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مجلس نمایندگان طرح بودجه  ی سال 1394 را رد کرد 

صفحه 2

در دقیقه های پس از یک حمله ی یک بمب گذار انتحاری در نزدیکی یک 
مکتب در کابل، امبوالنسی در دسترس نبود که کشته شده ها و زخمی ها 
را ببرد. در عوض، جسدها در موترهای ملکی و موترهای پولیس روی هم 

انداخته شده و به نزدیک ترین شفاخانه انتقال داده شدند. 
هدف حمله ی آن روز، شکریه بارکزی، عضو برجسته ی زن در پارلمان  
بود. او زنده ماند؛ اما در هفته های اخیر در جریان بدترین خشونت هایی 
که پایتخت از زمان تهاجم به رهبری ایاالت متحده شاهد آن بوده است، 

حمالت بیش تر اتفاق افتاده اند. 
زمستان  معوال  چون  است؛  ویژه  نگرانی  مایه ی  خون ریزی ها  این 
افغانستان نسبتا آرام است و جنگ به دلیل آب و هوای خشن بسیاری 
مناطق، فروکش می کند. این خشونت ها، درست زمانی که تنش ها به 
به  نسبت  مردم  اعتماد  بود،  باال  خارجی  نیروهای  اکثریت  دلیل خروج 

حکومت جدید وحدت ملی را به شدت متزلزل ساخته است.
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طالبان مانع تطبیق برنامه ی واکسین 
فلج اطفال در هلمند شدند

حمیداهلل فاروقی:
خارجی ها در تشکیل کابینه ی جدید 

مداخله می کنند

از شنبه تا پنج شنبه
 از چشم روزنامه های کابل

ص7
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معذرت خواهی به موقع بالوتلی
  به داد او رسید

آیا برباد رفته 
عجیب ترین فیلم امریکایی است؟

شاهد  قوس  تاریخ 16  به  استقالل  لیسه ی  در  فرانسه  فرهنگی  مرکز 
نخستین »نمایش نامه ی هنری« در برابر بربریت و توحش طالبانی بود. 
به  از سوی طالبان  انتحار«  از  نمایش نامه ی »تپش قلب؛ سکوت پس 
حقیقت پیوست و 21 کشته و زخمی برجا  گذاشت. در این حمله طالبان 
به جرأت ادعا کردند که در برابر »ترویج فرهنگ بیگانه« از سوی فعاالن 
مدنی از این پس می ایستند و نمی گذارند با »شعار دموکراسی« مردم 
افغانستان فریب بخورند. گاهی  جوانان متوجه شده اند که قربانی حمالت 
طالبان و سرکوب آن ها توسط دولت، کدام قشِر جامعه  است؟ زبیر، یگانه 
نان آور خانواده اش در این حمله زخم برداشته بود و در نتیجه این هفته در 
شفاخانه در حالی که هیچ گونه توجهی از سوی دولت به او و خانواده اش 

نشد، جان باخت. آیا زبیر های دیگری در راه هستند...

سرکوبترسها
چرا جوانان در افغانستان نیاز به بسیج شدن دارند؟



غنی  اشرف  محمد  تیم  اعضای  روز:  اطالعات 
اعالم کرده اند که با توجه به حاالت موجود، حلقات 
خارجی در تشکیل کابینه ی جدید مداخله می کنند. 
حمیداهلل فاروقی، از اعضای ارشد تیم رییس جمهور 
دیروز گفته است که شماری از کشورها و ادار ه های 
افرادشان به کابینه ی  یافتن  خارجی در تالش راه  

جدید هستند.
اما او می گوید که رهبران حکومت جدید از چنین 
گفت و گو  در  فاروفی  می کنند.  جلوگیری  تالش ها 
افغانستان در  تأکید کرده است که  آزادی  رادیو  با 
نوع  این  شاهد  همواره  گذشته  سال   13 جریان 
مداخالت بوده و بدون شک مداخالت خارجی در 
]تشکیل کابینه ی جدید[ صورت می گیرند. اما او در 

این زمینه از کشور یا گروه  خاصی نام نبرده است.
او می گوید، در حال حاضر گفت وگو روی کابینه ی 
اما  دارد.  جریان  عبداهلل  و  غنی  اشرف  بین  جدید 
مداخالت  اجرایی،  ریاست  سخنگوی  معاون 
خارجی ها در کابینه ی جدید را رد کرده است. جاوید 
فیصل دیروز روابط افغانستان با برخی از کشورهای 
جهان را نیک خوانده و گفته است که در تشکیل 
وجود  خارجی  فشارهای  و  مداخله  جدید  کابینه ی 

ندارد.
رییس  و  غنی  اشرف  حاضر  حال  در  که  افزود  او 
برای  شایسته  افراد  انتخاب  تالش  در  اجرایی 
در  که  است  کرده  تأکید  فیصل  هستند.  وزارت ها 
امنیتی  بخش های  نامزدوزیر  ده  نزدیک  آینده ی 

مجلس  به  اعتماد  رای  دریافت  برای  اقتصادی  و 
زمان  مورد  در  او  اما  می شوند.  معرفی  نمایندگان 

دقیق معرفی اعضای کابینه جزئیات نداده است.
جدید  کابینه ی  تشیکل  از  ماه  سه   به  نزدیک 
وحدت  حکومت  سخنگویان  و  رهبران  می گذرد. 
ملی از آن زمان بد ین سو چند بار موعد مشخصی را 
برای معرفی کابینه ی اعالم کردند؛ اما با تکمیل آن 
اعضای کابینه ی جدید معرفی نشدند. اشرف غنی 
پیش از نشست لندن در کابل گفت که بین دو تا 

چهار هفته کابینه ی جدید معرفی می شو د.
اکنون چند روز دیگر از پایان این مهلت باقی مانده، 
وجود  جدید  کابینه ی  معرفی  از  نشانه  ای  هنوز  اما 
دیروز  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  ندارد. 

اختالف درونی بین تیم های اشرف غنی و عبداهلل 
را از دالیل تأخیر در معرفی کابینه ی جدید خواندند. 
جعفر مهدوی، عضو مجلس گفت که اشرف غنی 
قرار  باج گیران  تعداد  یک  گروگان  در  عبداهلل  و 

گرفته اند.
از  او، تعداد وزارت ها در حکومت کمتر  به گفته ی 
جریان  در  حکومت  مقام  دو  که  اند  کرسی هایی 
وعده  طرف داران شان  به  انتخاباتی  کمپاین های 
انتخاباتی ده ها  بودند. در جریان کمپاین های  داده 
و  غنی  اشرف  تیم های  به  قدرت مند  افراد  از  تن 
نمایندگان،  از  باور شماری  به  پیوستند که  عبداهلل 
اکنون هیچ کدام آن ها پست های  پایین تر از وزارت 

را قبول ندارند.

مناطق  از  شماری  در  طالبان  روز:  اطالعات 
عملی  مانع  کشور  جنوب  در  هلمند  والیت 
شدن برنامه ی واکسین پولیو شده اند. عنایت اهلل 
هلمند  والیت  عامه ی  صحت  رییس  غفاری، 
یک  از  تروریست  طالبان  که  گفت  دیروز 
فلج  از  جلوگیری  برای  واکسین  وسیع  برنامه ی 

اطفال در این والیت جلوگیری کرده اند.

این  در  طفل  هزار   3۵۰ تاکنون  که  افزود  او 
واکسین  طالبان  گروه  ممانعت  دلیل  به  والیت 
گذشته  سال های  جریان  در  طالبان  نشده اند. 
در شماری از والیت های کشور، به ویژه والیت 
برنامه ی  شدن  عملی  مانع  همواره  هلمند، 
واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذ خود شده اند.

مسئوالن وزارت صحت عامه ی کشور  نیز اعالم 

هلمند،  والیت های  در  کودک   1۵ که  کرده اند 
تطبیق  عدم  دلیل  به  زابل  و  قندهار،  ارزگان 
مبتال  بیماری  این  به  پولیو،  واکسیناسیون 
ویروسی  بیماری  نوعی  اطفال  فلج  شده اند. 
و  می شود  منتقل  انسان  به  انسان  از  که  است 
عنوان  دهانی-دهانی  ویروس  این  انتقال  راه 

می شود.

این بیماری کودکان را از ناحیه ی پا فلج می کند. 
نایجریا  و  پاکستان  افغانستان،  در  بیماری  این 
در  است.  نشده  ریشه کن  کامل  به طور  تاکنون 
همین حال، شماری از  آگاهان امور صحی تأکید 
دارند که اگر برنامه ی واکسین پولیو در مناطق 
زیر کنترول طالبان عملی نشود، شمار مبتالیان 

به این بیماری در کشور افزایش می یابد.

شهروندان  و  مدنی  فعال  ده ها  روز:  اطالعات 
غنی  اشرف  از  تظاهراتی  راه اندازی  با  دیروز  کابل 
از  را  متخصص  و  شایسته  جوانان  که  خواستند 
به  اعتراض  در  آنان  نکند.  برکنار  وظایف شان 
توزیع  اداره ی  ثبت  رییس  باهر،  زمری  برکناری 
به  جمهور  رییس  که  گفتند  الکترونیکی  تذکره ی 
مورد  در  خود  انتخاباتی  مبارزات  دوران  وعده های 

حمایت از جوانان عمل کند.
متعرضان در مقابل شورای ملی با حمل شعارهایی 
چون »رییس جمهور، استعدادکشی بس است؛ راه 
در  جوانان  ساختن  سهیم  در  افغانستان  پیشرفت 

است«  شایسته ساالری  ما  خواست  و  است  نظام 
نسل  جایگاه  که  خواستند  غنی  جمهور  رییس  از 
جوان در حکومت وحدت ملی را در آینده ی نزدیک 

مشخص کند.
رامز بختیار، یکی از فعاالن مدنی گفت که اشرف 
غنی استعدادکشی را متوقف و جوانان را از حاشیه 
وارد صحنه ی عمل کند. او افزود که رییس جمهور 
نظام کنونی  از  راندن جوانان  به حاشیه  در تالش 
است و در تصمیم گیری و فرمان های خود روابط و 
خویشاوندی را ترجیج می دهد؛ »نمونه ی مشخص 

آن برکناری زمری باهر است«.

غنی  اشرف  گفتند،  آنان  از  برخی  هم،  سویی  از 
را  افراد مسلکی  از جوانان و  چندی پیش شماری 
رسانه ها  از  برخی  کرد .  برکنار  نیز  امور  اداره  ی  از 
پیش  روز  چند  جمهور  رییس  که  داده اند  گزارش 
ثبت  ریاست  سرپرست  تیلفونی،  تماس  یک  طی 
و  برکنار  را  الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  اداره ی 
به جایش نادیه سلطانی، رییس پیشین این اداره را 

بار دیگر مقرر کرده است.
را  خود  برکناری  رسانه ها  با  تماس  در  نیز  باهر 
تأیید کرده است. شهبا شاهرخی، یکی از اشتراک 
رییس جمهور  که  گفت  دیروز  تظاهرات  کنندگان 

نباید افراد را بر اساس دوستی و خویشاندی مقرر 
ریاست  انتخابات  در  جوانان  که  افزود  او  کند. 
جمهوری گذشته سهم 4۵ درصدی داشته و حال 

نباید رییس جمهور این طبقه را به حاشیه براند.
کردند  منشتر  نیز  را  قطع نامه ا ی  دیروز  معترضان 
نفوس  درصد   ۶۵ جوانان  که  است  آمده  آن  در  و 
جایگاه  خواستار  طبقه  این  و  می دهند  تشکیل  را 
ویژه در کابینه ی جدید هستند. در بخش دیگر این 
قطع نامه از رییس جمهور خواسته شده است که به 

خواست های شهروندان توجه   کند.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
والی هرات  جمهور کشور، فضل اهلل وحیدی، 
آقای  به جای  است.  برکنار کرده  از وظیفه  را 
وحیدی معاون این والیت به عنوان سرپرست 
برکناری  است.  شده  تعیین  هرات  والیت 
اعزامی دولت  از برگشت هیأت  وحیدی پس 

از هرات به کابل صورت گرفت.
غنی  اشرف  توسط  پیش  چندی  هیأت  این 

برای بررسی وضعیت هرات توظیف شده بود. 
اعضای این هیأت پس از بازگشت از هرات، 
رابطه  در  هفته ا ی شان  یک  کاری  گزارش 
کردند.  ارائه  حکومت  سران  به  را  هرات  با 
از  برخی  بود که  آمده  این هیأت  گزارش  در 
والیتی  شورای  مجلس،  در  مردم  نمایندگان 
برکناری  خواستار  هرات  مردمی  نهادهای  و 

وحیدی شده اند.

از سویی هم، فرهاد مجیدی، نماینده ی مردم 
هرات در مجلس و عضو هیأت اعزامی دیروز 
از  پس  گفت،  هرات  والی  برکناری  تأیید  با 
هرات،  به  اعزامی  هیأت  گزارش  ارائه ی 
وحیدی  برکناری  حکم  غنی  جمهور  رییس 
او اصیل الدین جامی،  را صادر کرد و به جای 
سرپرست  عنوان  به  را  والیت  این  معاون 

والیت هرات مقرر کرد .

در همین حال، فضل اهلل وحیدی در گفت و گو 
اظهار  برکناری خود  از موضوع  با خبرنگاران 
هنوز  که  می گوید  او  است.  کرده  بی خبری 
بر  مبنی  دولتی  اداره های  از  رسمی  مکتوب 
وحیدی  است.  نکرده  دریافت  برکناری اش 
یک سال و چهار ماه قبل به جای داوود صبا، 

والی پیشین هرات تعیین شد.

امنیتی  نیروهای  عملیات  در  روز:  اطالعات 
شورشی   22 کشور  والیت های  از  شماری  در 
در  شده اند.  زخمی  آنان  دیگر  تن   7 و  کشته 
به  داخله   امور  وزارت  ارسالی  خبرخانه ی 
در  که  است  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی 
سوی  از  دیگر  طالب  شورشی   ۵ عملیات  این 

نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
ارزگان،  ننگرهار،  والیت های  در  عملیات  این 
پروان،  کنر،  پکتیکا،  قندهار،  زابل،  خوست، 
هلمند، لوگر و بدخشان راه اندازی شده است. بر 
پاک سازی  برای  عملیات  این  خبرنامه،  اساس 
از وجود هراس افگنان طالب  از مناطق  بعضی 

و تأمین امنیت بهتر در مربوطات این والیت ها 
راه اندازی شده بود.

و  سبک  جنگ افزار  مقداری  عملیات  این  در 
آمده  امنیتی  نیروهای  به دست  نیز  سنگین 
است. وزارت امور داخله می گوید که نیروهای 
ماین  حلقه  شش  دیگر  اقدام  یک  در  پولیس 

فراه،  هلمند،  والیت های  مربوطات  از  را 
کرده اند.  خنثا  و  کشف  قندهار  و  میدان وردک 
این ماین ها به تازگی از سوی شورشیان طالب 
جاسازی  تروریستی  و  تخریبی  اعمال  برای 

شده بودند.

اطالعات روز: مجلس نمایندگان طرح بودجه ی 
با  را  آن  و  غیرمتوازن خواند  را   1394 مالی سال 
اکثریت آرا رد کرد. امیر خان یار، رییس کمیسیون 
مالی و بودجه ی مجلس طرح بودجه ی سال آینده 
را در نشست دیروز این مجلس ارائه کرد و گفت 
که بر عالوه  ی عدم توازن در طرح بودجه  ی سال  
پول  جدید  پروژه های  برای  طرح  این  در  آینده، 

اختصاص داده نشده است.
او افزود که در این طرح توازن میان والیت ها در 
احتیاطی  نیز مصارف کدهای  و  نظر گرفته نشده 
در آن واضح نیست. سپس عبیداهلل رامین، عضو 
مجلس نمایندگان گفت که قرار بود در این طرح 
و  آب  بندهای  جاده،  ساخت  ایجاد  برای  پول 
گرفته  نظر  در  مختلف  والیت های  در  شفاخانه ها 
شود، اما همه ی این ها در این طرح وجود ندارند.

ساخت  برای  بودجه  طرح  این  در  که  افزود  او 
شاهراه کابل-هرات از طریق مناطق مرکزی  نیز 
که  گفت  رامین  آقای  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
به  بامیان  اعالم  مناسبت  به  توسعه ای  طرح های 
 ،2۰1۵ سال  در  سارک  فرهنگی  پایتخت  عنوان 

تحکیم  و  سالنگ  گذرگاه  دوم  تونل  ساخت 
آینده  از طرح بودجه ی سال  نیز  کناره ی رود آمو 

حذف شده اند.
پروژه های  برای  طرح  این  در  که  کرد  تأکید  او 
و  فقرزدایی  اقتصاد،  زمینه های  در  مهم 
اشتغال زایی کم تر توجه شده است. بحث دیگری 
که در مورد بودجه ی سال 94 مطرح شد، این بود 
که برای ایجاد برخی نهادهای تازه تشکیل شده 
اختصاص  بودجه   دارند،   نیاز  مجلس  تأیید  به  که 

داده شده است.
والیت  نماینده ی  نیلی،  صادقی زاده  نصراهلل 
تشکیل  از  بعد  که  گفت  مجلس  در  دایکندی 
حکومت وحدت ملی، دفتر رییس اجرایی، شورای 
رییس  ویژه ی  نماینده ی  دفتر  و  اقتصاد  عالی 
جمهور در امور حکومت داری خوب در شمار این 
واحدها اند. به گفته ی او، بر اساس قانون، ایجاد 
نیازمند  که  دولت  چهارچوب  در  جدید  واحد  هر 
مجلس  سوی  از  باید  نخست  در  است ،  بودجه 

تأیید شود.
روی  مجلس  اعضای  رایزنی  و  بحث  از  پس 

ابراهیمی،  عبدالرووف  آینده،  سال  بودجه ی  طرح 
رییس این مجلس، طرح یاد شده را به رای گیری 
از جمله ی 1۵٨ عضو حاضر، 1۵۵ تن  گذاشت و 
به این طرح رای رد دادند. قرار است این طرح با 
آینده   روزهای  در  مجلس  پیش نهادهای  ارائه ی 
فرستاده  مالیه  وزارت  به  دوباره  اصالحات  برای 

شود.
افغانی  میلیارد  آینده 27۵  بودجه ی سال  در طرح 
افغانی  میلیارد   1٨3 و  عادی  بودجه ی  برای 
بود  شده  گرفته  نظر  در  انکشافی  بودجه ی  برای 
به دست  داخلی  منابع  از  آن  درصد   3۰ حدود  که 
می آید. این در حالی است که از سال مالی جدید 
هنوز  آن  بودجه ی  طرح  اما  می گذرد؛  روز  سه 

تصویب نشده است.
نمایندگان  پیش مجلس  از  روز  چند  مالیه  وزارت 
آینده ی  در  را  آینده  سال  بودجه ی  که  خواست 
کارهای  آن  غیر  در  و  کند  تصویب  نزدیک 
اما  می شوند.  مواجه  مشکل  با  حکومت  انکشافی 
این  حکومت  که  دارد  تأکید  نمایندگان  مجلس 
و  کرده  ارسال  مجلس  این  به  تأخیر  با  را  طرح 

رابطه،  به دوش  این  در  مشکل  هرگونه  بروز 
حکومت خواهد بود.

اصالحات در طرح بودجه 
وزارت مالیه دیروز در واکنش به رد طرح بودجه ی 
تا  اعالم کرد،  از سوی مجلس  مالی 1394  سال 
1۰ روز دیگر اصالحات الزم را در این طرح وارد 
و برای تأیید دوباره به این مجلس ارسال می  کنند. 
ضیا الرحمان حلیمی، رییس عمومی بودجه ی این 
وزارت گفت، تیم ویژه ی ما انتقادهای نمایندگان 
را بررسی و با در نظرداشت امکانات مالی موجود، 
پیش نهادی  بودجه ی  طرح  در  را  الزم  اصالحات 
برخی  به  واکنش  در  هم چنان  او  می کند.  وارد 
به  هنگفت  بودجه ی  اختصاص  مورد  در  انتقاد ها 
که  است  گفته  امور  اداره ی  و  جمهوری  ریاست 
به سال قبل  اداره نسبت  این دو  بودجه ی  میزان 
در  حلیمی  است.  داشته  کاهش  درصد  پنج  حدود 
پروژه های  قرض  پول  پرداخت  چگونگی  مورد 
نیمه تمام در گفت و گو با پژواک تأکید کرده است 
کد  یک  طریق  از  افغانی  میلیارد  پنج  حدود  که 

احتیاطی به این پروژه ها اختصاص یافته است.
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حمیداهلل فاروقی: خارجی ها در تشکیل کابینه ی جدید مداخله می کنند

طالبان مانع تطبیق برنامه ی واکسین فلج اطفال در هلمند شدند

معترضان : رییس جمهور استعدادکشی را متوقف کند

اشرف غنی والی هرات را برکنار کرد

در عملیات نیروهای امنیتی بیش از 20 طالب کشته شدند

مجلس نمایندگان طرح بودجه  ی سال 1394 را رد کرد 

باِر سنگیِن مبارزه
 با تروریزم برشانه های 
نیروهای امنیتی کشور

ایاالت متحده اخیرا موضعش را در ارتباط به گروه طالبان 
دارد،  رابطه  امریکا  سرسخت  دشمن  القاعده،  گروه  با  که 
این  از  بعد  است،  گفته  و  است  کرده  بیان  روشن  به طور 
و  اعضا  متحده  ایاالت  نیروهای  میالدی  جدید  سال  در 
مورد  بودن شان  طالب  به خاطر  را  طالبان  گروه  مقام های 
حمله یا پیگرد قرار نمی دهد. اگر این گروه علیه نیروهای 
علیه  جنگ  در  آن ها  افغانی  متحدان  و  نجنگد  امریکایی 
طالبان از آن ها کمک نخواهند، با طالبان نخواهد جنگید. 
بعد از این مسئولیت مبارزه با طالبان را تنها نیروی پولیس 
جان  را  اظهارات  این  دارند.  عهده  به  افغانستان  اردوی  و 
کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک نشست خبری 

بیان داشته است. 
حالی  در  طالبان  علیه  متحده  ایاالت  رویکرد  تغییر  این 
مطرح شده است که در شروع سال جدید میالدی مأموریت 
تروریزم،  با  مبارزه  برای  کشور  در  متحده  ایاالت  نظامی 
پایان می یابد و بخشی از نیروهای نظامی امریکا و ناتو تنها 
در خصوص آموزش های نظامی و مشور ه دهی به نیروهای 
در  مهم  نکته ی  کرد.  خواهند  همکاری  افغانستان  امنیتی 
این خصوص این است که هم ایاالت متحده و هم رهبری 
دولت افغانستان در طول سیزده سال گذشته با طالبان که 
از جمله ی گروه های تروریستی محسوب می شود، مبارزه ی 
مبارزه ی  طالبان  با  متحده  ایاالت  اگر  نکرده اند.  صادقانه 
این  طول  در  دولت  رهبری  و  می نمود  قاطع  و  صادقانه 
مدت از رویکرد تسامح علیه طالبان کار نمی گرفت، اکنون 
طالبان این همه قدرت نمی گرفت و تمامی سرمایه گذاری ها 
صورت  تروریزم  با  مبارزه  نام  که  تحت  قربانی هایی  و 

گرفته اند، ضایع نمی شدند.
اگر دست آورد ایاالت متحده و ناتو را در خصوص مبارزه با 
تروریزم بررسی کنیم، به خوبی درمی یابیم که ایاالت متحده 
نتوانسته گروه های  نبوده است و  امر موفق  این  ناتو در  و 
تروریستی مانند طالبان و القاعده را تضعیف کند و آن چه که 
از سیزده سال کارنامه ی ایاالت متحده و دولت افغانستان 
در خصوص مبارزه با تروریزم برجا  مانده است، قدرت گیری 
مجدد طالبان و جریان های افراط گرا می باشد. اگر اراده ی 
ایاالت متحده برای مبارزه تروریزم قاطع می بود، تضعیف 
گروه طالبان را در محور فعالیت هایش قرار می داد و رهبران 
این گروه را که در پاکستان می باشند و ایاالت متحده از 
موجودیت و پناه گاه های آنان مطلع است، از بین می برد، یا 
را محدود می ساخت، می توانست  فعالیت آن ها  زمینه های 
در  ترویزم  با  مبارزه  برای  مأموریتش  که  دهد  سر  ادعا 

افغانستان پایان یافته در این امر موفق بوده است. 
این که رهبران امریکا با توجه به این که می دانند موجودیت 
بار  که  باعث می شود  افغانستان  در  طالبان  قدرت گیری  و 
دیگر القاعده و سایر گروه های تروریستی قوی شوند، این 
باشد.  مهم  نمی گیرد، می تواند یک سوال  را جدی  تهدید 
برای  متحده  ایاالت  رزمی  نیروهای  مأموریت  که  حال 
با  مبارزه  مسئولیت  و  است  یافته  پایان  تروریزم  با  مبارزه 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  دولت  برعهده ی  تروریزم 
برابر  در  را  رویکرد خویش  می باشد، الزم است که دولت 
طالبان  تضعیف  و  سرکوبی  برای  و  دهد  تغییر  طالبان 
اقدامات جدی را روی دست بگیرد. این تنها راه مبارزه ی 
نهایی با طالبان در افغانستان می باشد. اگر این چنین نشود، 
با توجه به زمینه های اجتماعی ای که این گروه در اختیار 
دارد، می تواند دوباره به اقتدار برسد. از سیزده سال رویکرد 
نرم و غیرقاطع ایاالت متحده می توان این درس بزرگ را 
برسد، چشم  پیروزی  به  نخواهد  که خود  هرملتی  گرفت، 
دوختن به دیگران برای پیروزی و بیرون رفت از مشکل، 

منطقی نیست.
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تاریخ 1۶  به  استقالل  لیسه ی  فرانسه در  مرکز فرهنگی 
برابر  در  هنری«  »نمایش نامه ی  نخستین  شاهد  قوس 
»تپش  نمایش نامه ی  بود.  طالبانی  توحش  و  بربریت 
قلب؛ سکوت پس از انتحار« از سوی طالبان به حقیقت 
پیوست و 21 کشته و زخمی برجا  گذاشت. در این حمله 
طالبان به جرأت ادعا کردند که در برابر »ترویج فرهنگ 
و  می ایستند  پس  این  از  مدنی  فعاالن  از سوی  بیگانه« 
فریب  افغانستان  مردم  با »شعار دموکراسی«  نمی گذارند 
بخورند. گاهی  جوانان متوجه شده اند که قربانی حمالت 
جامعه   قشِر  کدام  دولت،  توسط  آن ها  سرکوب  و  طالبان 
این حمله زخم  در  خانواده اش  نان آور  یگانه  زبیر،  است؟ 
برداشته بود و در نتیجه این هفته در شفاخانه در حالی که 
هیچ گونه توجهی از سوی دولت به او و خانواده اش نشد، 
جان باخت. آیا زبیر های دیگری در راه هستند تا قربانی 
دولت  مخالفان  و  دولت  تنها  مسئله  من،  باور  به  شوند؟ 
نیستند؟ مسئله می تواند کیشی باشد که بیش ترین قربانی 
را در حمالت طالبان متحمل می شود. کیش جوان کشور 
صفوف  در  جوانان  می گیرد.  قرار  حمله  مورد  هرسو  از 
همه روزه  و  دارند  حضور  گسترده  به صورت  مخالفان 
نیروهای  صفوف  در  جوانان  همین  و  می شوند  قربانی 
امنیتی نیز حضور دارند و پی هم قربانی می شوند. حمالت 
وحشیانه ی طالبان نیز از همین قشر عظیم جامعه قربانی 
به  هم دردی  اظهار  یا  پراکنده  حرکت های  آیا  می گیرند. 
نشستن  می کنند؟  دوا  را  جوانان  درد  خانواده اش  و  زبیر 
در سوگ زبیر و ده ها جوان دیگر آیا خود »خلق مسئله« 
از  در خصوص جلوگیری  راه کار عملی  و  راه حل  نیست؟ 

قربانی شدن جوانان در کجا نهفته است؟ 
وجود  فلج کننده ای  و  تاریخی  ترس  سه  جوانان  برابر  در 
دارند که جامعه ی جوان کشور از ده ها سال پیش با این 
سه ترس زند  گی کرده اند: تنش های مذهبی، سرکوب از 
ترسی   سه  اسالمی  هویت  پاشی  ازهم  و  سوی حکومت 
هستند که همواره سد راه پیشرفت و آزادی خواهی جوانان 
خودی«  »هویت  به  می توانند  زمانی  جوانان  بوده اند. 
برسند که بر این سه ترس غالب شوند. جنبش های »بهار 
سه   این  بر  غلبه  با  درست  پسین  سال های  در  عربی« 
مستبدترین  و  فرسوده ترین  کهنه ترین،  توانستند  ترس 
و  دموکراسی  و  بپاشند  ازهم  را  میانه   خاور  نظام های 
جهانیان  به  و  بکشند  جهانیان  رخ  به  را  مردم ساالری 
بفهمانند که عرب دیگر »ضددموکراسی و مردم ساالری« 
نیست و از بلوغ فکری و سیاسی بهره می گیرد. طبقه ی 
نظر  از  بیست  قرن  سراسر  در  عربی  کشورهای  متوسط 
نداشتند،  جوامع  در  مهمی  جایگاه  ایدیولوژیک  و  کمی 
و  بودند  »اسالم گرا«  جنبش های  تأثیر  تحت  بیش تر  یا 
تحوالت »بهار عربی« نشان دهنده ی رشد کمی طبقه ی 
متوسط در کشور های عربی می باشد. میل به زیستن به 
نیاز انسانی در جامعه ی امروزی  گونه ی طبقه ی متوسط 
و برخورداری از دولت قانون، حقوق فردی و آزادی های 
ذهنیت  این  است.  انسانی  حرمت  به  احترام  و  مدنی 
جامعه  از  بزرگ تری  گروه های  به تدریج  که  است  جدید 
مدنی  و  فردی  آزادی های  دموکراسی،  از  هواداری  به  را 
و حکومت قانون سوق می دهد. در عصری  که تفسیرها 
و نوشته ها با »سرعت برق« به همه جا راه می یابند و به 

نقش  نمی تواند  مانند گذشته  و دولت  همه کس می رسند 
چون  زیستن  میل  کند،  بازی  را  پرقدرتی  پدرخوانده ی 
که  می شود  جامعه ای  جدید  ذهنیت  متوسط،  طبقه ی 
ترس ها و بندهای همیشگی خود را می تواند کنار بگذارد، 
بر روان شناسی انفعالی پیشین غلبه کند و به اعتراض به 

رفتار آمرانه ی حکومتی دست زند.
برابر  در  می توانند  جوانان  که  است  شرایطی  چنین  در 
استبداد  و  دولتی  ناپخته ی  سیاست های  طالبانی،  توحش 
و تمرکز قومی در حکومت ایستاده  شوند و نیاز به آزادی 
و دموکراسی را در قالب اعتراض های مدنی، نشست های 
سراسر  در  جوانان«  »بسیج  وسیع  کمپاین های  و  خبری 
که  است  این  در  تأسف  جای  اما  سازند.  برآورده  کشور 
یا در سطح قومی و قبیله  ای،  برنامه های جوانان معمواًل 
می شوند.  تحلیل  و  تفسیر  نژادی  و  زبانی  سطح  در  یا 
عنصر سرکوب »ذهنیت ملی« در کشور به شدت از سوی 
همسایه  کشور های  استخباراتی  شبکه های  و  گروه ها 
میان  در  مجموع  در  دور  کشور های  و  خاص  به طور 
در  مهم  عامل  عنصر  این  و  می شود  تقویت  جوان  قشر 
و  تظاهرات   در  جوانان  نبودن  ثابت قدم  و  نبودن  استوار 
عدم  دوم،  قدم  در  می باشد.  مطالبات شان  پی گیری  عدم 
رهبری و انسجام در هم آهنگی میان جوانان و برنامه های 
باعث  جامعه  در  برابر »کمیت محور«  در  »کیفیت محور« 
شده است که جوانان به صورت پراکنده و متفرق دست به 
نشست ها، همایش ها، تظاهرات  و سایر فعالیت های مدنی 
شبکه ی  در  کشور  جوانان  از  تعدادی  همین رو،  از  بزنند. 
تمام  تا  اند  مصمم  تغییر  و  اصالح  برای  جوان  فعاالن 
تحت  و  چتر  یک  زیر  را  دختر،  و  پسر  از  کشور،  جوانان 
یک شعار در آورد و برای ایجاد »صدای واحد« و مشترک 
راه اندازی  را  تغییر«  سوی  به   3۵%« برنامه ی  جوانان، 
مشی  خط  و  برنامه ها  روی  نوشته   این  در  است.  نموده  
برنامه ی مزبور سخن رانده نمی شود و اما در مورد ایجاد 
صدای واحد و مشترک جوانان و »تغییر« طلبی در جامعه 
به نفع جوانان خواهم پرداخت. نسل جدید و جوان پخته 
و »به روز« شده علی رغم سه ترسی  که در باال از آن ها یاد 
با  و  یدنیا مدرن و تکنولوژی معاصر  با  ارتباط  با  کردیم، 
استفاده از شبکه های اجتماعی؛ فیس بوک، تویتر، یوتوب 
و گوگل اغلب مؤفق شده اند در سیزده  سال گذشته صدای 
»عدالت خواهی« را در گوشه و کنار کشور و به خصوص 
در مرکز بلند کنند؛ اما چیزی  که مایه ی نگرانی را فراهم 
حرکت های  پرده ی  پشت  محرک  نیروهای  می آورد، 
جوانان هستند. کی ها و کدام مراجع در تحریک جوانان 
ظاهراً  کرده اند؟  ایفا  نقش  خیابان ها  در  آن ها  ریختن  و 
هر حرکتی در افغانستان از یک آدرس مشخصی شناخته 
استفاده  گوسفند  مثل  پول  برابر  در  جوانان  می شو د. 
می شوند. با پنج صد افغانی و یک شکم  نان تا دروازه های 
لویه  جرگه می رسند و به رسم  تا منزل دوم تاالر  ارگ و 
اعتراض هزار بی داد و صدها خرابی به بار می آورند. برای 
قومی،  مذهبی،  بوی  و  رنگ   جوانان  حرکت های  این که 
این که  برای  و  نگیرند  قبیله  ای  و  نژادی  زبانی،  سمتی، 
ناپخته  سیاست مدار  چندتا  فکری  مزدور  دیگر  جوانان 
واقع  استفاده  مورد  پول  برابر  در  این که  برای  و  نباشند 
بازشناسی  را  نیروهای محرک شان  که  دارند  نیاز  نشوند، 

کنند. برای این که جوانان از زیر سلطه و یوغ غول آسای 
یابند و حرکت های شان برچسپ نخورند،  سیاسی رهایی 
و هویت  آدرس  از  جوانان  است که  راه حل همین  یگانه 
است  در چنین یک حرکتی  وارد صحنه شوند.  خودشان 
اهداف  به  و  برسند  خودباوری  به  می توانند  جوانان  که 
نام  یابند.  دست  درازمدت شان  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
تغییر«  به سوی   3۵%« برنامه ی  از  من  را  حرکتی  چنین 
در  را  برنامه  این  نگاشته،  همین  در  و  می کنم  اقتباس 
از  واحد«  »صدای  ایجاد  و  جوانان  »بسیج«  چگونگی 

جوانان افغانستان به معرفی می گیرم.
»تعیین کنند  گی«  نقش  تغییر«  به سوی   3۵%« برنامه ی 
برابر  در  کرد.  خواهد  ایفا  دولت  بر  جامعه  درون  از  را 
مزبور  برنامه ی  حکومتی«  و  دولتی  مطلقه ی  »قدرت 
نمایش  به  را  جوانان«  به خصوص  و  مردمی  »قدرت 
شکل  را  حکومت  و  دولت  حقیقت  در  که  می گذارد 
بدون  دموکراتیک  جوامع  در  حکومت  و  دولت  می دهند. 
بگیرند.  شکل  نمی توانند  جوانان  به خصوص  و  مردم 
دو  در  را  جوانان  درصدی   ۶٨ نفوس  نقش  مثال،  برای 
کند.  کتمان  نمی تواند  هیچ کسی   1393 انتخابات  دور 
آرای  از مجموع  رای  درصد   7۰ تشکیل دهنده ی  جوانان 
بودند و حاال حق  انتخاباتی  ریخته شده در صندوق های 
جایگاه  طالب  ملی  وحدت  حکومت  و  دولت  از  دارند 
یک  استاندارد های  در  شوند.  شایسته ی شان  و  بایسته 
گروه های  تولید،  برنامه،  یک  کمپاین  و  وسیع  برنامه ی 
مورد  بیش تر  مکان  و  زمان  و  پیام ها  اهداف،  اهداف، 
تغییر«  به سوی   3۵%« برنامه ی  می گیرند.  قرار  توجه 
تولید  آن،  پی  در  و  فکر  »تولید«  دنبال  جوانان  میان  در 
»صدای واحد« از مجموع جوانان است. تولید »مشارکت 
اجتماعی جوانان« در برنامه های عدالت خواهی، جوانان را 
گروه   می کند.  هدایت  اهداف«  »گروه  ضرورت  به سوی 
تشکیل  دختر،  و  پسر  جوانان،  را  مزبور  برنامه ی  اهداف 
می دهند و اما جوانانی که دارای اهداف و منافع مشترک 
باشند و خط فکری و فزیکی   شان مشخص باشد. جوانان 
جوانانی  و  باشند  بسته  مذهبی  دیوارهای  با  که  افراطی 
به  باشند،  کرده  تقویت  افغانستان  در  را  فساد  انواع   که 
جوانانی   گرفت.  نخواهند  جا  برنامه  این  در  عنوانی  هیچ 
که دارای خط فکری و فزیکی واحد باشند، می توانند در 
تأثیرگذاری روی »هدف« برنامه نقش ایفا کنند. اهداف 
خواسته های  و  فعالیت ها  و  بروشور  به صورت  برنامه 
در  شده اند،  پایه ریزی  »اهداف«  با  توافق  در  که  برنامه 
اختیار هواداران برنامه قرار می گیرند و طرح کلی برنامه 
به صورت جزوه های چاپ شده در دست رس جوانان قرار 
به زودی  تغییر«  به سوی   3۵%« برنامه ی  گرفت.  خواهد 
به  آغاز  مختلف  برنامه های  راه اندازی  با  کابل  شهر  در 
فعالیت خواهد کرد. تاکنون سه »نشست مشورتی« برای 
برگزار  کابل  شهر  در  جوانان  حمایت  کسب  و  رای زنی 
در حال شکل گیری  برنامه  این  و »بورد مشورتی«  شده 
به کارگیری  و نحوه ی  فعالیت ها  برنامه ها،  است. طرح ها، 
منابع در صفحه ی اختصاصی شبکه ی فعاالن جوان برای 
اصالح و تغییر و هم چنان در صفحه های فیس بوک این 

شبکه و برنامه ی »%3۵ به سوی تغییر« یافت می شوند.
به امید افغانستان پیروز و سربلند!
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ویدیو  رییس جمهور خویش،  با  که  موفق شدند  قندوز  مقام های والیتی 
قندوز، خدمت  در والیت  موجود  نگرانی های  از  و  باشند  داشته  کنفرانس 
از وضع  والی  دادند.  گزارش  آن ها  بدهند.  گزارش  رییس جمهور خویش 
امنیتی و سیاسی سخن گفته )من نمی دانم چه گفته(. به پودری های کابل 
قسم که از دیگرانش هم خبر ندارم چه گفته اند. هرچه گفته، مقصد اعصاب 
رییس جمهور را خراب نکرده. رییس جمهور به آن ها امیدواری داده و گفته 
که قندوز را یکی از آرام ترین والیت های افغانستان می سازد. سپس در حالی 
 که انترنت ضعیف بوده و صدا خیلی قطع و وصل می شده و تصویر هم 
غیچ غیچ می کرده، آقای اشرف غنی گفته که هیچ عملی بیرون از دایره ی 
قانون، قابل قبول نیست. در همین حال که گرمای این ویدیو کنفرانس، 
محسوس بود و بوی خوبی از طرف شمال می وزید، پارلمان بودجه ی مالی 
پیش نهادی سال 1394 را با اکثریت آرا رد کرد. البد هر وکیلی که آن را 
رد کرده، دلیلی دارد. مثاًل یکی از این وکال گفته که قرار بود شاهراه کابل-
هرات که از زندان مرکزی هزاره جات می گذرد، روی دست گرفته شود تا 
هم مسیر کابل-هرات کوتاه شود، هم زندان مرکزی هزاره ها طبق وعده 
از بین برود، از طرح مالی سال آینده حذف شده است. در خیلی از والیت ها 
که قرار بود سرک و شفاخانه و بند آب آباد شوند، در بودجه ی پیش نهادی 
وجود ندارند. آن ها را حذف کرده اند. خیلی از برنامه های اقتصادی که تمرکز 
روی زدودن فقر و ایجاد اشتغال داشتند و قرار بود سال آینده اجرا شوند، 
در طرح مالی سال آینده وجود ندارند. لذا این بودجه ناقص است و باید رد 
شود. لعنت خدا بر وکیلی که بودجه ی ناقص را تأیید کند. از سوی دیگر، 
وکیل دیگر، از زاویه ی دیگر، به زبان دیگر به این بودجه رای منفی داد و 
آن را رد نمود. ایشان گفت که تشکیالت جدیدی در حکومت به وجود آمده 
از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد و بودجه ی پیش نهادی دولت،  که هنوز 
پیش از این که این تشکیالت مشروعیت بگیرند، برای آن ها وقت بودجه 
وکیل،  این  منظور  البته  نیست.  قبول  قابل  ما  نظر  از  که  داده  اختصاص 
شخص احمد ضیا مسعود بود که نزدیک در انتخابات بیرون مانده بود که 
به ناگه توسط اشرف غنی مجذوب تحول شد و تا امروز حضور متداوم دارد. 
در کنار احمد ضیا مسعود، ریاست اجرایی است که جدیداً در ساختار قدرت 
از مشروعیت دانی مملکت هنوز مشروعیت  و حکومت شکل گرفته، ولی 
نگرفته است. این وکیل ادعا دارد که اواًل خود این تشکیالت باید از پارلمان 
مشروعیت بگیرد؛ چون این حق و از صالحیت های قانونی پارلمان است. 
بعد این وزارت عالیه ی مالیه   طبق گزارش های خالیه، برای آن ها بودجه 
اختصاص بدهد. ناگفته نماند که ایشان به شورای عالی اقتصاد نیز اشارت 
فرموده که نزدیک بود از یادم برود. چون گفته می شود در رأس این شورای 
عالی، یکی از متهمان به دزدی خیلی عالی از کابل  بانک قرار دارد. معمواًل 
وقتی در جاهایی که دزد یا متهم به دزدی حضور دارد، من طوری می شوم 
که تقریبًا از یادم می رود؛ اما در آخر نمی رود. البته بدبختی این است که 
مردم  در دسترس  برسد،  به تصویب  این که  از  قبل  پیش نهادی  بودجه ی 
قرار نمی گیرد، ورنه این روزهای سرد و بیکاری، ما از صبح تا شام فرصت 
تحلیل هرنوع بودجه را داریم. مفت و رایگان بودجه های هر وزارت، هر 
والیت، هر ریاست و هر وزیر و رییس و والی را جدا جدا تحلیل کرده، 
لب و لعابش را برای شان می فرستیم. مثل مشاوران کاًل بی کار، حتا معاش 
هم نمی گیریم. )جالب است یک رفیق ما هرکاری کرد، چاق نشد، هر قدر 
نشد.  چاق  کرد،  جان  نوش  نوشیدنی  و  سبزی  و  میوه  و  متنوع  غذاهای 
ورزش کرد، وضعش بدتر خراب شد. به هر دری زد، هر روز الغر و الغرتر 
می شد. تا این که ایشان به مقام رفیق مشاوریت در یک وزارت رسید، حاال 
شناخته نمی شود. فکر کنم تنها فایده ی مشاوریت این است که آدم های 
الغرمردنی را چاق بکند و والسالم!( مثاًل شما را به نمونه  ای از تحلیل یا 

قدرت تحلیل خود آشنا می سازم. ذیاًل...
نیست!  پذیرفتنی  قانون  دایره ی  از  بیرون  عملی  هیچ  گفت،  غنی  اشرف 
اشرف غنی از این حرف ها زیاد می گوید. ایشان پنج وقت نماز می خواند 
بگوید؟  حرف ها  چه  از  نگوید  حرف ها  این  از  می کند،  تسبیح  همیشه  و 
و  بیاید  که  نیست  سرخ  پل  حمامی  است،  مملکت  جمهور  رییس  که  او 
که  می رسیم  نتیجه  این  به  ما  بناًء  بگوید!  خر  بچه ی  را  مشتری هایش 
از  بیرون  دولت  یک  اگر  و  دارد  را  مخدر  مواد  تولید  ظرفیت  افغانستان 
دایره ی قانون داشته باشیم، کافیه که ناف چپه خوابیده و مثل عرب ها که 
پول نفت شان را باد می کنند و خوش می گذرانند، ما پول تریاک خویش را 
باد کرده، دود کرده، به سوی مرگ بشتابیم! این یعنی  داکتران کشف کرده 
که اگر یک موش، یک هفته ی مداوم لوبیا بخورد، آخر هفته با راکت هم 
بزنی، از خواب بیدار نمی شود. قدرت خدا را اگر نادیده نگیریم، می بینیم 
که خاصیت تنبلی زایی لوبیا چون بر موش اثر می کند، بر ما انسان ها نیز 
اثر می کند. با توجه به این مسئله، لوبیا یکی از حبوبات بیرون از دایره ی 
قانون است. لذا  اشرف غنی هیچ چیز  بیرون از دایره ی قانون را قبول ندارد 
)مخصوصًا اگر خدا زور داد و قوانین را خودش سا خت(. البته اگر مسئله ی 
دایره ی قانون را طرف طالبان کش کنیم، قانون مثل خر لج می کند و یک 

قدم هم طرف طالبان نمی رود!

خبرنگار ناراضی

دایره ی قانون!

هادی دریابی

سرکوبترسها
چرا جوانان در افغانستان نیاز به بسیج شدن دارند؟
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در دقیقه های پس از یک حمله ی یک بمب گذار انتحاری 
در دسترس  امبوالنسی  کابل،  در  نزدیکی یک مکتب  در 
نبود که کشته شده ها و زخمی ها را ببرد. در عوض، جسدها 
انداخته  روی هم  پولیس  موترهای  و  ملکی  موترهای  در 

شده و به نزدیک ترین شفاخانه انتقال داده شدند. 
برجسته ی  عضو  بارکزی،  شکریه  روز،  آن  حمله ی  هدف 
زن در پارلمان  بود. او زنده ماند؛ اما در هفته های اخیر در 
تهاجم  زمان  از  پایتخت  که  بدترین خشونت هایی  جریان 
حمالت  است،  بوده  آن  شاهد  متحده  ایاالت  رهبری  به 

بیش تر اتفاق افتاده اند. 
معوال  چون  است؛  ویژه  نگرانی  مایه ی  خون ریزی ها  این 
دلیل  به  جنگ  و  است  آرام  نسبتا  افغانستان  زمستان 
این  می کند.  فروکش  مناطق،  بسیاری  خشن  آب و هوای 
خروج  دلیل  به  تنش ها  که  زمانی  درست  خشونت ها، 
اکثریت نیروهای خارجی باال بود، اعتماد مردم نسبت به 
حکومت جدید وحدت ملی را به شدت متزلزل ساخته است.

تحوالت ماه های آینده ی زمستان، تا حد زیادی چگونگی 
وخامت  اگر  داد.  خواهد  شکل  را  آینده  سال  در  اوضاع 
اوضاع ادامه یابد، همزمان با تشدید سنتی جنگ در فصل 
بهار، حمایت از حکومت کاهش خواهد یافت. این وضع بر 
تنش های داخلی خواهد افزود و در این مقطع حساس، به 

طالبان نیرو خواهد داد. 
به طرف  احمدزی، یک دکان دار محلی  ماه گذشته  تمیم 
بر  حمله  که  می رفت  الکترونیکی اش  وسایل  دوکان 
فرستاد.  هوا  به  را  خاک  و  آتش  دود،  بارکزی  خانم  جان 
صحنه ی  این  ظاهرشدن  با  و  کرد  متوقف  را  موترش  او 
هدف  اگر  برگشت.  عقب  به  مقابلش،  در  وحشت ناک  
بمب گذاری ها ایجاد شک و ترس درمیان مردم باشد، پس 
عکس العمل احمدزی نشان می دهد که این بمب گذاری ها 
به شدت مؤثر اند. وی گفت: »دالیل این حمالت را ما نیز 
نمی دانیم و تالش می کنیم تا به آن »پی ببریم««. »اما 
حکومت باید به آن پاسخ بگوید. تا کنون ما هیچ کار مثبتی 
از حکومت وحدت ملی ندیده ایم«. »این تنها من نیستم، 

همه ی افغان ها ناامید اند«. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  جدید،  حکومت 
بحث برانگیز که از دور اول در ماه آپریل تا اواخر سپتامبر 
تاکنون، رییس  زمان  آن  از  درازا کشید، شکل گرفت.  به 
اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  جمهور 
بسیاری ها  کرده اند.  تالش  انتظارات  کردن  برآورده  برای 

توافق  به  کابینه  تشکیل  روی  هنوز  آن ها  که  می گویند 
نرسیده اند. 

نامزدوزیر در هفته ی جاری معرفی  قرار است که چندین 
زمان  و  رفته اند  و  آمده اند  دیگر ضرب االجل ها  اما  شوند؛ 
زیادی که این کار گرفته است، باعث شده است که برخی 
در  حکومت  دوام  به  نسبت  افغانستان  اوضاع  ناظران  از 

درازمدت تردید داشته باشند. 
خون ریزی های اخیر در پایتخت بر ابهام موجود افزوده اند. 
بارکزی،  خانم  بر  حمله  از  قبل  هفته  یک  نوامبر،   9 در 
ماند.  ناکام  کابل  پولیس  رییس  کشتن  برای  تالش 
رویدادهای دیگر در دو ماه اخیر حمالت بر کاروان سفارت 
یک  و  جنوبی  آفریقای  غیردولتی  سازمان  یک  بریتانیا، 

مرکز فرهنگی فرانسه را شامل می شوند.
سربازان  حامل  بس های  دسامبر،   13 و   11 روزهای  در 
ارتش افغانستان هدف حمله قرار گرفتند و حداقل دوازده 
سرباز کشته شدند. یکی از کشته شده ها عبدالمالک خان، 
وقتی  بود.  ارتش  کندک  یک  فرمانده  و  کودک  پنج  پدر 
شهر  نظامی  شفاخانه ی  یک  در  را  جسدش  او  اقارب 
یافتند، به سختی توانستند اعضای باقی مانده ی جسدش را 
شناسایی کنند. فیصل، خواهرزاده ی او گفت: »کسی باقی 
نمانده که خانواده ی او را تأمین مالی کند«. وی که تمایلی 
به صحبت در مورد دالیل افزایش خشونت نداشت، به این 
بر مناطق روستایی فشار  ارتش  بود که عملیات های  باور 
آورده اند و آن ها را مجبور به عقب نشینی به کابل کرده اند. 
با این حال، واقعیت این است که جنگ نه تنها در پایتخت، 
بلکه در سراسر کشور در حال شدت گرفتن است. سازمان 
در  غیرنظامیان  تلفات  که  کرد  اعالن  اخیرا  متحد  ملل 
سال جاری بی سابقه بوده است و تا 3۰ ماه نوامبر، 31٨٨ 
تن کشته شده و ۶429 تن زخمی شده اند. هزاران تن از 

سربازان ارتش و پولیس افغانستان نیز کشته شده اند. 
رییس جمهور غنی قول داده است که به برخی از عوامل 
و  حکومت  در  فساد  به شمول  کشور،  در  ناآرامی  اصلی 
پس  او  هم چنین  کرد.  خواهد  رسیدگی  بی عدالتی ها، 
با  افغانستان  روابط  که  کرد  ادعا  پاکستان  از  بازدید  از 
همسایه اش را  که باورها به طور وسیع برآن اند که رهبری 

طالبان در آن جا پنهان شده است، بهبود داده است. 
اما در حال حاضر هیچ نشانه ای از یک برنامه ی کوتاه مدت 
برای بهبود امنیت یا استراتژی درازمدت برای تأمین صلح 
دوام دار وجود ندارد. به نظر می رسد که طالبان همیشه یک 

گام جلوتر از حکومت و متحدانش است و به طور پیوسته 
نبرد  میدان  در  تغییر  حال  در  اوضاع  با  را  تاکتیک هایش 
 12۰۰۰ حدود  که  است  قرار  که  حالی  در  می دهد.  وفق 
داشته  حضور  افغانستان  در  آینده  سال  در  خارجی  سرباز 
گسترش  ناآرامی ها  که  دارند  انتظار  مردم  اکثریت  باشند، 

می یابند. 
کرزی  جمهوری  ریاست  زمان  در  هالل   هالل الدین 
معین وزیر داخله بود. وی به »نشنل« گفت که به دلیل 
و  تجهیزات  و کمبود  در حکومت جدید  درونی  اختالفات 
عدم توانایی در جمع آوری استخبارات، روحیه ی نیروهای 
امنیتی ضعیف است. وی اضافه کرد که طالبان با حمایت 
برخی از عناصر پاکستانی مشتاق است که از خروج ایاالت 
به  می تواند  این  کند.  بهره برداری  متحدانش  و  متحده 
معنای تمایل رو به افزایش ستیزه جویان در جنگ رو در رو 
و نشانه های مبنی بر تالش آن ها برای گرفتن مرکزهای 
اوضاع  که  می کنم  »فکر  گفت:  وی  باشد.  ولسوالی ها 
ما  توانایی جنگی که علیه  و  ما ظرفیت  بدتر خواهد شد. 

راه اندازی شده است  را نداریم«. 
با وجودی که زمستان جاری به طور غیرمعمولی با خشونت 
توأم بوده است؛ اما بهار و تابستان آینده، دوره ی آینده و 
مهمی از جنگ خواهد بود. اگر حکومت فصل جنگ بهار 
نوعی  تأمین  برد آن در  بیاورد، شانس  را دوام  تابستان  و 
افزایش  توجهی  قابل  به طور  اقتصادی  و  ثبات سیاسی  از 

خواهد یافت. 
خروج  از  پس  ویرانگر  داخلی  جنگ  که  کابل  باشندگان 
کرده اند،  سپری   را    19٨9 سال  در  کشور   از  شوروی ها 
باشد.  این  از  بدتر  بسیار  می تواند  وضع  که  می دانند 
هرچند حمالت ادامه دارند؛ اما زندگی به شکل عادی در 
خیابان های اطراف جاری است. اما زمان زمان تالش است 

و اعتماد به حکومت جدید رو به زوال است.
گلباد خان، یک فعال جامعه ی مدنی حکومت وحدت ملی را 
غیرقانونی و خالف قانون اساسی توصیف کرد– دیدگاهی 
اجرایی معمول  تیم رییس  که مشخصا در میان مخالفان 
با متهم کردن جنگ ساالران و سیاست مداران  است. وی 
به تقسیم قدرت بین شان  گفت: »من می دانم این حمالت 
که  است  این  اصلی  خطر  اما  است؛  خطر  یک  ما  برای 
برای  فعلی  »سیستم  داده ایم«.  دست  از  را  خود  سیستم 
ملت یک تهدید بسیار کالن است. این تهدید می تواند ما 
را به همان شدتی که در گذشته سوخته بودیم، بسوزاند«.

ببین پدر! خاطره ها جاودان و ماندگارتر از همه چیز اند. زندگی ما با تمام سختی هایش، 
و  رنج  تمام  با  تمام زحمت،  با  تعداد زمینی می گذشت که  و  اکنون در کنار مزرعه 
مسئله  این  بود.  داده  قرار  ما  پیش روی  دشواری  و  تجربه ی سخت  مصیبت هایش، 
برای مادر، گویا حساس تر از هرکس دیگر بود. یادم است مادر- زمانی که هنوز خیلی 
از کار سخت،  یا حتا روزها در مواقع فراغت  از خواب  بودیم- شب ها قبل  کوچک 
برش هایی از یک دوره ی زندگی اش را برای ما قصه می کرد. شما نتوانستید بیش تر از 
ده سال در کابل زندگی کنید؛ اما مدت کوتاهی را که در کابل آن زمان زندگی کردید، 
گویا آن قدر خاطره انگیز و البته پر از شور و هیاهو بود که سرانجام مجبور شدید به رغم 
مخالفت های مادر، سرزمین پدری و ماندن کنار مرزعه و یک مشت زمین میراثی را 

در مقابل آینده ای که می توانست بهتر از امروز ما باشد، ترجیح دادید. 
وحشت  کلبه ی  آن  از  به درستی  بتوانم  یا  بخواهم  که  است  سخت  برایم  اکنون 
تصویری به دست شما بدهم و بگویم، آن تاریک دان منحوس در واقع مکان تجلی 
آرزوها و همین طور نفرت های ما بود که خاطرات مشترک مادر در کنار شما، مسیری 
از آینده را جلو ما قرار می داد. گفتم، مادر معمواًل شب ها قبل از این که خوابش ببرد، 
سفره ی دلش را باز می کرد و با رفتن به گذشته، اشک و افسوسش را الی کلمات 
می پیچاند و با صداقت مادرانه اش همچون ارباب قصه ها و آرزوها، اشک ها و لبخندها 
تنها  همه،  آن  که  می داند  چه  کسی  می کرد.  بازگو  ما  برای  مدام،  حسرت های  و 
برای سرگرمی بچه هایش نبود، بلکه اشک دلی تنها بود که مغمومانه همچون پرتو 

کم سوی چراغ بر در و دیوار کلبه، رسوب می کرد. 
آن  در  عقده هایش  زهر  که  دل سوزانه ای  و  آرام  لحن  با  و  لطیف  کلمات  با  مادرم، 
کتاب  در  شما  می کرد.  قصه  را  شما  قهرمانی  داستان  می کفیدند،  حبابی  همچون 
خاطرات مادر، هیبت حساس و آمیخته به غرور و شهوت بودید که شگوفه های جوانی 
تقریبًا نوعی توهین های مدام  از غرور و خودخواهی و بی توجهی و  ابری  را زیر  او 
بی رحمانه، پژمرده نمودید. اکنون آیا فکر نمی کنید، مادر آن زمان آن قدر هشیار بود 
که بتواند در مقابل بی توجهی های شما حساس شود و آن قدر هوشیار و احساساتی و 
دارای عواطف زنانگی بود که بتواند از حضور فاحشه های  شما حتا در میان یک اتاق 
و در حضور چشمان خودش، احساس حسادت کند و اگر نتواند بر آن همه اعمال و 
رفتار ناشایست و عریان و عصیان آمیز شما اعتراض کند، صرف به دلیل نوعی ترس و 
خصلت باالفطره ی گذشت و مدارای او بود؟! شما روز روشن فاحشه های تان را به خانه 
دعوت می کردید، در مقابل چشمان مادر با آن ها شوخی و معاشقه می نمودید، با آن ها 
همخوابه می شدید و خدایا که چه کارهای دیگری نمی کردید! من آن ها را دیدم پدر! 
اعتراف می کنم آن ها را دیدم و با حساسیت، به آن ها خیره شدم. حاال، داستان آن از 
این قرار است که وقتی چنین قصه هایی را شنیدم، به جست وجو پرداختم. مادر اشاره 
کرد که عکس هایی از آن دوران در اختیار دارید که او نمی داند به درستی آن ها را در 
کجا پنهان کرده اید. یک روز از سر تجسس و در غیاب شما، صندوق کتاب های تان 
از تاق بلند خانه پایین کردم. با ترس و لرز تمام آن را باز کردم. صندوق پر از  را 
درون  یا  پوشه ها  روی  بتوانم  را  نشانه ها  آن  می کردم  فکر  بود.  مذهبی  کتاب های 
محفظه های تنگی پیدا کنم. اما نبودند، تا این که یکی از این کتاب ها را ورق زدم: 
یک پاکت بود، پاکت سفید و به شکلی گذاشته شده بود که انگار یکی از نامه های 
مهم زندگی تان درون آن قرار گرفته باشد. با تأنی و البته با زحمت زیاد دِر آن پاکت 
را گشودم. حقا که شما حق داشتید! تصور نمی کردم و هرگز هم فکر نکرده بودم در 
زندگی، با چنین چیزهایی روبه رو شوم. درون پاکت سه قطعه عکس سیاه و سفید 
آستینچه ای بود؛ اما واقعًا عکس ها شفاف و بی عیب بودند. نمی دانم به درستی توصیف 
کنم و بگویم آن دختران کمان ابرو با موهای کورپه مخصوص فرهنگ کمونیستی 
بودند،  بودند! خوشگل  اغواگرانه و چقدر تحسین برانگیز  آن عصر کابل، چقدر زیبا، 
چشمان مورب، نگاه های شادمانه و تمام ژست شهوت آلودشان با نیم تنه های نازک 
و سینه های نیمه عریان شان که از زیر تور مخملین چونان تپه های کشیده و سرفراز 
خودنمایی کنند، آیا چطور نتوانند شما را به دام بکشانند و شما چطور بتوانید در مقابل 
نتوانند  باشد- مقاومت کنید! آن چشمان مست چطور  اگر روزی حالل  آن ها- که 
چشمان سبزرنگ شما را که هفت قد الیاف شهوت آن ها را ساخته اند، درون خویش 
نخوانند؟! ولی سوالی که باقی می ماند، این است که آیا آن ها به زیبایی مادر بودند؟ 
نگاه های  آیا هرگز شد که یک بار آن  و  زیبایی مادر توجه کردید  به  آیا هیچ وقت 
شهوت آلودتان را به این سو برگردانید و بگویید، اوه، خانم عزیز شما هم به اندازه ی 
کافی زیبا هستید! یا حتا بروید و از نزدیک شانه هایش را بفشارید و صادقانه اعتراف 
تنهایی  به  نمی توانید  اما  دوست داشتنی؛  هم  و  زیبایید  هم  شما  عزیز!  خانم  کنید، 
کفایتم کنید! برعکس، آنچه شما کردید، بی احترامی غیرقابل بخشش به همسر شما 
بود. شما بدون کم ترین عذرخواهی، بلکه بدتر از آن، جلو چشم او با غریبه ها جوالن 
دادید. همین مسئله بود که مادر، وقتی داشت از آن خاطرات لعنتی برای مان قصه 
می کرد، لحنش طوری می شد که انگار روی حنجره اش خار گذاشته اند. حق داشت 
نه؟ حتا اگر تا حاال قبول نکنید، یا هم بخواهید آگاهانه خودتان را به نفهمی بزنید، اما 

حقیقت مسئله و حقانیت آن هرگز از بین نمی رود.
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سایه ی تاریک حمالت زمستانیسایه ی تاریک حمالت زمستانی
برآیندهینامعلومافغانستان



هفته ی جاری کمیته  ی مشترک شورای ملی بودجه ی ساالنه ی دولت )بودجه ی سال 1394( را 
ارزیابی کرد  و آن را »غیرمتوازن« خواند. سنا و مجلس نمایندگان و همین طور نهادهای جامعه ی 
خواهان  و  نمود   اعالم  نواقص  از  پر  را  دالری«  میلیارد  »هشت  ساالنه ی  بودجه ی  این  مدنی 
کرده   رد  تاکنون  را  بودجه  این  نمایندگان  مجلس  گزارش ها،  آخرین  طبق  شدند.  آن  بازنگری 
است. موضوع بودجه ی ساالنه از سوی وزارت مالیه و بررسی رییس جمهور جدید، تا اکنون در 

روزنامه های چاپ کابل نیز بازتاب گسترده ای داشته است. 
روزنامه ی جامعه ی باز در مطلبی زیر عنوان »بودجه ی کرزی یا بودجه اشرف غنی؟« این نکته را 
برجسته ساخت که انتظار می رفت این نواقص تکراری و همه ساله در دوران حاکمیت کرزی،  در 
زمان اشرف غنی تکرار نشود. نویسنده خاطرنشان ساخت که »اشرف غنی برای تقسیم بودجه بر 
 اساس نیازهای اساسی کشور، دیدگاه مشخصی داشت. با توجه به شاخص هایی که اشرف غنی 
در منشور تحول و تداوم برای مدیریت منابع مالی و اختصاص بودجه ی ملی مطرح کرده است، 
و صرفًا  ندارد  سازگاری  معیار ها  این  از  هیچ یک  با  بودجه  برای  کنونی  که طرح  گفت  می توان 
بازتاب دهنده ی دیدگاهی است که در حکومت کرزی وجود داشت.« نویسنده ی مطلب با اشاره به 
بخش های مهمی از منشور اشرف غنی، بر این نکته انگشت می گذارد که آن چه در منشور آمده 
است، در متن مکتوب بودجه دیده نمی شود و »با مرور این تکه ها می توان به سادگی درک کرد که 
بودجه ی کنونی که باز هم بیش ترین مقدار مصرف را در اختیار ریاست  جمهوری دانسته و از سهم 
اختصاصی والیت ها هیچ خبری در آن نیست، بودجه ی دولت اشرف غنی نیست و اشرف غنی 
ضرورت دارد که قبل از بررسی مجدد آن در پارلمان، خودش به  مرور و اصالح آن بپردازد تا این 

اولین سند مهم در حکومت داری او، خالف وعده هایش با شهروندان را آشکار نسازد.«
روزنامه ی اطالعات روز در سرمقاله اش زیر عنوان »تدوین بودجه ی ملی ساالنه و مشکلی که 
همه ساله تکرار می شود«، صراحتًا اشاره می کند که »هیچ سالی نیست که خط نگاه تبعیض آمیز و 
برخورد سلیقه ای با والیت ها در طرح بودجه ی ساالنه برجسته نشود و برنامه های توسعه ای ملی 
در آن گنجانده شوند. هر سال نمایندگان طرح بودجه را به دلیل نامتوازن بودن و دیگر عواملی 
که همه ساله تکرار می شوند، برای چند بار رد  می کنند و وزارت مالیه و مجلس نمایندگان بر سر 
تصویب بودجه هفته ها جدال و کشمکش دارند.« نویسنده با اشاره به این که این تنها بودجه ی 
ملی سرانه ی دولت نیست که از مشکل نابرابری رنج می برد، بلکه قباًل و در ده سال گذشته سایر 
اشاره می کند که  بودند،  نابرابر و غیرمتوازن  نیز  انکشافی دولت و مؤسسات خارجی  برنامه های 
»حقیقت این است که نگاه تبعیض آمیز در بسیاری از مسایل و برنامه ها و از جمله در طرح بودجه 
در حکومت افغانستان به چشم می خورد که باعث انتقاد و اعتراض مردم و وکال در گذشته و حال 
شده است، وگرنه بهترین ظرفیت های سرمایه گذاری و برنامه های زیربنایی در مناطق مرکزی و 
شمال افغانستان و جود دارند که در این مدت به آن ها توجه نشده است. ظرفیت هایی که هرکدام 
پتانسیل اقتصادی کالنی را در خود داشته و در صورت سرمایه گذاری روی آن، دولت به منابع 

اقتصادی کالنی دست می یافت.« 
هم اکنون نزدیک به سه ماه است که از تشکیل دولت وحدت ملی می گذرد و خالف وعده ی 
از  خبری  هنوز هم  کرد،  خواهد  معرفی  را  کابینه  آینده  روز   4۵ تا  بود،  گفته  که  رییس جمهور 
تشکیل کابینه و معرفی نامزدوزیران نیست. این مسئله در هفته های اخیر از سوی روزنامه نگاران 
و آگاهان مسایل  سیاسی و دو مجلس شورای ملی و بسیاری از نهادهای دیگر، با انتقادات جدی 
مواجه شده است. اکنون چندین هفته می شود که روزنامه های کابل در عناوین مختلف از دولت 
انتقاد می کنند و آسیب های ناشی از تأخیر در اعالم کابینه و ادامه ی اختالفات میان دو تیم را به 
دولت گوشزد می نمایند. در هفته ی جاری، روزنامه ی »ماندگار« در گزارشی زیر عنوان »راز تأخیر 
در معرفی کابینه« از قول شماری از نمایندگان پارلمان کشور می نویسد که »حتا در درون تیم ها 
اختالفات بر سر گزینش افراد وجود دارد.« این روزنامه خاطرنشان می کند که »در اوسط ماه جاری 
)جدی(، مجلس نمایند گان به تعطیالت زمستانی می رود و اگر تا آن زمان، اعضای کابینه معرفی 
نشوند، بدون شک کار کابینه به سال آینده موکول خواهد شد و به همین نسبت، کار روی اصالح 
ساختارهای کمیسیون های انتخاباتی به سال آینده به تعویق خواهد افتاد و این مسئله برگزاری 
انتخابات پارلمانی را با چالش و جنجال تازه مواجه می سازد.« روزنامه هشدار می دهد که »اگر 
اختالفات میان دو تیم سیاسی ادامه یابند، به نظر می رسد فرصت و مجالی برای کار به مردم 
افغانستان باقی نخواهد ماند. در این صورت، کل پتانسیل رهبران دولت و دو تیم سیاسی، بر سر 
مهار یک دیگر و چانه زنی برای کسب بیش ترین سهم در دولت صرف خواهد شد و آن گاه فرصت 

عملی ساختن وعده های انتخاباتی اشرف غنی و عبداهلل فراهم  شدنی نیست.« 
روزنامه ی »٨صبح« در مطلبی زیر عنوان »لزوم دقت در معرفی نامزدوزیران امنیتی« خاطرنشان 
این  وزارت خانه هایند.  کلیدی ترین  کشور،  مسلح  نیروهای  »وزارت خانه های  که  می سازد 
وزارت خانه ها عالوه بر این که قوه ی قهریه را در اختیار دارند، بیش ترین پول جامعه ی جهانی را 
در سال های آینده در اختیار خواهند داشت.« به برداشت این روزنامه، بخش عمده  ای از اختالفات 
مسئله  همین  به  وزارت خانه ها،  تعیین  و  معرفی  سر  بر  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  میان 

است  شده  سبب  مسلح  نیروهای  وزارت خانه های  استراتژیک  و  مالی  »اهمیت  دارد:  ارتباط 
برای تصاحب وزارت خانه های  که جناح های سیاسی  تشکیل دهنده ی حکومت وحدت ملی، 
نیروهای مسلح تالش کنند. در حال حاضر در درون حکومت وحدت ملی، جنگ قدرت بر سر 
تصاحب وزارت خانه های نیروهای مسلح است. همه ی جناح ها می خواهند مهره های خودشان 
در سمت های حساس نیروهای مسلح باشند تا تحرکات نیروهای مسلح و ریخت وپاش پول 
در این وزارت خانه ها را زیر نظر داشته باشند. هم چنان عده ای می خواهند از خوان یغمایی که 
در درون دولت گسترده است و مقام های دولتی را یک شبه به میلونیر بدل می کند، بی نصیب 
نمانند.« روزنامه به فساد گسترده در ساختار تعیینات مقام های مهم امنیتی اشاره می کند و 
یکی از عوامل عمده ی شکست نیروهای امنیتی در مقابل گروه های مسلح مخالف دولت را 
به همین مسئله نسبت می دهد: »مشهور است که مقرری ها  در پست های مهم امنیتی، بر 
مبنای پرداخت رشوه صورت می گیرند. گفته می شود که حتا هیأت هایی که برای بررسی کار 
نهاد های امنیتی به والیات می روند، با دریافت رشوه، از خالها و نواقص چشم پوشی می کنند. 
یکی از کارشناسان باری در یکی از تلویزیون های خصوصی ادعا کرد که پول های اپراتیفی 
هم حیف ومیل می شوند و به همین دلیل، اطالعات به نیروهای امنیتی نمی رسد و حمالت 
را  امنیتی  بلندپایه ی  مقام های  از  شماری  فسادهای کالن،  این  می گیرند.  انتحاری صورت 
به روشنی نشان  این مقام ها،  اشرافی  میلیونر بدل کرده است. خانه های مجلل و زندگی  به 
می دهد که این همه را از راه عرق ریزی پیدا نکرده اند. گفته می شود که حتا به غذا و میوه ی 
سرباز ارتش و پولیس هم دستبرد زده می شود.« روزنامه تأکید می ورزد که »باید کسانی در 
رأس این وزارت خانه ها قرار گیرند که با شبکه های مافیایی فساد مالی و اداری رابطه نداشته 
باشند و هم چنان تحت نفوذ این شبکه ها قرار نگیرند. این وزارت خانه ها به اصالحات جدی 
نیاز دارند. کسانی باید در رأس این نهادها قرار بگیرند که برنامه ی دقیق اصالحی برای این 

وزارت خانه ها داشته باشند.«
نتیجه گیری

با این که امیدواری می رفت، با تشکیل دولت وحدت ملی همه چیز عوض شود و به خصوص 
اوضاع امنیتی کشور بهبود یابد، اما اکنون که تقریبًا سه ماه از تشکیل دولت جدید می گذرد، 
مشکالت حتا حادتر از گذشته، ادامه دارند. بدتر از آن، طی دو ماه اخیر و در خالل سردرگمی 
و  گروه های دهشت افگن  کابینه،  معرفی  برای  ملی  دولت وحدت  اختالف سران  ادامه ی  و 
افزایش  از پیش  مخالفان مسلح حمله های شان را در سراسر کشور متمرکز کرده و بیش تر 
داده اند. این در حالی است که در نتیجه ی تأخیر و ادامه ی اختالفات بر سر معرفی کابینه، 
از همه مردم  تأخیر، بیش تر  این  به نظر می رسد  به شدت مخدوش شده و  نیز  اذهان عامه 
افغانستان را نسبت به آینده ناامید کرده است. از سوی دیگر، طرح »ناعادالنه« و پر از »عیب 
و نقص« بودجه ی ساالنه برای سال 1394، یک بار دیگر این شوک را وارد کرده است که 
دولت اشرف غنی به رغم شعارها و وعده هایی که برای اصالحات عمومی و انکشاف متوازن 
و تأمین عدالت اجتماعی داده بود، عماًل و تا حال هیچ تفاوتی با دولت کرزی از خود نشان 
نداده است. عالوه بر همه ی این ها، دولت جدید هنوز بر سر تعریف دوست و دشمن مشکل 
دارد و تا هنوز هیچ نوع اقدام عملی را در مقابل حمالت گسترده و بی رحمانه ی طالبان در 
دست اجرا قرار نداده است. شکی نیست که اکنون کشور در وضعیت دشواری قرار دارد. هرنوع 
غفلت، کم کاری و عمل خالف آرا  و خواست های مردم افغانستان، نه تنها از بار مشکالت 
کم نمی کند، که کشور را به سرعت به لبه ی پرتگاه می کشاند. مردم افغانستان انتظار دارند 
دولت جدید، متفاوت از دولت گذشته باشد و خواست ها و نیازهای مردم افغانستان را درک 
کند و برای تأمین منافع ملی و وحدت مردم افغانستان، از هیچ تالشی دریغ نورزد، نه این که 
با دشمنان مردم افغانستان با مسامحه برخورد کند، به بهانه ی شایسته ساالری، حقوق اساسی 

ملیت های کشور را نادیده بگیرد و به طرح بودجه ی ملی با چشم بسته نگاه کند. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت های سخیداد هاتف

نمایندگان پارلمان افغانستان بودجه ی پیش نهاد شده ی دولت 
برای سال 1394 شمسی را رد کردند. البته حق داشتند رد 
کنند. ۵۶7 میلیون دالر برای »وزارت هم آهنگ سازی تصامیم 
رییس جمهور و رییس اجرائیه« یعنی چه؟ وقتی که وجود 
چه گونه  نشده،  تأیید  کشور  پارلمان  در  هنوز  وزارتی  چنین 
نظر گرفت؟  در  بزرگی  این  به  بودجه  ای  آن  برای  می توان 
قبلی،  این مورد هم هست که رییس جمهور  زمزمه ای در 
آقای کرزی، از وضعیت موجود خود ناراحت است و نزدیک 
است به یک »برادر ناراضی« تبدیل شود. برای همین، دولت 
تصمیم گرفته که در سال پیش رو هر ماه 1۰۰ هزار دالر به او 
هم بدهد. رییس جمهور فعلی وقتی که به قدرت رسید، اولین 
کاری که بعد از جابه جا کردن دسترخوان بر شانه ی خود کرد، 
این بود که عسل را از سر سفره ی برادران ارگ برداشت. حاال 
منابع موثق خبر می دهند که جای عسل را کشمش گرفته و 
23 میلیون دالر برای تأمین کشمش ارگ در بودجه ی سال 
94 در نظر گرفته شده. خوب، این گونه موارد را باید نمایندگان 

پارلمان رد می کردند.
از این ها گذشته، خود همین بودجه تعیین کردن در این دولت 
میهن  بودجه ی  درصد   ٨۰ از  بیش  است.  شیرینی  داستان 
نیست.  بدی  چیز  این  می دهند.  خارجی ها  را  ما  بودجه  پرور 
بودجه ی ملی خود  زرنگیم که  ما خیلی  معلوم می شود که 
را از دیگران می ستانیم. اما این وضعیت یک معنای بد هم 
دارد: خارجی ها می توانند این پول را به ما ندهند. شما درست 
می گویید. بر پدر خود لعنت می کنند که ندهند. ولی واقعا اگر 
بدجنسی کنند، این کار از دست شان بر می آید. مثل این است 
که کسی به شما بگوید که بروید و به فالنی کارت بفرستید 
و همه ی اهل و عیال و هم شهری هایش را به میهمانی در 
خانه ی خود دعوت کنید. بعد، شما بگویید که برای خرج این 
خاطرتان صد  که  بگوید  او  وقت  آن  ندارید.  پول  میهمانی 
درصد جمع باشد، چرا که او تمام مصارف میهمانی را از چوب 
سوخت تا مرچ و مصاله ی دیگ خواهد پرداخت. شما تصمیم 
بدهید و دوازده رقم میوه  ترتیب  پلو مفصلی  می گیرید که 
بیاورید و سفره ی تان را با انواع خوردنی های عجیب بیارایید. 
حتا ابتکار می کنید و تصمیم می گیرید که برای هر میهمان 
بگذارید.  دسترخوان  در  هم  اتصاالت  تیلفون  کارت  یک 
میهمانان را دعوت می کنید و آن ها هم قول می دهند که یک 
روز پیش تر از زمان دعوت پیش شما بیایند تا بیش تر گرد هم 
باشید. دل تان باغ-باغ می شود و لحظه ها را می شمارید )اگر 
چه لحظه ها از اسم های غیرقابل شمارش به شمار می روند(. 
به میهمانی، آن کس که قول داد تمام  اما یک روز مانده 
مصارف را بپردازد، به شما زنگ می زند و در کمال تأسف به 

شما خبر می دهد که نمی تواند به قول خود عمل کند.
حاال من با شما چه کار کنم؟ می دانم همین لحظه به جای 
این که به بودجه ی مملکت فکر کنید، دهان تان پر از آب شده 

برای آن میهمانی.

در میهمانی اروپا 

از شنبه تا پنج شنبه از چشم روزنامه های کابل
مهدی زرتشت

روزنامه ی »8صبح« در مطلبی زیر عنوان »لزوم دقت 
در معرفی نامزدوزیران امنیتی« خاطرنشان می سازد که 

»وزارت خانه های نیروهای مسلح کشور، کلیدی ترین 
وزارت خانه هایند. این وزارت خانه ها عالوه بر این که 

قوه ی قهریه را در اختیار دارند، بیش ترین پول جامعه ی 
جهانی را در سال های آینده در اختیار خواهند داشت.« به 

برداشت این روزنامه، بخش عمده  ای از اختالفات میان 
رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر معرفی و تعیین 

وزارت خانه ها، به همین مسئله ارتباط دارد: »اهمیت مالی 
و استراتژیک وزارت خانه های نیروهای مسلح سبب شده 

است که جناح های سیاسی  تشکیل دهنده ی حکومت 
وحدت ملی، برای تصاحب وزارت خانه های نیروهای مسلح 
تالش کنند. در حال حاضر در درون حکومت وحدت ملی، 

جنگ قدرت بر سر تصاحب وزارت خانه های نیروهای 
مسلح است. همه ی جناح ها می خواهند مهره های خودشان 

در سمت های حساس نیروهای مسلح باشند تا تحرکات 
نیروهای مسلح و ریخت وپاش پول در این وزارت خانه ها را 

زیر نظر داشته باشند. 
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برباد رفته در میان امریکایی ها هنوز هم محبوب ترین 
از  که  سال  از ۷۵  پس  اما  است.  سینما  تاریخ  فیلم 
ساخت این فیلم می گذرد و با تغییر زمانه، هنوز الیق 
چنین محبوبیت و جایگاهی است؟ دو نظرسنجی که 
در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ در امریکا انجام شدند، نشان 
دادند که بر باد رفته هنوز هم از تمام فیلم های دیگری 
که از سال ۱۹۳۹ تاکنون عرضه شده اند، در میان مردم 
محبوبیت بیش تری دارد. اگر تغییر ارزش پول و تورم 
در هفت دهه ی گذشته را در نظر بگیریم، خواهیم دید 
که از نظر درآمد و فروش در گیشه نیز موفق ترین فیلم 

امریکا بوده است.
می توان  ولی  هستند،  مهم  بسیار  آمار  این  هرچند 
گفت که جای تعجبی ندارد. فیلم برباد رفته همواره 
به  تلقی شده و  اثر  هالیوود  به عنوان درخشنده ترین 
همین خاطر ممکن است هیچ کس در جایگاه ویژه ی 
این فیلم تردید نکرده باشد. همه ی ما پهنای تصویر و 
رنگ های تند فیلم برداری تکنی کالر این فیلم را به یاد 
داریم. زیبایی بی پرده و جسورانه ی ویوین لی، بازیگر 
گیبل،  کالرک  مردانه ی  جذابیت  و  اسکارلت  نقش 
بازیگر نقش رت باتلر در ذهن همه حک شده است. 
صحنه های رویارویی و جنگ لفظی این دو شخصیت 
را همه به یاد دارند و تصور عمومی این است که برباد 
را  آن  همیشه  سینما دوستان  که  است  فیلمی  رفته 

خواهند ستود.
اما اگر امروز دوباره این فیلم را تماشا کنید، خواهید 
حد سرگیجه آوری  به  فیلم  این  عناصر  تمام  که  دید 
عجیب اند. این فیلم به هیچ وجه یک داستان ساده 
و بی ضرر برای تفریح و سرگرمی تمام اعضای خانواده 
نیست. این فیلم به شکل جذاب و فریبنده ای تجاهل 
و  دروغ  بی عدالتی،  و  برابر خالف کاری  در  اغماض  و 
ناروایی و دل فریبی مزدورانه را می ستاید. پس زمینه ی 
داستان ستایش عاشقانه ای از ایالت های برده دار جنوب 
و تلخ نامه ای علیه ایالت های شمالی امریکاست که در 

دوران جنگ داخلی با برده داری مخالف بودند.
متعددی  نشیب های  و  فراز  از  مملو  داستان  پرداخت 
است که مدام از کمدی سطحی به تراژدی فرساینده 
بازمی گردد. داستان عاشقانه ای است  می رود و دوباره 
چشم  حتا  گاهی  آن  زن  قهرمان  و  مرد  قهرمان  که 
دیدن یک دیگر را ندارند. در قالب سلسله حوادثی که 
گاه چندان به یک دیگر مربوط نیستند، ماجرای بلوغ 
شخصیت هایی را نشان می دهد و باالخره پس از حدود 
چهار ساعت، بدون این که چیزی را روشن یا حل کرده 

باشد، ناگهان به پایان می رسد.
به طور خالصه می توان گفت که برباد رفته ملغمه ای 
مضحک و غیرقابل دسته بندی از عناصری است که 
مشکوک و بحث برانگیز هستند. نکته ی تعجب آور این 
نیست که چرا هنوز هم محبوب ترین فیلم امریکاست، 
بلکه حیرت در این است که چرا منفورترین فیلم امریکا 

نیست.
فیلم  چنین  خلق  به  می توانستند  که  عناصری 
داشتند.  وجود  کار  آغاز  از  شوند،  منجر  فاجعه باری 
به  نوشته شد،  آن  اساس  بر  فیلم  داستان  رمانی که 
قلم مارگارت میچل در سال ۱۹۳۶ منتشر شد. جوایز 
پرفروش ترین  از  یکی  به  و  کرد  دریافت  متعددی 
کتاب های بازار نشر امریکا تبدیل شد. اما این کتاب 
۱۰۳۷ صفحه بود. دیوید سلزنیک یک تهیه کننده ی 
مستقل، حق معنوی تولید فیلم را به بهای ۵۰ هزار 
دالر خریداری کرد. اما نوشتن فیلم نامه ای بر اساس این 
کتاب آن قدر پیچیده و دشوار بود که هیچ گاه عمال 

تکمیل نشد.
مختلف،  نویسندگان  توسط  بارها  و  بارها  فیلم نامه 
دیوید  اما  شد،  بازنویسی  فیتزجرالد  اسکات  جمله  از 
سلزنیک شخصا در جریان فیلم برداری و تولید فیلم 
هر روزه دیالوگ های شخصیت ها را تغییر می داد. تولید 
و فیلم برداری یک فیلم بلند و پیچیده ای مثل این، حتا 
از تکمیل فیلم نامه هم دشوارتر بود. دیوید سلزنیک 
قبل از انتخاب ویوین لی که در آن زمان یک بازیگر 
بریتانیایی ناشناخته بود، از ۳۱ هنرپیشه ی سرشناس 

 هالیوود برای ایفای نقش اسکارلت امتحان گرفت.
برای  را  خود  دوستان  از  یکی  کیوکر،  جورج  ابتدا 
کارگردانی فیلم استخدام کرد، ولی بعد از سه هفته از 

شروع فیلم برداری، ویکتور فلمینگ را به جای او گمارد. 
ویکتور فلمینگ بعد از دو هفته بر اثر فشار عصبی 
بیمار شد و این پروژه را رها کرد. با توجه به افزایش 
شدید هزینه ی تولید فیلم، در آن روزها در ستون غیبت 
توصیف  سلزنیک«  »حماقت  را  رفته  برباد  روزنامه ها 

می کردند.
»سریع و سبک سرانه«

به  رفته  برباد  کرد.  تغییر  فیلم همه چیز  اکران  با  اما 
و  موفقیت  به  امریکا  سینماهای  در  اکران  محض 
ربود  را  اسکار  جایزه ی  ده  رسید،  فراوانی  محبوبیت 
و  ماند(  نخورده  دست  سال  بیست  که  )رکوردی 
پر فروش ترین فیلم سال شد. باالخره کمال گرایی دیوید 
سلزنیک، تهیه کننده ی فیلم و ماه ها مصرف داروهای 
اما این  نتیجه رسید.  او به  انرژی زا و کار شبانه روزی 
موفقیت به هیچ عنوان تضمین شده نبود. تماشاچیان 
در عین حال که عاشق این فیلم می شدند، ممکن بود 

آن را بحث برانگیز و حتا توهین آمیز تلقی کنند.
داستان بر باد رفته مثل فیلم های تاریخی و حماسی 
نمی شود،  شروع  خون  و  درد  اشک،  صحنه های  با 
رمانتیک  کمدی های  شبیه  بیش تر  آن  آغاز  بلکه 
در  جذاب،  لی  ویوین  بازی  با  اوهارا  اسکارلت  است. 
اشراف  و  زمین داران  برق  و  زرق  پر  میهمانی  یک 
ایالت های جنوبی با دل فریبی سبک سرانه به سینه ی 
دو خواستگار دلداده ی خود دست رد می زند. با وجودی 
قرار  فاجعه باری  آستانه ی جنگ داخلی  امریکا در  که 
ایالت های جنوبی همچون »دنیایی که  دارد، فضای 
فقط می خواهد زیبایی و دل پذیری خود را حفظ کند«، 

به تصویر کشیده می شود.
اشلی  است،  مهم  اسکارلت  برای  که  چیزی  تنها 
ویلکس )با بازی لزلی  هاوارد( است که اخیرا با یکی 
از عموزاده های اسکارلت نامزد شده است. حتا توجه و 
اظهار عالقه های صریح و گاه جلف رت باتلر نمی تواند 
حواس اسکارلت را پرت کند. نکته ی عجیب بعدی در 
فیلم برباد رفته این است که حتا پس از شروع جنگ 
داخلی باز هم لحن و سیاق داستان گویی آن کماکان 
مرگ  حادثه ی  با  می یابد.  ادامه  سبک سرانه  و  سریع 
اولین شوهر اسکارلت، مثل یک جوک برخورد می شود. 
او  مرگ  خبر  اعالم  نامه ی  کوتاه،  صحنه ی  یک  در 
نشان داده می شود و بعد می بینیم که اسکارلت موقع 
توجه  که  نکته ای  تنها  به  سوگواری  لباس  پوشیدن 

می کند، سر و وضع ظاهری است.
در کل می توان گفت که سرعت این فیلم چهار ساعته 
حوادث  هم  سر  پشت  وقوع  است.  حیرت آور  واقعا 
دراماتیک باعث می شود که بیننده هیچ گاه نتواند حتا 
آرامش به مضمون داستان دقت کند.  با  یک لحظه 
تدوین آن چنان زیرکانه و چاالک است که بیننده به 
زحمت متوجه می شود که اسکارلت در طول داستان 
فیلمی  که  می بینیم  امروز  می کند.  ازدواج  بار  سه 
یا  هانگر گیمز در دو  مثل  هابیت در سه قسمت و 
قسمت ساخته می شود. واقعا غیرقابل تصور است که 
برباد رفته  بتواند مثل  در قرن بیست و یکم فیلمی 
با این سرعت از حوادث و فراز و نشیب های داستان 

عبور کند.
مثلث عشقی مضحک

شاد  حوادث  همه  که  فیلم  اول  ساعت  یک  از  پس 
باالخره اسکارلت در ماجراهای جنگ داخلی  هستند، 

گرفتار می شود و فضای داستان به شدت تیره می شود. 
بینندگانی که تا این لحظه از شیطنت های عاشقانه و 
دلبری های سبک سرانه ی او لذت برده بودند، یک باره 
مواجه می شوند که همان شخصیت  با صحنه هایی 
از  نگهداری  و  پرستاری  کار  وقف  را  خود  زندگی 

مجروحان جنگ کرده است.
جای  باز  مقطع  این  در  اسکارلت  خود  اما شخصیت 
حد  در  اراده ای  بی رحمانه،  فریب کاری  دارد.  بحث 
دوران  آن  در  که  ظاهری  و  اجتماعی  رفتار  و  جنون 
کمتر  بود.  پذیرش  غیرقابل  و  عرف  خالف  کامال 
شخصیت  چنین  یک  سینما  تاریخ  در  زنی  قهرمان 
غیرمتعارفی داشت. یکی از بحث برانگیز ترین عناصر 
این فیلم، نحوه ی پرداخت شخصیت های سیاه پوست 
داستان است. کتاب برباد رفته به هنگام انتشار دقیقا 
به خاطر نگاه نژادپرستانه ی آن بحث برانگیز شد. دیوید 
آن  نژادپرستانه ی  بخش های  کرد  تالش  سلزنیک 
یکی  در  مثال  عنوان  به  ولی  تخفیف دهد،  را کمی 
از صحنه های فیلم می بینیم که پدر اسکارلت به او 
نصحیت می کند: »تو باید با زیردست ها خیلی محکم 

و قاطع رفتار کنی، به خصوص با سیاه ها«.
فیلم،  این  موفقیت  به خاطر  یادآور شد که  باید  البته 
متی مک دانیل، بازیگری که نقش خدمت کار ویژه ی 
سیاه پوستی  هنرپیشه ی  اولین  کرد،  ایفا  را  اسکارلت 
اما  است.  کرده  دریافت  را  اسکار  جایزه ی  که  است 
بازی  فیلم  این  در  که  دیگری  سیاه پوست  بازیگر  دو 
کاریکارتورگونه ای  و  تحقیرآمیز  نقش های  کرده اند، 
دارند. مالکوم ایکس، از رهبران جنبش برابری نژادی 
بود، تماشای  امریکا در دهه ی شصت میالدی گفته 
رفته  برباد  فیلم  سیاه پوست  شخصیت های  بازی 
برای او به عنوان یک سیاه پوست امریکایی به شدت 

خجالت آور است.
در یک ساعت آخر فیلم که ماجراهای داستان دیگر 
به جنگ داخلی یا تالش مصممانه ی اسکارلت برای 
و  کاستی  نمی شود،  مربوط  خود  ثروت  پس گرفتن 
پدیدار  فیلم  این  در  بزرگ تری  ضعف های  نقطه ی 
می شود. در یک ساعت آخر موضوع محوری داستان 
که  وجودی  با  است.  مضحک  عشقی  مثلث  یک 
اسکارلت با رت باتلر ازدواج کرده، اما هنوز هم در آرزوی 
او را رد  اشلی است که یک دهه پیش اظهار عشق 

کرده بود.
شاید هیچ بازیگری نمی توانست با کاریزمای شیطانی 
بازیگر ۴۶  لزلی هوارد،  اما  کالرک گیبل رقابت کند. 
ساله ی انگلیسی با کاکل بلوند  خود که از ابتدای کار 
این نقش را نمی پسندید، حتا کتاب را هم نخوانده بود 
و به زحمت می توانست رفتار ویوین لی را تحمل کند، 
به خوبی این نقش را ایفا کرد و حتا سعی نکرد لهجه ی 
انگلیسی خود را بپوشاند. این فرض که زنی، چه رسد 
به زن غیرمتعارف و گستاخی مثل اسکارلت، شخصیت 
وارفته ی اشلی را به مردی مثل رت باتلر ترجیح دهد، 
واقعا پوچ و بی معناست و این مهمل ترین عنصر در 
این فیلم جسورانه، گمراه کننده و منحصر به فرد است. 

پس از گذشت ۷۵ سال هنوز هم اسکارلت بیننده را 
مسحور و مسخ می کند. هنوز هم ماجراهای اسکارلت 
اما  به خود مشغول می کنند.  را  ما  باتلر ذهن  و رت 
حقیقت این است که رابطه ی اسکارلت و اشلی برای 

هیچ کس اهمیت ندارد. 
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بگو مگو از

سر  پشت  را  سخت  روزهای  این  بشود  چگونه  نمی دانم 
دلتنگی،  از  پر  شهری  است؛  غریبی  شهر  کابل  گذاشت؟ 
شهری پر از نفرت، شهری نومید و افسرده و شهری مرده 
و بی روح که انتقام نادانی های مردم خود را در هر لحظه 
می گیرد. ولی من هنوز به پاسخ قطعی این سوال نرسیده ام که من فزون خواه و این قدر 
بدبینم، یا این که واقعیت همین است. به هرحال، بدترین واقعیتی را که هر روز از عمق 
روانم لمسش می کنم، این است که این شهر و در کل این کشور، از عده ی زیادی به 
ناحق انتقام می گیرد. من یکی از محکومان بی گناهم. برای من این شهر یک دخمه ی 
احساس می کنم  ببندم.  نمی توانم  را  امیدی  و هیچ  ندارد  است، هیچ جذابیتی  وحشت 

مرده ی متحرکم که در میان ارواح قدم می زنم.

این است که مقام ها  ما  بهتر نشدن وضع  از دالیل  یکی 
و در کل صاحب صالحیت های وزارت خانه ها و ریاست ها 
ابتکار  پی  در  این که  از  پیش  ولسوالی ها،  و  والیت ها  و 
کارهای  بر  انداختن  روپوش  پی  در  باشند،  خالقیت  و 
یومیه ی شان اند. نام خدا استعداد فوق بی نظیری هم در این راستا دارند. مثاًل شما اگر 
کل وزارت معارف را با تمام جزئیاتش بگردید، نمی توانید ردی از دادن پول معارف به 
طالبان پیدا کنید، یا هرگز موفق نخواهید شد که میزان رشوه های داده شده و گرفته 

شده را در قراردادی های وزارت دفاع و داخله کشف کنید.

سال مالی وحشت ناکی پیش رو داریم. خزانه ی کامال خالی 
کابینه ی  تشکیل  به خاطر  خارجی.  نامطمئن  وعده های  و 
هم  بی جهت  و  نباشید  ذوق زده  این قدر  هم  ملی  وحدت 
این  با  بی کابینه،  یا  کابینه  با  نزنید!  صابون  را  شکم تان 
خزانه ی خالی، تغییر محسوسی پیش نخواهد آمد. بروید فکری برای زندگی تان بکنید 
و چندرغازی را هم که با مرارت پس انداز کرده اید، صرفه جویی کنید که از دست نرود. 

از ما گفتن بود!

شاه دخت های زمان
از  زنان و دخترانی  که در بزرگ شهرها زندگی می کنند و 
آزادی نسبی برخوردار اند، خیلی خوش بخت  اند و باید قدر 
آن را بدانند. من آن ها را »شاه دخت های زمان« می نامم؛ 
و  حقارت  که  می دانیم  برویم،  افغانستان  دوردست  روستاهای  و  قریه  ها  به  وقتی  زیرا 
شی وارگی زنان تا چه اندازه است. در آن جا زنان و دختران برای همین مقداری از آزادی 
شاه دخت ها، نفس های شان یکی یکی »آه« می شوند. »غیرت افغانی« باالتر و برتر از 
هر نوع قانون و مقرره ی دیگر است. یک زن روستایی نه تنها حق حضور در صحنه های 
اجتماعی را ندارد، بلکه در روابط خصوصی حتا در نقش خواهر، مادر و دختر از حقوق 
انسانی شان محروم  اند. وقتی از مالها و مولوی ها بپرسی، آن ها وضعیت حاکم را برای 
رستگاری جوامع اسالمی، نمونه ی ایده آل می دانند و در حقیقت بر جهالت شان می بالند 
و آن را توجیه می کنند. آن ها کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان را »مرکز فساد« 
می دانند و آرزو دارند، اگر قدرت داشته باشند، در برابِر »شاه دخت های« این بزرگ  شهرها 

جهاد کنند و آن ها را خانه نشین کنند.

گزينه هاي وحشت ناك
از بس که کاربران فیس بوک در افغانستان در این گزینه ها 
نشان  را  انزجار شان  و  نفرت  آن ها  از  و  هستند  حساس 
وحشتناک«  »گزینه هاي  عنوان  به  آن ها  از  من  داده اند، 
گزینه هاي  جمله ی  از  گروه ها«  در  کردن  »عالوه  و  »تگ«  گزینه هاي  مي کنم.  یاد 
وحشت ناک هستند. تگ کردن البته گاهي خوب است؛ اما اگر از کسي شناخت کامل 
»کون  نا شناس  آدم  یک  با  که  است  این  مثل  کنیم،  »تگ«  را  او  و  باشیم  نداشته 
دستکان« شروع کنیم و صبح و شام در محضر عام به کونش »انگلک« کنیم. گزینه ي 
از دوستان  نیز در صورتي خوب هستند که  »عالوه کردن در گروه هاي دل بخواهي« 
این  مثل  گروه ها  در  کردن  این صورت، عالوه  غیر  در  باشیم،  داشته  نزدیک  شناخت 
است که آدم هاي زیادي را بدون رضایت شان در »طویله خانه هاي« فکري و فرهنگي 
»تیلک« کنیم و انتظار هم داشته باشیم مدیون مان باشند. به باور من، راه برون رفت 
در استفاده از فرهنگ و عنعنات افغاني است، ما یک ضرب المثل داریم: »سزاي قروت 
را آب گرم مي دهد«. در برابر این گونه اقدام هاي ناشي از جهالت، آدم باید از گزینه ي 
که  بدهد  برکت  و  خیر  را  فیس بوک  طراح  خدا  کند،  استفاده  دیگري  وحشت ناک تر 
گزینه ي »بالک« را خلق کرده است و باید از آن در برابر »انگلک« کننده ها و »تیلک« 

کننده ها در »طویله« خانه ها استفاده کرد.

در بستر سایه ها

Hadi Daryabi

محمود بلیغ

Mohammad Ali Fakur

Rahman Rahmani











سال 2014 همین بود که گذشت!
و  می شد  سیاه نمایی  چنان  آن  رسیدن  از  قبل  تا   ۲۰۱۴
حوادث قابل ظهور در آن چنان بزرگ و خطرناک نشان 
داده می شد که گویا قیام قیامت در همین سال پیش بینی 
شده باشد. هزاران سوال و ترس مبهم از سرنوشت گره خورده با ۲۰۱۴ ذهن همه را تا 
روز اول سال ۲۰۱۴ آشفت و درنوردید. اما ۲۰۱۴ آمد. قیامتی برپا نشد و نیروهای خارجی 

هم نرفتند و ماندند تا ۲۰۱۵، سال همان پیش بینی ها شود.
۲۰۱۴  اما بیهوده ۲۰۱۴ نبود. ما یک سال را در سردرگمی انتخابات و جنجال های منضّمه 
آن سپری کردیم و هنوز که هنوز است، سرنوشت کابینه معلوم نیست و عجیب نیست، 
اگر سر این داستان به ۲۰۱۵ هم بکشد. اصل داستان که ۲۰۱۵-۲۰۲۴ است. روایت 

سیاسی این دهه هم چنان بکر مانده تا بیاید آنچه خواهد آمد.

Mohammad Qasim Wafayezada

نیکالس باربر، بخش هنری بی بی سی

آیا برباد رفته 
عجیب ترین فیلم امریکایی است؟



   پنج شنبه4 جدی، 1393سال سوم شماره 741  7

چلسي
 قادر به خريد مسي نيست

توتي: رم براي 
قهرماني دندان تيز کرده

آنچلوتي: دوران جديدي در ريال 
شروع شده است

مدير برنامه  های نيمار: بارسا 
خواهان تمديد قرارداد است

نیم  فرانچسکو توتي، کاپیتان رم عنوان کرد که یوونتوس، 
فصل اول را با موفقیت سپري کرد، ولي رم براي قهرماني 
دندان تیز کرده است. یووه در حال حاضر با ۳ امتیاز اختالف 
در صدر جدول سری A دارد. رم این فرصت را داشت که با 
کسب پیروزی مقابل میالن فاصله را به یک امتیاز کاهش 
به  روسونری  مقابل  نتوانستد  گارسیا  شاگردان  ولی  دهد، 
پیروزی برسند. با این حال، توتی به تمجید از تیمش پرداخت 

و گفت که آن ها آماده برای کسب قهرمانی هستند.
او گفت: »این دوئلی است که فصل گذشته به کلی توسط 
آن ها پیش رفت. این دفعه، آن ها دور اول دوئل را با پیروزی 
ادامه خواهد  تا روز آخر  این جنگ  پشت سر گذاشتند، ولی 
داشت و ما آماده ی آن هستیم. فصل گذشته رم پیشرفت کرد. 
بیش تر  حاال  داشتیم.  زیادی  تغییرات  گارسیا  هدایت  تحت 
روی بازی ها متمرکز هستیم تا هواداران را سرگرم کنیم. به 
همین روند ادامه خواهیم داد و بازیکنان با کیفیت و جوانی 
داریم. مطمئنم که این تیم، با کمی فعالیت در نقل وانتقاالت، 

به باالترین رده ی فوتبال ایتالیا بازخواهد گشت«.

دوران  که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  سرمربي  آنچلوتي،  کارلو 
جدیدي در ریال شروع شده و بازیکنان تیم براي رقم زدن یک 
سال موفقیت آمیز دیگر آماده هستند. سپیدپوشان موفق شدند 
پس از ۱۰ سال تالش، باالخره قهرمانی دهم خود را کسب 
کنند. هم چنین ریال در ۲۰۱۴، قهرمان کوپا دل ری، سوپرکپ 
اروپا و جام باشگاه های جهان شد و ۲۲ بازی پیاپی است که 

این تیم موفق به کسب پیروزی شده است.
آنچلوتی در مصاحبه با سایت باشگاه ریال گفت: »فصل بسیار 
خوبی را سپری کردیم. با تالش بی وقفه دست آوردهای مهمی 
کسب کردیم. همین دست آوردها، انگیزه های ویژه ای برای سال 
۲۰۱۵ به وجود می آورد. در واقع ۲۰۱۴، شروع یک دوره ی جدید در 

ریال بود که در آینده باشگاه تأثیرگذاری خواهد بود«.
از کسب دسیما خیلی خوش حال  ادامه داد: »پس  آنچلوتی 
سوی  از  و  آوردیم  به دست  را  آن  بسیار  تالش  با  زیرا  بودم؛ 
ریالی های سرتاسر جهان به ما انگیزه داده شد. ما مهم ترین 
جام را به دست آوردیم، چیزی که همه رویای آن را در سر دارند. 
من به تیم نمره ی خیلی باالیی از ۱۰ می دهم؛ زیرا آن ها دسیما 
را به دست آوردند. من به ریالی های تمام جهان می گویم که 

پشت ما بایستند و از عشق و حمایت شان کم نکنند«.

مدیر برنامه هاي نیمار، ستاره ي برازیلي باشگاه بارسلونا تأیید 
ستاره ي  این  با  قرارداد  تمدید  خواهان  آبي اناري ها  که  کرد 
جوان هستند. گزارش ها حاکی از آن بود که باشگاه کاتاالنی 
وگنر  کند.  تمدید  را  نیمار  قرارداد   ،۲۰۲۰ سال  تا  دارد  قصد 
ریبیرو، مدیر برنامه های نیمار از پیش نهاد بارسا استقبال کرد 
و گفت: »البته که بارسا می خواهد قرارداد نیمار را تمدید کند. 

تا سال ۲۰۲۰؟ بلی«.
قرارداد فعلی نیمار که در سال ۲۰۱۳ به بارسا پیوسته، تا ۲۰۱۸ 
اعتبار دارد. انتقال او به بارسا حواشی بسیاری داشت و حتا 
کار به جایی کشید که به دلیل عدم پرداخت مالیات انتقالش، 
استعفا شد. راسل و  به  باشگاه مجبور  ساندرو راسل، رییس 
بارسا هردو این موضوع که استعفا ربطی به پرونده ی نیمار 

داشته را رد کردند.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي عنوان کرد که تیمش قادر به 
خرید لیونل مسي به خاطر قوانین فیرپلي مالي یوفا نیست. 
از  جدایی اش  احتمال  بار ه ی  در  مسی  از صحبت های  پس 
ستاره ی  احتمالی  مقصد  بار ه ی  در  زیادی  شایعات  بارسا، 
گزینه ها،  محتمل ترین  از  یکی  می شود.  شنیده  آرجانتینی 
چلسی عنوان شده، ولی سرمربی پرتگالی، معتقد است که 

تیمش قادر به پرداخت هزینه ی این انتقال نیست.
او گفت: »ما شانسی برای خریدن مسی نداریم؛ زیرا در حال 
حاضر، قوانین فیرپلی مالی یوفا این اجازه را به ما نمی دهند 
»خیلی  بازیکنان  کنیم.  پرداخت  هنگفتی  هزینه ی  که 
خواهند  هم  فوق العاده« ای  »خیلی  هزینه ی  فوق العاده«، 

داشت و چلسی در حال حاضر قادر به انجام آن نیست«.

بوفون: شکست در سوپرکاپ به ما انگيزه داد

کاکا: بايد از تفکر
 قهرمان ۵ دوره ی جام جهانی بودن خارج شويم

بازگشت مودريچ در پايان جنوری

فان خال: فالکائو به هم تيمي هايش وابسته است

معذرت خواهی به موقع بالوتلی
  به داد او رسيد

يوونتوس به دنبال جذب هافبک بايرن

مورينيو: فرگوسن انسان فوق العاده اي است

جانلوییجي بوفون، کاپیتان یوونتوس معتقد 
است که شکست در سوپرکاپ ایتالیا مقابل 
را  ادامه ي فصل  براي  یووه  انگیزه ي  ناپولي، 
در  بنیتس  رافا  شاگردان  کرد.  خواهد  بیشتر 
حالی که دو بار در جریان بازی از حریف خود 
عقب افتادند، در نهایت موفق شدند بازی را 
یوونتوس  پنالتی ها،  در  و  بکشند  تساوی  به 
یووه  باتجربه ی  بان  را شکست دهند. دروازه 
معتتقد است که آلگری از عملکرد شاگردانش 
راضی بوده و مطمئن است که این شکست 

کمک زیادی به یووه در آینده خواهد کرد.
ولی  می گویم.  تبریک  ناپولی  به  گفت:"  او 
این  رقابتی  هر  در  شدن  دوم  یووه،  برای 
امسال،  می شود.  محسوب  شکست  چنینی 
سال خیلی خوبی بود و همه چیز خوب پیش 
این  با  شد.  تمام  اینطور  متاسفانه  ولی  رفت 
که جامی که می خواستیم به دست نیاوردیم، 
عطش  و  انگیزه  ما  به  اینجا  در  شکست 
بسیاری می دهد تا در جام های پیش رویمان 

با قدرت و تالش بیشتری بجنگیم."

مرد فوتبال جهان در سال ۲۰۰۷ در واپسین 
کنار  در  می کند،  تصور   ۲۰۱۴ سال  روزهای 
کیفیت  باشگاهی،  فوتبال  وضعیت  بهبود 
کار مربیان نیز باید بهتر شود تا برازیل بتواند 
جایگاه گذشته اش را در سطح جهانی مجددا 
کسب کند. وی اظهار داشت: تفکر حاکم بر 
فوتبال باشگاهی برازیل چنین است که من 
با انجام یک سری کارها برای مدتی طوالنی 
برنده شده و موفق هستم. پس هم چنان در 
ادامه  را  راه  این  و  برمی دارم  گام  مسیر  این 
تغییر  به  نیاز  نگرش  این  نظرم  به  می دهم. 
دارد. یعنی فوتبال برازیل کال باید تغییر کند. 

این طرز فکر باعث درجا زدن فوتبال کشور 
شده و جلو  گذر و تحول زمان را گرفته است.

این رو، فکر می کنم زمان آن  از  ادامه داد:  او 
رسیده که فوتبال برازیل از این وضعیت درجا 
زدن، خارج شود. برازیل باید از این تفکر که 
فاتح ۵ دوره ی جام جهانی است، بیرون بیاید 
و به واقعیات موجود بنگرد. کاکا افزود: فوتبال 
شکل  بهترین  به  که  بگیرد  یاد  باید  برازیل 
تامل و تفکر کند و بهترین عملکرد را انجام 
یار  به صورت  گذشته  پنج ماه  در  که  او  دهد. 
قرضی در خدمت سائوپائولو بود، هم اکنون 

بازیکن تیم اورالندو سیتی امریکا است.

لوکا مودریچ در بازي تیم هاي کرواسي و ایتالیا 
فرصت  تاریخ،  آن  از  و  شد  مصدومیت  دچار 
حضور در میادین را پیدا نکرده است. پس از 
این که روز ۱۸ نوامبر اعالم شد که مصدومیت 
اردوی  نگرانی  از  موجی  است،  شدید  مودریچ 
این که  به خصوص  فراگرفت.  را  مادرید  ریال 
برخی پزشکان، مدت زمان دوری او از میادین 
به  این حال،  با  زدند.  تخمین  مارچ   ۱۸ تا  را 
تست های  آخرین   ،AS نشریه ی   ادعای 
را  قضیه  این  خالف  چیزی  مودریچ  پزشکی 

نشان می دهند.

قهرمانی  جشن  و  مراکش  در  مودریچ  حضور 
ریال در جام جهانی باشگاه ها، لبخند های او و 
صحبت های دوستانه با آنچلوتی در حین بازی 
فاینل، نشان می داد که مودریچ اخبار خوبی را 
بسیار  روحی  در شرایط  و  است  کرده  دریافت 
ریال  باشگاه  داخل  از  می برد.  به سر  مناسبی 
مادرید خبر می رسد که مودریچ از هفته ی دوم 
جنوری قادر به حضور در تمرینات ریال خواهد 
منتظر  باید  جنوری،  اواخر  از  این که  و  بود 
دیدن دوباره ی این هافبک ارزشمند کروات در 

ترکیب کهکشانی ها باشیم.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
معتقد است که رادامل فالکائو، مهاجم تیمش 
براي عملکرد درخشان به دیگر هم تیمي هایش 
 نیاز دارد.  مهاجم کلمبیایی از زمان پیوستنش 
و  رسانده  ثمر  به  گول  دو  تنها  منچستر،  به 
و  مصدومیت  دست  مشکل  با  زیادی  مدت 

پنجه نرم می کرده است. 
»فالکائو  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  فان خال 
است.  وابسته  هم تیمی هایش  دیگر  به  هم 
او می تواند در فرم خوبی باشد، ولی تیم هم 
باید در  فرم خوبی باشد. این به فالکائو اجازه 
وقتی  دهد.  نشان  را  باالیش  کیفیت  می دهد 
ارسال  برایش  یانگ  اشلی  سوی  از  سانتری 
شد، نتوانست  کیفیت باالی خودش را در بازی 

مقابل ویال نشان دهد«.
»او  گفت:  رونی  بار ه ی  در  سپس  فان خال 
می تواند  پست  چند  در  که  است  بازیکنی 
بازی کند و من خوش حالم که او را در اختیار 

دارم.  می توانم از او به عنوان هافبک، هافبک 
هجومی و مهاجم استفاده کنم«.

حاشیه ی  پر  مهاجم  بالوتلی،  ماریو  باالخره 
لیورپول یک کار را درست انجام داد و خود 
داد.  از خطر محرومیت یک ماهه نجات  را 
بالوتلی  گفته ی  به  که  تصویری  انتشار 
بسیاری  سوی  از  بوده،  نژاد پرستانه  گرچند 
پس  بالفاصله  وی  شده،  تلقی  توهین آمیز 
از  را  مذکور  تصویر  اعتراضات  مشاهده ی  از 
از  و  کرده  پاک  خود  اینستاگرام  صفحه ی 
کرد،  معذرت خواهی  عمومی  به طور  همه 
از  مجازات  اعمال  متوجه  وی  که  زمانی 
سوی اتحادیه ی فوتبال انگلیس شد، آن را 
پذیرفت و گفت: به دلیل عمل ناپسندی که 
مستحق  را  خود  دادم،  انجام  آگاهی  بدون 
تعیین  جریمه   ی  تمامی  و  دانسته  مجازات 
را  انگلیس  فوتبال  اتحادیه ی  از سوی  شده 

می پذیرم.
مقام های  شدند،  موجب  سخنان   همین 
فوتبال  اتحادیه ی  انضباطی  کمیته ی 
انگلیس در مجازات بالوتلی تخفیف اعمال 
بازی   از  محرومیت  یک ماه  به جای  و  کرد 
در  محرومیت  جلسه  یک  فقط  او  برای 
هزار   ۳۱ نقدی  جریمه ی  البته  بگیرند،  نظر 
یورویی بالوتلی هم چنان به قوت خود باقی 

است.
اینتر  به  بالوتلی  بازگشت  بر  مبنی   شایعات 

میالن
لیگ  فصل  این  رقابت های  در  ماریو  سوپر 
ثمر  به  لیورپول  برای  گول  یک  فقط  برتر 

رساند و طبیعی است که سرمربی از عملکرد 
شایعاتی  باشد.  نداشته  چندانی  رضایت  وی 
اینتر  به  بالوتلی  بازگشت  احتمال  بر  مبنی 
هرچند  دارند.  وجود  خود  سابق  تیم  میالن 
روابط  اینتر  سرمربی  آنچلوتی،  با  بالوتلی 
لیورپول  تصمیم  اما  نداشته،  خوبی  چندان 
برای به خدمت گرفتن یک گولزن جدید که 
می تواند برا ینیو، مهاجم تیم وست برومویچ 
باشد راه دیگری برای او باقی نگذاشته است.

خاطره ی طنز مورینیو از بالوتلی
چلسی  فعلی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
خودش  گفته ی  به  اما  عجیب  خاطره ای 
گفت:  و  داشته  بالوتلی  ماریو  از  خنده دار 
به  بودم،  سرمربی  میالن  آث  در  که  زمانی 
بالوتلی گفتم، شنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به 
در  کنم.  گفت وگو  او  با  تا  بیاید  کارم  دفتر 
موعد مقرر خبری از ماریو نشد و به ناچار با 
من  به  تعجب  کمال  در  گرفتم.  تماس  او 
به  فرمول یک  دیدن مسابقات  برای  گفت، 

مونزا رفته است!
از او خواستم، بابت کارش توضیح دهد که 
به من گفت: هر روز می توانم به دفتر شما 
بیایم و با هم گفت وگو کنیم؛ اما مسابقات 
یک بار  سالی  فقط  ایتالیا  یک  فرمول 
ما  گفت:  ادامه  در  مورینیو  می شود!  برگزار 
اینترمیالن  در  مضحکی  مشکالت  چنین 
داشتیم. من تا چند روز به استدالل بالوتلی 

می خندیدم.

هافبک  ژردان شقیري،  دارد  قصد  یوونتوس 
بگیرد.  خدمت  به  را  مونیخ  بایرن  جوان 
از  مصاحبه  چندین  در  سویسی  هافبک 
ابراز  مونیخ  بایرن  در  فعلی اش  وضعیت 
نارضایتی کرده و عنوان کرده که می خواهد 
روزنامه ی  حال  شود.  جدا  تیم  این  از 
یوونتوس  که  شد  مدعی  توتواسپورت  

جوان  هافبک  این  جذب  خواهان  به شدت 
است و قصد دارد در نقل وانتقاالت زمستانی، 
بایرن  دهد.  ارائه  او  خرید  برای  پیش نهادی 
ندارد  او  فروش  به  اعالم کرده که عالقه ای 
ولی به نظر می رسد فشار خود شقیری برای 
جدایی از بایرن، باعث شود این انتقال یا در 

زمستان یا در آخر فصل رخ دهد.

تمجید  به  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
افسانه اي  سرمربي  فرگوسن،  الکس  سر  از 
تمجید  از  پس  پرداخت.  منچستریونایتد 
فرگوسن از مورینیو، حال مورینیو پاسخ او را 
با تعریف از استعداد و شور و شوقی که فرگی 
در یونایتد داشت، داد. مورینیو و فرگوسن در 
ابتدای حضور سرمربی پرتگالی در انگلیس، 
رابطه ی خوبی با یک دیگر نداشتند، ولی گذر 
زمان باعث شد این دو به دوستانی صمیمی 
بی تی  با  در مصاحبه  مورینیو  تبدیل شوند. 

اسپورت در بار ه ی این که چه چیزی فرگوسن 
استعداد  »همه چیز،  گفت:  کرده  ویژه  را 
فوق العاده و زمانی که او در منچستریونایتد 
سپری کرد. شور و عالقه ای که او برای هر 
چیزی به میان آورد. هم چنین او در محافل 
انسان  یک  خوب،  دوست  یک  خصوصی 
خوب و شوخ طبع است. او را خیلی خیلی 
دوست دارم. همیشه از او سواالتی پرسیده ام 
و همیشه با روی گشاده و حمایتی فوق العاده 

به من پاسخ داده است«.
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منبی  گزارش ها  نشر  به دنبال  اطالعات روز: 
بر ممنوعیت اقامت مهاجران افغان در 9 استان 
ایران، مقام های وزارت امور خارجه  اعالم کردند 
دریافت  رسمی  اطالع  زمینه  این  در  هنوز  که 
این  سخنگوی  مستغنی،  شکیب  است.  نکرده 
این  در  هنوز  گفت،  رسانه ها  به  دیروز  وزارت 
زمینه اطالع نداریم؛ اما این موضوع را از طریق 

سفارت خود در تهران بررسی می  کنیم.
خبرگزاری ایرنا به روز دوشنبه   هفته ی روان به 
نقل از عزیز کاظمی، مدیرکل اتباع و مهاجران 
که  داد  گزارش  ایران  داخله ی  وزارت  خارجی 
شده  منع  استان   9 در  افغان  مهاجران  اقامت 
استان های  در  افغان  مهاجران  بودوباش  است. 

شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  گیالن،  مازندران، 
و  احمد  بویر  بلوچستان،  و  سیستان  کردستان، 

زنجان و گلستان ایران منع شده است.
اجازه  افغانی  اتباع  که  بود  گفته  کاظمی  عزیز 
از  نقل  به  کنند.  اقامت  استان ها  این  در  ندارند 
خبرگزاری ایرنا، کاظمی هم چنان از اجرای طرح 
ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران 
ابراز رضایت کرد و گفت که این طرح در استان 
نتیجه رسیده است و هم  به  به خوبی  مازندران 

اکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد.
بر اساس آمارهای ارائه شده، هم اکنون حدود 
دو میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند 
در چند  اند.  مواجه  با چالش های جدی  آنان  و 

به  ایران  در  افغان  مهاجر  ده ها  اخیر  دهه ی 
اتهام های گوناگون، از جمله قاچاق مواد مخدر، 
پیش  چندی  دیگر،  سوی  از  شده اند.  اعدام 
ایران  دولت  که  رسیدند  نشر  به  گزارش هایی 

مهاجران افغان را به جنگ سوریه می فرستد.
شد.  رد  ایران  دولت  سوی  از  گزارش  این  اما 
حامد  حکومت  دوران  خارجه ی  امور  وزارت 
این  در  کشور  پیشین  جمهور  رییس  کرزی، 
زمینه واکنش نشان داد و گفت که این موضوع 
چیزی  چنین  واقعًا  اگر  و  می کند  بررسی  را 
مهاجران  از  استفاده  سوء  باشد،  داشته  حقیقت 
نکرد  معلوم  وزارت  این  اما سپس  است.  افغان 

که این موضوع را بررسی کرده یا خیر.
در  افغان  شهروند  پنج  حدود  آن  به دنبال  اما 
خط جنگ طرف داران بشار اسد، رییس جمهور 
باشنده ی  آنان  از  یکی  که  سوریه کشته شدند 
از  پس  بود.  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی 
وعده  حکومت  این  سران  ملی،  وحدت  ایجاد 
دادند که برای حل مشکالت مهاجران افغان در 
پاکستان،  و  ایران  از جمله  کشورهای مختلف، 

اقدام می کنند.
چندی  اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد 
ایران  به  مهاجران  مشکالت  حل  برای  پیش 
سفر کرد و سپس وزارت خارجه ی ایران اعالم 
هزار   4۵۰ اقامت  محقق  سفر  این  در  که  کرد 
است.  شده  تمدید  کشور  این  در  افغان  مهاجر  
این  تأیید  با  ایران  از  بازگشت  از  پس  محقق 
خبر گفت که هیأت دیگری برای حل مشکالت 

مهاجران افغان به ایران سفر می کند.

اطالعات روز: والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  نشست  در  روسیه 
سال  از  پس  کشور  وضعیت  مورد  در  مسکو  در 
2۰14 ابراز نگرانی کرده و گفته است که سران 
مواد  قاچاق  و  تروریزم  با  مبارزه  در  این سازمان 

مخدر با افغانستان همکاری الزم کنند.
پوتین می گوید که سران کشورهای عضو سازمان 
پیمان امنیت جمعی برای بروز تهدیدهای جدید 
اقدام  کنند. به  افغانستان،  از  از سال 2۰14  پس 
گفته ی او، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
بیش تر  منطقه  کشورهای  در  امنیتی  خطرهای 
می شوند. او خواستار گرفتن تدابیر ویژه برای حفظ 

سرحدات افغانستان و تاجیکستان نیز شده است.
که  است  کرده  تأکید  روسیه  جمهور  رییس 
همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
در  اسالمی  خالفت  ایجاد  قصد  اسالمی  دولت 
والیت های مشخص این کشور را دارد و از این 
طریق می خواهد فعالیت خود را در آسیای میانه 

پیمان  سازمان  کشورهای  از  او  دهد.  افزایش 
امنیت جمعی خواست که برای رفع این چالش ها 

با افغانستان همکاری کنند.
نشست سازمان پیمان امنیت جمعی دو روز پیش 
این  در  و  شد  برگزار  روسیه  پایتخت  مسکو،  در 
نشست در زمینه ی مبارزه با تروریزم و جلوگیری 
از قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز بحث شده 
اعالمیه  ای،  نشر  با  اخیر  در  سازمان  این  است. 
برای همکاری در بخش های مبارزه با تروریزم و 
تهدید مواد مخدر با حکومت جدید اعالم آمادگی 
کرده است. الماس بیک اتامبایف، رییس جمهور 
قرغیزستان در این نشست گفته است که برای 
باید  بیش تر،  پیروزی های  و  صلح  به  رسیدن 
همکاری کشورهای منطقه بیش تر شود. هم چنان 
رییس جمهور می گوید، کشورش در ظرف چند 
سال گذشته عملیات مشترک بر ضد مواد مخدر 
در  آن  نتیجه ی  در  که  داده  انجام  افغانستان  در 

سال روان 17 ُتن مواد مخدر ضبط شده است.

وزارت خارجه: 
از منع اقامت مهاجران افغان در ایران اطالع نداریم

پوتین: با  افغانستان در مبارزه با تروریزم 
همکاری  شود 


