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کمیسیون حقوق بشر:
در هفت ماه بیش از سه هزار مورد
 خشونت علیه زنان ثبت شده است
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اتحادیه ی ملی ژورنالیستان:
تصمیم مجلس سنا غیرقانونی است

چرا ایران باید حضور امریکا
 در افغانستان را بپذیرد؟ 

خال کوبی؛ ُمِد جدید
 در دیدگاه مالهای افغانستان

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

افغانستان  در  ناتو  جنگی«  »مأموریت  دیگر  هفته ی  یک  تا  یادداشت: 
امریکا،  به شمول  بین المللی،  نیروهای  آن  از  پس  می یابد.  پایان  عمالً 
باشد،  بومی«  نیروهای  تربیه ی  و  » تعلیم  که  را  جدید«ی  »مأموریت 
 برعهده خواهند گرفت. پرسش اساسی این است که استراتژی خروج 
امریکا از افغانستان چیست؟ در تازه ترین بیانیه ی پنتاگون آمده است که 
نیروهای امریکایی »سران طالبان را، به شمول مال عمر، در صورتی  که 
منافع امریکا را با خطر مواجه نسازند، آماج قرار نمی دهند«. با این تعریف 
از جنگ چهارده ساله، امریکا در افغانستان و منطقه در پی چه هدفی 
مچاله می رود؟ تغییر 180 درجه  ای در سیاست امریکا در قبال طالبان 
در چه امری نهفته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، می خواهم به 
یک نکته اشاره کنم و آن این که ایاالت متحده ی امریکا بدین باور است 
که »جنگ های گوریالیی« هرگز »بُرد و باخت« ندارند. وضعیت کابل در 

2014 وخیم تر از 2004 است و این معضل نشان می دهد...

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان



بررسی  کمیسیون  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
کمیسیون  و  رسانه ای  شکایت های  و  تخطی ها 
دریابی،  ذکی  سنا  مجلس  فرهنگی  و  دینی  امور 
هادی  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  مدیرمسئو ل 
را  ناراضی  خبرنگار  ستون  نویسنده ی  دریابی، 
ملی  کردند،  اتحادیه ی  معرفی  کل  دادستانی  به 
را  تصمیم  این  اعالمیه  ای،  صدور  با  ژورنالیستان 

غیرقانونی خواند.
آمده  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه ی  اعالمیه ی  در 
همگانی،  رسانه های  قانون  مبنای  »بر  است : 
کمیسیون  وظیفه ی  مسایل،  این گونه  به  رسید گی 
کشور  این  باالخره  است.  همگانی  رسانه های 
قوانینی دارد که تنها در چوکات همان قوانین باید 

با رسانه ها و خبرنگاران  بر خورد صورت گیرد«.
سنا،  مجلس  فرهنگی  و  دینی  امور  کمیسیون 
دریابی،  ذکی  گذشته،  هفته ی  چهارشنبه  روز 
به صورت  را  روز  اطالعات  روزنامه ی  مدیرمسئول 
اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  توسط  غیرمستقیم 
تا  فراخواند  کمیسیون  این  جلسه ی  به  فرهنگ  و 
 19(  705 شماره ی  در  شده  نشر  مطلب  مورد  در 
روزنامه  این  ناراضی  خبرنگار  ستون  در  عقرب( 
قانون  این که  به  توجه  با  اما  بدهد.  توضیحات 
تخلفات  به  رسیدگی  مکانیزم  همگانی  رسانه های 
رسانه ای را به صورت واضح و روشن به کمیسیون 
دریابی  است،   کرده  واگذار  همگانی  رسانه های 
جلسه ی  در  احضار،  این  بودن  غیرقانونی  به خاطر 

این کمیسیون حضور نیافت.
سنا  مجلس  فرهنگی  و  دینی  امور  کمیسیون 
و  تخطی ها  بررسی  کمیسیون  حکم  به دنبال 
شکایت های رسانه ای،  این موضوع را به دادستانی 

راجع کرده است.
سیمین  گفته های  بنیاد  بر  که  است  حالی  در  این 
اطالعات  وزار ت  نشراتی  معین  حسن زاده،  غزل 
قباًل  کمیسیون  موضوع  این  مورد  در  فرهنگ،  و 
که  بود  نموده  فیصله  نیز  رسانه  ای  تخطی های 
مدیرمسئو ل و نویسنده ی این مطلب به دادستانی 
معرفی شوند. هرچند که هنوز دادستانی احضاریه ای 
به دفتر روزنامه ی اطالعات روز نفرستاده است؛ اما 
آگاهان رسانه ای و نهادهای رسانه ای این اقدام ها 

را مغایر قوانین کشور می دانند. صدیق اهلل توحیدی، 
مسئول دیده بان رسانه ها می گوید: »به جای این که 
معرفی  دادستانی  به  را  خبرنگار  یک  سنا  مجلس 
فراهم  را  قانون  تطبیق  زمینه ی  است  بهتر  کند، 
نماید تا کمیسیون رسانه های همگانی به وجود آمده 

و به این گونه مسایل  رسیدگی کند«.
مجلس  فرهنگی  و  دینی  امور  کمیسیون  تصمیم 
شکایت های  و  تخطی ها  بررسی  کمیسیون  و  سنا 
فرهنگی،  فعاالن  گسترده ی  انتقادات  با  رسانه ای 
مواجه  اجتماعی  شبکه های  کاربران  و  رسانه ای 
شد و معترضان به این فیصله ی غیر قانونی، آن را 
و  رسانه ها  بر  راستای وضع محدودیت  در  تالشی 

سانسور آزادی مطبوعات عنوان کرده اند.

اطالعات روز: باراک اوباما، رییس جمهور امریکا 
دیروز از کمک های کشورش به افغانستان پس از 
سال 2014 اطمینان داد  و گفت که هم اکنون این 
پیش  در  بازسازی خود فرصت خوبی  برای  کشور 
دارد. او سال آینده را برای کشور مهم خواند  و تأکید 
کرد که این کشور دیگر به منبع حمالت تروریزم 

تبدیل نمی شود.
رییس جمهور امریکا می گوید که کشورش در 13 
افغانستان  در  مداوم  جنگ  یک  در  گذشته  سال 

قرار داشته و این مأموریت در هفته ی روان پایان 
مردان  و  زنان  خدمات  که  است  گفته  او  می یابد. 
امریکایی در افغانستان باعث مصئونیت آن ها شده 
تروریستی  حمالت  منبع  دیگر  کشور  این  و  است 

نخواهد بود.
و  آموزشی  مأموریت  روان  هفته ی  در  است  قرار 
آغاز شود.  در کشور  خارجی  نیروهای  مشوره دهی 
نیروهای خارجی  این مأموریت حدود 12 هزار  در 
در کشور باقی خواهند ماند. این در حالی است که 

ماه  دو  در  و  یافته  افزایش  هنوز  کشور  در  نا امنی 
گذشته کابل و شماری از والیت ها شاهد حمالت 

شدید طالبان بوده اند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، طالبان بیش 
از 16 حمله ی انتحاری و انفجاری را در کابل انجام 
اثر آن ده ها فرد ملکی کشته شده اند.  بر  داده که 
والیت  دانگام  ولسوالی  در  گذشته  هفته ی  دو  در 
و  امنیتی  نیروهای  بین  شدیدی  درگیری  نیز  کنر 
امنیتی کنر  طالبان  جریان داشت. دیروز مقام های 

اعالم کردند که نیروهای امنیتی طالبان را شکست 
داده اند. در این درگیری هفت سرباز ارتش  و بیش 
حال  در  شده اند.  کشته  طالب  شورشی   130 از 
 352 از  بیش  به  امنیتی  نیروهای  مجموع  حاضر 
هزارنفر می رسد؛ اما آنان نیازمند نیروی هوایی اند. 
را  اندکی  هواپیماهای  امنیتی  نیروهای  اکنون  هم 
امنیتی  پیمان  امضای  از  پس  اما  دارند؛  اختیار  در 
ده ها  امریکا  گفتند،  امنیتی  مقام های  امریکا،  با 

چرخ بال را در اختیار ما قرار می دهد.

اطالعات روز: نظیف اهلل ساالرزی، سخنگوی 
جمهور  رییس  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
که  است  خواسته  ملل  سازمان  از  غنی  اشرف 
را  کنترول صندوق پرداخت معاش های پولیس 
تا شش ماه دیگر در اختیار حکومت قرار دهد. 
به گفته ی او، حکومت این مسئله را در نشست 

لندن پیرامون افغانستان مطرح کرده است.

سخنگوی رییس جمهور گفت، حکومت توانایی 
را  امنیتی  نیروهای  معاش  پرداخت  مدیریت 
معاش  پرداخت  مسئولیت  حاضر  حال  در  دارد. 
 500 صندوق  یک  به دوش  پولیس  نیروهای 
اما  است.  متحد  ملل  سازمان  دالری  میلیون 
اکنون  نگرانی هایی مطرح می شوند که حکومت 
را  صندوق  این  از  درست  استفاده ی  ظرفیت 

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

خواهد  پاسخ گو  انکشافی،  پروژه های  جمله  از 
بود. ساالرزی افزود که این اقدام رییس جمهور 
است.  حکومت  اصالحی  برنامه های  از  بخشی 
این در حالی است که فساد اداری در نهادهای 
دولتی به طور گسترده وجود دارد. گفته می شود 
کشور  چهار  جمع  در  افغانستان  اکنون  هم  که 

فاسد جهان است.

اطالعات روز: گروه طالبان پس از انجام حمالت 
شکست  کنر  والیت  دانگام  ولسوالی  در  هوایی 
با  که  این والیت گفت  پولیس  فرمانده   خورده اند. 
راه اندازی حمالت گسترده، وضعیت امنیتی در این 
ولسوالی به حالت عادی برگشته است. عبدالحبیب 
سید خیلی دیروز افزود که عملیات نیروهای امنیتی 
در ولسوالی دانگام از سه روز بدین سو متوقف شده 

است.
و  شهر  در  مردم  حاضر  حال  در  او،  گفته ی  به 
گذشت و گزار  آزاد  به طور  دانگام  ولسوالی  بازار 
این  بر  پیش  چندی  طالب  شورشی  صدها  دارند. 

شدیدی  درگیری  سپس  و  کردند  حمله  ولسوالی 
بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان آغاز شد. این 
درگیری بیش از ده روز ادامه یافت که تلفات  جانی 

 نیز به دنبال داشت.
ارتش گفت  زمینی  نیروهای  فرمانده   پیش  چندی 
که در این درگیری هفت افسر اردوی ملی کشته 
شده اند. در همین حال، فرمانده پولیس کنر گفت 
درگیری  این  در  طالب  شورشی   157 حدود  که 
آنان زخمی شدند.   از صد تن دیگر  کشته و بیش 
قریه های  در  طالبان  اکنون  که  می شود  گفته 
صعب العبور دانگام دست به نا امنی می زنند و مردم 

را تهدید می کنند.
فرمانده پولیس افزود که نیروهای امنیتی در حالت 
آماده باش قرار دارند و هرنوع تهدید تروریستی در 
ولسوالی دانگام را بر طرف خواهند کرد. سید خیلی 
نیروهای هوایی وزارت ملی دفاع کشور  گفت که 
قرار  هدف  را  دانگام  ولسوالی  در  طالبان  مواضع 

دادند و سپس آنان با شکست مواجه شدند.
در  روزه  چند  درگیری  در  که  می گوید  سید خیلی 
ولسوالی دانگام صرف یک فرد ملکی بر اثر پرتاب 
شده  زخمی  طالب  شورشیان  سنگین  سالح های 
قریه های  باشندگان  از  افزود که شماری  او  است. 

ولسوالی دانگام که در مناطق کوهستانی موقعیت 
دارند، به دلیل تهدیدهای شورشیان بی جا شده و به 

مناطق امن پناه برده اند.
مشکل  این  حل  برای  که  گفت  سید خیلی 
طالب  شورشیان  راندن  بیرون  برای  برنامه هایی 
کنر  اند.  روی دست  مناطق محدود کوهستانی  از 
در شرق کشور با پاکستان مرز مشترک دارد. این 
ولسوالی در جریان سال های گذشته همواره شاهد 
امنیتی  مقام های  پیش  چندی  است.  بوده  نا امنی 
گفته بودند که تروریستان پاکستان در این ولسوالی 

فعالیت دارند.

انتقاد  با  انتقالی  عدالت  گروه  روز:  اطالعات 
مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  سیاست  از  شدید 
رهایی  که  کرد  اعالم  طالب  زندانیان  رهایی 
از زندان، دلیل اصلی  انتحاری  طراحان حمالت 
افراد ملکی بوده است. مسئوالن  افزایش تلفات 
این گروه می گویند که حکومت وحدت ملی در 
حکومت  همانند  طالب  زندانیان  رهایی  زمینه ی 

می کند. عمل 
انتقالی  عدالت  گروه  عضو  اختر،  یونس  محمد 
که  گفت  مورد   این  در  کابل  در  گذشته  هفته ی 
حکومت  سوی  از  زندانیان  رهایی  سیاست  اگر 
افزایش  کشور  در  ناامنی  شود،  دنبال  جدید 
زندان ها  از  طالب  زندانیان  رهایی  اختر  می یابد. 

که حکومت جدید  افزود  و  خواند  غیر عادالنه  را 
پیش  در  را  طالب  زندانیان  رهایی  سیاست  باید 

نگیرد.
که  می شوند  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
امریکا چندی پیش چهار زندانی افغان در زندان 
گوانتانامو را به حکومت تحویل داد. به دنبال آن 
شورای عالی صلح اعالم کرد که از میان دو صد 
گوانتانامو، صرف هشت  زندان  در  افغان  زندانی 
تن آنان باقی مانده؛ در حال حاضر این شورا و 
رییس جمهور در تالش رهایی این زندانیان اند.

زندانیان  از  شماری  گذشته  سال   جریان های  در 
به  دوباره  شده اند،  رها  زندان  از  که  طالب 
و  ملکی  افراد  کشتار  به  و  برگشته  جنگ  خط 

نیروهای امنیتی ادامه داده اند. چندی پیش یک 
و سپس  رها شد   بگرام  زندان  از  طالب  فرمانده 
در یک نشست مخفی با اعضای گروه طالبان در 
این  به  دوباره  و  کرد  دیدار  میدان وردک  والیت 
انتقالی  عدالت  گروه  این حال،  با  پیوست.  گروه 
در  ثبات  طالب،  زندانیان  رهایی  با  که  می  گوید 
کشور برقرار نمی شود. این گروه هم چنان تأکید 
چهار  رهایی  باره ی  در  امریکا  اقدام  که  دارد 
نام  ساختن  بیرون  و  طالبان  بلند پایه ی  زندانی 
مردم  ناامیدی های  بر  سیاه،  لیست  از  گروه  این 
افزوده  کشور  این  قربانی  میلیون ها  و  افغانستان 
سیاست  از  هم چنان  گروه  این  مسئوالن  است. 
امریکا در قبال طالبان  پس از سال 2014 انتقاد 

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

نخواند.

مستقل  کمیسیون  مسئوالن  روز:  اطالعات 
حقوق بشر از وضعیت زنان در کشور ابراز نگرانی 
کرده و می گویند که تنها در هفت ماه اخیر 3017 
ثبت  کمیسیون  این  در  زنان  علیه  خشونت  مورد 
و  ناموسی  قتل های  کمیسیون  این  است.  شده 
عمده ی  موارد  از  را  زنان  بر  جنسی  تجاوزهای 

خشونت علیه زنان عنوان کرده  است.
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  یک  صبحرنگ،  ثریا 
از  که  گفت  آزادی  رادیو  به  دیروز  بشر  حقوق 
مجموع 3017 مورد خشونت، حدود 26 مورد تجاوز 
جنسی، 10 مورد قتل  ناموسی، 669 مورد خشونت 

مورد   909 جنسی،  خشونت  مورد   265 اقتصادی، 
خشونت فزیکی، 877 مورد خشونت لفظی و روانی 

و 297 مورد خشونت های تعریف ناشده بوده اند.
او از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست که به 
عمل  انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  وعده های شان 
خشونت  کاهش  برای  نزدیک  آینده ی  در  و  کنند 
علیه زنان برنامه ی مشخصی را ارائه کنند. از سوی  
ملی  وحدت  حکومت  که  گفت  صبحرنگ  دیگر، 
باید تمام عامالن خشونت علیه زنان را به زودترین 

فرصت به پنجه ی قانون بسپارد.
سال   13 در  کشور  زنان  وضعیت  بهبود  برای 

با  هنوز  زنان  اما  رسید؛  مصرف  به  دالر  میلیاردها 
چالش های جدی مواجه اند؛ از خشونت های فزیکی 
گرفته تا تجاوز جسنی، قتل های ناموسی و بد دادن. 
سران حکومت وحدت ملی وعده داده اند که برای 
بهبود وضعیت زنان اقدام های الزم را روی دست 

می گیرند.
با این حال، شماری از فعاالن حقوق زن از سران 
را  وعده های شان  که  می خواهند  حکومت  این 
به زودی عملی کنند. به باور آنان، در این حکومت 
باید یک خانم عضو دادگاه عالی باشد و نیز چندین 
وزارت به خانم ها اختصاص داده شوند. اشرف غنی 

نخستین  برای  که  بود  گفته  چین  به  سفرش  در 
بار یک زن را به عنوان عضو دادگاه عالی معرفی 

می کند. 
از سوی دیگر، چندی پیش ریاست جمهوری اعالم 
خواهند  حضور  زن  چهار  جدید  کابینه ی  در  کرد، 
حکومت  تشکیل  از  ماه  سه  گذشت  با  اما  داشت. 
جدید، هنوز معلوم نیست که اعضای کابینه ی این 
غنی  اشرف  می شوند.  معرفی  زمانی  چه  حکومت 
می گوید که بحث روی صالحیت رییس اجرایی و 
معیارهای انتخاب نامزدوزیران باعث تأخیر معرفی 

کابینه شده اند.
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صندوق پرداخت معاش های پولیس در اختیار حکومت قرار می گیرد

پولیس کنر: طالبان در دانگام شکست خوردند

انتقاد از سیاست حکومت در مورد رهایی زندانیان طالب

کمیسیون حقوق بشر:
در هفت ماه بیش از سه هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است

آزموِن دشواِر 
تشکیل کابینه

وعده ی نخست رییس جمهور غنی در مورد معرفی کابینه ی 
وعده ی  بود،  گذشته  وقت  خیلی ها  ملی  وحدت  حکومت 
مهلت  و  می یابد  خاتمه  روزها  همین  مورد  این  در  دومش 
اما  می یابد؛  پایان  امروز  نیز  حکومت  به  نمایندگان  مجلس 
از  بیرون  در  زمزمه ها  نیست.  خبری  کابینه  معرفی  از  هنوز 
اعضای  معرفی  سر  بر  حکومت  درون  در  جدی  اختالفات 
کابینه حکایت دارند. روند طوالنی مذاکرات دو تیم سیاسی 
برای تقسیم کابینه و کار کمیته ی گزینش هنوز نتیجه نداده 
تقسیم  در  بازهم  ملی  وحدت  حکومت  می رسد  نظر  به  و 

کابینه به بن بست خورده است. 
این  در  روشنی  حرف  هیچ  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
مورد برای مردم ندارند. دالیل ضد و نقیضی در این مورد از 
داخل ارگ اظهار می شوند. در حالی که رسانه ها از تفاهم دو 
تیم بر سر تقسیم کرسی های کلیدی کابینه میان شان سخن 
را  آینده  احتمالی  نامزدوزیران  از  ابتدایی  لیست های  و  گفته 
نیز منتشر کرده اند؛ اما جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول 
نهادهای  سیاسی  تقسیم  با  مخالفت  ضمن  جمهور  رییس 

امنیتی گفته بود که نباید این نهادها سیاسی شوند. 
آنچه مشخص است، این است که علی رغم تسجیل تقسیم 
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  موافقت نامه ی  در  قدرت 
هنوز هم دو تیم بر سر تقسیم کرسی های کابینه به تفاهم 
نرسیده اند. هم اکنون جنگ پنهان و کشمکش شدیدی برای 
تیم ها  درون  در  و  هردو  میان  حکومتی  کرسی های  کسب 
در  که  آزمندی  سیاسی  جریان های  و  چهره ها  دارد.  جریان 
جریان کمپاین انتخابات و پس از آن میلیون ها دالر را به امید 
رسیدن به کرسی های بلند حکومتی برای یکی از رهبران دو 
تیم مصرف کرده بودند، اکنون همگی چشم به کرسی های 
طبیعی  تقسیم شده اند.  تیم  دو  میان  که  دوخته اند  معدودی 
و  نمی شود  رسیدگی  آن ها  تمام  خواسته های  به  که  است 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید قناعت آن ها را به دست 
آورند. این مرحله یکی از سخت ترین کارهای رییس جمهور 
و رییس اجرایی است. آن ها باید در تشکیل کابینه مالحظات 
و  شایسته ساالری  باید  از یک سو  بگیرند.  نظر  در  را  زیادی 
است،  سالم  حکومت داری  اساس  که  افراد  نیک  سابقه ی 
تأمین شود و از سوی دیگر، متحدان سیاسی ای که رییس 
تیم های شان  درون  در  هرکدام  اجرایی  رییس  و  جمهور 
برای پنج سال آینده به حمایت آن ها نیاز دارند، حفظ شود. 
جمع کردن این دو مصلحت برای آقای غنی و عبداهلل کار 
دشواری است. با این که آقایان غنی و عبداهلل اکنون در رأس 
قدرت قرار گرفته اند؛ اما هریک از آن ها در پنج سال آینده به 
حمایت متحدان سیاسی خود نیاز شدید دارند. آن ها به خوبی 
می دانند که متناسب با قوت و توان متحدان سیاسی شان در 
حکومت وحدت ملی نقش بازی می کنند. از همین رو، تالش 
می کنند که متحدان سیاسی خود را حفظ کرده و پشتوانه ی 

سیاسی داخلی خود را قوی تر از گذشته بسازند.
ملی  وحدت  حکومت  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
مسیر پرچالش و پراصطکاکی در پیش دارند. آن ها در اعمال 
زمینه ای  تیمی شان در هر  منافع  اقتدار و صالحیت و حفظ 
امر  در  تیمی  منافع  تقاطع  کرد.  خواهند  تصادم  هم دیگر  با 
حکومت داری، رهبران دو تیم را در برابر هم قرار می دهد و 
به حمایت سیاسی متحدان  توان آن ها در حفظ منافع شان، 

داخلی  شان وابسته است. 
سیاسی  شان  متحدان  نمی خواهند  عنوان  هیچ  به  آن ها 
سوی  از  شود.  ضعیف  سیاسی شان  عقبه ی  و  یابند  کاهش 
و  کاردان  متخصص،  افراد  که  می کنند  تالش  آن ها  دیگر، 
کردن  جمع  نمایند.  معرفی  کابینه  در  را  نیک  سابقه ی  با 
برای رهبران حکومت وحدت ملی سخت  این دو مصلحت 
و زمان گیر است. با این که مهلت وعده های آن ها در قسمت 
را  بیش تری  روزهای  باید  اما  رسیده؛  آخر  به  کابینه  معرفی 

صبر کرد.
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در  ناتو  جنگی«  »مأموریت  دیگر  هفته ی  یک  تا  یادداشت: 
افغانستان عماًل پایان می یابد. پس از آن نیروهای بین المللی، 
به شمول امریکا، »مأموریت جدید«ی را که » تعلیم و تربیه ی 
نیروهای بومی« باشد،  برعهده خواهند گرفت. پرسش اساسی 
این است که استراتژی خروج امریکا از افغانستان چیست؟ در 
امریکایی  نیروهای  پنتاگون آمده است که  بیانیه ی  تازه ترین 
منافع  در صورتی  که  عمر،  مال  به شمول  را،  طالبان  »سران 
امریکا را با خطر مواجه نسازند، آماج قرار نمی دهند«. با این 
تعریف از جنگ چهارده ساله، امریکا در افغانستان و منطقه در 
پی چه هدفی مچاله می رود؟ تغییر 180 درجه  ای در سیاست 
امریکا در قبال طالبان در چه امری نهفته است؟ برای پاسخ 
آن  و  کنم  اشاره  نکته  یک  به  می خواهم  پرسش ها،  این  به 
این که ایاالت متحده ی امریکا بدین باور است که »جنگ های 
در  کابل  وضعیت  ندارند.  باخت«  و  »بُرد  هرگز  گوریالیی« 
2014 وخیم تر از 2004 است و این معضل نشان می دهد که 
»طالبان شکست پذیر« نیستند و باید راه حل  دیگری برای پایان 
جنگ جست وجو کرد. در همین خصوص کتاب »شرح خروج 
از افغانستان« که توسط جمعی از نویسند  گان در ایاالت متحده 
منتشر شده است را می خواهم قسمت وار، با تفسیر و تبصره، از 
طریق این روزنامه با شما خواننده های عزیز شریک کنم. البته 
منظورم ترجمه ی کتاب نیست و این امر الزاماً زمان گیر است؛ 
اما به صورت فشرده طی یک هفته ی 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 می کنم، ناِم کتابی است 
منتشر  امریکا  متحده ی  ایاالت  در   2013 آپریل   15 در  که 
شده است. این کتاب استراتژی خروج نیروهای امریکایی را 
این  ترسیم می کند.  تاریخ  و  به گذشته  تکیه  با  افغانستان  از 
کتاب دست آوردهای سیزده ساله ی ایاالت متحده و کشورهای 
متحد امریکا در افغانستان را در اذهان زنده کرده و راه کارهایی 
را برای »خروج موفق« نیروهای ناتو از افغانستان ارائه می کند. 
شرح خروج نیروهای رزمنده از میدان نبرد، کار ساده  ای نیست. 
به  و  می شوند  تاریخ  درج  پدیده  ای  هر  از  بیش تر  جنگ ها 
نسل های آینده از هر پدیده  ای »خاطرات جنگ« اهمیت داشته 
است. چگونگی خاطرات نبرد باید پاسخ روشنی به این پرسش 
به خاطره ها سپرده شوند؟«  باید جنگ ها  بدهد که »چگونه 
طوری که استیفن آر. کورمر  در مقدمه ذکر می کند، »خروج 
در  امریکایی ها  که  نیست  معنا  این  به  امریکایی  نیروهای 
افغانستان حضور نداشته باشند و تأثیر گذاری ایاالت متحده بر 
افغانستان و منطقه زیر پرسش برود؛ بلکه اداره ی اوباما نیازمند 
برنامه و استراتژی قوی برای خروج نیروهایش از افغانستان 
دوام دار  تنش  وجود  )با  منطقه  در  امریکا  حضور  نه  تا  است 
ایاالت متحده  ایران( نامحسوس باشد و نه  میان اسراییل و 
می ورزد  تأکید  کورمر  بکاهد.«  منطقه  در  تأثیر گذاری اش  از 
که مردم ملکی امریکا در مجموع و نظامی های امریکایی در 
خصوص از »پرداختن به جنگ هایی که بُرد و باخت ندارند« و 
به خصوص »بُردِ« این چنین جنگ ها عماًل »ناممکن« است، 
خسته شده اند؛ اما این بدین معنا نیست که ایاالت متحده ی 
امریکا تجربه ی تلخ »ویتنام« را دوباره در اذهان مردم امریکا 
و جهانیان زنده کند و از تاریخ و سرنوشت روسیه درس نگیرد. 
القاعده از خروج نیروهای  کورمر تذکر می دهد که طالبان و 
بزرگ«  »پیروزی  را  آن   و  اند  خوشبین  عراق  از  امریکایی 
آغوش  به  و  هم دیگر  به  طالبان  گویی  مبارک  می انگارند. 
پیام محکمی  متحده  ایاالت  به  قندهار  در  کشیدن هم دیگر 
به  افغانستان  در  امریکایی ها  این که »سرنوشت  آن  و  داشت 
مانند سرنوشت روس ها در دهه ی هشتاد خواهد بود.« کورمر 
از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  از  را  مواردی  نتیجه  در 
افغانستان انستنتاج می کند و می افزاید که مردم عام در مناطق 
و  امریکایی ها  قطعی  »خروج  به  افغانستان  شرقی  و  جنوبی 
شکست کشورهای ناتو« ایمان دارند و در صورتی  که به این 
توهم لباس واقعیت پوشانیده شود، »طالبان دوباره پرقدرت تر 

از گذشته ظهور خواهند کرد« و بقایای القاعده در افغانستان 
پناه گاه های امن خواهند یافت.

کورمر بعد از مقدمه در معرفی کتاب به گزینه های پیش نهادی 
کتاب »بهترین راه صلح  در افغانستان« که توسط اناتول لیون  

نگاشته شده است، اشاره می کند: 
1. خروج نیروهای امریکا از افغانستان بر اساس یک تقسیم 

اوقات منظم؛
تروریست های  سایر  و  القاعده  نیروهای  2. سرکوب 

بین المللی از مناطق تحت کنترول طالبان؛ 
3. استقرار دولتی که توسط افراد مسلمان )اگرچند به ظاهر( 

اداره شود؛
قانون  اساسی در  تغییرات  ایجاد  و  با طالبان  4. گفت وگو 
اساسی تا قدرت های محلی در عوض قدرت مرکزی تقویت 

شوند؛
به  پکتیا«  به طالبان و »لوی  5. سپردن »لوی کندهار« 

شبکه ی حقانی؛
در  هیرویین  تولید  و  تریاک  کشت  بدیل  6. فراهم آوری 

مناطق تحت کنترول طالبان از سوی جامعه ی جهانی.
سپس تأکید می ورزد که گزینه های فوق هرگز رای قطعی از 
تألیف کتاب سهم گرفته اند،  سوی وی و همکارانش که در 
این  روی  می تواند  امریکا  متحده ی  ایاالت  اما  نمی باشند؛ 
نیروهای  گزینه ها فکر کند. کتاب به صورت منظم به خروج 
امریکا و ناتو از افغانستان می پردازد. در فصل اول از روش های 
تاریخی خروج نیروها از میدان های نبرد حرف زده می شود، بعد 
واقعیت ها و حوادثی  که در افغانستان و منطقه در جریان اند، 
به تحلیل گرفته می شوند. فصل دوم توسط جیفری کیمبال، 
استاد دانشگاه میامی  که در تاریخ ویتنام تخصص دارد، نگاشته 
شده است. کیمبال خروج نیروهای امریکایی را در 1975 از 
ویتنام با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقایسه کرده 
بررسی می کند.  را  مزبور  دو خروج  اتفاق  و  اختالف  و وجوه 
بی قاعده و پراکنده بودن جنگ و جنگ  گوریالیی یا چریکی، 
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 خانواده های شان و ذهنیت 
اقتصاد  ورشکسته شدن  است.  پرداخته  هردو جنگ  از  آن ها 
امریکا در هردو جنگ محسوس بوده که به کاست حمایت مردم 
از دو جنگ انجامیده است. ناتوانی ایاالت متحده ی امریکا در 
ایجاد یک حکومت متفق که از منافع ایاالت متحده ی امریکا 
سرسختانه دفاع کند، در دو کشور ویتنام و افغانستان را بررسی 
جلب  برای  سیاسی  و  دیپلماسی  راه کار های  نبود  از  و  کرده 
حمایت مردم، به خصوص مردمی  که از نیروهای مخالف دولت 
افغانستان و ویتنام حمایت می کردند، سخن می راند. به نظر 
کورمر، از وجوه اختالف در این دو جنگ می توان از فرق میان 
کرزی در افغانستان و تیو در ویتنام یاد کرد. در نتیجه گیری این 
فصل نویسنده از خروج مکمل نیروهای امریکایی از افغانستان 
حمایت نمی کند و اما باقی گذاشتن کم ترین نیروها را در این 
کشور پیش نهاد می نماید. از گفت وگو با طالبان حرف زده و در 
جلب حمایت پاکستان و فشار آوردن بر پاکستان برای تأمین 

صلح در افغانستان، تأکید می ورزد. 
از  نظامی   مسایل  تحلیل گر  گرو،  لیستر  توسط  سوم  فصل 
اتحاد  تاریخ  زمینه ی  در  گرو  است.  شده  نگاشته  کینساس 
سابق  شوروی  نیروهای  خروج  او  دارد.  تخصص  شوروی 
به صورت  و  بین المللی  توافق های  اساس  بر  افغانستان  از  را 
در  شوروی  نیروهای  که  می ورزد  تأکید  او  می انگارد.  مدرن 
مسالمت آمیز  به صورت  بلکه  نخوردند،  افغانستان »شکست« 
قدرت را به یک حکومت مرکزی و مستحکم واگذار کردند. 
گرو می افزاید که شوروی پس از خروج از افغانستان، ضمن 
حکومت مستحکم، یک اقتصاد قوی برای مردم افغانستان برجا 
گذاشت. کر ملین از حکومت برجا مانده اش به صورت قاطع از 
در  که  گذاشت  برجا  را  نظامی  و  کرد  حمایت  دیپلماسی  راه 
سطح منطقه از لحاظ تجهیزات نظامی و سالح های مدرن و 

هواپیماها بی نظیر بود. گرو در اخیر اعتراف می کند 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 متحده ی امریکا می فهماند که عدم حمایت 
شوروی از حکومت مرکزی در افغانستان سبب شکست این 
نهایت  در  و  افغانستان شد  در  استقرار مجاهدین  و  حکومت 
افغانستان در 1992 به دست اسالم گرا های افراطی )طالبان( 
افغانستان  در  را  اشتباقی  چنین  نباید  متحده  ایاالت  و  افتاد 
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 کمک های اقتصادی فراهم 
کند و از راه دیپلماسی به آن کشور فشار وارد کند تا طالبان را 
وادار به گفت گو نموده و امنیت مناطق مرزی میان دو کشور 

پاکستان و افغانستان را فراهم آورد. 
کیوین  و  جانسون  توماس  محقق؛  دو  توسط  چهارم  فصل 
ستیل  نگاشته شده است که ده سال را در مناطق مرزی میان 
افغانستان و پاکستان سپری کرده اند تا سیاست و پالیسی های 
در  طالبان  که  می ورزند  تأکید  آن ها  کنند.  مطالعه  را  طالبان 
مناطق جنوبی و شرقی افغانستان در حال تقویت شدن هستند 
افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  مکمل  در صورت خروج  و 
را  افغانستان  دوباره  که  داشت  خواهند  را  قدرت  این  طالبان 
تصرف کنند و مناطق جنوبی و شرقی را به پناه گاه امن القاعده 
مبدل سازند. در این فصل از پیام ها و  استراتژی های طالبان 
پیام ویژه و  به عنوان  به میان می آید. »پشتون والی«  سخن 
بزرگی معرفی می شود که جامعه ی جهانی و دولت افغانستان 
تا کنون نتوانسته اند به مانند آن پیامی در میان مردم آن مناطق 
تکثیر کنند. اسالم گرایی و پخش و نشر مطالب اسالمی در 
میان مردم سنتی از سوی طالبان بیش ترین تأثیر را بر مردم 
آن مناطق دارد، تا حدی  که هنوز پسران شان در عوض رفتن 
به مکاتب، ترجیح می دهند به مدارس دینی به تحصیل دانش 
بپردازند. توماس و ستیل تأکید می کنند که طالبان به مراتب 
قوی تر و عملی تر از دولت در افغانستان عمل می کنند. از پخش 
افغانستان  از طریق شب نامه ها که شیوه ی سنتی در  مطالب 
برای جلب حمایت از مردم است گرفته تا مدر ن ترین روش ، 
داشتن صفحه های انترنتی؛ مانند صفحه های فیس بوک، تویتر، 
یوتیوب و سایر فن آوری های معاصر بهره می برند. در نتیجه 
دولت  و  اگر جامعه ی جهانی  نویسنده می افزایند که  دو  این 
افغانستان می خواهند »برنده  «ی جنگ باشند، در قدم نخست 
را  کشاورزان  کنند.  ایجاد  »پشتون والی«  از  فراتر  پیامی  باید 
تقویت کنند تا از کشت تریاک دست بردارند و با موسفیدان 

محلی صحبت کنند که  طالبان را حمایت نکنند. 
فصل پنجم توسط مرد تاریخ دان، آوتار زیروباول، استاد دانشگاه 
به صورت عموم روی خروج  او  نگاشته شده است.  روترگرز  
نویسنده  می زند.  حرف  جنگ زده  مناطق  از  جنگی  نیروهای 
تأکید می ورزد که در جنگ های گوریالیی نیروها و گروه های 
متفاوت دخیل هستند و هر گروهی برای به دست آوردن منافع 
خود می جنگد. در میان این گروه ها، آن گروه موفق است که 
از جنگ تعریف درستی داشته باشد و در صورت نیاز، »خروج 
موفقیت آمیز« داشته باشد؛ زیرا تاریخ قضاوت متفاوتی دارد که 
در سازگاری با اذهان مردم نگاشته می شود. در میان مردمی  که 
از جنگ ها بر اساس شواهد تاریخی قضاوت می کنند، غربی ها 
بیش ترین گرایش را بر شواهد تاریخی دارند و می خواهند از 
جنگ ها رضایت خاطر داشته باشند. این موضوع برای نیروهای 
دخیل در جنگ نیز مهم است؛ زیرا باید حمایت مردم را در 
جنگ های مشابه آینده به خاطر داشته باشند. در ادامه   و بسط 
فصل پنجم، فصل ششم باز هم توسط ستیفن کورمر نگاشته 
شده است که در این فصل نویسنده از »فرهنگ گفت  وگو میان 
مردم در استراتژی های جنگ« سخن به میان می آورد. او تأکید 
می ورزد که مردم به عنوان »نظاره گر« جنگ ها، قضاوت های 
پایان آن  آغاز، میانه و  از مرحله ی  از مراحل جنگ  متفاوتی 
باید شروع  در جنگ  نیروهای دخیل  باشند.  داشته  می توانند 
متحده ی  ایاالت  که  چیزی   کنند،  معرفی  مردم  را  به  جنگ 
از یازدهم سپتامبر در جامعه ی غرب انجام داد و  امریکا بعد 
توانست بزرگ ترین نیروی بین المللی را در برابر تروریسم متحد 
سازد. اما آیا از این جنگ برای مردم افغانستان همان گونه که 
برای مردم ایاالت متحده ی 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 اکثریت شان بی سواد 
برای  افغانستان  در  جنگ  شروع  که  می کند  روشن  هستند، 
این مردم، نامعلوم بوده، میانه ی جنگ برای شان »جنگ کفر 
علیه مسلمان« است و پایان جنگ نیز »شکست کفر در برابر 

مسلمان« تعریف دارد.
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شریک نمودن اطالعات و باورها، مفید است. مثاًل فرض کنید شما دی شب 
از تلویزیون ژوندون دیده و شنیده اید که وزیر اطالعات و فرهنگ سابق 
این مملکت)!( طی یک ویدیو کنفرانس مخفی از دست فعاالن رسانه ای 
وزیر،  خود  به  مختص  شیرین  ادبیات  و  بلند  صدای  با  و  دارد  شکایت 
به  نیرو  تمام  با  را »حرامزادا« )حرام زاده ها(  عنوان می کند و  ژورنالیستان 
نحوی قسم می خورد که نمی ماند. یعنی نمی ماند که فعاالن رسانه ای طبق 
اصل حرفه، دست به انعکاس حقایق و واقعیت های آشکار و پنهان بزنند. 
شما این اطالعات را با یک دوست دیگر که تلویزیون را ندیده، شریک 
می کنید. 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 می دانسته و با شنیدن این روایت، آن هم 
با آن ادبیات مختص به  خود وزیر، کمی به خودش شک می کند. ممکن 
از شما بپرسد که وی عینک داشت؟ شما بگویید، بلی! او پرسان کند که 
کت  وشلوار )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 می کرد؟ شما بگویید، بلی! او سوال کند که دختر خاله اش 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 نمی شد. با تمام 
این سوال  و جواب ها، دوست شما قناعت نکند و عزم کند که بازنشر این 
برنامه را ببیند. می بینید که مفید است. حداقل یک نفر را وادار کردید که 
به باورهای چندین ساله ی خود شک کند و دنبال حقیقت بگردد. از طرف 
جمله  ی  از  است  ممکن  چون  نکند؛  تعجب  اصاًل  او  است  ممکن  دیگر، 
کسانی باشد که از کار و کرده ی 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 حرام زاده و از این قبیل اصطالحات ناب 
را شنیده باشد. حتا در این صورت، این شریک کردن اطالعات به نفع است؛ 
چون شما می فهمید که دوست تان قالبی و خشک نبوده، فراتر از ظاهر آن 
وزیر دریشی داِر نکتایی پوش فکر می کرده و مثل خیلی از »مشران« این 
وطن، فریب مقام و قدرت ظاهری وزیر را نخورده است. دقیقًا به همین 
خاطر است که جمع کثیری از بزرگان، زندگی نامه دارند. در زندگی نامه های 
ناکامی های  و  کامیابی ها  تجربه ها،  توانایی ها،  عادات، خصوصیات،  آن ها، 
آن ها ذکر شده اند. من نیز به تبع از این روش، می خواهم یکی از رازهای 
شخصیتی خویش را فاش کنم. من در زندگی از چیزی نترسیده ام، به جز 
یک چیز. یک بار زمانی که خرد بودم و پیش مال می رفتم، مالی قریه ی 
ما با مشت به دهنم زد و یکی از دندان هایم را شکست. تا مدتی از مال 
می ترسیدم؛ اما حاال رفع شده. اما از یک چیز بسیار می ترسم. حدس بزنید 
من از چه می ترسم! از طالب؟ از انتحاری؟ از داعش؟ از جهنم؟ از یخی و 
گرمی؟ از گرسنگی؟ از رفیق بد؟ از وزیر سرکش و بی فرهنگ؟ از وکیل 
بی نظم؟ از سیاست مدار وابسته؟ از حیوانات درنده؟ از تاریکی؟ از بالیی؟ 
از دیو و جن؟... نه من از هیچ کدام این ها نمی ترسم. من از تشناب تاریک 
می ترسم. مخصوصًا که شتاب رفع حاجت بسیار باال باشد. البته این تشناب 
تاریک یک حاشیه ی ترسناک هم دارد و آن این که من پیراهن تنبان افغانی 
این حالت هم می ترسم.  از  باشد.  ایزاربندم کورگره شده  و  باشم  پوشیده 
مفید  کردم،  با شما شریک  که  را  اطالعات شخصی خودم  این  امیدوارم 
واقع شوند. البته اخیراً یک ترس دیگر هم در وجود من رخنه کرده و آن، 
تشناب ساختن وزارت ها و ادارات دولتی است. یعنی با تمام احترامی که به 
تمام وزیران دارم، می ترسم وزارت  خانه ها جای رفع حاجت وزیران شوند. 
مثاًل اروپا بروند، هزار سند و بهانه بیاورند که نیاز به کمک دارند. وقتی هم 
کمک دریافت کردند، بگیرند در وزارت خانه ی خود راحت بنشینند، بخورند 
و رفع حاجت نمایند! مثل بعضی از وزیران گذشته که فعاًل وزیر نیستند و 
ممکن است به اتفاق خانواده، عازم شهرهایی شده باشند که هوای معتدل 
که  را  آن چه  می کنید  فکر  اگر  هم  شما  جرمنی!  کالیفرنیای  مثل  دارند. 
می دانید، ممکن است برای دیگران فایده داشته باشد، با دیگران شریک 
دستار  و  عینک  داشتن  دلیل  به  کسی  نه  نمی کنید.  ضرری  هیچ  کنید. 
شما را به لوی سارنوالی معرفی می کند و نه لوی سارنوالی این قدر ذلیل 
است که مشروعیت و عدم مشروعیت فرمان ها و فرمایش های اداره ها و 
شخصیت های حقوقی را نفهمد! اما اگر فکر می کنید که اگر این اطالعات 
را شریک کنید و وزیری، به خاطر درز کردن اطالعاتی که شما می فهیمد، 
شما را اختطاف می کند، آن را شریک نکنید. حداقل تا زمانی که مطمئن 
نه  بود!  نصیحت  شما  به  من  از  نمی افتید.  وزیر  آدم های  چنگ  به  شوید 
این که مرا هم اختطاف کرده باشد، نه! من اگر پول هم بدهم، مرا کسی 

اختطاف نمی کند.
بود:  یادآور می شوم که گفته  را  لقمان حکیم  از گفته های  اخیر، یکی  در 
»ادب را از بی ادبان آموختم!« حاال برماست که فرهنگ را از بی فرهنگ، 
ادب را از بی ادب و منطق را از بی منطق بیاموزیم. چون این گونه می فهمیم 
که ارزش عفت کالم، ادب رفتار، منطق کار و زندگی کجاست و چه قدر 

است.

خبرنگار ناراضی

از فایده های شریک کردن اطالعات

هادی دریابی

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان
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رییس  از  ایران  که  نظر می رسد  به  نخست،  نگاه  در 
جمهور شدن اشرف غنی ناراحت باشد و غنی نیز از 
ایران. رییس جمهور غنی برای نخستین دیدارهایش، 
را  پاکستان  و  چین  سعودی،  عربستان  کشورهای 

برگزید و تا هنوز از تهران دیدن نکرده است. 
اما  غنی   شدن  جمهور  رییس  از  تهران  دل سردی 
نمی تواند از عالقه ی ایران برای باقی ماندن به حیث 
چنین  هم  نباید  و  بکاهد  افغانستان  در  مهم  بازیگر 
بزرگ ترین  از  یکی  ایران  هرحال،  به  بیفتد.  اتفاقی 
شریک ها و ذی نفعان در آینده ی افغانستان است. به 
دلیل نزدیکی جغرافیایی، اوضاع افغانستان- چه خوب 

یا بد- تأثیر آنی بر ایران دارد. 
افغانستان  قبال  در  ایران  سیاست  تاریخ  این حال،  با 
است،  امنیت محور  که  سیاست  این  است.  گذشته 
دارد  تمرکز  شیعه  و  تاجیک  اقلیت های  بر  بیش تر 
از  بدتر  است.  همه جانبه  و  درازمدت  دیدگاه  فاقد  و 
یک  ذهنیت  در  وقت،  خیلی  از  ایران  سیاست  همه، 
بازی بی حاصل قالب بندی شده که نه تنها ایران را با 
پاکستان و عربستان سعودی  با  بلکه  ایاالت متحده، 
نیز  در تقابل قرار می دهد. برای این که 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 

ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  تهران  آن که  با 
استقبال کرد، ایرانی ها خیلی دوست داشتند که رقیب 
جمهور  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  غنی،  اشرف  اصلی 
است  عمیق  عبداهلل  با  ایران  روابط  شود.  افغانستان 
و به دهه ی 1990 میالدی می رسد که در آن زمان، 
برابر  در  شمال  ائتالف  اصلی  حمایت کننده ی  ایران 

طالبان بود. 
بیش تر  که  است  مردی  غنی  اشرف  دیگر،  در سوی 
متحده ی  ایاالت  در  سال ها  و  غرب  در  را  عمرش 
که  است  گفته  آشکارا  او  است.  کرده  سپری  امریکا 
افغانستان  آینده ی  در  حیاتی  نقش  متحده  ایاالت 
خواهد داشت و خود را مطمئن ساخته است که ایران 

از موضع او در این رابطه آگاه می شود. 
ایران  دیپلماسی  با  مصاحبه اش  یک  در  غنی 
جناح های  که   )Iranian Diplomacy(
که  است  اند،  گفته  آن  طرف دار  تهران  در  معتدل 
مشخص  کلیدی  ستون های  کابل  خارجی  سیاست 
با  روابط  بر  اول  او در قدم  اداره ی  او گفت که  دارد. 
متحده،  ایاالت  اسالم،  جهان  نزدیک،  همسایه های 
اروپا و ناتو تمرکز خواهد کرد. غنی نخست بر موارد 
متعدد مثبت در مناسبات افغانستان-ایران اشاره کرد. 
و  اند  اسالمی«  کشور »جمهوری  هردو  که  گفت  او 
»بین  پاکستان،  با  ویران کننده  مرزی  نزاع  برخالف 
این  در  غنی  ندارد.«  وجود  مرزی  نزاع  کشور  دو 

ایران  به  که  آن جایی  »تا  است:  گفته  مصاحبه اش 
اقتصادی  گسترده ی  برنامه ی  یک  ما  می گیرد،  ربط 
ایران یکی  یادآوری کرده که  او  داریم.«  استراتژیک 
برای  این  و  است  مواد غذایی  اصلی  واردکنندگان  از 
کشاورزان افغانستان فرصتی است که برای بازار 80 

میلیونی ایران مواد غذایی تولید کنند. 
یک  افغانستان  که  کرد  خاطر نشان  غنی  هم چنان 
دیده ی  به  ایران  به  و  است  خشکه  به  محاط  کشور 
با  و  باقی جهان می نگرد  به  راه وصل شدن  بهترین 
چابهار  بندر  کار  ایران  دولت  که  کرد  اظهار  تشویق 
ایران  دولت  به  مربوط  بندری  چابهار  کند.  تکمیل  را 
است که برای تبدیل شدن به دروازه ی اصلی تجارت 
با  برنامه ریزی شده است. غنی  آسیای مرکزی  برای 
ذکر این نکته که این بندر تجارت منطقه ای را آسان 
مهم  خیلی  افغانستان  برای  »چابهار  گفت:  می کند، 

است.«
اما گویاترین جمله های غنی، جمله هایی بودند که در 
متحده  ایاالت  با  افغانستان  آینده ی  مناسبات  باره ی 
گفته شده بود. با آگاهی از این که ایران نگران تأثیرات 
را  ایاالت متحده است، غنی دو نکته  حضور دوام دار 
دوجانبه ی  موافقت نامه ی  که  گفت  او  کرد.  یادآوری 
 US-Afghan Bilateral( امنیتی با ایاال متحده
ایران  برای  تهدیدی   )Security Agreement
نیست. این موافقت نامه که در ماه سپتامبر امضا شد، 
از  بعد  اجازه می دهد که  ناتو  امریکایی و  به نظامیان 

پایان 2014 نیز در این کشور حضور داشته باشند. 
موافقت نامه ی  از  نباید  ایرانی ها  غنی،  اصطالح  به 
از  بلکه  باشند،  داشته  ترسی  امنیتی  دو جانبه ی 
امنیتی  اوضاع  شدن  بهتر  چون  کنند؛  استقبال  آن 
برای  غنی  است.  مهم  ایران  امنیت  برای  افغانستان 
تعهد  غنی  ایرانی اش،  همسایه  ی  به  دادن  اطمینان 
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 فاصله گرفتن از 

همکاری اش با واشنگتن را نداشته باشد. 
واکنش تهران 

غنی  موضع  منطق  خاموشانه  ایرانی ها  لحاظ،  هر  از 
را می پذیرند؛ اما به نظر می رسد که نمی توانند آن را 
آشکارا اعالم کنند. بعضی وقت ها، مخالفت تهران با 
حضور دوام دار نظامیان ایاالت متحده در افغانستان از 
سوی کسانی ابراز می شود که ظاهرا متعهد به بهبود 
برای هماهنگی  و  اند  ایران-ایاالت متحده  مناسبات 

بین دو کشور بر سر منافع مشترک تالش می کنند. 
کنفرانس  جریان  در  گذشته  اکتبر  ماه  اواخر  در 
استانبول در باره ی افغانستان که در چین برگزار شد، 
خواستار  ایران   خارجه ی  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
افغانستان شد.  از  خارجی  تمام سربازان  بیرون شدن 

جواد ظریف مردی است که در دیگر موارد، سرسپرده 
حسنه  روابط  واشنگتن  و  تهران  می کند  بین  تالش 

برقرار شود. 
بر روی کاغذ، چنین موضعی ایران و دشمن بزرگش، 
نیز  طالبان  می دهد.  قرار  صف  یک  در  را  طالبان، 
از  خارجی  سربازان  تمام  شدن  بیرون  خواستار 
سربازان  تمام  شدن  بیرون  با  هستند.  افغانستان 
خارجی، سر انجام، ایرانی ها شاهد بازگشت طالبان به 
مخالفت  که  است  خاطر  این  به  و  بود  خواهند  کابل 
افغانستان،  در  خارجی  سربازان  با حضور  ایران  قاطع 
به دالیل متعدد، نمی تواند برای ما متقاعدکننده باشد. 
نخست، هدف استراتژیک بزرگ تر در میان جناح های 
مشترک  زمینه های  یافتن  ایران،  حکومت  میانه رو 
سید  است.  واشنگتن  با  همکاری  برای  سودمند 
حسین موسویان، یکی از مقام های بلندرتبه ی پیشین 
زندگی  متحده  ایاالت  در  اکنون  که  ایران  حکومت 
است،  نزدیک  روحانی  حکومت حسن  با  اما  می کند، 
در این اواخر سودمند بودن همکاری ایاالت متحده-

ایران را در افغانستاِن بعد از 2014 برجسته کرد. 
را  ایران  که  خواست  متحده  ایاالت  از  آشکارا  او 
در  با  بسازد.  افغانستان  در  استراتژیک«ش  »شریک 
استانبول،  کنفرانس  در  ظریف  نظر  ابراز  نظرداشت 
نیت  به  رابطه  در  اگر  را  امریکایی  پالیسی سازان 
ایران در افغانستان گیج شده باشند، باید بخشید. حتا 
دارند  فرصت  هنوز هم  تهران،  در  میانه رو  جناح های 

که در باره ی این مسئله ی مهم تصمیم بگیرند. 
هم زمان با این که ایران باید یاد بگیرد که با گزینه های 
با  همکاری  به  غنی  قوی  تعهد  مانند  ناخوش آیند- 
تنها  نه  متوجِه  بسازد،  افغانستان  در  متحده-  ایاالت 
بلکه  باشد،  اقتصادی  فرصت های  دادن  دست  از 
عامل ضعیف  به  شدن  تبدیل  دیپلماتیک  هزینه های 

در محاسبات کابل را نیز  در نظر بگیرد. 
در این واخر، در جریان یک مصاحبه از رییس بخش 
پرسیده  ایران    خارجه ی  وزارت  در  اوقیانوسیه  و  آسیا 
پیمان های  کابل  با  است  نتوانسته  ایران  چرا  که  شد 
امنیتی امضا کند، در حالی که ایاالت متحده، ترکیه و 
پاکستان در تالش های شان موفق بوده اند؟ پاسخ این 
شدن  آماده  حال  »در  موافقت نامه ها  که  ایرانی  مقام 

هستند« به هیچ وجه قناعت بخش نبود.
به عبارت دیگر، وزنه ی ایران در معامالت افغانستان 
هیچ گاهی سبک تر از امروز نبوده است . دلیل آن هم، 
ایاالت  برجسته ی  نقش  با  ایران  غریزی  مخالفت 
متحده در این کشور است. با پذیرفتن این واقعیت که 
دست کم اکنون، مردم افغانستان همکاری استراتژیک 
دِر  می توانند  ایرانی ها  برگزیده اند،  را  واشنگتن  با 
هم  بگشایند،  خود  روی  به  را  بیش تری  فرصت های 
در افغانستان و هم در مناسبات ایران-ایاالت متحده.

خانم ها و آقایان!
دوستان گرامی!

طبق تقویم مسلمانان، سال نو فرارسیده است. این روزها ما با سنت های خوش آیند، با سفیران کشورهای 
و  دینی  کنفدراسیون  نمایندگان  روسیه،  فدراسیون  ارشد  مقام های  اسالمی،  همکاری  سازمان  عضو 

سازمان های اجتماعی و علمی، بازدید های زیادی داریم. قلبًا حضور همه ی شما را خوش آمد می گویم. 
رییس جمهور والدیمیر پوتین در یک نشست بین المللی در سالن کنفرانس »والدای« در سوچی، طی 
سخنرانی خود تحلیل مفصل و صریحی از وضعیت بین المللی ارائه داد . او اشاره کرد که آنچه در حال 
حاضر اتفاق می افتد، نشانه ی آشکاِر تغییر در نظم جهانی است که با تناقضات غیر قابل جمع و افزایش 
خطرات، همراه است. سیستم امنیت جهانی و منطقه ای ضعیف، تکه تکه و از مسیر درست خود خارج 
شده است. این امر را می توانیم در شرق میانه و شمال آفریقا به وضوع ببینم. بی ثباتی گسترده در منطقه 
مملو از ترکیبات مختلف در حال انفجار است که به عنوان یک کل، می تواند پیامدهای منفی بی شماری 
بر وضعیت بین المللی داشته باشد. رشد سریع تهدیدها از سوی نیروهای افراطی و تروریستی نظیر »دولت 
اسالمی داعش« یک چالش و یک خطر مستقیم برای جامعه ی بین المللی و در وهله ی اول، خطر مستقیم 

برای ما و شریکان ما در سازمان همکاری های اسالمی است. 
روسیه در راستای تحکیم همکاری های بین المللی برای مقابله با تهدید مشترکی که داریم، تالش های 
به  اسلحه  و  نظامی  تجهیزات  از طریق عرضه ی  از جمله  و  سازگار  رویکرد  با  ما  است.  کرده  فراوانی 
مقابل  در  افراط گرایان،  و  تروریسم  با  مواجه  کشورهای  سایر  و  اردن  مصر،  سوریه،  عراق،  کشورهای 

تهدیدها ایستاده ایم. 
ما به این امر تأکید می ورزیم که مبارزه با تروریسم و افراط گرایی باید بر مبنای قوانین بین المللی و تحت 
نظارت شورای امنیت سازمان ملل  صورت گیرد. انجام حمالت هوایی به طور یک جانبه بر مواضع داعش 

در خاک سوریه و آن هم بدون رضایت دولت سوریه، خالف اصول است. 
به تهدید گروه های جنگ طلب و  تنها  نه  با تروریسم،  امر مبارزه  از موفقیت در  اطمینان بیش تر  برای 
تروریست، بلکه به علل و ریشه های این پدیده های تهدید آمیز نیز توجه شود و مسایل آن ها در اولویت 
کامل قرار داده شود. رفع تضادها و تعمیق گفت وگوها و همکاری ها، تنها می تواند در راستای تالش های 
مشترک جامعه ی بین المللی ممد واقع شود؛ در حالی که احترام به حقوق مردم و داشته های فرهنگی، 
مذهبی و هویت تمدنی آن ها نیز نباید نادیده گرفته شود. تجزیه و تحلیل جامع و بی طرفانه از مشکالت 
طاعونی منطقه ای و از جمله درگیری میان اعراب و اسراییل  نیز جزو مهمی از مسایل ماست. روسیه بر 
اتخاذ چنین روشی تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل  تأکید می کند و این روش را تاکنون پیش نهاد 

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 
راه حل نظامی ندارد. تنها یک گفت وگوی ملی با مشارکت همه ی گروه های قومی، مذهبی و سیاسی در 
راستای ثبات مند سازی و حل پیش نیازها برای توسعه ی وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای درگیر 
جنگ، می تواند مؤثر باشد. روسیه آماده و پیش قدم است به هدف جست وجوی راه حل مؤثر در مقابل 

بحران های موجود دو جانبه و چند جانبه، کمک هایش را ادامه دهد. 
مشارکت با شریکان »پنج+یک« با همکاران ایرانی، می تواند ما را به حل و فصل قناعت بخش در حل 

منازعات بر سر برنامه ی هسته ای ایران و جست وجوی راهکارهای مصالحه آمیز  کمک کند. 
ما امیدواریم که با تشکیل دولت وحدت ملی، جمهوری اسالمی افغانستان بتواند با همکاری و تالش ها- 
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 ناامنی های دیگر را خنثا نماید. روسیه بر مبنای 
اصل برابری و همکاری های متقابل، تالش های خود را به هدف گسترش روابط با تمام دولت ها آغاز 
کرده است. احترام به تمام همکاران و شریکان سیاسی، افزایش اعتماد متقابل به هدف تشکیل یک نظم 

نو جهانی، از اولویت های سیاست خارجی روسیه اند. 
اتخاذ چنین رویکردی، زمینه را برای توسعه ی گفت وگو میان روسیه و سازمان همکاری های اسالمی  
امین مدنی،  ابن  ایاد  با  به جده-  در چارچوب سفرم  از جمله  دوبار-  ما  هموار می کند. در سال جاری 
دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی مالقات داشتم. رایزنی های سیاسی میان وزارت امور خارجه ی 
فدراسیون روسیه و دبیرخانه ی سازمان همکاری اسالمی، با موفقیت انجام شدند. موافقت های ما امکان 
همکاری های بیش تر ما را از جمله در خصوص هماهنگی در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های 

بین المللی، بیش تر می کند. 
نزدیکی بیش تر در زمینه ی حل مسایل اساسی و از جمله همکاری های بیش تر در زمینه ی حقوق بشر، 
مورد استقبال ماست. می خواهم خاطر نشان سازم که روسیه توجه ویژه ای به حقوق و آزادی شهروندان 
خود دارد و ما از فرهنگ ملی و سنت های مردمی خود، از جمله تاتارهای کریمه، پشتیبانی می کنیم. 
فرمان رییس جمهور فدراسیون روسیه برای توان بخشی تاتارهای کریمه و هم چنین تضمین اصل برابری 
در قانون به سه زبان، از جمله زبان تاتاری، همه بخشی از کارهای دولت ماست. برای توسعه ی کریمه و 
سواستپول تا سال 2020 به مبلغ تقریبی 700 میلیارد روبل  اختصاص داده شده است. این اقدام به هدف 

تأمین زندگی مرفه مردم و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه ی کشور ما روی دست گرفته شده است.
تعامل میان روسیه و کشورهای اسالمی، چندوجهی است. با گذشت هر سال، اعتبار ساالنه ی نشست های 
اقتصادی بین المللی میان روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در کازان، افزایش می یابد. 
همکاری های  شد.  خواهد  برگزار  اسالم«  »روسیه-جهان  استراتژیک  نشست  نزدیک،  آینده ی  در 
همه جانبه، به تقویت روابط دوستانه ی ما منجر خواهد شد و همین طور، سهم ما را برای حل مشکالت 

کلیدی بین المللی  افزایش خواهد داد.
و  برای شما  را  و همه ی خوبی ها  شادمانی  تبریک می گویم! سالمتی،  را  نو شما  قلب سال  از صمیم 

نزدیکان تان آرزو می کنم.

نظم جهانی از مسیر درستش 
خارج شده است

)متن بیانیه ی سرگئی الوروف،
 وزیر خارجه ی روسیه همزمان با

 آغاز سال نو میالدی(
)МИД ФР( منبع: سایت رسمی وزارت خارجه ی روسیه

افغانستان در نگاه
منبع: المانیتور
نویسنده: الیکس وتنکا 
برگردان: جواد زاولستانی

چرا ایران باید 
حضور امریکا در افغانستان را بپذیرد؟ 



پس از یک دهه حضور غربی ها در افغانستان، چه  چیزی در این کشور باقی خواهد ماند؟ 
را نخواهند داشت که پوست جوانان  آن  شاید همین هزارها خال کوب که دیگر جرأت 
اَبَرقهرمان های امریکایی، تزیین نمایند.  شهری را با خال کوبی جمجمه و نشانه هایی از 
ُمد  به  دسترسی  مردم،  برای   ،2001 تا   1996 سال  از  طالبان  گروه  حاکمیت  زمان  در 
کمتر میسر بود. در این دوران، برای مردانی که ریش شان را می تراشیدند، یا آن را کوتاه 
می گذاشتند، یا هم آ ن که موِی دراز می ماندند، پولیس ویژه در جاده ها مقرر شده بود که 

این افراد را جزا می داد.
شهرهای  دیگر  و  هرات  کابل،  جوان  مردان  است.  گذشته  سیزده  سال  زمان،  آن  از 
بگذارند  بلند  موهای  دارند  دوست  آن ها  گذاشته اند.  گام  ُمد  دنیای  در  افغانستان   بزرگ 
و با استفاده از ِژل و موادهای آرایشی دیگر، آن طور که می خواهند، جلوه دهند. در میان 
از ستاره های پاپ  تأثیرپذیری  با  از سال 2001، خال کوبی،  این زیبایی سازی و ُمد پس 
غربی و هندی، ستاره های فوتبال و سربازان امریکایی، در میان جوانان افغانستان در حال 

افزایش است.
در افغانستان، خال کوبی ضرر رساندن به عضو بدن پنداشته می شود و اجرای آن تمرد 
از قوانین دین اسالم می باشد. مالها و مسئوالن دولتی موجودیت سالن های خال کوبی 
را غیر قانونی اعالم کرده اند. انجام خال کوبی نیازمند نبوغ، خالقیت و سلیقه می باشد که 
آید. رضا یوسفی، جوان 19  به میان  ایجاد می شوند،  ارتباط موزون میان خال هایی که 
ساله که یکی از خال کوب های غیر قانونی در کابل می باشد، می گوید: » داشتن یک سالن 
]خال کوبی[، غیر قانونی است. من این کار را مخفیانه انجام می دهم. من ترس دارم که اگر 

مسئوالن بفهمند، امکان دارد زندانی شوم«.
او می گوید که دوستان هنرمند من قبال سالن های خال کوبی داشتند؛ اما پولیس آن ها را 
دستگیر کرد  و کار شان را توقف داد . وی به یک تصویر از فیلم امریکایی که در بازوان یک 
مرد خال کوبی شده است، اشاره می کند و می گوید که مردم می آیند این نوع خال کوبی ها را 
فرمایش می دهند. رضا  برای انجام کارهایش از سالن آرایش دوست خود استفاده می کند. 
مشتریانی که به این جا می آیند، می دانند که وی به  گونه ی پنهانی کار می نماید. زمانی  که 
یک متقاضی می آید، رضا یک تیلفون دریافت می کند و به زودی با وسایل خال کوبی اش 

خود را به این محل می رساند.
می ترسم بازویم را قطع کنند

سالُن خال کوبی  دروازه های چندین  پایان سال 2001،  در  طالبان  از سقوط  اندکی پس 
به روی شهروندان کابلی گشوده شدند؛ اما پس از گذشت  زمان کوتاهی، با تحت فشار 
قرار گرفتن از سوی مالها و مقام های دولتی، دامن این مکان های فانتزی از شهر برچیده 
شد. خال کوبی در دین اسالم،  گناه و معصیت پنداشته می شود. رضا می گوید، کسانی  که 
در بازوان شان خال کوبی دارند، می گویند، این  کار از گسترش ُمد  جلوگیری نمی تواند. رضا 
می گوید که مشتریانش مردان و تعدادی از زنانی اند که همه ی شان طرد شده اند و اکنون 

در پی ماجراجویی در زندگی شان اند.
»قلب شکسته« تصویر یک دوست است که در جنگ های ویران گر از بین رفته است. 
خال کوب   شوندگان، بیش تر اوقات سوژه های تاریک و تراژیک را انتخاب می کنند، تعدادی 
انتخاب می کنند. رضا  را  مقبول  و تصویر یک دختر  هم هستند که سوژه های عاشقانه 
که  می گوید  و  می دهد  نشان  را  تصاویری  دستش،  اشاره ی  با  و  می خیزد  خود  جای  از 
این تصاویر را برای مشتریانش توصیه می کند که برای خال کوبی باالی پوست مناسب 

می باشند.
مهدی، یک جوان 17 ساله است، قد میانه دارد و موهایش به هم چسپیده اند. یک خال 
حک شده در بازویش دیده می شود. این نشان می دهد که وی »عاشق« شده است. او 
این خال کوبی را  هنگام اقامتش در هند انجام داده است. هند یکی از کشورهای نزدیک 
به افغانستان است که تأثیرگذاری فرهنگی زیادی بر  مردم این کشور دارد. او می گوید که 

به چیزی که دیگران می گویند، اهمیتی نمی دهم.
در  زیرزمینی  در  ورزشگاه  می گیرد؛  یک  نیز صورت  دیگری  جای   در  زیبایی سازی  این 
کابل، جایی که مردها  ورزش بدن سازی را تمرین می کنند. ورزشی که در  سال های اخیر 
در پایتخت افغانستان رایج شده است و در میان جوانان طرف دار زیادی دارد. بصیر، جوان 
قد بلندی است که با غرور عضله های نیرومندش را نشان می دهد. در بازوی او، یک پرنده   
با بال های تیِز تیرمانند خال کوبی شده است. او می گوید که این برای من، نشانه   ی آزادی 

است.
را  بازویش  ایستاده اند،  آن جا  که  دیگران  همانند  و  می کند  پایین  را  آستینش  فورا   او 
بودند،  انتخابات رای داده  را که در  ناخن های کسانی  او می گوید، شورشیان  می پوشاند. 

قطع کردند؛ من می ترسم که اگر آن ها بدانند  خال کوبی کرده ام، بازویم را قطع کنند.
پایان مأموریت ناتو در سال 2015، که دولت شکننده ی کابل را در مقابل لج بازی های 
گروه طالبان حمایت می کرد ، 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 فرصت هایی که 
تاکنون غربی ها در این کشور مهیا نموده اند، برخواهند خاست؛ چون آن ها می خواهند در 
پی احیای همان ارزش های سنتی خویش  باشند. به باور آن ها، خال کوبی یکی از تأثیرات 

فرهنگی غرب بر جوانان افغانستان می باشد.

مال عبداللطیف  در یکی از مساجد کابل می گوید، خال کوبی در مخالفت با دین اسالم 
قرار دارد. این یک فرهنگ غربی است، در جامعه ی ما جایی ندارد.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

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

بیان  آزادی  از  مملکت  این  شریف  مردم  از  بعضی 
برداشت های یک سره نادرستی دارند. مثال فکر می کنند 
آنچه در  بیان کردن  آزادی در  بیان یعنی داشتن  آزادی 
اگر  که  نیستند  متوجه  حضرات  این  است.  آدم  کله ی 
آزادی بیان را به این معنا قبول کنیم، کم-کم به این جا 
به  بگوید.  شد،  دلش  هرچه  هرکس  که  رسید  خواهیم 
بیان دیگر، اگر بپذیریم که آزادِی بیان همان آزادِی بیان 
می باشد، در این صورت هر بی سر و پایی شروع خواهد 
کرد به بیان کردن. این فاجعه ای است که در بسیاری از 
ممالک کفار اتفاق افتاد و حاال نمی دانند چه طور دامنش 
را جمع کنند. در این ممالک کار به جایی رسیده که مردم 
حتا وزیران دولت را مسخره می کنند. بی غیرتی و فساد 
در این ممالک گاه چنان شدید می شود که عده ای عکس 
حضرت مسیح علیه السالم را می کشند و او را ریشخند 
پاپ  حتا  دارد،  خود  جای  که  مسیح  حضرت  می کنند. 
به  بی حرمتی ها  این  نتیجه ی  را مسخره می کنند.  اعظم 
از اخالق حسنه ی  این ممالک  در  این شده که  بزرگان 
یکی  خانواده ها  و  نیست  خبری  هیچ  اسالمی  و  افغانی 
از پی دیگری فرو می پاشند. روزی نیست که یک کانون 
اقرار می کنند  کفار  نشود. خوِد همین  نابود  گرم خانواده 
قابلی و آشک شان، در دنیا  افغانی، مخصوصا  که غذای 
نظیر ندارد. اعتراف می کنند که اگر آزادی بیان به گونه ی 
افسار گسیخته در جامعه تبلیغ شود، آن کانون گرم خانواده 
که در مرکزش پلو و آشک به عمل می آید، از هم خواهد 
پاشید. البته این که صفت »افسار گسیخته« را برای آزادی 
بیان به کار می گیرند، نیز از این رو است که می دانند آزادی 

بیان خر است.
نه  و  هزار  پنج  ما  عزیز. وطن  افغانستان  به  بیاییم  حاال 
صد و شصت و سه سال تاریخ تثبیت شده دارد. در تمام 
این مدت ما آزادی بیان نداشتیم. آیا کسی ما را به خاطر 
نداشتن آزادی بیان از شهر بیرون کرد؟ البته اجانب ما را 
هر روز از شهر بیرون می کردند، اما به خاطر آزادی بیان 
که نبود. به خاطر پیداوار ما بود. چشم نداشتند که کشور 
ما را محاط به خشکه ببینند. قره قل و قروت ما زور شان 
دقیقا  روز  هر  داریم،  بیان  آزادی  که  حاال  ولی  می داد. 
به همین خاطر مورد تاخت و تاز اجنبی هستیم. نگویید 
چرا. می دانید که وقتی که یک افغان به وزیر و وکیل و 
عبرتی  چه  دیگران  نگذارد،  احترام  خود  رییس  و  حاکم 
خواهند گرفت. وقتی که ما از وزیر خود انتقاد می کنیم، 
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

جنازه باد
نویسنده: ایمل حیدری آزادی بیان 

برگردان: نسیم ابراهیمی
منبع: خبرگزاری فرانسه

اندکی پس از سقوط طالبان در پایان سال 2001، دروازه های 
چندین سالُن خال کوبی به روی شهروندان کابلی گشوده شدند؛ 
اما پس از گذشت  زمان کوتاهی، با تحت فشار قرار گرفتن 
از سوی مالها و مقام های دولتی، دامن این مکان های فانتزی 
از شهر برچیده شد. خال کوبی در دین اسالم،  گناه و معصیت 
پنداشته می شود. رضا می گوید، کسانی  که در بازوان شان 
خال کوبی دارند، می گویند، این  کار از گسترش ُمد  جلوگیری 
نمی تواند. رضا می گوید که مشتریانش مردان و تعدادی از زنانی 
اند که همه ی شان طرد شده اند و اکنون در پی ماجراجویی در 
زندگی شان اند.

»قلب شکسته« تصویر یک دوست است که در جنگ های 
ویران گر از بین رفته است. خال کوب   شوندگان، بیش تر اوقات 
سوژه های تاریک و تراژیک را انتخاب می کنند، تعدادی هم 
هستند که سوژه های عاشقانه و تصویر یک دختر مقبول را انتخاب 
می کنند. رضا از جای خود می خیزد و با اشاره ی دستش، تصاویری 
را نشان می دهد و می گوید که این تصاویر را برای مشتریانش 
توصیه می کند که برای خال کوبی باالی پوست مناسب می باشند.

ُمِد جدید در دیدگاه مالهای افغانستان
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21 جنوری: قمار با پول سایبری
در این روز برای اولین بار دو کازینو در الس وگاس 
قبول  هم  بیت کوین  مشتریان  از  که  کردند  اعالم 
می توانستند  قماربازان  ترتیب  این  به  و  می کنند 
کنند.  بازی  نقد،  پول  شدن  تمام  از  نگرانی  بدون 
آنالین  دیجیتال  پول  نوعی  می توان  را  بیت کوین 
و  رد  و  معامله  و  ندارد  مرکزی  بانک  که  دانست 
تاکنون  انجام می شود، هرچند  روی شبکه  آن  بدل 
به  ارز  یا  »پول«  عنوان  به  را  آن  کشورها  عمده ی 

رسمیت نمی شناسند.
با  کوتاهی  مدت   ظرف  دیجیتال  مالی  نوآوری  این 
استقبالی چشم ِگیر روبه رو شده، به طوری که ارزش 
است.  شده  برابر  صدها  سال  چند  از  کمتر  در  آن 
برای  که  چنان جدی شد  بیت کوین  سال ۲۰۱۴  در 
نخستین بار در اروپا، پولیس  فرانسه به چند نفر که 
بیت کوین مبادله می کردند و وام می دادند، حمله و 
۳۸۸ بیت کوین )معادل نزدیک به ۲۷۳ هزار دالر( را 

ضبط کرد.
پدیده های  و  بیت کوین  رایج شدن  می رسد  نظر  به 
را ،  اقتصاد  به مرور  نوینی مثل آن روندی است که 
دست کم برای کسانی که پول دارند، دگرگون می کند. 

۸ فبروری : مکدونالد در ویتنام
هوشی مین رهبر انقالبی ویتنام بود. پس از این که 
با شکست  نیروهای ویتنام شمالی  ویت کنگ ها و 
را  سایگون  امریکا  به  وفادار  و  امریکایی  نیروهای 
نام  و  شد  تشکیل  متحد  ویتنام  کردند،  تسخیر 
هوشی  به  کمونیست  رهبر  احترام  به  سایگون 
سایگون  رسمی  نام  اگر چه  کرد.  پیدا  تغییر  مین 
جمهوری  کشور  رسمی  نام  و  مین  هوشی  اکنون 
اولین  فبروری    ۸ در  است،  ویتنام  سوسیالیستی 
شعبه  ی رستوران های زنجیره ای مکدونالد در ویتنام 

افتتاح شد.
البته پیش از مکدونالد پای برخی مارک های غربی 
دیگر به ویتنام باز شده بود. مکدونالد در بیش از ۱۰۰ 
کشور شعبه دارد و برای بسیاری مثل یک سمبول 
نخست وزیر  داماد  اما  است.  امریکایی  سرمایه داری 
در کشور  را  آن  اولین شعبه ی  ویتنام سوسیالیست 

به راه انداخت.
تالش کمپنی های عظیم برای یافتن بازارها و منابع 
اقتصاد  که  است  روندهایی  از  آن،  تبعات  و  جدید 
جهان را در سال ۲۰۱۴ شکل داده و در سال پیش رو 

شکل خواهد داد.
20 مارچ: توافق اروپا برای نظارت بر بانک ها
به دنبال بحران سال ۲۰۰۸، که بانک ها و مؤسسه های 
فزاینده  به طور  خواسته  این  بودند،  آن  عامل  مالی 
مطرح شد که نظارت بر فعالیت های بانکی و مالی 
از مردم عادی و معترضان  با بروز بحران  باال برود. 
سیاست مداران  و  اقتصاددانان  تا  گرفته  خیابانی 
باید  بازار  که  غالب  ایده ی  این  به  بسیاری  مطرح، 

مطلقا آزاد باشد، شک کردند.
آزاد بودن غول های بانکی و مالی در پرداخت هرچه 
پدید  بحرانی  آن  نظایر  و  سفته بازی  وام،  بیش تر 
آورد که مقابله با آن در بسیاری از کشورها تنها با 
کمک های هنگفت دولت ها به بانک های در معرض 
ورشکستگی ممکن بود. سایه ی بحران در بسیاری 
از کشورهای اروپایی سنگین تر بوده و سیاست های 

ریاضتی نارضایتی بسیاری را برانگیخته اند.
پس  اروپا  اتحادیه ی  اقتصادی  رهبران  مارچ   ۲۰ در 
مشترک  سیستم  یک  سر  بر  طوالنی  مذاکراتی  از 
کردند.  توافق  بانکی  جدید  ساماندهی  و  نظارت 
میلیارد   ۵۵ مشترک   صندوق  توافق،  این  مطابق 
واحدی  سیستم  و  بانک ها  به  کمک  برای  یورویی 
در معرض خطر  بانک های  بازسازی  و  نظارت  برای 

تشکیل شد.
آپریل: سرمایه  در قرن 21

در آپریل ۲۰۱۴ ترجمه ی انگلیسی کتابی منتشر شد 
که بحث در باره ی آن تا ماه ها 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 

گردآوری شده، به روند نابرابری ثروت می پردازد.
این کتاب  فرانسوی، در  اقتصاددان  پیکتی،  توماس 
و  پولدارها  شدن  پول دارتر  روند  که  می دهد  هشدار 
فقیرتر شدن فقیرها به چنان مرحله ای رسیده است 
موروثی«  »سرمایه داری  به  بازگشت  مسیر  »در  که 
توسط  نه  اقتصاد  گلوگاه های  آن  در  که  داریم  قرار 
افراد توانا، که از سوی سلسله های خانوادگی کنترول 

می شود«.
کتاب  برای یک  که  به شکلی  پیکتی  توماس  کار 
پرفروش  کتابی  به  بود،  کم سابقه  اقتصادی  خشک 
را  او  کار  راستگرا  اقتصاددانان  از  برخی  شد.  تبدیل 
را  او  محافل چپ  در  برخی  و  دانستند  ایدیولوژیک 
ستودند. هرچند اقتصاددانان رادیکال تر پیش نهادهای 
او را رد کردند. صرف نظر از این ها، توجهی که به 
عمده ی  روند  یک  به  توجه  گویای  شد،  او  کتاب 
اقتصادی سال های اخیر بود: رشد نابرابری اقتصادی.

۲۶ می: پیوند غول های دارویی جوش نخورد
در این روز شرکت دارویی امریکایی فایزر اعالم کرد 
که پیش نهاد خود برای خرید رقیب بریتانیایی، یعنی 
آسترازنیکا را پس می گیرد. پیش نهاد فایزر برای این 
معامله ی بزرگ، بیش از صد میلیارد دالر بود. اهمیت 
این معامله آن قدر باال بود که دولت و پارلمان بریتانیا 
نیز وارد عمل شدند و رییسان دو شرکت برای ارائه ی 

توضیحاتی در این باره، در جلساتی حاضر شدند.
برخی در بریتانیا نگران بودند که فایزر پس از تصاحب 
آسترازنیکا بسیاری را بیکار کند. هم  چنین این نگرانی 
ممکن  بریتانیا  دارویی  تحقیقات  که  می شد  مطرح 
بود با تأخیر و مشکل مواجه شوند. سرانجام هیأت 
مدیره ی آسترازنیکا اعالم کرد، با قیمت پیش نهادی 
موافق نیست و فایزر هم پیش نهادش را پس گرفت.

11 جون: فرار بزرگ مالیاتی
اعالم شد که کمیسیون اروپایی رسما در باره ی امور 
مالیاتی اپل، استارباکس و فیات تحقیق خواهد کرد. 
در  شرکت ها  این  مالیاتی  امور  روی  تحقیق  تمرکز 
روش های  از  یکی  بود.  لوکزامبورگ  و  هالند  ایرلند، 
شرکت های چندملیتی برای 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، به طور صوری معامله می کند و به 
این ترتیب سودش پایین تر نشان داده شده و کمتر 

مالیات می دهد.
محورها  از  یکی  اروپایی  کمیسیون  تحقیق  در 
شیوه  این  از  شرکت ها  احتمالی  استفاده ی  بررسی 
بود. شیوه های قانونی شرکت هایی چون اپل، گوگل، 
آمازون و استارباکس برای دور زدن نظام مالیاتی در 
است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  بارها  اخیر  سال های 
یک ماه پیش از تحقیق کمیسیون اروپایی و در می 
چند  به  که  کرد  اذعان  کردیت  بانک سو یس   ۲۰۱۴
دارایی های شان  کردن  پنهان  در  امریکایی  شهروند 
ناگزیر  بانک  این  کرده.  مالیات کمک  از  فرار  برای 

شد ۲.۶ میلیارد دالر جریمه بپردازد.
به  کمک  برای  بزرگ  جریمه ی  جوالی:   ۳0

ایران
در ۳۰ جوالی اعالم شد که بانک فرانسوی »ب.ان.پ 
از ماه ها مذاکره موافقت کرده است به  پاریبا« پس 
بپردازد.  جریمه  دالر  میلیارد   ۹ نزدیک  امریکا  دولت 
دلیل پرداخت این جریمه ی هنگفت این بود که این 
بانک به ایران، سودان و کیوبا در دور زدن تحریم های 

امریکا کمک کرده بود.
پیش تر بانک های دیگری هم به طور مشابه جریمه 
که  بود  جریمه ای  سنگین ترین  این  اما  بودند؛  شده 
دولت امریکا برای نقض تحریم ها علیه یک مؤسسه 

وضع کرد.
آگست: جنگ تحریم ها

بود.  خبرساز   ۲۰۱۴ سال  آغاز  از  اوکراین  تحوالت 
و  داخلی  جنگ  روسیه،  هوادار  دولت  سرنگونی 
به  منضم شدنش  و  کریمه  جدا شدن شبه جزیره ی 
مخالفان  بودند.  اتفاقات  از عمده ترین  برخی  روسیه 
سعی  مرحله  چندین  در  اروپا  و  امریکا  در  کرملین 
و  انرژی  صنعت  علیه  تحریم هایی  اعمال  با  کردند 

بانک های روسیه، این کشور را وادار به عقب نشینی 
از سیاست هایش در شرق اوکراین کنند.

تغییر  را  تنها سیاست هایش  نه  پوتین  اما والدیمیر 
نداد، که برای 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 ۲۰۱۴ هرچند نشانه هایی از لرزان 
این  دولت  اما  می شود؛  دیده  روسیه  اقتصاد  بودن 
از  تحریم ها  به خاطر  که  کرده  اعالم  صراحتا  کشور 

مواضعش کوتاه نمی آید.
1۹ سپتامبر: علی بابا به نیویورک می رود

در  علی بابا  چینی  شرکت  سهام   ۲۰۱۴ سپتامبر  در 
دالر   ۶۸ آن  سهم  هر  شد.  عرضه  نیویورک  بورس 
سهام  عرضه ی  آغاز  با  اما  بود؛  شده  قیمت گذاری 
دالر فروش رفت.  نیویورک، هر سهم ۹۱  بورس  در 
علی بابا شرکتی است که خدمات معامله ی ا نترنتی 
ارائه می کند و ارزش سهام آن در بازار بیش از ۲۰۰ 

میلیارد دالر برآورد می شود.
سهام،  عرضه ی  نخست  روز  در  تنها  شرکت  این 

بیش تر از ۲۱ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.
اکتبر: چین امریکا را گرفت

برآوردهای صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر نشان 
داد که تولید ناخالص داخلی چین به سطحی باالتر 
با احتساب  البته این مسئله  از امریکا رسیده است. 
 )ppp( خرید  قدرت  برابری  حسب  بر  قیمت ها 
پول های هر کشور است و اگر تولید ناخالص داخلی 
دالر  برحسب  و  اسمی  قیمت  حسب  بر  کشور  هر 
اقتصاد  امریکا هم چنان بزرگ ترین  اندازه گیری شود، 

جهان است.
اخیر رشد خیره کننده ای  اقتصاد چین در دو دهه ی 
سال  بیست  ظرف  آن  حجم  که  به طوری  داشته، 
به  توجه  با  البته  است.  شده  برابر  بیست  تقریبا 
جمعیت باالی چین و با در نظر گرفتن درآمد سرانه 
برای هر چینی، این کشور هنوز آن قدرها ثروت مند 
نیست. کند شدن احتمالی رشد اقتصاد چین یکی از 
نگرانی هایی است که بسیاری برای اقتصاد جهان در 

سال های پیش رو دارند.
نوامبر: طالی سیاه به خاک سیاه نشست

با  سیاه،  طالی  طالیی  سال های   ۲۰۱۴ نوامبر  در 
گرفت  پایان  دالر،  صد  بشکه  ی  باالی  قیمت های 
به سرعت سقوط  بازارهای جهانی  نفت در  و قیمت 
کرد. این سقوط به ترتیبی بوده که قیمت نفت به 
است.  رسیده  اخیر  سال  پنج  در  سطح  پایین ترین 
یکی از دالیل عمده ی پایین آمدن قیمت نفت، باال 
است.  بوده  سعودی  عربستان  طرف  از  تولید  رفتن 
کاهش  برای  نوامبر  ماه  در  اوپک  عضو  کشورهای 
سطح تولید به توافق نرسیدند و به این ترتیب، روند 

کاهش قیمت نفت ادامه یافت.
نفت  قیمت  اگر  است، حتا  گفته  عربستان سعودی 
را  تولیدش  به ۲۰ دالر هم برسد، حاضر نیست که 
پایین بیاورد. برخی می گویند، عربستان می  خواهد با 
پایین آوردن قیمت تولید نفت شیل را غیراقتصادی 
کند و سهمش از بازار را از دست ندهد. برخی هم 

دلیل این رفتار را سیاسی می دانند.
از  یکی  فوسیلی  سوخت های  به  وابستگی  کاهش 
روندهایی است که برای اقتصاد جهان در سال های 

پیش رو پیش بینی می شود.
دسامبر: زمستان سرد برای روبل

روبل،  بود.  سردی  ماه  روسیه  اقتصاد  برای  دسامبر 
کرد  سقوط  کوتاهی  مدت  ظرف  روسیه،  پول  واحد 
ارزش  شد.  تضعیف  خارجی  ارزهای  مقابل  در  و 
کرد.  سقوط  درصد   ۱۵ هفته  یک  ظرف  تنها  روبل 
به  مردم  هجوم  با  ملی  پول  ارزش  پایین آمدن  این 
فروشگاه ها همراه شد. برخی شرکت های خارجی هم 
را  روسیه  در  سفارش  پذیرش  و  محصوالت  فروش 

متوقف کردند.
اقتصاد روسیه در سال های اخیر رشد باالیی داشته؛ 
اما بخش زیادی از آن متکی به صادرات نفت و گاز 
قیمت  سقوط  با  همزمان  روبل  سقوط  است.  بوده 

جهانی نفت بود. )بی بی سی(
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بگو مگو از

خبرنگار ناراضی طنزی نوشته زیر نام »وزیر پوهوهو « 
و ذکی دریابی این طنز را در اطالعات روز منتشر کرده 
بررسی  کمیسیون  به  را  دریابی  یک بار  رهین  است. 
بود،  خودش  آن  رییس  که  رسانه ای  تخطی های 
فراخواند. حاال که رهین وزیر فرهنگ نیست، کمیسیون فرهنگی سنا مدیرمسئول 
روزنامه ی اطالعات روز را فراخوانده است تا از آبروی وزیر فرهنگ در آن کمیسیون 

دفاع کنند.
اعتبار  و  آبرو  و  شهرت  برای  پوهوهو «  »وزیر  طنز  این  آیا  این جاست،  من  سوال 
در  وزیر صاحب  تحقیقی شخص  مقاله ی  یا  است  زیان مندتر  فرهنگ  سابق  وزیر 
مورد ابوحنیفه که تمام مأخذهای آن google.com بود؟ این طنز به هر حال، 
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.
می تواند  روز  چند  مقاله ای  چنین  با  دیگر  کشور  یک  فرهنگ  وزیر  کنید  تصور 

کرسی اش را حفظ کند؟

خبرنگارانراحمايتميكنيم!
روزنامه ي  امتیاز  صاحب  و  مدیرمسئول  دریابي،  ذکي 
اطالعات روز و هادي دریابي، متصدي ستوِن خبرنگار 
ناراضي این روزنامه از سوي کمیسیون فرهنگي مجلس 

سنا به دادستاني معرفي شده است. ظاهراً، هنوز حکم جلبِ شان صادر نشده است.
ناراضي  پیش، هادي در ستون خبرنگار  ماه  قرار است که حدود دو  این  از  قضیه 
سید  فرهنگ-  و  اطالعات  پیشین  وزیر  مورد  در  طنزي  روز،  اطالعات  روزنامه ي 
آدرس  از  روزها  آن  رهین   بود.  نوشته  پوهوهو   وزیر  عنوان  تحِت  رهین-  مخدوم 
کمیسیون تخطي های رسانه اي بر اطالعات روز فشار آورد، ولي ظاهراً ره به جایي 
نبرد. حاال  با استفاده از کمیسیون امور فرهنگي مجلس سنا، این مسئله را تازه کرده 
است. کمیسیون فرهنگي مجلس سنا  به هیچ وجه و مطابق به هیچ قانوني، صالحیت 
معرفي خبرنگاري را به دادستاني ندارد. در سوي دیگر مسئله، دادستاني باید متوجه 
این مسئله باشد که این شکایت از سوي کمیسیون فرهنگي مجلس سنا، جایگاه 
و مشروعیت قانوني ندارد و نباید آله ي دسِت هر نهاد و شخصیت حقوقي-حقیقي 
شود. سناتوراني که دانش حقوقي دارند و مي فهمند که این اقدام کمیسیون فرهنگي 
مجلس سنا، خارج از قانون و صالحیت هاي مجلس سنا است و به آبرو و حیثیت این 
مجلس لطمه مي زند، باید جلو این خودسري ها را بگیرند و نگذارند سوء استفاده از 

نهادهاي دولتي توسط سیاست مداران، به یک هنجار تبدیل شود.
در چنین اوضاع که قانون و اتوریته ي دولتي آله ي دست اراکین دولتي قرار گرفته 
است، از آقایان ذکي دریابي و هادي دریابي و هر خبرنگاري که مورد برخوردها و 
اقدام هاي غیرقانوني قرار بگیرد، در هر سطح و شرایطي، شدیداً حمایت مي کنیم و 

نمي گذاریم شکستن قانون، هنجار شود. 
ذکي تنها نیست!

هادي تنها نیست!

همهیژورناليستانحرامزادهاند؟
پیشین اطالعات  همین حاال در شبکه ی ژوندون، وزیر 
و فرهنگ کشور )مخدوم رهین( با ذکر نام فهیم دشتی، 
»بچه  صفت  با  ژورنالیستان،  ملی  اتحادیه ی  رییس 

پنجشیری قیج«، خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور را »حرامزاده ها« خطاب کرد.
افغانستان نمایندگی  از فرهنگ جامعه ی بزرگی به نام  پ.ن: کسی که چندین سال 
کرد، فرهنگی به این زیبایی از خود به نمایش می گذارد که با استفاده از تریبون رسانه، 

تمام گردانندگان رسانه ها را »حرام زاده« می خواند.
ندیده ام حالل زاده ای که باشد چنین!

حضرت وهریز

خادم حسین کریمی 

علی شیر شهیر







اخالِقروبهزوالدموكراسی
روز«  »اطالعات  روزنامه ی  مدیرمسئول  دریابی«،  »ذکی 

در صفحه اش نوشته:
»چندماه از نوشته ی خبرنگار ناراضی تحت عنوان »وزیر 
پوهوهو!« می گذرد. در این مدت دو بار کمیسیون تخطی رسانه ها جلسه کرده و هنوز 
به ما نرسیده است. در حالی که فیصله ی شان صادر شده است که من  فیصله ی شان 
نمی دانم. حاال کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشرانو جرگه دنبال آن نوشته را گرفته 
و بر خالف قانون در یک هفته دو بار احضار داده است. این احضار بی ربط به گفته های 
مخدوم رهین نیست. او سعی کرده در لباس شیک روشنفکری، حسابش را از آدرس 

این کمیسیون پس بگیرد«.
دهه  یک  که  بود  فرهنگ  وزیر  بی خاصیت ترین  نکرده اش،  کارهای  استناد  به  رهین، 
وباِل گردن فرهنِگ این مملکت شده بود. حاال پس از رفتنش هم زهرش را به ذکی 
و روزنامه اش می چکاند. 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 زواِل دموکراسی نگران شد و بر بی پناهی روزنامه نگار باید گریست.
ندارد،  را  کابینه اش  معرفی  ماه  هنوز عرضه ی  از سه  باشد حکومتی که پس  قرار  اگر 
دست به یخن آزادی بیان بیاویزد و مشت قساوت و انتقام بر دهن روزنامه نگار بکوبد، 
بهتر همان که هم چنان معلق در فضای چانه زنی کودکانه و معوق در زمیِن سیاست 

گربه جنگی بماند!
بر جامعه ی  از همین سنگر شروع می شود.  و  مقاومت همین جا  نظر می رسد جای  به 
از ذکی عزیز حمایت کنند  مدنی، روزنامه نگاران و فرهنگیان و دانشگاهیان است که 
و نگذارند دست انتقام جویان فاسدی مانند مخدوم رهین، از آستین »مشرانو جرگه« و 

»کمیسیون تخطی رسانه ها« درآید!

سال Hamza Vaezi 2۰۱4 حمزه واعظی
نبض اقتصاد کجا می زد؟
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پيگريني: براي قهرماني
 بايد 87 امتياز بگيريم

اولين نقل و انتقاالت
 جنوری در بوندس ليگا

ونگر: الکسيس مي تواند
 بهترين بازيکن فصل شود

در آستانه ی کریسمس نقل و انتقاالت زمستاني در حال شروع 
تیم هاي  به  جدید  بازیکنان  کاروان  نخستین  و  است  شدن 
تیم های  جدید  بازیکنان  نخستین  شده اند.   آلماني  رهسپار 
کاردیف  مهاجم  مولر،  متس  شدند.  معرفی  بوندسلیگایی 
از  با اف سی فرایبورگ به توافق  رسید. کوین کمپل  سیتی 
تیم رد بول سالزبورگ اتریش هم در ازای مبلغ ۱۲ میلیون 
یورو راهی تیم بحران زده ی بور سیا  دورتموند شد. او هم در 

خط حمله بازی می کند. 
وستفالن  زردهای  کره ای  بازیکن  وون ژی،  دونگ  مقابل  در 
نوه ی  اوزتونالی،  لوین  بازگشت.   آگسبورگ  قبلی اش  تیم  به 
اووه زه لر که با تیم زیر ۱۹ ساله های آلمان قهرمان اروپا شد 
هم با قراردادی قرضی از بایر لورکوزن  به وردر برمن پیوست. 
پی یر  و  درآمده  ولفسبورگ  عضویت  به  چین  از  ژانگ  ژیژه 
بنگتسان، مدافع سویدنی باشگاه اف سی کپنهاگن دانمارک 
با تیم  ماینتس به توافق رسیده است. آینتراخت فرانکفورت 
را به خدمت  باکو  تیم نفت چی  باالیف، دروازه بان  امیل  هم 

گرفته است. 

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال مدعي شد که الکسیس سانچز، 
از حاال از مدعیان اصلي کسب عنوان بهترین بازیکن فصل 
است. سانچز تا به حال ۱۴ گول برای آرسنال به ثمر رسانده و 
۳ بار 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 شانس های اصلی کسب عنوان بهترین 
بازیکن فصل دانست. او گفت: »الکسیس شانس زیادی برای 

کسب عنوان بهترین بازیکن فصل دارد«.
بازی گرفته می شود  ونگر  توسط  کناره ها  در  بیش تر  سانچز 
اعتراف  کناری  پست های  در  بودنش  مؤثر  به  هم  او  خود  و 
کرده، ولی با این حال، ونگر معتقد است که سانچز می تواند در 
میانه های میدان هم بازی کند. »قد و قامت سانچز برای پست 
مهاجم مرکزی مناسب است، ولی حتا می تواند در وسط خط 
هافبک بازی کند؛ زیرا تحرک باالیی دارد. در زمان بازیگری ام، 
در خط دفاع بازی می کردم. قد بلند بودم و دوست نداشتم با 
بازیکنان ریزنقش و پرتحرک تقابل داشته باشم. آن ها خیلی 
را  را عوض می کنند و کار مدافعان  سریع مسیر حرکت شان 
در  را  کاری  چنین  می تواند  هم  الکسیس  می کنند.  سخت 

میانه ی میدان انجام دهد«.

که  کرد  اعالم  منچسترسیتي   سرمربي  پیگریني،  مانویل 
امتیاز   ۸۷ برتر  لیگ  فصل  این  رقابت هاي  در  باید  تیمش 
کسب کند.  سیتی در حالی دیروز به مصاف وست بروم رفت 
که با ۳ امتیاز اختالف نسبت به چلسی در رتبه ی دوم  جدول 
بار  دو  اخیر،  فصل  سه  در  که  سیتی  دارند.  قرار  برتر  لیگ 
در روز پایانی قهرمان لیگ برتر شده، یک بار با ۸۹  امتیاز، 
هم امتیاز با منچستریونایتد و بار دوم با ۸۶ امتیاز و باالتر از 

لیورپول، به این مهم رسید.
دو  این  بین  چیزی  که  کرده  پیش بینی  شیلیایی  سرمربی 
کافی  فصل  این  در  تیمش  قهرمانی  برای  می تواند  امتیاز، 
امتیاز می توان  یا ۸۷  »با ۸۶  خبرنگاران گفت:  به  او  باشد.  
قهرمان شد. باید در نیم فصل دوم برای ۵۷ امتیاز جنگید؛ 
ضمن  این که ۶ امتیاز هم از نیم فصل دوم باقی مانده است؛ 
بنابراین هنوز می توان ۶۳ امتیاز گرفت. برای تیم های بزرگ 
نمی کنیم  فکر  این  به  ما  اما  است؛  مهم  همیشه  قهرمانی 
که فصل قبل چه کاری انجام دادیم یا چلسی چه نتایجی 
را  دادیم  انجام  گذشته  در  آن چه  باید  می گیرد.  همیشه 
ذهن مان  در  را  حال  همیشه  کنیم  سعی  و  کنیم  فراموش 

داشته باشیم؛ زیرا این  فصل، فصل متفاوتی است«.
نمانیا ماتیچ، هافبک چلسی  به تازگی اعالم کرد که تیمش 
می تواند در این فصل به چهار جام برسد؛ اما پیگرینی معتقد 
 است که رسیدن به این هدف بسیار دشوار است: »موفقیت 
که  جنوری  و  دسامبر  در  به ویژه  است؛  دشوار  جام  چهار  در 
 فشردگی بازی ها زیاد می شود. در این دو ماه، باید در مجموع 
۱۸ بازی انجام بدهید، کاری که ما سال گذشته انجام دادیم. 
 در مارچ و آپریل هم باید در نیمه نهایی و فاینل های جام های 
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«.

قانون جديد فان خال
 براي بازيکنان منچستريونايتد

راجرز: بازي بالوتلي
 به سيستم ليورپول نمي خورد

ونگر: آرسنال نسبت
 به سال قبل افت نکرده است

تالش منچسترسيتي براي خريد مانژوکيچ

داويد ويا: انريکه کامال مناسب بارسلوناست

ريالي ها و رد شايعه ی فروش گرت بيل

آلگري: به دنبال يک هافبک بازي ساز هستيم

مورينيو: حرف هايم
 در مورد وستهام احمقانه بود

فان خال: هدف ما 
قهرماني در ليگ برتر است

لوییس  که  کرده  فاش  میل  دیلي  نشریه ی 
وضع  با  منچستریونایتد،  سرمربي  فان خال، 
قانوني جدید، در تالش است تا بازیکنان  تیم 
را به هواداران نزدیک تر کند.  فان خال که این 
فصل هدایت شیاطین سرخ را برعهده گرفته، 
در  و  تیمش  قبولی کسب کرده  قابل  نتایج 

رتبه ی سوم جدول لیگ برتر قرار دارد.
با نزدیک کردن  تا  اکنون در تالش است  او 
هواداران به تیم، فاصله ای که فصل گذشته 
بین دو طرف به وجود آمد را از  بین ببرد. برای 
بازیکنان  به  فان خال  هدف،  این  به  رسیدن 
دستور داده که موتر های شان را وارد الدترافورد 
نکنند تا  مجبور باشند برای ورود به ورزشگاه، 

امضا  آن ها  به  و  شوند  رد  هواداران  بین  از 
گفت:  میل  دیلی  به  آگاه  منبع  یک  بدهند. 
»سرمربی از بازیکنان خواست تا به هواداران 
می کند  فکر  او  بدهند.  بیش تری  اهمیت 
هستند.  باشگاه  افراد  مهم ترین  که  هواداران 
بازیکنان عادت داشتند که بعد از بازی ها سریع 
اما اکنون  سوار موتر های شان شوند و  بروند؛ 
شرایط تغییر کرده است.  این تنها به الدترافورد 
محدود نمی شود. به تازگی در کارینگتون هم 
وقتی بازیکنان منتظر بس بودند تا به هوتل 
فالکائو  از  فنی  کادر  اعضای  از  بروند،  یکی 
عکس  هواداران  به  و  شود  پیاده  تا  خواست 
و امضا بدهد. دیدن این اتفاقات خوب  است«.

برندان راجرز، سرمربي لیورپول  اعالم کرد که 
سبک بازي ماریو بالوتلي، مناسب سیستم این 
فصل تیمش نیست.  بالوتلی که در تابستان 
به  میالن  از  یورویی  میلیون   ۲۰ انتقالی  با 
بار  دو  مدت  تنها  این  در  پیوست،  لیورپول 
برای سرخ ها گولزنی کرده و به همین دلیل، 

انتقادهای زیادی از او مطرح شده است.
می کنم  »فکر  گفت:  خبرنگاران  به  راجرز 
متوجه شده ایم که بازی او به سیستم ۳-۴-۳ 
نمی خورد. در این مدتی که او با  ما بوده، متوجه 
محوطه ی  اطراف  و  داخل  در  او  که  شدیم 
و  کردن  پرس  اما  می کند.  کار  بهتر  جریمه 
فشار آوردن به حریف  در بازی او وجود ندارد. 

اما ما باید بهترین بازی را از بازیکنانی که در 
اختیار داریم، بگیریم. این چیزی است که باید 
از پشت  بعد  بالوتلی  روی آن تمرکز کنیم«. 
سر گذاشتن محرومیت یک جلسه ای اش از 
می تواند  انگلیس،  فوتبال  اتحادیه ی  سوی 
تیمش را در دیدار امروز مقابل برنلی همراهی 
راجرز  بورینی،  محرومیت  به  توجه  با  و  کند 
است.  »مهم ترین  موضوع خوش حال  این  از 
سر  پشت  از  بعد  او  که  است  این  مسئله 
گذاشتن محرومیت، می تواند فردا بازی کند. 
اضافه شدن یک بازیکن  دیگر به تیم، به ویژه 
وقتی بوروینی به دلیل محرومیت غایب است، 

اهمیت زیادی دارد«.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال  معتقد است که 
تیمش نسبت یه یک سال قبل افت نکرده 
است. توپچی ها سال گذشته در این مقطع، ۳۶ 
امتیاز از ۱۷ بازی کسب کرده بودند و تنها یک 
امتیاز با لیورپول  صدرنشین فاصله داشتند. اما 
به  نزدیک  گذشته  تابستان  در  که  حالی  در 
۱۰۰ میلیون یورو برای  خرید بازیکنانی مانند 
الکسیس سانچز،  دنی ولبک، متیو دبوشی و 
کالوم چمبرز هزینه کردند، ۹ امتیاز نسبت به 
فصل گذشته کمتر دارند و ۱۵ امتیاز از چلسی 

صدرنشین عقب  هستند.  
ونگر به خبرنگاران گفت: »فکر نمی کنم که 
به  اگر  زیرا  باشد؛  کرده  افت  ما  تیم  کیفیت 
۵ بازیکنی که به خدمت گرفتیم، نگاه کنید، 
نمی  توانید بگویید که خرید هیچ کدام از آن ها 
یک ناکامی بوده است. نمی توانم انکار کنم 
کمتری  امتیازات  قبل  سال  به  نسبت  که 
داریم؛ اما این  به خاطر آن است که نتوانستیم 

از همه ی بازیکنان مان از ابتدای فصل استفاده 
کنیم. ما مصدومان زیادی داشتیم و این به 
ضررمان شد. ما  دبوشی و کوشیلنی را در یک 
مقطع سه ماهه و همزمان در اختیار نداشتیم. 
فاصله ی  علی رغم  است«.  زیادی  زمان  این 
ونگر  دارد،  چلسی  با  آرسنال  که  زیادی 
برای  تیمش می تواند  است که  معتقد  هنوز 
قهرمانی درلیگ برتر مبارزه کند: » باید ببینیم 
که دیدارهای کریسمس چطور پیش می روند. 
شرایط می تواند تغییر کند. ۳-۴ دیدار بعدی 
مهم هستند. چلسی مطمئنا برای  قهرمانی 
می جنگد. آیا رقابت قهرمانی تنها بین چلسی 
می توان  امروز  بود؟  خواهد  منچسترسیتی  و 
در  پیش  درازی  راه  هنوز  اما  شاید؛  گفت 
است. چلسی در چمپیونزلیگ بازی می کند 
و همین طور منچسترسیتی. جام حذفی هم 
نیز حضور  اتحادیه  هست و چلسی در جام 

 دارد. هنوز راه زیادی باقی مانده است«.

ماریو  خدرید  براي  دارد  قصد  منچسترسیتي 
مانژوکیچ، مهاجم اتلتیکومادرید در نقل و انتقاالت 
زمستاني تالش کند. با مصدومیت ادین ژکو، 
استفان یووتیچ و سرخیو اگوئرو، وضعیت خط 
در  نیست.  خوب  اصال  سیتی  من  حمله ی 
حال حاضر جیمز میلنر در خط حمله ی سیتی 
بازی می کند. روزنامه ی دیلی میل مدعی شد 
که سرمربی شیلیایی، قصد دارد مهاجم سابق 

اتحاد منتقل کند.  بایرن مونیخ را به ورزشگاه 
اتلتیکومادرید  به  به تازگی  که  کروات   مهاجم 
هدایت  تحت  خوبی  بسیار  عملکرد  پیوسته، 
رسانده  ثبت  به  خوبی  آمار  و  داشته  سیمئونه 
است. روزنامه ی دیلی میل مدعی شد که مانژو 
به دوستانش گفته که دوست دارد در لیگ برتر 
خدمت  به  برای  سیتی  این حال،  با  بزند.  توپ 

گرفتن او کار سختی را پیش رو خواهد داشت.

قرار  و  ریال  مقابل  شکست  از  پس  انریکه 
گرفتن در رده ی دوم، از سوی هواداران تحت 
فشار قرار گرفته است. او هنوز ترکیب ثابتی 
در حال  دایم  و  نکرده  انتخاب  بارسلونا  برای 
این حال،  با  است.  تیم  اصلی  سیستم  تغییر 
نتایج خوبی  او می تواند  ویا معتقد است که 
برای بارسا به ارمغان بیاورد. او گفت: »لوییس 

انریکه کامال برای این پست آماده بود؛ زیرا او 
شناخت کاملی از باشگاه دارد. مردم در بارسلونا 
او را دوست دارند. ابزار مناسبی هم در اختیار 
اوست. از زمان شروع مربی گری اش، تجربه ی 
مناسبی کسب کرده و کامال توانایی کسب 
موفقیت را دارد. امیدوارم بتواند فصل خوبی 

برای بارسا رقم بزند«.

ریال  باشگاه  که  کرد  ادعا  مارکا  نشریه ی 
فروش  به  حاضر  قیمتي  هیچ  به  مادرید 
گرت بیل در تابستان آینده نیست.  به تازگی 
نشریه ی دیلی اکسپرس ادعا کرد که باشگاه 
منچستریونایتد قصد دارد در تابستان آینده با 
انتقالی ۱۵۰  میلیون یورویی، گرت بیل را به 
خدمت بگیرد و پس از آن، نشریه ی آ.اس  در 
یک نظرسنجی، اعالم کرد که نزدیک به ۵۴ 
درصد از  هواداران با فروختن این بازیکن به 

این قیمت ، موافق هستند.   
 اما نشریه ی مارکا به نقل از منبعی ناشناس 
نوشت:  مادرید  ریال  باشگاه  رییس  قول  از 
»گرت بیل حتا با مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو نیز 
 فروخته نمی شود. او به این زودی ها ریال را 

ترک نمی کند. اگر بازیکنی وجود داشته باشد 
از  به مبلغ پیش نهادی  که ما هیچ توجهی 
باشیم،  نداشته  مختلف  باشگاه های   سوی 
مادرید  ریال  او  است.  بیل  گرت  بازیکن  آن 
را ترک نخواهد کرد. مهم نیست پیش نهاد 
چقدر باشد؛   ۱۵۰ میلیون یورو یا ۳۰۰ میلیون 
یورو !!!« گرت بیل که در تابستان ۲۰۱۳ با 
به  تاتنهام  از  یورویی  میلیون   ۱۰۰ انتقالی 
ریال پیوست، در این مدت چهار جام با ریال 
تیمش  برای  فاینل  سه  در  آورده  و  به دست 
گول زده است. با توجه به این که او تنها ۲۵ 
سال دارد و هنوز می تواند روزهای بهتری را 
است  بعید  باشد،  برنابئو  داشته  سانتیاگو  در 

ریالی ها حاضر به فروش او شوند.

مکس آلگري، سرمربي یوونتوس  تأیید کرد 
یک  گرفتن  خدمت  به  به دنبال  تیمش  که 
در  است.   جنوری  در  بازي ساز  یک  و  مدافع 
چند هفته ی اخیر شایعاتی در مورد احتمال 
به  بارسا،  مدافع  مونتویا،  مارتین  پیوستن 
اما  بود؛  شده  جنوری  منتشر  در  یوونتوس 
باشگاه  این  که  کرد  فاش  اکنون  آلگری 

به دنبال گزینه های دیگری هم هست. 
او به اسکای ایتالیا گفت: »می دانیم که برای 
بهتر شدن به چه چیزی نیاز داریم. مونتویا 
یک مدافع خوب است؛ اما هنوز برای بارسا 
هستند  هم  دیگری  بازیکنان  می کند.   بازی 
که ما می خواهیم به خدمت بگیریم. این که 
یا  باشد  کناری  دفاع  می خریم،  که  مدافعی 
خرید یک  اما  می کنیم؛  بحث  مرکزی،  بعدا 

بازی ساز هم بی ضرر است«.
آلگری تأکید کرد که تالش برای به خدمت 

بازی ساز جدید، به معنای خارج  گرفتن یک 
نیست.   برنامه هایش  از  پیرلو  آ  آندره  شدن 
 »مشکل با پیرلو؟ اصال. من تنها می خواهم 
از او بهترین بازی ها را بگیرم؛ زیرا او ۳۵ ساله 
است و من می خواهم او در شرایط  خاص، در 

بهترین شرایط باشد«.
سرمربی یووه تأیید کرد که بعد از     شکست 
خواسته  شاگردانش  از  ایتالیا،  سوپرکپ  در 
رقابت های  در  خوب  نتایج  کسب  با  تا 
کنند.  جبران  را  ناکامی  چمپیونزلیگ،  این 
هستیم؛  ناامید  و  عصبانی  بسیار  »ما 
خانه  به  را  جام  نتوانستیم  این که  به خاطر 
بیاوریم. یوونتوس باید یک قدم بلند بردارد. 
اروپایی  رقابت های  در  به  ویژه  مسئله  این 
اهمیت زیادی دارد. ما باید در لیگ قهرمان 
مسئله،  مهم ترین  می کنم  فکر  اما  شویم؛ 

کسب نتایج خوب در  اروپاست«.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي  اعتراف کرد که 
انتقادش از نمایش فصل گذشته ی وستهام 
و قرن نوزدهمي توصیف کردن آن، احمقانه 
فصل  آالردایس  سم  شاگردان  است.    بوده 
گذشته توانستند در استمفوردبریج با تساوی 
بدون گول چلسی را متوقف کنند؛  نمایشی 
که آقای خاص آن را به شدت مورد انتقاد قرار 
تیمش  دیروز  دیدار  آستانه ی  در  او  اما  داد؛ 
حریف  تیم  از  تعریف  به  وستهام،  مقابل 

 پرداخت.
مورینیو به خبرنگاران گفت: »فصل گذشته 
من چیزهایی در مورد وستهام گفتم... البته 
در مورد سبک بازی آن ها نبود؛ بلکه در مورد 
دقیقه ی  از  آن ها  کردن  تلف  وقت   شیوه ی 
به  نداشتم. من  بود که من دوست  بازی   ۲

احترام  مربی  یک  عنوان  به  آالردایس  سم 
می گذارم و همین  طور به عنوان یک انسان. 
او آدم بسیار خوبی است. او به عنوان یک 
مربی، دوران حرفه ای خیلی خوبی داشت و 
من خوش حالم که  او با وستهام نتایج خوبی 
نوزدهمی؟  قرن  فوتبال  است.  کرده  کسب 

بلی، حرف مسخره و ابلهانه ای بود«.
چهارم  رتبه ی  در  حاضر  حال  در  وستهام 
جدول لیگ برتر قرار دارد و مورینیو معتقد 
فصل  پایان  تا  می توانند  آن ها  که  است 
بتوانند  آن ها  »اگر  کنند.   را  حفظ  رتبه  این 
فصل  مربی  شوند،  چهارم  فصل  پایان  در 
زیرا  تیم فصل، وستهام؛  و  آالردایس خواهد 
که  سرمایه گذاری  ای  با  دست آوردی  چنین 

وستهام کرده، فوق العاده است«.

منچستریونایتد   فان خال، سرمربي  لوییس 
امیدوار است که تیمش این فصل بتواند 
در  شود.   انگلیس  برتر  لیگ  قهرمان 
این  رقابت های  از  هفته   ۱۷ که  حالی 
یونایتدها  شده،  سپری  برتر  لیگ  فصل 
به  چلسی،  نسبت  اختالف  امتیاز   ۱۰ با 
هیئت  دارند.  قرار  جدول  سوم  رتبه ی  در 
اصلی  هدف  منچستریونایتد  مدیره ی 
به  رسیدن  را  فصل  این  در  باشگاه 
فان خال  اما  اعالم  کرده؛  چمپیونزلیگ 

به دنبال اهداف بزرگ تری است. 
و  هالند  »در  گفت:  خبرنگاران  به  او 
اهمیت  نیم فصل هم  در  قهرمانی  آلمان، 
دارد. اما در پایان فصل، این موضوع دیگر 
اول  باید  که  است  آن  زمان  نیست.  مهم 
شوید،  کریسمس  قهرمان  این که  شوید. 

در  قهرمانی تان  احتمال  زیرا  است؛  خوب 
هرچند  می کند؛  بیش تر  را  فصل  پایان 
تضمینی برای آن وجود  ندارد. بزرگ ترین 
فصل  پایان  در  قهرمانی  دست آورد، 
پایان  در  قهرمانی  هم  ما  هدف  است؛ 
است.  نتیجه  بهترین  این  است.  فصل 
این  مسئله  مهم ترین  دنیای  فوتبال،  در 
است که شماره یک باشید. هدف ما اول 
شدن است. رسیدن به این هدف همیشه 
ببینید.  این  را  می توانید  نیست؛  آسان 
باشگاه  مدیران  که  است  دلیل  همین  به 
در  گرفتن  قرار  ما  هدف  کردند،  اعالم 
جمع ۴ تیم اول است؛ اما من، کادر فنی 
بیش  چیزی  می  کنیم  سعی  بازیکنانم  و 
به دست  را  می رود  انتظار  ما  از  آن چه  از 

بیاوریم«.
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اطالعات روز: مجلس نمایندگان هفته ی 
گذشته برای معرفی اعضای کابینه ی جدید 
به رییس جمهور و رییس اجرایی یک هفته 
مهلت داد که امروز این مهلت پایان می یابد. 
حال برخی از نمایندگان مجلس می  گویند 
معرفی  عبداهلل  و  غنی  اشرف  اگر  که 
کابینه  را بیش تر به تأخیر بیندازند، مطابق 
قانون اساسی رییس جمهور را به مجلس 

فرامی خوانیم.
صالح محمد سلجوقی، معاون دوم مجلس 
دیروز گفت که اگر کابینه در مهلت تعیین 
طریق  از  مجلس  این  نشود،  معرفی  شده 
فشار  دولت مردان  به  خود  صالحیت های 
می آورد. به نقل از طلوع نیوز، محمد عبده، 
قضایی مجلس  و  رییس کمیسیون عدلی 
نیز گفت: »موضوع خواستن رییس جمهور، 
آن  از  پیش  اما  بود؛  خواهد  گزینه  آخرین 
از  پیمود،  را  دیگری  راه های  که  می شود 
جمله مطرح کردن تقاضای مردم و صحبت 

حضوری با مسئوالن«.
هفته ی  پنج شنبه   روز  به  جمهور  رییس 
گذشته به بی بی سی گفت که بحث در مورد 
اختیارات ریاست اجرایی و بررسی معیارها 
معرفی  در  تأخیر  باعث  نامزدوزیران،  برای 
کابینه ی جدید شده است. اما ریاست اجرایی 
می گوید، بحث روی کابینه جریان دارد و 
به مجلس  نزدیک اعضای آن  آینده ی  در 
معرفی می شوند. سه ماه از تشکیل حکومت 
اعضای  هنوز  اما  می گذرد؛  ملی  وحدت 

کابینه ی آن به مجلس معرفی نشده اند.
در حال حاضر تمام وزارت ها و ریاست های 
اداره  سرپرستان  از سوی  حکومت  کلیدی 
می شوند. در همین حال، شماری از نهادهای 
مدنی و نمایندگان مجلس تأکید دارند که 
نمی کنند.  مسئولیت  احساس  سرپرستان 
جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی دو روز 
پیش در نشست خبری در کابل اعالم کرد 
و  وزارت ها  و بی سرنوشتی  کابینه  نبود  که 
و  اقتصادی  بی ثباتی  باعث  مهم  ادار ه های 
مشکالت امنیتی شده است. احمد زکی، از 
مسئوالن این جنبش در این نشست از دو 

مسئله ابراز نگرانی کرد.
او گفت که از یک سو اعضای کابینه ی جدید 
معرفی نشده و از سوی دیگر بودجه ی سال 

مسئله  دو  این  است؛  نشده  تصویب  آینده 
باعث افزایش بی ثباتی اقتصادی و امنیتی 
از سران حکومت وحدت  شده است. زکی 
این مشکالت  رفع  برای  ملی خواست که 
هرچه زودتر روی کابینه ی جدید به توافق 

برسند.
شکایت  گذشته  هفته ی  چند  جریان  در 
جمله  از  اجتماعی،  رسانه های  کاربران 
معرفی  تأخیر  مورد  در  نیز  فیس بوک، 
کابینه ی جدید افزایش یافته است. به باور 
این کاربران، تأخیر در معرفی کابینه ی جدید 
باعث نگرانی و سردرگمی مردم شده و اگر 
معرفی  را  نامزدوزیران  به زودی  حکومت 
نکند، مشکالت جدیدی در کشور به وجود 

خواهند آمد.

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 نشده اند. خان 
جان الکوزی، معاون این اتاق دیروز گفت که ارزش مواد 
به 3.8  اول سال روان  ماه  پاکستان در شش  از  وارداتی 
میلیارد دالر رسید که این رقم در سال گذشته 5 میلیارد 

دالر بود.
میزان  مدت  این  در  برعکس،  که  گفت  بی بی سی  به  او 
یافته   افزایش  درصد   5 پاکستان  به  افغانستان  صادرات 
است. بیش ترین صادرات کشور را میوه و گیاهان دارویی 
تشکیل می دهند. الکوزی علت کاهش میزان واردات اموال 
به افغانستان را خروج نیروهای خارجی خواند و گفت که 
این مسئله باعث افزایش بی کاری و کاهش درآمدها شده 

است.
او افزود، به همین دلیل، میزان تقاضا در بازارها نیز کاهش 
یافته  است. الکوزی گفت که حمله ی اخیر بر یک مکتب 
نظامی در پشاور پاکستان بر کاهش واردات افغانستان از 
پاکستان تأثیر گذاشته است. به گفته ی او، بعد از این حادثه 
محدودیت هایی برای مهاجران افغان وضع شده که این 

مشکالت تأثیر  مستقیم بر میزان واردات داشته است.
الکوزی می گوید که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان 
کاهش  که  گفت  او  می کردند.  تجارت  کشور  دو  میان 
افزایش قیمت  بر  تأثیر زیادی  پاکستان  از کشور  واردات 
اجناس در کشور نداشته  است. او علت ثبات قیمت ها را 
مواد  قیمت  نشدن  بیش تر  و  نفت  قیمت جهانی  کاهش 

غذایی در جهان عنوان کرده است.
دلیل  به  شهروندان  حاضر  حال  در  که  گفت  الکوزی 
کرده اند.  بسنده  مصارف  حداقل  به  اقتصادی،  مشکالت 
پاکستان، ایران و چین از کشورهای مهم طرف معامله ی 

در  که  می شود  گفته  هستند.  کشور  بازرگانان  و  تاجران 
از  تجارتی کشور  اموال  بیش تر  جریان  سال های گذشته 

پاکستان وارد شده است.
در همین حال، خان جان الکوزی می گوید که از جمله ی 
وعده های متعدد  مقام های پاکستانی، تنها به حل دو مسئله 
پرداخته شده است. او افزود که تا کنون مقام های پاکستانی 
موضوع پاسپورت، ویزه و مسئله ی جواز را حل کرده، اما 9 

مورد توافقات دیگر هنوز با این کشور حل نشده اند.
محمد اشرف غنی در سفرش به اسالم آباد  با مقام های 
پاکستانی  راجع به  مشکالت ترانزیتی و تجاری گفت و گو 
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 می شود که پاکستان به توافق خود 

عمل می کند، یا خیر.
که  دارند  تأکید  صنایع  و  تجارت  اتاق  مقام های  حاال 
هنوز  پاکستان  مقام های  ماه،  یک  از  بیش  گذشت  با 
مسافر  دیگر،  سوی   از  نکرده اند.  عمل  خود  تعهدات  به 
قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع دیروز گفت 
که مشکالت تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان 
هنوز حل نشده اند. او به صدای امریکا گفت که به زودی 
یک هیأت تجاری به منظور مذاکرات و حل مشکالت و 
اسالم آباد  به  دو کشور  میان  ترانزیتی  و  تجارتی  مسایل 

سفر می  کند.
اما او ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده در سفر هیأت 
افغانی به اسالم آباد، این مشکل حل شود. قوقندی در ادامه 
افزود که حکومت پاکستان برای حل مشکل تاجران افغان 
90 روز وقت تعیین کرده و هنوز این موعد پایان نیافته 
باقی مانده  روزهای  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  او  است. 

مشکالت تجاری میان دو کشور حل شوند.
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