مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
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خالکوبی؛ ُمدِ جدید
در دیدگاه مالهای افغانستان

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان

یادداشت :تا یک هفتهی دیگر «مأموریت جنگی» ناتو در افغانستان
عم ً
ال پایان مییابد .پس از آن نیروهای بینالمللی ،بهشمول امریکا،
«مأموریت جدید»ی را که «تعلیم و تربیهی نیروهای بومی» باشد،
برعهده خواهند گرفت .پرسش اساسی این است که استراتژی خروج
امریکا از افغانستان چیست؟ در تازهترین بیانیهی پنتاگون آمده است که
نیروهای امریکایی «سران طالبان را ،بهشمول مال عمر ،در صورتی که
منافع امریکا را با خطر مواجه نسازند ،آماج قرار نمیدهند» .با این تعریف
از جنگ چهارده ساله ،امریکا در افغانستان و منطقه در پی چه هدفی
مچاله میرود؟ تغییر  180درجهای در سیاست امریکا در قبال طالبان
در چه امری نهفته است؟ برای پاسخ به این پرسشها ،میخواهم به
یک نکته اشاره کنم و آن اینکه ایاالت متحدهی امریکا بدین باور است
که «جنگهای گوریالیی» هرگز «بُرد و باخت» ندارند .وضعیت کابل در
 2014وخیمتر از  2004است و این معضل نشان میدهد...
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تشکیل کابینه


هادی صادقی

وعدهی نخست رییس جمهور غنی در مورد معرفی کابینهی
حکومت وحدت ملی خیلیها وقت گذشته بود ،وعدهی
دومش در این مورد همین روزها خاتمه مییابد و مهلت
مجلس نمایندگان به حکومت نیز امروز پایان مییابد؛ اما
هنوز از معرفی کابینه خبری نیست .زمزمهها در بیرون از
اختالفات جدی در درون حکومت بر سر معرفی اعضای
کابینه حکایت دارند .روند طوالنی مذاکرات دو تیم سیاسی
برای تقسیم کابینه و کار کمیتهی گزینش هنوز نتیجه نداده
و به نظر میرسد حکومت وحدت ملی بازهم در تقسیم
کابینه به بنبست خورده است.
رییس جمهور و رییس اجرایی هیچ حرف روشنی در این
مورد برای مردم ندارند .دالیل ضد و نقیضی در این مورد از
داخل ارگ اظهار میشوند .در حالی که رسانهها از تفاهم دو
تیم بر سر تقسیم کرسیهای کلیدی کابینه میانشان سخن
گفته و لیستهای ابتدایی از نامزدوزیران احتمالی آینده را
نیز منتشر کردهاند؛ اما جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول
رییس جمهور ضمن مخالفت با تقسیم سیاسی نهادهای
امنیتی گفته بود که نباید این نهادها سیاسی شوند.
آنچه مشخص است ،این است که علیرغم تسجیل تقسیم
قدرت در موافقتنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی،
هنوز هم دو تیم بر سر تقسیم کرسیهای کابینه به تفاهم
نرسیدهاند .هم اکنون جنگ پنهان و کشمکش شدیدی برای
کسب کرسیهای حکومتی میان هردو و در درون تیمها
جریان دارد .چهرهها و جریانهای سیاسی آزمندی که در
جریان کمپاین انتخابات و پس از آن میلیونها دالر را به امید
رسیدن به کرسیهای بلند حکومتی برای یکی از رهبران دو
تیم مصرف کرده بودند ،اکنون همگی چشم به کرسیهای
معدودی دوختهاند که میان دو تیم تقسیم شدهاند .طبیعی
است که به خواستههای تمام آنها رسیدگی نمیشود و
رییس جمهور و رییس اجرایی باید قناعت آنها را بهدست
آورند .این مرحله یکی از سختترین کارهای رییس جمهور
و رییس اجرایی است .آنها باید در تشکیل کابینه مالحظات
زیادی را در نظر بگیرند .از یکسو باید شایستهساالری و
سابقهی نیک افراد که اساس حکومتداری سالم است،
تأمین شود و از سوی دیگر ،متحدان سیاسیای که رییس
جمهور و رییس اجرایی هرکدام در درون تیمهایشان
برای پنج سال آینده به حمایت آنها نیاز دارند ،حفظ شود.
جمع کردن این دو مصلحت برای آقای غنی و عبداهلل کار
دشواری است .با اینکه آقایان غنی و عبداهلل اکنون در رأس
قدرت قرار گرفتهاند؛ اما هریک از آنها در پنج سال آینده به
حمایت متحدان سیاسی خود نیاز شدید دارند .آنها بهخوبی
میدانند که متناسب با قوت و توان متحدان سیاسیشان در
حکومت وحدت ملی نقش بازی میکنند .از همینرو ،تالش
میکنند که متحدان سیاسی خود را حفظ کرده و پشتوانهی
سیاسی داخلی خود را قویتر از گذشته بسازند.
رییس جمهور و رییس اجرایی در حکومت وحدت ملی
مسیر پرچالش و پراصطکاکی در پیش دارند .آنها در اعمال
اقتدار و صالحیت و حفظ منافع تیمیشان در هر زمینهای
با همدیگر تصادم خواهند کرد .تقاطع منافع تیمی در امر
حکومتداری ،رهبران دو تیم را در برابر هم قرار میدهد و
توان آنها در حفظ منافعشان ،به حمایت سیاسی متحدان
داخلیشان وابسته است.
آنها به هیچ عنوان نمیخواهند متحدان سیاسیشان
کاهش یابند و عقبهی سیاسیشان ضعیف شود .از سوی
دیگر ،آنها تالش میکنند که افراد متخصص ،کاردان و
با سابقهی نیک را در کابینه معرفی نمایند .جمع کردن
این دو مصلحت برای رهبران حکومت وحدت ملی سخت
و زمانگیر است .با اینکه مهلت وعدههای آنها در قسمت
معرفی کابینه به آخر رسیده؛ اما باید روزهای بیشتری را
صبر کرد.

کمیسیون حقوق بشر:



در هفت ماه بیش از سه هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است

اطالعات روز :مسئوالن کمیسیون مستقل
حقوق بشر از وضعیت زنان در کشور ابراز نگرانی
کرده و میگویند که تنها در هفت ماه اخیر 3017
مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت
شده است .این کمیسیون قتلهای ناموسی و
تجاوزهای جنسی بر زنان را از موارد عمدهی
خشونت علیه زنان عنوان کرده است.
ثریا صبحرنگ ،یک کمیشنر کمیسیون مستقل
حقوق بشر دیروز به رادیو آزادی گفت که از
مجموع  3017مورد خشونت ،حدود  26مورد تجاوز
جنسی 10 ،مورد قتل ناموسی 669 ،مورد خشونت

اقتصادی 265 ،مورد خشونت جنسی 909 ،مورد
خشونت فزیکی 877 ،مورد خشونت لفظی و روانی
و  297مورد خشونتهای تعریف ناشده بودهاند.
او از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست که به
وعدههایشان در دوران مبارزات انتخاباتی عمل
کنند و در آیندهی نزدیک برای کاهش خشونت
علیه زنان برنامهی مشخصی را ارائه کنند .از سوی
دیگر ،صبحرنگ گفت که حکومت وحدت ملی
باید تمام عامالن خشونت علیه زنان را بهزودترین
فرصت به پنجهی قانون بسپارد.
برای بهبود وضعیت زنان کشور در  13سال

در سفرش به چین گفته بود که برای نخستین
بار یک زن را به عنوان عضو دادگاه عالی معرفی
میکند.
از سوی دیگر ،چندی پیش ریاست جمهوری اعالم
کرد ،در کابینهی جدید چهار زن حضور خواهند
داشت .اما با گذشت سه ماه از تشکیل حکومت
جدید ،هنوز معلوم نیست که اعضای کابینهی این
حکومت چه زمانی معرفی میشوند .اشرف غنی
میگوید که بحث روی صالحیت رییس اجرایی و
معیارهای انتخاب نامزدوزیران باعث تأخیر معرفی
کابینه شدهاند.

میلیاردها دالر به مصرف رسید؛ اما زنان هنوز با
چالشهای جدی مواجه اند؛ از خشونتهای فزیکی
گرفته تا تجاوز جسنی ،قتلهای ناموسی و بد دادن.
سران حکومت وحدت ملی وعده دادهاند که برای
بهبود وضعیت زنان اقدامهای الزم را روی دست
میگیرند.
با این حال ،شماری از فعاالن حقوق زن از سران
این حکومت میخواهند که وعدههایشان را
بهزودی عملی کنند .به باور آنان ،در این حکومت
باید یک خانم عضو دادگاه عالی باشد و نیز چندین
وزارت به خانمها اختصاص داده شوند .اشرف غنی

اتحادیهی ملی ژورنالیستان :تصمیم مجلس سنا غیرقانونی است

اطالعات روز :پس از آنکه کمیسیون بررسی
تخطیها و شکایتهای رسانهای و کمیسیون
امور دینی و فرهنگی مجلس سنا ذکی دریابی،
مدیرمسئول روزنامهی اطالعات روز و هادی
دریابی ،نویسندهی ستون خبرنگار ناراضی را
به دادستانی کل معرفی کردند ،اتحادیهی ملی
ژورنالیستان با صدور اعالمیهای ،این تصمیم را
غیرقانونی خواند.
در اعالمیهی اتحادیهی ملی ژورنالیستان آمده
است« :بر مبنای قانون رسانههای همگانی،
رسیدگی به اینگونه مسایل ،وظیفهی کمیسیون
رسانههای همگانی است .باالخره این کشور
قوانینی دارد که تنها در چوکات همان قوانین باید

با رسانهها و خبرنگاران برخورد صورت گیرد».
کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا،
روز چهارشنبه هفتهی گذشته ،ذکی دریابی،
مدیرمسئول روزنامهی اطالعات روز را بهصورت
غیرمستقیم توسط معین نشراتی وزارت اطالعات
و فرهنگ به جلسهی این کمیسیون فراخواند تا
در مورد مطلب نشر شده در شمارهی 19( 705
عقرب) در ستون خبرنگار ناراضی این روزنامه
توضیحات بدهد .اما با توجه به اینکه قانون
رسانههای همگانی مکانیزم رسیدگی به تخلفات
رسانهای را بهصورت واضح و روشن به کمیسیون
رسانههای همگانی واگذار کرده است ،دریابی
بهخاطر غیرقانونی بودن این احضار ،در جلسهی

را مغایر قوانین کشور میدانند .صدیقاهلل توحیدی،
مسئول دیدهبان رسانهها میگوید« :بهجای اینکه
مجلس سنا یک خبرنگار را به دادستانی معرفی
کند ،بهتر است زمینهی تطبیق قانون را فراهم
نماید تا کمیسیون رسانههای همگانی بهوجود آمده
ل رسیدگی کند».
و به اینگونه مسای 
تصمیم کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس
سنا و کمیسیون بررسی تخطیها و شکایتهای
رسانهای با انتقادات گستردهی فعاالن فرهنگی،
رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی مواجه
شد و معترضان به این فیصلهی غیرقانونی ،آن را
تالشی در راستای وضع محدودیت بر رسانهها و
سانسور آزادی مطبوعات عنوان کردهاند.

این کمیسیون حضور نیافت.
کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس سنا
بهدنبال حکم کمیسیون بررسی تخطیها و
شکایتهای رسانهای ،این موضوع را به دادستانی
راجع کرده است.
این در حالی است که بر بنیاد گفتههای سیمین
غزل حسنزاده ،معین نشراتی وزارت اطالعات
و فرهنگ ،در مورد این موضوع قب ًال کمیسیون
تخطیهای رسانهای نیز فیصله نموده بود که
مدیرمسئول و نویسندهی این مطلب به دادستانی
معرفی شوند .هرچند که هنوز دادستانی احضاریهای
به دفتر روزنامهی اطالعات روز نفرستاده است؛ اما
آگاهان رسانهای و نهادهای رسانهای این اقدامها

اوباما :افغانستان برای بازسازی فرصت خوبی در پیش دارد

اطالعات روز :باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا
دیروز از کمکهای کشورش به افغانستان پس از
سال  2014اطمینان داد و گفت که هم اکنون این
کشور برای بازسازی خود فرصت خوبی در پیش
دارد .او سال آینده را برای کشور مهم خوان د و تأکید
کرد که این کشور دیگر به منبع حمالت تروریزم
تبدیل نمیشود.
رییس جمهور امریکا میگوید که کشورش در 13
سال گذشته در یک جنگ مداوم در افغانستان

قرار داشته و این مأموریت در هفتهی روان پایان
مییابد .او گفته است که خدمات زنان و مردان
امریکایی در افغانستان باعث مصئونیت آنها شده
است و این کشور دیگر منبع حمالت تروریستی
نخواهد بود.
قرار است در هفتهی روان مأموریت آموزشی و
مشورهدهی نیروهای خارجی در کشور آغاز شود.
در این مأموریت حدود  12هزار نیروهای خارجی
در کشور باقی خواهند ماند .این در حالی است که

اعالم کردند که نیروهای امنیتی طالبان را شکست
دادهاند .در این درگیری هفت سرباز ارتش و بیش
از  130شورشی طالب کشته شدهاند .در حال
حاضر مجموع نیروهای امنیتی به بیش از 352
هزارنفر میرسد؛ اما آنان نیازمند نیروی هوایی اند.
هم اکنون نیروهای امنیتی هواپیماهای اندکی را
در اختیار دارند؛ اما پس از امضای پیمان امنیتی
با امریکا ،مقامهای امنیتی گفتند ،امریکا دهها
چرخبال را در اختیار ما قرار میدهد.

ناامنی در کشور هنوز افزایش یافته و در دو ماه
گذشته کابل و شماری از والیتها شاهد حمالت
شدید طالبان بودهاند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ،طالبان بیش
از  16حملهی انتحاری و انفجاری را در کابل انجام
داده که بر اثر آن دهها فرد ملکی کشته شدهاند.
در دو هفتهی گذشته در ولسوالی دانگام والیت
کنر نیز درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و
طالبان جریان داشت .دیروز مقامهای امنیتی کنر

صندوق پرداخت معاشهای پولیس در اختیار حکومت قرار میگیرد

اطالعات روز :نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی
ریاست جمهوری میگوید که رییس جمهور
اشرف غنی از سازمان ملل خواسته است که
کنترول صندوق پرداخت معاشهای پولیس را
تا شش ماه دیگر در اختیار حکومت قرار دهد.
به گفتهی او ،حکومت این مسئله را در نشست
لندن پیرامون افغانستان مطرح کرده است.

اطالعات روز :گروه طالبان پس از انجام حمالت
هوایی در ولسوالی دانگام والیت کنر شکست
خوردهاند .فرمانده پولیس این والیت گفت که با
راهاندازی حمالت گسترده ،وضعیت امنیتی در این
ولسوالی به حالت عادی برگشته است .عبدالحبیب
سیدخیلی دیروز افزود که عملیات نیروهای امنیتی
در ولسوالی دانگام از سه روز بدینسو متوقف شده
است.
به گفتهی او ،در حال حاضر مردم در شهر و
بازار ولسوالی دانگام بهطور آزاد گذشتوگزار
دارند .صدها شورشی طالب چندی پیش بر این

سخنگوی رییس جمهور گفت ،حکومت توانایی
مدیریت پرداخت معاش نیروهای امنیتی را
دارد .در حال حاضر مسئولیت پرداخت معاش
نیروهای پولیس بهدوش یک صندوق 500
میلیون دالری سازمان ملل متحد است .اما
اکنوننگرانیهایی مطرح میشوند که حکومت
ظرفیت استفادهی درست از این صندوق را

از جمله پروژههای انکشافی ،پاسخگو خواهد
بود .ساالرزی افزود که این اقدام رییس جمهور
بخشی از برنامههای اصالحی حکومت است.
این در حالی است که فساد اداری در نهادهای
دولتی بهطور گسترده وجود دارد .گفته میشود
که هم اکنون افغانستان در جمع چهار کشور
فاسد جهان است.

ندارد.
ولی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد
به رادیو آزادی گفت که حکومت ظرفیت
مدیریت این صندوق را دارد و در این زمینه
به سازمان ملل متحد بهصورت شفات حساب
خواهد داد .او تأکید کرد که حکومت در قسمت
تمام کمکهای جهانی در بخشهای مختلف،

پولیس کنر :طالبان در دانگام شکست خوردند
ولسوالی حمله کردند و سپس درگیری شدیدی
بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان آغاز شد .این
درگیری بیش از ده روز ادامه یافت که تلفات جانی
نیز بهدنبال داشت.
چندی پیش فرماند ه نیروهای زمینی ارتش گفت
که در این درگیری هفت افسر اردوی ملی کشته
شدهاند .در همین حال ،فرمانده پولیس کنر گفت
که حدود  157شورشی طالب در این درگیری
کشته و بیش از صد تن دیگر آنان زخمی شدند.
گفته میشود که اکنون طالبان در قریههای
صعبالعبور دانگام دست به ناامنی میزنند و مردم

را تهدید میکنند.
فرمانده پولیس افزود که نیروهای امنیتی در حالت
آماده باش قرار دارند و هرنوع تهدید تروریستی در
ولسوالی دانگام را برطرف خواهند کرد .سیدخیلی
گفت که نیروهای هوایی وزارت ملی دفاع کشور
مواضع طالبان در ولسوالی دانگام را هدف قرار
دادند و سپس آنان با شکست مواجه شدند.
سیدخیلی میگوید که در درگیری چند روزه در
ولسوالی دانگام صرف یک فرد ملکی بر اثر پرتاب
سالحهای سنگین شورشیان طالب زخمی شده
است .او افزود که شماری از باشندگان قریههای

ولسوالی دانگام که در مناطق کوهستانی موقعیت
دارند ،به دلیل تهدیدهای شورشیان بیجا شده و به
مناطق امن پناه بردهاند.
سیدخیلی گفت که برای حل این مشکل
برنامههایی برای بیرون راندن شورشیان طالب
از مناطق محدود کوهستانی روی دست اند .کنر
در شرق کشور با پاکستان مرز مشترک دارد .این
ولسوالی در جریان سالهای گذشته همواره شاهد
ناامنی بوده است .چندی پیش مقامهای امنیتی
گفته بودند که تروریستان پاکستان در این ولسوالی
فعالیت دارند.

انتقاد از سیاست حکومت در مورد رهایی زندانیان طالب

اطالعات روز :گروه عدالت انتقالی با انتقاد
شدید از سیاست حکومت وحدت ملی در مورد
رهایی زندانیان طالب اعالم کرد که رهایی
طراحان حمالت انتحاری از زندان ،دلیل اصلی
افزایش تلفات افراد ملکی بوده است .مسئوالن
این گروه میگویند که حکومت وحدت ملی در
زمینهی رهایی زندانیان طالب همانند حکومت
عمل میکند.
محمد یونس اختر ،عضو گروه عدالت انتقالی
هفتهی گذشته در کابل در این مورد گفت که
اگر سیاست رهایی زندانیان از سوی حکومت
جدید دنبال شود ،ناامنی در کشور افزایش
مییابد .اختر رهایی زندانیان طالب از زندانها

را غیرعادالنه خواند و افزود که حکومت جدید
باید سیاست رهایی زندانیان طالب را در پیش
نگیرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که
امریکا چندی پیش چهار زندانی افغان در زندان
گوانتانامو را به حکومت تحویل داد .بهدنبال آن
شورای عالی صلح اعالم کرد که از میان دو صد
زندانی افغان در زندان گوانتانامو ،صرف هشت
تن آنان باقی مانده؛ در حال حاضر این شورا و
رییس جمهور در تالش رهایی این زندانیان اند.
در جریانهای سال گذشته شماری از زندانیان
طالب که از زندان رها شدهاند ،دوباره به
خط جنگ برگشته و به کشتار افراد ملکی و

نیروهای امنیتی ادامه دادهاند .چندی پیش یک
فرمانده طالب از زندان بگرام رها شد و سپس
در یک نشست مخفی با اعضای گروه طالبان در
والیت میدانوردک دیدار کرد و دوباره به این
گروه پیوست .با اینحال ،گروه عدالت انتقالی
میگوید که با رهایی زندانیان طالب ،ثبات در
کشور برقرار نمیشود .این گروه همچنان تأکید
دارد که اقدام امریکا در بارهی رهایی چهار
زندانی بلندپایهی طالبان و بیرون ساختن نام
این گروه از لیست سیاه ،بر ناامیدیهای مردم
افغانستان و میلیونها قربانی این کشور افزوده
است .مسئوالن این گروه همچنان از سیاست
امریکا در قبال طالبان پس از سال  2014انتقاد

کردهاند .چند روز پیش سخنگوی وزارت دفاع
امریکا در واشنگتن اعالم کرد که کشورش
در سال آینده تنها آن عده از اعضای طالبان
را مورد هدف نظامی قرار میدهد که تهدید
مستقیم علیه این کشور و متحدان افغانش
محسوب شوند .احمدشاه استانکزی ،عضو گروه
عدالت انتقالی در این مورد گفت که امریکا در
مورد این سیاست خود باید به مردم افغانستان
پاسخ ارائه کند« :چطور طالبان تا دیروز دشمن
شما بودند ،امروز دوست شما شدهاند؟» از سوی
دیگر ،مسئوالن این گروه میگویند که حکومت
دیگر طالبان را مخالف سیاسی و برادر ناراضی
نخواند.

استراتژیخروجنیروهایناتوازافغانستان


یادداشت :تا یک هفتهی دیگر «مأموریت جنگی» ناتو در
افغانستان عم ًال پایان مییابد .پس از آن نیروهای بینالمللی،
بهشمول امریکا« ،مأموریت جدید»ی را که «تعلیم و تربیهی
نیروهای بومی» باشد،برعهده خواهند گرفت .پرسش اساسی
این است که استراتژی خروج امریکا از افغانستان چیست؟ در
تازهترین بیانیهی پنتاگون آمده است که نیروهای امریکایی
«سران طالبان را ،بهشمول مال عمر ،در صورتی که منافع
امریکا را با خطر مواجه نسازند ،آماج قرار نمیدهند» .با این
تعریف از جنگ چهارده ساله ،امریکا در افغانستان و منطقه در
پی چه هدفی مچاله میرود؟ تغییر  180درجهای در سیاست
امریکا در قبال طالبان در چه امری نهفته است؟ برای پاسخ
به این پرسشها ،میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن
اینکه ایاالت متحدهی امریکا بدین باور است که «جنگهای
گوریالیی» هرگز «بُرد و باخت» ندارند .وضعیت کابل در
 2014وخیمتر از  2004است و این معضل نشان میدهد که
«طالبان شکستپذیر» نیستند و باید راهح ل دیگری برای پایان
جنگ جستوجو کرد .در همین خصوص کتاب «شرح خروج
از افغانستان» که توسط جمعی از نویسندگان در ایاالت متحده
منتشر شده است را میخواهم قسمتوار ،با تفسیر و تبصره ،از
طریق این روزنامه با شما خوانندههای عزیز شریک کنم .البته
منظورم ترجمهی کتاب نیست و این امر الزام ًا زمانگیر است؛
اما بهصورت فشرده طی یک هفتهی آینده روزانه هر قسمت
این کتاب را از طریق همین روزنامه خواهید خواند.
«شرح خروج از افغانستان» که من از آن به عنوان «استراتژی
خروج نیروهای ناتو از افغانستان» یاد میکنم ،نا ِم کتابی است
که در  15آپریل  2013در ایاالت متحدهی امریکا منتشر
شده است .این کتاب استراتژی خروج نیروهای امریکایی را
از افغانستان با تکیه به گذشته و تاریخ ترسیم میکند .این
کتاب دستآوردهای سیزده سالهی ایاالت متحده و کشورهای
متحد امریکا در افغانستان را در اذهان زنده کرده و راهکارهایی
را برای «خروج موفق» نیروهای ناتو از افغانستان ارائه میکند.
شرح خروج نیروهای رزمنده از میدان نبرد ،کار سادهای نیست.
جنگها بیشتر از هر پدیدهای درج تاریخ میشوند و به
نسلهای آینده از هر پدیدهای «خاطرات جنگ» اهمیت داشته
است .چگونگی خاطرات نبرد باید پاسخ روشنی به این پرسش
بدهد که «چگونه باید جنگها به خاطرهها سپرده شوند؟»
طوریکه استیفن آر .کورمر در مقدمه ذکر میکند« ،خروج
نیروهای امریکایی به این معنا نیست که امریکاییها در
افغانستان حضور نداشته باشند و تأثیرگذاری ایاالت متحده بر
افغانستان و منطقه زیر پرسش برود؛ بلکه ادارهی اوباما نیازمند
برنامه و استراتژی قوی برای خروج نیروهایش از افغانستان
است تا نه حضور امریکا در منطقه (با وجود تنش دوامدار
میان اسراییل و ایران) نامحسوس باشد و نه ایاالت متحده
از تأثیرگذاریاش در منطقه بکاهد ».کورمر تأکید میورزد
که مردم ملکی امریکا در مجموع و نظامیهای امریکایی در
خصوص از «پرداختن به جنگهایی که بُرد و باخت ندارند» و
به خصوص «بُرد ِ» این چنین جنگها عم ًال «ناممکن» است،
خسته شدهاند؛ اما این بدین معنا نیست که ایاالت متحدهی
امریکا تجربهی تلخ «ویتنام» را دوباره در اذهان مردم امریکا
و جهانیان زنده کند و از تاریخ و سرنوشت روسیه درس نگیرد.
کورمر تذکر میدهد که طالبان و القاعده از خروج نیروهای
امریکایی از عراق خوشبین اند و آ ن را «پیروزی بزرگ»
میانگارند .مبارک گویی طالبان به همدیگر و به آغوش
کشیدن همدیگر در قندهار به ایاالت متحده پیام محکمی
داشت و آن اینکه «سرنوشت امریکاییها در افغانستان به
مانند سرنوشت روسها در دههی هشتاد خواهد بود ».کورمر
در نتیجه مواردی را از خروج کامل نیروهای امریکایی از
افغانستان انستنتاج میکند و میافزاید که مردم عام در مناطق
جنوبی و شرقی افغانستان به «خروج قطعی امریکاییها و
شکست کشورهای ناتو» ایمان دارند و در صورت ی که به این
توهم لباس واقعیت پوشانیده شود« ،طالبان دوباره پرقدرتتر

عبدالرحمان رحمانی
بخش نخست

از گذشته ظهور خواهند کرد» و بقایای القاعده در افغانستان
پناهگاههای امن خواهند یافت.
کورمر بعد از مقدمه در معرفی کتاب به گزینههای پیشنهادی
کتاب «بهترین راه صل ح در افغانستان» که توسط اناتول لیون
نگاشته شده است ،اشاره میکند:
 .1خروج نیروهای امریکا از افغانستان بر اساس یک تقسیم
اوقات منظم؛
 .2سرکوب نیروهای القاعده و سایر تروریستهای
بینالمللی از مناطق تحت کنترول طالبان؛
 .3استقرار دولتی که توسط افراد مسلمان (اگرچند به ظاهر)
اداره شود؛
 .4گفتوگو با طالبان و ایجاد تغییرات اساسی در قانون
اساسی تا قدرتهای محلی در عوض قدرت مرکزی تقویت
شوند؛
 .5سپردن «لوی کندهار» به طالبان و «لوی پکتیا» به
شبکهی حقانی؛
 .6فراهمآوری بدیل کشت تریاک و تولید هیرویین در
مناطق تحت کنترول طالبان از سوی جامعهی جهانی.
سپس تأکید میورزد که گزینههای فوق هرگز رای قطعی از
سوی وی و همکارانش که در تألیف کتاب سهم گرفتهاند،
نمیباشند؛ اما ایاالت متحدهی امریکا میتواند روی این
گزینهها فکر کند .کتاب بهصورت منظم به خروج نیروهای
امریکا و ناتو از افغانستان میپردازد .در فصل اول از روشهای
تاریخی خروج نیروها از میدانهای نبرد حرف زده میشود ،بعد
واقعیتها و حوادثیکه در افغانستان و منطقه در جریان اند،
به تحلیل گرفته میشوند .فصل دوم توسط جیفری کیمبال،
استاد دانشگاه میامی که در تاریخ ویتنام تخصص دارد ،نگاشته
شده است .کیمبال خروج نیروهای امریکایی را در  1975از
ویتنام با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقایسه کرده
و وجوه اختالف و اتفاق دو خروج مزبور را بررسی میکند.
گ گوریالیی یا چریکی،
بیقاعده و پراکنده بودن جنگ و جن 
وجه اتفاق بارز هردو جنگ گفته شده است .مشخص کردن
اهمیت استراتژی مشخص برای خروج نیروها در هردو جنگ
محسوس بوده و در مورد سربازان و خانوادههایشان و ذهنیت
آنها از هردو جنگ پرداخته است .ورشکسته شدن اقتصاد
امریکا در هردو جنگ محسوس بوده که به کاست حمایت مردم
از دو جنگ انجامیده است .ناتوانی ایاالت متحدهی امریکا در
ایجاد یک حکومت متفق که از منافع ایاالت متحدهی امریکا
سرسختانه دفاع کند ،در دو کشور ویتنام و افغانستان را بررسی
کرده و از نبود راهکارهای دیپلماسی و سیاسی برای جلب
حمایت مردم ،بهخصوص مردم ی که از نیروهای مخالف دولت
افغانستان و ویتنام حمایت میکردند ،سخن میراند .به نظر
کورمر ،از وجوه اختالف در این دو جنگ میتوان از فرق میان
کرزی در افغانستان و تیو در ویتنام یاد کرد .در نتیجهگیری این
فصل نویسنده از خروج مکمل نیروهای امریکایی از افغانستان
حمایت نمیکند و اما باقی گذاشتن کمترین نیروها را در این
کشور پیشنهاد مینماید .از گفتوگو با طالبان حرف زده و در
جلب حمایت پاکستان و فشار آوردن بر پاکستان برای تأمین
صلح در افغانستان ،تأکید میورزد.
فصل سوم توسط لیستر گرو ،تحلیلگر مسایل نظامی از
کینساس نگاشته شده است .گرو در زمینهی تاریخ اتحاد
شوروی تخصص دارد .او خروج نیروهای شوروی سابق
را از افغانستان بر اساس توافقهای بینالمللی و بهصورت
مدرن میانگارد .او تأکید میورزد که نیروهای شوروی در
افغانستان «شکست» نخوردند ،بلکه بهصورت مسالمتآمیز
قدرت را به یک حکومت مرکزی و مستحکم واگذار کردند.
گرو میافزاید که شوروی پس از خروج از افغانستان ،ضمن
حکومت مستحکم ،یک اقتصاد قوی برای مردم افغانستان برجا
گذاشت .کرملین از حکومت برجا ماندهاش بهصورت قاطع از
راه دیپلماسی حمایت کرد و نظامی را برجا گذاشت که در
سطح منطقه از لحاظ تجهیزات نظامی و سالحهای مدرن و

هواپیماها بینظیر بود .گرو در اخیر اعتراف میکند که شوروی
در نداشتن تقسیم اوقات منظم خروج نیروهایش از افغانستان
ناکام بود که ایاالت متحده نباید به آن اشتباه دچار شود .گرو
به سیاسیون ایاالت متحدهی امریکا میفهماند که عدم حمایت
شوروی از حکومت مرکزی در افغانستان سبب شکست این
حکومت و استقرار مجاهدین در افغانستان شد و در نهایت
افغانستان در  1992به دست اسالمگراهای افراطی (طالبان)
افتاد و ایاالت متحده نباید چنین اشتباقی را در افغانستان
مرتکب شود .به نظر گرو ،فرصت نزد آیساف زیاد است تا از
حکومت مرکزی در افغانستان حمایت کند و نیروهای امنیتی
افغان را تقویت نماید .به پاکستان کمکهای اقتصادی فراهم
کند و از راه دیپلماسی به آن کشور فشار وارد کند تا طالبان را
وادار به گفتگو نموده و امنیت مناطق مرزی میان دو کشور
پاکستان و افغانستان را فراهم آورد.
فصل چهارم توسط دو محقق؛ توماس جانسون و کیوین
ستیل نگاشته شده است که ده سال را در مناطق مرزی میان
افغانستان و پاکستان سپری کردهاند تا سیاست و پالیسیهای
طالبان را مطالعه کنند .آنها تأکید میورزند که طالبان در
مناطق جنوبی و شرقی افغانستان در حال تقویت شدن هستند
و در صورت خروج مکمل نیروهای امریکایی از افغانستان،
طالبان این قدرت را خواهند داشت که دوباره افغانستان را
تصرف کنند و مناطق جنوبی و شرقی را به پناهگاه امن القاعده
مبدل سازند .در این فصل از پیامها و استراتژیهای طالبان
سخن به میان میآید« .پشتونوالی» به عنوان پیام ویژه و
بزرگی معرفی میشود که جامعهی جهانی و دولت افغانستان
تاکنون نتوانستهاند به مانند آن پیامی در میان مردم آن مناطق
تکثیر کنند .اسالمگرایی و پخش و نشر مطالب اسالمی در
میان مردم سنتی از سوی طالبان بیشترین تأثیر را بر مردم
آن مناطق دارد ،تا حدیکه هنوز پسرانشان در عوض رفتن
به مکاتب ،ترجیح میدهند به مدارس دینی به تحصیل دانش
بپردازند .توماس و ستیل تأکید میکنند که طالبان بهمراتب
قویتر و عملیتر از دولت در افغانستان عمل میکنند .از پخش
مطالب از طریق شبنامهها که شیوهی سنتی در افغانستان
برای جلب حمایت از مردم است گرفته تا مدرنترین روش،
داشتن صفحههای انترنتی؛ مانند صفحههای فیسبوک ،تویتر،
یوتیوب و سایر فنآوریهای معاصر بهره میبرند .در نتیجه
این دو نویسنده میافزایند که اگر جامعهی جهانی و دولت
افغانستان میخواهند «برنده»ی جنگ باشند ،در قدم نخست
باید پیامی فراتر از «پشتونوالی» ایجاد کنند .کشاورزان را
تقویت کنند تا از کشت تریاک دست بردارند و با موسفیدان
محلی صحبت کنند کهطالبان را حمایت نکنند.
فصل پنجم توسط مرد تاریخدان ،آوتار زیروباول ،استاد دانشگاه
روترگرز نگاشته شده است .او بهصورت عموم روی خروج
نیروهای جنگی از مناطق جنگزده حرف میزند .نویسنده
تأکید میورزد که در جنگهای گوریالیی نیروها و گروههای
متفاوت دخیل هستند و هر گروهی برای بهدست آوردن منافع
خود میجنگد .در میان این گروهها ،آن گروه موفق است که
از جنگ تعریف درستی داشته باشد و در صورت نیاز« ،خروج
موفقیتآمیز» داشته باشد؛ زیرا تاریخ قضاوت متفاوتی دارد که
در سازگاری با اذهان مردم نگاشته میشود .در میان مردمیکه
از جنگها بر اساس شواهد تاریخی قضاوت میکنند ،غربیها
بیشترین گرایش را بر شواهد تاریخی دارند و میخواهند از
جنگها رضایت خاطر داشته باشند .این موضوع برای نیروهای
دخیل در جنگ نیز مهم است؛ زیرا باید حمایت مردم را در
ادامه و بسط
جنگهای مشابه آینده بهخاطر داشته باشند .در 
فصل پنجم ،فصل ششم باز هم توسط ستیفن کورمر نگاشته
شده است که در این فصل نویسنده از «فرهنگ گفتوگو میان
مردم در استراتژیهای جنگ» سخن به میان میآورد .او تأکید
میورزد که مردم به عنوان «نظارهگر» جنگها ،قضاوتهای
متفاوتی از مراحل جنگ از مرحلهی آغاز ،میانه و پایان آن
میتوانند داشته باشند .نیروهای دخیل در جنگ باید شروع
ی که ایاالت متحدهی
جنگ را به مردم معرفی کنند ،چیز 
امریکا بعد از یازدهم سپتامبر در جامعهی غرب انجام داد و
توانست بزرگترین نیروی بینالمللی را در برابر تروریسم متحد
سازد .اما آیا از این جنگ برای مردم افغانستان همانگونه که
برای مردم ایاالت متحدهی امریکا و جهانیان تعریف شده بود،
تعریفی داده شده است؟ در پاسخ ،نویسنده با استناد به پرسش و
پاسخ از مردم جنوب و شرق افغانستان که اکثریتشان بیسواد
هستند ،روشن میکند که شروع جنگ در افغانستان برای
این مردم ،نامعلوم بوده ،میانهی جنگ برایشان «جنگ کفر
علیه مسلمان» است و پایان جنگ نیز «شکست کفر در برابر
مسلمان» تعریف دارد.
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از فایدههای شریک کردن اطالعات

شریک نمودن اطالعات و باورها ،مفید است .مث ً
ال فرض کنید شما دیشب
از تلویزیون ژوندون دیده و شنیدهاید که وزیر اطالعات و فرهنگ سابق
این مملکت(!) طی یک ویدیو کنفرانس مخفی از دست فعاالن رسانهای
شکایت دارد و با صدای بلند و ادبیات شیرین مختص به خود وزیر،
ژورنالیستان را «حرامزادا» (حرامزادهها) عنوان میکند و با تمام نیرو به
نحوی قسم میخورد که نمیماند .یعنی نمیماند که فعاالن رسانهای طبق
اصل حرفه ،دست به انعکاس حقایق و واقعیتهای آشکار و پنهان بزنند.
شما این اطالعات را با یک دوست دیگر که تلویزیون را ندیده ،شریک
میکنید .او ممکن است تعجب کند ،ممکن است هیچ تعجب نکند .البته به
این خاطر ممکن است تعجب کند که او شخص وزیر را آدم نیک ،شخص
عالم ،شخصیت روشن و متعهد میدانسته و با شنیدن این روایت ،آنهم
با آن ادبیات مختص به خود وزیر ،کمی به خودش شک میکند .ممکن
از شما بپرسد که وی عینک داشت؟ شما بگویید ،بلی! او پرسان کند که
کتوشلوار (دریشی) به تنش بود؟ شما بگویید ،بلی! دوست شما سوال کند
که سر چوکی نشسته بود؟ شما جواب بدهید که بلی! او سوال کند که دری
صحبت میکرد؟ شما بگویید ،بلی! او سوال کند که دخترخالهاش که سند
صنف دوازده دارد و در یک ریاست مقرر شده بود ،در کنارش بود؟ شما
بگویید ،نه .این ویدیو کنفرانس ،مخفی بوده .ایشان دیده نمیشد .با تمام
ل و جوابها ،دوست شما قناعت نکند و عزم کند که بازنشر این
این سوا 
برنامه را ببیند .میبینید که مفید است .حداقل یک نفر را وادار کردید که
به باورهای چندین سالهی خود شک کند و دنبال حقیقت بگردد .از طرف
دیگر ،ممکن است او اص ً
ال تعجب نکند؛ چون ممکن است از جملهی
کسانی باشد که از کار و کردهی وزیر سابق اطالعات و فرهنگ باخبر باشد
و با ادبیات مختص رهین ،آشنایی داشته باشد و بارها از زبان مبارک آن
دانشمند محقق ،جمالت مسلح به حرامزاده و از این قبیل اصطالحات ناب
را شنیده باشد .حتا در این صورت ،این شریک کردن اطالعات بهنفع است؛
چون شما میفهمید که دوستتان قالبی و خشک نبوده ،فراتر از ظاهر آن
وزیر دریشیدا ِر نکتاییپوش فکر میکرده و مثل خیلی از «مشران» این
وطن ،فریب مقام و قدرت ظاهری وزیر را نخورده است .دقیق ًا به همین
خاطر است که جمع کثیری از بزرگان ،زندگینامه دارند .در زندگینامههای
آنها ،عادات ،خصوصیات ،تواناییها ،تجربهها ،کامیابیها و ناکامیهای
آنها ذکر شدهاند .من نیز به تبع از این روش ،میخواهم یکی از رازهای
شخصیتی خویش را فاش کنم .من در زندگی از چیزی نترسیدهام ،بهجز
یک چیز .یکبار زمانی که خرد بودم و پیش مال میرفتم ،مالی قریهی
ما با مشت به دهنم زد و یکی از دندانهایم را شکست .تا مدتی از مال
میترسیدم؛ اما حاال رفع شده .اما از یک چیز بسیار میترسم .حدس بزنید
من از چه میترسم! از طالب؟ از انتحاری؟ از داعش؟ از جهنم؟ از یخی و
گرمی؟ از گرسنگی؟ از رفیق بد؟ از وزیر سرکش و بیفرهنگ؟ از وکیل
بینظم؟ از سیاستمدار وابسته؟ از حیوانات درنده؟ از تاریکی؟ از بالیی؟
از دیو و جن؟ ...نه من از هیچکدام اینها نمیترسم .من از تشناب تاریک
میترسم .مخصوص ًا که شتاب رفع حاجت بسیار باال باشد .البته این تشناب
تاریک یک حاشیهی ترسناک هم دارد و آن اینکه من پیراهنتنبان افغانی
پوشیده باشم و ایزاربندم کورگره شده باشد .از این حالت هم میترسم.
امیدوارم این اطالعات شخصی خودم را که با شما شریک کردم ،مفید
واقع شوند .البته اخیراً یک ترس دیگر هم در وجود من رخنه کرده و آن،
تشناب ساختن وزارتها و ادارات دولتی است .یعنی با تمام احترامی که به
تمام وزیران دارم ،میترسم وزارتخانهها جای رفع حاجت وزیران شوند.
مث ً
ال اروپا بروند ،هزار سند و بهانه بیاورند که نیاز به کمک دارند .وقتی هم
کمک دریافت کردند ،بگیرند در وزارتخانهی خود راحت بنشینند ،بخورند
و رفع حاجت نمایند! مثل بعضی از وزیران گذشته که فع ً
ال وزیر نیستند و
ممکن است به اتفاق خانواده ،عازم شهرهایی شده باشند که هوای معتدل
دارند .مثل کالیفرنیای جرمنی! شما هم اگر فکر میکنید آنچه را که
میدانید ،ممکن است برای دیگران فایده داشته باشد ،با دیگران شریک
کنید .هیچ ضرری نمیکنید .نه کسی به دلیل داشتن عینک و دستار
شما را به لوی سارنوالی معرفی میکند و نه لوی سارنوالی اینقدر ذلیل
است که مشروعیت و عدم مشروعیت فرمانها و فرمایشهای ادارهها و
شخصیتهای حقوقی را نفهمد! اما اگر فکر میکنید که اگر این اطالعات
را شریک کنید و وزیری ،بهخاطر درز کردن اطالعاتی که شما میفهیمد،
شما را اختطاف میکند ،آن را شریک نکنید .حداقل تا زمانی که مطمئن
شوید به چنگ آدمهای وزیر نمیافتید .از من به شما نصیحت بود! نه
اینکه مرا هم اختطاف کرده باشد ،نه! من اگر پول هم بدهم ،مرا کسی
اختطاف نمیکند.
در اخیر ،یکی از گفتههای لقمان حکیم را یادآور میشوم که گفته بود:
«ادب را از بیادبان آموختم!» حاال برماست که فرهنگ را از بیفرهنگ،
ادب را از بیادب و منطق را از بیمنطق بیاموزیم .چون اینگونه میفهمیم
که ارزش عفت کالم ،ادب رفتار ،منطق کار و زندگی کجاست و چهقدر
است.
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افغانستاندرنگاه

چرا ایران باید
حضور امریکا در افغانستان را بپذیرد؟
منبع:المانیتور
نویسنده :الیکس وتنکا
برگردان :جواد زاولستانی

نظم جهانی از مسیر درستش
خارج شده است
(متن بیانیهی سرگئی الوروف،
وزیر خارجهی روسیه همزمان با
آغاز سال نو میالدی)

منبع :سایت رسمی وزارت خارجهی روسیه ()МИД ФР
خانمها و آقایان!
دوستان گرامی!
طبق تقویم مسلمانان ،سال نو فرارسیده است .این روزها ما با سنتهای خوشآیند ،با سفیران کشورهای
عضو سازمان همکاری اسالمی ،مقامهای ارشد فدراسیون روسیه ،نمایندگان کنفدراسیون دینی و
سازمانهای اجتماعی و علمی ،بازدیدهای زیادی داریم .قلب ًا حضور همهی شما را خوشآمد میگویم.
رییس جمهور والدیمیر پوتین در یک نشست بینالمللی در سالن کنفرانس «والدای» در سوچی ،طی
سخنرانی خود تحلیل مفصل و صریحی از وضعیت بینالمللی ارائه داد .او اشاره کرد که آنچه در حال
حاضر اتفاق میافتد ،نشانهی آشکا ِر تغییر در نظم جهانی است که با تناقضات غیرقابل جمع و افزایش
خطرات ،همراه است .سیستم امنیت جهانی و منطقهای ضعیف ،تکه تکه و از مسیر درست خود خارج
شده است .این امر را میتوانیم در شرق میانه و شمال آفریقا بهوضوع ببینم .بیثباتی گسترده در منطقه
مملو از ترکیبات مختلف در حال انفجار است که به عنوان یک کل ،میتواند پیامدهای منفی بیشماری
بر وضعیت بینالمللی داشته باشد .رشد سریع تهدیدها از سوی نیروهای افراطی و تروریستی نظیر «دولت
اسالمی داعش» یک چالش و یک خطر مستقیم برای جامعهی بینالمللی و در وهلهی اول ،خطر مستقیم
برای ما و شریکان ما در سازمان همکاریهای اسالمی است.
روسیه در راستای تحکیم همکاریهای بینالمللی برای مقابله با تهدید مشترکی که داریم ،تالشهای
فراوانی کرده است .ما با رویکرد سازگار و از جمله از طریق عرضهی تجهیزات نظامی و اسلحه به
کشورهای عراق ،سوریه ،مصر ،اردن و سایر کشورهای مواجه با تروریسم و افراطگرایان ،در مقابل
تهدیدها ایستادهایم.
ما به این امر تأکید میورزیم که مبارزه با تروریسم و افراطگرایی باید بر مبنای قوانین بینالمللی و تحت
نظارت شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد .انجام حمالت هوایی بهطور یکجانبه بر مواضع داعش
در خاک سوریه و آنهم بدون رضایت دولت سوریه ،خالف اصول است.
برای اطمینان بیشتر از موفقیت در امر مبارزه با تروریسم ،نه تنها به تهدید گروههای جنگطلب و
تروریست ،بلکه به علل و ریشههای این پدیدههای تهدیدآمیز نیز توجه شود و مسایل آنها در اولویت
کامل قرار داده شود .رفع تضادها و تعمیق گفتوگوها و همکاریها ،تنها میتواند در راستای تالشهای
مشترک جامعهی بینالمللی ممد واقع شود؛ در حالی که احترام به حقوق مردم و داشتههای فرهنگی،
مذهبی و هویت تمدنی آنها نیز نباید نادیده گرفته شود .تجزیه و تحلیل جامع و بیطرفانه از مشکالت
طاعونی منطقهای و از جمله درگیری میان اعراب و اسراییل نیز جزو مهمی از مسایل ماست .روسیه بر
اتخاذ چنین روشی تحت نظارت شورای امنیت سازمان مل ل تأکید میکند و این روش را تاکنون پیشنهاد
کرده است .ما امیدواریم که روی دست گرفتن این ابتکار عمل ،با پاسخ مثبت مواجه شود.
فرض ما بر این است که هیچ تضادی چه در سوریه ،عراق ،یمن و سواحل بزرگ صحرای بزرگ آفریقا
راهحل نظامی ندارد .تنها یک گفتوگوی ملی با مشارکت همهی گروههای قومی ،مذهبی و سیاسی در
راستای ثباتمندسازی و حل پیشنیازها برای توسعهی وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای درگیر
جنگ ،میتواند مؤثر باشد .روسیه آماده و پیشقدم است به هدف جستوجوی راهحل مؤثر در مقابل
بحرانهای موجود دوجانبه و چندجانبه ،کمکهایش را ادامه دهد.
مشارکت با شریکان «پنج+یک» با همکاران ایرانی ،میتواند ما را به حلوفصل قناعتبخش در حل
منازعات بر سر برنامهی هستهای ایران و جستوجوی راهکارهای مصالحهآمی ز کمک کند.
ما امیدواریم که با تشکیل دولت وحدت ملی ،جمهوری اسالمی افغانستان بتواند با همکاری و تالشها-
چه از سوی خود و از طریق ما -ثبات را به این کشور برگرداند و از این طریق ثبات افغانستان به عنوان
یک کل ،تهدیدهای گسترش تروریسم ،مواد مخدر و ناامنیهای دیگر را خنثا نماید .روسیه بر مبنای
اصل برابری و همکاریهای متقابل ،تالشهای خود را به هدف گسترش روابط با تمام دولتها آغاز
کرده است .احترام به تمام همکاران و شریکان سیاسی ،افزایش اعتماد متقابل به هدف تشکیل یک نظم
نو جهانی ،از اولویتهای سیاست خارجی روسیهاند.
اتخاذ چنین رویکردی ،زمینه را برای توسعهی گفتوگو میان روسیه و سازمان همکاریهای اسالمی
هموار میکند .در سال جاری ما دوبار -از جمله در چارچوب سفرم به جده -با ایاد ابن امین مدنی،
دبیرکل سازمان همکاریهای اسالمی مالقات داشتم .رایزنیهای سیاسی میان وزارت امور خارجهی
فدراسیون روسیه و دبیرخانهی سازمان همکاری اسالمی ،با موفقیت انجام شدند .موافقتهای ما امکان
همکاریهای بیشتر ما را از جمله در خصوص هماهنگی در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای
بینالمللی ،بیشتر میکند.
نزدیکی بیشتر در زمینهی حل مسایل اساسی و از جمله همکاریهای بیشتر در زمینهی حقوق بشر،
مورد استقبال ماست .میخواهم خاطرنشان سازم که روسیه توجه ویژهای به حقوق و آزادی شهروندان
خود دارد و ما از فرهنگ ملی و سنتهای مردمی خود ،از جمله تاتارهای کریمه ،پشتیبانی میکنیم.
فرمان رییس جمهور فدراسیون روسیه برای توانبخشی تاتارهای کریمه و همچنین تضمین اصل برابری
در قانون به سه زبان ،از جمله زبان تاتاری ،همه بخشی از کارهای دولت ماست .برای توسعهی کریمه و
سواستپول تا سال  2020به مبلغ تقریبی  700میلیارد روبل اختصاص داده شده است .این اقدام به هدف
تأمین زندگی مرفه مردم و ایجاد شرایط مناسب برای توسعهی کشور ما روی دست گرفته شده است.
تعامل میان روسیه و کشورهای اسالمی ،چندوجهی است .با گذشت هر سال ،اعتبار ساالنهی نشستهای
اقتصادی بینالمللی میان روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در کازان ،افزایش مییابد.
در آیندهی نزدیک ،نشست استراتژیک «روسیه-جهان اسالم» برگزار خواهد شد .همکاریهای
همهجانبه ،به تقویت روابط دوستانهی ما منجر خواهد شد و همینطور ،سهم ما را برای حل مشکالت
کلیدی بینالمللی افزایش خواهد داد.
از صمیم قلب سال نو شما را تبریک میگویم! سالمتی ،شادمانی و همهی خوبیها را برای شما و
نزدیکانتان آرزو میکنم.

در نگاه نخست ،به نظر میرسد که ایران از رییس
جمهور شدن اشرف غنی ناراحت باشد و غنی نیز از
ایران .رییس جمهور غنی برای نخستین دیدارهایش،
کشورهای عربستان سعودی ،چین و پاکستان را
برگزید و تا هنوز از تهران دیدن نکرده است.
دلسردی تهران از رییس جمهور شدن غنی اما
نمیتواند از عالقهی ایران برای باقیماندن به حیث
بازیگر مهم در افغانستان بکاهد و نباید هم چنین
اتفاقی بیفتد .به هرحال ،ایران یکی از بزرگترین
شریکها و ذینفعان در آیندهی افغانستان است .به
دلیل نزدیکی جغرافیایی ،اوضاع افغانستان -چه خوب
یا بد -تأثیر آنی بر ایران دارد.
با اینحال ،تاریخ سیاست ایران در قبال افغانستان
گذشته است .این سیاست که امنیتمحور است،
بیشتر بر اقلیتهای تاجیک و شیعه تمرکز دارد
و فاقد دیدگاه درازمدت و همهجانبه است .بدتر از
همه ،سیاست ایران از خیلی وقت ،در ذهنیت یک
بازی بیحاصل قالببندی شده که نه تنها ایران را با
ایاالت متحده ،بلکه با پاکستان و عربستان سعودی
نیز در تقابل قرار میدهد .برای اینکه از قافله عقب
نماند ،ایران نخست باید بر سر منافع درازمدت ایاالت
متحده در افغانستان به توافق برسد که در چند جبهه،
منافع ایران را نیز تأمین کند.
موضع غنی
با آنکه تهران از تشکیل حکومت وحدت ملی
استقبال کرد ،ایرانیها خیلی دوست داشتند که رقیب
اصلی اشرف غنی ،عبداهلل عبداهلل ،رییس جمهور
افغانستان شود .روابط ایران با عبداهلل عمیق است
و به دههی  1990میالدی میرسد که در آن زمان،
ایران حمایتکنندهی اصلی ائتالف شمال در برابر
طالبان بود.
در سوی دیگر ،اشرف غنی مردی است که بیشتر
عمرش را در غرب و سالها در ایاالت متحدهی
امریکا سپری کرده است .او آشکارا گفته است که
ایاالت متحده نقش حیاتی در آیندهی افغانستان
خواهد داشت و خود را مطمئن ساخته است که ایران
از موضع او در این رابطه آگاه میشود.
غنی در یک مصاحبهاش با دیپلماسی ایران
( )Iranian Diplomacyکه جناحهای
معتدل در تهران طرفدار آن اند ،گفته است که
سیاست خارجی کابل ستونهای کلیدی مشخص
دارد .او گفت که ادارهی او در قدم اول بر روابط با
همسایههای نزدیک ،جهان اسالم ،ایاالت متحده،
اروپا و ناتو تمرکز خواهد کرد .غنی نخست بر موارد
متعدد مثبت در مناسبات افغانستان-ایران اشاره کرد.
او گفت که هردو کشور «جمهوری اسالمی» اند و
برخالف نزاع مرزی ویرانکننده با پاکستان« ،بین
دو کشور نزاع مرزی وجود ندارد ».غنی در این

مصاحبهاش گفته است« :تا آنجایی که به ایران
ربط میگیرد ،ما یک برنامهی گستردهی اقتصادی
استراتژیک داریم ».او یادآوری کرده که ایران یکی
از واردکنندگان اصلی مواد غذایی است و این برای
کشاورزان افغانستان فرصتی است که برای بازار 80
میلیونی ایران مواد غذایی تولید کنند.
همچنان غنی خاطرنشان کرد که افغانستان یک
کشور محاط به خشکه است و به ایران به دیدهی
بهترین راه وصل شدن به باقی جهان مینگرد و با
تشویق اظهار کرد که دولت ایران کار بندر چابهار
را تکمیل کند .چابهار بندری مربوط به دولت ایران
است که برای تبدیل شدن به دروازهی اصلی تجارت
برای آسیای مرکزی برنامهریزی شده است .غنی با
ذکر این نکته که این بندر تجارت منطقهای را آسان
میکند ،گفت« :چابهار برای افغانستان خیلی مهم
است».
اما گویاترین جملههای غنی ،جملههایی بودند که در
بارهی مناسبات آیندهی افغانستان با ایاالت متحده
گفته شده بود .با آگاهی از اینکه ایران نگران تأثیرات
حضور دوامدار ایاالت متحده است ،غنی دو نکته را
یادآوری کرد .او گفت که موافقتنامهی دوجانبهی
امنیتی با ایاال متحده (US-Afghan Bilateral
 )Security Agreementتهدیدی برای ایران
نیست .این موافقتنامه که در ماه سپتامبر امضا شد،
به نظامیان امریکایی و ناتو اجازه میدهد که بعد از
پایان  2014نیز در این کشور حضور داشته باشند.
به اصطالح غنی ،ایرانیها نباید از موافقتنامهی
دوجانبهی امنیتی ترسی داشته باشند ،بلکه از
آن استقبال کنند؛ چون بهتر شدن اوضاع امنیتی
افغانستان برای امنیت ایران مهم است .غنی برای
اطمینان دادن به همسایهی ایرانیاش ،غنی تعهد
کرد که افغانستان هرگز به سکوی مداخله علیه ایران
تبدیل نخواهد شد .گذشته از اطمینان دادن غنی که
در جای خود مهم است ،پیام ضمنی غنی واضح بود:
ایران باید آگاه باشد که از کابل انتظار فاصلهگرفتن از
همکاریاش با واشنگتن را نداشته باشد.
واکنش تهران
از هر لحاظ ،ایرانیها خاموشانه منطق موضع غنی
را میپذیرند؛ اما به نظر میرسد که نمیتوانند آن را
آشکارا اعالم کنند .بعضی وقتها ،مخالفت تهران با
حضور دوامدار نظامیان ایاالت متحده در افغانستان از
سوی کسانی ابراز میشود که ظاهرا متعهد به بهبود
مناسبات ایران-ایاالت متحده اند و برای هماهنگی
بین دو کشور بر سر منافع مشترک تالش میکنند.
در اواخر ماه اکتبر گذشته در جریان کنفرانس
استانبول در بارهی افغانستان که در چین برگزار شد،
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجهی ایران خواستار
بیرون شدن تمام سربازان خارجی از افغانستان شد.

جواد ظریف مردی است که در دیگر موارد ،سرسپرده
تالش میکند بین تهران و واشنگتن روابط حسنه
برقرار شود.
بر روی کاغذ ،چنین موضعی ایران و دشمن بزرگش،
طالبان ،را در یک صف قرار میدهد .طالبان نیز
خواستار بیرون شدن تمام سربازان خارجی از
افغانستان هستند .با بیرون شدن تمام سربازان
خارجی ،سرانجام ،ایرانیها شاهد بازگشت طالبان به
کابل خواهند بود و به این خاطر است که مخالفت
قاطع ایران با حضور سربازان خارجی در افغانستان،
به دالیل متعدد ،نمیتواند برای ما متقاعدکننده باشد.
نخست ،هدف استراتژیک بزرگتر در میان جناحهای
میانهرو حکومت ایران ،یافتن زمینههای مشترک
سودمند برای همکاری با واشنگتن است .سید
حسین موسویان ،یکی از مقامهای بلندرتبهی پیشین
حکومت ایران که اکنون در ایاالت متحده زندگی
میکند ،اما با حکومت حسن روحانی نزدیک است،
در این اواخر سودمند بودن همکاری ایاالت متحده-
افغانستان بعد از  2014برجسته کرد.
ایران را در
ِ
او آشکارا از ایاالت متحده خواست که ایران را
«شریک استراتژیک»ش در افغانستان بسازد .با در
نظرداشت ابراز نظر ظریف در کنفرانس استانبول،
پالیسیسازان امریکایی را اگر در رابطه به نیت
ایران در افغانستان گیج شده باشند ،باید بخشید .حتا
جناحهای میانهرو در تهران ،هنوز هم فرصت دارند
که در بارهی این مسئلهی مهم تصمیم بگیرند.
همزمان با اینکه ایران باید یاد بگیرد که با گزینههای
ناخوشآیند -مانند تعهد قوی غنی به همکاری با
ایاالت متحده -در افغانستان بسازد ،متوج ِه نه تنها
از دست دادن فرصتهای اقتصادی باشد ،بلکه
هزینههای دیپلماتیک تبدیل شدن به عامل ضعیف
در محاسبات کابل را نیز در نظر بگیرد.
در این واخر ،در جریان یک مصاحبه از رییس بخش
آسیا و اوقیانوسیه در وزارت خارجهی ایران پرسیده
شد که چرا ایران نتوانسته است با کابل پیمانهای
امنیتی امضا کند ،در حالی که ایاالت متحده ،ترکیه و
پاکستان در تالشهایشان موفق بودهاند؟ پاسخ این
مقام ایرانی که موافقتنامهها «در حال آماده شدن
هستند» به هیچوجه قناعتبخش نبود.
به عبارت دیگر ،وزنهی ایران در معامالت افغانستان
هیچگاهی سبکتر از امروز نبوده است .دلیل آن هم،
مخالفت غریزی ایران با نقش برجستهی ایاالت
متحده در این کشور است .با پذیرفتن این واقعیت که
دستکم اکنون ،مردم افغانستان همکاری استراتژیک
با واشنگتن را برگزیدهاند ،ایرانیها میتوانند د ِر
فرصتهای بیشتری را به روی خود بگشایند ،هم
در افغانستان و هم در مناسبات ایران-ایاالت متحده.
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پس از یک دهه حضور غربیها در افغانستان ،چهچیزی در این کشور باقی خواهد ماند؟
شاید همین هزارها خالکوب که دیگر جرأت آن را نخواهند داشت که پوست جوانان
شهری را با خالکوبی جمجمه و نشانههایی از اَبَرقهرمانهای امریکایی ،تزیین نمایند.
در زمان حاکمیت گروه طالبان از سال  1996تا  ،2001برای مردم ،دسترسی به ُمد
کمتر میسر بود .در این دوران ،برای مردانیکه ریششان را میتراشیدند ،یا آن را کوتاه
موی دراز میماندند ،پولیس ویژه در جادهها مقرر شده بود که
میگذاشتند ،یا هم آنکه ِ
این افراد را جزا میداد.
از آن زمان ،سیزده سال گذشته است .مردان جوان کابل ،هرات و دیگر شهرهای
بزرگ افغانستا ن در دنیای ُمد گام گذاشتهاند .آنها دوست دارند موهای بلند بگذارند
و با استفاده از ِژل و موادهای آرایشی دیگر ،آنطور که میخواهند ،جلوه دهند .در میان
این زیباییسازی و ُمد پس از سال  ،2001خالکوبی ،با تأثیرپذیری از ستارههای پاپ
غربی و هندی ،ستارههای فوتبال و سربازان امریکایی ،در میان جوانان افغانستان در حال
افزایش است.
در افغانستان ،خالکوبی ضرر رساندن به عضو بدن پنداشته میشود و اجرای آن تمرد
از قوانین دین اسالم میباشد .مالها و مسئوالن دولتی موجودیت سالنهای خالکوبی
را غیرقانونی اعالم کردهاند .انجام خالکوبی نیازمند نبوغ ،خالقیت و سلیقه میباشد که
ارتباط موزون میان خالهایی که ایجاد میشوند ،به میان آید .رضا یوسفی ،جوان 19
ساله که یکی از خالکوبهای غیرقانونی در کابل میباشد ،میگوید« :داشتن یک سالن
[خالکوبی] ،غیرقانونی است .من این کار را مخفیانه انجام میدهم .من ترس دارم که اگر
مسئوالن بفهمند ،امکان دارد زندانی شوم».
او میگوید که دوستان هنرمند من قبال سالنهای خالکوبی داشتند؛ اما پولیس آنها را
دستگیر کرد و کارشان را توقف داد .وی به یک تصویر از فیلم امریکایی که در بازوان یک
مرد خالکوبی شده است ،اشاره میکند و میگوید که مردم میآیند این نوع خالکوبیها را
فرمایش میدهند .رضا برای انجام کارهایش از سالن آرایش دوست خود استفاده میکند.
مشتریانی که به اینجا میآیند ،میدانند که وی بهگونهی پنهانی کار مینماید .زمانی که
یک متقاضی میآید ،رضا یک تیلفون دریافت میکند و بهزودی با وسایل خالکوبیاش
خود را به این محل میرساند.
میترسم بازویم را قطع کنند
ُ
اندکی پس از سقوط طالبان در پایان سال  ،2001دروازههای چندین سالن خالکوبی
بهروی شهروندان کابلی گشوده شدند؛ اما پس از گذشت زمان کوتاهی ،با تحت فشار
قرار گرفتن از سوی مالها و مقامهای دولتی ،دامن این مکانهای فانتزی از شهر برچیده
شد .خالکوبی در دین اسالم،گناه و معصیت پنداشته میشود .رضا میگوید ،کسانی که
در بازوانشان خالکوبی دارند ،میگویند ،اینکار از گسترش ُم د جلوگیری نمیتواند .رضا
میگوید که مشتریانش مردان و تعدادی از زنانی اند که همهیشان طرد شدهاند و اکنون
در پی ماجراجویی در زندگیشان اند.
«قلب شکسته» تصویر یک دوست است که در جنگهای ویرانگر از بین رفته است.
کوب شوندگان ،بیشتر اوقات سوژههای تاریک و تراژیک را انتخاب میکنند ،تعدادی
خال 
هم هستند که سوژههای عاشقانه و تصویر یک دختر مقبول را انتخاب میکنند .رضا
از جای خود میخیزد و با اشارهی دستش ،تصاویری را نشان میدهد و میگوید که
این تصاویر را برای مشتریانش توصیه میکند که برای خالکوبی باالی پوست مناسب
میباشند.
مهدی ،یک جوان  17ساله است ،قد میانه دارد و موهایش به هم چسپیدهاند .یک خال
حک شده در بازویش دیده میشود .این نشان میدهد که وی «عاشق» شده است .او
این خالکوبی راهنگام اقامتش در هند انجام داده است .هند یکی از کشورهای نزدیک
به افغانستان است که تأثیرگذاری فرهنگی زیادی برمردم این کشور دارد .او میگوید که
به چیزی که دیگران میگویند ،اهمیتی نمیدهم.
این زیباییسازی در جای دیگری نیز صورت میگیرد؛ یک ورزشگاه در زیرزمینی در
کابل ،جایی که مردها ورزش بدنسازی را تمرین میکنند .ورزشی که درسالهای اخیر
در پایتخت افغانستان رایج شده است و در میان جوانان طرفدار زیادی دارد .بصیر ،جوان
قدبلندی است که با غرور عضلههای نیرومندش را نشان میدهد .در بازوی او ،یک پرنده
با بالهای تی ِز تیرمانند خالکوبی شده است .او میگوید که این برای من ،نشانهی آزادی
است.
او فورا آستینش را پایین میکند و همانند دیگران که آنجا ایستادهاند ،بازویش را
میپوشاند .او میگوید ،شورشیان ناخنهای کسانی را که در انتخابات رای داده بودند،
قطع کردند؛ من میترسم که اگر آنها بدانندخالکوبی کردهام ،بازویم را قطع کنند.
پایان مأموریت ناتو در سال  ،2015که دولت شکنندهی کابل را در مقابل لجبازیهای
گروه طالبان حمایت میکرد ،یک دوران ناپایدار را در این کشور مدام در حال جنگ ،به
میان خواهد آورد .بعضی از مالها با استفاده از این موقع در پی انتقام از فرصتهایی که
تاکنون غربیها در این کشور مهیا نمودهاند ،برخواهند خاست؛ چون آنها میخواهند در
پی احیای همان ارزشهای سنتی خویشباشند .به باور آنها ،خالکوبی یکی از تأثیرات
فرهنگی غرب بر جوانان افغانستان میباشد.

نویسنده :ایمل حیدری
برگردان :نسیم ابراهیمی
منبع :خبرگزاری فرانسه

اندکی پس از سقوط طالبان در پایان سال  ،2001دروازههای
چندین سالُن خالکوبی بهروی شهروندان کابلی گشوده شدند؛
اما پس از گذشتزمان کوتاهی ،با تحت فشار قرار گرفتن
از سوی مالها و مقامهای دولتی ،دامن این مکانهای فانتزی
از شهر برچیده شد .خالکوبی در دین اسالم،گناه و معصیت
ی که در بازوانشان
پنداشته میشود .رضا میگوید ،کسان 
خالکوبی دارند ،میگویند ،اینکار از گسترش ُم د جلوگیری
نمیتواند .رضا میگوید که مشتریانش مردان و تعدادی از زنانی
اند که هم هیشان طرد شدهاند و اکنون در پی ماجراجویی در
زندگیشان اند.
«قلب شکسته» تصویر یک دوست است که در جنگهای
کوب شوندگان ،بیشتر اوقات
ویرانگر از بین رفته است .خال 
سوژههای تاریک و تراژیک را انتخاب میکنند ،تعدادی هم
هستند که سوژههای عاشقانه و تصویر یک دختر مقبول را انتخاب
میکنند .رضا از جای خود میخیزد و با اشارهی دستش ،تصاویری
را نشان میدهد و میگوید که این تصاویر را برای مشتریانش
توصیه میکند که برای خالکوبی باالی پوست مناسب میباشند.

مال عبداللطیف در یکی از مساجد کابل میگوید ،خالکوبی در مخالفت با دین اسالم
قرار دارد .این یک فرهنگ غربی است ،در جامعهی ما جایی ندارد.

یادداشتهایسخیدادهاتف

جنازه باد
آزادی بیان

بعضی از مردم شریف این مملکت از آزادی بیان
برداشتهای یکسره نادرستی دارند .مثال فکر میکنند
آزادی بیان یعنی داشتن آزادی در بیان کردن آنچه در
کلهی آدم است .این حضرات متوجه نیستند که اگر
آزادی بیان را به این معنا قبول کنیم ،کم-کم به اینجا
خواهیم رسید که هرکس هرچه دلش شد ،بگوید .به
آزادی بیان
آزادی بیان همان
بیان دیگر ،اگر بپذیریم که
ِ
ِ
میباشد ،در این صورت هر بیسر و پایی شروع خواهد
کرد به بیان کردن .این فاجعهای است که در بسیاری از
ممالک کفار اتفاق افتاد و حاال نمیدانند چهطور دامنش
را جمع کنند .در این ممالک کار بهجایی رسیده که مردم
حتا وزیران دولت را مسخره میکنند .بیغیرتی و فساد
در این ممالک گاه چنان شدید میشود که عدهای عکس
حضرت مسیح علیه السالم را میکشند و او را ریشخند
میکنند .حضرت مسیح که جای خود دارد ،حتا پاپ
اعظم را مسخره میکنند .نتیجهی این بیحرمتیها به
بزرگان این شده که در این ممالک از اخالق حسنهی
افغانی و اسالمی هیچ خبری نیست و خانوادهها یکی
از پی دیگری فرومیپاشند .روزی نیست که یک کانون
گرم خانواده نابود نشود .خو ِد همین کفار اقرار میکنند
که غذای افغانی ،مخصوصا قابلی و آشکشان ،در دنیا
نظیر ندارد .اعتراف میکنند که اگر آزادی بیان به گونهی
افسارگسیخته در جامعه تبلیغ شود ،آن کانون گرم خانواده
که در مرکزش پلو و آشک به عمل میآید ،از هم خواهد
پاشید .البته اینکه صفت «افسارگسیخته» را برای آزادی
بیان بهکار میگیرند ،نیز از اینرو است که میدانند آزادی
بیان خر است.
حاال بیاییم به افغانستان عزیز .وطن ما پنج هزار و نه
صد و شصت و سه سال تاریخ تثبیت شده دارد .در تمام
این مدت ما آزادی بیان نداشتیم .آیا کسی ما را بهخاطر
نداشتن آزادی بیان از شهر بیرون کرد؟ البته اجانب ما را
هر روز از شهر بیرون میکردند ،اما بهخاطر آزادی بیان
که نبود .بهخاطر پیداوار ما بود .چشم نداشتند که کشور
ما را محاط به خشکه ببینند .قرهقل و قروت ما زورشان
میداد .ولی حاال که آزادی بیان داریم ،هر روز دقیقا
به همین خاطر مورد تاخت و تاز اجنبی هستیم .نگویید
چرا .میدانید که وقتی که یک افغان به وزیر و وکیل و
حاکم و رییس خود احترام نگذارد ،دیگران چه عبرتی
خواهند گرفت .وقتی که ما از وزیر خود انتقاد میکنیم،
آن خارجی که در کمین نشسته ،صد برابر تحریک خواهد
شد .به قول سعدی:
اگر ز شاخ وزیری کسی خورد سیبی
برآورند اجانب درخت را از بیخ

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از

سال ۲۰۱۴

 Hamza Vaeziحمزه واعظی

اخالقِ رو به زوال دموکراسی
«ذکی دریابی» ،مدیرمسئول روزنامهی «اطالعات روز»
در صفحهاش نوشته:
«چندماه از نوشتهی خبرنگار ناراضی تحت عنوان «وزیر
پوهوهو!» میگذرد .در این مدت دو بار کمیسیون تخطی رسانهها جلسه کرده و هنوز
فیصلهیشان به ما نرسیده است .در حالی که فیصل هیشان صادر شده است که من
نمیدانم .حاال کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشرانو جرگه دنبال آن نوشته را گرفته
و برخالف قانون در یک هفته دو بار احضار داده است .این احضار بیربط به گفتههای
مخدوم رهین نیست .او سعی کرده در لباس شیک روشنفکری ،حسابش را از آدرس
این کمیسیون پس بگیرد».
رهین ،به استناد کارهای نکردهاش ،بیخاصیتترین وزیر فرهنگ بود که یک دهه
فرهنگ این مملکت شده بود .حاال پس از رفتنش هم زهرش را به ذکی
ِ
وبالِ گردن
و روزنامهاش میچکاند .اگر موفق شوند که ذکی را به جرم نشر یک طنز به محاکمه
بکشانند ،باید از بیماری آزادی بیان در حکومت وحدت ملی ،ترسید؛ نسبت به اخالق رو
به زوالِ دموکراسی نگران شد و بر بیپناهی روزنامهنگار باید گریست.
اگر قرار باشد حکومتی که پس از سه ماه هنوز عرضهی معرفی کابینهاش را ندارد،
دست به یخن آزادی بیان بیاویزد و مشت قساوت و انتقام بر دهن روزنامهنگار بکوبد،
بهتر همان که همچنان معلق در فضای چانهزنی کودکانه و معوق در زمینِ سیاست
گربه جنگی بماند!
به نظر میرسد جای مقاومت همینجا و از همین سنگر شروع میشود .بر جامعهی
مدنی ،روزنامهنگاران و فرهنگیان و دانشگاهیان است که از ذکی عزیز حمایت کنند
و نگذارند دست انتقامجویان فاسدی مانند مخدوم رهین ،از آستین «مشرانو جرگه» و
«کمیسیون تخطی رسانهها» درآید!


حضرت وهریز

خبرنگار ناراضی طنزی نوشته زیر نام «وزیر پوهوهو»
و ذکی دریابی این طنز را در اطالعات روز منتشر کرده
است .رهین یکبار دریابی را به کمیسیون بررسی
تخطیهای رسانهای که رییس آن خودش بود،
فراخواند .حاال که رهین وزیر فرهنگ نیست ،کمیسیون فرهنگی سنا مدیرمسئول
روزنامهی اطالعات روز را فراخوانده است تا از آبروی وزیر فرهنگ در آن کمیسیون
دفاع کنند.
سوال من اینجاست ،آیا این طنز «وزیر پوهوهو» برای شهرت و آبرو و اعتبار
وزیر سابق فرهنگ زیانمندتر است یا مقالهی تحقیقی شخص وزیر صاحب در
مورد ابوحنیفه که تمام مأخذهای آن  google.comبود؟ این طنز به هرحال،
دید هنرمندانه و طنزآمیز یک شخص دیگر در مورد سید مخدوم رهین است ،ولی
آن مقاله را که خود رهین نوشته و هیچ جبر و اکراهی هم به عنوان فشار وجود
نداشته است.
تصور کنید وزیر فرهنگ یک کشور دیگر با چنین مقالهای چند روز میتواند
کرسیاش را حفظ کند؟


خادم حسین کریمی

خبرنگاران را حمايت ميكنيم!
ذكي دريابي ،مديرمسئول و صاحب امتياز روزنامهي
اطالعات روز و هادي دريابي ،متصدي ستونِ خبرنگار
ناراضي اين روزنامه از سوي كميسيون فرهنگي مجلس
سنا به دادستاني معرفي شده است .ظاهراً ،هنوز حكم جلبِشان صادر نشده است.
قضيه از اين قرار است كه حدود دو ماه پيش ،هادي در ستون خبرنگار ناراضي
روزنامهي اطالعات روز ،طنزي در مورد وزير پيشين اطالعات و فرهنگ -سيد
تحت عنوان وزير پوهوهو نوشته بود .رهين آن روزها از آدرس
ِ
مخدوم رهين-
كميسيون تخطيهای رسانهاي بر اطالعات روز فشار آورد ،ولي ظاهراً ره بهجايي
نبرد .حاال با استفاده از كميسيون امور فرهنگي مجلس سنا ،اين مسئله را تازه كرده
است .كميسيون فرهنگي مجلس سنا به هيچوجه و مطابق به هيچ قانوني ،صالحيت
معرفي خبرنگاري را به دادستاني ندارد .در سوي ديگر مسئله ،دادستاني بايد متوجه
اين مسئله باشد كه اين شكايت از سوي كميسيون فرهنگي مجلس سنا ،جايگاه
دست هر نهاد و شخصيت حقوقي-حقيقي
و مشروعيت قانوني ندارد و نبايد آلهي ِ
شود .سناتوراني كه دانش حقوقي دارند و ميفهمند كه اين اقدام كميسيون فرهنگي
مجلس سنا ،خارج از قانون و صالحيتهاي مجلس سنا است و به آبرو و حيثيت اين
مجلس لطمه ميزند ،بايد جلو اين خودسريها را بگيرند و نگذارند سوء استفاده از
نهادهاي دولتي توسط سياستمداران ،به يك هنجار تبديل شود.
در چنين اوضاع كه قانون و اتوريتهي دولتي آلهي دست اراكين دولتي قرار گرفته
است ،از آقايان ذكي دريابي و هادي دريابي و هر خبرنگاري كه مورد برخوردها و
اقدامهاي غيرقانوني قرار بگيرد ،در هر سطح و شرايطي ،شديداً حمايت ميكنيم و
نمي گذاريم شكستن قانون ،هنجار شود.
ذكي تنها نيست!
هادي تنها نيست!


علی شیر شهیر

همهی ژورنالیستان حرامزاده اند؟
همین حاال در شبکهی ژوندون ،وزیر پیشین اطالعات
و فرهنگ کشور (مخدوم رهین) با ذکر نام فهیم دشتی،
رییس اتحادیهی ملی ژورنالیستان ،با صفت «بچه
پنجشیری قیج» ،خبرنگاران و روزنامهنگاران کشور را «حرامزادهها» خطاب کرد.
پ.ن :کسی که چندین سال از فرهنگ جامعهی بزرگی بهنام افغانستان نمایندگی
کرد ،فرهنگی به این زیبایی از خود به نمایش میگذارد که با استفاده از تریبون رسانه،
تمام گردانندگان رسانهها را «حرامزاده» میخواند.
ندیدهام حاللزادهای که باشد چنین!

نبض اقتصاد کجا میزد؟

 ۲۱جنوری :قمار با پول سایبری
در این روز ب رای اولین بار دو کازینو در الس وگاس
اعالم کردند که از مشتریان بی تکوین هم قبول
م یکنند و به این ترتیب قماربازان م یتوانستند
بدون نگرانی از تمام شدن پول نقد ،بازی کنند.
بی تکوین را م یتوان نوعی پول دیجیتال آنالین
دانست که بانک مرکزی ندارد و معامله و رد و
بدل آن روی شبکه انجام م یشود ،هرچند تاکنون
عمدهی کشورها آن را به عنوان «پول» یا ارز به
رسمیت نم یشناسند.
ت کوتاهی با
این نوآوری مالی دیجیتال ظرف مد 
استقبالی چش م ِگیر روبهرو شده ،بهطوری که ارزش
آن در کمتر از چند سال صدها ب رابر شده است.
در سال  ۲۰۱۴بی تکوین چنان جدی شد که ب رای
نخستین بار در اروپا ،پولیسفرانسه به چند نفر که
بی تکوین مبادله م یکردند و وام م یدادند ،حمله و
 ۳۸۸بی تکوین (معادل نزدیک به  ۲۷۳هزار دالر) را
ضبط کرد.
به نظر م یرسد رایج شدن بی تکوین و پدیدههای
نوینی مثل آن روندی است که به مرور اقتصاد را،
دستکم ب رای کسانی که پول دارند ،دگرگون م یکند.
 ۸فبروری :مکدونالد در ویتنام
هوشی مین رهبر انقالبی ویتنام بود .پس از اینکه
ویت کنگها و نیروهای ویتنام شمالی با شکست
نیروهای امریکایی و وفادار به امریکا سایگون را
تسخیر کردند ،ویتنام متحد تشکیل شد و نام
سایگون به احترام رهبر کمونیست به هوشی
مین تغییر پیدا کرد .اگرچه نام رسمی سایگون
اکنون هوشی مین و نام رسمی کشور جمهوری
ی اولین
سوسیالیستی ویتنام است ،در  ۸فبرور 
شعبهی رستورانهای زنجیرهای مکدونالد در ویتنام
افتتاح شد.
البته پیش از مکدونالد پای برخی مارکهای غربی
دیگر به ویتنام باز شده بود .مکدونالد در بیش از ۱۰۰
کشور شعبه دارد و ب رای بسیاری مثل یک سمبول
سرمایهداری امریکایی است .اما داماد نخس توزیر
ویتنام سوسیالیست اولین شعب هی آن را در کشور
ب هراه انداخت.
تالش کمپن یهای عظیم ب رای یافتن بازارها و منابع
جدید و تبعات آن ،از روندهایی است که اقتصاد
جهان را در سال  ۲۰۱۴شکل داده و در سال پیش رو
شکل خواهد داد.
 ۲۰مارچ :توافق اروپا برای نظارت بر بانکها
بهدنبال بحران سال  ،۲۰۰۸که بانکها و مؤسس ههای
مالی عامل آن بودند ،این خواسته بهطور فزاینده
مطرح شد که نظارت بر فعالی تهای بانکی و مالی
باال برود .با بروز بحران از مردم عادی و معترضان
خیابانی گرفته تا اقتصاددانان و سیاستمداران
مطرح ،بسیاری به این ایدهی غالب که بازار باید
مطلقا آزاد باشد ،شک کردند.
آزاد بودن غولهای بانکی و مالی در پرداخت هرچه
بی شتر وام ،سفتهبازی و نظایر آن بحرانی پدید
آورد که مقابله با آن در بسیاری از کشورها تنها با
کمکهای هنگفت دولتها به بانکهای در معرض
ورشکستگی ممکن بود .سایهی بحران در بسیاری
از کشورهای اروپایی سنگی نتر بوده و سیاستهای
ریاضتی نارضایتی بسیاری را ب رانگیختهاند.
در  ۲۰مارچ رهب ران اقتصادی اتحادیهی اروپا پس
از مذاکراتی طوالنی بر سر یک سیستم مشترک
نظارت و ساماندهی جدید بانکی توافق کردند.
ک  ۵۵میلیارد
مطابق این توافق ،صندوق مشتر 
یورویی ب رای کمک به بانکها و سیستم واحدی
ب رای نظارت و بازسازی بانکهای در معرض خطر
تشکیل شد.
آپریل :سرمای ه در قرن ۲۱
در آپریل  ۲۰۱۴ترجمهی انگلیسی کتابی منتشر شد
که بحث در بارهی آن تا ماهها از موضوعات اصلی
مجالت اقتصادی بود :سرمایه در قرن بیست و یکم.
کتابی که نامش یادآور اثر کالسیک کارل مارکس،
سرمایه ،بود و با تکیه به انبوهی از آمار و اطالعات

گردآوریشده ،به روند ناب رابری ثروت م یپردازد.
توماس پیکتی ،اقتصاددان فرانسوی ،در این کتاب
هشدار م یدهد که روند پولدارتر شدن پولدارها و
فقیرتر شدن فقیرها به چنان مرحلهای رسیده است
که «در مسیر بازگشت به «سرمایهداری موروثی»
قرار داریم که در آن گلوگاههای اقتصاد نه توسط
افراد توانا ،که از سوی سلسلههای خانوادگی کنترول
م یشود».
کار توماس پیکتی به شکلی که ب رای یک کتاب
خشک اقتصادی کمسابقه بود ،به کتابی پرفروش
تبدیل شد .برخی از اقتصاددانان راستگرا کار او را
ایدیولوژیک دانستند و برخی در محافل چپ او را
ستودند .هرچند اقتصاددانان رادیکالتر پی شنهادهای
او را رد کردند .صرف نظر از اینها ،توجهی که به
کتاب او شد ،گویای توجه به یک روند عمدهی
اقتصادی سالهای اخیر بود :رشد ناب رابری اقتصادی.
 ۲۶می :پیوند غولهای دارویی جوش نخورد
در این روز شرکت دارویی امریکایی فایزر اعالم کرد
که پی شنهاد خود ب رای خرید رقیب بریتانیایی ،یعنی
آسترازنیکا را پس م یگیرد .پی شنهاد فایزر ب رای این
معاملهی بزرگ ،بیش از صد میلیارد دالر بود .اهمیت
این معامله آنقدر باال بود که دولت و پارلمان بریتانیا
نیز وارد عمل شدند و رییسان دو شرکت ب رای ارائهی
توضیحاتی در این باره ،در جلساتی حاضر شدند.
برخی در بریتانیا نگران بودند که فایزر پس از تصاحب
آسترازنیکا بسیاری را بیکار کند .همچنین این نگرانی
مطرح م یشد که تحقیقات دارویی بریتانیا ممکن
بود با تأخیر و مشکل مواجه شوند .سرانجام هیأت
مدیرهی آسترازنیکا اعالم کرد ،با قیمت پی شنهادی
موافق نیست و فایزر هم پی شنهادش را پس گرفت.
 ۱۱جون :فرار بزرگ مالیاتی
اعالم شد که کمیسیون اروپایی رسما در بارهی امور
مالیاتی اپل ،استارباکس و فیات تحقیق خواهد کرد.
تمرکز تحقیق روی امور مالیاتی این شرکتها در
ای رلند ،هالند و لوکزامبورگ بود .یکی از روشهای
شرکتهای چندملیتی ب رای دور زدن مقررات مالیاتی
به شکل قانونی این است که بخشی از شرکت در
یک کشور با بخش دیگری از شرکت که در کشور
دیگری ثبت شده ،بهطور صوری معامله م یکند و به
این ترتیب سودش پایی نتر نشان داده شده و کمتر
مالیات م یدهد.
در تحقیق کمیسیون اروپایی یکی از محورها
بررسی استفادهی احتمالی شرکتها از این شیوه
بود .شیوههای قانونی شرکتهایی چون اپل ،گوگل،
آمازون و استارباکس ب رای دور زدن نظام مالیاتی در
سالهای اخیر بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکماه پیش از تحقیق کمیسیون اروپایی و در می
 ۲۰۱۴بانک سویس کردیت اذعان کرد که به چند
شهروند امریکایی در پنهان کردن دارای یهایشان
ب رای فرار از مالیات کمک کرده .این بانک ناگزیر
شد  ۲.۶میلیارد دالر جریمه بپردازد.
 ۳۰جوالی :جریم هی بزرگ برای کمک به
ایران
در  ۳۰جوالی اعالم شد که بانک فرانسوی «ب.ان.پ
پاریبا» پس از ماهها مذاکره موافقت کرده است به
دولت امریکا نزدیک  ۹میلیارد دالر جریمه بپردازد.
دلیل پرداخت این جریمهی هنگفت این بود که این
بانک به ای ران ،سودان و کیوبا در دور زدن تحریمهای
امریکا کمک کرده بود.
پی شتر بانکهای دیگری هم بهطور مشابه جریمه
شده بودند؛ اما این سنگی نترین جریمهای بود که
دولت امریکا ب رای نقض تحریمها علیه یک مؤسسه
وضع کرد.
آگست :جنگ تحری مها
تحوالت اوکراین از آغاز سال  ۲۰۱۴خبرساز بود.
سرنگونی دولت هوادار روسیه ،جنگ داخلی و
جدا شدن شب هجزیرهی کریمه و منضم شدنش به
روسیه برخی از عمدهترین اتفاقات بودند .مخالفان
کرملین در امریکا و اروپا در چندین مرحله سعی
کردند با اعمال تحریمهایی علیه صنعت انرژی و

بانکهای روسیه ،این کشور را وادار به عقبنشینی
از سیاستهایش در شرق اوکراین کنند.
اما والدیمیر پوتین نه تنها سیاستهایش را تغییر
نداد ،که ب رای تالفی ،امریکا و اتحادیه را تحریم کرد.
اعالم شد که روسیه به مدت یک سال از این کشورها
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و مواد خام نخواهد
خرید .در پایان سال  ۲۰۱۴هرچند نشانههایی از لرزان
بودن اقتصاد روسیه دیده م یشود؛ اما دولت این
کشور صراحتا اعالم کرده که بهخاطر تحریمها از
مواضعش کوتاه نم یآید.
 ۱۹سپتامبر :عل یبابا به نیویورک م یرود
در سپتامبر  ۲۰۱۴سهام شرکت چینی عل یبابا در
بورس نیویورک عرضه شد .هر سهم آن  ۶۸دالر
قیمتگذاری شده بود؛ اما با آغاز عرضهی سهام
در بورس نیویورک ،هر سهم  ۹۱دالر فروش رفت.
عل یبابا شرکتی است که خدمات معاملهی انترنتی
ارائه م یکند و ارزش سهام آن در بازار بیش از ۲۰۰
میلیارد دالر برآورد م یشود.
این شرکت تنها در روز نخست عرضهی سهام،
بی شتر از  ۲۱میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.
اکتبر :چین امریکا را گرفت
برآوردهای صندوق بی نالمللی پول در ماه اکتبر نشان
داد که تولید ناخالص داخلی چین به سطحی باالتر
از امریکا رسیده است .البته این مسئله با احتساب
قیمتها بر حسب ب رابری قدرت خرید ()ppp
پولهای هر کشور است و اگر تولید ناخالص داخلی
هر کشور بر حسب قیمت اسمی و برحسب دالر
اندازهگیری شود ،امریکا همچنان بزرگترین اقتصاد
جهان است.
اقتصاد چین در دو دههی اخیر رشد خیرهکنندهای
داشته ،بهطوری که حجم آن ظرف بیست سال
تقریبا بیست ب رابر شده است .البته با توجه به
جمعیت باالی چین و با در نظر گرفتن درآمد سرانه
ب رای هر چینی ،این کشور هنوز آنقدرها ثروتمند
نیست .کند شدن احتمالی رشد اقتصاد چین یکی از
نگران یهایی است که بسیاری ب رای اقتصاد جهان در
سالهای پی شرو دارند.
نوامبر :طالی سیاه به خاک سیاه نشست
در نوامبر  ۲۰۱۴سالهای طالیی طالی سیاه ،با
قیمتهای باالی بشکهی صد دالر ،پایان گرفت
و قیمت نفت در بازارهای جهانی بهسرعت سقوط
کرد .این سقوط به ترتیبی بوده که قیمت نفت به
پایی نترین سطح در پنج سال اخیر رسیده است.
یکی از دالیل عمدهی پایی نآمدن قیمت نفت ،باال
رفتن تولید از طرف ع ربستان سعودی بوده است.
کشورهای عضو اوپک در ماه نوامبر ب رای کاهش
سطح تولید به توافق نرسیدند و به این ترتیب ،روند
کاهش قیمت نفت ادامه یافت.
ع ربستان سعودی گفته است ،حتا اگر قیمت نفت
به  ۲۰دالر هم برسد ،حاضر نیست که تولیدش را
یخواهد با
پایین بیاورد .برخی م یگویند ،ع ربستان م 
پایی نآوردن قیمت تولید نفت شیل را غی راقتصادی
کند و سهمش از بازار را از دست ندهد .برخی هم
دلیل این رفتار را سیاسی م یدانند.
کاهش وابستگی به سوختهای فوسیلی یکی از
روندهایی است که ب رای اقتصاد جهان در سالهای
پیش رو پی شبینی م یشود.
دسامبر :زمستان سرد برای روبل
دسامبر ب رای اقتصاد روسیه ماه سردی بود .روبل،
واحد پول روسیه ،ظرف مدت کوتاهی سقوط کرد
و در مقابل ارزهای خارجی تضعیف شد .ارزش
روبل تنها ظرف یک هفته  ۱۵درصد سقوط کرد.
این پایی نآمدن ارزش پول ملی با هجوم مردم به
فروشگاهها همراه شد .برخی شرکتهای خارجی هم
فروش محصوالت و پذیرش سفارش در روسیه را
متوقف کردند.
اقتصاد روسیه در سالهای اخیر رشد باالیی داشته؛
اما بخش زیادی از آن متکی به صادرات نفت و گاز
بوده است .سقوط روبل همزمان با سقوط قیمت
جهانی نفت بود( .ب یب یسی)
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ریاليها و رد شايعهی فروش گرت بيل

نشريهی مارکا ادعا کرد که باشگاه ریال
مادريد به هيچ قيمتي حاضر به فروش
گرت بيل در تابستان آينده نيست .بهتازگی
نشریهی دیلی اکسپرس ادعا کرد که باشگاه
منچستریونایتد قصد دارد در تابستان آینده با
انتقالی 150میلیون یورویی ،گرت بیل را به
خدمت بگیرد و پس از آن ،نشریهی آ.اس در
یک نظرسنجی ،اعالم کرد که نزدیک به 54
درصد از هواداران با فروختن این بازیکن به
این قیمت ،موافق هستند.
اما نشریهی مارکا به نقل از منبعی ناشناس
از قول رییس باشگاه ریال مادرید نوشت:
«گرت بیل حتا با مبلغ  300میلیون یورو نیز
فروخته نم یشود .او به این زودیها ریال را

ترک نم یکند .اگر بازیکنی وجود داشته باشد
که ما هیچ توجهی به مبلغ پی شنهادی از
سوی باشگاههای مختلف نداشته باشیم،
آن بازیکن گرت بیل است .او ریال مادرید
را ترک نخواهد کرد .مهم نیست پی شنهاد
چقدر باشد؛ 150میلیون یورو یا  300میلیون
یورو !!!» گرت بیل که در تابستان  2013با
انتقالی  100میلیون یورویی از تاتنهام به
ریال پیوست ،در این مدت چهار جام با ریال
بهدست آورده و در سه فاینل ب رای تیمش
گول زده است .با توجه به اینکه او تنها 25
سال دارد و هنوز م یتواند روزهای بهتری را
در سانتیاگو برنابئو داشته باشد ،بعید است
ریال یها حاضر به فروش او شوند.



آلگري :بهدنبال يک هافبک بازيساز هستيم

مکس آلگري ،سرمربي يوونتوس تأييد کرد
که تيمش بهدنبال به خدمت گرفتن يک
مدافع و يک بازيساز در جنوری است. در
چند هفتهی اخیر شایعاتی در مورد احتمال
پیوستن مارتین مونتویا ،مدافع بارسا ،به
یوونتوس در جنوری منتشر شده بود؛ اما
آلگری اکنون فاش کرد که این باشگاه
بهدنبال گزینههای دیگری هم هست.
او به اسکای ایتالیا گفت« :م یدانیم که ب رای
بهتر شدن به چه چیزی نیاز داریم .مونتویا
یک مدافع خوب است؛ اما هنوز ب رای بارسا
بازی م یکند .بازیکنان دیگری هم هستند
که ما م یخواهیم به خدمت بگیریم .اینکه
مدافعی که م یخریم ،دفاع کناری باشد یا
مرکزی ،بعدا بحث م یکنیم؛ اما خرید یک
بازیساز هم ب یضرر است».
آلگری تأکید کرد که تالش ب رای به خدمت

گرفتن یک بازیساز جدید ،به معنای خارج
شدن آندره آ پی رلو از برنامههایش نیست.
«مشکل با پی رلو؟ اصال .من تنها م یخواهم
از او بهترین بازیها را بگیرم؛ زی را او  35ساله
است و من م یخواهم او در شرایطخاص ،در
بهترین شرایط باشد».
سرمربی یووه تأیید کرد که بعد ازشکست
در سوپرکپ ایتالیا ،از شاگردانش خواسته
تا با کسب نتایج خوب در رقابتهای
چمپیونزلیگ ،این ناکامی را جب ران کنند.
«ما بسیار عصبانی و ناامید هستیم؛
بهخاطر اینکه نتوانستیم جام را به خانه
بیاوریم .یوونتوس باید یک قدم بلند بردارد.
این مسئله بهویژه در رقابتهای اروپایی
اهمیت زیادی دارد .ما باید در لیگ قهرمان
شویم؛ اما فکر م یکنم مهمترین مسئله،
کسب نتایج خوب دراروپاست».



مورينيو :حرفهايم
در مورد وستهام احمقانه بود

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس ي اعتراف کرد که
انتقادش از نمايش فصل گذشتهی وستهام
و قرن نوزدهمي توصيف کردن آن ،احمقانه
بوده است .شاگردان سم آالردایس فصل
گذشته توانستند در استمفوردبریج با تساوی
بدون گول چلسی را متوقف کنند؛ نمایشی
که آقای خاص آن را بهشدت مورد انتقاد قرار
داد؛ اما او در آستانهی دیدار دیروز تیمش
مقابل وستهام ،به تعریف از تیم حریف
پرداخت.
مورینیو به خبرنگاران گفت« :فصل گذشته
من چیزهایی در مورد وستهام گفتم ...البته
در مورد سبک بازی آنها نبود؛ بلکه در مورد
شیوهی وقت تلف کردن آنها از دقیقهی
 2بازی بود که من دوست نداشتم .من به

سم آالردایس به عنوان یک مربی احترام
م یگذارم و همینطور به عنوان یک انسان.
او آدم بسیار خوبی است .او به عنوان یک
مربی ،دوران حرفهای خیلی خوبی داشت و
من خوشحالم کهاو با وستهام نتایج خوبی
کسب کرده است .فوتبال قرن نوزدهمی؟
بلی ،حرف مسخره و ابلهانهای بود».
وستهام در حال حاضر در رتب هی چهارم
جدول لیگ برتر قرار دارد و مورینیو معتقد
است که آنها م یتوانند تا پایان فصل
این رتبه را حفظ کنند. «اگر آنها بتوانند
در پایان فصل چهارم شوند ،مربی فصل
آالردایس خواهد و تیم فصل ،وستهام؛ زی را
چنین دستآوردی با سرمایهگذاری ای که
وستهام کرده ،فوقالعاده است».



فانخال :هدف ما
قهرماني در ليگ برتر است

لوییس فانخال ،سرمربي منچستريونايت د
اميدوار است که تيمش اين فصل بتواند
قهرمان ليگ برتر انگليس شود. در
حالی که  17هفته از رقابتهای این
فصل لیگ برتر سپری شده ،یونایتدها
با  10امتیاز اختالف نسبت به چلسی،
در رتب هی سوم جدول قرار دارند .هیئت
مدیرهی منچستریونایتد هدف اصلی
باشگاه در این فصل را رسیدن به
چمپیونزلیگ اعالم کرده؛ اما فانخال
بهدنبال اهداف بزرگتری است.
او به خبرنگاران گفت« :در هالند و
آلمان ،قهرمانی در نیمفصل هم اهمیت
دارد .اما در پایان فصل ،این موضوع دیگر
مهم نیست .آن زمان است که باید اول
شوید .اینکه قهرمان کریسمس شوید،

خوب است؛ زیرا احتمال قهرمان یتان در
پایان فصل را بی شتر م یکند؛ هرچند
تضمینی برای آن وجود ندارد .بزرگترین
دستآورد ،قهرمانی در پایان فصل
است؛ هدف ما هم قهرمانی در پایان
فصل است .این بهترین نتیجه است.
در دنیای فوتبال ،مهمترین مسئله این
است که شماره یک باشید .هدف ما اول
شدن است .رسیدن به این هدف همیشه
آسان نیست؛ م یتوانید این را ببینید.
به همین دلیل است که مدیران باشگاه
اعالم کردند ،هدف ما قرار گرفتن در
جمع  4تیم اول است؛ اما من ،کادر فنی
و بازیکنانم سعی م یکنیم چیزی بیش
از آنچه از ما انتظار م یرود را بهدست
بیاوریم».

پيگريني :براي قهرماني
بايد  87امتياز بگيريم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيت ي اعالم کرد که
تيمش بايد در رقابتهاي اين فصل ليگ برتر  87امتياز
کسب کند. سیتی در حالی دیروز به مصاف وست بروم رفت
که با  3امتیاز اختالف نسبت به چلسی در رتب هی دومجدول
لیگ برتر قرار دارند .سیتی که در سه فصل اخیر ،دو بار
در روز پایانی قهرمان لیگ برتر شده ،یک بار با  89امتیاز،
همامتیاز با منچستریونایتد و بار دوم با  86امتیاز و باالتر از
لیورپول ،به این مهم رسید.
سرمربی شیلیایی پی شبینی کرده که چیزی بین این دو
امتیاز ،م یتواند ب رای قهرمانی تیمش در این فصل کافی
باشد. او به خبرنگاران گفت« :با  86یا  87امتیاز م یتوان
قهرمان شد .باید در نیم فصل دوم ب رای  57امتیاز جنگید؛
ضمناینکه  6امتیاز هم از نیمفصل دوم باقی مانده است؛
بناب راین هنوز م یتوان  63امتیاز گرفت .ب رای تیمهای بزرگ
همیشه قهرمانی مهم است؛ اما ما به این فکر نم یکنیم
که فصل قبل چه کاری انجام دادیم یا چلسی چه نتایجی
م یگیرد .همیشه باید آنچه در گذشته انجام دادیم را
فراموش کنیم و سعی کنیم همیشه حال را در ذهنمان
داشته باشیم؛ زی را اینفصل ،فصل متفاوتی است».
نمانیا ماتیچ ،هافبک چلس ی بهتازگی اعالم کرد که تیمش
م یتواند در این فصل به چهار جام برسد؛ اما پیگرینی معتقد
است که رسیدن به این هدف بسیار دشوار است« :موفقیت
در چهار جام دشوار است؛ بهویژه در دسامبر و جنوری که
فشردگی بازیها زیاد م یشود .در این دو ماه ،باید در مجموع
 18بازی انجام بدهید ،کاری که ما سال گذشته انجام دادیم.
در مارچ و آپریل هم باید در نیمهنهایی و فاینلهای جامهای
حذفی به میدان بروید .در لیگ هم باید در صدر باشید .ما
سال گذشته تالش کردیم به چهار جام برسیم؛ اما به دالیل
متفاوت نتوانستیم .رسیدن به این موفقیت ممکن است؛ اما
دشوار».

لوانتقاالت
اولين نق 
جنوری در بوندس ليگا

در آستانهی کريسمس نقلوانتقاالت زمستاني در حال شروع
شدن است و نخستين کاروان بازيکنان جديد به تيمهاي
آلماني رهسپار شدهاند. نخستین بازیکنان جدید تیمهای
بوندسلیگایی معرفی شدند .متس مولر ،مهاجم کاردیف
سیتی با افسی فرایبورگ به توافق رسید .کوین کمپل از
تیم رد بول سالزبورگ اتریش هم در ازای مبلغ  12میلیون
یورو راهی تیم بحرانزدهی بورسیا دورتموند شد .او هم در
خط حمله بازی م یکند.
در مقابل دونگ وون ژی ،بازیکن کرهای زردهای وستفالن
به تیم قبل یاش آگسبورگ بازگشت. لوین اوزتونالی ،نوهی
اووه زهلر که با تیم زیر  19سالههای آلمان قهرمان اروپا شد
هم با قراردادی قرضی از بایر لورکوزنبه وردر برمن پیوست.
ژیژه ژانگ از چین به عضویت ولفسبورگ درآمده و پ ییر
بنگتسان ،مدافع سویدنی باشگاه افسی کپنهاگن دانمارک
با تیم ماینتس به توافق رسیده است .آینتراخت فرانکفورت
هم امیل باالیف ،دروازهبان تیم نفتچی باکو را به خدمت
گرفته است.

ونگر :الکسيس ميتواند
بهترين بازيکن فصل شود

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال مدعي شد که الکسيس سانچز،
از حاال از مدعيان اصلي کسب عنوان بهترين بازيکن فصل
است .سانچز تابهحال  14گول ب رای آرسنال به ثمر رسانده و
 3بار از سوی هواداران آرسنال به عنوان بازیکن برتر ماه این
تیم انتخاب شده است .ونگر به تمجید از هافبک شیلیایی
خود پرداخت و او را از شان سهای اصلی کسب عنوان بهترین
بازیکن فصل دانست .او گفت« :الکسیس شانس زیادی ب رای
کسب عنوان بهترین بازیکن فصل دارد».
سانچز بی شتر در کنارهها توسط ونگر بازی گرفته م یشود
و خود او هم به مؤثر بودنش در پس تهای کناری اعتراف
کرده ،ولی با اینحال ،ونگر معتقد است که سانچز م یتواند در
میانههای میدان هم بازی کند« .قد و قامت سانچز ب رای پست
مهاجم مرکزی مناسب است ،ولی حتا م یتواند در وسط خط
هافبک بازی کند؛ زی را تحرک باالیی دارد .در زمان بازیگریام،
در خط دفاع بازی م یکردم .قدبلند بودم و دوست نداشتم با
بازیکنان ریزنقش و پرتحرک تقابل داشته باشم .آنها خیلی
سریع مسیر حرکتشان را عوض م یکنند و کار مدافعان را
سخت م یکنند .الکسیس هم م یتواند چنین کاری را در
میانهی میدان انجام دهد».

قانون جديد فانخال
براي بازيکنان منچستريونايتد

نشريهی ديلي ميل فاش کرده که لوییس
فانخال ،سرمربي منچستريونايتد ،با وضع
قانوني جديد ،در تالش است تا بازيکنانتيم
را به هواداران نزديکتر کند .فانخال که این
فصل هدایت شیاطین سرخ را برعهده گرفته،
نتایج قابل قبولی کسب کرده و تیمش در
رتب هی سوم جدول لیگ برتر قرار دارد.
او اکنون در تالش است تا با نزدیک کردن
هواداران به تیم ،فاصلهای که فصل گذشته
بین دو طرف بهوجود آمد را ازبین ببرد .ب رای
رسیدن به این هدف ،فانخال به بازیکنان
دستور داده که موترهایشان را وارد الدترافورد
نکنند تامجبور باشند ب رای ورود به ورزشگاه،

از بین هواداران رد شوند و به آنها امضا
بدهند .یک منبع آگاه به دیلی میل گفت:
«سرمربی از بازیکنان خواست تا به هواداران
اهمیت بی شتری بدهند .او فکر م یکند
که هواداران مهمترین افراد باشگاه هستند.
بازیکنان عادت داشتند که بعد از بازیها سریع
سوار موترهایشان شوند و بروند؛ اما اکنون
شرایط تغییر کرده است .این تنها به الدترافورد
محدود نم یشود .بهتازگی در کارینگتون هم
وقتی بازیکنان منتظر بس بودند تا به هوتل
بروند ،یکی از اعضای کادر فنی از فالکائو
خواست تا پیاده شود و به هواداران عکس
و امضا بدهد .دیدن این اتفاقات خوباست».



راجرز :بازي بالوتلي
به سيستم ليورپول نميخورد

ل اعالم کرد که
ب رندان راجرز ،سرمربي ليورپو 
سبک بازي ماريو بالوتلي ،مناسب سيستم اين
فصل تيمش نيست .بالوتلی که در تابستان
با انتقالی  20میلیون یورویی از میالن به
لیورپول پیوست ،در این مدت تنها دو بار
ب رای سرخها گولزنی کرده و به همین دلیل،
انتقادهای زیادی از او مطرح شده است.
راجرز به خب رنگاران گفت« :فکر م یکنم
متوجه شدهایم که بازی او به سیستم 3-4-3
نم یخورد .در این مدتی که او باما بوده ،متوجه
شدیم که او در داخل و اط راف محوطهی
جریمه بهتر کار م یکند .اما پرس کردن و
فشار آوردن به حریفدر بازی او وجود ندارد.

اما ما باید بهترین بازی را از بازیکنانی که در
اختیار داریم ،بگیریم .این چیزی است که باید
روی آن تمرکز کنیم» .بالوتلی بعد از پشت
سر گذاشتن محرومیت یک جلس هایاش از
سوی اتحادیهی فوتبال انگلیس ،م یتواند
تیمش را در دیدار امروز مقابل ب رنلی همراهی
کند و با توجه به محرومیت بورینی ،راجرز
از این موضوع خوشحال است« .مهمترین
مسئله این است که او بعد از پشت سر
گذاشتن محرومیت ،م یتواند فردا بازی کند.
اضافه شدن یک بازیکندیگر به تیم ،بهویژه
وقتی بوروینی به دلیل محرومیت غایب است،
اهمیت زیادی دارد».



ونگر :آرسنال نسبت
به سال قبل افت نکرده است

ل معتقد است که
آرسن ونگر ،سرمربي آرسنا 
تيمش نسبت يه يک سال قبل افت نکرده
است .توپچ یها سال گذشته در این مقطع36 ،
امتیاز از  17بازی کسب کرده بودند و تنها یک
امتیاز با لیورپولصدرنشین فاصله داشتند .اما
در حالی که در تابستان گذشته نزدیک به
 100میلیون یورو ب رایخرید بازیکنانی مانند
الکسیس سانچز،دنی ولبک ،متیو دبوشی و
کالوم چمبرز هزینه کردند 9 ،امتیاز نسبت به
فصل گذشته کمتر دارند و  15امتیاز از چلسی
صدرنشین عقبهستند.
ونگر به خب رنگاران گفت« :فکر نم یکنم که
کیفیت تیم ما افت کرده باشد؛ زی را اگر به
 5بازیکنی که به خدمت گرفتیم ،نگاه کنید،
نمیتوانید بگویید که خرید هی چکدام از آنها
یک ناکامی بوده است .نم یتوانم انکار کنم
که نسبت به سال قبل امتیازات کمتری
داریم؛ اما اینبهخاطر آن است که نتوانستیم

از همهی بازیکنانمان از ابتدای فصل استفاده
کنیم .ما مصدومان زیادی داشتیم و این به
ضررمان شد .مادبوشی و کوشیلنی را در یک
مقطع سه ماهه و همزمان در اختیار نداشتیم.
این زمان زیادی است» .عل یرغم فاصلهی
زیادی که آرسنال با چلسی دارد ،ونگر
هنوز معتقد است که تیمش م یتواند ب رای
قهرمانی درلیگ برتر مبارزه کند« :باید ببینیم
که دیدارهای کریسمس چطور پیش م یروند.
شرایط م یتواند تغییر کند 4-3 .دیدار بعدی
مهم هستند .چلسی مطمئنا ب رای قهرمانی
م یجنگد .آیا رقابت قهرمانی تنها بین چلسی
و منچسترسیتی خواهد بود؟ امروز م یتوان
گفت شاید؛ اما هنوز راه درازی در پیش
است .چلسی در چمپیونزلیگ بازی م یکند
و همی نطور منچسترسیتی .جام حذفی هم
هست و چلسی در جام اتحادیه نیز حضور
دارد .هنوز راه زیادی باقی مانده است».



تالش منچسترسيتي براي خريد مانژوکيچ

منچسترسيتي قصد دارد ب راي خدريد ماريو
لوانتقاالت
مانژوکيچ ،مهاجم اتلتيکومادريد در نق 
زمستاني تالش کند .با مصدومیت ادین ژکو،
استفان یووتیچ و سرخیو اگوئرو ،وضعیت خط
حملهی من سیتی اصال خوب نیست .در
حال حاضر جیمز میلنر در خط حملهی سیتی
بازی م یکند .روزنامهی دیلی میل مدعی شد
که سرمربی شیلیایی ،قصد دارد مهاجم سابق

بایرن مونیخ را به ورزشگاه اتحاد منتقل کند.
ت که بهتازگی به اتلتیکومادرید
مهاجم کروا 
پیوسته ،عملکرد بسیار خوبی تحت هدایت
سیمئونه داشته و آمار خوبی به ثبت رسانده
است .روزنامهی دیلی میل مدعی شد که مانژو
به دوستانش گفته که دوست دارد در لیگ برتر
توپ بزند .با اینحال ،سیتی ب رای به خدمت
گرفتن او کار سختی را پی شرو خواهد داشت.



داويد ويا :انريکه کامال مناسب بارسلوناست

انریکه پس از شکست مقابل ریال و قرار
گرفتن در ردهی دوم ،از سوی هواداران تحت
فشار قرار گرفته است .او هنوز ترکیب ثابتی
ب رای بارسلونا انتخاب نکرده و دایم در حال
تغییر سیستم اصلی تیم است .با اینحال،
ویا معتقد است که او م یتواند نتایج خوبی
ب رای بارسا به ارمغان بیاورد .او گفت« :لوییس

انریکه کامال ب رای این پست آماده بود؛ زی را او
شناخت کاملی از باشگاه دارد .مردم در بارسلونا
او را دوست دارند .ابزار مناسبی هم در اختیار
اوست .از زمان شروع مرب یگریاش ،تجربهی
مناسبی کسب کرده و کامال توانایی کسب
موفقیت را دارد .امیدوارم بتواند فصل خوبی
ب رای بارسا رقم بزند».
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نمایندگانمجلس:

در صورت لزوم ،اشرف غنی را به مجلس فرامیخوانیم
اطالعات روز :مجلس نمایندگان هفتهی
گذشته برای معرفی اعضای کابینهی جدید
به رییس جمهور و رییس اجرایی یک هفته
مهلت داد که امروز این مهلت پایان مییابد.
حال برخی از نمایندگان مجلس میگویند
که اگر اشرف غنی و عبداهلل معرفی
کابین ه را بیشتر به تأخیر بیندازند ،مطابق
قانون اساسی رییس جمهور را به مجلس
فرامیخوانیم.
صالح محمد سلجوقی ،معاون دوم مجلس
دیروز گفت که اگر کابینه در مهلت تعیین
شده معرفی نشود ،این مجلس از طریق
صالحیتهای خود به دولتمردان فشار
میآورد .به نقل از طلوع نیوز ،محمد عبده،
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس
نیز گفت« :موضوع خواستن رییس جمهور،
آخرین گزینه خواهد بود؛ اما پیش از آن
میشود که راههای دیگری را پیمود ،از
جمله مطرح کردن تقاضای مردم و صحبت
حضوری با مسئوالن».
رییس جمهور به روز پنجشنب ه هفتهی
گذشته به بیبیسی گفت که بحث در مورد
اختیارات ریاست اجرایی و بررسی معیارها
برای نامزدوزیران ،باعث تأخیر در معرفی
کابینهی جدید شده است .اما ریاست اجرایی
میگوید ،بحث روی کابینه جریان دارد و
در آیندهی نزدیک اعضای آن به مجلس
معرفی میشوند .سه ماه از تشکیل حکومت
وحدت ملی میگذرد؛ اما هنوز اعضای

کابینهی آن به مجلس معرفی نشدهاند.
در حال حاضر تمام وزارتها و ریاستهای
کلیدی حکومت از سوی سرپرستان اداره
میشوند .در همین حال ،شماری از نهادهای
مدنی و نمایندگان مجلس تأکید دارند که
سرپرستان احساس مسئولیت نمیکنند.
جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی دو روز
پیش در نشست خبری در کابل اعالم کرد
که نبود کابینه و بیسرنوشتی وزارتها و
ادا رههای مهم باعث بیثباتی اقتصادی و
مشکالت امنیتی شده است .احمد زکی ،از
مسئوالن این جنبش در این نشست از دو
مسئله ابراز نگرانی کرد.
او گفت که از یکسو اعضای کابینهی جدید
معرفی نشده و از سوی دیگر بودجهی سال

آینده تصویب نشده است؛ این دو مسئله
باعث افزایش بیثباتی اقتصادی و امنیتی
شده است .زکی از سران حکومت وحدت
ملی خواست که برای رفع این مشکالت
هرچه زودتر روی کابینهی جدید به توافق
برسند.
در جریان چند هفتهی گذشته شکایت
کاربران رسانههای اجتماعی ،از جمله
فیسبوک ،نیز در مورد تأخیر معرفی
کابینهی جدید افزایش یافته است .به باور
این کاربران ،تأخیر در معرفی کابینهی جدید
باعث نگرانی و سردرگمی مردم شده و اگر
حکومت بهزودی نامزدوزیران را معرفی
نکند ،مشکالت جدیدی در کشور بهوجود
خواهند آمد.

اتاق تجارت و صنایع:مشکالت تجاری
و ترانزیتی با پاکستان حل نشدهاند
اطالعات روز :اتاق تجارت و صنایع از کاهش واردات
اموال از پاکستان به کشور خبر داد و اعالم کرد ،مشکالت
تجاری و ترانزیتی هنوز بین دو کشور حل نشدهاند .خان
جان الکوزی ،معاون این اتاق دیروز گفت که ارزش مواد
وارداتی از پاکستان در شش ماه اول سال روان به ۳.۸
میلیارد دالر رسید که این رقم در سال گذشته  ۵میلیارد
دالر بود.
او به بیبیسی گفت که برعکس ،در این مدت میزان
صادرات افغانستان به پاکستان  ۵درصد افزایش یافته
است .بیشترین صادرات کشور را میوه و گیاهان دارویی
تشکیل میدهند .الکوزی علت کاهش میزان واردات اموال
به افغانستان را خروج نیروهای خارجی خواند و گفت که
این مسئله باعث افزایش بیکاری و کاهش درآمدها شده
است.
او افزود ،به همین دلیل ،میزان تقاضا در بازارها نیز کاهش
یافتهاست .الکوزی گفت که حملهی اخیر بر یک مکتب
نظامی در پشاور پاکستان بر کاهش واردات افغانستان از
پاکستان تأثیر گذاشته است .به گفتهی او ،بعد از این حادثه
محدودیتهایی برای مهاجران افغان وضع شده که این
مشکالت تأثی ر مستقیم بر میزان واردات داشته است.
الکوزی میگوید که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان
میان دو کشور تجارت میکردند .او گفت که کاهش
واردات از کشور پاکستان تأثیر زیادی بر افزایش قیمت
اجناس در کشور نداشته است .او علت ثبات قیمتها را
کاهش قیمت جهانی نفت و بیشتر نشدن قیمت مواد
غذایی در جهان عنوان کرده است.
الکوزی گفت که در حال حاضر شهروندان به دلیل
مشکالت اقتصادی ،به حداقل مصارف بسنده کردهاند.
پاکستان ،ایران و چین از کشورهای مهم طرف معاملهی

تاجران و بازرگانان کشور هستند .گفته میشود که در
ن سالهای گذشته بیشتر اموال تجارتی کشور از
جریا 
پاکستان وارد شده است.
در همین حال ،خان جان الکوزی میگوید که از جملهی
وعدههای متعد د مقامهای پاکستانی ،تنها به حل دو مسئله
پرداخته شده است .او افزود که تاکنون مقامهای پاکستانی
موضوع پاسپورت ،ویزه و مسئلهی جواز را حل کرده ،اما ٩
مورد توافقات دیگر هنوز با این کشور حل نشدهاند.
محمد اشرف غنی در سفرش به اسالمآباد با مقامهای
توگو
پاکستانی راجع به مشکالت ترانزیتی و تجاری گف 
کرد و روی بعضی مسایل به توافق رسیدند .پس از آن
عمر زاخیلوال ،وزیر سابق مالیه اعالم کرد که در حدود
یک و نیم ماه معلوم میشود که پاکستان به توافق خود
عمل میکند ،یا خیر.
حاال مقامهای اتاق تجارت و صنایع تأکید دارند که
با گذشت بیش از یک ماه ،مقامهای پاکستان هنوز
ی دیگر ،مسافر
به تعهدات خود عمل نکردهاند .از سو 
قوقندی ،سخنگوی وزارت تجارت و صنایع دیروز گفت
که مشکالت تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان
هنوز حل نشدهاند .او به صدای امریکا گفت که بهزودی
یک هیأت تجاری به منظور مذاکرات و حل مشکالت و
مسایل تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور به اسالمآباد
سفر میکند.
اما او ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده در سفر هیأت
افغانی به اسالمآباد ،این مشکل حل شود .قوقندی در ادامه
افزود که حکومت پاکستان برای حل مشکل تاجران افغان
 ٩٠روز وقت تعیین کرده و هنوز این موعد پایان نیافته
است .او ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده
مشکالت تجاری میان دو کشور حل شوند.

