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پاکستان اراده و توانایی تغییر پالیسی
حمایت از گروههای جهادی را ندارد
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دولت ائتالفی افغانستان
بسیار ضعیف خواهد بود

صفحه 2
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استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان

بخش سوم

در ویتنام چ ه گذشت؟
وقتی تاریخ ایاالت متحدهی امریکا را ورق میزنیم و هنگام ی که روابط خارجی دولت
این کشور را مطالعه میکنیم ،با مسایل جالبی برمیخوریم .یکی از این مسایل ،رابطه و
عالقهمندی خاص ایاالت متحده به «مناطق جنوبی» در سطح جهان است .حمایت این
کشور از کوریای جنوبی در برابر کوریای شمالی ،حمایت ایاالت متحده از جنوب ویتنام
در مقابل شمال ویتنام و باالخره عالقهمندی ویژهی این کشور به جنوب افغانستان نسبت
به سایر مناطق ،همه به این ادعا مهر تأیید میگذارند .خروج نیروهای امریکایی از ویتنام
در میان سالهای  1972-1969برای ما نشان میدهد که ایاالت متحدهضمن حمایت
از حکومت «جنوب ویتنام» ،ویتنام شمالی را به جهنم مبدل میکند .استراتژی خروج
ی نهادهای استخباراتی کشورهای
امریکا از ویتنام اما تا این اواخر پوشیده بود و افشاگر 
رقیب امریکا؛ مانند روسیه ،چین و فرانسه که جنگ ویتنام در تقابل با این کشورها آغاز
شده بود ،ایاالت متحده را واداشت تا تصویر روشنی از خروج نیروهایش از ویتنام بهدست
بدهد .افشاگریهای مزبور میتوانند درسهای خوبی برای سیاسیون...

4
ص

فرمان رییس جمهور در مورد
ایجاد شورای وزیران ،وظایف و
صالحیتهای رییس اجرایی
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یک جنگ نفسگیر
و پرهزینه



شهریار

روز گذشته رسما مأموریت رزمی نیروهای ناتو در افغانستان پایان
یافت .قرار است پس از این  12تا  15هزار سرباز ناتو فقط در
نقش نقش حمایت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در این
کشور باقی بمانند .بر اساس موافقتنامهی افغانستان با ناتو ،پس از
ختم سال  2014مأموریت رزمی نیروهای ناتو در افغانستان خاتمه
مییابد و سربازان ناتو با نقش حمایتی ،آموزشی و مشورهدهی در
کنار نیروهای امنیتی افغانستان خواهند ماند .پس از این نیروهای
ت کشو ر را به عهده
امنیتی افغانستان مستقیما مسئولیت تأمین امنی 
میگیرند؛ اما بر اساس رهنمود جدید باراک اوباما به سربازان
امریکایی در افغانستان ،این سربازان در صورت درخواست نیروهای
امنیتی افغانستان ،میتوانند آنها را حمایت هوایی نمایند و مواردی
را که مستقیما تهدی د علیه امریکا تلقی میشوند ،هدف قرار دهند.
ناتو پس از سیزده سال جنگ نفسگیر و پرهزینه در حالی مأموریت
رزمیاش در افغانستان را خاتمه میبخشد که هنوز هم بخشهای
زیاد کشور در کنترول طالبان قرار دارند و تروریسم و افراطگرایی
همچنان یکی از بزرگترین چالشهای افغانستان و تهدید برای
امنیت منطقه به شمار میرود.
جنگ افغانستان طوالنیترین مأموریت نظامی ناتو از زمان تشکیل
این سازمان میباشد .بیش از  150هزار سرباز ناتو برای مبارزه
با تروریسم و حمایت از دولت نوپا در افغانستان حضور یافتند و
سالها در کنار نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان ،القاعده و
دیگر گروههای تروریستی جنگیدند .از سال  2001تاکنون 3485
سرباز ناتو در مبارزه با تروریسم در افغانستان کشته شدند و هزاران
تن دیگر جراحت برداشتند .افزون برآن ،کشورهای عضو ناتو در
مأموریت سیزده سالهی نظامیشان در افغانستان صدها میلیارد
دالر مصرف کردند.
مأموریت سیزده سالهی نظامی ناتو در افغانستان از دو رویکرد
قابل تأمل است :از نظر سیاسی ،ناتو پس از سیزده سال مبارزه با
تروریسم ،اکنون با دستآوردهای چشمگیر مأموریت نظامیاش را
ترک میگوید .در سال  2001وقتی نخستین سربازان این سازمان
در افغانستان حضور یافتند ،رژیم طالبان تازه سقوط کرده بود و
افغانستان فاقد حکومت ،دولت و قانون و ساختارهای رسمی اداری
بود .سنگ بنای نظام سیاسی موجود تازه بنا نهاده شده بود و
چشمانداز حکومت تازه و دوام دموکراسی نوپا در یک مسیر پر از
چالش ،مبهم مینمود .اکنون افغانستان دارای قانون اساسی ،نظام
دموکراتیک ،آزادی بیان ،نهادها و ساختارهای مشخص حقوقی و
اداری است و از همه مهمتر ،مردم افغانستان دو دوره انتقال سیاسی
دموکراتیک و مسالمتآمیز از طریق روند انتخابات را تجربه کردند.
علیرغم اشکاالت اساسی در انتخاباتهای افغانستان ،همین که
مردم افغانستان بهپای صندوقهای رای میروند و برای انتقال
مسالمتآمیز قدرت در یک دورهی پنجساله به روند انتخابات
احترام گذاشته میشود ،دستآورد کالنی است .بدون تردید ،این
امر حاصل مبارزهی مشترک ناتو و متحدان خارج از ناتوی دولت
افغانستان است .متحدان افغانستان در ناتو و خارج از ناتو ،مردم
افغانستان را در تأمین صلح ،مبارزه با تروریسم و ایجاد و تحکیم
دموکراسی حمایت کردند .از اینرو ،گفته میتوانیم ،میراث سیاسی
مأموریت نظامی ناتو در افغانستان برجسته و چشمگیر است.
اما از نظر امنیتی ،علیرغم سیزده سال مبارزهی نفسگیر و
پرهزینه ،هنوز هم بخشهایی از افغانستان در اختیار طالبان اند
و تروریسم و افراطگرایی هنوز هم تهدید اصلی دولت افغانستان و
امنیت منطقه و جهان به شمار میرود .سربازان ناتو در افغانستان،
آمده بودند که امنیت شهروندان و کشورهایشاناز خطر تروریسم
و افراطگرایی تأمین شود و تهدیدهایی که از خاک افغانستان از
ناحیهی تروریسم و افراطگرایی متوجه آنها میشدند را از بین
ببرند؛ اما امروز نه تنها که این تهدیدات رفع نشده ،بلکه دامنهی
آن گسترش یافته است .طالبان فراری سالهای  2001اکنون
منسجمتر و قدرتمندتر از گذشته به افغانستان بازگشته و رهبران
آنها از طریق فشار نظامی در صدد تحمیل خود بر دولت افغانستان
اند .مال عمر و دیگر رهبران ارشد طالبان زندهاند و مشغول رهبری
و فرماندهی جنگجویانشان علیه دولت افغانستان و نظامیان ناتو
میباشند .از اینرو ،از نظر امنیتی مأموریت سیزده سالهی ناتو هیچ
دستآوردی نداشته است .تهدیدهایی که ناتو برای رفع آن به
افغانستان لشکرکشی کرده بود ،هنوز هم با قدرت برقرار اند و از
نبرد در برابر دولت افغانستان و نیروهای خارجی دست نکشیدهاند.

پایان مأموریت جنگی نیروهای ناتو در افغانستان



مجلس سنا :ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند

اطالعات روز :مأموریت جنگی نیروهای ناتو
دیروز طی یک مراسم رسمی در مقر فرماندهی این
نیروها در کابل پایان یافت .بعد از این مسئولیت
تمام عملیات علیه گروههای تروریستی به دوش
نیروهای امنیتی خواهد بود و صرف حدود  12تا 15
هزار نیروهای ناتو در سال آینده نیروهای امینتی
کشور را در قسمت آموزش و مشورهدهی کمک
میکنند.
جنرال جان کمپبیل ،فرمانده نیروهای ناتو در
کشور در مراسم دیروز گفت که نیروهای امنیتی
افغان چالشهای زیادی در پیشرو دارند؛ اما در
پایان ،پیروزی از آن این نیروهاست .او در ادامه
مأموریت جدید نیروهای امنیتی را برای ثبات کشور
مهم خواند و گفت که همکاری ناتو با نیروهای این
کشور ادامه مییابد.
کمپبیل تأکید کرد که اکنون دشمنان افغانستان

به خواست اشرف غنی احترام بگذارند و با گذاشتن
سالحهایشان به زمین ،به روند صلح بپیوندند و
در بازسازی این کشور سهم بگیرند .اما او به طالبان
هشدار داد که راه بازگشت به روزهای تاریک وجود
ندارد و نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو میدان
[جنگ] را برای مخالفان مسلح خالی نمیگذارند.
بهدنبال آن محمد حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی
از فداکاری نیروهای خارجی در  13سال گذشته
استقبال کرد و گفت که قربانی پسران و دختران
شما در افغانستان ،فراموششدنی نیست .او افزود،
اکنون فرزندان افغانستان برای تأمین امنیتی این
کشور رهبری جنگ را بهدست دارند که بدون شک
در این راه کامیاب میشوند.
در حال حاضر مجموع نیروهای امنیتی به بیش از
 ۳۵۰هزار نفر میرسد و این نیروها در سالهای
گذشته از قابلیت خوبی برخوردار شدهاند .نیروهای

امنیتی در چند سال گذشته در مبارزه با شورشیان
از خودشان توانایی خوبی نشان داده و نیز از نظر
فنی توانایی استفاده از تجهیزات مدرن را دارند.
اما آنان با کمبود تجهیزات نظامی مدرن و
هواپیماهای جنگی و همچنان مشکالت بودجه
مواجه اند .در حال حاضر تمام حقوق کارمندان
ارتش و پولیس از کمکهای بینالمللی ،بهویژه
امریکا و ناتو تأمین میشود .نیروهای خارجی در
سال  ۲۰۰۱وارد کشور شدند و از آن سال بدینسو
 ۳هزار و  ۴۸۵نفر آنان در جنگ رویارو با طالبان،
حمالت انتحاری و انفجاری کشته شدهاند .قرار
است تا چند روز دیگر مأموریت مشورهدهی و
آموزشی نیروهای خارجی آغاز شود.
تجهیز نیروهای امنیتی
همزمان با پایان مأموریت جنگی نیروهای ناتو،

شماری از سناتوران گفتند که امریکا و ناتو مطابق
وعدههایشان ،نیروهای امنیتی را با سالحهای
سنگین تجهیز کنند .سناتوران در نشست دیروز
این مجلس تأکید کردند که اگر نیروهای امنیتی از
سوی امریکا تجهیز شوند ،طالبانبهزودی شکست
میخورند.
فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا با استقبال
از ختم مأموریت جنگی نیروهای خارجی گفت
که امیدواریم نهادهای امنیتی و اقتصادی پس
از این برای بهبود وضعیت در کشور تالش کنند.
بهدنبال آن علی اکبر جمشیدی ،عضو این مجلس
گفت که جامعهی جهانی مطابق قرارداد امنیتی،
نیروهای امنیتی را در سالهای آینده کمک مادی
و تسلیحاتی کنند .او افزود که با تجهیز نیروهای
امنیتی از سوی امریکا و ناتو ،این نیروها با توانایی
کامل در برابر تروریستان مبارزه خواهند کرد.

وزارت خارجه :قتل مهاجران افغان در ایران را بررسی میکنیم

اطالعات روز :مقامهای وزارت امور خارج ه
اعالم کردند که قتل سه مهاجر افغان در ایران
را به گونهی جدی بررسی میکنند .شکیب
مستغنی ،سخنگوی این وزارت دیروز در کابل
گفت که در حال حاضر بررسی در مورد قتل سه
مهاجر افغان در ایران جریان دارد و پس از روشن
شدن چگونگی قتل این افراد ،اقدام میکنیم.
چند روز پیش جسد سه مهاجر افغان از شهر
اصفحان ایران به والیت هرات انتقال داده شدند.
کشته شدن این افراد در ایران باعث نگرانی
شهروندان شد و آنان از دولت خواستند که بر سر
تشکیل کابینهی جدید بهزودی توافق کند و بعد
مطابق وعدههایش ،برای حل مشکالت مهاجران

اقدام عملی کند.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه به رادیو آزادی
گفت که به سفارت افغانستان در ایران دستور
دادیم تا چگونگی قتل سه مهاجر افغان در این
کشور را همهجانبه بررسی کند .بیش از  2میلیون
مهاجر افغان در ایران بهسر میبرند و شماری
از آنان در جریان سالهای گذشته در ایران با
مشکالت مختلف مواجه بودهاند.
در سالهای گذشته شماری از مهاجران افغان
در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده
و از سوی دیگر تعدادی از آنان برای جنگ به
سوریه فرستاده شدهاند .چندی پیش گزارشهایی
به نشر رسیدند که دولت ایران مهاجران افغان

را برای جنگ با مخالفان بشار اسد ،به سوریه
فرستاده است .اما این گزارش از سوی حکومت
ایران رد شد.
مهاجران افغان در پاکستان نیز همواره با
چالشهای جدی مواجه بوده و چند روز پیش
حکومت خیبر پشتونخواه پاکستان دستور اخراج
اجباری مهاجران را صادر کرد .از سوی دیگر ،دو
روز پیش گزارشهایی به نشر رسیدند که بیش
از چهل مهاجر افغان از سوی دولت پاکستان
بازداشت شدهاند.
با اینحال ،سخنگوی وزارت خارجه گفت که
در حال حاضر سفارت افغانستان در پاکستان
بازداشت حدود  41مهاجر افغان در این کشور

را بررسی میکند .او افزود که پس از پایان
بررسی ،وزارت امور خارجه برای حل این مشکل
با مقامهای حکومت پاکستان وارد گفتوگو
میشود .اما شماری از اعضای مجلس سنا از
وزارتهای خارجه و مهاجران و عودت کنندگان
بهشدت انتقاد میکنند و میگویند ،در قسمت حل
مشکالت مهاجران افغان در ایران و پاکستان
بیتوجه بودهاند .آنان خواستار احضار مقامهای
این دو وزارت به مجلس سنا برای پاسخدهی در
این زمینه شدند .رفیعاهلل حیدری ،عضو مجلس
سنا دیروز قتل و بازداشت مهاجران افغان در
ایران و پاکستان را خالف اصول بینالمللی
خواند.

معاون اول ریاست اجرایی:
دلیل تأخیر معرفی کابینهی جدید با مردم شریک شود

اطالعات روز :انجنیر محمد خان ،معاون اول
ریاست اجرایی با انتقاد شدید از تأخیر در معرفی
کابینهی جدید گفت که اشرف غنی و عبداهلل
باید نامزدوزیران را در هفتهی روان معرفی کنند.
او افزود که اگر در مورد کابینهی جدید بین
اشرف غنی و عبداهلل اختالف یا مشکالت پشت
پرده وجود دارد ،باید آن را با مردم شریک کنند.
معاون اول ریاست اجرایی دیروز در نشستی در
کابل تأکید کرد که کابینهی جدید باید از سوی
دو رهبر حکومت وحدت ملی در مدت کوتاه
معرفی میشد؛ متأسفانه این کار نشد .او یکی از

عوامل مشکالت موجود [امنیتی و اقتصادی] را
تأخیر در معرفی کابینهی جدید خواند و گفت که
در سه ماه گذشته باید وزیران و والىهای جدید
کارشان را آغاز میکردند.
تأخیر سه ماهه در معرفی اعضای کابینهی
جدید واکنشهای گستردهی شماری از اعضای
شورای ملی ،فعاالن مدنی و کاربران شبکههای
اجتماعی ،از جمله فیسبوک را بهدنبال داشته
است .در حال حاضر تمام وزارتها و ریاستهای
کلیدی حکومت از سوی سرپرستان اداره
میشوند .اما اعضای شورای ملی و فعاالن مدنی

تأکید دارند که سرپرستان احساس مسئولیت
نمیکنند و این مسئله باعث افزایش ناامنی و
بروز مشکالت اقتصادی در کشور شده است.
مجلس نمایندگان هفتهی گذشته به رییس
جمهور و رییس اجرایی برای معرفی کابینهی
جدید یک هفته مهلت داد .این مهلت به روز
شنبه پایان یافت؛ اما کابینه بازهم معرفی نشد.
پس از آن مجلس نمایندگان تصمیم گرفت
که هیأت اداری و رییسان کمیسیونهای این
مجلس برای معرفی کابینهی جدید با اشرف
غنی و عبداهلل وارد گفتوگو شوند .با اینحال،

معاون اول ریاست اجرایی میگوید که رییس
جمهور و رییس اجرایی در دیدار با هیأت اداری
مجلس در مورد تأخیر کابینهی جدید پاسخ ارائه
کنند .اشرف غنی پیش از نشست لندن در یک
نشست خبری در کابل گفت که کابینهی جدید
بین دو تا چهار هفتهی آینده معرفی میشود.
اکنون این مهلت به پایان میرسد ،ولی هنوز
از معرفی کابینه خبری نیست .گفته میشود که
فشار و تقاضاهای حلقات سیاسی برای سهیم
شدن در حکومت ،باعث تأخیر در معرفی کابینه
شده است.

مجلس سنا :باندهای مافیایی مانع کاهش قیمت تیل شدهاند

اطالعات روز :دو هفته پیش وزارت تجارت و
صنایع از کاهش  20درصدی قیمت تیل در کشور
خبر داد؛ اما شماری از اعضای مجلس سنا در
نشست دیروزش گفتند که با توجه به بازارهای
جهان ،کاهش قمیت مواد نفتی در کشور اندک
است .شماری از سناتواران گفتند که به دلیل
موجودیت و فعالیت باندهای مافیایی ،قمیت مواد
نفتی در کشور کاهش نیافته است.
محمدالدین همدرد ،رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس سنا گفت که قمیت مواد نفتی بازارهای
جهان بهطور قابل مالحظه کاهش یافته؛ اما تأثیر

آن در کشور دیده نمیشود .او تأکید کرد که
باندهای مافیایی به دلیل دریافت سود زیاد ،مانع
پایین آمدن قیمت مواد نفتی در کشور شدهاند.
عارفاهلل پشتون ،عضو دیگر مجلس سنا گفت
که دولت در این زمینه کنترولی نداشته است.
افغانستان از لحاظ ذخایر نفت غنی است؛ اما
تاکنون در قسمت استخراج آن توجه الزم نشده
و هنوز تیل مورد نیاز از خارج وارد میشود .با این
وجود ،کاهش و افزایش قیمت تیل در بازارهای
جهان ،تأثیر مستقیم بر قیمت مواد نفتی در
بازارهای کشور دارد.

در حال حاضر قیمت تیل در بازارهای جهان حدود
 40درصد کاهش یافته؛ اما شماری از رانندگان
میگویند که قیمت تیل تانکها صرف دو یا سه
افغانی کاهش یافته است .گفته میشود که وقتی
قیمت تیل در بازارهای جهان افزایش مییابد،
تأثیرات مستقیم بر بازارهای کشور دارد؛ اما زمانی
که نرخ کاهش مییابد ،تأثیرات آن همواره اندک
بودهاند.
قیمت هر لیتر تیل پترول قب ًال  58تا  61افغانی
بود و حاال  55افغانی شده است؛ اما هنوز هم در
شماری از تانکها ،تیل به قیمت سابق فروخته

میشود .با اینحال ،شماری از اعضای مجلس سنا
میگویند که برای کاهش مواد نفتی در کشور باید
تصدیهای دولتی حمایت و برای آن پول دورانی
در نظر گرفته شود.
به گفتهی آنان ،سپس این تصدیها در بازار سهم
بگیرند و از انحصار باندهای مافیایی جلوگیری
کنند .فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا
دیروز گفت که شکایتها در مورد قیمت تیل
وجود دارند و کمیسیون مربوطهی این مجلس
باید مسئوالن مربوطه را بخواهد و در هماهنگی با
وزارت تجارت به این مشکل رسیدگی کند.

نمایشگاه «آینده سبز» افتتاح شد

اطالعات روز :نمایشگاه آثار نقاشی،
گرافیک و عکس تحت عنوان «آینده ی
سبز» بعد از ظهر یکشنبه در مرکز آکادمی
هنر و علوم سینمایی ،افتتاح شد.
در محفل افتتاحیه این نمایشگاه ،ده ها تن
از چهره های فرهنگی شامل نویسندگان،
روزنامه نگاران ،شاعران و فعالین اجتماع
حضور داشتند.
آقای محمدی مسئول آکادمی هنر و علوم
سینمایی به عنوان سخنران این نمایشگاه،
خاطر نشان ساخت که ،نمایشگاه «آینده سبز»
«با هدف عرضه خدمات به انسان های نیازمند
جامعه بدون در نظرداشت تعلقات سیاسی،

قومی ،نژادی ،لسانی و سمتی و همچنان
تالش برای بهبود و ارتقای سطح فرهنگی و
اجتماعی مردم افغانستان ،ایجاد شده است».
همچنین آقای محمدی خاطر نشان ساخت
که «هدف این نمایشگاه ،تبلیغ و جلوگیری
از مصرف مواد مخدر است».
نمایشگاه «آینده سبز» دیروز افتتاح شد و قرار
است برای چندین روز ،در مکان های مختلف
دیگر ،نیز برگزار شود .به گفته برگزار کنندگان
این نمایشگاه «علت اصلی مصرف مواد مخدر
در میان جوانان کشور ،عبارت از ناامیدی از
زندگی ،اوضاع بد امنیتی و فقدان تفریحات
سالم است ».به باور آنان« ،در این نمایشگاه،

عکس ها و نقاشی ها به ما نشان می دهد
که جوانان افغان فرصت های خوبی برای
پیشرفت و زندگی سالم دارند».
گفتنی است که این نمایشگاه از سوی آکادمی
هنر و علوم سینمایی و موسسه خدمات

اجتماعی «آینده سبز افغانستان» ترتیب داده
شده است .به گفته ی مسئوالن این موسسه،
هدف اصلی «آینده سبز افغانستان» عرضه
خدمات به شهروندان نیازمند جامعه است و
عموم مردم افغانستان را شامل می شود.
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استراتژی خروج نیروهای ناتو از افغانستان
 عبدالرحمان رحمانی
بخش سوم

در ویتنام چه گذشت؟
وقتی تاریخ ایاالت متحدهی امریکا را ورق میزنیم و
هنگامی که روابط خارجی دولت این کشور را مطالعه
میکنیم ،با مسایل جالبی برمیخوریم .یکی از این
مسایل ،رابطه و عالقهمندی خاص ایاالت متحده به
«مناطق جنوبی» در سطح جهان است .حمایت این کشور
از کوریای جنوبی در برابر کوریای شمالی ،حمایت ایاالت
متحده از جنوب ویتنام در مقابل شمال ویتنام و باالخره
عالقهمندی ویژهی این کشور به جنوب افغانستان نسبت
به سایر مناطق ،همه به این ادعا مهر تأیید میگذارند.
خروج نیروهای امریکایی از ویتنام در میان سالهای
 1972-1969برای ما نشان میدهد که ایاالت متحده
ضمن حمایت از حکومت «جنوب ویتنام» ،ویتنام شمالی
را به جهنم مبدل میکند .استراتژی خروج امریکا از
ویتنام اما تا این اواخر پوشیده بود و افشاگری نهادهای
استخباراتی کشورهای رقیب امریکا؛ مانند روسیه ،چین و
فرانسه که جنگ ویتنام در تقابل با این کشورها آغاز شده
بود ،ایاالت متحده را واداشت تا تصویر روشنی از خروج
نیروهایش از ویتنام بهدست بدهد .افشاگریهای مزبور
میتوانند درسهای خوبی برای سیاسیون دو کشور ایاالت
متحده و افغانستان باشند .ریچارد نیکسون 1که قبل از
خروج نیروهای امریکایی از ویتنام ،نامزد ریاست جمهوری
ایاالت متحدهی امریکا بود ،در جلسهی سری در مارچ
 ،1968با کسینجر - 2بعدها مشاور امنیت نیکسون-
گفته بود« :هیچ راهی وجود ندارد که امریکا از طریق
نظامی برندهی جنگ شود .برخالف توقع سیگون 3که
خواهان برنده شدن در این جنگ هست ،ما نمیتوانیم
بیشتر از این به جنگ ادامه بدهیم .اما نمیتوانیم در
مالی عام مسئوالنه حرف بزنیم .گرچه من و خودت
میدانیم که برنده شدن در این جنگ غیرممکن است؛ اما
سطح چانهزنی [اشاره به رقیب انتخاباتیاش] را باید زنده
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نگهداریم و نباید بیمسئولیت از کنار معضله بگذریم».
روزنامهی تایمز در آن زمان دالیل ناکامی نیروهای
امریکایی را در ویتنام چنین خالصه کرده است:
 تجارب گذشته نشان میدهند که پالیسی جنگ درمقابل شورشگری و نبود نیروی منظم دشمن ،نمیتواند
کارساز باشد؛ زیرا از دید مردم ایاالت متحدهی امریکا،
جنگ باید در یک فرصت و وقت معین خاتمه یابد که از
عهدهی سیاسیون امریکایی خارج است.
 ادامهی جنگ بیشتر از این به احتمال زیاد پای چینو روسیه را به میان خواهد کشید و آنگاه کار برای ایاالت
متحده دشوارتر خواهد شد.
 مردم امریکا شدیداً مخالف ادامهی جنگ هستند. مصروفیت امریکا در جنگ «غیرضروری ویتنام»میتواند تأثیر سوء روی سایر پالیسیهای این کشور در
سطح منطقه و جهان داشته باشد .در این میان ،واضح
است که روابط پنهانی میان مسکو و ویتنامیهایی که در
برابر ایاالت متحده میجنگند ،وجود دارد.
گذشته از موارد باال ،فساد در حکومت سیگون بیداد
میکرد و رییس جمهور تیو 5روزبهروز محبوبیتش را
در میان مردم ویتنام جنوبی از دست میداد .از سوی
دیگر ،روسیه بهصورت علنی و چین مخفیانه به نیروهای
مخالف دولت در شمال ویتنام سالح و مهمات باالتر از
انتظار شورشیان توزیع میکردند .رهبران هانویو 6که در
جنوب ویتنام صاحب اقتدار بودند ،مردمان وطندوست،
دارای ایدیولوژی مشخص و کمی هم نشنلیست برای
استقاللیت جنوب ویتنام مبارزه میکردند و از تیو دلگیر
شده بودند .با اینحال ،جنگ ایاالت متحدهی امریکا

در ویتنام در حال تضعیف شدن بود و حمایت مردم را
لحظه به لحظه از دست میداد .حتا اگر امریکا برای
«برنده شدن» میجنگید ،فراتر از نگرانیهای باال ،جنگ
میتوانست تأثیرات جدی روی اقتصاد ایاالت متحدهی
امریکا وارد کند ،باعث قطع کمکهای جهانی از جنگ
در ویتنام شود و جان هزارها سرباز امریکا با خطر جدی
مواجه باشد و صدها خانواده روزانه در امریکا در ماتم
دوستانشان مینشستند .قربانیان سربازان امریکایی در
میان سالهای 1950ـ 1964به  401سرباز بالغ میشد
که این رقم در میان سالهای  1968 -1965به 35751
کشته رسید .با اینحال ،اکثر سربازان و خانوادههایشان
از جنگ خسته شده بودند.
در چنین وضعیتی اما نیکسون طرح «مرد دیوانه» را
راهاندازی کرده بود که بر اساس آن شمال ویتنام را در
دسامبر توسط هواپیماهای  52-Bبمباردمان کرد .جنوب
ویتنام را کام ًال تحت کنترول دولت مرکزی این منطقه
قرار داد و مناطق مرزی کامبودیا 7را بهصورت جدی مورد
حملهی هوایی قرار داد .در حقیقت نیکسون دو هدف را
با این طرح که بهصورت مخفیانه از کانگرس و رسانهها
عملی کرده بود ،دنبال میکرد؛ نخست اینکه دشمن را
در آن مناطق تضعیف کند و در نهایت به روسیه پیام
کنترول خارج شود،

بفرستد که «قبل از اینکه همهچیز از
مخالفان را بر میز مذاکره بنشاند ».اما نیکسون در تعقیب
هردو هدف ناکام بود .نیروهای مخالف امریکاییها نه
تنها که تضعیف نشدند ،بلکه جسورتر و عملیتر از قبل
چرخبالهای امریکا را با راکتهای  RPGمورد هدف
قرار میدادند .همچنان روسیه از هشدارهای نیکسون
نهراسید و به تقویت نیروهای مخالف بیشتر افزود .اقدام
نیکسون همچنان سروصدای مردم امریکا را بلند کرد و
مردم ،اعم از زن و مرد ،تظاهراتهای خیابانی را راهاندازی
کردند و اینگونه بود که در  8جون  1969نیکسون
 27000نیروی امریکایی را از ویتنام خارج کرد .به دنبال
تقویت برنامههای تعلیمی برای سربازان ویتنامی تا 1972
از مجموع  549500سرباز 27000 ،دیگر را نیز خارج
کرد .با اینحال ،نیکسون و همکارانش بدین باور بودند
که هنوز گزینهها میتوانند تغییرپذیر باشند .در ماههای
اکتبر و نوامبر ،نیکسون سه گزینه برای خروج نیروهای
امریکایی از ویتنام در دست داشت :ارسال سربازان
بیشتر به شمال ویتنام ،بمباردمان مناطق جنگی و در
صورت ضرورت ،استفاده از سالح هستهای؛ اما تظاهرات
مردم شدت گرفت .فشارهای کنگره بیشتر شدند.
سیاستمداران جهانی ایاالت متحدهی امریکا را در جنگ
ویتنام به «یکجانبه» بودن متهم کردند .از همینرو ،در
اواخر  1970نیکسون مجبور شد برنامهی خروج از ویتنام
را روی چند ملحوظ عملی کند :عدم موفقیت در تسخیر
کولمبیا ،شکست نظامی در ویتنام شمالی ،عدم توافق در
گفتوگوهای صلح ،کمحوصله شدن مردم ملکی ایاالت
متحده از جنگ ،بروکراسی ،فشارهای بیش از حد کنگره
و سیاسیون داخلی و تأکید رییس جمهور تیو به خروج
نیروهای امریکایی از ویتنام.
همین بود که در پی توافقی که «همهجانبه» نبود،
مناطقی را که مخالفان دولت تحت کنترول داشتند ،به
آنها واگذار کرد .در  20اکتبر  1972برنامهی خروج
کامل آغاز شد .در نیمهی آپریل  1975نیروهای مخالف
به سیگون رسیدند .در  21اپریل تیو از سمتش استعفا
کرد و از ویتنام فراری شد .در ظهر  30آپریل همان سال
نیروهای مخالف قصر ریاست جمهوری را اشغال کردند.
دیگر ویتنام به «جمهوری ویتنام» یاد نمیشد ،بلکه

«جمهوریت سوسیالیست ویتنام» نام گرفته بود .روسها
مؤفق شدند که با کمک نیروهای بومی ،آخرین امریکایی
را از ویتنام خارج کنند و اینگونه جنگ  30سالهی ویتنام
که با مخالفت با فرانسه آغاز شده بود و پای امریکا در آن
کشانده شده بود ،با «شکست سخت» ایاالت متحده هم
از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی خاتمه یافت.
مقایسهی جنگ ویتنام با جنگ افغانستان
این دو جنگ طوالنیترین جنگهای ایاالت متحدهی
امریکا خوانده شدهاند .در این میان ،جنگ افغانستان از
ویتنام طویلتر و پرهزینهتر بوده است .غیرسنتی بودن
هردو جنگ که برخالف رسوم و بیتناسب و غیرمتعادل
آغاز شدند و بهصورت نامتعارف پایان خواهند یافت.
قسمی که جنرال آلن در کنفرانس ساالنهی استراتژی
خارجی ایاالت متحدهی امریکا در  15جوالی 2012
اظهار کرد« ،تاریخ ثابت کرده است که جنگهای
گوریالیی و چریکی هرگز نمیتوانند از طریق اقدامات
نظامی برده شوند 8».ایاالت متحدهی امریکا در ویتنام
«شکست»اش را پذیرفت و اما در افغانستان با «آماج
قرار ندادن سران طالب که منافع امریکاییها را تهدید
نکنند» ،مشخص میشود که ایاالت متحدهی امریکا در
پی تجربهی ناکام «گفتوگوهای صلح» مانند ویتنام در
افغانستان مچاله میرود .مانند ویتنام ،جنگ در افغانستان
ایاالت متحدهی امریکا را ،بهشمول کشورهای ناتو ،از
لحاظ اقتصادی کالفه کرده است .وضعیت روحی و روانی
سربازان امریکایی بهشدت تضعیف شده و خانوادههای
سربازان خواهان «پایان هرچه عاجلجنگ» در افغانستان
هستند .حکومت کرزی مانند حکومت تیو در سیزده
سال گذشته از لحاظ فساد و گسترش تولید مواد مخدر
شهرت جهانی کسب کرد .ایاالت متحده هرگز نتوانست
تک کرزی را به مانند تک تیو تحت ادارهاش درآورد .به
مانند تیو کرزی و غنی روی خروج نیروهای امریکایی
توافق کردند و امریکا بهزودی «مأموریت جنگی»اش
را به «مأموریت حمایتی» مبدل خواهد کرد .به مانند
نیکسون ،اوباما ب ر دستآوردهای ناچیز ایاالت متحده در
افغانستان تأکید میورزد و میافزاید« :صلح در کشوری
که این همه جنگ را تجربه کرده باشد ،نمیتواند تأمین
9
شود ،الی اینکه امنیت سیاسی در آن کشور بهوجود آید».
در این تیوری اوباما تأکید میکند که فرایند گفتوگو با
طالبان باید متضمن امنیت مردم افغانستان باشد ،قانون
اساسی تغییر کند و قدرت از مرکز به محالت انتقال یابد.
نیکسون نیز مناطق ناامن را به مخالفان تیو واگذار کرد
و اوباما نیز مصمم است مناطق جنوبی و شرقی را به
مخالفان دولت غنی واگذار کند .در سال  2011نخستین
گفتوگوها با طالبان آغاز شدند و اما یکسال دوام نکرد
و در  2012دوباره متوقف شدند .جامعهی جهانی از ایاالت
توگوهای
متحدهی امریکا خواست ،پای پاکستان را به گف 
صلح میان افغانستان و طالبان «به رهبری افغانها» برای
افغانیزه شدن امور ،بکشاند .چیزی که بارها نیکسون
کوشید پای روسیه را به گفتوگوهای صلح با مخالفان
دولت تیو بکشاند؛ اما هرگز مؤفق نشد .باالخره در جنگ
ویتنام ذهنیت عامه همین بود که نیروهای امریکایی از آن
کشور خارج شوند و در افغانستان نیز ذهنیت عامهی مردم
ایاالت متحده همین است که نیروهای امریکایی «به هر
قیمتی» از افغانستان خارج شوند و «افغانها مشکلشان
را خودشان» حل کنند .چنین ذهنیتی به متمرکز شدن
یک نظام «کمونیستی» به منافع بزرگترین دشمن
امریکا ،روسیه ،در ویتنام انجامید و حاال دیده شود که
در افغانستان اوضاع به کدام سو خواهد رفت؟ آیا ایاالت
متحدهی امریکا همچنان «جنوبزده» طالبان را صاحب
مناطق جنوبی خواهد کرد؟
Richard Nixon
Kissinger
3
Saigon
4
Vietnam Policy Alternatives,
Memorandum, Henery Kissinger, 3
July 1969.
5
Theu
6
Hanoio
7
Cambodian
8
Speech “Strategic Communication as ISAF’s Primary Maneuver
force”, 5th Annual SHAPE StartComm Conference, Izmir, Turkey,
19 June 2012.
9
“U.S. abandoning Hope for Taliban Peace Deal,” New York Times, 1
Oct 2012.
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سایهی سنگین بیاعتمادی
بر روابط کابل-اسالمآباد و
طرح مبارزهی مشترک با تروریزم
 خلیلآزاد

در حالی که سایهی سنگین بیاعتمادی بر روابط کابل و اسالمآباد همچنان پا برجاست،
رهبران سیاسی و نظامی افغانستان و پاکستان در پی افزایش موج جدیدی از حمالت
تروریستی در خاک دو کشور ،تصمیم گرفتهاند مبارزهی هماهنگ و مشترکی را برای
مهار فعالیتهای تروریستی در هردو سوی خط مشترک مرزی آغاز کنند .این طرح پس
از آن بهطور جدی از سوی مقامهای نظامی پاکستان برای کابل پیشنهاد شد که گروه
تندرو تحریک طالبان پاکستانی با یورش مسلحانه بر مکتبی در پشاور ،جان بیش از 140
تن را که اکثریت آنها کودکان دانشآموز بودند ،گرفت .کابل که سالها پیش بر لزوم
مبارزهی مشترک هردو کشور برای از بین بردن گروههای تروریستی ،مهار بنیادگرایی
و تأمین صلح و ثبات در خاک افغانستان و پاکستان تأکید کرده بود ،به اسالمآباد تعهد
سپرده است که افغانستان حاضر است به شکل هماهنگ و مشترک با دولت پاکستان،
وارد جنگ با گروههای تروریستی به منظور تأمین ثبات در منطقه شود .حال پرسش اصلی
این است که آیا افغانستان و پاکستان که ادعا میشود گروههای تروریستی در خاک هردو
کشور پناهگاههای امنی در اختیار دارند و این امر یکی از عوامل تنشزا در روابط آنها در
سالهای گذشته بوده است ،میتوانند به طرح جامعی برای مبارزه با تروریزم دست پیدا
کنند؟ این مسئله در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته و تعهد متقابل دو کشور همسایه
برای طرح برنامهی مشترک به منظور مبارزه با تروریزم ،آسیبشناسی شده است.
فعالیت نسبت ًا آزادانهی گروههای تندرو و تروریستی در اطراف مرز مشترک افغانستان و
پاکستان ،عامل اصلی بیثباتی و ناامنی در داخل هردو کشور همسایه به حساب میآید.
کابل مدعی است که بیشتر حمالت تروریستی در شهرها و قریههای افغانستان از آنسوی
خط دیورند انجام میشوند و نظامیان و استخبارات پاکستان در بیشتر این حمالت دست
دارند .به گمان دستگاههای امنیتی و استخباراتی افغانستان و همچنین از نگاه مقامهای
سیاسی کابل ،پاکستان از گروههای تندرو و تروریستی سالهاست به حیث ابزار استراتژیک،
به منظور بیثباتی و ناامنی افغانستان استفاده میکند .اما در مقابل ،نظامیان پاکستانی
و مقامهای سیاسی این کشور ادعا دارند که اسالمآباد پس از ملحق شدن به ائتالف
بینالمللی ضدتروریزم ،سالهاست در خط مقدم مبارزه با گروههای تندرو و تروریستی قرار
دارد و در این راه عالوه بر تحمل مصارف هنگفت مالی ،قربانیهای زیادی را متقبل شده
است .آنها همچنین مدعی اند که بخشهای مرزی افغانستان مکانهای مناسب و امنی
برای پناه گرفتن گروههای تندرو و تروریستی اند و کابل در سالهای گذشته نه تنها برای
در هم کوبیدن این گروهها کاری نکرده است ،بلکه با سکوت و مسامحه برای گروههای
تروریستی مجال بیشتری داده است تا امنیت منطقه را برهم بزنند.
این ادعاها که هرازگاهی از سوی مقامهای دو کشور بهطور جدی مطرح میشوند ،روابط
کابل و اسالمآباد را در بیش از یک دههی گذشته با تنشها و نوسانهای فراوان سیاسی
همراه ساخته است .اوج این تنشها که منجر به بیاعتمادی فزاینده در روابط کابل-
اسالمآباد شد ،به سالهای پایانی حکومت حامد کرزی ،رییس جمهوری پیشین کشور،
بازمیگردد ،که حتا مقامهای نظامی پاکستان در اواسط امسال هشدار دادند ،قصد حملهی
نظامی بر خاک افغانستان را دارند .در ماههای پایانی حکومت حامد کرزی ،مقامهای ناتو
و امریکا نیز اذعان کردند ،تیرگی در روابط کابل-اسالمآباد بهشدت اوج گرفته و دو طرف
به شکل بیسابقهای نسبت به یکدیگر بدبین و بیاعتماد شدهاند .همچنين حامد کرزی
در روزهایی که قرار بود قدرت سیاسی را به رییس جمهوری جدید ،محمد اشرف غنی
واگذار کند نیز تأکید داشت که کابل باید در برخورد و برقراری روابط با اسالمآباد جانب
احتیاط را رعایت کند.
کابل و اسالمآباد تا هنوز برای تثبیت این ادعاها وارد گفتوگو و مذاکرات جدی نشدهاند.
مقامهای نظامی و سیاسی افغانستان با وجودی که به جانب اسالمآباد برای مبارزهی
مشترک با تروریزم تعهد سپردهاند ،ولی باور دارند که ریشهها و عوامل بیثباتی و بحران
امنیت در افغانستان به پاکستان بازمیگردند .به همین دلیل ،همواره از جانب پاکستان
خواستهاند ،النههای امن هراسافگنان و گروههای تندرو را که عامل بیثباتی افغانستان
و منطقه اند ،در خاکش مورد هدف قرار دهد و به رهبران طالبان افغان فرصت دهد که
مذاکرات صلح با دولت افغانستان را آغاز کنند .نظامیان پاکستانی که تا چندی قبل شانه
به شانهی طالبان افغانی در جنگهای چندین روزهی هلمند و کنر در برابر نظامیان افغان
میجنگیدند؛ اما باور دارند که ریشههای بیثباتی پاکستان و منطقه در افغانستان نهفته
اند و کابل نمیخواهد دست از حمایت رهبران گروههای تندرو و هراسافگن در خاک
پاکستان بکشد.
با توجه به نکات فوق ،به نظر میرسد که کابل و اسالمآباد راه دشوارگذری برای رسیدن
به توافق جامع بر سر چگونگی مبارزه با تروریزم در منطقه پیشرو دارند؛ چون دیوارهای
بیاعتمادی میان این دو همسایه در سالهای گذشته آنقدر باال رفته است که گمان
نمیشود فتح این دیوارها بهزودی برای آنها میسر و ممکن باشد .از اینرو ،تالش
افغانستان و پاکستان در عین بیاعتمادی برای پیکار سازمانیافته با تروریزم در آغاز با
مشکالتی روبهرو است که آیندهی این تالشها را ناکام و سیاه وانمود میسازد.
رفع سوء ظن و تالش برای برطرف ساختن سایهی بیاعتمادی در روابط کابل-اسالمآباد،
مقدمتر از تعهد دو همسایه برای مبارزه با تروریزم است .تا زمانی که دو کشور همدیگر را
در ناامنیهای منطقهای مظنون ببینند و عوامل داخلی ناامنیها را بیرون از مرزها در خاک
دیگری جستوجو کنند ،قطع ًا تالش و کوشش آنها برای مبارزهی مشترک با تروریزم
به نتیجهی دلخواه نخواهد رسید .رهبران سیاسی و نظامی افغانستان و پاکستان باید به
این درک رسیده باشند که نطفهی همکاری در اوج بیاعتمادی شکل نمیگیرد و طرح
استراتژی مبارزهی مشترک با تروریزم ،گام بعدیای میباشد که باید بهدنبال احیای اعتماد
در روابط دو کشور بلند شود .در غیر این صورت ،سخن از مبارزهی مشترک با تروریزم،
شبیه همان وعدهها و تعهداتی خواهد بود که بارها از سوی مقامهای افغانستان و پاکستان
به مردم دو کشور داده شده و اما عملی نشدهاند.
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افغانستاندرنگاه

پاکستان اراده و توانایی
تغییر پالیسی حمایت
از گروههای جهادی را ندارد

منبعRicochet :
نویسنده :جهانزیب حسین
برگردان :جواد زاولستانی

دولت ائتالفی افغانستان
بسیار ضعیف خواهد بود
منبع :وبسایت سیاست خارجی (روسیه)
بخش اول

رییس جمهور اشرف غنی در صحبتهای تازهاش از تلویزیون ملی افغانستان اعالم کرد که کار
روی ساختار دولت جریان دارد و تا حال تقریب ًا لیست تمام وزیران و معاونان آنها را تکمیل کرده
است .با اینحال ،چنین به نظر میرسد که حتا اگر رییس جمهور غنی و نخستوزیر عبداهلل
عبداهلل بهزودی به اجماع نظر هم برسند ،دولت وحدت ملی بسیار ضعیف خواهد بود.
یکی از مهمترین دلیلهای بیاعتمادی در دولت حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان،
فساد گسترده بود .در دورههای قبل از انتخابات و رسیدن اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری،
زمانی که او در رتبهبندی صد متفکر برتر جهان ( )2013 World Thinkersاز سوی مجلهی
بریتانیایی «پروسپکت» در رتبهی دوم قرار گرفت ،تعهد سپرد که پروژهی شرکت سهامی
«جمهوری اسالمی افغانستان» را میبندد و در دولت آیندهی او ،تمام پستها بر اساس «استعداد
و شایستگی نامزدها» توزیع خواهد شد.
با اینحال ،دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ پنجم آپریل سال جاری برگزار
شد که در آن عبداهلل عبداهلل با کسب  45درصد آرا و اشرف غنی با کسب  31.5درصد آرا در مقام
اول و دوم ایستادند .به این ترتیب ،دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ  14جوالی سال
جاری برگزار شد .در نتیجهی آن ،اشرف غنی توانست  56.4درصد کل آرا را بهدست بیاورد و در
مقابل عبداهلل عبداهلل 43.5 ،درصد کل آرا را تصاحب کرد .عبداهلل عبداهلل به این نتایج معترض شد
و خواستار بازشماری آرا گردید .پس از آن ،با میانجیگری ایاالت متحدهی امریکا ،روند بازشماری
آرا آغاز شد و طی یک روند طوالنی و آمیخته با اختالفات و اعتراضات و ادعای تقلب گسترده
در انتخابات ،سرانجام بازشماری به اتمام رسید .سرانجام به تاریخ  21سپتامبر ،با مشارکت و
میانجیگری جان کری ،وزیر امور خارجهی امریکا ،دو طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس
آن ،اشرف غنی رییس جمهور شد و عبداهلل عبداهلل به یک پست ویژه با عنوان «رییس اجرایی»
که همان پست نخستوزیری باشد ،گماشته شد.
بنابراین ،امروز در افغانستان دو مرجع قدرت و تصمیمگیری وجود دارد .ناگفته پیداست که شرایط
اخیر ،زمینه را برای عدم قطعیت در مورد بحران و بیثباتی سیاسی ،بیش از پیش مهیا کرده است.
اما آگاهان و کارشناسان امریکایی از این اشکاالت یا هم مزایای موجود ،در پی استفادهی خود
هستند .همانطور که رود نوردلند در روزنامهی «نیویورک تایمز» مینویسد« :آنها [امریکاییها]
یک دولت وحدت ملی جعلی را ایجاد کردند و من فکر نمیکنم که چنین دولتی ،برای مدت زمان
الزم ،ادامه پیدا کند ».در همین حال ،او بهخوبی به وضعیت موجود را اشاره میکند:
«دو رهبر دولت وحدت ملی ،اشتراکات زیادی دارند .بهطور کلی هردو رهبر طرفدار امریکا
هستند؛ آقای غنی مدت زمان طوالنی دراآمریکا زندگی و کار کرد و آقای عبداهلل نیز اکثر اوقات به
امریکا سفر کرد و زمانی که ایاالت متحده و ناتو به افغانستان حمله کردند ،ائتالف آنها [ائتالف
شمال] یکی از متحدان نزدیک ایاالت متحده بود .قبل از تشکیل دولت جدید ،هردو رهبر اعالم
کردند که پس از پیروزی ،به هدف همکاریهای بیشتر در بخش امنیت ،توافقنامهی دوجانبهی
امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد .این موضوع با اهمیت بود؛ زیرا کرزی به مدت یک سال
امضای این توافقنامه را به تأخیر انداخت .اهمیت این موضوع به این مسئله گره میخورد که
امریکا بخواهد با خروج نیروهای خود از افغانستان ،مأموریت نظامی خود را پایان دهد».
اولین نشانههای بحران و ناهماهنگی میان دو رهبر افغانستان ،چهل روز پس از ادای سوگند
ریاست جمهوری آشکار شد .بهخصوص زمانی که اشرف غنی از تشکیالت دولت جدید سخن
گفت و وعدههایی داد .با وجود این ،اما تا به امروز تشکیالت دولت جدید معلوم نشده است .پس
از آن ،عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسهای به تاریخ  26نوامبر
اعالم کرد که «دولت جدید سر تا پا غیرقانونی است».
رییس مجلس نمایندگان بهتزده است که «بر اساس قانون اساسی کشور ،دولت تنها دو ماه
فرصت داردوزیرانش را به مجلس معرفی کند؛ اما هردو تیم تابهحال نتوانستهاند لیست وزیران
پیشنهادیشان را تهیه کنند».
در دولت جدید ائتالفی (دولت وحدت ملی افغانستان) بسیاری از نیروهای سیاسی که مخالف و
دشمن همدیگر هستند ،جمع شدهاند .اما برای رییس جمهور جدید ،ممکن است دردسر واقعی
التهاب روابط جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری (که اشرف غنی در سال
 2009او را قاتل نامید) و نخستوزیر عبداهلل عبداهلل باشد .اندکی پس از ادای سوگند ریاست
جمهوری ،افراد دوستم به ساختمانی که قب ًال دفتر معاون اول رییس جمهور بود ،داخل شدند.
در عین حال ،معلوم شد که قبل از آنها ،افراد عبداهلل عبداهلل ساختمان را اشغال کردهاند .پس
از یک درگیری اندک ،حامیان هردو طرف عقبنشینی کردند .طبق شنیدهها ،گفته میشود که
یونس قانونی ،معاون پیشین ریاست جمهوری «میز و چوکی و حتا کلید توالت» را همراه خود برد.

قتل عام  141دانشآموز در یک مکتب دولتی در پشاور،
فاجعهای است که زبان از بیان آن عاجز است .آنچه در
 16دسامبر اتفاق افتاد ،خط فاصلی را ترسیم کرد که
پاکستان سالها پیش به آن رسیده بود .سرانجام این
فاجعه باید دولت پاکستان را وادار کند که از سیاست
فاجعهبارش که پاکستان را به چنین وضعیتی رسانده،
فاصله بگیرد.
پس از این حمله ،آیا امیدی هست که در
الگوی امنیتی و ایدیولوژیکی تغییر وارد شود؟
متأسفان ه دولت و ارتش پاکستان قویا جواب منفی
دادهاند .تمام شواهد نشان میدهند که پاکستان
میخواهد اوضاع را چنین نگهدارد ()Status quo
و هیچ اراد های برای تغییر ندارد .هنوز هم ،ارتش و
دولت پاکستان ،آوردن تغییر در سیاست امنیتیاش
را غیرضروری میدانند .دولت پاکستان طالبان را به
«خوب» و «بد» تقسیم میکند و فقط میخواهد عناصر
جهادی سرکش را از بین ببرد؛ اما در عین زمان ،ساختار
کلی ایدیولوژی جهادیپرور را که سنگ تهداب سیاست
داخلی و خارجی آن است ،همچنان سالم نگهدارد.
پیکار جدی در برابر طالبان سرکش در ماه جون امسال
با راهاندازی عملیات نظامی ضرب عذب در وزیرستان
شمالی آغاز شد .با آنکه نبرد علیه بعضی عناصر طالبان
خبر خوشی است ،این عملیات مانند عملیاتهای
پیشین نظامیان پاکستان ،به دلیل استفادهی ارتش از
روشهای خیلی سنگین ،تلفات و آسیبهای عظیم
وارد کرده است .این تلفات و آسیبها شامل جزا دادن
جمعی قبایل و تبدیل کردن آن مناطق به سرزمین
سوخته بر اثر بمباران میشود.
برنامهی درازمدت ارتش پاکستان ،باقیماندن در این
مناطق است تا از تبدیل شدن آن به پناهگاه گروههای
متعدد جهادی جلوگیری کند .اما راه درازی در پیش
است تا ارتش پاکستان بتواند دستانش را از لوث
گروههای جهادی کامال بشوید .هدف پشت پردهی
راهاندازی عملیات ضرب عذب این بود که گروههای
شبهنظامی کارآمد را همزمان با بیرون شدن نیروهای
خارجی به داخل افغانستان براند .شبکهی حقانی که
در اصطالح نظامی پاکستان «سرمایهی استراتژیک
( »)Strategic assetsیاد میشود ،بهصورت خاص
باید وارد افغانستان میشد تا بازی را در افغانستان پایان
دهد.
افغانستان و هند؛ دو روی یک سکه
ارتش پاکستان که خود را نگهبان «جبهههای
ایدیولوژیک» کشور میخواند ،تا هنوز هند را دشمن
اصلی و افغانستان را بخشی از حیات خلوت یا به عبارت
بعضی از جنراالن خشونتطلب ،ایالت پنجمیاش
میداند .پاکستان با این برداشت خیالی که نفوذ هند در
افغانستان آن کشور را تهدید مینماید ،دخالتش در امور
افغانستان را توجیه میکند .با این دیدگاه که در صورت
حملهی هند بر پاکستان ،افغانستان میدان عقبنشینی
آن کشور است ،پالیسی پاکستان در برابر افغانستان به
اصطالح نظامی «عمیق استراتژیک (Strategic
 »)depthیاد میشود.
همانطوری که پاکستان نمیخواهد جهادیها را در
برابر افغانستان از دست بدهد ،گروههای شبهنظامی
ضدهند را نیز نمیخواهد از دست بدهد؛ چون در
فکر نظامیان پاکستان ،هردو با هم مناسبات مشترک
دارند .و برای حفظ گروههای ضدهند ،حفظ ایدیولوژی

ضدهند ،ضروری است .پس از حمله در پشاور ،ارتش
پاکستان به کمک گروههای جهادی زیردستش ،فضای
تبلیغاتی ضدهند را بیش از پیش فروزان کرده است.
نبرد علیه طالبان «بد» ،استفاده از طالبان «خوب»
در جادههای شهر اسالمآباد ،پایتخت پاکستان ،گروه
تروریستی لشکر جنگوی که زیر نام جدیدش-
جماعتالدعوه -فعالیت میکند ،پس از حمل ه در پشاور
آزادانه راهپیمایی میکند و به طرفداری از ارتش و
علیه هند شعار سر میدهد .دولت و ارتش پاکستان پس
از حمله در پشاور ،زیر انتقادهای شدیدی قرار گرفتهاند
و این واکنشی است در برابر این فشارها :قتل 141
دانشآموز مکتب ،کار هند و دیگر نیروهای بیرونی
(غیرمسلمان) بوده است.
با اینگونه جا خالی کردن از زیر مسئولیت کشته شدن
کودکان مکتب ،در واق ع ارتش میپذیرد که آن حمله
جنایتکارانه بوده است؛ اما از مسئول دانستن طالبان
خودداری میکند .ارتش نیت اقدام علیه عناصر سرکش
طالبان را دارد؛ اما در سطح ایدیولوژیک نمیگذارد که
این کشور طالبان را به حیث پدیدهی مستقل بنگرد .با
متهم کردن هند در دست داشتن در این حمله ،ارتش
پاکستان با منطق قدیمی نفرت و هراس از هند ،به
سربازانش انگیزه میدهد و نیز گروههای شبهنظامی
متعصب و تندرو را در کنارش نگهمیدارد .این پالیسی،
یک ساختار جهادی کنترولشده را سالم و دستنخورده
نگهمیدارد .البته که ارتش به دلیل نقشش در ترویج
جهادگرایی ،بدون مجازات باقی میماند.
نمونهی تکاندهندهتر پالیسی طالبان «خوب در برابر
بد» در اعدام و رهایی تروریستان شناختهشده برجسته
میشود .درست پس از حمله در پشاور ،حکومت اعالن
کرد که تعلیق مجازات اعدام را لغو میکند .دو پیکارجو،
یکی بهخاطر تالش برای قتل پرویز مشرف و یکی
به دلیل حمله بر پایگاه ارتش ،اعدام شدند .اما طراح
حمله بر بمبیی در سال  2008که سبب کشتهشدن
 150تن گردید ،از زندان آزاد شد .این فرد وابسته به
لشکر طیبه بود .پیام دولت پاکستان واضح است :جهاد
علیه ارتش اشتباه است؛ اما جهاد علیه هند هنوز هم
کار درست است.
بهخاطر پنجاب
گروههای جهادی دوست ارتش پاکستان ،تنها مخالف
هند نیستند .در داخل پاکستان ،آنان به حیث پیشتازان
خشونت علیه شیعهها و دیگر گروههای مذهبی
غیرمسلمان عمل میکنند .در این رابطه ،رها کردن
ملک اسحاق ،وحشتناک است .او خودش اعتراف
کرده است که به کشتن شیعهها افتخار میکند .لشکر
جنگوی ،گروه تروریستیای است که او آن را رهبری
میکند و نسخهی سنی گروه کو کلکس کالن (Ku
 )Klux Klanاست .این گروههای جهادی «خوب»
اساسا در خدمت به منافع ایالت پنجاب کار میکنند که
برای مقابله با ملیتگرایان و جداییطلبان ایالتهای
دیگر استفاده میشوند.
لشکر جنگوی همگام با لوای سرحدی (Frontier
 )Corpsکه نیروی کمکی برای ارتش است ،در
اختطاف و قتل گروهی ملیگرایان بلوچ در ایالت
بلوچستان دست دارد .در منطقهی گلگیلت-بلتستان
در شمال پاکستان ،بهسختی میتوان دیواری را یافت
که سپاه صحابه بر آن نوشته نشده باشد .مرکز این
گروه تروریستی نیز ایالت پنجاب پاکستان است .بر

دیوارهای ایستگاههای بازرسی لوای سرحدی در این
ناحیه ،شعارهای سپاه صحابه نوشته شدهاند .در کراچی،
لشکر جنگوی در خشونتهای فرقهای گسترده دست
دارد .چهل و یک سال پیش ،همین ارتش که اکنون
به عزای کودکان خودش نشسته است ،در جنگ علیه
ملیگرایان بنگالی با کمک بزرگترین حزب اسالمی
پاکستان -جماعت اسالمی -دانشآموزان بنگالی را
بدون اندک تأملی به کام مرگ میفرستاد.
در سالهای اخیر ،همانطوری که دولت پاکستان بر اثر
شورش طالبان تضعیف شده و گروههای مرکزگریز در
مناطق بیرون از پنجاب قدرت گرفتهاند ،اهمیت استفاده
از گروههای جهادی برای پنجاب به منظور حفظ
تسلطش بر پاکستان ،بیشتر شده است.
بهخاطر اهداف ارتش
سرانجام ،این گروههای جهادی در بیرون از مرزهای
پاکستان استفاده خواهند شد .برای این کا ِر ارتش که
«هند خونریزان نگهداشته شود (keep India
 ،»)bleedingالزم است که هرازگاهی علیه هند
حملهای انجام شود یا دستکم سطح معینی از تهدید
در مقابل آن حفظ گردد .در  15سال اخیر ،پاکستان
سه بار بر هند حمله کرده است .تمام این حملهها به
کمک گروههای جهادی که در باال نام گرفته شدند،
انجام شدهاند.
چنانکه ذکرش رفت ،ارتش نمیتواند علیه اکثر این
گروهها ،بدون ضرورت ،اقدامی بکند .بزرگترین
مشکل این است که هم طالبان «خوب» و هم طالبان
«بد» و سربازان ارتش ،توسط عین زبان و نشانههای
اسالم پیکارجو انگیزه داده شدهاند .ارتش پاکستان
در زمان حملهی شوروی از جهاد افغانستان تا تسلط
طالبان بر کابل در سال  1996از گروههای جهادی
حمایت کرد .البته که بزرگترین دلیل ارتش برای این
کار ،دشمنیاش با هند بود .مبارزه با این گروهها که
همواره همدست با ارتش پاکستان کار کردهاند ،کار
خطیر و ضروری در سطح ایدیولوژیکی خواهد بود.
از زمانی که پاکستان در سال  2001به اصطالح
به جنگ علیه ترور پیوست ،مجبور بود که از جنگ
علیه طالبان در افغانستان پشتیبانی کند و دستکم
به شکل نمادین میلهی تفنگ را در داخل پاکستان
بهسوی گروههای جهادی نشانه بگیرد .این تغییر به
مزاق خیلیها در ارتش پاکستان خوش نخورد .در
واقع ،تالش برای کشتن مشرف و حمله بر ارتش و
پایگاههای نیروهای دریایی پاکستان ،توسط ناراضیان
داخلی انجام شده بود .در سطح بزرگتر ،خطر انقالب
در درون ارتش وجود دارد .اگر ارتش بهصورت کامل
علیه گروههای جهادی وارد اقدام شود ،این خطر
در الیههای پایینی ارتش بهصورت خاص و خیلی
جدی بروز خواهد کرد .رابطهی خونی افسران ارتش
و گروههای جهادی خیلی جدی است .رییس پیشین
ارتش ،اشفاق کیانی ،زمانی اعتراف کرده بود که اقدام
علی ه گروههای جهادی پنجابی ،یکسان با نابود کردن
ارتش است.
با در نظرداشت این سناریو ،ارتش تنها میتواند در
برابر طالبان «بد» برزمد که برای تغییر در پاکستان
دستآورد آن نزدیک به صفر خواهد بود.
پس از حملهی پشاور ،طالبان سرکش شاید ضعیف
شوند؛ اما مشکل اصلی پاکستان همچنان دستنخورده
باقی خواهد ماند.
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فرمان رییس جمهور در مورد ایجاد شورای وزیران،
وظایف و صالحیتهای رییس اجرایی
یادداشتهایسخیدادهاتف

یک روز پس از ناتو

به تأسی از مواد پنجم ،پنجاهم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی کشور و با در نظرداشت مواد
شصتم ،شصت و چهارم ،هفتاد و یکم و هفتاد و هفتم قانون اساسی و اجزای سیزدهگانهی فقرهی
(ب) موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی ،ایجاد شورای وزیران
را به عنوان نهاد مجزا از کابینه ،با توجه به مراتب آتی ،منظور میدارم:
ترکیب شورای وزیران
مادهی اول :شورای وزیران متشکل از رییس اجرائیه ،معاونین رییس اجرائیه ،وزرا و رؤسای ادارهی
محیط زیست و ادارهی احصائیهی مرکزی جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
وظایف رییس اجرائیه
مادهی دوم :رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی با وظایف صدراعظم اجرایی در پیشبرد امور
اداری و اجرایی حکومت وحدت ملی دارای وظایف ذیل میباشد:
 .1تدویر جلسات شورای وزیران؛
 .2اخذ گزارش از وزرا در مورد تطبیق فیصلههای کابینه ،تصامیم اجرایی شورای وزیران و
برنامههای محوله؛
 .3پیگیری مصوبات کابینه و تصامیم اجرایی شورای وزیران؛
 .4ارائهی مشوره به رییس جمهور در راستای اجرای بهتر خطوط اساسی سیاست کشور؛
 .5حصول اطمینان از تطبیق پالیسیهای حکومت در تأمین رشد متوازن؛
 .6حصول اطمینان از تطبیق بهموقع و معقول بودجهی وزارتها؛
 .7ارائهی مشوره و پیشنهاد در مورد تعیین و عزل مقامات عالیرتبهی حکومتی و سایر امور
مربوط به حکومت به رییس جمهور؛
 .8اشتراک در جلسات تصمیمگیری دوجانبه با رییس جمهور؛
 .9ارائهی مشوره و پیشنهاد به رییس جمهور در راستای بهبود امور حکومتداری؛
 .10پیشنهاد طرحهای اصالحی جهت بهبود روشهای مبارزه با فساد اداری ،اصالحات و
حکومتداری خوب به جلسات کابینه؛
 .11دریافت منظم و تحلیل بهموقع اطالعات در مورد مسایل (اجتماعی ،اقتصادی،
حکومتداری) جهت تشخیص برنامهها و اولویتهای کاری شورای وزیران و ارائهی مشوره
به رییس جمهور؛
 .12ارائهی گزارش ساالنهی فعالیتهای شورای وزیران به کابینه؛
 .13تأمین روابط متداوم با اقشار مختلف جامعه به منظور رسیدگی به مشکالت آنها در
مباحثات شورای وزیران؛
 .14اشتراک در مراسم ملی جهت تمثیل همبستگی در حکومت وحدت ملی؛
 .15نمایندگی از حکومت وحدت ملی در سطح ملی و بینالمللی به هدایت رییس جمهور؛
 .16تأمین روابطه کاری قوهی اجرائیه با قوای مقننه و قضائیه در چوکات وظایف و
صالحیتهای تعریف شده؛
 .17ارزیابی گزارش کاری وزرا در مورد موضوعاتی که از طرف کابینه به شورای وزیران محول
میگردد و ارائهی نتایج آن به جلسات کابینه؛
 .18تطبیق برنامههای اصالحی منظور شده توسط کابینه؛
 .19حصول اطمینان از تطبیق مؤثر و معقول پالن منظورشدهی سفرهای رسمی کارمندان
عالیرتبهی دولت؛
 .20اجرای سایر وظایف که در چوکات قانون اساسی از طرف رییس جمهور به رییس اجرائیه
محول میگردند.
صالحیتهای رییس اجرائیه
مادهی سوم :رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی دارای صالحیتهای ذیل میباشد:
الف :در بخش اداری
 .1ریاست جلسات شورای وزیران؛
 .2عضویت در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی؛
 .3ایجاد هماهنگی اجرایی در تطبیق برنامههای بینالوزارتی؛
 .4ایجاد و رهبری کمیتههای فرعی شورای وزیران؛

 .5منظوری پالن کاری شورای وزیران و ارائهی گزارش از تطبیق آن به جلسات کابینه؛
 .6رهبری و مدیریت ریاست دفتر رییس اجرائیه و داراالنشای شورای وزیران منحیث
واحد بودجهای مستقل؛
 .7نصب و عزل کارکنان ریاست دفتر رییس اجرائیه و داراالنشای شورای وزیران به اساس
قوانین و مقررات نافذهی کشور؛
 .8حضور در کنار رییس جمهور در کلیه مراسم رسمی و تشریفاتی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان؛
 .9پیشنهاد نامزدی وزرا به رییس جمهور؛
 .10دریافت گزارشات کاری از وزارتها و تطبیق اصالحات الزم در اجرائاتشان مطابق
احکام قانون.
ب :در بخش مالی
 .1تأیید تشکیل و بودجهی ریاست دفتر رییس اجرائیه و داراالنشای شورای وزیران بهحیث
واحد مستقل بودجهای؛
 .2منظوری مصارف بودجهی ریاست دفتر رییس اجرائیه و داراالنشای شورای وزیران؛
 .3منظوری اجرای مبلغ الی  30درصد از ُکد ( 91پالیسی)؛
 .4سایر صالحیتهای مالی که در محدودهی صالحیت رییس اجرایی از طرف رییس
جمهوری ا.ا .به رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی تفویض میگردند.
وظایف معاونین رییس اجرائیه
مادهی چهارم :معاونین ریاست اجرائیه ،رییس اجرائیه را در اجرای امور محوله و پیشبرد
وظایف مندرج این فرمان مساعدت مینمایند.
مادهی پنجم :معاونین ریاست اجرائیهی حکومت وحدت ملی در جلسات کابینه و شورای
امنیت ملی عضویت دارند.
مادهی ششم :تقسیم وظایف میان معاونین ریاست اجرائیه حسب لزومدید رییس اجرائیهی
حکومت وحدت ملی ج.ا.ا صورت میگیرد.
پاسخگویی
مادهی هفتم :رییس اجرائیه از اجرای وظایف خویش و امور محوله از طرف کابینه ،نزد رییس
جمهور پاسخگو بوده و به جلسات کابینه گزارش میدهد.
مادهی هشتم :اعمال صالحیتهای مندرج این فرمان الی تصمیم لویه جرگه در مورد ایجاد
پست صدراعظم اجرایی منحصر به رییس اجرائیه بوده ،قابل انتقال نمیباشد.
دورهی کاری
مادهی نهم :رییس اجرائیه و معاونین وی وظایف و مسئولیتهای خویش را تا زمان تعدیل
قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی ادامه میدهند.
از خداوند متعال برای رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی و اعضای شورای وزیران موفقیت
و توفیقات مزید خدمتگذاری به مردم افغانستان را خواهانم.
محمد اشرف غنی
رییس جمهوری اسالمی افغانستان

سربازان افغان شجاعانه میجنگند ،اما تعداد
جنگندههای دشمن زیادتر است .صدای
وحشتآور سالحهای سبک و سنگین فضا را
پر کرده .نیروهای اردوی ملی به فرماندهشان
میگویند که بدون پشتیبانی نیروی هوایی،
مقاومت کردن در برابر دشمن بسیار دشوار
است .فرمانده به مسئول مخابره دستور میدهد
که کمک هوایی بخواهد.
مخابرهچی :ما توسط برادران محاصره شدهایم،
هرچه زودتر کمک هوایی بفرستید.
کندک نیروی هوایی :بچیم ،قومندان صاحب به
پرسان کاکا خسر خود رفته .کاکا خسرش دیشب
عملیات شده ،سنگ مثانه داشت .فردا یازده بجه
میآید.
مخابرهچی :کمک عاجل ،کمک عاجل .خط شکسته
شده .بچههای ما زیر فشار شدید هستند.
کندک نیروی هوایی :بچیم صبر کن ،این
بیناموس اتصاالت در اینجا آنتن نمیدهد.
صبر کن من سیم کارت روشن خود را در تیلفون
بیندازم و از موبایل خود به قومندان زنگ بزنم.
صبر کن .قومندان خوش هم ندارد که در این
وقت کسی به او زنگ بزند.
مخابرهچی :دشمن در یک قدمی ما رسیده .شما
چه میکنید؟
کندک نیروی هوایی :بچیم خدا سرتان رحم
کند .قومندان تیلفون خود را باال نمیکند .فردا
که بیاید ،مرا سیلیکاری میکند که چرا وقت و
ناوقت برایش زنگ میزنم .قومندان دو زن دارد.
زن کالنش شکایت میکند که قومندان به او و
پدر و مادرش هیچ احترام محترام ندارد و تمام
فکر و ذکرش شده زن دوم .قومندان بیچاره در
بین دو سنگ آسیا آرد شده .این دفعه که کاکا
خسرش ،از همو زن اول را میگویم ،سنگ مثانه
پیدا کرده ،قومندان رفته که برای زن خود اثبات
کند که پیش او زن احترام دارد ،چه اول باشد
چه دوم .خدا میداند زنش قبول میکند یا نه.
بیچاره قومندان تالش خود را میکند .مامای
من که دو زن داشت ،خدا بیامرز تا وقتی که از
این دنیا رفت ،آب چیلم خورده رفت .وای زن دوم
مامای مرا ندیده بودی .زن نگو اژدار بگو اژدار.
میشنوی؟ هستی؟ هلو ،هلوووووو! چه شدی؟...

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

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

کیستان
کیست آن کیست که چٌ ست ولی کج راه میرود .رک
ولی مفت گپ میزند .قهرش زیاد و زورش کم ،وعدهاش
شیرین و عملش تلخ است .در میان دیوهای شاخدار پشت
پری میگردد .از بادار آزادی ،از جنگساالر آبادی و از رشوتخوار پاکی میخواهد .برای
دیگران التیماتوم چند روزه تعیین میکند ،ولی مهمترین کار خودش ماهها به تعویق
افتاده است؟

اعتماد به نفس ما را کم میکنند
فیلیپا راکسبی ،بیبیسی



Partaw Naderi

شما واژگان خداپرست ،میهنپرست ،بتپرست،
یزدانپرست ،حقپرست ،همینگونه پرست پرستهای
دیگر را در کنار هم بگذارید و بعد ببنید که این واژهی
«سرپرست» از کجا آمده و چه معنا میدهد .به نظرم این
یک واژهی جعلی است! شاید یکی از دالیلی که سبب شده استآن دو سرپرست کالن،
کابینه را اعالن نکنند ،ریشه در سحرانگیزی همین واژه داشته باشد! میترسم که نام
کشور ما این نشود :جمهوری سرپرستان افغانستان .این در حالی است که گاهی ما در
مقام تفاخر خود را بیکله هم میگوییم! به خداوند سوگند است که جهان در سیاست و
کیاست این دو داکتر ،نه انگشت حیرت ،بلکه پای حیرت به دندان گرفتهاند!


یعقوب یسنا

تمام بدبختی کشور را میگذارند بهدوش رژیم خلق و
پرچم .انگار افغانستان و تاریخ سیاسیاش از رژیم خلق
و پرچم شروع میشود .قبل از رژیم خلق و پرچم به
خانوادهی شاهی توجه نمیکنند که مردم در چه بدبختی
بهسر میبردند و خانوادهی شاهی در چه معیشتی! مدیریت متعصبانه ،مدیریت کهنه و
از درون تهی خانوادهی شاهی بود که نخواست حکومتداری را با به تحوالت سیاسی و
جهانی همسو و مدرنیزه کند ...تا اینکه قدرت بهدست بنیادگراهای تندرو خلق و پرچم
افتاد .از آن روزگار تاکنون ما استیم وسط بنیادگرایی و رادیکالیسم...


Mukhtar Wafayee

نسخهی ژنرال برای ناآرامی شمال
ژنرال دوست م هفتهی گذشته در نشستی با مقامهای
بلندپایهی امنیتی کشور ،اوضاع نگرانکنندهی امنیت را
در شمال بررسی کرد و به مقامهای امنیتی دستور داد
تا در مقابل تروریستان ،حالت تدافعی را کنار گذاشته و به حالت تعرضی عمل کنند.
ژنرال دوستم ،پس از این نشست ،دو روز قبل به شمال افغانستان سفر کرده
و میخواهد از نزدیک ،اوضاع ناآرام شمال را بررسی نموده و به باور خودش،
ال گفته بود
شاهرگهای حمایتی و تقویتی تروریستان را قطع خواهد کرد .ژنرال قب ً
که مصمم است تا با سفر به شمال ،تصامیم جدیدی را مبنی بر تغییرات بنیادی در
این والیات روی دست گیرد.
شمال از مدتی بدینسو طعمهی ناآرامیهای ناشی از حضور تروریستان منطقهای
است و اگر توجهی به این وضعیت نشود ،افغانستان و آسیای میان ه در آتش این
ناآرامیها خواهند سوخت .حضور تروریستان ازبکستانی ،تاجیکستانی ،چچینی
و پاکستانی در جبهات جنگ طالبان در والیتهای شمال ،بیانگ ِر این است
ن نه تنها در برابر افغانستان شمشیر بهدست میجنگند ،بلکه آنان
که تروریستا 
کشورهای آسیای میانه را نیز از همینجا نشانه گرفتهاند .انتظار میرودژنرال دوستم
که اکنون از قدرت نظامی ،سیاسی و مردمی بیشتری برخوردار است ،نسخهی
شفابخشی را برای درمان اوضاع ناآرام شمال بپیچد.
هرچند جزئیات و نتایج سفر ژنرال دوستم به شمال هنوز مشخص نیست؛ اما او
در جلسات و نشستهایش با بزرگان شمال ،همواره تأکید کرده بود که پس از
یکطرفه شدنِ مسئلهی کابینه ،شخصا به شمال سفر کرده و پس از بررسی دقیق
اوضاع ،تصامیمی را برای چگونگی تغییرات بنیادی در این والیات خواهد گرفت.
منابع نزدیک به جنرال دوستم تأیید میکنند که از مدتی بدینسو ،بزرگان مردمی
ل به دستور ژنرال دوستم تالش دارندبا طالبان محلی وارد گفتوگو
در والیات شما 
و مذاکره شوند .این منابع میافزایند که طالبان محلی تا هنوز به درخواست بزرگان
مردمی جواب مثبت نداده و برعکس ،جنگ را علیه نیروهای دولتی و مردم گسترش
دادهاند .به نقل از این منابع ،گروهها و نیروهای مسلح مردمی وابسته به ژنرال
دوستم ،مصمم اندطالبانی را که به سینهی ژنرال دوستم دست رد میزنند ،سرکوب
کنند.
حضور ژنرال دوستم در شمال ،حمایت قاطعش از نیروهای مسلح مردمی در برابر
طالبان ،دعوت به مذاکره از طالبان محلی و کنار گذاشتنِ سیاست زاری و تضرع در
برابر تروریستان ،میتواند نسخهی شفابخشی برای ناآرامیهای شمال باشد.


Laila Haidari

صابره را یادتان هست که در سال  2012بهدست
مالهای جاغوری در مقابل چشم همه صد و یک
ضربه شالق خورد و ما و شما مثال مظاهره کردیم
که از صابره حمایت کنیم؟ حاال صابره در بادام باغ
دوران حبسش را سپری میکند .به پدر صابره پیشنهاد میدهم که به یکی
از مؤسساتی که در این بخش مثال فعال هست ،مراجعه کند .پدر صابره فوری
دستش را به طرف گوشش میبرد ،به معنای توبه و در جوابم میگوید :همین
افرادی که شما پیشنهاد میکنید ،پارسال میخواستند سر دخترم معامله کنند!
بعد پیشنهاد میکن م که به کمسیون حقوق بشر مراجعه کند ،سرش را به
نشانهی ناامیدی تکان میدهد و لبخند تلخی میزند و میگوید :کمسیون...
خاک بر سر ما! بهتر است برویم بمیریم!

معموال تلویزیون و مجالت ،بهخصوص مجالت
مد و عامهپسند ،بهخاطر عرضه و تبلیغ اندامهای
ایدهآل و به اصطالح ب یعیب و نقص و تأثیر منفی
آن بر اعتماد بهنفس مردم و بهخصوص جوانان مورد
انتقاد قرار گرفتهاند .اما تأثیر شبکههای اجتماعی بر
برداشت ما از اندام مناسب یا نگاه ما به ظاهرمان
چگونه است؟
کلسی هیبرد بهخاطر م یآورد که در سالهای
اول متوسطه همیشه احساس بدبختی م یکرد.
او در فی سبوک دوستان بسیار اندکی داشت؛ چون
م یدانست که فقط همین عدهی معدود هستند
که سر به سر او نخواهند گذاشت .او م یگوید« :از
همان دوران کودکی قد من بلند بود و کمی هم چاق
بودم .در مکتب ابتدایی کسی به این نکته توجه
نم یکرد .ولی به محض ورود به دوران متوسطه،
اکثر همکالس یها و شاگردان مکتب شروع کردند به
حرف زدن و این باعث شد که به مرور من واقعا فکر
کنم که زشتم و هیچ چیز خوبی ندارم».
او در مورد تمام جزئیات ظاهری خود ،حتا شکل
ابروها یا اندازهی پیشان یاش وسواس پیدا کرد.
کلسی م یگوید« :اگر من روی شبکههای
اجتماعی دوست یا آشنای بی شتری م یداشتم،
مسلما بی شتر مورد آزار قرار م یگرفتم .آزار و رفتار
زورگویانه و ناراحتکنندهی دیگران در سنین یازده
تا شانزده سالگی واقعا وحشتناک بود و دلیل این
آزارها هیکل و ظاهر من بود».
کلسی چندین بار رنگ موی خود را تغییر داد و
رژیمهای غذایی سختی گرفت تا بلکه به خیال
خودش ،همشکل جماعت شود .تا اینکه باالخره
متوجه شد که مشکل رفتار غلط دیگران است و نه
اندام و ظاهر او .او اکنون  ۲۰ساله است و مسئول
یک برنامهی آموزشی و آگاه یبخش بهنام «آموزش
با صدای بلند» است .در این دورهها که در مکتبها
برگزار م یشود ،به معلمان آموزش داده م یشود
که چطور مشکل عدم اعتماد بهنفس نوجوانان و
عدم رضایت آنها از ظاهرشان را تشخیص داده
و با آن برخورد کنند .در این دورهها به سوالهای
دانشآموزان و معلمان در مورد اقلی تهای جنسی
نیز پاسخ داده م یشود.
بهخاطر مجموعهی این تجارب شخصی و حرفهای،
کلسی هیبرد بهخوبی از تأثی رات شبکههای
اجتماعی بر این موضوع اطالع دارد و م یگوید،
نوجوانان روی شبکههای اجتماعی ممکن است
صدها و هزاران «دوست و آشنا» داشته باشند و
این همه ارتباط آنها را آسی بپذیر م یکند .کلسی
م یافزاید« :همه سعی م یکنند بهترین تصویر
ممکن از خود را روی شبکههای ارائه دهند و همواره
در حال مقایس هی خود با دیگران هستند».
ب رای بسیاری از نوجوانان امروزی شبکههای
اجتماعی مثل فی سبوک و تویتر و ابزارهای ارسال
پیامک مثل وات ساپ راه اصلی برقراری ارتباط با
سایرین و دنیاست .به عنوان مثال ،در سال ۲۰۱۳
بیش از  ۷۰درصد از نوجوانان به ابزار ویژهی

فیسبوک پیوستند که هر روزه به وسیلهی آن
میلیونها تصویر از کارب ران این شبکه منتشر و به
گردش درم یآیند.
هیچگاه تاکنون نوجوانان تا این حد در مورد زندگی
دوستان خود اطالع نداشتند و تا این حد در مورد
ظاهر خود حساس نبودهاند .در سال  ۲۰۱۲نمایندگان
پارلمان بریتانیا با تصویب طرحی توصیه کردند که
تمام نوجوانان ب رای داشتن درک بهتر از ظاهر خود
و افزایش اعتماد بهنف سشان ،باید در یک دورهی
آموزشی ویژه شرکت کنند.
در بررس یهایی که یک کمیسیون پارلمانی در این
زمینه انجام داد ،مشخص شد که در مواردی حتا
دختربچههای پنج ساله نیز در مورد اندام و ظاهر
خود نگران هستند .افراد بالغ نیز از این تأثی رات
منفی در امان نیستند و آمارهای موجود در بریتانیا
نشان م یدهند که حدود  ۶۰درصد از افراد بالغ از
ظاهر خود خجالت م یکشند.
در گزارش کمیسیون پارلمانی قید شده بود که
تحت تأثیر این وضعیت ،می زان جراح یهای
پالستیک و زیبایی از سال  ۲۰۰۸حدود  ۲۰درصد
افزایش یافته است .کارولین ناکس ،یکی از اعضای
این کمیسیون پارلمانی با کمک چند نهاد خیریه
و حمایت چند شرکت تجاری یک کارزار تبلیغاتی
و آموزشی به راه انداخته که «واقعبین باش :همه
در مورد ظاهرشان م یتوانند اعتماد بهنفس داشته
باشند» نام دارد.
او در مکتبهای مختلف ب رای دانشآموزان نوجوان
جلسات توجیهی ترتیب داده و سعی م یکند به
آنها توضیح دهد که در دنیای رسانهها با استفاده
از انواع و اقسام روشها ،ظاهر افراد را بهتر از
آنچه که واقعا هست ،جلوه م یدهند .او م یگوید
که دانشآموزان نوجوان بهخوبی این نکته را درک
م یکنند؛ چون آنها هم موقع انتشار تصاویر خود
روی شبکههای اجتماعی ،همین ترفندها را به کار
م یگیرند.
کارولین ناکس م یافزاید« :من از آنها م یپرسم که
کدامیک هنگام انتشار عکس خود روی فی سبوک،
آن را دستکاری کردهاند و همه در جواب م یگویند
که این کار را کردهاند .یکی از دانشآموزان دختر
گفت تمامی عکسهایی که او تاکنون منتشر کرده،
دستکاری و روتوش شدهاند».
اکثر تیلفونهای موبایل امروزی دوربی نهایی دارند
که به انواع و اقسام فیلترها و ابزارهای روتوش
مجهز هستند و با کمک آنها م یتوان حتا بدترین
سِ لفی را هم دستکاری و بهتر کرد .کارولین ناکس
م یگوید ،شبکههای اجتماعی روی زندگی نوجوانان
و جوانان تأثی رات زیادی دارد؛ چون نم یتوانند به آن
ب یتوجه باشند.
او م یافزاید« :نوجوانان م یتوانند از تلویزیون یا
مجالت صرف نظر کنند ،اما شبکههای اجتماعی
روش اصلی ارتباطگیری و دریچهی اصلی تماس
آنها با جهان خارج است .اما آنها جهان خارجی
را از پشت یک فیلتر م یبینند و این سالم نیست».

هدف کارزار آموزشی کارولین ناکس این است که
به نوجوانان نشان دهد که دنیای رسانهها بیش از
حد بهظاهر وابسته است و در یک چنین محیطی
آنها باید در مورد ظاهر خود احساس مثبتی داشته
باشند .او م یافزاید« :دادن این اعتماد به نفس به
نوجوانان که آنان م یتوانند واقعا خودشان باشند،
بسیار مهم استي.
هدف او آموزش دادن نوجوانان است تا به تصاویری
که در اط راف آنها منتشر م یشوند ،با هوشیاری و
نگاه انتقادی بنگرند .در عین حال ،او تالش م یکند
تولید کنندگان و فروشندگان کاالهای مصرفی و
بهخصوص تولید کنندگان لباس و وسایل آرایشی را
قانع کند که در شیوههای تبلیغات خود مسئوالنهتر
عمل کنند.
دکتر فیلیپا دیتریش ،پژوهشگر ارشد دانشگاه غرب
انگلستان در رشتهی مشخصات ظاهری م یگوید،
تحقیقات علمی ارتباط بین شبکههای اجتماعی
و نگران یها در مورد اندام و ظاهر افراد را تأیید
م یکنند .او م یافزاید« :ه رچه مدت زمانی که افراد
روی شبکهی فی سبوک صرف م یکنند ،بی شتر
باشد ،حساسیت و وسواس آنها در مورد ظاهرشان
بی شتر م یشود».
او م یگوید که در شبکههای اجتماعی این
گرایش منفی نیز وجود دارد که کارب ران از دیگران
م یخواهند که در مورد ظاهر آنها اظهار نظر کنند
و این نوع رفتار و تماسها حتا ممکن است به
اضط راب در مورد ظاهر افراد منجر شود .به گفتهی
او ،افرادی که بیش از حد به شبکههای اجتماعی
وابسته هستند ،ممکن است یک ظاهر و شخصیت
ساختگی از خود بسازند و بر آن اساس روابط و
دوستانی پیدا کنند که با واقعی تهای زندگی آنان
هیچ ارتباطی ندارد.
دکتر فیلیپا دیتریش معتقد است که بهترین راه
مقابله با وسواس و اضط راب در مورد ظاهر افراد،
نشان دادن تصویر ه رچه گستردهتری از ظاهر
واقعی و متنوع انسانها در رسانههاست؛ چون در
عالم واقعیت داشتن ظاهری ایدهآل و جسمی سالم
فقط در یک نوع نماد خالصه نم یشود.
کلسی هیبرد ،زن جوانی که در سالهای دبیرستان
بهخاطر ظاهر خود از آزار محیط رنج برده بود ،با این
نظر موافق است .او با انجام کارهای داوطلبانه ب رای
یک نهاد خیریه بهنام «وایام س یان» از سن پانزده
سالگی توانست اعتماد بهنفس از دست رفتهی خود
را بازیابد .در سالهای پایانی دوران متوسطه او به
مرور واقعی تهای ظاهر خود را پذیرفت و نسبت به
اندام و ظاهر خود احساس خوبی پیدا کرد.
او اکنون قصد دارد به دنیای آگه یهای تجاری وارد
شود .کلسی م یافزاید« :من م یخواهم به دنیای
آگه یهای تجاری بروم تا معیارهای مرسوم در آن
تجارت را تغییر داده و تصور و درک رایج در آن را
بهتر کنم .مردم به آگه یهای تجاری معتادند ،پس
بهتر است از آن طریق به مردم پیامهایی داد که
مثبت باشند».
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ریال بهدنبال دروازهبان جوان تنريف

بنابر گزارشهای رسيده ،ریال مادريد پيگير
روند پيشرفت کارلوس هرناندز ،دروازهبان 19
سالهی تنريف است  .با وجود اینکه هرناندز
اولین بازی حرفهای خود را در ماه نوامبر
گذشته انجام داده؛ اما خیلی زود توانست
توجهات را جلب کرد .این دروازهبان جوان
از لحاظ سبک با تیبو کورتوا ،دروازهبان تیم
چلسی مقایسه م یشود .او تا سال 2016

نیز با تیم تنریف قرارداد دارد؛ اما بر اساس
بندی که در قراردادش وجود دارد ،م یتواند با
انتقالی  3میلیون یورویی راهی باشگاههای
دیگر شود .به احتمال زیاد ،هرناندز بعد از
پیوستن احتمال یاش به ریال مادرید ،در تیم
دوم این باشگاه حضور پیدا م یکندیا به خود
تیم تنریف یا باشگاههای دیگر اسپانیایی
قرض داده م یشود.



آالردايس :ونگر مربي
و حسابدار آرسنال است

سم آالردايس ،سرمربي وستهام با ستايش
از آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،اعالم کرد
که سرمربي فرانسويها نه تنها يک مربي
خوب ،که يک حسابدار عالي نيز هست.
وستهام امروز در دیداری حساس می زبان
آرسنال خواهد بود و آالردایس امیدوار است
که تیمشبا پیروزی در این دیدار ،همچنان
به حضور در رقابتهای اروپایی فصل آینده
امید داشته باشد .وستهام قصد دارد در سال
 2016به ورزشگاه جدیدش ،استدیوم المپیک
برود و آالردایس معتقد است ب رای اینکه
بتواند عل یرغم هزینهای که ب رای ساخت
ورزشگاه جدید انجام دادند ،همچنان در لیگ
برتر نمایشهای خوبی داشته باشند ،باید از
ونگر الگو بگیرد. او به خبرنگاران گفت« :او

ب رای آرسنال ،سرمربی ،حسابدار و مدیر
امور عالی بود؛ در این مورد تردیدی وجود
ندارد .او پس از اینکه آرسنال به ورزشگاه
جدید بیاید ،تیم فوقالعادهای ساخت و بعد از
آن هم چند تیم جوان درخشانتشکیل داد؛
با توجه به این واقعیت که به اندازهی قبل
بودجه نداشت .اکنون او تقریبا قس طهای
امیریتس را داده است .این دستآورد اوست
و این یک سرمایهگذاری فوقالعاده ب رای
آنها محسوب م یشود. مسئلهای که ب رای
ما یک امتیاز محسوب م یشود ،این است
که ما ب رای ورزشگاه جدیدمان  450میلیون
پوند هزینهنم یکنیم .این بهترین معاملهای
است که مالکان باشگاه م یتوانستند انجام
بدهند».



ستارهی بارسلونا
زير ذرهبين بايرن و چلسي

خبرگزاري انگليسي «اکسپرس» از عالقهی
باشگاه بايرن به جذب سرخيو بوسکتس خبر
داد .از روزی که پپ گواردیوال سکان هدایت
بایرن مونیخ را در دست گرفته ،این شایعه
بر سر زبانها است که این مربی اسپانیایی
دوست دارد هموطنان خودش را به ترکیب
و همچنین کادر فنی باواریای یها اضافه
کند .با آمدن ژابی آلونسو در اواخر فصل
نقلوانتقاالت تابستانی از ریال مادرید به
مونیخ ،این شایعه قوت گرفت.

اینک خبرگزاری انگلیسی «اکسپرس» خبر
از عالقهی باشگاه بایرن و پپ گواردیوال
به جذب سرخیو بوسکتس م یدهد .بهجز
بایرن ،منچستر یونایتد و چلسی و آرسنال
از انگلیس و پاری سسنجرمن فرانسه هم به
این بازیکن  26ساله چشم دوختهاند.
این در حالی است که قرارداد بوسکتس با
بارسلونا تا سال  2018اعتبار دارد و هزینهی
انتقال وی از کاتالونیا  150میلیون یورو
عنوان شده است.



مورينيو :تري با چلسي تمديد ميکند

ي اعالم کرد
ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس 
که اين باشگاه بهدنبال تمديد قرارداد جان
تري ،کاپيتان باتجربهاش است. تری در بهار
گذشته قراردادش را با چلسی ب رای یک سال
دیگر تمدید کرد؛ اما بازیهای خوبشدر این
فصل باعث شده تا مدی ران باشگاه لندنی
بهدنبال تمدید قرارداد او تا تابستان 2016
باشند .او در دو بازی اخیر چلسی موفق
به گولزنی شد و مورینیو مطمئن است که
توافقات ب رای تمدید قرارداد خیلی زود انجام
خواهد شد. او به خبرنگاران گفت« :تردیدی
وجود ندارد که او یک قرارداد جدید امضا
خواهد کرد .من این را م یدانم و خودش
همم یداند .ما در باشگاه و در هیئت مدیره،
همه این را م یدانیم و فکر م یکنم حتا شما
روزنامهنگاران هم این را احساس کردهاید.

بدون اینکه ما چیزی را تأیید کرده باشیم،
شما این را احساس کردهاید .او بازیکن بسیار
مهمی در تیم است؛ بناب راین قرارداد بعدی،
دیر یا زود امضا خواهد شد .تنها بخش
رسمی آن باقی مانده است».
چلسی در حال حاضر با سه امتیاز برتری
نسبت به منچسترسیتی ،در صدر جدول
لیگ برتر قرار دارد و مورینیو مطمئن است
که تری در  35سالگی همچنان از بازی
کردن لذت م یبرد« :او آدم خوشحالی است
و خوب بازی م یکند .او همتیم یهایش را
دوست دارد و همی نطور مرب یاش را .او در
حال حاضر خیلی خوب بازی م یکند .ما
تیم خوشحالی داریم و فکر م یکنم جان
از بودن در تیم احساس خیلی خیلی خوبی
دارد».



شرط ریال
براي فروش بيل به منچستريونايتد

نشريهی ديلي ميرر ادعا کرد ،ریال مادريد
در صورتي حاضر به فروش گرت بيل به
منچستريونايتد خواهد بود که شياطين
سرخ ،به عنوان بخشي از اين انتقال ،داويد
دخيا را راهي سانتياگو برنابئو کنند .یونایتدها
از مدتها پیش بهدنبال به خدمت گرفت
ستارهی ولزی هستند و هنوز هم به این
انتقال فکر م یکنند .از سوی دیگر ،ریال یها
هم دخیا را به عنوان جانشین درازمدت ایکر

کاسیاس در نظر دارند.
البته یونایتدها تمایلی به از دست دادن دخیا
ندارند .این دروازهبان جوان اسپانیایی در این
فصل در ترکیب شیاطین سرخ نمایشهای
فوقالعادهای داشته و م یتواند ب رای سالها
دروازهی این تیم را بیمه کند .البته قرارداد
او با منچستریونایتد در سال  2016به پایان
م یرسد و هنوز قراردادش را با این باشگاه
تمدید نکرده است.

رينا :دوست دارم
توپ طال به نوير برسد

په په رينا ،دروازهبان اسپانيايي بايرن موني خ معتقد است که
توپ طالي سال  2014به کريس رونالدو خواهد رسيد؛ اما
مانویل نوير ،همتيم ياش را ب راي کسب اين جايزه شايستهتر
م يداند.
کریس رونالدو با توجه به نمایشهای درخشانی که در
سال  2014در ترکیب ریال داشت و جامهایی که با این تیم
بهدست آورد ،شانس زیادی ب رای کسب سومین توپ طالیش
دارد .او ب رای رسیدن به این هدف باید مانویل نویر و لیونل
مسی را پشت سر بگذارد.
رینا به رادیوی اسپانیایی کوپه گفت« :فکر م یکنم توپ طال
به کریس رونالدو خواهد رسید .اما من دوست دارم نویر برنده
شود .ب رای یک دروازهبان ،دشوار است که در رقابت با کریس
رونالدو و لیونل مسی بتواند با شایستگی این جایزه را ازآن
خود کند .اما با توجه به آنچه او در بایرن انجام داد ،رسیدنش
به این جایزه خیلی خوب خواهد بود».
ل صحبت
او همچنین در مورد ایکر کاسیاس ،دروازهبان ریا 
کرد و گفت« :کاسیاس شرایط ذهنی فوقالعادهای دارد.
نمایشهای او در این سطح ب رای سالهای طوالنی،
نشاندهندهی ذهنیت فوقالعادهی اوست .او آمادهی شنیدن
انتقادات است و آماده است تا نشان بدهد که م یتواند با
بازیهایش به این انتقادات پاسخ بدهد».

فالکائو :فوتباليستها
در انتخاب باشگاه آزاد نيستند

رادامل فالکائو ،مهاجم منچستريونايتد تأکيد کرد که
بازيکنان در بي شتر اوقات در انتخاب باشگاه مورد نظرشان
آزاد نيستند. این ستارهی کلمبیایی که در تابستان گذشته
با انتقالی قرضی از موناکو به منچستریونایتد پیوست ،مورد
توجه ریال مادرید نیز قرار داشت و شایعات زیادی در مورد
احتمال حضورش در سانتیاگو برنابئو به گوش میرسید.
اما او در نهایت تصمیم گرفت راهی الدترافورد شود و در
صورتی که دو باشگاه در پایان فصل به توافق برسند،انتقال
او م یتواند دایمی شود.
با این وجود ،فالکائو این موضوع را که فوتبالیس تها
م یتوانند به هر باشگاهی که دوست دارند ،بروند ،رد کرد و
ن قصد داشت به یک باشگاه برود؛
تأیید کرد که پیش از ای 
اما در نهایت سر از باشگاهی دیگر درآورد. او در گفتوگو با
نشریهی لیبرو ،در پاسخ به این سوال که بازیکنان تا چه
اندازه در انتخاب باشگاهشان آزاد هستند ،گفت« :نه ،نیستند.
وقتی مردم از من م یپرسند که چرا به فالن باشگاه نرفتم،
یا چرا در فالن باشگاه ماندم ،من فقط لبخند م یزنم؛چون
فکر م یکنند فوتبالیس تها م یتوانند جایی که بازی م یکنند
را انتخاب کنند.
من از شما روزنامهنگاران م یپرسم ،چرا ب رای س یانان
یا ایاسپ یان کار نم یکنید؟ ب رای فوتبالیس تها هم
همینطور است .شما کمتر این فرصت را پیدا م یکنید که
ب رای تیم مورد نظرتان بازی کنید .من بارها در این شرایط
قرار گرفتم .م یخواستم به یک باشگاه بروم؛ اما در نهایت
باید به باشگاه دیگری م یرفتم».

ن تورس را
ميال 
از چلسي خريد

باشگاه چلسي تأييد کرد که باشگاه ميالن فرناندو تورس،
ي که بهطور قرضي ب راي اين باشگاه بازي
مهاجم اسپانياي 
م يکرد را خريد .تورس در تابستان گذشته با انتقالی قرضی
و دوساله راهی میالن شد؛ اما نتوانست انتظارات را برآورده
کند و بهتازگی شایعاتی در مورد بازگشت او به باشگاه
دوران نوجوان یاش ،اتلتیکو مادرید ،منتشر شده است.
دو باشگاه چلسی و میالن اعالم کردند که ب رای انجام این
انتقال به توافق رسیدهاند و قرارداد نهایی روز  5جنوری
امضا خواهد شد .گفته م یشود که میالن یها قصد دارند
تورس را به اتلتیکو مادرید بدهند و در مقابل آلسیو چرچی،
مهاجم مل یپوش ایتالیایی را به تیمشان اضافه کنند.
در بیانی هی باشگاه چلسی آمده است« :فرناندو تورس با
انتقالی دایمی به میالن پیوست .او که در تابستان با
انتقالی قرضی به میالن پیوست ،روز  5جنوری قرارداد
دایم یاش را با این باشگاه امضا م یکند .باشگاه چلسی از
فرناندو بهخاطر  4سال بازی در این باشگاه تشکر وب رای
او بهترینها را آرزو م یکند».
باشگاه میالن هم با انتشار یک بیانیهی مشابه ،این خبر
را تأیید کرد.

استرلينگ:
اعتماد بهنفسمان را بهدست آورديم

رحيم استرلينگ ،ستارهی جوان ليورپو 
ل
معتقد است ،بازسازي اعتماد بهنفس اين تيم،
در نتايج خوب اخير تيمش مؤثر بوده است.
سرخها که فصل را با نتایج نه چندان خوبی
آغاز کردند ،در  6دیدار اخیرشان  11امتیاز
بهدست آوردند .آنها روز شنبه توانستند در
خانهی ب رنلی با تکگول استرلینگ به پیروزی
برسند و این مل یپوش جوانانگلیسی معتقد
است که تیمش حاال م یتواند به رتب ههای
باالی جدول فکر کند.
او به سایت باشگاه لیورپول گفت« :ما
گام به گام پیش م یرویم .در چند بازی
اخیر ،م یتوانید ببینید که بچهها اعتماد
بهنف سشان را بهدست آوردهاند .حتا در
روزهای دشوار ،م یتوانستید ببینید که ما
کنار هم هستیم و سعی م یکنیم به نتایج

مطلوب برسیم .حفظ این اتحاد ب رای ما
فوقالعاده بود و تالش کردیم آنطوری
که م یدانستیم که م یتوانیم ،بازی کنیم.
امیدوارم که این پیروزیها در دیدارهای آینده
هم ادامه پیدا کنند» .لیورپول روز دوشنبه باید
با سوانسی روبهرو شود و سپس به مصاف
سه تیم بحرانزدهی لسترسیتی ،ساندرلند و
استون ویال خواهد رفت .استرلینگ م یداند
که کسب امتیاز در این چهار دیدار ،م یتواند
تیمش را به جمع  4تیم باالی جدول نزدیک
کند« :ما به آن خوبی که م یخواستیم فصل
را شروع نکردیم .اما م یتوانیم در دیدارهای
آینده با حفظ اتحادمان ،از دورهیکریسمس
با چند پیروزی خوب عبور کنیم .م یتوانیم در
ماههای پایانی فصل ،خودمان را به جمع چهار
تیم باالی جدولبرسانیم».



ويالس بوآس:
بازيکنان چلسي به من خيانت کردند

2012
آندره ويالس بوآس ،فصل  -2011
سرمربي چلسي بود؛ ولي در اواخر فصل،
جاي خود را به روبرتو دي متئو داد .چلسي
همان فصل با مرب يگري دي متئو به
قهرماني چمپيونزليگ دست يافت .سرمربی
سابق پورتو و تاتنهام ،که در حال حاضر
مرب یگری زنیت روسیه را برعهده دارد ،در
مصاحبه با هفتهنامهی پرتگالی اکسپرسو
حرفهایی جنجالی مطرح کرد« :در
انگلستان به اندازهی کافی اشتباه مرتکب
شدم و دیگر قصد بازگشت به آنجا را ندارم.
در آنجا رسانهها نیز بهسختی به من حمله
م یکردند و از حمایت بازیکنان و مدی ران
باشگاه نیز برخوردار نبودم .در حالی که من
همیشه قصد دفاع از باشگاه و شاگردانم را

داشتم .اما وقتی به پشت سرم نگاه م یکردم،
کسی را حامی خودم نم یدیدم» .ویالس
بوآس در پاسخ به سوالی در مورد خیانت
احتمالی بازیکنان چلسی به وی گفت:
«بهصراحت م یگویم که بلی .م یتوانید از
اشلی کول هم سوال کنید .او حرفهای
من را تصدیق خواهد کرد .البته شاید عنوان
کردن این مسئله ،حاال دیگر ارزش چندانی
نداشته باشد» .الزم به ذکر است که اشلی
کول که هم اکنون ب رای  ASرم بازی
م یکند ،چندی پیش در مصاحب های گفته
بود که برخی بازیکنان چلسی که زمان
ویالس بواس ،دل به تمرین نم یدادند ،با
آمدن دی متئو کامال تغییر کرده و شکل
بازیشان به کلی متفاوت شد.



مورينيو :ميدانم کومان چه مربي خوبي است

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس ي با ستايش از
ن تأکيد کرد که م يدانست
تيم ساوتهمپتو 
رونالد کومان گزينهی مناسبي ب راي هدايت
اين تيم است. ساوتهمپتون بعد از  6بازی
بدون پیروزی در ماههای نوامبر و دسامبر،
تحت فشار بود؛ اما آنها بعد از پیروزی روز
شنبه مقابل کریستال پاالس ،به رتب هی
پنجم جدول برگشتند.
مورینیو که در زمان حضورش در بارسا به
عنوان کمک لوییس فانخال ،با رونالد
کومان همکار بود ،اعالم کرد که همیشه
این مربی هالندی را جانشین مناسبی
ب رای مائوریسیو پوچتینو در ساوتهمپتون
میدانست .او به خبرنگاران گفت« :من
رونالد را بهخوبی م یشناسم .ما با هم
کار کردیم .ما در بارسا ،در کادر فنی آقای
فانخال همکار بودیم .م یدانم که او مربی
خوبی است و ذهنیت خوبی دارد .م یدانم
که او به چهاصولی در فوتبال عالقه دارد و
دفاع م یکند .بناب راین ،وقتی او جای پوچتینو
را گرفت ،فکر کردم که اوجانشین مناسبی

است».
آقای خاص همچنین توانایی کومان در
پر کردن جای خالی ستارههایی مانند آدام
الالنا ،ریکی لمبرت،لوک شاو و دژان لوورن
که در تابستان از ساوتهمپتون جدا شدند،
مورد ستایش قرار داد و گفت« :واضح
است که آنها بازیکنان خوبی را از دست
دادند؛ اما انتخابهای خوبی هم داشتند.
آنها لمبرت را از دست دادند؛ اما گرازیانو
پله را خریدند .لوورن را از دست دادند؛ اما
آلدرویلد را خریدند .آرتور بروک را از دست
دادند؛ اما فریزر فارستر را خریدند .آنها تیم
خوبی دارند و یک مربی خوب .آنها خوب
بازی م یکنند و نتایج خوبی م یگیرند .آنها
تحت فشار نیستند؛ زی را از منطقهی سقوط
خیلی خیلی دورند .آنها تیمی نیستند که
مدعی قهرمانی باشند .بناب راین ،درموقعیت
فوقالعادهای هستند تا بتوانند فوتبال زیبایی
که م یخواهند را به نمایش بگذارند».
بازی چلسی و ساوتهمپتون دیشب با نتیجه
مساوی  1-1به پایان رسید.



فان خال :افت منچستر در نيمه دوم طبيعي بود

منچستريونايتد دیشب در زمين تاتنهام موفق
به کسب پيروزي نشد و به دومين تساوي خود
در سه بازي اخير دست يافت .یونایتد در نیمه
اول بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت اما
در نیمه دوم ورق برگشت و این تاتنهام بود که
فرصتهای بیشتری ب رای گلزنی به دست آورد.
دیداری که علی رغم خلق موقعی تهای گل
زیاد ،بدون گل به اتمام رسید .سرمربی هلندی
شیاطین سرخ ،در نشست خبری پس از بازی
در جواب خب رنگارانی که از او در مورد نقل و
انتقاالت و بخصوص عالقه یونایتد به خرید گرت
بیل سوال م یکردند گفت ":در این مورد با "اد
وودوارد"( ،مدیر اجرایی یونایتد) صحبت خواهم
کرد و ترجیح م یدهم با خب رنگاران اینگونه

مسایل را در میان نگذارم ".فان خال در مورد
بازی نیز گفت ":بازی قشنگی نبود .البته ما نیمه
اول خیلی خوب بازی کردیم و سه فرصت عالی
گلزنی را توسط ماتا ،فالکائو و فان پرسی از دست
دادیم .وقتی شما از شان سهایتان استفاده نکنید
طبعا موفق به کسب پیروزی نیز نخواهید شد.
در نیمه دوم طبیعی بود که بدن بازیکنان افت
کند .این البته فرهنگ فوتبال در انگلستان است
که بازیها برخی مواقع با فاصله یک روز برگزار
شود .هیچ فوتبالیستی نم یتواند به فاصله یک
روز به خوبی ریکاوری کند و به همین دلیل،
نیمه دوم نتوانستیم بازی خوبمان در نیمه اول
را ادامه دهیم .در مجموع امروز خیلی خوب و
موثر نبودیم".
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سینماگران در دیدار با رییس اجرایی:

در انتخاب وزیر اطالعات و فرهنگ ،دقت شود

اطالعات روز :شماری از سینماگران،
هنرمندان و فرهنگیان دیروز در روز
جهانی سینما در دیدار با رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی خواستار انتخاب وزیر
کارا در رأس وزارت اطالعات و فرهنگ
کشور شدند .آنان گفتند که برای حمایت
از فرهنگ و هنر ،بهویژه هنر سینما ،در
گزینش وزیر اطالعات و فرهنگ از دقت
الزم کار گرفته شود.
سینماگران از رییس اجرایی خواستند که
مسئولیت این وزارت به کسی واگذار شود
که برای رشد فرهنگ و هنر با تعهد و
قاطعیت از فرهنگیان و هنرمندان حمایت
کند .دکتر صحرا کریمی ،از کارگردانان
فیلمهای داستانی در این دیدار گفت که
جامعهی بدون هنر سینما ،تاریخ مصورش
ثبت ناشده میماند.
او توجه و پرداختن دولتمردان و رهبران
سیاسی یک جامعه به هنر سینمایی را
توجه به تاریخ مصور همان جامعه خواند
و گفت که عدم توجه به هنر سینما،
بیتوجهی به فرهنگ ،هنر و تاریخ مصور
دهه جنگ،
یک جامعه است .در جریان سه 
بهویژه در زمان حاکمیت طالبان ،هنرهای
نمایشی و تجسمی به طرف نابودی رفتند
و هنرمندان در گوشه و کنار دنیا پراکنده
شدند.
اکثر سالنهای تیاتر و سینما نیزدر جریان
این جنگها ویران شدند .پس از سقوط

طالبان و تشکیل حکومت جدید ،شماری از
هنرمندان با امیدواری از کشورهای خارج
برگشتند تا به کارهای هنریشان ادامه
دهند؛ اما حکومت دوران حامد کرزی،
بهویژه وزارت اطالعات و فرهنگ این
حکومت در  13سال گذشته در قسمت
رشد فرهنگ و هنر توجه نکردند.
در حال حاضر اهل هنر و فرهنگ با
مشکالت جدی مواجه اند و خواستار
حمایت دولت جدید اند .انجنیر لطف،
جوانشیر حیدری و ممنون مقصودی از
پیشکسوتان عرصهی هنر سینمایی،
دیروز در دیدار با عبداهلل با ارائهی گزارش و
تحلیلهایشان از وضعیت سینما ،خواستار
توجه جدی حکومت وحدت ملی و شخص
رییس اجرایی در این زمینه شدند.
آنان گفتند که در سیزده سال گذشته با
ی که آزادیهای بسیار قابل قدر
وجود 

در عرصهی آزادی بیان و هنر سینمایی
وجود داشتند؛ اما متأسفانه توجه جدی از
جانب دولت در عرصهی رشد هنر و علوم
سینمایی نشد .سینماگران در هماهنگی و
همنوایی با سینماگران جوان خواستار ایجاد
شهرک سینمایی در کشور شدند.
آنان همچنان خواستار ایجاد شورای عالی
فرهنگی شدند تا از این طریق زمینه
برای تولید محصوالت فرهنگی فراهم
شود .بهدنبال آن ،رییس اجرایی در پاسخ
به خواستههای سینماگران ،به حمایت
قاطعش از هنر ،سینما و سینماگران وعده
سپرد و گفت که حکومت جدید به حمایت
از ارزشهای فرهنگی و هنری کشور
متعهد است .او روز جهانی سینما را فرصتی
برای اندیشیدن و پرداختن به وضعیت
فرهنگ ،هنر و هنرمندان خواند و گفت که
برای رشد فرهنگ و هنر تالش میکند.

تجهیزات نظامی امریکا
از افغانستان به اوکراین انتقال داده نشود

اطالعات روز :مقامهای حکومتی از حکومت امریکا
خواستهاند که تجهیزات نظامی خود از افغانستان را
به کشور اوکراین انتقال ندهد و این تجهیزات را در
اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار دهد .یک مقا م اداری
ریاست جمهوری بهتازگی گفته است که امریکا قصد
دارد تجهیزات نظامی خود را از افغانستان به اوکراین
انتقال دهد.
این مقام حکومتی در گفتوگو با روسیه از این تصمیم
امریکا بهشدت انتقاد کرده و گفته است که این موضوع
بهزودی با باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا در میان
گذاشته میشود .به گفتهی او ،اکنون شماری از
کارشناسان امریکایی در افغانستان در حال بررسی مقدار
تجهیزات نظامی و چگونگی انتقال آن به اوکراین اند.
شماری از اعضای مجلس سنا نیز در نشست دیرو ز
این مجلس از این تصمیم امریکا انتقاد کردند و گفتند
که دولت به امریکا اجازه ندهد چنین تصمیمی عملی
شود .سناتوران گفتند که در حال حاضر نیروهای امنیتی
نیازمند تجهیزات نظامی اند و با توجه به امضای پیمان
امنیتی میان کابل و واشنگتن ،امریکا نباید تجهیزات
نظامی خود را از افغانستان انتقال دهد .حبیبالرحمان،
عضو مجلس سنا گفت که دولت از نیروهای خارجی،
بهویژه امریکا بخواهد که تجهیزات سنگین خود را به
اوکراین ندهند و آن را در اختیار نیروهای امنیتی افغان
قرار دهند.
اما فرمانده مأموریت جنگی امریکا در افغانستان چنین
اظهاراتی را رد کرده است .اوباما در آیندهی نزدیک در
مورد انتقال یا باقی گذاشتن تجهیزات نظامی امریکا در
افغانستان ،تصمیم میگیرد .در همین حال ،مقامهای
ریاست جمهوری گفتهاند که اشرف غنی در ماه جنوری

سال آینده به واشنگتن میرود و در این مورد با مقامهای
توگو میکند.
امریکا گف 
خبرگزاری بخدی به نقل از مقام اداری ریاست جمهوری
گزارش داده است که رییس جمهور در دیدار با اوباما از
او خواهد خواست که از انتقال وسایل و تجهیزات نظامی
به اوکراین صرف نظر کند .به گفتهی این مقام حکومتی،
این موضوع مستقیم ًا به ثبات روابط استراتژیک میان
افغانستان و امریکا ارتباط دارد.
امریکا تاکنون به گونهی رسمی در این مورد واکنش
نشان نداده است .اما پیش از این به حکومت اطمینان
داده بود که تجهیزات نظامی و جنگافزارهای نیروهایش
در افغانستان را پس از پایان مأموریت جنگی نیروهای
خارجی در این کشور ،در اخیتار نیروهای امنیتی افغان
قرار میدهد.
تانکهای زرهی ،وسایل پیشرفتهی جنگی و کشفی از
مهمترین تجهیزاتی نیروهای امریکا در افغانستان اند .در
همین حال ،شماری از کارشناسان عدم تجهیز نیروهای
امنیتی توسط امریکا را از بزرگترین اشتباهها عنوان
کردهاند .به گفتهی آنان ،عدم تجهیز نیروهای امنیتی
توسط امریکا ،باعث افزایش تلفات و ادامهی جنگ در
کشور شده است.

