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اشرف غنی بیش از ۳۰ مقام
 محلی هرات را برکنار کرد
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سربازان جهل

پایان مأموریت آیساف در افغانستان؛
پیامدهای مثبت و منفی آن برای 

منطقه چه بود؟

کیله که نمی خری...

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
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هماکنونکهمینویسم،درساعتهایپایانیششمجدی1393قرار
دارم.درچنینروزینیروهاینظامیاتحادجماهیرشوریسابقوارد
افغانستانشدند.نوشتههاییوجوددارندکهمدعی»شکست«نیروهای
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کهاتحادجماهیرشورویافغانستانراترککرد،حکومتمقتدر،اقتصاد
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استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان
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اطالعاتروز: وزارت امور داخله اعالم کرد که 
طالب  شورشی   ۴۴ امنیتی  نیروهای  عملیات  در 
شده اند.  زخمی  آنان  دیگر  تن  هشت  و  کشته 
روزنامه ی  به  وزارت  این  ارسالی  خبرنامه ی  در 
عملیات  این  در  که  است  آمده  روز  اطالعات 

نیروهای  به دست  نیز  سبک  جنگ افراز  مقداری 
مربوطات  در  عملیات  این  است.  افتاده  امنیتی 
خوست،  پکتیکا،  قندهار،  غزنی،  والیت های 
ارزگان، بدخشان، جوزجان، سرپل، لوگر و کنر از 
سوی اردوی ملی، امنیت ملی و پولیس راه اندازی 

شده است. بر اساس خبرنامه ی وزارت داخله، این 
عملیات برای پاک سازی بعضی از مناطق از وجود 
مربوطات  در  بهتر  امنیت  تأمین  و  هراس افگنان 
این والیت ها راه اندازی شده بود. در خبرنامه  آمده 
است که هم چنان نیروهای پولیس ملی ۱۱ حلقه 

قندهار،  پروان،  والیت های  مربوطات  از  را  ماین 
پکتیا و هلمند کشف و خنثا کرده اند. بر اساس این 
خبرنامه، این ماین ها به تازگی از سوی شورشیان 
تروریستی  و  تخریبی  اعمال  منظور  به  طالب 

جاسازی شده بودند.

خصوصی  سکتور  انکشاف  عمومی  رییس 
تخنیکی  مشکالت  که  می گوید  تجارت   وزارت 
توافق نامه ی APTTA  و نبود اراده ی سیاسی 
میان مقام های دو کشور موجب ایجاد مشکالت 
عبدالرحیم  است.  شده  افغانی  تاجران   برای 
است.  سیاسی  مشکل  »اول  گفت:  سعیدی 
طرف،  هر دو  در  سیاسی  الزم  و  کافی  اراده ی 
وجود  توافق نامه  تطبیق  برای  پاکستان،  به ویژه 

ندارد«.
و  کرد  عنوان  تخنیکی  مسایل  را  دوم  دلیل  او 
مذاکرات   مرحله ی  آخرین  در  »متأسفانه  گفت: 
از  مسلکی  افراد   APTTA توافق نامه ی  روی 
روند مذاکرات دور شدند و در عوض اشخاصی 
که  کردند  درج  توافق نامه  در  مواردی  و  آمدند 

سبب مشکالت گردید«.
رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی عالوه 

از وضیعت فعلی و  بیرون رفت  می کند که برای 
مشکالتی که تاجران افغانی همواره با آن مواجه 
یکی  دارد:  پیش رو  گزینه  دو  افغانستان  اند، 
عمل باالمثل در مقابل کار شکنی های مقام های 
پاکستانی و دوم این که قبل از تکمیل میعاد پنج 

ساله ی توافق نامه ی اپتا، آن را فسخ کنند.
ایاالت  مقیم  افغان  تحلیل گر  اقبال،  آغا  جان 
قرار داد  فسخ  که  است  باور  این  به  اما  متحده  
دو  میان  تنش ها  افزایش  موجب   APTTA
می تواند  باالمثل  عمل  اما   شد؛  خواهد  کشور 
منحیث یک   وسیله ی فشار بر پاکستان مؤثر واقع 
گردد. آقای اقبال به این باور است که پیش نهاد 
حکومت افغانستان به ویژه وزارت تجارت مبنی بر 
فسخ قرارداد، »کار گر واقع نخواهد شد، برعکس 
تشنج بیش تری میان افغانستان و پاکستان ایجاد 

خواهد شد«.

گزینه  ی عمل باالمثل
اقبال اما تأکید می ورزد که گزینه ی عمل باالمثل 
و  پاکستان  امتعه ی  واردات  کاهش  طریق  از 
افغانستان،  در شمال  واقع  با کشورهای  تجارت 
بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا بیش از این 
افغان  تاجران  برای  ترانزیتی  و  تجارتی  مشکل 
تجارت  وزارت  مقام های  نکند.  اظهارات  ایجاد 
الکوزی،  جان  خان  که  می شود  بیان  آن  از  بعد 
مقام های  گفت،  صنایع  و  تجارت  اتاق  معاون 
افغان  تاجران  مشکالت  رفع  برای  پاکستان 
این  تاجران  دلیل،  همین  به  نکرده اند.  اقدامی 

کشور همه روزه متحمل خساره می شوند.
در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
سفر رسمی اش به اسالم آباد در مورد مشکالت 
مقام های  با  افغان  تاجران  تجارتی  و  ترانزیتی 
پاکستانی صحبت کرد و پاکستان تعهد کرد  که 

افغان  تاجران  مشکالت  به  ماه،  یک  ظرف  در 
تا  مورد  یازده  از  گفت،  الکوزی  کند.  رسیدگی 
حال مقام های پاکستانی دو مسئله؛ یکی موضوع 
که  را   جواز  مسئله ی  دیگر  و  ویزه  و  پاسپورت 
می شد،  تقاضا  کراچی  بندر  در  افغان  تاجران  از 
حل کرده اند و بقیه ٩ مورد توافق شده الینحل 

باقی مانده اند.
سال  چند  در  حکومتی،  مقام های  گفته ی  به 
حدود  پاکستان  از  افغانستان  واردات  گذشته، 
که  حالی  در  می رسد؛  سال  در  دالر  میلیارد  دو 
صادرات افغانستان به پاکستان فقط در حد ده ها 
پاکستان  می شود.  تخمین  سال  در  دالر  میلیون 
بارها تعهد کرده که به مشکالت تاجران افغان 
رسیدگی کند، ولی مقام های حکومتی می گویند، 

سران این کشور وقت تلفی می کنند. 
)صدای امریکا(

برخی از نهادهای نظارت کننده ی انتخابات در 
باید هر چه زودتر  افغانستان می گویند، حکومت 
از  شماری  نماید.  معرفی  را  جدید  سناتوران 
افغانستان  انتخابات  از  کننده  نظارت  نهادهای 
را  سنا  مجلس  اخیر  روزهای  فیصله های 
غیر قانونی خوانده و از رییس جمهور می خواهند 
به  را  جدید  سناتوران  فرصت  زود ترین  به  که 

این مجلس معرفی کند.
دیده بان  یا  ایوا  رییس  غر،  سپین  جانداد 
معرفی  عدم  گفت،  افغانستان  انتخابات 
سنا  مجلس  در  نصاب  تا  شده  سبب  سناتوران 
تکمیل نشود  و فیصله های روزهای اخیر آن نیز 
تشویش  ما  مسئله  این  »از  باشند :  غیر مشروع 
داریم؛ به خاطر این که زمانی که در شورای ملی، 

از کرسی ها  تعدادی  در مجلس سنا،  مخصوصًا 
آن جا  در  نصاب  اول مشکل  طعبًا  باشند،  خالی 
که  فیصله هایی  دیگر،  طرف  از  می آید.  پیش 
ظاهراً  شاید  انتخابات  از  بعد  می کنند،  آن ها 
که  است  دلیل  همین  به  نکنند.  جلوه  مشروع 

باید هر چه زودتر این مشکل حل گردد«.
انتخابات   قبل، کمیسیون مستقل  ماه  دو  حدود 
توزیع  با  را  والیتی  شوراهای  عضو   ٢٩
مجلس  به  سناتور  حیث  به  رسمًا  تقدیرنامه ها 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  نمود.  معرفی  سنا 
عضو  یک  والیت،  هریک  از  که  است  گفته 
سنا  مجلس  به  والیت  آن  والیتی  شورای 

معرفی می شوند.
مجلس سنا ۱٠٢ عضو دارد که یک  سوم حصه ی 

انتصابی  شکل  به  جمهور  رییس  سوی  از  آن 
این  اعضای  دیگر  یک سوم  و  می شوند  معرفی 
ولسوالی  شورا های  انتخابات  طریق  از  مجلس 
گذشته  دوره های  در  اما  می شوند.  انتخاب 
و  نگرفته  صورت  ولسوالی  شورا های  انتخابات 
نماینده های شوراهای والیتی به جای شورا  های 

ولسوالی به مجلس سنا معرفی شدند.
سنا  مجلس  اداری  هیأت  حال،  همین  در 
می گوید، تمام آمادگی ها به خاطر مراسم تحلیف 
اشتراک  منتظر  و  شده  گرفته  جدید  سناتوران 
سعید  هستند.  مراسم  این  در  جمهور  رییس 
گفت:  این مجلس  منشی  نایب  الفتی،  عزیزاهلل 
صاحب  رییس  تشریفات،  اصول  اساس  » به 
جمهور می آید آن ها را تحلیف می دهد. مراسم 

صاحب  رییس  تا  شده  ماکول  آن ها  تحلیف 
جمهور اگر فردا یا پس فردا آمد، یا هم هفته ی 
آینده آمد، مراسم تحلیف را اجرا می کند و آن ها 

به کار شان طور نورمال آغاز می کنند«.
انتخابات  افغانستان  در  تا کنون  آن که  با 
گفته  اما  نگرفته؛  صورت  ولسوالی  شورا  های 
می شود که به اساس تعهد رییس جمهور غنی، 
بسیار زود انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار 
به  اشاره  با  کارشناسان  از  بعضی  اما  می شود. 
انتخابات  است  ممکن  که  می گویند  نا امنی ها 
صورت  زودی ها  این  به  ولسوالی  شوراهای 
شوراهای  اعضای  نیز  دوره  این  در  و  نگیرد 
سنا  مجلس  در  ولسوالی  شوراهای  از  والیتی 

نمایندگی کنند. )رادیو آزادی(

در  ناتو  غیرنظامی  نماینده ی  یوخیمز،  موریتز 
صورت  در  کمک ها  قطع  احتمال  از  افغانستان 
فساد  با  مبارزه  کار  در  افغانستان  شدن  ناکام 
در  ناتو  غیرنظامی  نماینده ی  داد.  خبر  اداری 
افغانستان  حاضر  حال  در  که  گفت  افغانستان 
تنها بخش بحرانی در جهان نیست؛ از همین رو، 
کشورهای کمک کننده موضوع مبارزه با فساد را 

در افغانستان با جدیت دنبال خواهند کرد.
ناتو  غیرنظامی  نماینده ی  یوخیمز،  موریتز 
اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  افغانستان  در 
حل  را  اداری  فساد  مشکل  افغانستان  حکومت 

نکند، کمک ها به افغانستان ادامه نخواهند یافت؟ 
گفت: »بلی، این کار از امروز یا فردا نخواهد شد؛ 

اما سرانجام نتیجه همین خواهد بود«.
رییس جمهور  داد: »من مطمئنم که  ادامه  وی 
را  این  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی 
بسیار خوب می دانند. من امیدوار م پس از تشکیل 
با جدیت پی گیری  آنان این مشکل را  حکومت 
که  می پذیرد  ناتو  غیرنظامی  مقام  این  کنند«. 
زمینه های فساد  فراهم ساختن  نیز در  خارجیان 
کشورهای  اما  داشته اند؛  نقش  افغانستان  در 
کمک کننده به افغانستان پس از این از مصرف 

پول های شان در افغانستان سخت نظارت خواهند 
را  طالبان  یوخیمز  آقای  گفت وگو  این  در  کرد. 
یک تهدید بزرگ برای افغانستان می داند و تأکید 
می کند که حکومت افغانستان برای تأمین صلح 
در افغانستان باید از جایگاه نیرومندتری با آوردن 
برسد.  سیاسی  راه حل  یک  به  نظامی  فشارهای 
یوخیمز در ادامه افزود: »موضوعی که مرا بسیار 
خوش بین می سازد، سفرهای اخیر رییس جمهور 
غنی و داکتر عبداهلل به کشورهای منطقه است و 
کم از کم آنان آماد  گی های شان را برای گفت وگو 
با طالبان بر بنیاد شروط محدود اعالم می کنند«.

امیدوار  مرا  کار  »این  داد:  ادامه  ناتو  مقام  این 
به  نیز  سیاسی  راه حل  یک  سرانجام  و  می سازد 
یک  به  رسیدن  می کنم  فکر  آمد.  خواهد  میان 
یگانه  نظامی  فشار  طریق  از  سیاسی  راه حل 
آقای  هرچند  است«.  روند  این  در  پیشرفت  راه 
افغان  هوایی  نیروهای  آموزش  و  بسیج  یوخیمز 
می داند؛  ارتش  نیروهای  نیازهای  از  یکی  را 
نیروهای  شدن  آماده  هنگام  تا  که  می گوید  اما 
هوایی افغانستان، نیروهای امنیتی کشور باید بر 

داشته های کنونی خود تکیه کنند. 
)طلوع نیوز(

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور  با سفر 
فرماندهان  دادستانی،  رییس  هرات،  والیت  به 
ولسوالی ها، شماری از کارمندان گمرک و شمار 
هرات  محلی  اداره های  کارمندان  از  دیگری 
غنی،  اشرف  دستور  اساس  بر  کرد.  برکنار  را 
ولسوال هایی که بدون شرکت در روند رقابتی، به 
برکنار شده اند.  نیز   این پست ها گماشته شده اند 
ولسوالی  هر  و  دارد  ولسوالی   ۱۵ هرات  والیت 

یک فرماندهی پولیس دارد.
به خبرنگاران گفت  او در یک کنفرانس خبری 
که به تمامی  مسئوالن امنیتی در هرات دستور 
را  شهر  این  در  امنیتی  مشکالت  تا  است  داده 
پایان دهند و هر سه ماه به نمایندگان نهادهای 
اشرف  آقای  بدهند.  گزارش  هرات   در  مردمی 
و  اعتراض ها  و  نا امنی ها  افزایش  به دنبال  غنی  
او  کرد.  سفر  والیت  این  به  مردم  شکایت های 
قبال هیأتی را به هرات فرستاده بود تا مشکالت 

را بررسی کند.
آقای غنی گفت، بررسی این هیأت نشان داد که 
از مشکالت  و حکومت داری خوب،  امنیت  نبود 
اقدام شده  وارد  فورا  او  و  اصلی در هرات است 
در  هم چنین  افغانستان  جمهوری  رییس  است. 
صحبتی که با شماری از اهالی هرات داشت، از 
آن ها خواست پنج نفر را برای تصدی شهرداری 
هرات به او معرفی کنند تا او یکی از آن ها را به 

عنوان شهردار هرات انتخاب کند.
محمد اشرف غنی هم چنین به مردم هرات گفت 
که او برنامه هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی 
و رونق کسب و کار در هرات دارد که بعدا اعالم 

و عملی خواهد کرد. 
فضل اهلل  پیش  روز  دو  غنی  جمهور  رییس 
کرده  برکنار  را  والیت  این  سرپرست  وحیدی 
بود. پیش از آن از چندین مورد قتل، آدم ربایی و 
حمالت خشونت آمیز در این والیت گزارش شده 

پرورش  و  آموزش  مدیر  مورد  آخرین  در  بودند. 
و  پسر  همراه  به  قوس    ۱۷ در  شیندند  ولسوالی 
مسلح  افراد  شلیک  اثر  در  همکارانش  از  یکی 
افغانی  میلیون  سیزده  ضاربان  و  شدند  کشته 
این  نزد  از  را  شیندند  ولسوالی  معلمان  حقوق 

مدیر به سرقت بردند.
به دنبال این رویداد، رادیو تلویزیون ملی  گزارش 
به  که  چهارنفری   گروه  یک  اعضای  که  داد 
سرکردگی فردی به نام مال اسماعیل در شیندند 
به  بودند،  تروریستی«  های  فعالیت  »سرگرم 
دلیل قتل مدیر معارف شیندند و همراهانش در 

عملیات نیروهای ارتش و پولیس کشته شدند.
پیشین  عضو  نجفی،  عزیزاهلل  آن  از  پیش تر 
در  شیعه  بانفوذ  روحانی  و  والیتی  شورایت 
هرات در ٢٢ عقرب  در اثر تیراندازی فرد مسلح 
در  نفر  هزاران  و  شد  کشته  سوار  موتورسیکلت 
مراسم تشییع جنازه ی او خواستار مجازات عامل 

یا عامالن قتل این روحانی شدند.
کسبه کاران  و  بازرگانان  اخیر  سال های  در 
هرات همواره نسبت به ناامنی، آدم ربایی و قتل 
تاجران معترض بوده اند و در مواردی هم دست 
زده اند. ولی محمد حدید، گزارشگر  اعتصاب  به 
امنیتی  وضعیت  می گوید،  هرات  در  بی بی سی 
اتاق های  رییس  و  است  نگران کننده  هرات 
تجارت هرات چند روز پیش به او گفته است که 
۱۵٠ کارخانه دار و سرمایه گذار در دو ماه گذشته  
سرمایه های خود را از هرات بیرون کشیده و کار 
خود در شهرک صنعتی هرات را تعطیل کرده اند.
این نخستین اقدامی است که رییس جمهور غنی 
برای انجام اصالحات در هرات  روی دست گرفته 
آقای  اقدام  این  اما هنوز مشخص نیست  است. 
هرات  به  را  امنیت  می تواند  حدی  چه  تا  غنی 
بازگرداند  و آقای غنی تا چه زمانی می تواند جای 

کسانی را که در یک روز برکنار کرده، پر کند.
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44 طالب در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند

پاکستان برای تطبیق توافق نامه  ی اپتا اراده ی سیاسی  ندارد

سپین غر: سناتوران جدید باید به مجلس سنا معرفی شوند

نماینده ی ملکی ناتو:
 ناکامی افغانستان در مبارزه با فساد اداری، به معنای قطع کمک های جهانی است

اشرف غنی بیش از سی مقام محلی هرات را برکنار کرد

آیا می توان
 به اصالحات در اداره ی 

هرات امیدوار بود؟

رییس جمهور غنی برای بررسی وضعیت حکومت داری و ایجاد 
اصالحات اداری در هرات، به این والیت سفر کرده است. گفته 
جدی  و  گسترده  اصالحات  ایجاد  عزم  با  غنی  آقای  می شود 
ریاست  سخنگوی  ساالرزی،  نظیف اهلل  است.  رفته  هرات  به 
جمهوری گفته است که رییس جمهور پس از شنیدن گزارش 
سر و سامان  برای  گفته  هرات،  امنیتی  وضعیت  بررسی  هیأت 
دادن به امنیت و وضعیت حکومت داری خوب، شخصا به این 

والیت می رود.
در  ناامنی ها  افزایش  از  شکایت ها  به دنبال  و  پیش  هفته  دو 
از  متشکل  نفری   ٢۱ هیأت  غنی  جمهور  رییس  هرات، 
نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی، مشاوران رییس جمهور 
و نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان را برای بررسی 
در  هیأت  این  فرستاد.  والیت  این  به  هرات   امنیتی  وضعیت 
آن زمان طی یک کنفرانس مطبوعاتی وضعیت امنیتی هرات 
از  پس  غنی  رییس جمهور  بود .  کرده  توصیف  نگران کننده  را 
سرپرست  وحیدی،  فضل اهلل  سید  هیأت،  این  گزارش  شنیدن 
را  معاونش  و  کرد  سبک دوش  وظیفه  از  را  هرات  والیت 

به جایش گماشت. 
ایجاد اصالحات جدی در  با عزم  گفته می شود که آقای غنی 
می خواهد  و  است  رفته  والیت  این  به  هرات  ادارات حکومتی 
در صحبت با مردم، مسئوالن حکومت محلی و نهادهای مدنی 
را  والیت  این  در  حکومت داری  وضعیت  نزدیک  از  هرات، 

بررسی کند. 
ایجاد  برای  غنی  جمهور  رییس  والیتی  سفر  نخستین  این 
تحلیف  زمان  از  پس  خوب  حکومت داری  آوردن  و  اصالحات 
آوردن  در  وی  عملی  برنامه ی  نخستین  سویی  از  و  می باشد 
بیش تر  این  از  پیش  خوب .  حکومت داری  و  اداری  اصالحات 
در  وی  اقدامات  و  غنی  جمهور  رییس  نصب های  و  عزل 
تغییرات اداری جنبه ی سیاسی و تبلیغاتی داشته است. تغییرات 
از  امور و دبیرخانه ی شورای وزیران،  اداره ی  او در  گسترده ی 
و  اداره  این  کردن  راستای  یک دست  در  اقدام هایش  نخستین 
آوردن تیم مورد  اعتمادش در این اداره بود. عزل و نصب های 
صورت  حکومتی  بلند  مقام های  در  مدت  این  در  که  دیگری 
مشوره های  عجوالنه  یا  تصمیم  از  ناشی  همگی  گرفته، 
مقطعی و فوری بوده اند که از سوی اطرافیان وی به خوردش 
اکنون  و  هرات  والیت  رهبری  در  تغییرات  اما  شده اند.  داده 
شکایت ها  به دنبال  والیت  این  به  جمهور  رییس  تازه ی  سفر 
گزارش  نیز  و  حکومت داری  بد  وضعیت  و  ناامنی  افزایش  از 
بررسی  های یک تیم اعزامی صورت می گیرد. به نظر می رسد 
که گزارش این هیأت به اندازه ای جدی بوده که رییس جمهور 
را در رأس یک هیأت بلند پایه به یک سفر غیرمنتظره به این 

والیت وادار کرده است. 
هرچند تاکنون از جزئیات این سفر و اقدام های اصالحی رییس 
آقای  که  می رود  احتمال  اما  نیست؛  دست  در  خبری  جمهور 
غنی تغییرات گسترده ای در ادارات محلی هرات  به وجود بیاورد. 
چون  مواردی  در  جمهور  رییس  نخست  روزهای  اقدام های 
نصب های  و  عزل  دولتی،  اداره های  از  غافل گیرانه  دیدار های 
و  اداری  فساد  بسته ی  پرونده های  بازگشایی  ارشد،  مأموران 
مقطعی  تصامیم  قضایی،  و  عدلی  نهادهای  به  التیماتوم  دادن 
و تبلیغاتی بودند. هیچ یک از آن تصامیم به سر نرسیدند و به 
این جست و خیز ها  از  دیگر  نیز  رییس جمهور  که  نظر می رسد 

مانده است. 
انتظار می رود که سفر هرات از این جنس اقدامات نباشد، بلکه 
محلی  حکومت  اداره ی  در  را  اصالحات  واقعا  جمهور  رییس 
میان خواهند  به  احتماال  که  تغییراتی  و  بیاورد  میان  به  هرات 
باشد،  اصالحات  ایجاد  سراسری  برنامه ی  روی  از  باید  آمد، 
سلیقه ای.  نصب های  و  عزل  و  سیاسی  حساب های  تصفیه  نه 
مردم افغانستان اراده و تصمیم رییس جمهور غنی را در آوردن 
اصالحات و حکومت داری خوب، از روی همین سفر و نتایج آن 
می سنجند. به عنوان نخستین سفر والیتی رییس جمهور برای 
آوردن اصالحات و حکومت داری خوب، این سفر را مردم زیر 
ذره بین شدید دارند و نتایج آن را مدام تعقیب می کنند. بنابراین، 
برای  عملی اش  اقدام  نخستین  در  نباید  جمهور  رییس  آقای 
آوردن اصالحات، مردم را نسبت به حکومتش بی اعتماد بسازد.

یکشنبه
7جدی
1393
سالسوم
شماره743

روزیادداشت

شهریار 



  

قطعرابطهبدونهرجومرج
پایانی ششم جدی  در ساعت های  می نویسم،  که  هم اکنون 
اتحاد  نظامی  نیروهای  روزی  چنین  در  دارم.  قرار   ۱3٩3
جماهیر شوری سابق وارد افغانستان شدند. نوشته هایی وجود 
افغانستان  در  روس  نیروهای  »شکست«  مدعی  که  دارند 
زمانی  که  زیرا  نیست؛  درست  اصاًل  ادعایی  چنین  هستند. 
اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کرد، حکومت مقتدر، 
برای  فراوان  منابع  و  مجهز  نظامی  نیروهای  قوی،  اقتصاد 
مردم افغانستان برجا گذاشت. در ۱٩8٩ اتحاد جماهیر شوری 
و  مؤثر  بین المللی  گفت گوهای  منظم،  دیپلماسی  اساس  بر 
توافق منظم میان نیروهای روسیه و افغانستان کشور را ترک 
کرد. حکومت صاحب اقتدار بعد از خروج این نیروها تا ۱٩٩۱ 
هم چنان پا برجا بود و تنها در آپریل ۱٩٩٢ بر اساس کمک 
از  پاکستان  حمایت  مجاهدین،  به  امریکا  متحده ی  ایاالت 
گروه های مخالف دولت و عدم حمایت کشورهای اسالمی از 
حکومت کابل و قطع کمک های اقتصادی روسیه، حکومت 
نجیب رو به ضعیف شدن گذاشت و در موقعیت دفاعی قرار 

گرفت و سرانجام متالشی شد.
افغانستان  در  را  ترکی  محمد  نور   ۱٩۷8 اپریل  در  روس ها 
صاحب قدرت ساختند. در زمان ترکی جنگ های درون حزبی 
و قوت مجاهدین باعث شدند که حفیظ اهلل امین در سپتامبر 
یوری  و  برجنف در ۱٩8٢ مرد  بگیرد.  ارگ جای  ۱٩۷۴ در 
اندروپف  جای برجنف را گرفت و در سال ۱٩8۴ کونستانتین 
میخاییل  و  مرد   ۱٩8۵ در  اما  رسید؛  قدرت  به  چرینینکو  
گرباچف  در همین سال به قدرت رسید. مرگ ومیر رهبران 
حزب کمونیست هرکدام به نوبه ی خودشان تأثیرات منفی و 
سوء بر دولت کابل برجا می گذاشت. اما با به قدرت رسیدن 
افغانستان  مردم  شد.  عوض  افغانستان  در  شرایط  گرباچف، 
کشور  این  در  را  روسیه  نیروهای  حضور  سال  خونین ترین 
تجربه کردند. در فبروری ۱٩86 گرباچف نخستین اعالمیه ی 
سال  در  کرد.  صادر  افغانستان  از  را  روسیه  نیروهای  خروج 
یک صدا  به  کشور،   ۱٠۴ شامل  بین المللی،  جامعه ی   ۱٩8٠
شدند.  افغانستان  از  روسیه  نیروهای  قطعی  خروج  خواهان 
از  روسیه  نیروهای  خروج  نهایی  توافق   ۱٩88 آپریل   ۴ در 
افغانستان با جامعه ی جهانی امضا شد که بر اساس آن امریکا 
از حمایت مجاهدین دست بردار شد  و پاکستان در امور داخلی 
حکومت  به  می توانست  روسیه  نمی کرد.  مداخله  افغانستان 
مرکزی افغانستان پس از خروج از این کشور کمک اقتصادی 
و نظامی فراهم آورد که در بخش اقتصادی افغانستان ساالنه 
۴ میلیارد دالر از روسیه دریافت می کرد. چنین توافقی زمانی 
کردن سالح  وارد  لحاظ  از  افغانستان  که  می گرفت  صورت 
و مهمات میان سال های ۱٩86-۱٩٩٠ چهارمین کشور در 
جهان بود و این رقم بعد از خروج نیروهای روسیه هم چنان 

می توانست ادامه یابد.
و  افغانستان  در  روسیه  نیروهای  حضور  مورد  در  مختصری 
می کشاند؛  موضوع  تفصیل  به سوی  را  ما  زمان  آن  شرایط 
گرباچف  نبود.  آسانی  کاِر  یاد شده  توافق  به  دست یابی  زیرا 
در جلسه ی پولیت برو  در نوامبر ۱٩86 اعالم کرد: »تا این 
اگر  داریم.  نظامی  افغانستان حضور  در  6 سال  برای  ما  دم 
تا  این حضور می تواند  نرسیم،  توافق  به  با جامعه ی جهانی 
 ، گروم یکو  اندری   » یابد.  ادامه  نیز  دیگر  الی 3٠ سال   ٢٠
حزب  اجرایی  رییس  حاال  که  روسیه  سابق  خارجه ی  وزیر 
کمونیست بود، »افغانستان را از منظر یک ایالت دور« می دید 
که می توانست با حضور نیروهای روسیه به »ایالت نزدیک« 
شود  عملی  می توانست  زمانی  تیوری ای  چنین  شود.  مبدل 
که مرد ایده آل مسکو در کابل قدرت را به دست می گرفت. 
حفیظ کنار زده شد و کارمل وارد میدان سیاست افغانستان 
شد. ببرک کارمل از شاخه ی پرچم که بیش ترین اعضای این 
نمایند  گی  می دادند،  تشکیل  ازبیک ها  و  تاجیک ها  را  شاخه 
بود؛  کرده  »پشتونیزه«  را  حکومت  امین  حفیظ اهلل  می کرد. 
پیوند  آن  به  حفیظ  که  خلق  شاخه ی  اعضای  اکثریت  زیرا 

داشت، پشتون ها بودند. در جدال میان دو شاخه ی کمونیست 
از اعضای پرچم کشته شده بودند  افغانستان، 3۵٠٠ تن  در 
یا  را  خلق  حزب  برجسته ی  اعضای  کارمل  همین رو،  از  و 
تبعید کرد  یا زندانی ساخت. در کنار اختالفات داخلی میان دو 
شاخه ی حزب اما کارمل چهار اولویت کاری برای حکومتش 
و  اسالم  به  کمونیسم  از  تغییر وضعیت  بود:  کرده  مشخص 
نهادهای  تقویت  اسالمی،  آموزه های  به  گذاشتن  احترام 
مناطق  در  مدارس  اعمار  و  مساجد  ساخت و ساز  و  اسالمی 
مختلف افغانستان. ایجاد پولیس )سارندوی( برای رویارویی 
کالن های  و  موسفیدان  با  ارتباط  برقراری  مجاهدین.  با 
مناطق نا امن در افغانستان و در نهایت جلب حمایت روسیه و 

برقراری ارتباط مجدد با مسکو. 
کارمل مرد مسکو بود؛ اما مرد ایده آل نبود. او از مریضی قلبی 
و  بود  کرده  کالفه اش  خون  بلند  فشار  می برد.  رنج  جگر  و 
دایم الخمر بود. عوامل فوق باعث می شدند که کارمل در امور 
مملکت داری تنبل ظاهر شود و آهسته  آهسته محبوبیتش را 
نزد مسکو از دست بدهد. در مسکو ذهنیتی غالب شده بود که 
پس از خروج نیروهای روسیه از افغانستان، کارمل نمی تواند 
بیست  و  در  همین رو،  از  کند.  حفظ  را  افغانستان  حکومت 
هفتمین اجالس حزب کمونیست برای افغانستان، کارمل در 
سخنرانی اش بی خیال از کنار برنامه ی خروج نیروهای روسیه 
از افغانستان  گذشت که مورد استقبال رهبران کمونیست واقع 
 ۵ در  و  رفت  روسیه  به  تداوی  برای   ۱٩86 مارچ  در  نشد. 
نجیب اهلل  داکتر  جنیف،  نشست  هفتمین  از  قبل   ۱٩86 می 

به قدرت رسید. 
نجیب که در زمان ریاست خاد در »آدم کشی« شهره ی آفاق 
بیش تر هنگامی  که  قدرت  آوردن  به دست  برای  بود،  گشته 
۴٠ سال داشت، در ۱٩8۷ اعالم ریاست جمهوری کرد و در 
کنار آن فرماندهی  اعالی قوای مسلح را نیز به عهده گرفت. 
نجیب، این مرد بلند قامت از گردیز که به قوم احمدزی تعلق 
خانمش  و  بود  کرده  سپری  نیز  اروپا  در  را  مدتی  و  داشت 
اعضای  با  موجودیت  کند،  صحبت  انگلیسی  می توانست 
به مشوره ی خانمش،  ازبیک در شاخه ی حزبش،  و  تاجیک 
اشتباه حفیظ اهلل امین را مرتکب شد و ارگ و اطرافیان ارگ 
و هم چنان کرسی های کلیدی حکومت را به پشتون ها واگذار 
افغانستان  نتوانست  اما هرگز  با چنین ذهنیت قبیله ای  کرد. 
را  اساسی  قانون   ۱٩86 در  دهد.  سوق  دایمی  ثبات  به  را 
آتش بس  و  ملی  آشتی  داد. طرح  تغییر  احزاب  تقویت  برای 
خواستار  آن  اساس  بر  که  کرد  پایه ریزی  را  مخالفان  با 
حکومت ائتالفی شد. جمهوری دموکراتیک افغانستان را به 
»جمهوری افغانستان« تغییر نام داد و در ۱٩88 »پرچم« را 
به »حزب وطن« تغییر نام داد. به شمول رییس جمهور و چهار 
معاونش، دو نفر پرچمی، یک نفر خلقی و دو نفر غیر حزبی در 

حکومت اش حضور داشتند.
وزارت  بود.  امنیتی  پرقدرت  نهاد  دارای سه   نجیب  حکومت 
و خاد ۱٠٠٠٠٠  پرسونل، سارندوی ۷٠٠٠٠  دفاع ۱3٢٠٠٠ 
پرسونل   3٠٢٠٠٠ بر  بالغ  مجموع  در  که  داشت  پرسونل 
نجیب،  حکومت  آمارهای  اساس  بر  هنگام  این  در   می شد. 
به  که  می رسیدند  نفر   ۱۷3٠٠٠ به  مجاهدین  مجموع 
مناطق  و  افغانستان  سراسر  در  بزرگ  و  خرد  گروه   ۴۵3٠
نخستین  برای  مجاهدین  می شدند.  تقسیم  پاکستان  مرزی 
از  را  همه شمول شان  و  گروهی  و  سیستماتیک  حمالت  بار 
شکست  امنیتی  نیروهای  توسط  که  کردند  آغاز  جالل آباد 
با شکست گسترده مواجه  نیز  خوردند. در بدخشان و قندوز 
شدند. چنین به نظر می رسید که حکومت داکتر نجیب بتواند 
با مجاهدین یا از راه جنگ  یا از راه گفت و گو به توافق برسد؛ 
نظامی  نیروهای  از  جالل آباد  مرکز  نخستین   ۱٩88 در  اما 

روسیه به حکومت افغانستان تحویل داده شد. 
را  پارک ها  مرکز،  این  از  از خروج شان  قبل  روسیه  سربازان 
انبار  را  مهمات  و  امتحان  را  سالح ها  کردند.  تمیز  و  پاک 
کردند. غذا، مواد سوخت و سایر وسایل لوژستیکی سه  ماهه را 

برای نیروهای بومی اختصاص دادند. ساختمان های تخریب 
این  از  از خروج  قبل  ترمیم کردند. حتا شِب  دوباره  را  شده 
مرکز سربازان،  بیرون از پارک ها خوابیدند تا مرکز را به صورت 
هم کاران  به  انسان دوستانه  شیوه ی  به  و  حرفه  ای  و  منظم 
افغانیِ شان واگذار کنند. فردا نیروهای افغانی تمام سالح ها را 
بعد از امتحان مکمل تسلیم شدند. صبح روز ۱٩ می ۱٩88 
آخرین سرباز روسیه از این مرکز خارج شد و پس از چاشت 
تلویزیون ها،  رادیوها،  فرنیچر ،  نظامی،  وسایل  تمام  روز  آن 
ایرکندیشن  ها و سایر وسایل در بازار ننگرهار به لیالم گذاشته 
شدند. فرماندهی که این مرکز را از نیروهای روسیه تسلیم 
گرفته بود، شام همان روز از حکومت مرکزی خواستار مواد 
مواد  سه  ماهه  که  فرماندهی  همان  شد.  مهمات  و  غذایی 

غذایی و لوژستیکی را از نیروهای روسیه تسلیم شده بود.
از  فرد روسی  آخرین  عنوان  به  زمانی  که جنرال گروموف  
افغانستان خارج شد، نیروهای روسیه تنها 3٩ نفر شان را در 
پروسه ی خروج از یک کشور جنگ زده از دست داده بودند. 
در میان روزهای ٢-۷ مارچ ۱٩٩٠ شهنواز تنی، وزیر دفاع 
داکتر نجیب به حکمت یار پیوست و از سوی حکومت نجیب 
برابر  در  امتحان  دومین  شدند.  متقبل  را  محکمی  شکست 
نجیب توسط مجاهدین در جالل آباد آغاز شد. ماه های جون 
جنگید  جالل آباد  در  مجاهدین  برابر  در  حکومت  جوالی  و 
که  می رسید  نظر  به  چنین  ساخت.  مغلوب  را  مجاهدین  تا 
در  می کند.  حساب  را  پایانی اش  روزهای  نجیب  حکومت 
3۱ اکتبر ۱٩٩۱ حکومت از کمک اقتصادی روسیه محروم 
و در حال »نزدیک  ایالت »دور افتاده«  شد. مسکو حکومت 
شدن« را به کلی فراموش کرده بود. مورال سربازان روزبه روز 
برای تسخیر  این زمان جنرال دوستم  تضعیف می شد و در 
 ۱٩٩٢ آپریل   ٢٩ در  باالخره  و  پیوست  مجاهدین  به  کابل 
دیگر  یک بار  افغانستان  تاریخ  و  کابل شدند  وارد  مجاهدین 

شاهد بزرگ ترین خون ریزی های وحشیانه گشت.
مقایسهیحضورامریکاباروسیه

خروج نیروهای روسیه از افغانستان به هیچ عنوان  »شکست« 
از  روسیه قلم داد نمی شود. حتا شکست حکومت برجا مانده 
روس ها نیز نمی تواند موقعیت استراتژیک روسیه را زیر سوال 
انسان دوستی  از  بارزی  نمونه ی  روسیه  نیروهای  زیرا  ببرد؛ 
گذاشتند.  برجا  خود  از  را  دوست«  »نیروهای  از  حمایت  و 
تنها متالشی شدن اتحاد جماهیر شوری باعث قطع رابطه ی 
شکست  زمینه ی  رابطه  قطع  همین  و  شد  کابل  با  مسکو 
حکومت نجیب را فراهم آورد؛ زیرا حکومت نجیب تا آخرین 
مراحلی که هنوز کمک اقتصادی و نظامی روسیه قطع نشده 
بود، توانایی رویارویی با مجاهدین و گروه های شبه نظامی را 
داشت. خروج نیروهای جنگی از یک کشور جنگ زده زمانی 
دوست  نیروهای  برای  که  باشد  »موفقیت آمیز«  می تواند 
کاری   آوریم.  فراهم  را  »حکومت داری«  بقای  الزم  شرایط 
که روسیه با مردم افغانستان کرد. هرگز روسیه تجهیزات و 
وسایل نظامی اش را در افغانستان به مانند ایاالت متحده به 
حراج نگذاشت. توپ، تانک، هواپیما و سایر سالح های خفیف 
و ثقیل را از حکومت نجیب دریغ نکرد. کاری  که امریکایی ها 

در طول ۱۴ سال گذشته کردند. 
شرایط به مراتب بهتری اما برای امریکا نسبت به روسیه در 
افغانستان وجود دارد. کشور پاکستان همواره ادعا کرده است 
که یک کشور متحد امریکا است و امریکا را در رسیدن به 
پاکستان  کمک  با  می تواند  امریکا  می کند.  کمک  منافعش 
مسلح  نیروهای  سایر  و  طالبان  پاکستان،  بر  آوردن  فشار  و 
است  حالی  در  این  بنشاند.  مذاکره  میز  بر  را  دولت  مخالف 
که پاکستان هرگز به کشور »متحد روسیه« مبدل نشده بود. 
جامعه ی جهانی به هر نحوی که بوده در طول ۱۴ سال از 
چیزی  که  است،  کرده  حمایت  افغانستان  در  امریکا  جنگ 
اکثر کشورهای  بهره مند شود.  آن  از  نتوانست  روسیه هرگز 
و  جلسه  باالی  جلسه   روسیه  برابر  در  همواره  که  اسالمی 
خروج  خواهان  و  می کردند  دایر  کنفرانس  باالی  کنفرانس 
در  امریکا  جنگ  از  می شدند،  افغانستان  از  روسیه  نیروهای 
داخلی  وضعیت  مهم تر،  همه  از  می کنند.  حمایت  افغانستان 
امریکا است. تصویب  نفع  به  به مراتب بیش تر  افغانستان  در 
امضای پیمان امنیتی در لویه  جرگه ی مشورتی، حمایت قاطع 
مردم افغانستان را از امریکا نشان می دهد. این در حالی است 
که اکثریت قاطع مردم افغانستان،  از زن و مرد، خواهان خروج 
نیروهای روسیه از افغانستان بودند. در زمان اشغال شوروی 
تعداد مخالفان مسلح دولت به ۱۷3٠٠٠ نفر می رسید که این 
رقم در زمان امریکا به مراتب کم تر و بالغ بر ٢٠ تا 3٠ هزار 

نفر است. 
ــــــــــــــــــــــــ
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از کنار خانه ی وزیری می گذرم. سرک پیش  خانه ی وزیر را قرار است قیر 
بسازند. جوی  بدرفت  قالب بسته که جوی   را  این سرک  کنند! دو طرف 
قسمت،  آن  شکسته،  کمرش  قسمت  یک  در  شده،  آباد  مقداری  محترم 
این  تا  احتمااًل  و  نشده  آباد  جوی  قسمت  آن  در  دارد.  قرار  وزیر  خانه ی 
جوی آباد نشود، کار قیرریزی و لنگرزنی سرک هم متوقف خواهد بود. من 
وزیر نیستم که بدانم چرا  جوی در حد خانه ی او، از کمر شکسته؟ ظاهراً 
دیوارهای سنگین محافظتی او مانع کندن و قالب کردن جوی شده اند؛  اما 
راننده  ای که مسافرش منم، باور دیگری دارد. او می گوید، متأسفانه به جای 
خود  زور  از  همیشه  باشند،  دیگران  برای  الگوی خوب  ما  وزیران  این که 
استفاده نموده و مانع می شوند. از او پرسیدم که با این وزیران چه کار باید 
کرد؟ گفت، »مه نمی فامم. اینا یک روز می شنوی که جاسوس پاکستان 
اس. روز دیگه می شنوی که رفیق طالبا اس. یک روز دیگه می شنوی که 
امریکاییا به اینا جایزه داده. هیچ سور ای وزیرا مالوم نیس.« راننده از من 
سوال کرد  که به نظر تو چه کار کنیم همرای ای وزیرا؟ من گفتم، »واهلل مه 
هم نمی فامم. تو خو حد اقل گپای باال را می فامی، مه خو تا حالی امی گپاره 
هم نمی فامید م. البته ببخشید که این وزیر متوقف کننده ی کار و بازسازی 
را به معرفی نگرفتم. چند نشانی از آن می دهم و مستقیمًا معرفی نمی کنم. 
این وزیر در برگزاری مراسم دعا، شوق وافر دارد که یک بار از برکت دعای 
او، یک دخترک مظلوم به جایزه ی نوبل رسید. در انتقال پول مکاتب به 
طالبان، نیروی ماهر دارد. گفته می شود، طالبان از آن پول ها  بمب می سازند 
و سرک ویران می کنند، یا هم مکاتب دیگر را به آتش می کشند. یک بار 
آن وزیر اوج گرفته بود و شرط مانده بود که اگر اشتباهی در کتاب های 
درسی معارف یافتید، من حاضرم از وزارت استعفا بکنم. فردایش فیس بوک 
اجمتاعی  علوم  را   اجتماعی  علوم  آن  در  که  کتاب هایی  از عکس  پر شد 
نوشته بود و هزاران مورد دیگر! از این ها که بگذریم، خانه اش تیر شده از 
پل سرخ به سمت دهبوری است. نامش فاروق است، تخلصش نام یکی از 
والیت های افغانستان است که مشهور به وردک می باشد. البته در کنار این 
وزیر،  کسی دیگری هم اجازه ی ساختن جوی چه را نداده که به قول آن 
راننده، مشهور به بچه ی شربت )توبه ال  حول می خوانم( می باشد. او هم در 
رقابت با آن وزیر، اجازه ی ساختن جوی چه را نداده است. خوب ما به پل 
سرخ رسیدیم. او کرایه اش را گرفت و من راهم را! در مسیر راه با خودم عهد 
کردم که در این مورد فکر نکنم؛ چون کاری از دست من ساخته نیست. اگر 
من بروم از وزیر سابق بپرسم که چرا مانع ساختن سرک می شوی، احتمال 
جزو  مرا  و  بخواهد  آدم پچک کن  ماشین های  آن  از  دقیقه  همان  این که 
سرک بسازد، زیاد است. یا این که مرا مدتی در آفتاب نگهدارد تا قاق شوم، 
بعدش یک کاله سرم بگذارد و عکسم را در تلویزیون ها نشر کند که این 
آدم آمده بود انتحاری کند؛ اما ما آن را دستگیر کردیم. خوب از این حرف ها 
بگذریم. در مسیر راه، به این فکر می کردم که مثاًل یک نفر چهل-پنجاه 
تا مشاور داشته باشد، این مشاوران چه غلطی برای آن شخص می کنند؟ 
مانع  وقتی می بینیم خود همان شخص، مثل غده ی سرطانی  مخصوصًا 
خوشی  جامعه می باشد. شما هم حتمًا شنیده اید که وزیر معارف ما چقدر 
مشاور داشت. تعداد دقیقش یادم نیست؛ اما مطمئنم از چهل مهل بیش تر 
بود ! کاش یکی از آن مشاوران به این وزیر یاد می داد که به تناسب مقام و 
شهرتش، برای جامعه مفید باشد، نه مانع! سرک منظم و هموار، در کابل 
نعمت است. وقتی شهرداری از هر طریقی می خواهد سرکی را آباد کند، 
نباید مانعش شویم و کارش را ماه ها یا سال ها  به تعویق بیاندازیم. در آخر 
چرا؟  است.  مفت  کشور  این  در  مشاور  قصه ی  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
چون مشاور  هزار تیوری بلد است؛ اما زمینه ی عرضه ی تیوری، خام است 
و تیوری جان نمی گیرد. من کارشناس نیستم که این مسئله را موشگافی 
کنم؛ اما همین قدر می دانم که ساختارهای بنیادی ما، در جبهه ی مخالف 
تیوری های ظریف و پیچیده ی مشاوران قرار دارند. حال آن که مشوق های 
مالی، باعث می شوند که ما رنج مدام داشته باشیم و آن ها گنج مدام! آن ها 
گیج  کنیم.  مصرف  زندگی  خود  رنج  با  ما  و  بخرند  زندگی  خود  گنج  از 
شدید؟! اگر واضح بگویم، شما شنیده اید که افغانستان تریاک زیاد تولید و 
ترافیک می کند. در ضمن، این کشور پر از کارشناس مبارزه علیه تریاک 
است، کارشناسانی که مقام مشاوریت را هم دارند. خوب چرا تریاک کم 
نمی شود؟ دلیلش این است که اوالً  ملکیت اراضی مشخص و ثبت دولت 
نیست. دومًا این ملکیت اراضی، ناعادالنه است و زمین های مرغوب، دست 
آدم های ناباب افتاده که تحت فشار یا آزادانه آن را تریاک می کارند، وگرنه 
مثاًل فرض کنید که ملکیت اراضی والیت هلمند پیش دولت ثبت باشد و 
مالکان بزرگ و کوچک زمین هم مشخص، دولت خیلی راحت می تواند 
از خیر  نه من  بطلبد.  را  و محصوالت شان  گزارش کشت  مالکان  این  از 
کارشناسی می گذرم. اصاًل قیافه ام به کارشناسی نمی خورد. شما هم بروید 
پخته کردن  و  بستن  مانع  زیبا  چه  که  ببینید  و  وزیر  آن  خانه ی  سیل  به 
جوی بدرفت کنار سرک شده و کار را به تعطیلی کشانده! فکر نکنید این 
مسئله کوچک است و ارزش تأمل را ندارد، همین کوچک کوچک ها باعث 

می شوند که این روزها سرب و زغال سنگ تنفس کنیم.

خبرنگار ناراضی

من قیافه ام به کارشناسی نمی خورد! 

هادی دریابی

استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان
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پیش می برند.  را  بیهوده ترین جنگ ممکن  جهادی ها 
پشت  موجود  بی معنای  ناامیدی  جنگ،  این  احتماال 
امریکا  را توضیح می دهد. آن ها علیه  وحشی گری آن 
یا غرب یا رژیم هایی که به دنبال پایان دادن به خشونت 

آن ها اند، نمی جنگند. بلکه  دشمن آن ها، آینده است.
این دلیل است که دو هفته   پیش ما یک بار دیگر  به 
شاهد شرارت های آن ها بودیم، شرارت هایی که لجامش 
برابر کودکان مکتبی در پاکستان و یمن رها شد.  در 
ارتش در  از ۱3٠ دختر و پسر در مکتب دولتی  بیش 
پشاور کشته شدند و به طور کلی، آمار تلفات در زمان 
بمب گذاری  موتر  دو  بود.  تن  مقاله، ۱۴۵  این  نوشتن 
شده در جنوب صنعا در یمن یک اتوبوس مکتب را نابود 

کردند و ۱۵ دختر را کشتند.
آموزش  در عرصه ی  فعال ۱۷ ساله  یوسف زی،  مالله 
شورشیان  که  نوبل  جایزه ی  برنده ی  و  پرورش  و 
با  و ظاهرا  به صورتش شلیک کردند  در سال ٢٠۱٢ 
حیرت زده  زنان  و  دختران  تحصیل  چشم انداز  دیدن 
در  بی گناه  »کودکان  گفت:  بیانیه ای  در  بود،  شده 
مکتب شان هیچ جایی در این گونه وحشت ندارند. من و 
میلیون ها تن دیگر در سراسر جهان برای این کودکان 
که برادران و خواهرانم هستند، عزاداریم. اما ما هرگز 
گذر  اوست.  با  حق  البته  و  خورد«.  نخواهیم  شکست 
زمان، دشمنی است که هیچ کسی یا ارتشی هرگز آن  
روش های  که  نمی کند  فرقی  است،  نداده  را شکست 
آن ها چه اندازه بی عاطفه و )توأم با خشونت( بوده اند. 
و  مالله  باشند.  داشته  هراس  دارند  حق  ستیزه جویان 
می گوید،  آن ها سخن  برای  او  که  پسرانی  و  دختران 
روزانه در صنف های شان یا به شبانه تنهایی با کتاب ها 
که  می یابند  دست  پیروزی هایی  به  کارخانگی شان  و 
حمالت خشونت آمیز افراط گرایان هرگز نمی توانند مانع 

این پیروزی ها شوند.
اما این ، ستیزه جویان را از تالش باز نمی دارد. در واقع، 
ظاهرا صرف آن ها را ناامیدتر می سازد و در حال حاضر، 
بیش تری  گروه های  امروزه،  نمی کاهد.  آن ها  تعداد  از 
القاعده وجود  چون طالبان، شبکه ی حقانی، داعش و 
به هم  ترس  از  دیگری،  زمان  هر  از  بیش  که  دارند 
می پیچند و بر چشم انداز غیر قابل اجتناِب قوی تر شدن 
این دختران و پسران کوچک می تازند. برای برخی ها، 
گروه  است.  شده  آشکار  آن ها  نام  در  مأموریت  این 
تروریسی بوکوحرام نیجریه، نامش را از زبان عربی و 
هوسا )مردمی که در شمال نیجریه و مناطق مجاور آن 
زندگی می کنند( گرفته است که »آموزش غربی ممنوع 

است« معنا می دهد.
اما وقتی دانش دشمن تان باشد، نام ها، پرچم ها و تعصب 
نمی توانند واقعیت را بپوشانند و سربازان جهل هستید. 
وقتی از جوان، درمانده و بی گناه هراس دارید، واضح 
است که می دانید اندیشه ها، کنجکاوی و آگاهی دادن 
در  که  آن هایی  می کنند.  خراب تان  حقیقت  مورد  در 
این جنگ می جنگند، پیروز نخواهند شد، بلکه صرف 

شکست اجتناب ناپذیرشان به تعویق می افتد.
دو  که  نوعی  از  بی رحمی  که  داشت  انتظار  می توان 
نظم  با  که  خشونتی  شد،  رها  لجامش  پیش  هفته 
وحشت ناک در سرزمین های این گروه های ارواح تکرار 
این جوامع  از  در حفاظت  رهبران مسئول  است،  شده 
پاسخ قوی  به آن  تا  انگیخت  برخواهد  را  خشونت زده 
بدهند. در پاکستان، که طالبان از سال ٢٠٠٩ تاکنون 
داده اند،  انجام  مکتب ها  بر  را  حمله   ۱٠٠٠ از  بیش 

طنین محکومیت حمالت روز سه شنبه هفته ی گذشته 
توسط رهبران حکومت می تواند امید کوچکی باشد که 
ستیزه جویان  با  حکومتی ها  از  زیادی  تعداد  همکاری 
پایان خواهد یافت. اما آن گونه که امریکایی ها دیده اند، 
خشونت  که  رهبرانی  سخنرانی های  قلبی ترین  حتا 
ایجاد  تغییری  اغلب  کرده اند،  محکوم  را  مکتب  در 
نمی کند. احتماال در پاکستان نیز همین طور خواهد بود، 
پاکستانی که کارشناسان محلی آن باور دارند، فاصله 
بین نیروهای گذشته و آینده ی آن با گذر زمان بیش تر 
می شود تا کمتر . کسی امروز با من شدیدا ابراز نگرانی 
کرد که بحرانی در حال شکل گرفتن است، بحرانی که 
امیدوار  ندارد. وی  آمادگی  آن[  با  مقابله  ]برای  جهان 
است که خشم عمیق در حمالت پشاور، احتماال تأثیر 
مثبتی خواهد داشت. اما او فکر می کند که به احتمال 
زیاد، این حمالت بیش تر نشانه های ضعف و غیرمصمم 
بودن رهبران حکومتی اند تا طالبان، شبکه ی حقانی و 
دیگر گروه هایی که کشور را در هرج و مرج فرو می برند 

را به خوبی مهار کنند.
را  قدرت  اوباما  باراک  وقتی  که  است  یادآوری  قابل 
سیاست گذاران  جمع  در  نظر  اتفاق  گرفت،  اختیار  در 
خارجی این بود که پاکستان به دالیلی چون موجودیت 
شکاف های عمیق در این کشور، حکومت داری غیرمؤثر، 
سالح های  از  توجهی  قابل  ذخایر  موجودیت  و  فساد 
هسته ای در این کشور، خطرناک ترین جای روی زمین 
است. بحران های دیگر باعث شده اند که این نگرانی ها 
دیگر در اولویت بحث ها در واشنگتن نباشند. اما چنان 
که یک مقام ارشد پیشین پاکستان به من گفت: »ما 
همه  رشد بالقوه برای یک بحران عمیق در پاکستان را 

نادیده می گیریم«.
از این لحاظ، در حالی که ممکن حمالت در پاکستان و 
یمن تالش هایی برای پیش افتادن از آینده بوده باشند؛ 
از  برخی  شوم  نشانه های  هم چنین  حمالت  این  اما 
تحوالت بزرگ تری اند که بر چشم انداز جهانی در سال 
این نشانه های  بود. در واقع،  ٢٠۱۵ حکم فرما خواهند 
شوم در خبرهای دو هفته  پیش در هرجا وجود داشتند، 
از قبیل حمالت طالبان در پاکستان که پیشرفت های 
این گروه در ماه های اخیر در سراسر افغانستان را نیز 
به  که  کرد  تعهد  اوباما  حکومت  می دهند.  انعکاس 
اکنون  کرد.  خواهد  ویژه  توجه  پاکستان  و  افغانستان 
می رسد  نظر  به  محتمل تر  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
سرپوش  کشور،  هردو  در  رو به رشد  ناآرامی های  که 
از آن  این جنگ طوالنی و دوری جستن  بر  گذاشتن 
توسط رییس جمهور ایاالت متحده  را ناممکن خواهد 
نیروها در میدان  بعید می رسد که حضور  ساخت. حتا 
نبرد تا پایان ریاست جمهوری اوباما  نیز بتواند این وضع 

را دگرگون سازد.
گروگان گیری سیدنی یک نکته ی آموزنده و افتضاح آمیز 
در  داشت.  آینده ها  شدیدا مضحک  تراژدی های  برای 
حالی که از دست دادن زندگی برای تمام کسانی که 
به رویدادها در بزرگ ترین شهر استرالیا نزدیک بودند، 
ناراحت کننده بود، رسانه ها درست به نفع یک گرگ 
دیوانه و احتماال تنها کار کردند  که به دنبال استفاده از 
بود.  جهانی  سطح  در  فرماندهی  برای  تروریزم  ترس 
حقایق مسئله در محل حادثه به یک طرف، در حالی که 
بحران آشکار می شد، وی اظهار کرد که با استفاده از یک 
اسلحه، یک آی پد و یک پرچم سیاه توانست چنان از 
ترس و وحشت بهره برداری کند که ظاهرا توانست جای 

تمام تحوالت دیگر در تیتر رسانه ها را بگیرد. در سال 
پیش رو، این مسئله بارها اتفاق خواهد افتاد. رسانه ها، 
به ترس از گم کردن حمالت واقعی، نمی توانند کمکی 
کنند. و هرباری که این کار را انجام دهد، رسانه های 
اولیه ی  مأموریت های  افزاینده ی  کالن  نیروی  خبری 
تروریست ها خواهند بود، تروریست هایی که مهم تر از 

همه، حمله نمی کنند، بلکه وحشت پراکنی می کنند. 
یکی از تحوالتی که در هفته ی جاری تیتر رسانه ها شد، 
با  بود. ارزش روبل،  سقوط خیره کننده ی روبل روسیه 
سقوط از پرتگاه، در حال حاضر کمتر از نیم ارزش آن در 
سال ٢٠۱3 است. روسیه با رهبری که عدم توانایی اش 
در مدیریت این گونه چالش ها و تمایل به رفتار خطرناک 
را تبارز داده است، به سمت یک بحران اقتصادی عمیق 
می رود. این چیزی است که همسایگان روسیه از آن 
هراس دارند. قطعا  حداقل مصیبت اقتصادی روسیه یک 
بازی گر شدیدا غیر قابل پیش بینی را می پذیرد و و حتا 

قابل پیش بینی بودن او را کمتر می سازد.
حمالت در یمن نشان می دهند که ما در عصِر چیزی 
در  اکنون،  می کنیم.  زندگی  ناکام  دولت های  از  بدتر 
نتیجه ی گسترش افراط گرایی خشونت آمیز، دولت هایی 
وجود دارند که می توان آن ها را دولت های »متاستاز« 
سرایت  نیز  مناطق  دیگر  به  آن ها  سرطان های  )که 
نیستند  ناکام  دولت های  صرف  آن ها  نامید.  می کنند( 
و به دولت های سرکش و بدخیم تبدیل شده اند و به 
آن ها باید به عنوان منابع بالقوه ی دوام دار ناآرامی های 
جهان نگریسته شود. بخش هایی از یمن، مناطق تحت 
کنترول دولت اسالمی در عراق و سوریه، احتماال لیبیا، 
بخش هایی از شاخ آفریقا و شمال غرب پاکستان در این 
کتگوری قرار می گیرند. جهان باید برای یک دهه وقایه 
و تداوی سرطان های اجتماعی و ایدیولوژیکی آمادگی 
مناطق  این  مردم  زندگی  که  سرطان هایی  بگیرد، 

بدبخت را نابود می کنند.
احتماال  اما  نیست.  مثبت  خیلی  تصویر  یک  این 
همین  اند.  راه  در  نزدیک  آینده ی  در  خوبی  خبرهای 
را  روسیه  اقتصاد  به  اطمینان  که  نفت  قیمت  کاهش 
برای  سال ٢٠۱۵  در  را  رشدی  احتماال  می کند،  نابود 
اجتناب ناپذیر  پایان  از  و  آورد  ارمغان خواهد  به  جهان 
نظر  کرد.  خواهد  ممانعت  جهانی  فعلی  رشد  چرخه ی 
به ادعای صندوق بین المللی پول، »محرک اقتصادی 
عربستان سعودی« می تواند رشد جهانی را بین ۱ تا ۱,3 
درصد، یا احتماال بیش تر از آن، بسته به میزان کاهش 
قیمت، بر انگیزد. برای بهبود اقتصاد ایاالت متحده، این 
کاهش، اثرات افزایش نرخ بهره ی بالقوه ی بانک فدرال 
را متعادل خواهد ساخت و برای مصرف کنندگانی مثل 
به  کساد  کردن  تبدیل  به  می تواند  کاهش  این  چین، 
رشد کمک کند و با رشد اقتصادی بیش تر احتمالی در 
دو اقتصاد بزرگ جهانی، اذهان مردم از برخی تحوالتی 

که در باال یادآوری شدند، منحرف خواهند شد.
لشکرهای  که  آن هایی  کودکان،  که  آن جایی  از 
خدمت  در  یا  سازند،  نابودشان  دارند  تالش  جهل 
بخش  دهند،  قرارشان  قبول  غیرقابل  ایدیولوژی  یک 
حیاتی این آینده ی مشترک اند؛ این را مدیون خود مان 
هستیم تا با استفاده از هر وسیله ای که در اختیار داریم، 
از آن ها محافظت کنیم، یا برای آن ها بجنگیم– هم 
آن ها  قوی ترشدن  برای حق  و هم  آن ها  برای حیات 
توسط همان آگاهی ای که تهدیدی برای قاتالن پشاور 

و هم نوعان شان است.

مأموریت و ناتو نیروهای مجاورتحضور در را مرکزیسیزدهسال آسیای کشورهای
و مییابد خاتمه مأموریت جاری، سال پایان در بردند. بهسر افغانستان، در آیساف

کارشناساناکنوننتایجاینحضورومأموریتبرایمنطقهرابررسیمیکنند.
به تاریخ سی و یکم دسامبر سال روان- پس از سیزده سال حضور نظامی- مأموریت نیروهای کمک به امنیت 
افغانستان )آیساف( پایان می یابد. به تاریخ هشتم دسامبر ماه جاری، در کابل پرچم کشورهای ناتو از سوی ستاد 
نظامی ائتالف، پایین کشیده شد. با شروع سال ٢٠۱۵، نیروهای ائتالف با کمیت کمتری از نظامیان، مأموریت 
جدید شان را برای آموزش دهی نیروهای امنیتی افغانستان روی دست می گیرند. اما اکنون سوال این است 
که عملیات ضدتروریسمی که در اواخر سال ٢٠٠۱ از سوی امریکا و متحدانش و همین طور از سوی ائتالف 

بین المللی علیه طالبان و القاعده روی دست گرفته شد، نزد کشورهای آسیای مرکزی چه انعکاسی داشت؟ 
افغانستاِنبیثبات

به باور گونترناب، کارشناس آلمانی در مسایل افغانستان، نکته ی کلیدی برای پاسخ به این پرسش، عبارت از 
این است که می بینیم اوضاع افغانستان در ختم مأموریت آیساف هم چنان بی ثبات و ناآرام است. گونترناب در 
مصاحبه اش با دویچه وله اظهار داشت که »اورزوال فون دیر الین، وزیر دفاع آلمان در سفرش به افغانستان 
)دو شنبه، سیزدهم دسامبر سال روان( به طور غیر مستقیم تأیید کرد که بر خالف توافقات قبلی، ممکن است 

سربازان آلمانی در افغانستان باقی بمانند.« 
به عقیده ی او، گرچه پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، »طالبان« تالش می کنند  موقف سیاسی شان 
را تقویت کنند؛ اما طالبان برای جمهوری های آسیای مرکزی یک تهدید بزرگ شبیه آنچه که قبل از سال 
٢٠٠۱ بود، به شمار نمی رود. قرار نیست طالبان فراتر از مرز افغانستان به گسترش ایدیولوژی خود مبادرت 
ورز د. هم چنین به گفته ی گونترناب، »یک مسئله ی دیگر نیز وجود دارد؛ امروز طالبان مثل سیزده سال قبل 
در مناطق تحت نفوذشان امکاناتی را در دست دارند که از طریق آن به حمایت گروه های رادیکال اسالمی در 

آسیای مرکزی می پردازند.«
آندری سیرینکو، کارشناس روسی در مرکز مطالعات افغانستان امروز )ЦИСА( خاطر نشان می سازد که  
کشورهای آسیای مرکزی بیش از نصف ٢٢ سال استقالل خود را در همسایگی حضور نیروهای ناتو که در 
افغانستان در چارچوب آیساف در حال انجام مأموریت بودند، به سر برده اند . بنابراین، واقعیت این است که به جز 
قرغیزستان، سایر جمهوری های آسیای مرکزی ثبات خود را حفظ کرده اند. این مسئله تا حدود زیادی به دلیل 

حضور غرب در برابر گروه های رادیکال و گروه های مخل امنیت بوده است.
آندری سیرینکو می افزاید، »حضور نیروهای ناتو در افغانستان )سال ٢٠٠۱( در حالی اتفاق افتاد که دامنه ی 
نفوذ »اسالم ملی گرا« تا خاک آسیای مرکزی هم رسیده بود  و در خالل سال   ٢٠٠٠، افغانستان شاهد فعالیت 
گروه هایی تحت نام جهادگرایان بود ؛ اما پس از حضور ناتو در افغانستان، این گروه ها به نحوی متشتت شدند 
و امروزه نمونه هایی از آن در عراق و سوریه سر بلند کرده اند. آمادگی ناتو برای مبارزه با گروه های نام برده در 
خاک افغانستان، تا حدود زیادی امنیت رژیم های موجود در آسیای مرکزی را نیز به همراه آورد و از طرف دیگر، 

جهادیست های قفقاز روسیه را نیز کمی گوشه گیر کردند.«
پیامدهایمنطقهایخروجناتو

به اعتقاد شماری از کارشناسان، ختم مأموریت ناتو در قدم نخست باعث افزایش تولید مواد مخدر خواهد شد. 
آندری سیرینکو به این نظر است که رهبری ناتو در میانه ی سال ٢٠٠٠، مبارزه با تولید مواد مخدر را به عنوان 

بخشی از وظیفه ی نیروهای امنیتی افغانستان و نهادهای مدنی این کشور قلم داد می کرد .
به گفته ی سیرینکو، »البته بخشی از نیروهای امریکایی در توسعه ی این کسب و کار غیر قانونی  درگیر شدند. 
شخصاً عکس هایی را در همین زمینه مشاهده کردم که در هنگام برداشت محصول تریاک، سربازان امریکایی 
از مزارع حفاظت می کنند؛ زیرا فرستاده هایی از روسیه، ایران و جمهوری خلق چین بر این فرایند  شخصاً 
نظارت داشتند. در تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان نیز افراد و اشخاصی بودند و هستند که 
در این تجارت  دست دارند. من هیچ عجله ای ندارم که بخواهم رشد تولید تریاک افغانستان را با عملیات ناتو 

پیوند دهم.«
گونترناب، همکار  آلمانی سیرینکو به این نظر است که »باید تو جه داشت، »طالبان« در مقایسه با سایر 
پشتیبانان خود، نگاه سخت گیرانه تری نسبت به تولید مواد مخدر داشتند. در پیوند به این موضوع، کسانی که 
در صدد عزل مال عمر و محرومیت او از قدرت بودند، با خروج نیروهای ناتو حساب شان فرق خواهد کرد. 

به خصوص زمانی که موقف سیاسی طالبان قوی تر شود.«
گونترناب به این مسئله نیز اشاره می کند که  تهدید جدی ناشی از خروج ناتو برای کشورهای آسیای مرکزی 
عبارت از این است که مهمات نظامی ایاالت متحده ی امریکا و متحدان آن به دست افغان های پراکنده در 
سراسر کشور بیفتد. »قباًل در کشور افغانستان اسلحه تحت کنترول نبود و به لطف عملیات ناتو، این مشکل 

تا حدی حل شد.«
»ماناس«،پایگاهتبادلهازطریقفسادمالی

آندری سیرینکو در مصاحبه اش با دویچه وله در باره ی گراف فساد اداری در افغانستان که در زمان حضور 
نیروهای ناتو رونق گرفت  نیز سخن می گوید. به گفته ی او، در قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
نسلی از تاجران نزدیک به مقام های دولتی شکل گرفت  که در بخش مواد سوختی نظیر بنزین، دیزل، سوخت 

جت و هم چنین مواد غذایی و غیره به یک نوع تجارت غیر قانونی پرداختند. 
او اشاره می کند که »این افراد به لطف نزدیکی با نخبگان حاکم و شریک در قدرت، طی سیزده سال برای 
به  اخطار جدی  ناتو می تواند یک  بیاورند. خروج  به وجود  را  باثبات  توانستند یک ساختار  بیش تر،  قاپ زنی 
کسب و کار ایجاد شده ی این دسته ها باشد و معلوم نیست که این مقام ها از این پس چه رویکردی را اتخاذ 

می کنند.«
به طور جداگانه، او به پایگاه سابق نظامیان امریکا در میدان هوایی »ماناس« قرغیزستان اشاره می کند. به 
گفته ی وی، »به کمک طرح های فسادآمیز، پایگاه دیپلماسی امریکا کار خود را پیش برد . اما روسیه می داند 
که در زمان رییس جمهور سابق، قربان بیگ باقی یف، شبیه به این نقشه ای ایجاد شد تا  بتواند با استفاده از 
پول هایی که از راه فساد به دست می آیند، طرح هایش را پیش ببرد. به همین خاطر، او نتوانست از سقوط رژیم 

خود، آن هم صرفاً به خاطر حضور امریکا در »ماناس« جلوگیری کند.«
سیرینکو نهایتاً نتیجه گیری می کند که با نفوذ تشکیالت ناتو به منطقه، پروژه های غربی زیادی نیز وارد کار 
شده و سازمان های غیردولتی زیادی فعال شدند. در همین ارتباط، می شود گفت که حضور ائتالف در افغانستان، 
تنها راه برای پیش برد چنین مقاصدی بود. »ناتو باعث شد  میان گروه های حاکم و دخیل در قدرت  یا گروهی 

از اپوزیسیون های همیشه طرف دار غربی ها، یک رابطه ی دوام دار با غرب ایجاد شود.«

پایان مأموریت آیساف در افغانستان؛
پیامدهای مثبت و منفی آن
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بحرانی  پرتگاه  به  را  کشور  بود  نزدیک  آن  جنجال برانگیز  پیامدهای  و   ۱3٩3-۱3٩٢ انتخابات 
دیگری سوق دهد؛ اما مداخله ی حامیان افغانستان مانع آن شد. باالخره هردو تیم انتخاباتی به یک 
موافقه رسیدند و آن تشکیل حکومت وحدت ملی بود. با گذشت سه ماه از عمر این حکومت ، دیده 
می شود که چالش های مالی و امنیتی فراوانی فرا راه آن قرار دارند. هرچند تشکیل این حکومت 
بحث برانگیز  قانونی  لحاظ  از  آن  تشکیل  ولی  بود،  امیدوارکننده  انتخاباتی  جنجال های  درون  از 
است؛ زیرا این حکومت برخواسته از یک انتخابات سالم نبود. این که مردم از توافق نامه ی رهبری 
هردو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال کردند، جای بسی خوشی است، ولی رهبری 
حکومت بایستی این مسئله را در نظر گیرد که معرفی نشدن کابینه ی کارا در کنار چالش های 

امنیتی و مشکالت اقتصادی فراراه دولت، اعتبار این حکومت نزد اذهان عامه صدمه می زند.
هرچند حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن قادر شد وعده های جامعه ی جهانی را به طور مشروط 
جلب نماید؛ اما وخیم تر شدن وضعیت امنیتی و مخالف سیاسی خواندن طالبان و شبکه ی حقانی 
و بازدید از مجروحان علمیات های انتحاری، مرهمی بر زخم های شهروندان نگذاشت؛ زیرا  یکی از 
مؤلفه های مهم مشروعیت، رضایت مردم است. این مردم اند که با همکاری حکومت آستین همت 
باال می کنند و کشور را می سازند. هرگاه مردم و نیروهای امنیتی که شب و روز برای تأمین امینت 
مردم مبارزه می کنند، از دولت ناراض شوند، حکومت با این همه چالش های درونی قادر نخواهد بود 

از پس مشکالت عدیده  ی کشور موفق به در آید.
گذشت سه ماه از عمر حکومت وحدت ملی و معرفی نشدن کابینه ی آن، نشان دهنده ی این حقیقت 
است که رهبری هردو تیم بیش تر وقت شان را صرف چانه زنی می نمایند؛ چنان چه نشر شهرت نه 
نامزدوزیر در رسانه ها که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شده اند، گویای این 
ادعا است. آن ها به آن چه در جریان کمپاین های انتخاباتی به مردم وعده دادند که وزیران را بر 
معیار شایستگی برمی گزینند ، توجه نمی کنند و این امر با دشواری های زیادی همراه است. با توجه 
به تالش هردو طرف برای جازدن افراد شان در کابینه، مشکل به نظر می رسد که کابینه ی شایسته 
و کارا تشکیل شود؛ زیرا رییس جمهور و رییس اجرایی پیش از این که به فکر تشکیل یک کابینه ی 
کارا باشند، به این فکر اند که چگونه مهره های شان را در کابینه شامل بسازند. اما مردم چنین فکر 
نمی کنند. آن ها توقع دارند که کابینه ی مردمی، پاک و کارا به وجود آید، نه یک کابینه ی تیمی که 

وزیران بر اساس روابط گزینش شوند.
این سوال مطرح است که آیا رهبران حکومت وحدت ملی از پس از این مشکالت به در خواهند آمد؟ 
آن چه از کارکرد و ناتوانی این حکومت معلوم است، به مشکل می توان امیدوار بود که حکومت بتواند 
مشکالت خویش را به این زودی ها حل کند. از این رهگذر، مردم ناامید شده اند و برای وعده های 
عوام فریبانه ی رهبران حکومت انتظار نمی کشند؛ به خاطری که نیت و هدف رهبری حکومت وحدت 
ملی، همانا مدیریت کشور بر اساس هنجار های سنتی می باشد، نه منافع کالن کشوری که اقتدار 

بخشیدن به نظام و بلندبردن کارکرد آن در اولویت باشد.
بدتر شدن وضعیت امنیتی هر روز جان افراد ملکی و امنیتی را می گیرد؛ اما رهبران حکومت وحدت 
ملی مصروف بازی های سیاسی شان می باشند. پاکستان ادعا دارد که دولت افغانستان از طالبان 

در تلویزیون ملی که کار می کردم، نادر نبود این که کارمن و دوستانم خوش عده  ای از کارمندان 
سابق آن دستگاه نیاید. آخر کار، شماری چاره را در آن دیدند که یکی از مقامات ارشد حکومت را 
از دست من و همکارانم عصبانی کنند و این طوری از »شر« ما نجات یابند. رفتند و به احمدضیا 

مسعود گفتند: وهریز و فالنی به آمر صاحب اهانت کرده اند!
سابقه ی آشنایی با احمدضیا مسعود داشتم. سفیر بود در مسکو، آن گاه که من هم دیپلمات بودم. 
در سفارت کورس روسی هم داشتیم و من آموزگار آن کورس بودم. احمدضیا مسعود هم وقتی 
فرصت می یافت، به آن کورس می آمد و روسی می آموخت. گذشته از این ها، حمید  هامی، دوست 
نوجوانی هایم رییس دفتر احمدضیا بود. این ها را ذکر کردم تا بگویم، مالقات با معاون اول رییس 
جمهور برای من خیلی دشوار نبود. چنین مالقاتی را  هامی همان روز تنظیم کرد و من به دیدنش 

رفتم. پس از سالم و علیک و پیش از احوال پرسی، فکاهه  ای را تعریف کردم به این شرح:
معاون صاحب، چند سال پیش در همین دفتر شما، آقای سلطان علی کشتمند به عنوان نخست وزیر 
کار می کرد و »آته رجب« در کنار وزارت معارف کیله فروشی داشت. کسی پیش تبنگ آته رجب 
ایستاد و نرخ کیله را پرسید. چند تا را دست زد و سر آخر هیچ چیزی نخرید. وقتی می خواست دور 
شود و آته رجب »به فراست حرفه ای« دریافته بود که مشتری میل خریدن ندارد و در آن نزدیکی 
چندتا سرباز »تالشی« هم ایستاده بودند، با قهر به مشتری گفت: حالی کیله که نمی خری، بِر چی 

کشتمنده داو میزنی؟
آنچه این روزها به گوش شما می رسانند، از این که گویا وهریز یا کسی از همکارانش به احمدشاه 
مسعود اهانت کرده، درست حکایت همان آته رجب کیله فروش است که دلش درد کرده بود. این ها 
چون از خود چیزی ندارند  در برابر کارفهمی همکارانم علم کنند، در پی این برآمده اند، تا به هر 
قیمت ممکن ما را از سر راه شان بردارند. ناگزیرند با چنین توطئه هایی وقت ما را صرف خنثا کردن 
توطئه کنند تا از کار اصلی خود بازمانیم. خواهش می کنم یک بار به رادیو تلویزیون بیایید تا آن ها 

ببینند توطئه ی شان کارساز نبوده است.
همان روز یا فردایش احمدضیا مسعود به رادیو تلویزیون آمد و این توطئه ی اهانت به احمدشاه 

مسعود رفع شد.
وقتی شنیدم کمیسیون امور دینی و فرهنگی سنا ذکی دریایی و  هادی دریابی را به جرم اهانت به 
امام اعظم ، پیشوای مذهبی اکثریت مسلمان های افغانستان، متهم کرده و خواستار پی گیری این 
مورد توسط نهادهای عدلی و قضایی است، باز هم حکایت آته رجب کیله فروش و سلطان علی 
کشتمند به  یادم آمد. طنز »وزیر پوهوهو« که به لطف واکنش های سید مخدوم رهین، وزیر سابق 
فرهنگ حاال در افغانستان به شهرت بی نظیر رسیده را خواندم. هیچ موردی که در آن اهانت به 
امام اعظم یا پیروان مذهب حنفی یا خود مذهب شده باشد، به نظر نرسید. بلی،  هادی دریابی 

پاکستانی حمایت می کند و می گوید که حادثه ی تروریستی پشاور از افغانستان سازمان دهی 
این مسایل، مصروف تقسیم قدرت  اما رهبران حکومت و حدت ملی بی اعتنا به  شده است . 

هستند و در مخیله  ی شان این مشکالت راه نمی یابند.
لهذا بهتر است  رهبران حکومت وحدت ملی به جای چانه زنی بر سر تقسیم قدرت، به مردم و 
سرنوشت حکومت فکر کنند و کابینه  ای را از کادر های متخصص و وفادار به مردم تشکیل 
دهند و در مورد اعتبار و مشروعیت حکومت خویش در میان مردم تأمل کنند. اگر تشکیل 
کابینه بیش تر از این طوالنی شود و کابینه ی کارا تشکیل نشود، مشروعیت حکومت زیر سوال 

می رود.
این بار مشکل مشروعیت در کنار مشکالت عدیده ی امنیتی و مالی افزوده خواهد شد. منطقی 
این است که رهبران حکومت به جای از دست دادن اعتبار و فرصت های خدمت گزاری، در 
پی استفاده ی بهنیه از فرصت های موجود در جهت اقتدار کشور باشند و از قدرت طلبی دست 

برادرند و کشور را با مدیریت راه بردی رهبری نمایند.

نسبت به سید مخدوم رهین که در کرسی وزارت فرهنگ کشور نشسته بود و عنوان دکتری 
و پروفیسوری دارد، با تمسخر برخورد کرده است. از نظر من، کسی که اتهام پژوهشگری و 
استادی و د کتری را چون تاج افتخاری با خود به هر سو می برد، شایسته ی همان نیشخندی 
است که در طنز »وزیر پوهوهو« خواندیم. کسی که با آن مقاله ی ناتحقیقی و سطحی، خود 
نه حرمتی برای امام اعظم قایل بوده و نه به تحقیق و نه به نام خود به عنوان وزیر فرهنگ 
قرار  مورد حرمت  که  یگانه کسی  مقاله  آن  در  است؟  برخوردی  سزاوار چگونه  یک کشور، 
گرفته، حامد کرزی، رییس سابق جمهوری افغانستان است و بس. هرچند مقاله برای سمینار 
بین المللی امام اعظم نوشته شده بود. در موقعیتی که آقای رهین بود، در گام نخست می بایست 
با حرمت نسبت به علم برخورد می کرد و چنان مقاله ی رسوایی را به عنوان تحقیق به سمینار 
تحمیل نمی کرد و اگر این کار را کرده بود و با نقد طنزآمیز برابر شده بود، می بایست با درک 
تغییر وضع و پرت بودن خودش  از مرحله و بیگانگی اش با روش تحقیق، موضوع را نادیده 
می گرفت، نه این که تا هنگامی وزیر بود، از طریق آن دستگاه و وقتی از وزارت برکنار شد، 
توسط دوست و رفیقش در کمیسیون دینی و فرهنگی سنا بر منتقد خود فشار بیاورد. آیا با 
چنین کاری وزیر سابق فرهنگ تفاوتی میان خود و تاریک اندیشی طالبانه گذاشته است؟ آیا 
میان »زرنگی« آته رجب بی سواد و سید مخدوم رهین با القاب د کتری و پوهاندی در همین 

مورد مشخص تفاوتی می توان دید؟
سید مخدوم رهین، نسل پیش تر، به شمول نسل خود من و به صورت مشخص خود من که 
معیار روشنفکری در روزگار ما داشتن اطالعات بود، باید بدانیم که جوانان امروز از آن مرحله ی 
دایرة المعارفی ما بیرون آمده اند. بر این ها نمی توان با اتکا بر جایگاه رسمی خود به عنوان استاد 
یا وزیر ، مقاله های سطحی فاقد معیار را به عنوان مقاله ی پژوهشی و علمی تحمیل کرد. این ها 
از کیفیت شعور متفاوتی برخوردارند و اگر امیدی برای آینده ی افغانستان هست، در همین نسل 
است. و بنابراین، وظیفه ی نسل پیشین که کار مهمی در هیچ عرصه ای نکرده است- وضع 
امروز افغانستان شاهد این مدعاست- دستگیری و تشویق نسل جوان باسواد افغانستان است، 

نه تالش مضحک و بی نتیجه ی بستن دهن این نسل.
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یادداشت های سخیداد هاتف

با  را  روزنامه  بزرگ  صفحه ی  یک  کسی  که  کنید  تصور 
باشد.  کرده  پر  دولت  وزیران  از  یکی  حِق  در  مدیحه ای 
بعد آدم منتظر بنشیند که چه وقت وزیر مذکور به خشم 
می کند.  معرفی  دادستانی  به  را  مدیحه سرا  آن  و  می آید 
کسی  مگر  است؟  سخنی  چه  دیگر  این  می گویید،  حتما 
عقل خود را از دست داده باشد که از ستایش شدن بدش 
تحت  آن  از  بدتر  یا  کند،  نکوهش  را  ستایشگر  و  بیاید 
تعقیب قرار دهد. معنای این سخن این است که هرکس 
حق دارد در مدح وزیر محبوب خود مدیحه بگوید. معنای 
»حق دارد« هم این است که هرکس آزاد است ستایشی 

را که در باره ی فالن وزیر در دل دارد، به بیان در آورد.
هم  ما  خود  را  قدرش  این  که  است  این  سخن  حال، 
وزیری  شما  وقتی  که  است  بدیهیات  از  این  می دانستیم. 
نیاید.  خشم  به  و  نرنجد  ایشان  جناب  می کنید،  مدح  را 
برای  می شناسیم،  بیان«  »آزادِی  به نام  که  را  چیزی  این 
بیان  آزادِی  ضرورت  نکرده اند.  مطرح  موارد  این گونه 
و  امیر  مدح  می خواستند  عده ای  که  نشد  مطرح  هنگامی 
اجازه  بی چار گان  آن  به  قدرت  دستگاه  و  بگویند  را  وزیر 
مدح  از  وزیران  و  امیران  چون  بگویند؛  مدح  که  نمی داد 
آزادی  ضرورت  نبود.  این گونه  نه،  داشتند.  نفرت  شنیدن 
می خواستند  شهروندان  که  آمد  میان  به  زمانی  بیان 
و  بگویند  قدرت  ارباب  باره ی  در  ناخوش آیندی  سخنان 
آن  بیان  در  که  نمی داد  رخصت  آنان  به  قدرت  دستگاه 

ناخوش آیند ها آزاد باشند.
با این حساب، احترام به آزادِی بیان اساسا از این جا شروع 
انتقاد  آنان  از  که کسی  بپذیرند  قدرت  ارباب  که  می شود 
کند. در قوانین افغانستان آزادِی بیان به رسمیت شناخته 
احترام گذاشتن  نشده،  به رسمیت شناخته  آنچه  اما  شده. 
به این قوانین است، در میان ارباب قدرت. گاه، که یکی 
از اعضای دستگاه قدرت می خواهد خود را آدم متسامح و 
استقبال  انتقاد  از  دموکراتی نشان بدهد، می گوید که من 
انتقاد  از  منظورش  باشد.  »سالم «  باید  انتقاد  اما  می کنم؛ 
این جا،  در  نباشد.  انتقاد  انتقادی است که اصال  سالم هم 
انتقاد سالم انتقادی است که در آن هیچ چیزی نباشد که 
اما  ناراحتی کند. حقیقت  احساس  آن  از  وزیر  جناِب مثال 
چه  و  مستقیم  متعارف  زبان  در  چه  انتقاد،  که  است  آن 
کنند گی«  »ناراحت  از  عنصری  همواره  طنزی،  بیان  در 
احترام  شود.  تحمل  باید  که  است  عنصر  همان  و  دارد 
یا مدحت آلود  بی خاصیت  به کالم  احترام  بیان،  آزادی  به 
نیست. احترام به آزادی بیان یعنی گوش خود را به روی 
سخنان درشت و تلخ باز کردن. البته در کشوری که قانون 
احترام شود، این حِق آزادِی بیان را کسی از کسی گدایی 
نمی کند. وظیفه و تکلیف اعضای دستگاه قدرت است که 

به چنین حقی گردن بگذارند.

آزادِی بیان
 و ذایقه ی زور 

عبداللهی 

حضرت وهریز

حکومت وحدت ملی
 و کاهِش اعتبار آن نزد مردم

کیله که نمی خری...
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روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میالدی است. آن چه در زیر 
می آید، شرح مختصری است از بعضی از چهره ها و 

نام های آسیایی که در این سال مطرح شدند.

جوکووی– مرد جدید اندونزی
جوکو ویدودو – معروف به جوکووی – جوالی ۲۰۱۴ 
اندونزی را برد. این اولین  انتخابات ریاست  جمهوری 
بار است که کسی بدون سابقه ی نظامی  و از بیرون 
را  اندونزی  رهبری  سکان  سیاست  بزرگان  دایره ی 
بیداد  آن  در  فساد  که  کشوری  در  می گیرد.  به دست 

می کند، جوکووی به سیاست مداری پاک شهره است.
جمهور  رییس   از  پس  او  کارهای  نخستین  از  یکی 
شدن، کم کردن یارانه ی سوخت بود. اقدامی که معتقد 
است، حدود ۸ میلیارد دالر به بودجه ی سال ۲۰۱۵ این 
کشور کمک می کند. پینتا کارانا، خبرنگار بی بی سی 
در جاکارتا  می گوید این اقدام آزمونی برای اقتدار بوده 
است. بسیاری تحلیل گران جوکووی را تحسین کردند 
این کارش نشان می دهد که تصویر »مرد  و گفتند، 
است.  نبوده  بی خود  داده،  نشان  خود  از  که  عمل« 
اندکی بعد، وقتی برای مراسم فارغ التحصیلی پسرش 
به سنگاپور می رفت، به یک صندلی عادی در پروازی 
عادی بسنده کرد تا نشان دهد، تصویر »مرد مردم« 

هم بی خود نبوده است.
لی جون سئوک – چهره ی یک تراژدی ملی

ماتم  و  بهت  در  جنوبی  کوریای   ۲۰۱۴ آپریل  ماه 
فرو رفت. یک کشتی با ۴۷۶ سرنشین که بیش ترشان 
کودکان   مکتبی بودند، نزدیک جزیره ی جه جو غرق شد 

و ۳۰۰ سرنشین آن جان باختند. 
انبوهی از خطاهای انسانی به عنوان عامل این فاجعه 
ذکر شدند، از جمله دست کاری غیرقانونی در طراحی 
بیش  عمومی  خشم  اما  حد.  از  بیش  بار  و  کشتی 
لی  بود:  کشتی  ناخدای  متوجه  هر چیز  و  هرکس  از 
جون سئوک. او بود که هدایت کشتی را در آب هایی 
خطرناک به یکی از کارکنان بی تجربه اش سپرده بود. 
او بود که دستور تخلیه ی کشتی را صادر نکرده بود. 
و از همه مهم تر، خودش پیش از همه کشتی را ترک 
کرده بود. بعضی ها امیدوار بودند، به جرم قتل اعدام 
شود؛ اما دادگاه او را به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه، 

به ۳۶ سال حبس محکوم کرد.
دیپیکا پادوکونه– زنی که جلو  تایمز ایستاد

»بلی، من یک زن ام. پستان دارم و بین پستان هایم 
خطی است. مشکلی دارید؟!«

هنرپیشه   پادوکونه،  دیپیکا  خشم  سراسر  جواب  این 
که  هند  تایمز  روزنامه ی  به  بود  بالیوودی   مدل  و 
عکسی از او چاپ کرده بود با این تیتر: »یا خدا! خط 

پستان های دیپیکا پادوکونه را«.
همه  که  دورانی  »در  کرد،  متهم  را  تایمز  پادوکونه 
می کنند«،  تالش  زنان  توانمندسازی  و  برابری  برای 
متوسل  نخ نما«  »شیوه های  به  مخاطب  جلب  برای 
می شود. مردم، به ویژه در شبکه های اجتماعی، از این 

موضع گیری او به شکلی چشم گیر حمایت کردند.
پاسخ روزنامه این بود که گزارش در واقع از او تعریف 
کرده، هرچند که »می شده تیتر بهتری انتخاب شود«. 

اما این جواب هم چیزی از خشم عمومی نکاست.
ام اچ ۳۷۰ – مسئوالنی که جوابی نداشتند

مارچ ۲۰۱۴، ماه کابوس هشام الدین حسین و اظهرالدین 
عبدالرحمان بود – جانشین وزیر حمل ونقل و رییس 
کنفرانس  شب،  و  روز  مالزی.  هواپیمایی  سازمان 
مطبوعاتی پشت کنفرانس مطبوعاتی، این دو نفر باید 
جلو  خبرنگاران و خانواده های قربانیان می ایستادند و 
می گفتند، هنوز نمی دانند چه بر سر پرواز ام اچ ۳۷۰ 
مستأصل  خانواده های  است.  آمده  مالزی  هواپیمایی 
می گفتند،  و  می کردند  خالی  آن ها  سر  را  خشم شان 

اختیار کار از دست شان خارج شده است.
به رغم همه ی تحقیقات و جست وجوهای گسترده ای 
که در اقیانوس انجام شد، هنوز اثری از هواپیما و ۲۳۹ 
نمی داند  نیست. حتا هنوز کسی درست  سرنشینش 
البته  جست وجو  بود.  شده  منحرف  مسیرش  از  چرا 
هم چنان ادامه دارد، در اقیانوس هند و شهر پرت در 

شمال غربی استرالیا.
کیم یو-جونگ– در راه قدرت؟

رهبر کوریای  اون،  بود که کیم جونگ  ماه سپتامبر 
گفتند،  بسیاری  شد.  ناپدید  عمومی  انظار  از  شمالی  
بیمار است، برخی گفتند قدرت از دستش خارج شده، 
و البته سوال همه این بود که قدرت بعد از او به که 

می رسد؟
اما یک ماه بعد کیم نمایان شد. هرچند با عصا راه 
اما ظاهرا کماکان در رأس قدرت بود. چند  می رفت، 
در  جونگ  یو  کیم  کوچکش  خواهر  نام  بعد،  هفته 
ارشد  اعضای  از  یکی  به عنوان  حکومتی  رسانه های 
حزب مطرح شد. هنوز اطالعات رسمی چندانی از او در 
دست نیست؛ اما گه گاه در »سفرهای هدایت گرانه« 
در کنار برادرش دیده می شود. شاید سال آینده بیش از 

این ها از او بشنویم.
نارندرا مودی - تاریخ ساز

وعده ی  با  هند  می  ماه  انتخابات  در  مودی  نارندرا 
احیای اقتصاد به قدرت رسید. او رهبر حزب ملی گرای 
را  او  بسیاری  است.  بی.جی.پی –  همان  یا  هندو – 
سیاست مداری پرانرژی می دانند که جامعه را دوقطبی 
نام  بیزارند.  یا ازش  یا خیلی دوستش دارند،  می کند: 
ایالت  در  اقتصادی  مصلح  به عنوان  نخست  مودی 
افتاد. سال ۲۰۰۲ متهمش کردند  زبان ها  گجرات سر 
را نگرفته. شورش هایی  که جلو  شورش های مذهبی 
که به مرگ ۱۰۰۰ نفر انجامید که اکثرشان مسلمان 

بودند.
آقای مودی هم چنان محبوب است. تورم رو به کاهش 
است  و انتظار می رود سال آینده وضع رشد اقتصادی 
ساختاری  مشکالت  با  هند  اقتصاد  اما  شود.  بهتر 
زیرساخت های  مشکالتی چون  روبه روست –  عمیقی 
که  همه گیر،  فساد  و  یارانه ها   فزاینده ی  بار  فرسوده،  
حل شان  در  سریع تر  هرچه  باید  مودی  آقای  دولت 
بکوشد. عالوه بر این، باید تندروهای هندو را مهار کند 

که برنامه های اقتصادی اش را خراب نکنند.
اشرف غنی

سپتامبر بود که اشرف غنی برنده ی انتخاباتی جنجالی 
شد که بیش تر به ماراتن سیاسی می ماند. ماراتنی که 
جایزه اش یکی از سخت ترین شغل های جهان، یعنی 
ریاست  جمهوری افغانستان، بود – آن هم درست زمانی 
که بیش تر نیروهای خارجی داشتند از این کشور خارج 

می شدند.
جمله  از  دارد،  بلندپروازانه ای  برنامه های  غنی  آقای 
برخورد با فساد و ریشه کن کردن فقر. اما اگر می خواهد 
این برنامه ها را عملی کند، اول باید امنیت و آرامش را 
برقرار کند. می شود گفت، موفقیت او تا اندازه ی زیادی 
بستگی به این دارد که نیروهای افغان بدون کمک 
ناتو چه می کنند  و این که آیا طالبان و دیگر گروه های 
مسلح پای گفت وگوهای صلح می آیند یا نه. گذشته از 
این ها، آقای غنی باید با رقیبش، عبداهلل عبداهلل، برای 

ائتالف مذاکره کند – که آن هم آسان نیست.
ساتیارتی –  کایالش  و  یوسف زی  مالله 

برنده های نوبل صلح
اکتبر ۲۰۱۴ یک دختر جوان پاکستانی و یک مرد هندی 
که اشتراک شان دغدغه ی کودکان است، جایزه ی صلح 
تحصیل  حق  فعال  یوسف زی،  مالله  بردند:  را  نوبل 
کودک.  حقوق  فعال  ساتیارتی،  کایالش  و  دختران 
کمیته ی نوبل این لحظه را لحظه ای »مهم« خواند 
که »یک هندو و یک مسلمان در راه آموزش و مبارزه 

با افراط گرایی دست به دست هم بدهند«.
کمیته ی  تصمیم  که  بود  این  جالب  توجه  نکته ی 
نوبل معترضانی هم داشت، از جمله یک روزنامه نگار 
مالله  به  جایزه  اعطای  که  پاکستانی  برجسته ی 
بی بی سی  خبرنگار  که  آن طور  خواند.  »توطئه«  را 
از  بسیاری  کرد،  گزارش  موقع  همان  اسالم آباد  در 
نگاه  غرب«  »عامل  چشم  به  مالله  به  پاکستانی ها 
به عنوان  امریکایی ها  که  »کسی  چشم  به  می کنند، 
الگو علم کرده اند که مسلمان های پاکستانی را گمراه 

کند«.
جک ما– سلطان تجارت الکترونیک چین

عظیم  سایت  بنیان گذار  ما،  جک  سال   ۲۰۱۴ سال 
تجارت الکترونیکی علی بابا  بود. سالی که ثروت این 
کارآفرین چینی تقریبا دو برابر شد. ماه سپتامبر، بعد از 
عرضه ی تاریخی و رکوردشکن سهام شرکتش، ثروتش 

به حدود ۱۹.۵ میلیارد دالر )۱۲ میلیارد پوند( رسید.
ارزش علی بابا حدود ۲۳۱.۴ میلیارد دالر برآورد می شود 
که به مراتب بیش تر از آمازون و فیس بوک است. آقای 
ما که پیش از این معلم انگلیسی بوده، از نمادهای 
چین مدرن است، کشوری که به گفته ی مجله فوربز، 
علی بابا  شرکت  می رسد  نظر  به  دارد.  میلیاردر   ۲۴۲
سال ۲۰۱۵ باز هم رشد کند، گرچه آقای ما دیگر رییس 

آن نیست.

دانشجوهای معترض هنگ کنگی
دموکراسی خواهانه ی  اعتراض های  دوران  در 
هنگ کنگ، چهره های متفاوتی در قامت رهبر مطرح 
جنبشی  اعتراضی  جنبش  این  از  آن چه  اما  شدند؛ 
اولیه ی معترضان – و بعد  کم نظیر ساخت، هسته ی 
ایستادند  که  بود  کوچک تری –  گروه  خلل ناپذیر  عزم 

و ایستادند.
با  را  معترضان  کرد  تالش  پولیس  وقتی  کار،  اوایل 
بیش تری  مردم  کند،  متفرق  مرچ  اسپری  و  اشک آور 
بیرون آمدند – مردمی که به خشم آمده بودند، از دیدن 
گاز  برابر  در  از خودشان  برای محافظت  جوانانی که 

اشک آور و گاز مرچ فقط چتر داشتند.
در اوج اعتراض ها منطقه ای که قلب تجاری-مالی شهر 
است، فلج شده بود. تا میانه ی دسامبر تقریبا همه ی 
معترضان متفرق شده بودند؛ اما ختم غایله به  معنای 
کری  به قول  نبود.  جین پینگ  شی  پرزیدنت  پیروزی 
گریسی، سردبیر بی بی سی در چین، »او در یک بازی 
از یک  تازه  بازیکن می جنگد.  چند  با  مرحله ای  چند 

مرحله جان به در برده«.
فیلپ هیوز – ستاره ی ناکام کریکت

ساله ی   ۲۵ ستاره ی  هیوز،  فیلیپ  مرگ  نوامبر،  ماه 
کریکت استرالیا، این کشور را در بهت فرو برد. وسط 
پرتاب شده  که  توپی  استرالیا  داخلی  مسابقه ی  یک 
از گردن هیوز که پوشیده  با سرعت به بخشی  بود، 
مرگ  مرد.  شفاخانه  در  بعد  روز  دو  برخورد.  نبود، 
غیرمنتظره و عجیب هیوز استرالیایی ها را تکان داد. 
شهر  در  که  خاک سپاری اش  مراسم  در  نفر  هزاران 
خانگی اش، مکس ویل در نیوساوت ولز، برگزار می شد، 

شرکت کردند.
موقع  همان  بی بی سی   ورزشی نویس  فوردایس،  تام 
نوشت: »تراژدی ها و از دست دادن ها واقعی نیستند، 
حتا اگر به خاطر جوی که اطراف شان ایجاد می شود، 
فکر کنید واقعی  اند. بنابراین، وقتی آن توهم درهم 
هیوز  فیلیپ  مرگ  با  که  همان طور  می شکند، 
ندارد،  را  انتظارش  هیچ کس  شکست،  استرالیایی  

پذیرفتنش سخت است«.
ژو یونگ کانگ – ببر زندانی

را   ۲۰۱۴ سال  چین   رییس جمهور  جین پینگ،  شی 
این  با مسئله ی فساد مهارنشدنی  با وعده ی برخورد 
کشور آغاز کرد. ماه جوالی بود که وعده اش عملی شد، 
آن هم با صیدی بزرگ به نام ژو یونگ کانگ، که رییس 
سابق دستگاه امنیتی است. او یکی از قدرت مندترین 
سیاست مداران چین بود. وقتی اعالم شد  به ظن فساد 
باید با تحقیقات همکاری کند، دیگر جای تردیدی نبود 
که پرزیدنت جین پینگ همان طور که وعده داده، سراغ 

همه خواهد رفت، »چه پشه، چه ببر«.
معتقد  پکن   در  بی بی سی  خنبرنگار  گریسی،  کری 
رده  مقام های  از  زیادی  شمار  و  ژو  آقای  افول  است، 
باالی دیگر، »غوغایی بوده که یک سال است ادامه 
دارد و در خشونت و گیوتین چیزی از انقالب فرانسه 

کم ندارد«.
دانشمندان فضایی هند– عملیات مریخ

ماه سپتامبر، وقتی مانگالیان بعد از سفری ۳۰۰ روزه و 
پیمودن مسیر ۶۷۰ میلیون کیلومتری هند به مریخ 
رسید، هند چهارمین کشور جهان شد که به این سیاره   

کاو شگر می فرستد.
را نشان می دهد  یک عکس زنان دانشمندان هندی 
که با لباس های ساری شان در مرکز کنترل، بازگشت 
این عکس  را جشن می گیرند.  ماهواره  موفقیت آمیز 
در  بی بی سی  خبرنگار  و  شد  روز  عکس  روز  همان 
دهلی می گوید، هزاران نفر از عکس تعریف کردند  و 
زنان را »الگویی  حقیقی« خواندند که »تعریف مرکز 

کنترول را دگرگون کرده«.
کواالها – دیپلمات ها

ماه نوامبر بود که بیست رهبر قدرت مند جهان برای 
استرالیا جمع شدند.  بریزبن  در شهر  نشست جی۲۰ 
محور اصلی بحث – به اصرار تونی ابوت، نخست وزیر 
استرالیا – اقتصاد بود، نه محیط زیست. اما تقدیر چیز 
که ستاره ی  بودند  کواالها  این  در عمل  بود:  دیگری 

نمایش شدند.
پس از روزها گفت وگوی سخت – و البته بدون دعوایی 
که آقای ابوت وعده اش را داده بود – رهبرها تک تک 
کواالهای رام را بغل کردند. صحنه ای که لب خند به 
لب ها آورد، فضا را دوستانه تر کرد  و البته واژه ای جدید 

آفرید: »دیپلماسی کواالیی«. )بی بی سی(
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بشر  حقوق  دیدم.  سوخته  پل  زیر  را  دموکراسی  دیروز 
لول کرده  را  برگه های رای دهی  بود.  هم کنارش نشسته 
بر  پل  باالی  از  دروغ  و  تقلب  می کشیدند.  هیرویین  و 
و  می کردند  »تف«  بشر  حقوق  و  دموکراسی  روی  و  سر 

می خندیدند. 
انداختید! من برای خودم  این روز  دموکراسی فریاد زد: آهای بی شعور، من را شما  به 

کسی بودم.
دروغ گفت: راست می گویی، راست می گویی... و بعد دوباره به او خندیدند و رفتند.

آزادی بیان داشت راه پیمایی می کرد. پالکاردهایی در دستش بود که از حقوق بشر و 
دموکراسی دفاع می کردند.

دروغ در صف اول راه پیمایی حضور داشت و با رسانه ها مصاحبه می کرد.
آن  زیر  دموکراسی  و  بشر  حقوق  که  می کرد  راه پیمایی  پلی  همان  روی  بیان  آزادی 
سیاه ترین روزهای شان را تجربه می کردند؛ اما آن ها را هرگز ندید؛ چون که برق کروزین 

ثروت و لیموزین شهرت چشمش  را کور کرده بود.
راستی صداقت را دیدم؛ ورشکست شده بود، کسی جنسش را نمی خرید.

عارق های  و  می نوشیدند  مدرنیته  مشروب  می خوردند،  رشوت  که  دیدم   را  نسلی  من 
روشنفکری می زدند.

گران قیمت  سیگارهای  می پوشیدند،  مارک دار  اتوکشیده ی  لباس های  که  نسلی 
با یک ژست »چه گوارا«گونه به روبه رو، به اطراف و به باال  می کشیدند و دودش را 

می فرستادند و بحث های فلسفی می کردند.
من نسلی را دیدم، ریشه در سنت داشت و در هوای مدرنیته نفس می کشید، نسلی که 

با تفکری برهنه گرا، از پشت عینک سکوالریسم اندام زنان برقع پوش را رصد می کرد!
نسلی که تفکر دینی را مسخره می کرد، ولی وقت مرگ عزیزانش در مسجد، مجلس 

ختم قرآن می گرفت!
نسلی که روشنفکرانش پشت میله های تعصب قومی گیر کرده بودند و همه چیز را در 

ترازوی قومیت می سنجیدند.
و مردمش...

باز هم همان قصه ی همیشگی است. تنها مردم مثل همیشه به کار مشغول بودند، نه به 
حقوق بشر کار داشتند، نه به دموکراسی، نه دروغ می گفتند، نه دنبال آزادی بیان بودند. 
آن ها فقط می خواستند زندگی کنند؛ اما هر از گاهی یک نفر که دلش از همه جا پر بود، 
خودش را منفجر می کرد و بعد مردم »شهید« می شدند و دوباره آزادی بیان به خیابان 

می آمد، دروغ مصاحبه می کرد و شهرت و ثروت دوباره سر و کله ی شان پیدا می شد.

کشورمان  والیات  سایر  از  متفاوت  هرات  والیت  مردم 
می اندیشند. من این را در سفرهای 

و  خیزش ها  و  داشته ام  والیت  این  به  که  متعددی 
رسانه ای  انعکاس  که  والیت  این  مردمی  حرکت های 

داشته اند، درک کرده ام.
امیدوارم دومین سفر والیتی رییس جمهور غنی که برای مالقات با مردم جهت مشوره 
گرفتن برای تعیین والی جدید و ارتقای ولسوالی ناامن شیندند صورت گرفته است، بتواند 

تغییر مثبتی بر  آینده ی این والیت داشته باشد؛ چرا که:
این والیت از جمعیت بیش تر باسواد برخوردار است.

بازسازی در این والیت بهتر از سایر والیات صورت گرفته است.
طرز دید مردم این والیت ولو آن که بی سواد باشند، باالتر از سایر والیات است.

در صورتی که دولت بتواند از رقابت سه کشور ایران، امریکا و هندوستان در این والیت 
به نفع خویش بهره  بجوید، ما به زودی شاهد تغییرات بیش تری خواهیم بود.

اما متأسفانه در سیزده سال گذشته: 
بیش تر مواقع والیان گماشته شده در این والیات آن گونه که شایسته بوده، از فرصت ها 
برای بهبود وضعیت مردم استفاده نکرده اند. افزایش خشونت در برابر زنان و ترور نشان 
افزایش ناامنی یا نبودن حاکمیت قانون در این والیت بوده است. افزایش فساد اداری 
و نبودن مدیریت کافی در گمرکات باعث پایین آمدن سطح عواید این والیت مهم و 

مرزی شده است.

اعالن  پاکستان  در  امنیتی  تهدید  وضعیت  یک  ظاهرا 
شده است. در بعضی جاها، دانشگاه ها دارند تخلیه و بسته 
می شوند و امروز آخرین مهلت برای دانشجویان است که 
برای  شهرها  در  عمومی  فضای  شوند.  خارج  دانشگاه  از 
افغان ها خوب به نظر نمی رسد. آیا پاکستان در حال پاک سازی کشورش از »تروریست ها 
و شرپسندان بد« است؟ پناه گاه یا فرارگاه طبیعی این »تروریست های بدخیم« پاکستانی 
در صورتی که با اقدامات پاکستان مواجه شوند، کجاست؟ افغانستان چه تدابیر احتیاطی 

روی دست دارد؟ عملیات مشترک اخیر با پاکستان کافی است؟

Daoud Naji

سیدجمال الدین سجادی

Munera Yousufzada

Ali Adili
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اعالمورزشکارسالاروپا؛
نويردومشد

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي به تمجید از جان تري، کاپیتان 
تیمش پس از گولزني او مقابل وستهام پرداخت. جان تری 
گول اول دیدار مقابل وستهام را به ثمر رساند و از بهترین های 
تیمش در این دیدار بود. مورینیو، تری را مثل سال ۲۰۰۴ و 
اوج آمادگی اش دانست و عنوان کرد که در او تفاوتی با ۱۰ 

سال پیش نمی بیند.
داشته  باالیی  گولزنی  شم  همیشه  »او  گفت:  خاص  آقای 
در  ]تری[ خودم  دارد. من جان  باالیی  به نفس  اعتماد  است. 
نکرده  فرقی  او  می بینم.  را   ۲۰۰۶ و   ۲۰۰۵  ،۲۰۰۴ سال های 
او  دوقلوی  دخترهای  می بینم،  من  که  تفاوتی  تنها  است. 
هستند؛ زیرا آن ها در آن دوران به دنیا آمدند و حاال در زمین 

می دوند و توپ را شوت می کنند«.
مورینیو سپس در باره ی شرایط چلسی گفت: »وقتی توپ در 
اختیار ماست، تیم خیلی بهتری هستیم. سال گذشته در دفاع 
خیلی قوی بودیم و منظم کار می کردیم، ولی وقتی توپ در 

اختیارمان بود، خالقیت نداشتیم«.

 ۴ کسب  و  ملت ها  جام  در  حضور  دوره  با شش  جاپان 
است.  رکورد خارق العاده اي کسب کرده  قهرماني،  عنوان 
گذاشتند  آسیا  ملت های  جام  به  پا  دیر  خیلی  جاپانی ها 
چند  همین  در  اما  گرفتند؛  قرار  مدعی  تیم های  بین  و 
اکنون  که  شده اند  ظاهر  قدرت مند  آن قدر  اخیر  دوره ی 

رکورددار قهرمانی در این مسابقات هستند.
جاپان با کسب ۴ عنوان قهرمانی، بهترین تیم رقابت ها 
ایران  و  عربستان  تیم،  این  از  پس  و  می شود  محسوب 
بعدی  رده ی  در  قهرمانی  عنوان  سه  کسب  با  هر کدام 
در  نایب قهرمانی  عنوان  سه  عربستان  البته  دارند.  قرار 
کارنامه دارد و به همین دلیل، در جدول رده بندی باالتر 
از ایران قرار دارد. ایران هم ۴ عنوان سومی کسب کرده 
به  رکورددار  کوریای  جنوبی  با  همراه  حیث  این  از  که 
با دو قهرمانی، اسراییل،  حساب می آید. کوریای جنوبی 
کویت و عراق هر کدام با یک قهرمانی در رده های بعدی 

قرار دارند.

از  اول،  نفر  به  امتیاز کمتر نسبت  با یک  نویر  مانویل 
مراسم  در  بازماند.  اروپا  ورزشکار  بهترین  عنوان  کسب 
انتخاب ورزشکاران برتر قاره ی اروپا که بین خبرنگاران 
لویس  شد،  گذاشته  رای  به  ورزشی  خبرگزاری های 
همیلتون، ستاره ی فرمول یک، رتبه ی اول را از آن خود 
با  اخیر  نویر که در جام جهانی  او مانویل  از  بعد  کرد. 
تیم ملی آلمان به عنوان قهرمانی رسید، در جایگاه دوم 
ایستاد. نوواک جوکوویچ، ستاره ی تنیس اهل صربستان 
با پیشی گرفتن از کریستیانو رونالدو، اعجوبه ی پرتگالی 

تیم فوتبال ریال مادرید، سوم شد.

رحیم استرلینگ، ستاره ي لیورپول پس از پیروزي جمعه شب 
براي  مي توانند  آن ها  که  است  معتقد  برنلي،  مقابل  تیمش 
از شروع ضعیف  پس  کنند.  تالش  جدول  باالي  در  حضور 
شاگردان راجرز، آن ها در ۶ بازی اخیر خود ۱۱ امتیاز کسب 
کرده اند و در حال حاضر در رده ی نهم قرار دارند. استرلینگ 
بازی های  در  پیروزی  با  می تواند  تیمش  که  است  معتقد 

پیش رو، به رده های باالی جدول صعود کند.
او گفت: »ما قدم به قدم حرکت می کنیم. در چند بازی اخیر، 
می توان دید که اعتماد به نفس به بازیکنان برگشته است. حتا 
در شرایط سخت، می توان دید که ما در کنار یک دیگر برای 
در  این که  و  اتحاد  ما،  برای  می کنیم.  تالش  نتیجه  کسب 
کنار یک دیگر فوتبالی که می خواهیم را بازی کنیم، اهمیت 
بسیاری دارد. امیدواریم که بتوانیم در چند بازی پیش رو پیروز 
شویم. آن طور که می خواستیم فصل را شروع نکردیم، ولی 
پیش روی ماست و  بازی های سختی  آینده  در چند هفته ی 
برای حضور در بین چهار  پیروزی،  با کسب چند  امیدواریم 

تیم برتر پیش برویم«.

ماتا:بازيکردن
کناررونييکامتيازويژهاست

فانخال:
هنوزاشتباهاتبديانجامميدهيم

مديربرنامههایرونالدو:
کريسدرريالبازنشستهميشود

لوو:رويايم،کسبيکجامديگرباآلماناست

اينيستا:ايکاشمسيتوپطالراببرد

ريالپيشنهادبايرنبرايخديراراردکرد

پيشنهاد
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والدسازپيوستنبهيونايتدمنصرفشد

ابهامدرانتقالتورسبهاتلتيکومادريد

اسکولز:يونايتدميتواند
مدعيقهرمانيباشد

معتقد  منچستریونایتد  ماتا،  هافبک  خوان 
است که بازي کردن کنار روني، یک امتیاز 
 ۲ شد  موفق  جمعه  روز  رونی  است.  ویژه 
را  نیوکاسل  مقابل  تیمش  گول   ۳ از  گول 
بازیکن  بهترین  عنوان  به  و  برساند  ثمر  به 
زمین شناخته شود. این در حالی است که او 
در پست  هافبک بازی گرفته شده بود، ولی 
به خوبی به حمالت اضافه می شد و جا گیری 

می کرد.
باشگاه  سایت  با  مصاحبه  در  ماتا  خوان 
در  به خوبی  او  یونایتد گفت: »فکر می کنم 
کند،  دفاع  می تواند  می کند.  بازی  پستش 

به تک ها  حمله کند، پاس بدهد و در تک 
گولزنی کند. برای ما او بازیکن بسیار مهمی 
او  کنار  کردن  بازی  می کنم  فکر  و  است 
کنار  کردن  بازی  از  است.  ویژه  امتیاز  یک 
فان پرسی  و  فالکائو  رونی،  مثل  بازیکنانی 
و  دارند  زیادی  تحرکات  آن ها  می برم.  لذت 
می خواهیم  داد.  خوبی  پاس های  می توان 
روز  بازی  برای  بودن  آماده  کنیم.  کار  خوب 
از لحاظ روحی  یک شنبه سخت است، ولی 
ریکاوری  فردا  و  امروز  هستیم.  آماده  روانی 
خواهیم کرد و کامال آماده به مصاف تاتنهام 

خواهیم رفت«.

با  منچستریونایتد  فان خال، سرمربي  لوییس 
نیوکاسل،  تیمش مقابل  قاطع  پیروزي  وجود 
بعضي  در  هنوز  تیمش  که  است  معتقد 
زمینه ها ضعیف کار مي کند. یونایتد ۱۰ امتیاز 
و  دارد  فاصله  چلسی  جدول،  صدرنشین  با 
گرفته  پیش  اخیر  هفته های  در  خوبی  روند 
است. روز جمعه رونی در حالی که به عنوان 
 هافبک به میدان رفته بود، موفق شد دو گول 
دیگر  نیز  فان پرسی  رابین  و  برساند  ثمر  به 
گول یونایتد را به ثمر رساند. پاپیس سیسه، 
در دقایق پایانی یک پنالتی برای نیوکاسل به 
تبدیل کرد و فان خال معتقد است که  گول 

تیمش هنوز اشتباهاتی انجام می دهد.
او گفت: »هر بازی در حال پیشرفت هستیم، 
ولی بعضی مواقع اشتباهات خیلی بدی انجام 
از  من  ولی  کنیم،  پیشرفت  باید  می دهیم. 
عملکرد تیم خوشحال هستم؛ زیرا هر بازی 
در اختیار ماست. هنوز راه طوالنی پیش روی 
با  فاصله ی مان  این که  از  پیش  باید  ماست. 
صدر بیش تر شود، به آن ها نزدیک شویم. هر 
اتفاقی ممکن است بیفتد، مخصوصا در یکی 
دو هفته ی آینده که تعداد بازی ها زیاد است. 
کنیم،  کسب  خوبی  نتیجه ی  بتوانیم  اگر 

موقعیت خوبی در جدول پیدا خواهیم کرد«.

کریستیانو  برنامه هاي  مدیر  مندس،  خورخه 
رونالدو مدعي شد که ستاره ي پرتگالي ریال 
شد.  خواهد  بازنشسته  تیم  این  در  مادرید، 
بر  مبنی  شایعاتی  که  است  سال  چندین 
بازگشت رونالدو به منچستر به گوش می رسد، 
ولی او قراردادش با ریال را تا سال ۲۰۱۸ تمدید 
کرد و این بدین معناست که او ۹ سال را در 
سالگی   ۳۳ در  و  کرد  خواهد  سپری  برنابئو 
قراردادش با ریال تمام خواهد شد. با این حال، 
مندس معتقد است که تا زمانی که کریستیانو 
بازی خواهد  ریال  بیاویزد، در  را  کفش هایش 
را  رونالدو  او گفت: »۱۵ سال است که  کرد. 
می شناسم، از آن موقع بیش تر روزها با هم 

هستم،  مادرید  در  وقتی  می کنیم.  صحبت 
ما  رابطه ی  می کنیم.  مالقات  یک دیگر  با 
بیش تر مثل دوستی است. معتقدم که رونالدو 
فوتبالش را در ریال مادرید به پایان می رساند. 
او از حضور در ریال خوشحال است و دوست 
دارد موفقیت بیش تری در این تیم کسب کند. 
آیا باشگاه پیراهن رونالدو را بازنشسته خواهد 
و دی  رائول  برای  احترامی که  تمام  با  کرد؟ 
استفانو قایلم، هیچ بازیکنی را نباید با رونالدو 
فکر  و  است  تاریخ  بهترین  او  کرد.  مقایسه 
می کنم برترین ورزشکار تمام تاریخ. دیگر مثل 
رونالدو نخواهیم دید و فکر می کنم غیرممکن 

باشد«.

یواخیم لوو بعد از سال پرخاطره ی ۲۰۱۴ هنوز 
سر  در  آلمان  ملي  تیم  براي  را  بزرگي  اهداف 
مي پروراند. سرمربی تیم ملی آلمان قصد دارد 
دو سال دیگر قهرمان جام ملت های اروپا شود 
و چهارسال دیگر هم قهرمانی جام جهانی را 
دیروز طی مصاحبه ای  لو  یوواخیم  تکرار کند. 
که  باشیم  شرایطی  در  می کنم  »آرزو  گفت: 
و  کنیم  تثبیت  را  خود  موفقیت های  بتوانیم 
یک  کسب  شویم.  تاریخ ساز  حاضر  عصر  در 
عنوان بزرگ دیگر اتفاقی رویایی خواهد بود. حتا 

احساس فکر کردن به آن هم زیبا است«.
پیش رو،  بزرگ  تورنمنت های  به  اشاره  با  وی 
و  فرانسه  در   ۲۰۱۶ اروپا،  ملت های  جام  یعنی 
»هدف  افزود:  روسیه  در   ۲۰۱۸ جهانی  جام 

در  قهرمانی   ۲۰۱۶ سال  که  باشد  این  باید  ما 
پاریس را از آن خودمان کنیم و بعد از آن روی 
جام جهانی روسیه متمرکز شویم. ما در حال 
حاضر مشغول تدوین برنامه ی تیم ملی برای 
می خواهیم  هستیم.   ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۵ سال های 
ایده های جدید و راه حل های نو پیدا کنیم؛ چون 
ما  و  است  پیشرفت  حال  در  مدام  فوتبال  که 
نباید از این نکته غافل شویم. ما در کادر فنی 
مشغول فکر کردن به این هستیم که چگونه 
البته بر ما روشن  انگیزه ی جدید ایجاد کنیم. 
است که باید گذشته ی پرفروغ مان را هم چراغ 
راه مان کنیم. انعطاف پذیری و انضباط در بازی 
دو عاملی بودند که باید به کار کردن روی آن ها 

ادامه دهیم .

سال ۲۰۱۴ براي اینیستا سال چندان خوبي 
بارسلونا  با  افتخاري  هیچ  که  سالي  نبود. 
اوایل  تا  اکتبر  اواخر  از  و  نکرد  کسب 
روبه رو  بد  مصدومیت  یک  با  نیز  دسامبر 
در  تعطیالت  برای  روزها  این  اینیستا  شد. 
است  قرار  و  می برد  به سر  آلبیا«  »فوئنته 
که روز جمعه در یک دیدار خیریه شرکت 
خودش  اهداف  مورد  در  اینیستا  کند. 
»همیشه  گفت:   ۲۰۱۵ سال  در  بارسا  و 

 ۲۰۱۴ سال  کرد.  بهتر  را  اوضاع  می توان 
برای ما سال خوبی نبود. هدف ما در سال 
۲۰۱۵ جبران ناکامی های سال ۲۰۱۴ است. 
می خواهم  هم چنان  نیز  شخصی  لحاظ  از 
سپس  اینستا  دهم«.  ادامه  شدن  بهتر  به 
گفت:  و  پرداخت  نیمار  از  تمجید  به 
شکی  نیمار  توانایی های  به  »هیچ کس 
برای رشد  تیم ممکن  بهترین  او در  ندارد. 

و پیشرفت حضور دارد. 

سامي خدیرا بي شک با شروع نقل و انتقاالت 
خروجي  گزینه ی  مهم ترین  به  زمستاني، 
آلمانی  هافبک  شد.  خواهد  تبدیل  باشگاه 
آستانه ی  تا  بارها  تابستان  فصل  در  ریال، 
جدایی از این باشگاه پیش رفت؛ اما هر بار 
به هر دلیلی چنین چیزی ممکن نشد و او 
در  دیگر  نیم فصل  یک  حداقل  داد  ترجیح 
ریال بماند. خدیرا پیش تر هر گونه پیش نهاد 

ریال برای تمدید قرارداد را نیز رد کرده بود.
در  او  گذشته  هفته ی  این که  وجود  با 

در  ماندن  به  خود  عالقه ی  از  مصاحبه ای 
ریال خبر داد؛ اما به نظر نمی رسد که قرارداد 
اعتبار   ۲۰۱۵ جون  تا  که  بازیکن  این  فعلی 
شود.  تمدید  پرز  فلورنتنیو  سوی  از  دارد، 
ریالی ها  که  داد  گزارش  امروز  استار  دیلی 
برای  بایرن  باشگاه  پیش نهاد  سه  تاکنون 
جذب خدیرا را رد کرده اند و قصد دارند  این 
بازیکن را به یکی از سه تیم آرسنال، چلسی 

یا منچستریونایتد واگذار کنند.

لیورپولي ها از خرید بالوتلي به شدت پشیمان 
هستند و قصد دارند  این بازیکن را به تیمي 
را  دیگري  مهاجم  خود  و  کرده  واگذار  دیگر 
جذب کنند. به همین منظور، مدیران لیورپول 
میلیون   ۶۵ پیش نهاد  یک  ارائه ی  صدد  در 
پوندی به کریم بنزما، مهاجم فرانسوی ریال 
مادرید هستند. بنزما یکی از بهترین فصول 

بسیار  و  می کند  سپری  را  ریال  همراه  خود 
مبلغ  این  با  حتا  که  می رسد  نظر  به  بعید 
مادرید شود.  ریال  به ترک  نیز حاضر  گزاف 
که  داد  گزارش  اکسپرس  دیلی  این حال،  با 
لیورپولی ها قصد دارند تا با مدیران ریال برای 

این منظور به گفت وگو بنشینند.

بارسا   سابق  دروازه بان  والدس«،  »ویکتور 
رها  ماهه   ۹ مصدومیت   کمند  از  به تازگي 
تیم  یک  به  تا  است  آماده  حاال  و  شده 
گذشته  ماه  دو  که  والدس  بپیوندد.  جدید 
تیم  همراه  فان خال  درخواست  به  را 
دلیل  به  می کرد،  تمرین  منچستریونایتد 
آمادگی فوق العاده باالی دخیا، قصد ندارد با 
یونایتدها قرارداد رسمی امضا کند و ریسک 

نیمکت نشینی را بپذیرد.
روزنامه ی مارکا دیروز ادعا کرد که دو باشگاه 

به صورت  جرمن،  سنت  پاریس  و  لیورپول 
جدی قصد به خدمت گرفتن ویکتور والدس 
بررسی  حال  در  دروازه بان  این  و  دارند  را 
شرایط دو تیم است. لیورپولی ها از مینیوله 
ناامید شده اند و براد جونز نیز روز جمعه در 
به  شد.  مصدوم  برنلی  مقابل  دیدار  جریان 
نظر می رسد که سرخ  های آنفیلد، از شانس 
بارسا  سابق  دروازه بان  برای جذب  بیش تری 

برخوردار باشند.

همه چیز  مي رسید  نظر  به  که  حالي  در 
اتلتیکو  به  تورس  فرناندو  بازگشت  براي 
نهایي  هنوز  انتقال  این  اما  باشد،  مهیا 
در  ناموفق  نیم فصل  یک  است.  نشده 
ایتالیایی  باشگاه  تا  شد  سبب  میالن 
تورس  با  قرضی  ساله ی  دو  قرارداد  قید 
را بزند و به او اعالم کند که می تواند به 
مدیران  برود. هفته ی گذشته   دیگر  تیمی 
با  سیمئونه  درخواست  به  مادرید  اتلتیکو 
وارد  تورس  انتقال  برای  چلسی  باشگاه 
بین  نیز  خوبی  توافقات  و  شدند  مذاکره 
این حال،  با  گرفت.  صورت  باشگاه  دو 
وضعیت  شدن  مشخص  به  همه چیز 

السیو چرچی موکول شد.
از  امسال  تابستان  ایتالیایی،  چرچی 

پیوست،  مادریدی  باشگاه  به  تورینو 
این  در  را  خود  ارزش های  نتوانست  ولی 
جواب  منتظر   همه  حاال  کند.  اثبات  تیم 
به  او  چنان چه  هستند.  چرچی  نهایی 
تورس  انتقال  منتقل شود،  باشگاه میالن 
تورس  شد.  خواهد  نهایی  نیز  اتلتیکو  به 
تعطیالت  مالدیو   کشور  در  اکنون  هم 
کریسمس خود را سپری می کند و باشگاه 
میالن حتا به او اعالم کرده است که باید 
برای بازی دوستانه مقابل ریال، در امارات 
نیز  اینتر  باشگاه  طرفی،  از  شود.  حاضر 
مصرانه خواهان به خدمت گرفتن چرچی 
هنوز  این که  است،  مسلم  آن چه  است. 
و  نشده  نهایی  اتلتیکو  به  تورس  انتقال 

در  هاله ای از ابهام قرار دارد.

منچستریونایتد  اسطوره ي  اسکولز،  پل 
در  مي تواند  تیمش  که  است  معتقد 
قهرماني  مدعیان  جزو  دوم  نیم فصل 
شروع  یک  بگیرد.  قرار  برتر  لیگ 
حاال  فان خال،  شاگردان  توسط  ضعیف 
جبران  او  توسط  پیاپی  پیروزی های  با 
سوم  رده ی  در  سرخ  شیاطین  و  شده 
اسکولز  پل  دارند.  قرار  برتر  لیگ  جدول 
فصل  می تواند  یونایتد  که  کرد  عنوان 
خوبی  روند  گذشته،  فصل  در  لیورپول 
برای  و  بگیرد  پیش  دوم  نیم فصل  در 

بجنگد. قهرمانی 
او گفت: »اگر یونایتد دو بازی پیش روی 
ببرد،  را  استوک  و  تاتنهام  مقابل  خود 
لیورپول  مثل  که  کرد  نخواهم  تعجب 

باشد  داشته  خوبی  عملکرد  قبل  فصل 
و  بیاورد  فشار  صدرنشین  تیم  دو  به  و 
شد،  شروع  چمپیونزلیگ  وقتی  سپس 
و  می کند  استراحت  هفته  یک  یونایتد 
برای  حریفان  دیگر  از  راحت تر  می تواند 

بجنگد«. قهرمانی 
»وین  گفت:  رونی  از  تمجید  در  اسکولز 
فکر  است.  جهانی  کالس  بازیکن 
حمله  خط  در  می تواند  هنوز  او  می کنم 
بازی کند، ولی هم چنین در خط  هافبک 
را  خودش  او  است.  کرده  کار  عالی  هم 
قرار می دهد  با سرعت در موقعیت گول 
می کنم  فکر  دارد.  باالیی  گولزنی  شم  و 
عالی  نیوکاسل  مقابل  بازی  طول  تمام 

کار کرد.
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اطالعاتروز: مجلس نمایندگان هفته ی 
گذشته برای رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل 
یک هفته مهلت داد که اعضای کابینه ی 
جدید را معرفی کند. این مهلت دیروز پایان 
یافت؛ اما اعضای کابینه  توسط حکومت به 
مجلس معرفی نشدند. به دنبال آن مجلس 
تصمیم گرفت  که برای معرفی هرچه زودتر 
کابینه با سران حکومت وار د گفت و گو   شود 

و دلیل تأخیر آن را نیز مشخص کند.
همراه  اداری  هیأت  امروز  که  است  قرار 
گانه ی  هجده  کمیسیون های  رییسان  با 
کابینه  زودتر  هرچه  معرفی  برای  مجلس 
و  دیدار  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  با 
از  شماری  دیگر،  سوی   از  کنند.  گفت و گو 
این  دیروز  نشست  در  مجلس  نمایندگان 
ماده ی  مطابق  که  داشتند  تأکید  مجلس 
را  غنی  اشرف  مجلس  اساسی،  قانون   6٩

به دلیل تأخیر در معرفی کابینه فرابخواند.
این  با  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  اما 
کار مخالفت نشان دادند و گفتند که هیأت 
مجلس در دیدار با رییس جمهور و رییس 
هرچه  تا  کند،  وارد  فشار  آنان  بر  اجرایی 
به  کنند.  معرفی  را  جدید  کابنیه ی  زودتر 
گفته ی آنان، مطابق قانون اساسی، مجلس 
زمانی رییس جمهور را فرا خوانده می تواند 
جرایم  ارتکاب  و  ملی  خیانت  مرتکب  که 

جنایی و حقوق بشری شود.

عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس گفت که 
بر اساس ماده ی 6٩ قانون اساسی، دعوت 
رییس جمهور به خاطر تأخیر کابینه مناسب 
نیست؛ اما اگر آقای غنی به خواست خود 
مجلس  به  زمینه  این  در  وضاحت  برای 
بیاید، کدام مشکل قانونی ندارد. اما مجلس 
مورد  در  که  خواست  حکومت  سران  از 
معرفی کابینه ی جدید اختالف ها را هرچه 

زودتر کنار بگذارند.
تأخیر در معرفی کابینه ی جدید سه ماه شد ؛ 
اما هنوز نشانه  ای از معرفی اعضای آن به 
مجلس وجود ندارد. در چند روز اخیر انتقادها 

از  جدید  کابینه ی  معرفی  تأخیر  مورد  در 
سوی نمایندگان شورای ملی، فعاالن مدنی 
افزایش  اجتماتی  رسانه های  کاربران  و 
زودتر  هرچه  معرفی  خوستار  آنان  و  یافته 

نامزدوزیران هستند.
ریاست های  و  وزارت ها  تمام  اکنون  هم 
اداره  سرپرستان  از سوی  حکومت  کلیدی 
می شوند؛ در حالی که شماری از نمایندگان 
شورای ملی و فعاالن مدنی تأکید دارند که 
سرپرستان به فکر انجام وظایف شان نیستند 
و  نا امنی ها  افزایش  باعث  مسئله  همین  و 

مشکالت اقتصادی در کشور شده است. 

اطالعاتروز: مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های 
دولتی  مقام های  برخوردهای  بعضی  که  کرد  اعالم  آزاد 
بامیان کار رسانه ها را در این والیت را محدود کرده اند. 
در خبرنامه ی ارسالی این مرکز به روزنامه ی اطالعات روز 
آمده است که رییس جمهور و رییس اجرایی جلو مسئوالن 
محلی را در مورد محدود کردن آزادی بیان هرچه زودتر 

بگیرد.
تخویف  و  تهدید  بازجویی،  و  احضار  خبرنامه  این  در 
خبرنگاران، خود داری مسئوالن محلی از ارائه ی معلومات، 
سانسور، تالش در جهت تحت تأثیر قراد دادن خبرنگاران 
و مانع شدن آنان از تهیه ی خبر و گزارش توسط مقام های 
فراراه   اساسی  مشکالت  از  بامیان  دولتی  بلند رتبه ی 

خبرنگاران در سال ٢٠۱۴ عنوان شده اند.
این برخوردها و حرکت های مسئوالن دولتی بامیان سبب 
بامیان  باشندگان والیت  نگرانی های جدی خبرنگاران و 
آزاد  رسانه های  و  خبرنگاران  هماهنگی  مرکز  شده اند. 
ابراز نگرانی کرده که اعمال محدودیت بر آزادی بیان و 
اطالع رسانی به مردم  توسط مسئوالن حکومتی در بامیان 

 سر آغاز سنت بد در کشور نشود.
این نهاد تأکید دارد که در صورتی که جلو  مسئوالن محلی 
بامیان گرفته نشود، این احتمال  وجود دارد که شماری از 
مسئوالن محلی والیت های دیگر نیز با پیروی از مسؤالن 

مرکز  کنند.  وضع  محدودیت  رسانه ها  بر  بامیان  محلی 
اخیر،  دهه ی  یک  دست آورد  نباید  که  می گوید  یاد شده 
قربانی سلیقه های شخصی و حفظ منافع مسئوالن دولتی 

شود.
اشرف  که  است  آمده  مرکز  این  خبرنامه ی  در  هم چنان 
غنی، رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت به عنوان 
مجریان قانون اساسی نگذارند آزادی بیان به عنوان یک 
دست آورد ارزشمند و روند اطالع رسانی به مردم، قربانی 
محلی والیت  مسئوالن  سلیقه ای  و  نا بخردانه  رفتارهای 

بامیان شود.
در خبرنامه ی این مرکز آمده است که در بیش تر از ۱٢ سال 
گذشته آزادی بیان به عنوان رکن دموکراسی و دسترسی 
به اطالعات یکی از دست آوردهای مهم والیت بامیان بود. 
بر اساس این خبرنامه، در این مدت، رشد رسانه های آزاد، 
امنیت خبرنگاران و اطالع رسانی به موقع توسط خبرنگاران، 

بهتر از سال ٢٠۱۴ بود.
رسانه های  دیده بان  پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
علیه  افزایش خشونت  و  قتل  از  نیز  )نی(  افغانستان  آزاد 
خبرنگاران در سال ٢٠۱۴ خبر داد. بر اساس معلومات این 
نهاد، در سال روان حدود هشت خبرنگار در رویدادهای 
از حکومت خواسته است  نهاد  این  مختلف جان داده اند. 
که به وعده های خود در حمایت از آزادی بیان عمل کند.

پایان مهلت مجلس برای معرفی کابینه ی جدید؛
هیأت مجلس علت تأخیر معرفی کابینه را

 بررسی می کند

مقام های حکومتی بامیان
 کار رسانه ها را محدود کرده  اند


