهان  رهبر  عمر،  محمد  مال  که  می بود  قرار  اگر 
تبارز دهد، این سالی بود که می توانست این کار را انجام دهد. در فصل تحول عظیم در دنیای 
جهادی ها، طالبان در نتیجه ی حمالت شان در افغانستان، مناطقی را تحت کنترول شان درآوردند، 
جنگ داخلی خونین بر سر قدرت را تحمل کردند و باید با ظهور گروه شورشی دولت اسالمی 
به عنوان یک رقیب ایدیولوژیکی، مبارزه و رقابت می کرد. با این همه، مال عمر خاموش باقی 

مانده است.
عالوه برآن، هرچند وی از زمانی که در اواخر سال 2001 از ترس حمالت هوایی امریکایی ها 
انزوای او در جریان سال  اما  از انظار عمومی دور مانده است؛  فراری شده است، تا کنون کامال 
گذشته آشکارتر شده است: نظر به گفته های چهره های ارشد طالبان و مقام های افغان و غربی، 
دارند،  عمر  مال  به  مستقیم  دسترسی  که  طالبان  رهبران  از  تن  دو  استثنای  به  حاضر،  حال  در 
تغییرات چشم گیری  که  مقام ها می گویند  این  و همه ی  او محروم شده اند  به  از دسترسی  همه 
یک  در  طالبان   نظامی  ارشد  فرمانده  یک  نجیب اهلل،  مولوی  است.  جریان  در  طالبان  قدرت  در 
مصاحبه ی تیلفونی از پشاور در شمال پاکستان گفت: »من برای یک مدت بسیار طوالنی مال 

عمر را ندیده ام«.
مقام های افغان و غربی گفتند که نامرئی بودن مال عمر، با نقش مرئی و مشهود ابوبکر البغدادی، 
رهبر دولت اسالمی  برجسته شده است و نقش درجه دوم طالبان در دنیای ستیزه جویان اسالم گرا 

نیز تقویت شده است.
پس، آیا نفوذ این مالی منزوی رو به کاهش است؟

ستیزه جویان و مقام ها گفتند که ستیزه جویان  ارشدی که علیه انزوای مال عمر اعتراض کرده اند، 
به حاشیه رانده شده یا حتا سرنوشت بدتر از آن داشته اند. مقام های اروپایی و افغان گفتند، باورها 
بر آن اند که مال عبدالرقیب تخاری، یکی از رهبران طالبان، پس از آن در ماه فبروری کشته 
شد که خشم گینانه به هم میهنانش گفت، اگر به او اجازه ی مالقات رسمی با مال عمر داده نشود، 

تصمیم خودش را خواهد گرفت.
شکاف های ظاهری در ساختار فرماندهی طالبان، برای برخی ها، به ویژه در حکومت جدید رییس 
شانسی  تحول  این  که  می گویند  افغان  مقام های  است.  بوده  فرصت  یک  غنی،  اشرف  جمهور 
است تا تالش های متوقف شده ی صلح، احتماال با تفکیک کردن رهبران سرخورده ی شورشیان 
به جای دنبال کردن یک چانه زنی جدید با تمام گروه که تا کنون یک تالش بیهود بوده است، از 

سر گرفته شود.
ریاست امنیت ملی، اداره ی استخبارات افغانستان  که مشتاق بهره برداری از هرگونه ضعف بالقوه ی 
طالبان است، در جریان یک کنفرانس خبری در ماه اکتوبر اظهار کرد که مال عمر شاید مرده باشد. 
رحمت اهلل نبیل، سرپرست ریاست امنیت ملی  در یک مصاحبه ی جداگانه گفت که مطمئن نیست 

»عمر زنده است یا مرده. فعال گفتن آن مشکل است«.
 اما طالبان فورا هرگونه ادعا در مورد مرگ رهبر شان را رد کردند. دیگر مقام های افغان، همراه 
با همتایان اروپایی و امریکایی شان گفتند که اظهارات مبنی بر مرگ مال عمر، تبلیغاتی بود  که 

هدف آن ها تضعیف روحیه ی طالبان بود، نه انعکاس تفکر واقعی موجود در حکومت افغانستان.
یک مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: »بین هر سه شاخه ی نیروهای امنیتی 
افغانستان، اتفاق نظر وجود دارد که مال عمر زنده است«. »آن ها نه تنها توافق نظر دارند، بلکه 
می گویند، به خوبی می دانند که دقیقا او در کجای کراچی است«. مال عمر بیش تر مانند یک رهبر 
روحانی و ایدیولوژیکی این جنبش عمل کرده است تا یک فرمانده عملیاتی. حلقه ی داخلی او که 
بیش تر از مالهای دهاتی که از چندین دهه بدین سو هم دیگر را می شناسند، تشکیل شده است 
و تعداد زیادی از گروه های محلی طالبان را به صورت فعال رهبری می کند. آقای نبیل گفت، در 
حال حاضر یک شخص، مال اختر محمد منصور نقش شماره دو دارد و به حلقه ی اصلی دسترسی 
به مال عمر تبدیل شده است و به او اجازه می دهد که درجه و مقام وفادارانش را تغییر دهد. آقای 
نبیل گفت که در یک مورد، یک فرمانده برجسته ی طالبان که در جنوب کابل فعالیت می کرد، 
در ماه می  یا جون توسط همکاران جنگجویش به قتل رسید؛ چون او اندک اندک به رقیبی برای 

مال منصور تبدیل می شد.
هدایت  را  تغییرات  این  پاکستان  امنیتی  تشکیالت  که  است  دریافته  ارزیابی اش  در  نبیل  آقای 
می کند. برخی از مقام های غربی نیز همین دیدگاه را دارند. برخی ها این را تالشی برای کنترول 
بیش تر شورشیان خواندند و دیگران آن را سیر تکامل تالش درازمدت پاکستان در جلوگیری از 
خجالت کشف مال عمر در کشور شان می دانند. آقای نبیل گفت: »در مورد این که آیا او زنده است 
او در کراچی  این است که  بر  بیش تر  ما  اما »اطمینان  دارند«؛  زیادی وجود  تردیدهای   یا خیر، 

است«.
حکومت افغانستان تنها بازیگری نیست که تالش دارد از ابهام موجود در رهبری طالبان بهره برداری 
کند. مقام های افغان و غربی گفتند که دولت اسالمی با نفس تازه ی ناشی از پیروزی هایش در 
میدان نبرد در سوریه و عراق، به طور فزاینده ای تالش دارد تا نفوذش را فراتر از جهان عرب و در 

میان صدها میلیون مسلمان آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد.
مقام های افغان و غربی گفتند، باورها بر این است که احتماال طالبان افغانستان  با احساس این که 
رقابتی در حال شکل گیری است و ظاهرا با موهبت مال عمر، در جریان تابستان سال جاری دو 
مأمور مخفی را به دولت اسالمی فرستاده اند تا ببینند که ستیزه جویان دولت اسالمی چگونه با هم 
کار می کنند. آقای نبیل گفت که مأموران مخفی طالبان با یک پیغام ساده به دولت اسالمی رفتند: 

اسامه بن الدن به مال عمر احترام داشت و بغدادی نیز باید این کار را انجام دهد.
دولت اسالمی دیدگاه متفاوتی داشت: بغدادی خودش را خلیفه- رهبر مسلمان ها- اعالن کرد. 
تسخیر  زمان  در  که  عمر  مال  با  مقایسه  در  که  معنا ست  بدان  این  اسالمی،  دولت  گروه  برای 
بغدادی  بود،  اعالن کرده  امیر  را صرف یک  افغانستان توسط طالبان در دهه ی 1990 خودش 

رتبه ی برتر و واالتر دارد.
دولت اسالمی قبال در آسیای جنوبی به موفقیت هایی دست یافته است و اندک گروه های  مربوط 
به طالبان پاکستانی علنا به آن وعده ی همکاری داده اند. یک تعداد فرماندهان کوچک طالبان 

افغانستان در گوشه های دورافتاده نیز از دولت اسالمی اعالم حمایت کرده اند.

با این حال، نشانه هایی وجود دارند که دولت اسالمی تالش دارد، در کنار فرماندهان اصلی 
طالبان، فرماندهان مورد حمایت خودش را ایجاد کند. یک مقام اروپایی گفت که در جریان 
دو ماه گذشته، تعداد فزاینده ای از ستیزه جویان عرب که در جست وجوی حامیان جدید بوده اند، 
از دره های دورافتاده ی شرقی افغانستان عبور کرده اند و در همان مناطقی کار می کنند که 
پناهگاهی برای بقایای القاعده و دیگر گروه های ستیزه جوی خارجی با اهداف جهانی بوده اند. 
اما  است؛  داشته  محدودی  موفقیت های  تا کنون  اسالمی  دولت  که  می رسد  نظر  به  هرچند 
باورها بر این است که تعداد زیادی از رهبران طالبان از نفوذ رو به گسترش دولت اسالمی در 
سطح بین المللی ترسیده اند. از جمله ی تمامی رهبران شورش های کالن جهان، مال عمر یکی 
از رهبرانی است که کمترین سند در مورد او وجود دارد. تاریخ تولد او در حد یک حدس و 
گمان است و بین 1959 و 19۶2 تصور می شود. گفته ها در مورد این که آیا او در والیت ارزگان 
یا در قندهار در جنوب افغانستان تولد شده است، از هم متفاوت اند. صرف دو عکس وجود 
دارند که به نظر می رسد او را به تصویر می کشند– یکی که وزارت خارجه ی امریکا می گوید 

واقعا خودش است و دیگری که برخی از مقام ها می گویند، مربوط به او نیست.
مانند  که مال عمر هرگز  فاش شود، گفت  نامش  نخواست  که  امریکا  پیشین  فرمانده  یک 
هوشی مین ویتنامی، دشمن نظامی مستقیم او نبوده است؛ چون »ما هرگز استخبارات معتبر 
در مورد محل بود و باش او یا این که آیا واقعا او فرمانده است، نداشتیم«. حتا اگر مقام ها در 
مورد زنده بودن مال عمر خطا کرده باشند، بعید است که هیچ کسی جز نزدیک ترین های او 
بداند که او مرده است. مولوی نجیب اهلل، یک فرمانده نظامی طالبان در پشاور گفت: »من 

نمی دانم که آیا او زنده است یا مرده«. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، انزوا و پنهان ماندن مال عمر را به زنده ماندن او نسبت 
داد و ادعا کرد که بن الدن را یافتند؛ چون او پیک هایی داشت که ویدیوها و نامه ها می آوردند 
و می بردند. وی گفت: »ما تالش داریم تا هر فرصت احتمالی که به دشمنان ما در یافتن 

رهبر مان کمک کند را از بین ببریم«.

5
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شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

و  باشید  شده  میهمان  جایی  در  که  آمده  پیش  برای تان  حتما 
این گونه  معموال  وضعیت  این  باشید.  مانده  غذا  منتظر  ساعت ها 

اتفاق می افتد:
صاحب خانه، یعنی میزبان، به شما خبر می دهد که شام پنج شنبه 
میهمانش هستید. اصرار می کند که پیش از غروب تشریف بیاورید 
تا کمی با هم اختالط کنید و بیش تر با هم باشید. شما هم که 
افغان اید و طبق قاعده ی العنعنه کال یتخذ العقل تحت الشعاع از 
ده ها مورد گذشته عبرت نگرفته اید و طرف های چهار و پنج عصر 
خوب عطر به بدن می زنید و آماده می شوید و به سرعت خود را 
به خانه ی میزبان می رسانید. هشت- نه نفر به استقبال تان بیرون 
می آیند و شما را مثل گل یاسمن یا شقایق یا پتونی یا هر گل 
دیگر به خانه می برند. اولین شکایت هم این است: گفتیم زودتر 

بیایید، از برای خدا این زوِد شماست؟ 
حاال مشکل این است که شما چون چیزی مانده به ساعت پنج 
رسیده اید، ساعِت درونی خود را برای هفت بجه کوک کرده اید. 
به این معنا که سر ساعت هفت شام هرچه اسید ذخیره در معده 
دارید، می ریزند  پِس شانه های تان  تلخه و حتا  و  و روده و جگر 
به آن جای بدن تان که در آن تجمع غذا صورت می پذیرد. از هر 
طرف بدن تان آبشار اسید فرود می آید. حاال کی است که غذا بیاید 
که شما با آن جلو این همه اسید غضبناک را بگیرید؟ ساعت شش 
می شود و هفت می شود و هشت می شود، اما از غذا خبری نیست. 

هشت و نیم که می شود، صاحب خانه رو به شما می گوید:
»راستی، از ماجرای سفر اخیر من به هندوستان خبر شدی؟«

شما می گویید نه، خبر ندارید. آن گاه صاحب خانه چنین شروع 
می کند:

»یادت هست که در وقتی که خدا بیامرز پدرم زنده بود، یک نفر 
ازبکستانی گاهی به خانه ی ما می آمد و رفیق پدرم بود؟ در آن 
ترشی  می آورد.  ترشی  زیاد  ازبکستان  از  پدرم  رفیق  این  سال ها 
زند گی می کردیم. هوای  مزار  در  ما  وقت  آن  در  بگو.  نگو جان 
مزار را که دیده ای چه طور گرم می شود. خدا بیامرز پدرم بسیار 
ترشی می خورد. هر چه مادرم می گفت که ترشی را خالی نخور، 
سر  و  بر می داشت  را  ترشی  کاسه ی  همین طور  نمی کرد.  قبول 

می کشید...«
اکنون دهان شما هر لحظه پر آب می شود و شما قورتش می دهید. 
با خود می گویید: »خدا رحم کند، بی شرف هنوز در مزار است و 
قصه ی ترشی اش تمام نشده. خدا می داند چه وقت به هندوستان 

می رسد«.
میزبان ادامه می دهد:

»خدا بیامرز خودش که ترشی می خورد، ما را هم تشویق می کرد. 
بار به  از بس ترشی خوردم، زخم معده پیدا کردم. چند  من هم 
ایران و پاکستان رفتم، داکترها نتوانستند عالج کنند. گفتند باید 

به هندوستان بروی...«
میزبان  می رسد.  اصلی  موضوع  به  قصه  می شوید.  خوش حال 

می گوید:
بگذار  بگویم،  را  هندوستان  سفر  قصه ی  آن که  از  پیش  »ولی 

ماجرای برادر کالنم را اول بگویم...«
ساعت ده شده و غذا آماده نیست و قصه ی صاحب خانه هم به 
جاهای دیگری رفته و به این زودی ها به داستان اصلی برنخواهد 

گشت.
حاال فکر کنید این صاحب خانه محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
افغانستان  است. خیر است که گرسنه و منتظر اید؛ برای تان کابینه 

می پزد. باید صبر کنید. هنوز اول شب است.

هنوز اول شب است 
برگردان: حمید مهدوی
نویسنده: متیو روزنبرگ
منبع: نیویورک تایمز

تغییِر قدرت طالبان
 در محور یک رهبر نامرئی  

ایستگاِه قرار...
 و بد گویی ها و مرزهای آهنین جنسیتی از همین عادی شدن روابط انسانی 
و »دوستی های اجتماعی« کلید می خورد. دید جنیستی و نگاِه شهوت آلود به 
این سرزمین، مهم ترین منبع پیش داوری های ناصواب  روابط زن و مرد در 
است که سدی در برابر تغییر و ترقی ایجاد کرده است. رواج فرهنگ دوستی 
اجتماعی، به ویژه  بین زنان و مردان فعال و روشن جامعه، مهم ترین نماد تغییر 
و نوسازی ذهن بسته ی اجتماعی و انکشاف بینش جمعی و تلطیف مناسبات 

انسانی می باشد.
امن  خانه ی  را  بیگم  تاج  که  است  غیوری  و  جسور  بانوی  حیدری،  لیال 
دوستی ها و سخن ورزی ها و کانوِن گرم مالقات ها و قرارهای گروهی جوانان 
و فرهنگیان و دانشجویان و فعاالن مدنی و سیاسی ساخته است. لیال  که خود 
شاعر و هنرمند و فعال مدنی است، عالوه بر آن که با تأسیس »کمپ مادر«، 
پناه گاه و تکیه گاه و امید صدها معتاد شده است، نقش یک مادر و جایگاه یک 
خواهر و منزلت یک دوست را برای همه ی مراجعانش دارد. لبخند مهربان و 
چهره ی گشاده و شوخی های شیرینش، همه ی مشتریان را سرشار از نشاط و 

اطمینان و لذت حضور می سازد.
تاج بیگم، محل کوچک و دنیای محدودی است که در کابِل بزرگ و آلوده و 
افغانستاِن شلوغ و شریعت خواه، آدرس کوتاهی دارد؛ اما بستر یک موج و نماد 

یک فرایند است که آهسته آهسته دارد مسری و شایع می گردد.
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و  علمی  دست آوردهای  نظر  از   ۲۰۱۴ سال 
پزشکی سالی پرهیجان و پربار بوده است و در 
آن شاهد تحوالت زیادی بودیم، از پیشرفت هایی 
قطع  و  دیابت  درمان  و  شناخت  در  نویدبخش 
نخاع گرفته تا نشاندن ربات کاوشگر بر روی یک 
دنباله دار. مروری می کنیم بر برخی از مهم ترین 

دست آوردهای این سال.
روزتا

ده سال کار و انتظار برای نشاندن یک کاوشگر 
روی  بر  کیلومتری  میلیون   ۴۸۰ فاصله ی  در 
دارد  عرض  کیلومتر  چهار  فقط  که  دنباله داری 
و با سرعت ۱۴۰ هزار کیلومتر در ساعت حرکت 
می کند سرانجام با موفقیت به بار نشست. این 
نخستین بار است که بشر سفینه ای را روی یک 

دنباله دار فرود آورده است.
علت  به  شد  جدا  روزتا  از  که  کاوشگری  فیله، 
نقص فنی، دوبار به سطح دنباله دار برخورد کرد 
فرود  برای  که  محلی  از  دورتر  متر  چند صد  و 
در نظر گرفته شده بود فرود آمد. به این ترتیب 
فیله بخوبی چارج نشدند  باتری های خورشیدی 
ساعت  شصت  مدت  به  فقط  کاوشگر  این  و 
که  امیدوارند  دانشمندان  کرد.  مخابره  اطالعات 
با نزدیک شدن دنباله دار به خورشید، باتری های 

فیله دوباره چارج شوند و شروع به کار کنند. 
با این حال، تا همین جا هم مأموریت روزتا یکی 
از بزرگ ترین دست آوردهای بشر نه تنها در سال 
می شود  قلمداد  اخیر  دهه های  در  بلکه   ۲۰۱۴
دنباله دارها  درباره  ارزش  با  بسیار  اطالعاتی  که 
و همچنین درباره منظومه شمسی فراهم کرده 

است.
خون جوان برای درمان پیری

خون  تزریق  است  ممکن  آینده  سال های  در 
در  پیری.  عوارض  رفع  کند:  پیدا  تازه ای  کاربرد 
سال ۲۰۱۴، نتایج سه تحقیق جداگانه در امریکا 
نشان داد که تزریق خون جوان می تواند برخی 
ماهیچه های موش   و  قلب  مغز،  از  را  پیری  آثار 

پاک کند.
مشترک  کار  که  تحقیقات  این  از  یکی  در 
تزریق  بود،  استنفورد  و  کالیفرنیا  دانشگاه های 
خون موش های جوان به موش های پیر، توانایی 

موش های پیر را در یاد آوری و یادگیری افزایش 
داد و قدرت و استقامت عضالنی موش های پیر 

را بیش تر کرد.
را  پروتئینی  در خون موش های جوان  محققان 
استقامت  و  قدرت  که   GDF۱۱ نام  به  یافتند 
سلول های عضالنی در موش های پیر را بیش تر 
در  را  عصبی(  )سلول  نورون ها  تکثیر  می کند، 
مغز  در  را  خون  گردش  و  می دهد  افزایش  مغز 
بهتر می کند. در تحقیقی دیگر پالسمای خون 
فضایی  حافظه  بهبود  باعث  جوان  موش های 
پیر  موش های  در   )spatial memory(

شد.
وجود  عواملی  جوان  موجودات  خون  در  این که 
یا  کرده  کند  را  پیری  روند  می تواند  که  دارند 
امروزی  جوامع  در  دهد  تخفیف  را  آن  عوارض 
که روز به روز به سمت پیری می روند می تواند 
قرن  در  بشر  دست آوردهای  بزرگ ترین  از  یکی 

۲۱ را رقم بزند.
ربات های هماهنگ

چند گروه تحقیقاتی در سال ۲۰۱۴ موفق شدند 
بدون نیاز به نظارت انسانی، تعداد بسیار زیادی 
به کار  به صورتی هماهنگ و هدفمند  را  ربات 
ربات  صدها  تحقیقات  این  از  یکی  بگیرند.در 
بودند  شده  ساخته  موریانه ها  از  الهام  با  که  ریز 
توانستند بدون نظارت انسان، ساختمان بسازند.

این  خودسازماندهی  که  دیگری  کارآزمایی  در 
به نمایش گذاشت، ده کوادکوپتر  را بهتر  رباتها 
در  مینیاتوری(،  پهپاد   :Quadcopter(
تبادل  با  و  کرده  پرواز  همزمان  خاص،  آرایشی 
رادیویی اطالعاتی مثل سرعت و فاصله، نه تنها 
طول  در  توانستند  بلکه  نکردند  برخورد  هم  با 

پرواز، خود را در آرایش های مختلف قرار دهند.
هماهنگی  و  همکاری  در  ربات  تعدادی  این که 
با همدیگر بتوانند وظایف محوله را انجام دهند 
چشم اندازی باورنکردنی را پیش روی بشر قرار 
مناطق  در  نجات  و  امداد  عملیات  از  می دهد، 
رباتهای  از  تیمی  فرستادن  تا  گرفته  خطرناک 
مینیاتوری به داخل بدن برای شناسایی بیماری 

و مبارزه با آن.
چیپ های کامپیوتری به مثابه سلول مغز

پیشرفت   ۲۰۱۴ سال  در  نورومورفیک  مهندسی 
شاخه  این  هدف  داشت.  مالحظه ای  قابل 
است  کامپیوتری  چیپ های  تولید  مهندسی 
را  اطالعات  از  پردازش حجم عظیمی  توان  که 
انجام  پیچیده  کارهای  بتوانند  و  باشند  داشته 
اولین  این رشته برای  اکنون متخصصان  دهند. 
چیپ های  مغز،  کارکرد  از  گرفتن  الگو  با  بار 
سلول های  مانند  که  ساخته اند  را  نورومورفیکی 

مغز اطالعات را پردازش می کنند.
مغز انسان به طور متوسط از صد میلیارد نورون 
تشکیل شده که صد تریلیون سیناپس آن ها را 
به هم مرتبط می کنند و چیپی که محققان آی 
 ۲۵۶ و  ترانزیستور  میلیارد   ۵.۴ ساختند  ام  بی 
میلیون سیناپس دارد. الگوبرداری از ساختار مغز، 
کامپیوترها را در مسیر تحولی بزرگ قرار داده، 
این که کامپیوترها در آینده صاحب بینش باشند 
و حجم باورنکردنی اطالعات را در لحظه پردازش 

کنند.
ده  پروژه ی  انسان،  مغز  پروژه ی  این،  بر  عالوه 
ساله ای که از سال گذشته راه اندازی شده، قصد 
دارد نقشه مغز انسان را کامل کند. پژوهشگران 
در این پروژه تمام انواع سلول های عصبی مغز، 
را  یکدیگر  با  سلول ها  این  ارتباطات  و  کارکرد 
شناسایی خواهند کرد. با کامل شدن این نقشه 
مانند،  تر شدن چیپ های عصب  پیشرفته  با  و 
کامپوترها روز بروز بیش تر شبیه مغز انسان کار 

خواهند کرد.
خالقیت بشر قدیمی است

سوالوسی  در  غاری  دیوار  بر  که  نقاشی هایی 
سال  هزار  چهل  حداقل  و  شد  کشف  اندونزی 
درباره  تازه  تفکری  به  را  دانشمندان  دارد  قدمت 
پیش  تا  است.  واداشته  بشر  مغز  تکامل  تاریخ 
از این تصور می شد که اروپا محل قدیمی ترین 
این غارنگاره ها در دهه پنجاه  غارنگاره ها است. 
فکر  محققان  اما  بودند،  شده  کشف  میالدی 
ندارند  از ده هزار سال قدمت  می کردند بیش تر 
این نقاشی ها نمی توانند در آب و هوای  چون 

حاره ای دوام بیاورند. 
اما وقتی قدمت این غارنگاره ها به دقت تعیین 
و معلوم شد که آن ها ۳۹ هزار سال عمر دارند، 

داد  نشان  امر  این  دانشمندان شگفت زده شدند. 
بلکه در  دنیا،  از  نقطه  نه در یک  که خالقیت، 

نقاط مختلف کره زمین دیده می شده است.
دستکاری خاطرات

مغز  در  را  سلول هایی  شدند  موفق  مححقان 
شناسایی کنند که یک خاطره خاص را رمزگذاری 
هیجان  را  تحقیق  این  آنچه  می کنند.  ثبت  و 
انگیزتر کرد این بود که محققان نشان دادند که 
با دستکاری سلول های خاص می توان خاطره ای 
تازه ایجاد کرد بدون این که چنین اتفاقی اصال 

افتاده باشد.
با استفاده از روشی به نام اپتوژنتیک، محققان از 
ویروس ها استفاده می کنند و در نورون های مغز، 
مولکولهای حساس به نور قرار می دهند، به این 
با  می شود.  ایجاد  تغییر  مغز  فعالیت  در  ترتیب 
خاطرات  توانستند  تنها  نه  محققان  روش،  این 
موجود را پاک کنند، بلکه موفق شدند خاطرات 
ایجاد کنند. آن ها حتی  کاذبی هم بجای آن ها 
توانستند تاثیر عاطفی خاطره را از خاطره بد به 

خوب یا برعکس تغییر دهند.
این تحقیق در مراحل اولیه است؛ اما در درازمدت 
افسردگی،  مثل  بیماری هایی  درمان  برای 
رویداد  از  تنش زای پس  اختالل  یا  اسکیزوفرنی 

)PTSD( به کار گرفته خواهد شد.
پیشرفت های قابل توجه در درمان فلج نخاعی

برای اولین بار مردی که در اثر ضربه ی چاقو از 
کمر به پایین فلج شده بود، با تزریق سلول های 
بویایی به نخاع، توانست راه برود. او که در چهار 
بود  فلج  پایین  به  کمر  از  کامال  گذشته  سال 
از  بخشی  و  دارد  پایین حس  به  زانو  از  اکنون 
تا  همچنین  و  مثانه  و  روده  کارکرد  پا،  حرکت 
به جز  است.  برگشته  او  جنسی  کارکرد  حدی 
استفاده از سول های بنیادی، راه های دیگری هم 
داده  افزایش  را  نخاعی  درمان ضایعات  به  امید 

است.
از  استفاده  با  نخاعی  قطع  بیمار  تا به حال چهار 
وارد  به نخاع  الکتریکی که مستقیما  تحریکات 
حس  و  حرکت  از  بخشی  اند  توانسته  می شود 
خود را بازیابی کنند.  در این روش، یک تحریک 
نخاع که  از  زیر قسمتی  به  را  الکتریکی  کننده 
تکانه های  این  می زنند.  پیوند  دیده،  آسیب 
را  دیده  آسیب  قسمت  زیر  اعصاب  الکتریکی 
تحریک می کنند و به مرور زمان، آن ها فعالیت 

خود را از سر می گیرند.
الفبای ژنتیکی تازه

الفبای  را   A, T)U(, G, C آلی  باز  چهار 
تمام  آلی  بازهای  این  داده اند.  لقب  ژنتیک 
مولکول  در  را  زنده  موجودات  ژنتیکی  اطالعات 
DNA )یا RNA( رمزگذاری می کنند. در سال 
۲۰۱۴ دانشمندان موفق شدند بازهای آلی تازه ای 
را در آزمایشگاه تولید کنند و راه را برای رمزگذاری 

ژنتیکی تازه باز کنند.
باز  جفت  یک  تولید  با  آن ها  این،  بر  عالوه 
ندارد،  وجود  طبیعت  در  آن  مشابه  که  تازه  آلی 
کردند.  تولید  آزمایشگاه  در  را  جدیدی  ارگانیسم 
این ارگانیسم می تواند این بازها را بازتولید کند، 
برای  نیاز  مورد  پایه  مولکولهای  آنکه  شرط  به 
ساختن آن فراهم باشد. این ارگانیسم مصنوعی 
قادر به تولید مثل بیرون از آزمایشگاه نیست، اما 
می توان  باکتری  این  از  که  می گویند  محققان 
»غیرطبیعی«  خواص  با  موادی  تولید  برای 

استفاده کرد.
از  انسولین  تولید سلول های سازنده ی 

سلول های بنیادی
محققان در سال ۲۰۱۴ موفق شدند فرآیند تبدیل 
پانقراس  بتای  به سلول های  بنیادی  سلول های 
تولید  مسئول  سلول ها  این  کنند.  شناسایی  را 
دیابت  یا  اول  نوع  دیابت  در  هستند.  انسولین 
نیازمند به انسولین، این سلول ها به خصوص در 

زمان کودکی تخریب می شوند. 
این  کردند  سعی  گذشته  دهه ی  در  محققان 
بازتولید  بنیادی  با کمک سلول های  را  سلول ها 
نحوه ی  و  بتا  سلول  زیاد  مقدار  تولید  اما  کنند. 
این  بر  عالوه  بود.  ناموفق  بدن  به  آن  انتقال 
و  دارند  اندکی  نوسازی  قابلیت  بتا  سلولهای 
محققان  اما  ندارند.  تکثیر  قابلیت  بلوغ  از  بعد 
میلیونها  تا  یافتند  را  روشی  دانشگاه هاروارد 
سلول بتای پانقراس را در آزمایشگاه تولید کنند. 
و مقدار  اندازه  گرفته  را  این سول ها »قند خون 

انسولین مورد نیاز را ترشح می کنند«.

که  داد  نشان  موش ها  به  سلول ها  این  پیوند 
حال  در  انسولین  کننده ی  تولید  سلول های 
شکل گرفتن هستند. با این حال، این سلول ها 
در معرض حمله دستگاه ایمنی هستند و یافتن 
روشی که آن ها را از این حمله مصون نگه دارد 

چالش بعدی محققان است. 
در  تغییراتی  محققان  دیگر،  پژوهشی  در 
به  را  آن ها  و  کردند  ایجاد  موش  پوست  سلول 
سلول هایی تبدیل کردند که می توانند به سلول 
این سلول ها  پیوند  تبدیل شوند.  پانقراس  بتای 
به موش ها، قند خون آن ها را پایین آورد و باعث 
در  موثرتری  و  بهتر  عملکرد  بتا  سول های  شد 

ترشح انسولین از خود نشان بدهند.
موفقیت این روش ها می تواند در آینده به درمانی 
برای دیابت نوع اول بدل شود. عالوه بر این، در 
با استفاده از یک تیلفون هوشمند،  سال ۲۰۱۴، 
پانقراس مصنوعی برای مبتالیان به دیابت نوع 
است  ترتیب  این  به  کار  اول ساخته شد. روش 
دیابت  به  مبتال  فرد  پوست  در  که یک حسگر 
کار گذاشته می شود که قند خون را مرتب اندازه 

گرفته و نتیجه را به تیلفون ارسال می کند.
پمپ  یک  به  الزم،  محاسبات  انجام  با  تیلفون 
انسولین  مقدار  چه  که  می دهد  پیغام  انسولین 
نیاز است. به این ترتیب دخالت بیمار در تنظیم 
حداقل  به  انسولین  از  استفاده  و  خون  قند 
می رسد. ساخت پمپ هایی که به صورت خودکار 
قند خون را اندازه گرفته و به اندازه الزم در خون 
می کند،  آزاد  انسولین  دیابت،  به  مبتال  فرد 
تزریق  انسولین  باید  که  افرادی  برای  را  زندگی 

کنند بسیار آسانتر خواهد کرد.
نانوماهواره

شکل  به  کوچک،  ماهواره هایی  نانوماهواره ها، 
مکعب هایی به طول و عرض و ارتفاع ده سانتی 
متر و به وزن تقریبی یک و نیم کیلوگرم هستند. 
آن ها بسیار ارزان هستند و با استفاده از قطعات 
بی مصرف و دور انداختنی ساخته می شوند. این 
ماهواره های مینیاتوری که در کنار ماهواره های 
معمولی به فضا پرتاب می شوند، امکان کارهای 
برای  را  اندک  تدارکات  و  هزینه  با  تحقیقاتی 

گروه های تحقیقاتی مهیا کرده است. 
ده  از  تقریبا  مینیاتوری  ماهواره های  این  پرتاب 
ارزش   ۲۰۱۴ سال  در  اما  شده،  آغاز  پیش  سال 
آن ها در گردآوری داده های علمی بیش از پیش 
آشکار شد. اکنون نانوماهواره ها به قدری اهمیت 
پیدا کرده اند که ناسا رقابتی برای آن ها تدارک 
دیده و به برنده پنج میلیون دالر جایزه می دهد.

آن ها از جمله می توانند تیلفون های هوشمند را 
در مدار زمین تست کنند، فناوری تصویربرداری 
بر  را  جاذبه  تاثیر  و  کنند  بهتر  را  زمین  کره  از 
بیش   ۲۰۱۴ سال  در  کنند.  بررسی  گیاهان 
این  شد،  پرتاب  فضا  به  نانوماهواره   ۷۵ از 
مجموعه ای  صورت  به  است  ممکن  ماهواره ها 
وضعیت  بررسی  برای  مداری  مشاهده گرهای  از 

محیط زیست بکار گرفته شوند.
دست مصنوعی با حس المسه

برای اولین بار دانشمندان یک دست مصنوعی 
را به مدت یک ماه به بازوی یک مرد دانمارکی 
این  و  کردند  وصل  بود  شده  قطع  دستش  که 
این  پیدا کند.  توانست دوباره حس المسه  مرد 
مرد توانست با کمک این دست مصنوعی، بدون 
البته  بردارد؛  و  بگیرد  را  اشیا  بینایی،  از  استفاده 
دست  قابلیت های  تمام  مصنوعی  دست  این 
طبیعی را ندارد و نمی تواند گرمی و سردی اشیا 

را حس کند.
اطالعات  ابتدا  مصنوعی  دست  این  حسگرهای 
سپس  می کنند.  آوری  جمع  را  نیاز  مورد 
به  را  اطالعات  این  کامپیوتری  الگوریتم های 
تبدیل می کنند  الکتریکی  )ایمپالس(  تکانه های 
قابل  اعصاب  برای  تکانه ها  این  که  نحوی  به 
این  الکترود  چهار  بعد  باشند.  درک  و  شناسایی 
مغز  به  آنجا  از  و  بازو  اعصاب  به  را  تکانه ها 

می فرستند.
بودند  توانسته  تنها  دانشمندان  این،  از  پیش 
قطع  دچار  فرد  شانه  به  الکترودهایی  اتصال  با 
فکر،  از  استفاده  با  بدهند  امکان  او  به  عضو، 
بسیار  باید  دست  این  کند.  کنترل  را  حرکاتش 
کوچکتر، ارزانتر، کاربردی تر و پیشرفته تر شود، 
اما ساخت آن قدمی مهم در توسعه ی اندام های 

پیوندی مصنوعی و درمان معلولیت است. 
)بی بی سی(
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مهم ترین دست آوردهای
 علمی و پزشکی سال ۲۰۱۴
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رونالدو: دسيما ويژه ترين 
لحظه  ی فوتبالي ام بود

مانچيني تأييد کرد: 
اينتر به دنبال پودولسکي است

رونالدو، بهترين بازيکن دنيا
 به انتخاب گولوب ساکر

تأیید کرد که آن ها خواهان  اینتر  روبرتو مانچیني، سرمربي 
مهاجم  هستند.  آرسنال  مهاجم  پودولسکي،  لوکاس  جدب 
بازیکن  به عنوان  نتوانسته  آلمانی که در طول فصل هنوز 
جدا  توپچی ها  از  فراوان  احتمال  به  برود،  میدان  به  فیکس 
خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن اند که اینتر خواهان جذب 
بین دو طرف  مذاکراتی  و  است  مونیخ  بایرن  مهاجم سابق 

انجام شده است.
مانچینی در مصاحبه با مدیاست گفت: »پودولسکی بازیکن 
ما  که  است  بازیکنانی  لیست  از  بخشی  او  است.  خوبی 
شرایط شان را دنبال می کنیم. باید ببینیم که اوضاع چگونه 
پیش می رود«. مانچینی در باره ی خرید السانا دیارا، هافبک 
سابق ریال مادرید گفت: »او بازیکن خیلی خوبی است، ولی 
باید ببینیم شرایطی که پیش آمده و مشکل قراردادش با تیم 

سابقش چگونه حل خواهد شد«.
قرارداد  از  بخشی  عنوان  به  ایتالیایی  مهاجم  آلسیو چرچی، 
انتقال تورس، به میالن می پیوندد و این در حالی است که 
مانچینی مدت ها بود شرایط او را تحت نظر داشت. او در این 
باره گفت: »من از چرچی عصبانی نیستم. هیچ مذاکره ای را 

شروع نکردیم، تنها شرایطش را دنبال کردیم«.

کریس رونالدو، ستاره ی ریال مادرید، جایزه ی بهترین بازیکن 
دنیا را از جوایز گولوب ساکر در دوبي دریافت کرد. ستاره ی 
را  از بهترین سال های دوران حرفه ای اش  پرتگالی که یکی 
در سال ۲۰۱۴ سپری کرده،  توانست با ریال، دهمین قهرمانی 
این باشگاه در اروپا را جشن بگیرد و هفته ی گذشته هم جام 

قهرمانی جام باشگاه های  جهان را باالی سر برد. 
به جا  خود  از  نیز  کننده ای  خیره  گولزنی  رکورد  که  رونالدو 
نیز حضور دارد  نامزد نهایی توپ طال  گذاشته، در بین سه 
آن  از  را  جایزه  این  بتواند  بار  برای سومین  و  انتظار می رود 
از دریافت جایزه ی گولب ساکر در هوتل  او پس  خود کند. 
آتالنتیس دوبی  گفت: »امیدوارم این یک نشانه باشد؛ البته 
من چندان نگران  توپ طال نیستم. کسانی که رای می دهند، 
می دانند که چه کاری باید انجام بدهند. من خوش حالم؛ زیرا 
این یک جایزه ی دیگر  برای تعهد و سخت کوشی من است.

می خواهم از همه ی اعضای باشگاه ریال، بازیکنان و مربیان ، 
تشکر کنم. ما فصل فوق العاده ای داشتیم، چهار جام بردیم 
و  اکنون یکی از بهترین های دنیا هستیم. فتح دسیما یک 
لحظه ی ویژه برای ریال مادرید بود؛ جامی که همه منتظرش 
است.  لذت بخش  بسیار  من  برای  جایزه،  این  بودیم.  بردن 

احساس غرور می کنم«.
رونالدو هم چنین تأکید کرد که بردن عنوان و جوایز مختلف، 
هیچ فشاری روی او وارد نمی کند: »نه، هیچ فشاری نیست. 
 فشاری احساس نمی کنم؛ زیرا قصد ندارم چیزی را به کسی 
ثابت کنم. خوش حال هستم که می توانم کاری را که دوست 
دارم، فوتبال،  انجام بدهم، گول بزنم، پاس گول بدهم و به 
ریال مادرید کمک کنم تا به یکی از بهترین های دنیا تبدیل 

شود«.

کریستیانو رونالدو، ستاره ي ریال مادرید عنوان کرد که کسب 
است.  بوده  فوتبالي اش  لحظات  ویژه ترین  از  یکي  الدسیما، 
ساکر  گولوب  مراسم  در  شب  دوشنبه  که  پرتگالی  مهاجم 
موفق شد جایزه ی بهترین بازیکن را دریافت کند، عنوان کرد 
برایش  طال  توپ  کسب  احتمال  جایزه،  این  دریافت  با  که 

باال رفت.
و  مربیان  بازیکنان،  از  مادرید  ریال  در  او گفت: »می خواهم 
همه تشکر کنم؛ زیرا یک فصل فوق العاده را سپری کردیم. 
جهان  تیم های  بهترین  از  یکی  و  آوردیم  به دست  جام   ۴
بودیم. الدسیما یکی از ویژه ترین لحظات فصل بود که ریال 
مدت ها به دنبال کسب آن بود. کسب این عنوان مارا خیلی 
خوش حال کرد و از این حیث افتخار می کنیم. امیدوارم این 
باشد؛ هر چند که خیلی  برای کسب توپ طال  یک نشانه 

راجع به آن نگران نیستم.
رونالدو عنوان کرد که برای کسب عناوین فردی، تحت فشار 
قرار نگرفته است. او گفت: »فشاری برای کسب این عناوین 
اثبات  به  نیازی  می آیند.  من  سراغ  به  خودشان  زیرا  ندارم؛ 
چیزی ندارم و حرفم را در زمین فوتبال می زنم. خوش حالم 
و از فوتبال بازی کردن، گول زدن، پاس گول دادن و کمک 

کردن به تیم لذت می برم«.

ونگر: آرسنال بين 4 تيم
 باالي جدول خواهد بود

مودريچ: در ريال همه از کواچيچ مي پرسند

راجرز: در حال بازگشت به روزهاي خوب هستيم

ژرژ مندس: 
مورينيو بهترين مربي تاريخ است

سيتي، رقيب جديد يونايتد براي جذب ميراندا

مارتينو: تقريبا چيزي به مسي ياد ندادم

حکم فيفا، بارسا و 6 چالش پيش رو

بارسا دست به دامان
 دادگاه فدرال سو يس مي شود

سرزو: بازگشت تورس
 به نفع جهان فوتبال است

آرسنال روز گذشته در زمین وستهم به برتري 
صعود  پنجم  رده ی  به  و  یافت  دست   ۱-۲
کرد. توپچی ها، ساوتهمپتون، یونایتد، سیتی 
و چلسی را باالتر از خود در جدول می بینند 
و برای کسب عنوان چهارم با ساوتهمپتون و 
تاتنهام در جدالند. آرسن ونگر، سرمربی آرسنال 
با خوش بینی نسبت به آینده ی تیمش نگاه 
می کند. وی به خبرنگارن گفت: »ما ۱۷ سال 
است که جزو ۴ تیم باالی جدول انگلستان 
قهرمانان حضور  لیگ  در  همواره  و  هستیم 
داریم. دلیلی نمی بینم که امسال نیز چنین 
متوجه  می کنید،  نگاه  لیگ  به  وقتی  نشود. 
به سختی  تیم ها  همه ی  که  شد  خواهید 
همین  به  و  می جنگند  شدن  پیروز  برای 

بسیار  انگلستان  در  امتیاز  سه  کسب  دلیل، 
دشوار است. تیم های زیادی به دنبال رسیدن 
به عناوین باالی جدول هستند. من همیشه 
به تیمم ایمان دارم و می دانم که امسال هم 
بین ۴ تیم باالی جدول خواهیم بود. مقابل 
شدیم.  غافلگیر  پایانی  دقیقه ی  در  لیورپول، 
اگر به نتایج مان در بازی های اخیر نگاه کنید، 
خواهید دید که روند مثبتی را طی می کنیم 
نیز  اخیرمان  از خانه ی  بازی خارج  و در چند 
پیروزی  ما  یافته ایم. هدف  پیروزی دست  به 
در بازی بعدی ) مقابل ساوتهمپتون( است تا 
به ثبات بیش تری برسیم. ما بازی های بزرگی 
پیش رو داریم و بازی با ساوتهمپتون نیز یکی 

از آن هاست«.

لوکا مودریچ، در دو ماه انتهایي سال ۲۰۱۴، 
با مصدومیت روبه رو شد و به همین دلیل، 
جهاني  جام  در  مادرید  ریال  براي  نتوانست 
باشگاه ها به میدان برود. روز گذشته مودریچ 
براي چهارمین بار، مرد سال فوتبال کرواسي 
ریال،  باشگاه  کروات  ارزشمند  ستاره ی  شد. 
مصاحبه  در   ،۲۰۱۴ سال  پایانی  روزهای  در 
»سال  گفت:   »Vecernji list« با 
بود.  من  ورزشی  دوران  سال  بهترین   ،۲۰۱۴
و  یافتم  دست  زیادی  افتخارات  به  ریال  با 
شدم.  نیز  کرواسی  سال  بازیکن  بهترین 
دینامو  بازیکن  که  زمانی   ،۲۰۰۷ سال  البته 
برایم  عنوان  این  به  رسیدن  بودم،  زاگرب 

لذت دیگری داشت. با این حال، معتقدم که 
ایوان  کرواسی،   ۲۰۱۴ سال  بازیکن  بهترین 
لیگ  قهرمان  سویا  همراه  او  بود.  راکیتیچ 
اروپا شد و سپس به بارسلونا پیوست. او در 

بارسا بازی های خوبی انجام داده است«.
کواچیچ،  متئو  از  تمجید  به  سپس  مودریچ 
و  پرداخت  اینتر  باشگاه  ارزشمند  جوان 
شد.  خواهد  بزرگی  بازیکن  »کواچیچ  گفت: 
از  بزرگ تر  باشگاه هایی  برای  می تواند  او 
ندارم.  شک  مورد  این  در  کند.  بازی  اینتر 
روز به روز  و  است  ناب  استعداد  کواچیچ یک 
در حال پیشرفت. در ریال همه از او سوال 

می کنند«.

از  پس  لیورپول  سرمربي  راجرز،  برندن 
سوانسي،  مقابل  تیمش   ۱-۴ پیروزي 
به  بازگشت  در حال  تیمش  که  کرد  عنوان 
اوایل  در  که  لیورپول  است.  خوب  روزهاي 
فصل دچار مشکل شده بود و نمی توانست 
نتایج مطلوبی کسب کند، در چند بازی اخیر 
دوشنبه  است.  داشته  خوبی  نسبتا  عملکرد 
را  خود  خوب  روز  راجرز  شاگردان  نیز  شب 
و  مورنو  الالنا،  گول ها  با  و  کردند  سپری 
 ۱-۴ شدند  موفق  شلوی،  خودی  به  گول 
حریف خود را در هم بکوبند. راجرز در جمع 
خبرنگاران گفت: »به نظر من، تاکتیک هایی 
را اجرا کردیم که کم کم به ما کمک می کند 

بتوانیم خوب بازی کنیم. خوب کار کردیم. 
باید این سطح تالش را حفظ کنیم. نمایش 
خیلی خوبی داشتیم. به نظرم بیش تر بازی 
در اختیار ما بود. گول بدی به حریف دادیم 
و نزدیک بود گول دوم را هم دریافت کنیم. 
ولی جدا از این موضوع، تالش تیم فوق العاده 
بود و در خط حمله واقعا زیبا و هیجان انگیز 
بازی کردیم«. راجرز ادامه داد: »می دانیم که 
کم  بازیکنان  ولی  کنیم،  زیادی  تالش  باید 
ما  هستند.  یک دیگر  شناخت  حال  در  کم 
هماهنگ  حال  در  که  هستیم  جوانی  تیم 
شدن هستیم و برای بازی کردن فوتبال مان، 

به هیجان و خالقیت نیاز داریم«.

دنیاي  معروف  برنامه هاي  مدیر  مندس،  ژرژ 
را  او  مورینیو،  ژوزه  از  تمجید  با  فوتبال، 
کرد.  فوتبال  توصیف  تاریخ  مربي  بهترین 
نیز  مورینیو  برنامه های  مدیر  که  مندس 
پرتگالی   مربی  این  که  است  معتقد  هست، 
مربی  بهترین  فرگوسن،  از  سرالکس  باالتر 
اینتر  و  پورتو  با  که  مورینیو  است.  تاریخ 
کرده،  تجربه  را  چمپیونزلیگ  در  قهرمانی 
او در  تیم  بازگشت.  به چلسی  سال گذشته 
حال  حاضر در صدر جدول رقابت های لیگ 
اهدای  مراسم  در  که  مندس  دارد.   قرار  برتر 

مدیر  بهترین  عنوان  ساکر،  گولوب  جوایز 
برنامه های سال را به دست آورد، به خبرنگاران 
گفت: »ژوزه بهترین مربی دنیاست. در واقع، 
او بهترین مربی تاریخ است. او تنها ۵۲ سال 
دارد. به نظر من، هیچ کسی در این  مدت از 
دوره ی کاری، به این اندازه جام نبرده است. 
است؛  فرگوسن  سرالکس  او  به  نزدیک ترین 
دنیای  در  برای همه  الگو  مربی ای که یک 
فوتبال محسوب می شود. او مانند  یک پدر 
و  ژوزه  برای  بلکه  من،  برای  تنها  نه  است، 

کریس رونالدو«.

مدافع  نمایش  از  منچسترسیتي  باشگاه 
اول  نیم فصل  در  »مانگاال«   گران قیمتش 
مدافع  یک  جذب  به دنبال  و  نیست  راضي 
باشگاه  دو  هر  است.  جنوری  ماه  در  دیگر 
در  مدافع  خرید  به  منچستر،  شهر  معروف 
نقل و انتقاالت زمستانی عالقه دارند و جالب 
این جاست که گزینه ی اصلی هر دو باشگاه، 
ارزش مند  مدافع  است.  برازیلی  میراندای 
در  زیادی  بسیار  نقش  که  اتلتیکو  باشگاه 

باشگاه  این  اخیر  فصل  سه  موفقیت های 
مادریدی ایفا کرده است.

کرد  ادعا  دیروز    Le۱۰sport نشریه ی 
عملکرد  از  به شدت  که  سیتی  مدیران  که 
مانگاال ناراضی هستند، قدم های اولیه برای 
جذب این بازیکن را برداشته اند و قرار است 
طی روزهای آینده، با مسئوالن اتلتیکو وارد 

گفت وگو شوند.

را  بارسا  هدایت  گذشته  فصل  مارتینو  تاتا 
را  باشگاه  این  نتوانست  و  داشت  عهده  بر 
قهرمان اللیگا، کوپا دل ري و چمپیونزلیگ 
کند. سرمربی حال حاضر تیم ملی آرجانتین  
را  تیم  این  بارسا،  به  ورودش  بدو  در  البته 
خودش  اما  کرد.  اسپانیا  سوپرجام  قهرمان 

اهمیتی برای این مقام قایل نیست.
گفت:  آرجانتین  کالرین  نشریه ی  به  تاتا 
هیچ  جام  این  اسپانیا؟  سوپرجام  »قهرمانی 
به  که  بارسلونا  مثل  باشگاهی  برای  ارزشی 
قهرمانی در اللیگا و اروپا فکر می کند، ندارد. 

دادم.  انجام  فراوانی  اشتباهات  بارسلونا  در 
آن ها  دیگر  دنیای  در  شاید  اشتباهاتی؟  چه 
است که  باشگاهی  بارسا  بگویم.  به شما  را 
این  در  مربی  یک  و  دارد  عادت  پیروزی  به 
خودش  روی  پیش  سختی  بسیار  کار  تیم، 
این  سرمربی  هرگز  نباید  شاید  می بیند. 
به  که  بگویم  می توانم  می شدم.  باشگاه 
تقریبا هیچ چیز مهمی  مثل مسی  بازیکنی 
یاد ندادم. به بارسلونا هم چیزی از سوی من 

اضافه نشد«.

جنوری  تا  که  شد  مطلع  دیروز  بارسلونا 
جدیدي  بازیکن  هیچ  نمي تواند   ۲۰۱۶ سال 
این  بي شک  که  بدي  خبر  کند.  خریداري 
کرد.  خواهد  جدیدي  چالش  وارد  را  باشگاه 
از دریافت حکم دادگاه  باشگاه بارسلونا پس 
که  امر  این  از  آگاهی  و  ورزشی  حکمیت 
نمی تواند در دو پنجره نقل و انتقاالت بعدی، 
چالش   ۶ با  کند،  خریداری  جدیدی  بازیکن 
جدی مواجه است. در زیر نگاهی می اندازیم 
 ۲۰۱۶ سال  تا  بارسا  پیش روی  مصایب  به 

میالدی :
1- قضیه ی مارتین مونتویا : این بازیکن 
مدت هاست که عزم رفتن از بارسلونا را کرده 
و این مسئله را از طریق مدیر برنامه هایش 
نیز  بارسا  سران  اطالع  به  کاراسکو(   )خوان 
رسانده است. سه باشگاه یوونتوس، لیورپول 
و اورتون، خواهان جذب مونتویا هستند؛ اما 
بارسلونا تصمیم گیری نهایی را به اعالم رای 
بود.  کرده  موکول  ورزشی  حکمیت  دادگاه 
که  می رسد  نظر  به  جدید  شرایط  با  حال 
بارسلونا دیگر تمایلی به فروش مدافع راست 
خود نداشته باشد، مگر این که مونتویا بازهم 
رقم  کند.  پافشاری  خود  قبلی  تصمیم  روی 
میلیون  بازیکن جوان، ۲۰  این  قرارداد  فسخ 

یورو است.
حکم  با  باشگاه :  پایه ای  2- تیم های 
از  بیش  است  مجبور  حاال  بارسلونا  جدید، 
کند.  توجه  خود  پایه ای  تیم های  به  گذشته 
ساندرو،  الحدادی،  مونیر  چون  بازیکنانی 
می توانند  حاال  هلیلوویچ،  و  آداما  سامپر، 
به صورت  دوم،  تیم  از  که  باشند  امیدوار 
قطعی به تیم اول باشگاه راه یابند. انریکه از 
این پس باید از تعداد بیش تری از این نفرات 

در تمرین تیم اول بارسا استفاده کند.
بازیکنان قرضی : در حال  3- بازگرداندن 

حاضر، بازیکنانی نظیر دلوفئو )سویا(، دنیس 
افالی  )پورتو(،  تیو  کریستین  )سویا(،  سوارز 
)وستهام(،  سانگ  الکس  و  )المپیاکوس( 
بازی  دیگر  باشگاه های  در  قرضی  به صورت 
می کنند. الکس سانگ چند روز پیش تأکید 
وستهام  برای  دارد هم چنان  دوست  که  کرد 
بازی کند و قرارداد افالی با بارسا نیز جون 
۲۰۱۵ به اتمام می رسد و به نظر نمی رسد که 
این بازیکن عالقه ای برای تمدید قراردادش 
احتماال  دیگر  بازیکن  سه  باشد.  داشته 

تابستان آینده به بارسا باز می گردند.
تابستان  آلوس  آلوس :  4- قضیه ی دنی 
داشت؛  را  بارسلونا  از  جدایی  قصد  امسال 
لوییس  با  صحبت  از  پس  نهایت  در  اما 
انریکه، متقاعد شد که یک فصل دیگر نیز 
راست  مدافع  این  قرارداد  بماند.  بارسلونا  در 
اما به  تا تابستان ۲۰۱۵ اعتبار دارد؛  برازیلی، 
بارسلونا  جدید،  شرایط  با  که  می رسد  نظر 
پیش نهاد  جدید  قرارداد  یک  بازیکن  این  به 
ادامه ی حضور  به  بی میل  نیز  آلوس  بدهد. 

در بارسلونا نیست.
5- ژاوی هرناندز : ژاوی تابستان امسال، 
به  رفتنش  و  بارسا  از  جدایی اش  تقریبا 
به صورت  اما  بود؛  شده  حتمی  امریکا  لیگ 
بارسلونا  در  داد  ترجیح  نیز  او  غیرمنتظره ای 
بماند. قرارداد ژاوی تا جون ۲۰۱۶ اعتبار دارد 
و با شرایط جدید، به احتمال زیاد او تا پایان 

قراردادش در بارسلونا می ماند. 
آلوس  دنی  با  راست :  مدافع  6- معضل 
داگالس  و  جدایی طلب  مونتویای  مسن ، 
کم تجربه، این جناح به معضلی برای لوییس 
انریکه بدل خواهد شد. بارسا در دیگر نقاط، 
خرید های  که  چرا  داشت؛  نخواهد  مشکلی 
کافی را در تابستان امسال انجام داده است.

کرد  اعالم  امروز  ورزشي  حکمیت  دادگاه 
بارسلونا  باشگاه  نظر  تجدید  درخواست  که 
  ۲۰۱۶ جنوری  تا  باشگاه  این  و  نپذیرفته  را 
حق خرید بازیکن جدید ندارد. این حکم، آب 
سردی بود بر پیکره ی بارسلونا که بی شک، 
سال  دو  تا  را  باشگاه  این  ورزشی  آینده ی 
دیشب،  داد.  خواهد  قرار  تأثیر  تحت  آینده 
باشگاه بارسلونا بیانیه ای در مورد این حکم 
دادگاه حکمیت  آن، حکم  در  صادر کرد که 

ورزشی کامال نامتناسب خوانده شده و این که 
بارسلونا،  برای  شده  گرفته  نظر  در  مجازات 
با توجه به پیشینه ی تاریخی این باشگاه و 
شرایط خاص آن، کامال غیر منصفانه است. 
در این بیانیه آمده است که باشگاه بارسلونا 
نظر  تجدید  درخواست  بررسی یک  در حال 
دیگر است و احتماال به دادگاه فدرال سو یس 

این دادخواست را ارائه خواهد داد.

اتلتیکومادرید  باشگاه  رییس  سرزو،  انریکه 
عنوان کرد که بازگشت تورس به این باشگاه، 
روز  اسپانیایی  مهاجم  است.  فوتبال  نفع  به 
دوشنبه به تأیید دو باشگاه، به صورت قرضی 
مهاجم  پیوست.  اتلتیکومادرید  به  میالن  از 
سابق چلسی و لیورپول، از حضور دوباره در 
خانه ابراز خشنودی کرد و حاال سرزو عنوان 
تورس  منتظر  باز  آغوشی  با  آن ها  که  کرد 

بودند.

روز  او  و  شده  تمام  انتقال  »کار  گفت:  او 
می خواهیم  بود.  خواهد  این جا  یک شنبه 
مخصوصا  باشد،  هوادار  از  پر  استدیوم 
خبر  یک  این  و  بر می گردد  تورس  بچه ها. 
اتلتیکو  و  فوتبال  جهان  برای  خوب  بسیار 
باشگاه  می خواست،  را  او  فنی  کادر  است. 
هم  هواداران  و  بود  بازگشتش  خواهان  هم 
نخواهد شد.  مانژوکیچ جدا  ولی  همین طور. 

او بازیکن خیلی مهمی برای ماست«.

















Wednesdayشماره 746سال سوم10 جدی، 1393چهار شنبه 31 December Year 03 Vol 746   

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذكي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: كابل، كارته سه، سرک دهم 
قیمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160

و  کابل  شهروند  ده ها  روز:  اطالعات 
فعاالن مدنی دیروز با راه اندازی تظاهراتی 
در کابل خواستار جلوگیری از بد رفتاری با 
ایران شدند. معترضان  افغان در  مهاجران 
از دولت ایران خواستند که جلو بد رفتاری 
با مهاجران افغان در کشورش را بگیرد و 
مهاجران  علیه  خشونت  عامالن  هم چنان 
افغان در این کشور را مورد پیگرد قانونی 

قرار دهد.
آنان گفتند که آزار و تحقیر مهاجران افغان 
در ایران از سال ها به این طرف ادامه دارد؛ 
اما در این اواخر افزایش یافته است. عباس 
فراسو، یکی از اشتراک کنندگان تظاهرات 
ایران  در  افغان  مهاجران  که حقوق  گفت 
همواره نقض می شود. او از دولت خواست 
در  افغان  مهاجران  بد رفتاری  قبال  در  تا 
اقدام  آن  برای حل  و  نکند  ایران سکوت 

کند.
و  »عدالت  شعارهای  حمل  با  تظاهرات 
بداریم،  گرامی  را  انسان  کرامت  برابری، 
است«  جرم  تبعیض  کنید،  بس  را  تفرقه 
خوانش  با  و  آغاز  صدارت  چهار راهی  از 
قطع نامه  ی چهار ماده  ای در پیش سفارت 
ایران در کابل پایان یافت. در قطع نامه ی 
هرچه  ایران  دولت  که  است  آمده  آنان 
و  مقام ها  بد رفتاری های  جلو  عاجل 

سربازانش با مهاجران افغانی را بگیرد.
ایران  دولت  از  قطع نامه  این  در  هم چنان 

خشونت  عامالن  که  است  شده  خواسته 
علیه مهاجران افغان را مورد تعقیب عدلی 
و قضایی قرار دهد. در این قطع نامه آمده 
است که این موضوع را کنوانسیون سازمان 
بررسی  نیز  پناهندگی  امور  در  متحد  ملل 
کند. این تظاهرات پس از نشر تصاویر  در 

شبکه های اجتماعی راه اندازی شد.
طریق  از  تصاویری  پیش  روز  چند 
افراد  آن  در  که  شدند  نشر  فیس بوک 
و  توهین  را  افغان  مهاجران  ایران،  دولتی 

می کنند.  مقابل شان  در  تعظیم  به  مجبور 
از  تن  سه  پیش  روز  چند  دیگر،  سوی  از 
مهاجران افغان در شهر اصفهان ایران به 
قتل رسیدند و اجساد آنان به والیت هرات 
خارجه ی  امور  وزارت  شدند.   داده  انتقال 
کشور پس از قتل این افراد اعالم کرد که 
اساس  بر  می کند.  بررسی  را  موضوع  این 
در حال حاضر حدود  ارائه شده،  آمارهای 
به سر  ایران  در  افغان  مهاجر   میلیون  دو 

می برند.

سخنگوی  ساالر زی،  نظیف اهلل  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور دیروز اعالم کرد که برای 
معرفی کابینه ی جدید، به جای عجله از دقت کار 
حکومت  تشکیل  از  ماه  سه  از  بیش  می گیریم. 
وحدت ملی می گذرد؛ اما هنوز تاریخ دقیق معرفی 

کابینه ی جدید معلوم نیست.
سناتوران  از  شماری  و  حقوق دانان  اتحادیه ی 
اگر  که  دادند  هشدار  حکومت  سران  به  دیروز 
مشکالت  نشود،  معرفی  به زودی  جدید  کابینه ی 
از  شماری  آمد.  خواهند  به وجود  کشور  در  جدید 
عبداهلل  و  غنی  اشرف  اگر  که  گفتند  سناتوران 
را  کابینه  تشکیل  در  مشکالت شان  حل  توانایی 

ندارند، شرافت مدانه استعفا بدهند.
تأخیر در معرفی کابینه ی جدید مشکالت جدی 
اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  عرصه های  در  را 
و  وزارت ها  تمام  اکنون  است. هم  آورده  به وجود 

از  محدود   صالحیت های  با  کشور  کلیدی  ریاست های 
فعاالن  که  حالی  در  می شوند؛  اداره   سرپرستان  سوی 
مدنی و اعضای شورای ملی تأکید دارند که آنان احساس 

مسئولیت نمی کنند.
اما سخنگوی ریاست جمهوری دیروز با اشاره به این که 
اکنون لیست برای نامزدوزیران زیاد است، گفت که در 
با  و  نامزد هستند  نفر  وزارت چند  برای هر  حال حاضر 
نهایی شدن آن، اعضای کابینه معرفی می شوند. شورای 
ملی هفته ی گذشته برای رییس جمهور و رییس اجرایی 

یک هفته مهلت داد تا کابینه ی جدید را معرفی کنند.
با پایان این مهلت اعضای کابینه ی جدید معرفی نشدند 
اداری و رییسان کمیسیون های مجلس  و سپس هیأت 

برای معرفی هرچه زودتر کابینه و دلیل تأخیر آن تصمیم 
گرفتند، با آقای غنی و عبداهلل دیدار و گفت و گو کند. آنان 
دیدار  اجرایی  رییس  با  روان  هفته ی  دوشنبه ی  روز  به 
کردند و عبداهلل، دلیل تأخیر کابینه  را اختالف د رونی تیم 

رییس جمهور خواند.
آماده  وی  نامزدوزیران  تمام  که  گفت  دیدار  این  در  او 
شده، اما از طرف رییس جمهور تا کنون فقط دو نامزدوزیر 
مشخص شده است. با این حال، سخنگوی رییس جمهور 
تدبیر«  و  با »دقت  کابینه ی جدید  اعضای  می گوید که 
انتخاب و سپس به مجلس معرفی می شوند. دلیل تأخیر 
کابینه  چه »دقت و تدبیر« یا اختالف بین رییس جمهور 
و رییس اجرایی باشد، اما این مسئله   مردم ر ا با مشکالت 

جدی مواجه کرده است.

معترضان و فعاالن مدنی:
حقوق مهاجران افغان در ایران رعایت شود 

ساالرزی: در معرفی کابینه،
 به جای عجله   از دقت کار می گیریم 


