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

صلح آرزوی همیشگی و دیرینهی مردم افغانستان است .صلح یعنی قطع
جنگ و دشمنی .انسانها از گذشتههای دور تا عصر حاضر به اشکال
گوناگون در پی حفظ جان و مالشان بودهاند و برای فراهم شدن چنین
شرایطی ،به گونهی اختیاری یا جبری ناگزیر از تعیین رهبر و زمامداری
بودهاند تا در مقابل حمالت گروههای بیگانه و متجاوز ،حمایت و حراست
شوند .به باور توماس هابز ،فلیسوف انگلیسی ،یکی از دالیل شکلگیری
حکومت ،جلوگیری از جنگ و کشتن در جامعهی انسانی است .به گفتهی
او ،انسانها «گرگ همدیگر اند» .از اینرو ،برای اینکه بهجان هم حمله
نکنند و همدیگر را نکشند ،نیاز به دولت و رهبری دارند .به باور هابز،
انسانها طبعا شرور و درندهخو اند .بنابراین ،گفته میتوانیم که صلح و
جنگ از پدیدههای آشنا در زندگی بشر اند.
حکومتها از هرنوعی که باشند ،چه استبدادی و چه دموکراتیک ،نخستین
وظیفه و مسئولیتشان ،تأمین امنیت و نگهبانی از جان...
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گرداب قدرت؛انسان و دولت در سیاست عرب
در
ِ

چندی پیش دادگا ِه جنایی قاهره ُحسنی مبارک ،رییس جمهور پیشین
مصر را به همراه همکاران امنیتیاش از اتهام کشتن صدها تظاهرکننده
جوانان انقالبی
در قیام جنوری  ۲۰۱۱تبرئه کرد .اما چهار سال پیش
ِ
مصر در مبارزه برای آزادی ،در پی برکناری رهبر هشتاد ساله بودند که به
مدت  ۳۰سال با سوء ادار ه بر کشور حکم رانده بود.
بهزودی پس از برکناری مبارک آنها از خود میپرسیدند ،آیا مانع
اصلی در راه آزادی ،یک انسان -یک مرد -بود یا یک سیستم .اکنون
انقالب از دسترفتهی خود اند ،متوجه شدهاند که در این
که سوگوا ِر
ِ
مدت ،آنچه با آن مواجه بودهاند ،تمام رژیم بوده است ،نه یک مرد یا
یک انسان منفرد.
ن با تأکید بر نفو ِذ گستردهی رهبران بر نهادهایشان،
رالف والدو ایمرس 
زمانی نوشته بود« :نهاد ،سایهی طوالنی یک انسان است» .این،
استداللی است پذیرفتنی .هرچند نفوذ در جهت مخالف -از...
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حمایت هوایی در جنگ؛

الزام امنیتی و
مصلحتهای سیاسی



هادی صادقی

جنرال مراد علی مراد ،فرمانده نیروهای زمینی ارتش از ضرورت
حمایت هوایی نیروهای ارتش در جنگ دانگام سخن گفته و از
قول فرمانده ارتش در والیت کنر هشدار داده که در صورت
عدم حمایت هوایی در دانگام ،تلفات نیروهای امنیتی در این
نبرد افزایش خواهد یافت .این بار نخست است که یک مقام
بلندپایهی ارتش از لزوم حمایت هوایی در یک نبرد جاری با
تروریستان سخن میگوید.
از چند روز بدینسو صدها مخالف مسلح بر ولسوالی دانگام
والیت کنر حمله کرده و جنگ سنگینی میان نیروهای امنیتی
و مهاجمان مسلح جریان دارد .تاکنون چندین تن از نیروهای
امنیتی در این نبرد کشته و زخمی شدهاند و تلفات سنگینی نیز
بر مخالفان وارد کردهاند.
عدم حمایت هوایی از نیروهای امنیتی در عملیاتهای نظامی یا
در جریان جنگ ،یک خالیگاه کالن در روند مبارزه با تروریسم
است .این خالیگاه دو سال پیش و در جریان تنشهای پیشآمده
میان رییس جمهور کرزی و ایاالت متحدهی امریکا ایجاد شد.
در آن زمان آقای کرزی نیروهای امنیتی را از درخواست کمک
هوایی از نیروهای ناتو در جریان جنگ و عملیاتهای نظامی
منع کرد .از آن زمان به بعد ،خالیگاه کالنی در جریان مبارزه با
تروریسم و سرکوب جنگجویان و مخالفان مسلح دولت ایجاد
شد و این خالیگاه فرصت خوبی را برای تروریستان خلق کرد.
تصمیم رییس جمهور کرزی در مورد منع حمایت هوایی
نیروهای ناتو در آن زمان ناشی از درک وی از نیروهای امنیتی و
شرایط جنگی کشورش نبود؛ بلکه او در یک جدال و کشمکش
سیاسی با حکومت امریکا و از روی احساسات این تصمیم
را گرفت .هرچند در آن زمان فرماندهان نیروهای امنیتی از
پیامدهای منفی این تصمیم آگاه بودند؛ اما لحن قاطع آقای
کرزی و خشم او در برابر نیروهای ناتو در افغانستان ،مجال
مخالفت با این تصمیم را از همه گرفت و در برابر این تصمیم
اشتباه سکوت اختیار شد.
این تصمیم ناسنجیده و عجوالنه هزینههای سنگینی را نیز روی
دست افغانستان گذاشت .جنگجویان طالب و دیگر گروههای
تروریستی در جریان جنگ و نبرد فرصت نفس کشیدن پیدا
کردند و نیروهای امنیتی بارها بهخاطر عدم دریافت کمک هوایی
یا مواضعشان را رها کردندیا هم در جنگ رویارو با تروریستان
کشته شدند.
نیروهای امنیتی افغانستان در انجام عملیاتهای هوایی،
خصوصا بمباران مواضع دشمن ،به نیروهای خارجی وابستهاند و
در جریان نبرد همواره این ضرورت پیش میآید.
حمایت هوایی از عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی افغانستان
تأثیر تعیین کننده بر معادالت جنگی داشت ،مخصوصا تاکتیک
جنگ پارتیزانی مخالفان مسلح و صعبالعبور بودن مناطق،
ضرورت این امر را بیشتر کرده بود .وقتی در جریان نبرد،
نیروهای امنیتی افغانستان در تنگنا و محاصره قرار میگرفتند ،یا
در نقاط دورافتاده و صعبالعبور با کمبود نیرو و جنگافزار مواجه
میشدند ،این حمایت هوایی بود که آنها را از معرکه نجات
میداد .در طول دو سال گذشته نیروهای امنیتی به دلیل عدم
حمایت هوایی قربانیهای زیادی دادهاند .بارها سربازان اردو و
پولیس در مناطق دوردست به دلیل عدم حمایت هوایی به شکل
گروهی کشتهیا زنده بهدست دشمن افتادهاند.
افسران و فرماندهان ارتش بهخوبی این ضرورت را درک
میکنند؛ اما سیاستمداران به این الزام حیاتی با هزاران
ملحوظات سیاسی مینگرند .در حال حاضر در حکومت وحدت
ملی امید اندکی وجود دارد که رییس جمهور این الزام حیاتی
را درک کند و این خالیگاه را در جریان مبارزه با تروریسم پر
کنند .مشی همکاریجویانهی رییس جمهور غنی با امریکا و
قاطعیت وی در مبارزه با تروریسم و تغییر راهبرد امریکا در
افغانستان ،زمینهی همکاریهای بیشتر را در بخش نظامی
فراهم کرده است .اکنون بر اساس رهنمود جدید باراک اوباما
به سربازان امریکایی در افغانستان ،آنها اجازه دارند در جریان
نبرد و عملیاتهای نظامی نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت
هوایی کنند و عوامل القاعده و طالبان را هدف قرار دهند .اکنون
نیروهای امریکایی برای حمایت هوایی از نیروهای امنیتی
افغانستان آمادهاند ،مشروط بر اینکه نیروهای امنیتی افغانستان
از آنها کمک هوایی بخواهند.

کابینهی جدید؛



 ۱۳وزیر از غنی ۱۲ ،از عبداهلل

کابینهی حکومت وحدت ملی  ۲۵وزارت خواهد
داشت که  ۱۳وزیر آن را رییس جمهور و ۱۲
وزیر دیگر را رییس اجرایی تعیین میکند.
مجیبالرحمان رحیمی ،سخنگوی رییس اجرایی
به صدای امریکا گفت که این تقسیمات بر اساس
موافقتنامهی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی
صورت گرفته است.
بهدنبال بروز تنشها در دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری و میانجیگری وزیر خارجهی امریکا،
محمد اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل موافقتنامهی

سیاسیای را امضا کردند که بر مبنای آن قدرت
سیاسی بهطور مساوی میان دو نامزد تقسیم
میشود .اگرچه آقای رحیمی مشخص نکرد
که داکتر عبداهلل کدام وزیران را تعیین میکند؛
اما گفته میشود که در تقسیمات انجام شده
وزارتهای داخله و خارجه به رییس اجرایی و
وزارتهای دفاع ملی و مالیه به رییس جمهور
اختصاص داده شدهاند.
با آنکه  ۸۵روز از مراسم تحلیف رییس جمهور
و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی میگذرد ،تا

حال هیچ یک از نامزدوزیران برای تأیید به مجلس
نمایندگان معرفی نشدهاند .در حالی که رسانهها از
موجودیت اختالفات میان رییس جمهور و رییس
اجرایی حکومت در گزینش نامزدوزیران خبر
دادهاند ،آقای رحیمی گفت که «بنبستی وجود
ندارد» .او گفت« ،روی تعیین نصف وزرا توافق
حاصل شده است».
سخنگوی رییس اجرایی حکومت افغانستان
همچنان گفت که «مراحل دشوار» تشکیل کابینه
سپری شده و حاال بحثها روی چگونگی معرفی

نامزدوزیران متمرکز اند .پیشتر رییس جمهور از
معرفی مرحلهوار نامزدوزیران به مجلس خبر داده
بود؛ اما به گفتهی آقای رحیمی ،گزینهی معرفی
همزمان تمام کابینه هم مطرح میشود.
ماه گذشته ،پس از آنکه نمایندگان مجلس از
انقضای مدت قانونی وظیفهی وزیران سرپرست
هشدار دادند ،رییس جمهور غنی با برکناری تمام
وزیران سرپرست ،گفت که در کابینهی نو وزیران
حکومت پیشین حضور نخواهند داشت.
(صدای امریکا)

وزارت داخله :پیروزیهای پولیس برگشتناپذیر اند

اطالعات روز :ایوب سالنگی ،سرپرست
وزارت امور داخلهی کشور مبارزهی پولیس در
برابر شورشیان طالب را ارزنده خواند و گفت
که پیروزیهای پولیس برگشتناپذیر اند .او با
اشاره به اینکه پولیس شجاعانه با تروریزم و
حامیان خارجی آنان جنگیده است ،افزود که
آنان هم اکنون جای خالی بیش از  100هزار
نیروی خارجی را پر کردهاند.
در حال حاضر مجموع نیروهای پولیس به
بیش از  175هزار تن رسیده ،اما آنان در
بخش تجهیزات سنگین و قوای هوایی با
مشکل جدی مواجهاند .عمر داوودزی ،وزیر

داخلهی پیشین چندی پیش گفته بود که در
بسیاری از جبهههای جنگ ،اعضای طالبان
سالحهای سنگینتر از نیروهای پولیس دارند.
پس از امضای پیمان امنیتی میان کابل و
واشنگتن ،اعضای شواری ملی و مسئوالن
نهادهای امنیتی همواره از امریکا خواستهاند
که نیروهای امنیتی کشور را با سالحهای
سنگین تجهیز کند .امریکا وعده داده که
نیروهای امنیتی افغانستان را پس از پایان
سال  2014تجهیز و آموزش خواهد داد.
سرپرست وزارت داخله گفت که برای داشتن
یک پولیس مجهز ،متعهد و مسلکی ،در کنار

حمايت مالى جامعهی جهانى ،حمايت قاطع
سياسى نیز نیاز است .او این اظهارات را دیروز
در مراسم تجليل از هفتهی معرفت با پوليس
در کابل بیان کرد .در این مراسم شماری از
اعضای شورای ملی ،نمایندگان جامعهی مدنی
و رسانهها نیز حضور داشتند.
سالنگی در این نشست تصوير آيندهی پوليس
را روشن و اميدوار کننده خواند و گفت که
عمدهترين عامل اين اميدوارى ،حمايت
معنوى مردم و حمايت مالى جامعهی جهانى
است .او نقش مبارزهی پولیس با تروریزم
و دستآوردها در زمینهی تعلیم و تربیهی

پولیس را ارزشمند خواند.
در خبرنامهی وزارت امور داخله به نقل از
سالنگی آمده است که طالبان در سال روان
حمالتشان را برای رسیدن به اهدافشان
چند برابر کردهاند؛ اما با شجاعت نیروهای
امنیتی تمام نقشههای آنان نقش برآب شدهاند.
لیلما احمدی ،عضو مجلس سنا در این نشست
گفت ،پیروزیهای پیدرپی نیروهای پولیس
در مبارزه با تروریزم ،تروریستان را سراسیمه
و دستپاچه ساخته و این باعث شده که آنان
برای پنهان کردن ضعف و ناکامیشان ،دست
به حملههای «کورکورانه» بزنند.

ايمل فيضى :امريکا میداند مال عمر در کراچی پاکستان است

اطالعات روز :ایمل فیضی ،سخنگوی حامد
کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور دست به
افشاگری زده و گفته است که آدرس دقیق مال
محمد عمر ،رهبر طالبان برای امریکا معلوم است؛
اما برای بازداشت وی اقدامی نکرده است .او دیروز
به پژواک گفت ،جان کری ،وزیر خارجهی کنونی
امریکا روزی به کرزی گفته بود که مال عمر در
کراچی پاکستان است.
به گفتهی او ،زمانی که جان کری سناتور بود ،در
دیداری با حامد کرزی اظهار داشت که مال عمر
در کراچی پاکستان تحث محافظت نظامیان این
کشور قرار دارد .مال عمر از سال  ۲۰۰۱بدینسو در
لیست افراد تحت تعقیب امریکا قرار داشت و این

کشور برای ارائهی معلوماتی که منجر به بازداشت
او شود 10 ،میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
دو روز پیش دریادار جان کربی ،سخنگوی وزارت
دفاع امریکا گفت ،پس از دوم جنوری این وظیفهی
دولت افغانستان است که بهدنبال افرادی مانند
مال عمر باشد .به گفتهی او ،امریکا در سال آینده
زمانی اعضای طالبان را مورد هدف قرار میدهد
که حرکت آنها تهدید مستقیم علیه امریکا و
شرکای افغانش محسوب شود.
با این حال ،سخنگوی رییس جمهور پیشین گفته
است که در سفر اخير رييس جمهور کرزى به
امريکا ،مشاور امنيت ملى امريکا در حضور رييس
استخبارات و ساير مقامهای دیگر این کشور گفت

که طالبان بعد از سال  ٢٠١٥دشمنان امريکا نيستند
و امريکا به جنگ خود عليه آنها ادامه نمىدهد؛
اما امريکا به جنگ ضدتروريزم خود ادامه میدهد.
او میگوید که مقامهای امریکایی در این سفر
به رییس جمهور گفته بودند ،بعد از سال 2014
زمانی افراد یا گروههای تروریستی را مورد هدف
قرار میدهند که بر سفارت و شهروندانشان در
افغانستان حمله کنند .فیضی گفته است که کرزی
خطاب به مقامهای امریکایی گفت که اگر کدام
حملهی انتحارى در افغانستان رخ دهد و بر اثر آن
 ٨٠-٧٠تن کشته شوند ،این برای شما حملهی
تروریستی نیست؟ مشاور امنيت ملى امريکا گفت،
نخير.

فیضی افزوده است که مشاور امنیت ملی امریکا
در این سفر کرزی در مورد اینکه اگر هزاران
تروریست در لباس طالب از پاکستان وارد
افغانستان شوند و بخشی از افغانستان در کنترول
آنان دربیاید ،موقف امریکا چه خواهد بود ،گفت که
این موضوع مربوط به افغانستان و پاکستان است و
به امریکاربطی ندارد.
سخنگوی پشین ریاست جمهوری کشور میگوید
که به همین دلیل حامد کرزی در قبال سیاست
امریکا مشکوک شد و برای امضای پیمان امنیتی
با این کشور ،شرط گذاشت .فیضی در ادامه گفته
است که به همین دلیل ،رییس جمهور کرزی با باز
شدن دفتر طالبان در قطر مخالفت شدید نشان داد.

سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد قاچاق مواد مخدر تشکیل جلسه داد

اطالعات روز :نشست سران کشورهای عضو
سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در مسکو،
پایتخت روسیه برگزار شد .اشتراک کنندگان
این نشست روی مبارزه با مواد مخدر در
افغانستان و افزایش تروریستان در منطقه بحث
و رایزنی کردهاند .خبرگزاری ایتارتاس گزارش
داده است که پیش از آغاز نشست ،رهبران این
سازمان با هم دیدار و گفتوگو کردهاند .در
همین حال ،یوری اوشاکوف ،دستیار والدیمیر
پوتین ،رییس جمهور روسیه میگوید که محور
گفتوگوی اشتراک کنندگان این نشست،

جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و افزایش
تروریزم در آسیای مرکزی ،از جمله افغانستان
است .افغانستان بزرگترین تولیدکنندهی
مواد مخدر در بین کشورهای جهان محسوب
میشود .چندی پیش سازمان ملل با نشر
گزارشی اعالم کرد که هم اکنون حدود 90
درصد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید
میشود .با وجود مصرف میلیاردها دالر برای
کاهش مواد مخدر در  13سال گذشته ،کشت
کوکنار هنوز افزایش یافته است .به تاریخ 21
عقرب سال روان ،وزارت مبارزه با مواد مخدر

و ادارهی مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان
ملل متحد با نشر گزارشی در کابل اعالم کردند
که کشت کوکنار در افغانستان در سال روان
نسبت به سال گذشته  7درصد و تولید آن 17
درصد افزایش یافته است .آنان مصروف بودن
نیروهای امنیتی در روند انتخابات را از دالیل
افزایش آن عنوان کردند.
یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر
افغانستان ،روسیه است .روسیه همواره بر
مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق آن
تأکید کرده است .مقامهای این کشور چندی

پیش گفته بودند که پس از پایان سال 2014
با حکومت افغانستان در زمینهی کاهش مواد
مخدر و جلوگیری از قاچاق آن همکاری
میکنند .سران سازمان پیمان امنیت جمعی
در نشست دیروزشان در مسکو روی مبارزه
با قاچاق مواد مخدر در افغانستان و جلوگیری
از نفوذ افراطگرایی تأکید کردند .روسیه،
قزاقستان ،قرغیزستان ،ارمنستان و تاجیکستان
کشورهای عضو این پیمان هستند .افغانستان و
صربستان سال گذشته به عنوان اعضای ناظر
به این سازمان پیوستند.

افغانستان و پاکستان توافقنام ه صلح و همکاری امضا کنند

اطالعات روز :یکی از رهبران اپوزیسیون
پاکستان میگوید که برای مبارزه با تروریزم
و بهبود امنیت افغانستان و پاکستان ،سران
حکومت دو کشور باید بهزودی توافقنامهی
صلح و همکاری را امضا کنند .او از وزارت
خارجه و دفاع پاکستان خواسته است که در
این مورد با مقامهای حکومتی افغانستان
وارد گفتوگو شوند .این اظهارات را اعتزاز

احسن ،رهبر حزب اپوزسیون پاکستان دیروز
در نشست مجلس سنای این کشور بیان کرده
است .در این نشست روی حملهی اخیر افراد
مسلح در پشاور پاکستان نیز بحث و رایزنی
شده است .چند روز پیش یک گرو ه شش
نفری افراد مسلح بر یک مکتب نظامی در
پشاور پاکستان حمله کردند و بیش از 130
تن را به قتل رساندند.

در این رویداد حدود  150تن دیگر زخمی
شدند .بهدنبال آن ،راحل شریف ،رییس ستاد
مشترک ارتش پاکستان وارد کابل شد و با
اشرف غنی ،رییس جمهور کشور مذاکره کرد.
رییس جمهور در این دیدار تروریزم را دشمن
افغانستان و پاکستان خواند و گفت که دو
کشور برای مبارزه با آنان باید صادقانه عمل
کنند.

مقامهای حکومتی همواره گفتهاند که النههای
تروریزم در خاک پاکستان اند و از آنجا علیه
افغانستان تمویل و تجهیز میشود .با این
حال ،اعتزاز احسن در نشست مجلس سنای
پاکستانطالب را پدیدهی غیرانسانی توصیف
کرد و گفت که حیوانات بر همنوعشان رحم
میکنند؛ اما طالبان تروریست از چنین ویژگی
برخودار نیستند.

دو شهروند خارجی در عملیات ارتش کشته شدند

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی کشور
اعالم کرد که در عملیات ارتش در دو
والیت ،دو شهروند خارجی کشته شدهاند .در
خبرنامهی دفتر رسانههای این وزارت آمده
است که در این عملیات  5شورشی طالب
نیز کشته شدهاند .اما در این خبرنامه در مورد
هویت کشته شدگان خارجی جزئیات داده
نشده است.

در خبرنامه آمده است که  7شورشی دیگر
در این عملیات زخمی شده و  49حلقه ماین
نیز کشف و خنثا شدهاند .این عملیات در دو
روز گذشته به منظور استقرار صلح و آرامش
در مربوطات والیتهای کاپیسا و نیمروز
راهاندازی شدهاند .بر اثر شلیک سالحهای
ثقیل از سوی شورشیان طالب در این
درگیری ،یک افسر اردوی ملی کشته شده

است.
اخیراً تلفات شورشیان طالب در عملیات
نیروهای امنیتی در شماری از والیتها
افزایش یافته است .چندی پیش وزارت
دفاع ملی اعالم کرد که در عملیات نیروهای
امنیتی در شماری از والیتها ،از جمله کنر،
دستکم  141شورشی طالب کشته و چندین
تن دیگر زخمی شدند .از میان  142تن60 ،

تن آنان در کنر کشته شده بودند.
درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان از
چندی بدینسو در کنر ادامه دارد .مقامهای
امنیتی گفتهاند که نیروهای امنیتی در این
درگیری پیشروی خوبی داشتهاند .دیروز
مسئوالن محلى والیت کنر گفتند که
عملیات در این ولسوالی افزایش یافته و
نیروهای امنیتی کشور در حال پیشروی اند.

ِ
دشوار صلح در افغانستان
راه
ِ
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از دست منافع شما...

صلح آرزوی همیشگی و دیرینهی مردم افغانستان
است .صلح یعنی قطع جنگ و دشمنی .انسانها از
گذشتههای دور تا عصر حاضر به اشکال گوناگون در
پی حفظ جان و مالشان بودهاند و برای فراهم شدن
چنین شرایطی ،به گونهی اختیاری یا جبری ناگزیر از
تعیین رهبر و زمامداری بودهاند تا در مقابل حمالت
گروههای بیگانه و متجاوز ،حمایت و حراست شوند.
به باور توماس هابز ،فلیسوف انگلیسی ،یکی از دالیل
شکلگیری حکومت ،جلوگیری از جنگ و کشتن در
جامعهی انسانی است .به گفتهی او ،انسانها «گرگ
همدیگر اند» .از اینرو ،برای اینکه بهجان هم حمله
نکنند و همدیگر را نکشند ،نیاز به دولت و رهبری
دارند .به باورهابز ،انسانها طبعا شرور و درندهخو اند.
بنابراین ،گفته میتوانیم که صلح و جنگ از پدیدههای
آشنا در زندگی بشر اند.
حکومتها از هرنوعی که باشند ،چه استبدادی و چه
دموکراتیک ،نخستین وظیفه و مسئولیتشان ،تأمین
امنیت و نگهبانی از جان و مال شهروندان است .در
دنیای مدرن با توجه به تغییرات و تحوالتی که در
نظام بینالملل و سیستم حکومتها بهوجود آمده،
ارزشهایی مانند دموکراسی ،آزادی بیان ،حقوق
بشر و حقوق شهروندی بدون صلح و امنیت ممکن
نیستند؛ زیرا در نبود این مهم ،تحقق این ارزشها
ناممکن است .پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای
جهان برای نظم بخشیدن به روابط بینالمللی و آوردن
امنیت جهانی ،سازمان ملل متحد را بهوجود آوردند.
این سازمان ،اولین وظیفهاش تأمین صلح و امنیت
سرتاسری و جلوگیری از جنگ و ایجاد روابط دوستانه
میان دولتهاست .با وجود پیشرفتهای علمی،
سیاسی و تکنولوژیک در دنیای مدرن ،هنوز هم جنگ
و درگیریها پایان نیافتهاند.
افغانستان از جملهی کشورهایی است که تاریخ آن
بیشترین حکایت را از جنگ و ناامنی دارد .این
کشور از زمانی که به این نام مسما گردیده ،همواره
دستخوش تغییرات و تحوالت بوده است .این کشور
توتاز قرار
را گاهی ابرقدرتهای جهان مورد تاخ 
دادهاند و گاهی هم ساکنان شمال و جنوب آن به سر
و کلهی یکدیگر کوبیده و ادعای برادر بزرگی علیه
هم سر دادهاند .هریک از قدرتهای استعماری پس از
شکست در افغانستان ،همواره اوضاع را زیر نظر داشته
و بهخاطر اهداف سیاسی و منافع خویش ،در امور این

کشور دخالت نموده و از شعلهور شدن جنگ در این
مرزوبوم سود بردهاند.
تاریخ این سرزمین گواه است که در مقابل هر کشور
و قدرتی که به افغانستان حمله کرده است ،مردم
افغانستان با اتحاد از خاکشان دفاع کردهاند .اما پس
ت دادن آنها ،از اتحا د خبری نبوده و برای
از شکس 
گرفتن قدرت جنگیدهاند .این بزرگترین اشتباهی
است که تا هنوز در آتش آن میسوزیم .با وجودی
که قرنها از شکلگیری دولت-ملتها میگذرد ،ما
هنوز ملت نشدهایم .آگاهان و صاحب نظران برای ملت
شدن چند مؤلفه را برشمردهاند :دین ،زبان ،فرهنگ و
سرزمین مشترک .اما این پرسش همچنان وجود دارد
که چرا با وجود این مؤلفهها ،هویت ملی در افغانستان
همواره با مشکل مواجه است؟
بهطور نمونه ،ایاالت متحدهی امریکا کشوری است
که از مهاجران ملیتهای دیگر تشکیل شده است
و از تنو ع قومی ،فرهنگی و زبانی برخوردار میباشد،
ولی با تمام این تفاوتها ،یک ملت قوی را تشکیل
دادهاند .همدیگرپذیری و کنار گذاشتن مسایل قومی
و فرهنگی سبب شده است که همهی آنها خود را
وابسته و متعهد به سرزمین و منافع ملیشان بدانند.
اما در افغانستان از اینکه الگوی ملتسازی بر
برتری تباری استوار بوده است ،ما هنوز به مرحلهی
ملتشدن نرسیدهایم .این نوع ملتسازی ناشی از حس
برتری نژادی است که دیگران را مستحق اطاعت از
ارزشهای فرهنگی خودش میداند .این مسئل ه نه تنها
گرهی را نگشوده ،بلکه خود تبدیل به یک مشکل
بزرگ شده است.
مردم افغانستان سالها در آتش جنگ داخلی میسوزند
و از آن رنج میبرند .بعد از «کنفرانس بن» فصل
ی جهانی از تأمین
جدیدی در کشور پدید آمد ،جامع ه 
صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان حمایت کردند
و بعد از دو دهه جنگ ،یک دولت فراگیر ب هوجود آمد
و مردم از این دستآورد مثبت توقع و دلخوشیهای
فراوانی داشتند ،تا در سایهی این نظام جدید ،نفس
راحتی بکشند .اما این رویا تحقق نیافت .طالبان که
گمان میرفت از مقاومت بازماندهاند ،دوباره جان گرفتند
و روزبهروز قویتر شدند .اما دولت بدون ارادهی قاطع
سیاسی و تعریف درست از دشمن ،بهجای مبارزهی
جدی با طالبان ،اعضای این گروه را برادران ناراضی
خواند و سیاستهای ضد و نقیضی را در برابر آنها

پیش گرفت .پاکستان را که به عنوان حامی طالبان
شناخته میشود و النههای تروریسم و طالبپروری در
آن فعال میباشند ،گاهی دوست خطاب میکند ،گاهی
حامی تروریسم .حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
کشور این گروه را که جنگ نیابتی و استخباراتی
پاکستان را در افغانستان پیش میبرد و از هرگونه
جنایت و فاجعهآفرینی دریغ نمیورزد ،برادر ناراضی
ف سیاسی.
خواند و اشرف غنی مخال 
نه برادر ناراضی خواندن طالبان ره بهجایی بر د و نه
مخالف سیاسی خواندنشانمعجزهای میتواند .برای
آوردن صلح و امنیت در افغانستان ،یک راه بیشتر
نداریم و آن این است که باید یک ارادهی قاطع
سیاسی در مبارزه با طالبان و پدیدهی دهشتافگنی
داشته باشیم و برای بازگشایی مکتبها و باال رفتن
ق تحت نفوذ طالبان،
سطح دانش و آگاهی در مناط 
اقدام کنیم ،تا نسل جدید از دانش و آگاهی محروم
نشوند .اگر چنین نشود ،روند پرورش طالبان و افکار
طالبانی در کشور ادامه مییابد.
دولت افغانستان با درس گرفتن از تجربهی سیزده
ساله ،نباید پس از این هزینههای مادی و جانی
جنگافروزی طالبان را تحمل کند .کارکرد شورای
عالی صلح مؤثر نیست و سیاست برادرخواندگی و
تضرع با طالبان نیز دستآورد مثبتی نداشته است.
بنابراین ،نباید حکومت وحدت ملی اشتباهحامد کرزی
را تکرار کند و جنایتهای گروه طالبان را تحت نام
مخالفان سیاسی کتمان کند .مخالف سیاسی خواندن
این گروه جنایتکار که در بند رویکرد سیاسی نمیباشد
و به آن باور ندارد ،یک اشتباه است .مخالف سیاسی
از راه سیاسی در پی حل مشکالت است ،نه از طریق
انتحار ،انفجار و تخریب پلها و جادهها .مخالفان
سیاسی ،مردم کشور را نمیکشند و با این شیوه مبارزه
نمیکنند .اگر اشرف غنی طالبان را مخالف سیاسی
افگنی این
تلقی میکند ،قتل مردم بیگناه و هراس 
گروه را چه عنوانمیدهد؟
سیاست سیزده سالهی دولت در مبارزه با طالبان بهطور
کلیاشتباه بوده است .الزم است که حکومت با تجهیز
نیروهای امنیتی و دشمن خواندن طالبان ،این گروه را
بهطور جدی سرکوب نماید؛ زیرا این عمل از طرفی
به نیروهای امنیتی و ارتش ملی روحیه میدهد و از
جانب دیگر ،باعث تضعیف و از بین بردن نهایی گروه
طالبان میشود.

مایکل تودارو میگوید که همیشه درستی سیاست اقتصادی یا استراتژیهای
اقتصادی نیست که مسیر توسعه را تعیین میکند ،بلکه منافع گروههای
قدرتمندی نظیر زمینداران بزرگ ،بانکداران ،تولیدکنندگان خارجی،
اتحادیهها و صنفهای قدرتمند ،صاحبان صنایع شهری و ...هستند که
تعیین کنندهی مسیر توسعه اند .اینکه کشورهای رو به توسعه ،سالهاست
رسیدن به رفاه را هدف قرار دادهاند و به آن نمیرسند ،به معنای این است که
درون این کشورها ،تنش و تقابل منافع گروهی یا گروههای همسو با منفعت
جمعی وجود دارد .مایکل تودارو عرض میدارد که این وضعیت خود بیانگر
تاریخ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی همچو جوامع است.
به نظر من ،این مایکل تودارو راست گفته است .وضعیت کنونی افغانستان،
مصداق واقعی نظریهی اوست .اینجا حرف از درست بودن یا نادرست بودن
استراتژی و سیاست نیست ،حرف از همسویی منافع گروههای مقتدر جامعه
است که ابتذال بحران در افغانستان ،هر روز وسیع و وسیعتر میشود .تاریخ
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ما که بدون شک نقش برجستهای در شکلدهی
منافع قدرتمندان فعلی دارد ،سیاه است .ما نه گذشتهی اقتصادی خوبی
داریم که منش اقتصادی فعلی ما از آن رنگ بگیرد و به دل چنگ بزند
و نه گذشتهی سیاسی خوب .وضعیت اجتماعیمان هم به همان اندازه که
سیاست و اقتصاد گذشتهی ما آشفته بوده ،خراب است .اگر بپرسید که مث ً
ال
کجای اقتصاد ما خراب است؟ من هنگ میکنم .مولوی گوگل هم در این
زمینه با من یار نیست که مثل آن وزیر صاحبعقل ،بروم و از گوگل بپرسم
که کجای اقتصاد من خراب است و او هم جوابی در سرحد یک تحقیق
علمی برایم بیرون بدهد و بگوید که برادر من! اقتصاد از جاهای مختلف
خراب است .مث ً
ال ،شما دولتی دارید که در آن یک پارلمان نفس میکشد.
یک مشرانو جرگه ،مشر مشر کرده شهر را میآراید و یک کابینه که وزیران
رنگارنگ با میزان وابستگی متفاوت به ارزشها .این کابینه در آخر هر سال
یا شروع هر سال ،مبلغ مورد نیاز برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود را
به وزارت مالیه میسپارد .وزارت مالیه ،پیشنهاد کل این وزارتها را جمع
کرده و تحت نام برنامهی مالی سال آینده ،به مجلسارسال میکند .مجلس
نمایندگان آن را سبک و سنگین میکند .اینکه نمایندگان مجلس در تحلیل
و بررسی بودجهی یک سالهی حکومت ،چه معیارهایی را در نظر میگیرند،
برمیگردد به نوع رابطهی هریک از وکیالن با وزارتهای مربوطه .اگر به
قول تودارو ،منافع یک یا جمعی از وکیالن با هریک از وزارتها روی یک
خط قرار داشت ،بودجهی پیشنهادی تصویب میشود .اگر احیان ًا ،گذشتهی
وکیالن و شخص وزیر یا معینان وزارت ،خبر از تقابل منافع یا تضاد رابطه
بدهد ،هزار سوراخ برای وارد کردن اعتراض در طرح پیشنهادی پیدا میشوند
که وکیالن برای مدتی ،وزارت مذکور را َجور بدهند .جدا از اینکه بودجهی
یک سالهی یک وزارت با توجه به کدام معیارها و ارزشها برآورد میشود،
رد پای تقابل یا همسویی منافع گروهی ،قومی ،سمتی و حزبی را میتوان در
رد و تصویب بودجهی مالی یک ساله پیدا نمود .مجلس نمایندگان و مجلس
سنا ،بودجهی مالی پیشنهادی سال  1394را دارای نقص خوانده و از وزارت
مالیه خواهان برطرفی نواقص از طرح مالی شدهاند .در این قسمت مایکل
تودارو نظری ندارد؛ اما من مطمئنم که این رد کردنها نه از روی بررسی
بر اساس معیار و ارزش ،بل برای انبار کردن اعتبار است .اعضای مجلس
نمایندگان فعلی و مجلس سنای فعلی ،تازه به این دو شورا نرسیدهاند ،سال
قبل هم بودند و سال قبلتر از آن هم بودجههای ساالنهی وزارتخانهها را
پاس میکردند .اگر در بودجهی مالی سال آینده ،نشانی از طرحهای مبتنی
بر توسعهی متوازن نیست و هردو مجلس حداقل به همین دلیل هم آن را رد
کرده ،آیا در سالهای گذشته و پیشتر از آن ،این مقوله رعایت شده بود؟ آیا
مجلس نمایندگان و سنا ،سالهای قبل نمیفهمیدند که باالخره روزی باید
در مقابل نگاه متفاوت و درجهدار نسبت به والیتها ایستاد و اعتراض کرد؟
اگر میفهمیدند ،چه چیزی «سوراخ اعتراض میکن» اعضای این دو مجلس
را کور کرد؟ چه رنگی بر چشمان این عزیزان نشست که بودجههای مالی
ساالنهی پر از نواقص به تصویب اینها رسیدند؟ چه دردی از اینها درمان
شد که درد تبعیض در تخصیص پول برای والیتها را فراموش کردند؟
مگر میزان ساختوساز ،سرمایهگذاریهای عامالمنفعه یا کمکهای مستقیم
و غیرمستقیم دولت به والیتهای جنوبی ،مرکزی و شمالی باهم متناسب
اند؟ بدون شک که نه! حتا پاسخ خود عمر زاخیلوال هم منفی خواهد بود ،چه
رسد به این محلالن سبکپندار بودجه در این دو مجلس! اگر متناسب بود،
رییس جمهور فعلی از زندان مرکزی حرف نمیزد ،هرچند که او خود در وفای
به عهد ،ناکام است.
به همین راحتی مولوی گوگل در این زمینه متأسف است و نمیتواند به ما
معلومات بدهد .این ماییم که باید درک کنیم ،چرا آب صحی نداریم؟ چرا
معارف ما لنگ است و مقداری از پول معارف برای طالبان فرستاده میشود؟
چرا وقتی مریض میشویم ،باید به هند و پاکستان برویم تا معالجهیمان
کنند؟ چرا زندگی شاهانه در افغانستان از آن کسانیست که یا مافیای مواد
مخدر اند ،یا غاصبان زمین و سواران خر خزانه یا بیتالمال؟ همانگونه که در
معرفی کابینه تقابل منافع نقش بازدارنده دارد ،میتواند در رد و تصویب طرح
مالی سال آیندهی حکومت نیز نقش داشته باشد .حتا ما روشنفکرانی داریم که
برای حفظ همسویی منافع خود با یکی از خردهثروتمندان کشور ،حاضر اند
روی تمام باورهای خویش بشاشند!
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افغانستاندرنگاه
کارشناسان:
نیروهای ناتو بدون
حل مشکل ،افغانستان را
ترک میکنند

انسان و دولت در سیاست عرب
نایل شاما
مترجم حکمت مانا

منبع :خبرگزاری بینالمللی روسیه «ریا نووستی»
در میزگردی از سوی وزارت خارجهی روسیه (روسیهی امروز) کارشناسان روس یکصدا
نتیجهگیری کردند که نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک میکنند؛ اما آنها «میراث
بد» و سراسر ناامنی را از خود برجامیگذارند.
مأموریت جنگی امریکا و متحدان آن (ناتو) بهصورت رسمی در هفتم دسامبر ماه جاری
خاتمه یافت .ائتالف اکنون آماده است تا نیروهای خود را از این کشور تا پایان سال
جاری خارج کند .بعد از این ،فقط به تعداد چند هزار نیروی نظامی امریکا در افغانستان
باقی میمانند ،تا اردو و پولیس ملی افغانستان را که بعد از این مسئولیتکامل تأمین
امنیت را به عهده خواهند داشت ،آموزش دهند.
بیثباتی
میخاییل کوناروفسکی ،محقق برجستهی مرکز تحقیقات شرق آسیا در سازمان
همکاریهای شانگهای و استاد دانشگاه وزارت خارجهی روسیه گفت که «آنها
(امریکاییها) کشور را ترک میکنند .حضور کنونی آنها همزمان است با وضعیت
سنگین و دشواری که برنامهی آنها برای مبارزه با تروریزم تکمیل ناشده باقی مانده
است .به باور عموم ،آنها از نقطه نظر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان شکست
خوردهاند .با این حال اما هستهی اصلی «القاعده» نابود شد؛ در حالی که طالبان در
ردیف دوم سازمان القاعده ،فعالیتهای خود را ادامه دادهاند».
در میزگرد وزارت خارجهی فدراسیون روسیه [ ]МИД РФیکی از کارشناسان
خاطرنشان کرد که ناتو تالش کرد با فدراسیون روسیه در ارتباط به جنگ افغانستان،
به مرحلهای از همکاری دست یابد .این کارشناس افزود ،غرب موفقیت مبارزات خود
را در ایجاد و توسعهی دموکراسی ،پرداختن به آموزش و پرورش ،حقوق زنان ،کاهش
گومیر کودکان و افزایش استندردهای زندگی شهروندان در افغانستان میداند.
مر 
کوناروفسکی افزود« :در همین حال ،ثبات اساسی در کشور بهوجود نیامده .خروج آنها از
افغانستان همزمان مؤید میراث بینهایت بد است؛ چرا که مشکالت اقتصادی ،اجتماعی
و منطقهای هنوز حل نگردیده است».
فرضیهی جنگهای داخلی
سردبیر مجلهی «مشکالت استراتژیک ملی» مؤسسهی روسی مطالعات استراتژیک آژار
کورتوف گفت ،امریکاییها به خواستههای اصلی خود نرسیدند.
افغانستان اواسط
پایان سال ،2014
کورتوف افزود« :بهخاطر داشته باشیم که
ِ
افغانستان ِ
ِ
دههی  90نیست .الزم است بهخاطر بیاوریم که در آن زمان [دههی  ]90جامعه و
قدرت در مرحلهی فروپاشی بزرگ و هر جومرج قرار داشتند .صرف نظر از تالشهای
امریکاییها ،این بدان معنا نیست که راهبرد نظامی آنها موفق شدند .آنها نتوانستند
توسعهی نسبت ًا صلحآمیز را حتا برای یک دورهی زمانی کوتاه ایجاد کنند .بخشی از مردم
افغانستان دیگر نمیخواهند که جامع هیشان به دورهی جنگهای داخلی دههی 90
برگر دد .آنها طرفدار آرامش در برخی از مناطق کشور اند».
در ارتباط به وضعیت افغانستان کنونی ،ستاد کل به این نظر است که «امکان دارد
همهچیز به هدر برود ،اگر یکبار دیگر شرایط برای شروع یک جنگ داخلی دیگ ر مهیا
شود .این شرایط زمانی پیش خواهد آمد که پس از خروج نیروهای امریکایی و متحدانش
از این کشور ،دولت مرکزی تضعیف شود».
رشد تولید مواد مخدر
کورتوف همچنین یادآوری کرد ک ه نیروهای مرزبا ن روسیه در مرزهای ازبکستان،
ترکمنستان و تاجیکستان اقدامات بزرگی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر روی
دست گرفتهاند .این کارشناس افزود« ،فکر میکنم که این خطر (رشد مواد مخدر) پس
از خروج نیروهای امریکایی و متحدان غربی آنها ،افزایش مییابد».
وی همچنین افزود که «در حال حاضر اگر به گفتههای مقامهایمرزی گوش دهیم،
آنها همواره انگشت اتهام را به طرف یکدیگردراز میکنند که مواد مخدر از طریق
قلمرو شما وارد میشود :تاجیکستان به ترکمنستان هشدار میدهد که آنچه از زبان شما
برمیآید ،حقیقت ندارد ،متوجه ایران باشید .و ازبکستان رسم ًا و مثل همیشه در این
ارتباط سکوت اختیار میکند».
در همین راستا ،کورتوف افزود ک ه درک این واقعیت بسیار سخت است .از آنجایی که در
این مناطق هیچ ابزاری برای اطمینانبخشی وجود ندارد و تمام قضاوتها و گزارشها،
مشکوک اند ،قضاوت در بارهی مبارزهی اثربخش نیروهای امنیتی مرزی ،تنها میتواند
تقریبی باشد.
به باور کورتوف ،در صورتی که دولت افغانستان برای شهروندان شغل ایجاد نکند،
آنها «برای اکمال نیازهای غذایی خانوادههای خود ،به برداشت محصو ل تریاک رو
میآورند که بتوانند به هر نحوی مایحتاجشان را فراهم کنند و کشت تریاک نسبت به
هر محصول کشاورزی دیگر ،طوالنیتر خواهد شد».
خروج نیروهای ناتو باعث میشود دولت افغانستان نیروهای امنیتی خویش را برای
نتیجه نیروهای کمتری خواهد داشت که علیه کشت و
تأمین امنیت بهکار اندازد و در 
قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند .به گفتهی کورنوف« ،در آن صورت ،منتظر سیالن مواد
مخدر باشیم».

چندی پیش دادگا ِه جنایی قاهره ُحسنی مبارک ،رییس
جمهور پیشین مصر را به همراه همکاران امنیتیاش از
اتهام کشتن صدها تظاهرکننده در قیام جنوری ۲۰۱۱
جوانان انقالبی مصر در
تبرئه کرد .اما چهار سال پیش
ِ
مبارزه برای آزادی ،در پی برکناری رهبر هشتاد ساله بودند
که به مدت  ۳۰سال با سوء اداره بر کشور حکم رانده بود.
بهزودی پس از برکناری مبارک آنها از خود میپرسیدند،
آیا مانع اصلی در راه آزادی ،یک انسان -یک مرد -بود
انقالب از دسترفتهی
یا یک سیستم .اکنون که سوگوا ِر
ِ
خود اند ،متوجه شدهاند که در این مدت ،آنچه با آن مواجه
بودهاند ،تمام رژیم بوده است ،نه یک مرد یا یک انسان
منفرد.
رالف والدو ایمرس ن با تأکید بر نفو ِذ گستردهی رهبران بر
نهادهایشان ،زمانی نوشته بود« :نهاد ،سایهی طوالنی
یک انسان است» .این ،استداللی است پذیرفتنی .هرچند
نفوذ در جهت مخالف -از پایین به باال -نیز حرکت
میکند ،مگر نه؟
به زبان دیگر ،میتوان مسئله را بهصورت یک پرسش
مطرح کرد :میان نهاد و انسان ،کدام یک نفوذ بیشتری
بر دیگری اعمال میکند؟ بهطور مثال ،در سیاست ،آیا
یک انسان در درون یا بیرون از یک اداره میتواند رژیم
ریشهداری را که بهشدت توسط منافع ،منابع تفنگ و
میکروفون حفاظت میشود ،بازسازی یا عوض کند؟ یا یک
کردن افراد
سیستم بهناچار میتواند با مجبور به مطابقت ِ
در باال ،با راه و دکترین خود ،پیروز شود؟
عربها تاریخ خود را بر اساس انسانها -مردها -روایت
میکنند ،نه ایدهها .در قصهها و اسطورههایشان ،آنها به
مردم توجه میکنند ،دنبال قهرمانان -مردان شجاع ،نجبا
و کاریزما -هستند و اگر الزم بود ،آنها را جعل میکنند
مدرن
و سپس ستایش میکنند .اما سیستمهای پیچیدهی ِ
اداره ،چنان قدرتمند اند که در راهروهای دستگا ِه دولتی،
مقاماتِ عرب در ساختار دولت ذوب میشوند ،خصیههای
ذاتی و غیرمتعارف خود را از دست میدهند و غرور
ویژهی خود را در تبدیل شدن به نگهبانان سرسخت
سیستم مییابند .اینگونه آنها و سیستم یکی و شبیه
هم میگردند .بشاراالسد را در نظر بگیرید .چند ماه بعد
پزشک تحصیلکردهی غرب جانشین
از آنکه این چشم ِ
«گزارش واشنگتن در امور
پدرش شد ( ۲۰۰۰میالدی)
ِ
«اتاترک مدرن» نامید که میخواهد
خاور میانه» او را
ِ

«انقالب فرهنگی» در سوریه بهراه اندازد؛ نیویورک تایمز
او را به عنوان یک «دکتر جوان خجالتی» به تصویر کشید.
اکنون پس از یک دهه بودن در قدرت ،اس ِد «خجالتی» به
یک جنگجو و دیکتاتور ددمنش تبدیل شده است که در
نوع خود نادر است.
بهراستی در جهان عرب این سیستم بود که انسان را تسخیر
و مقهور خودش کرد .همه را؛ دوست و دشمن را یکسان.
هیچ شخصیت مقتدری مثل ماندال و گورباچف در تاریخ
مدرن عرب وجود ندارد .حتا خردهاصالحطلبان ،خودیها،
آنانی که در لحظههای معین معتقد به رویکرد تدریجی و
گرداب دستگاه
محدو ِد اصالحات بودند ،بهزودی به درون
ِ
درب
دولت لغزیدند و قورت شدند .دولتِ عربی مثل یک ِ
گردان بوده است که در آن چهرههای در رأس قدرت اغلب
سیستم استحکامیافته در زیر ،نه .با وجود
تغییر میکنند؛ اما
ِ
شکستهای شدید در اقتصاد و توسعه ،این دولتِ بیرحم
و «دراکونی» ( *)draconianپابرجا باقی مانده و میل
و تواناییاش را در جهتِ حفظِ منافع خویش و به حاشیه
راندن دموکراسی به هر قیمتی به نمایش میگذارد.
این قابل درک است .برای اینکه اوال قدرت در دولتهای
استبدادی هم گمراهکننده و هم اعتیادآور است .سیاستمدار
پیشین مصر ،پطرس پطرس غالی در مورد تأثیرات قدرت
گفته بود«:برای من اتوریته چیزی مثل مخدر شد ...مزهی
نوشیدنی با ۵۰
خاصی دارد؛ شبیه نوشیدنی الکولی است،
ِ
درصد الکل که گلو را میسوزاند ».دوما ،دولت عربی
بنیا ِد یک شبکهی حمایتی قوی و غولپیکری را گذاشته
است که توسط ارتشی از مشتریان ،بهرهبرداران ،عوامل،
واسطهها و وابستگان حفظ میشود .اینها سربازان سیستم
پایین منابع ،و از پایین به با ِال
اند .با حرکتِ از باال به ِ
وفاداری و تسلیم ،سیستم در برابر همهی مشکالت تاب
آورده است.
ارتجاع و واپسگرایی فوقالعادهی دولتهای عرب،
پژوهشگران تحوالت دموکراتیک را واداشته است ،صفات
ِ
استثنایی منطقه را بررسی کنند :مصئونیت این دولتها
ک و همآغوشی طوالنیمدتش
از حاکمیت دموکراتی 
با استبداد و راهزنی .البته بعضا بر اثر فشارهای متقابل
نیروهای داخلی و خارجی لحظات درخشانی برای
اصالحات بهوجود آمدهاند .با این حال ،دولتهای عرب
هوشمندانه خود را با رخدادها تطبیق داده و همواره با
ارائهی بستههای سخاوتمندانه از امتیازات و وعدهها ،در

واقع با چنگ و دندان به رقبای خود حمله کردهاند .به این
ترتیب ،اکثر حملهها را خنثا و پارگیهای سیستم را ترمیم
کردهاند .در نهایت به همانجایی برگشتهاند که همیشه
بودهاند:مسلط و اصالحنشده.
لحظهی تحری ِر مصر
مدرن مصر بهترین
دولت
عرب،
در میان دولتهای
ِ
نمونهی این ارتجاع و واپسگرایی است .این دولت که
پس از کودتای  ۱۹۵۲بهدست «افسران آزاد» تأسیس
شد ،برای چندین دهه شکستناپذیر و ماورای طبیعی به
نظر میرسید .این دولت نه تنها یک «دولت عمیق» است
(مفهومی که در ابتدا برای توصیف نیروهای ضددموکراسی
در سیستم سیاسی ترکیه بهکار میرفت) ،بلکه همچنین
وسیع و مرتجع است .شبیه اختاپوس غولپیکر با شاخههای
گسترده در هر جهت ،دولت مصر ریاستشبکهی عظیمی
از مناف ِع تثبیت شده و وفاداریهای ریشهدار را به عهده
دارد و صاحب زرادخانهی عظیم اسلحه است .این دولت،
متشکل از یک بروکراسی ورمکرده و ارتش بزرگی است
که یک امپراتوری اقتصادی را کنترول میکند .به عالوه،
اخیرا متحد بخشهایی از طبقهی تاجران شده که منافع
اقتصادیشان وابسته و گرهخورده به نهادهای دولتی است.
مهمتر از اینها ،این دولت مولد فقر و بیعدالتی است و
در آغاز قرن بیست و یکم به نظر میرسد روزگاراش بهسر
آمده است.
زدن دولت
بیتردید ،بزرگترین فرصت برای برهم ِ
استبدادی مصر و تأسیس دولتِ هماهنگتر با عص ِر مدرن،
ِ
در اوایل سال  ۲۰۱۱به میان آمد .در طول  ۱۸روز قیام
بزرگ ،تظاهرکنندگان نه تنها برای برکناری مبارک ،بلکه
همچنین برای خوشبینیهای بیکران خویش و سقوط
کل رژیم فریاد زدند .مبارک از قدرت کنار رفت .اما به
دولتش -که توسط شورای عالی نیروهای مصلح نمایندگی
میشد -مهلتی برای سرپرستی پروسهی انتقال به حکومت
دموکراتیک داده شد .بهزودی معلوم شد که این فقط تغییر
و تبدیل رهبری است و در حقیقت ،سیستم ،مبارک را نه
برای سرنگونی رژیم ،بلکه برای حفظ آن کنار زده است.
کنارهگیری مبارک ،مارشال حسین طنطاوی ،وزیر دفا ِع
باوفای او را بر کرسی نشاند .مثل بیشت ِر مستبدان عرب،
مبارک افراد وفادار به خود را در نهادهای کلیدی نشان د و
آنها هرچه بیشتر مطیع او بودند ،زمان بیشتری در مقام
...ادامه در صفحه 5
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گرداب قدرت؛...
در
ِ

عربها تاریخ خود را بر اساس انسانها -مردها -روایت
میکنند ،نه ایدهها .در قصهها و اسطورههایشان ،آنها به
مردم توجه میکنند ،دنبال قهرمانان -مردان شجاع ،نجبا و
کاریزما -هستن د و اگر الزم بود ،آنها را جعل میکنند و سپس
مدرن اداره ،چنان
ستایش میکنند .اما سیستمهای پیچیدهی
ِ
ِ
مقامات عرب در
قدرتمند اند که در راهروهای دستگا ِه دولتی،
ساختار دولت ذوب میشوند ،خصیههای ذاتی و غیرمتعارف خود
را از دست میدهند و غرور ویژهی خود را در تبدیل شدن به
نگهبانان سرسخت سیستم مییابند .اینگونه آنها و سیستم
یکی و شبیه هم میگردند .بشاراالسد را در نظر بگیرید.
ِ
پزشک تحصیلکردهی غرب
چند ماه بعد از آنکه این چشم
«گزارش واشنگتن در امور
جانشین پدرش شد ( ۲۰۰۰میالدی)
ِ
ِ
«اتاترک مدرن» نامید که میخواهد «انقالب
خاور میانه» او را
فرهنگی» در سوریه بهراه اندازد؛ نیویورک تایمز او را به عنوان
یک «دکتر جوان خجالتی» به تصویر کشید .اکنون پس از یک
دهه بودن در قدرت ،اسدِ «خجالتی» به یک جنگجو و دیکتاتور
ددمنش تبدیل شده است که در نوع خود نادر است.
سال تمام وزیر دفاع بود .این بروکرات کمحرفِ نظامی که در بطن دولت
 طنطاوی برای ِ ۲۰
فرادستان خود وفادار بود .اما تهدی ِد قیام بزرگ بو د و
رشد کرده بود ،تا سرح ِد خودحقیربینی به
ِ
طنطاوی را به گِل نشاند.
در زمان شروع انقالب در جنوری  ،۲۰۱۱طنطاوی  ۷۶ساله بود؛ پیرتر از آنکه دالیل اساسی آن
وابستگی با انقالب حس نکرد.
را بفهمد و ُکندتر از آنکه به پویایی سریع آن پاسخ بدهد .او هیچ
ِ
به جوانان انقالبی که حامی او را برکنار و جهان خودش را دستخوش تغییر کرده بودند ،به دیدهی
برعکس عناص ِر دیگر در بروکراسی دولت ،او فهمید که وضعیت
تردید و خصومت نگاه کرد .اما
ِ
جدیدی بهوجود آمده و رویکرد جدیدی به حکومت باید بهوجود آید .چشمانداز سیاسی مصر بعد
از سرنگونی مبارک بهشدت تغییر کرد .هر جمعه در میدان تحریر تظاهرات صورت میگرفت،
اعتصاب کارگری واحدهای صنعتی سراسر کشور را فراگرفت و از همه مهمتر ،مبارک ،فرزندان
و حامیانش به دادگاه کشانیده شدند .نهادهای امنیتی متالشی میشدند و به انقالبیون فرصت
شخصی وزی ِر
میدادند ،در حرکتی غیرقابل تصور وارد مرکز اطالعات امنیتی دولت شده ،از وسایل
ِ
انقالب کشور عکس گرفت ه و اسنا ِد محرمانه را به عنوان سوغات با خود ببرند.
داخلهی قبل از
ِ
طنطاوی که چشمانداز و مهارتی نداشت و بهخوبی غافلگیر شده بود ،فیالبداهه عمل کرد .او
هیچ طرح و استراتژی نداشت؛ اما از تهدید فهم روشن داشت .از همینرو ،احساس کرد الزم است
با شرایطِ خطیر کنار بیاید .استبداد جای خود را به سیاست انتخاباتی و آزادی تجمع و بیان میداد.
قول انتخابات آزاد و بازگشتِ سربازان
باخبر از فشارهای داخلی و خارجی برای اصالحات ،طنطاوی ِ
به پادگانها را داد؛ اما تالش کرد امتیازاتِ ارتش را در نظم جدید حفظ کند .برای ارتش ،انقالب
به مثابه یک آزمون بود -چهارراهی که بایستی طی شود ،نه یک تغییر مسیر .سازشها نیز باید
صورت میگرفتند که گرفتند.
کشاکش طاقتفرسا با نیروهای سیاسی ،دولت به اکراه قبول کرد که زمان تغییر
بعد از ماهها
ِ
فرارسیده است .طنطاوی قبول کرده بود که مبارک با تالش برای آوردن پسرش به عنوان جانشین
خویش ،اشتباهی را مرتکب شده است .او همچنین قبول کرده بود که سختگیریهای سیاسی او
از موجهای بلن ِد «بهار عرب» نجات نمییابد .بنابراین ،جدا از حفظِ مناف ِع ارتش ،طنطاوی جانشینی
جمهوری  ۲۰۱۲که محمد مرسی ،رهبر اسالمگرا را
برای خودش انتخاب نکرد .انتخاباتِ ریاست
ِ
به قدرت آورد ،آزاد و عادالنه بود .طنطاوی ن ه تنها نتیجهی انتخابات را قبول کرد ،بلکه همچنین
دشمن سرسختِ رژیم.
قبول کرد که وزی ِر دفا ِع رییس جمهو ِر جدید شود -تازهوار ِد اخوانالمسلین،
ِ
اخوانالمسلمین وقتی به قدرت رسید ،بازیچهی دستِ دولت شد و بهشدت ناکام ماند .میان جوالی
 ۲۰۱۲و جون  ،۲۰۱۳همچنان که سوء مدیریت و فرصتطلبی اخوانالمسلمین آشکار میشد،
دولت به آنچه میاندیشید ،دست یافت :خصومت؛ بهانهای برای جنگ که فقط به یک جرقه نیاز
داشت .راهپیمایی بزرگ  ۳۰جون  ۲۰۱۳دولت را کمک کرد قلمر و از دست رفته را پس بگیرد .در
حالی که در  ۲۰۱۱ارتش مثل یک قدیس صبور بود و پیش از اینکه مبارک را مجبور به کنار رفتن
بکند ۱۸ ،رو ِز متالطم را صبر کرد ،ولی در  ۲۰۱۳بهسادگی کاسهی صبرش لبریز شد :یک روز بعد
از تظاهرات ،ارتش ضرباالجل تعیین کرد و دو روز بعد مورسی از قدرت برکنار و بازداشت شد.
برگرداندن شیوهها و ذهنیتهای قبل از  ،۲۰۱۱کودتا برای عصر انقالب و سیاستِ خیابانی
با
ِ
جواب داد .به این ترتیب ،این دورهی کوتا ِه بین  ۲۰۱۱و  ،۲۰۱۳مثل پرانتزی است بین دو دورهای
ی ِ ضداخوانالمسلمین
که بهصورت چشمگیری شبیه هم اند .با سرمایهگذاری روی تشنج عموم 
ت و نیز خاموش کردن منتقدان به بهانهی اعادهی
برای حفظ سلطه و طفره رفتن از اصالحا 
«حیثیت دولت» ،سیستم ،بزرگترین تهدیدی که از  ۱۹۵۲تاکنون حس میکرد را مغلوب کرده
بود .با خشونتِ بیسابقهای که تاکنون بهکار گرفته است (با کشتن هزاران تن و بازداشت بیشتر
از  ۴۰۰۰۰تن در کمتر از یک سال) ،در حال حاضر دولت شکستناپذیر و حتا ماورای طبیعی به
نظر میرسد.
الجزایر ،از اصالحات تا جنگ داخلی
آنچه سال قبل در مصر اتفاق افتاد ،نمونهی آشکاری است از آنچه دو دهه قبل در الجزایر اتفاق
افتاده بود .جادهای که از انقالب به دولتسازی و سپس به تحکیم دولت در الجزایر منتهی میشد،
رهبری رییس جمهور شادلی
توسط سوء مدیریت و فساد صدمه دید .در اواخر  ۱۹۸۰تحت
ِ
بنجدید ( )۹۲-۱۹۷۹کشور تا مر ِز بحران رسیده بود که بدترین بحران از استقالل تا آنزمان بود.
جوانان بهخاطر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مأیوس بودند و خشمگین از نومانکالتورای
( **)nomenklaturaفاسد رژیم در خشم میجوشیدند .آنها دههی  ۱۹۸۰را «سالهای
سیاه» مینامیدند .بعدا در اکتبر  ۱۹۸۸قیام کردند.
قیا ِم الجزایر از یک لحاظ مهم مثل خیزش  ۲۰۱۱مصر بود -زلزلهای پیشبینی نشده که سیستم را
از تعادل میاندازد و مسئوالن (دستکم عدهای از آنان) را متقاعد میکند که نوعی تغییر الزم است
تا سیستم سرپا بماند .بنجدید میدانست که سیستم بیمار است و به اصالحات نیاز دارد .بعد از
آشوبی که صدها کشته برجا گذاشت ،نخستوزیر را برکنار کرد و وعدهی «دموکراتیزهکرن بیشتر
رفتار سیاسی» و «تغییرات سیاسی و نهادی» به مردم داد .در اوایل  ۱۹۸۹قانون اساسی جدیدی
تدوین شد که برای اولین بار از زمان استقالل ،انتخابات چندحزبی را معرفی میکرد .پنجرهای

حزب تازهشک ل گرفته از آن عبور کردند.
برای اصالحات نیمهباز گذاشته شده بو د و دهها ِ
استراتژی نجات نگاه میکرد تا رویکر ِد
هیأت
نظامی حاکم ،به این تدابیر بیشتر به حیثِ
ِ
ِ
صمیمانه برای حکومتِ دموکراتیک .طبعا جنرالها که به یک فرهنگ سفت و خستِ
فرماندهی عادت کردهاند ،عالقهای به تنوع ،رقابت و گفتوگو که دموکراسی با خود میآورد،
ندارند .وقتی جبههی نجات اسالمی انتخابات شهرداری  ۱۹۹۰و دور اول انتخابات پارلمانی
دسامبر  ۱۹۹۱را برد و موجی را در سراسر سیستم به راه انداخت ،جنرالهای ارتش حس
کردند ،اصالحات از کنترولشان خارج میشود« .تصمیمگیران» که در پس رهبری غیرنظامی
کردن انتخابات ،بنجدید را برکنار کردند و محمد
جا گرفته بودند ،مداخله کردند و با باطل ِ
بودیاف را بهحیث رییس جمهور جدید بر سر کار آوردند .اما رییس جمهور جدید آنطور که
آنها تصور کرده بودند ،مطیع نبود .او مافیای راهزن را که کشور را غارت کرده بود ،هدف
قرار داد و وعده داد که با فساد مبارزه میکند .عبدالحمید براهیمی ،یک سیاستمدار پیشین
در سخنانی که خیلی زود در الجزایر به ضربالمثل تبدیل شد ،با صداقت اعتراف کرد که در
کل بدهی خارجی مملکت ،به دولت رشوه داده
«در طول یک دهه ۲۶ ،بیلیون دالر ،برابر با ِ
شده است ».اعالمیهی بودیاف ،راست یا دروغ ،مرد ِم الجزایر را اطمینان داد که او شبکههای
حمایتی و غنیسازی را که بهشدت در تار و پو ِد دولت جا گرفته بودند ،از بین میبرد .او چند
ماه بعد کشته شد ،که گفته میشود کار ارتش بوده است.
واضح بود که دولت ،اصالحطلبان -حتا کوچکترهایشان که مشتاق تغییرات اندک بودند -را
تحمل نتواست .با از میا ن بردن دو رییس جمهو ِر مشتاق اصالحات ،تندروهای ارتش قدرت
را بهدست گرفتند .حداکث ِر خشونتِ دولتی بهراه انداخته شد تا در عوض مواقع ضروری در هر
فرصت ممکن اعمال شود .حکومتِ وحشتِ  ۱۹۹۰جان صدها هزار نفر را گرفت .مردم الجزایر
به تلخی بهیاد میآورند که مبارزه برای استقالل ،الجزایر را «سرزمین یک میلیون شهید»
ساخته بود ،ولی جنگ داخلی ،آن را به «سرزمین یک میلیون ذبیح» تبدیل کرد .اصالحات
قطعا به تعویق افتاد ،حتا وقتی تفنگها خاموش شده بودند.
عبدالعزیز بوتفیلقه که در اواخر جنگ داخلی  ۱۹۹۹به کمک ارتش رییس جمهور شد ،هنوز
قدرت دارد .همین آپریل گذشته این رهب ِر  77سالهی متصل به صندلی چرخدار ،دورهی جدید
حکومتش را شروع کرد .تصویر رنگپریدهی صورت بوتفیلقه در مرکز رایدهی ،موقعیت
امروزی الجزایر را منعکس میکند :زیر یک روکش دموکراسی ،الجزایر هنوز بیمار است و
میلی به اصالحات ندارد.
داستان سیستمهایی که بر اصالحطلبان فایق میآیند ،قصهای است که به شکل خستهکننده
در دیگر بخشهای جهان عرب خودش را تکرار میکند .در سودان جنرال عبدلرحمان
سوارالدهاب ،وزیر دفاع را میبینیم که در  ۱۹۸۵با شروع قیام مردمی ،رییس جمهور فغار
نیمری را برکنار کرد .نیمری یک دیکتاتوری نظامی بهوجود آورده بود که  ۱۶سال دوام کرد؛
سوارالدهاب وعده داد ،قدرت را پس از یک سال دورهی انتقال ،به یک دولت غیرنظامی
منتخب واگذار د و به وعدهاش وفا کرد .در  ۱۹۸۶برای اولین بار پس از سال  ،۱۹۶۸انتخابات
پارلمانی برگزار شد و رهبر حزب اکثریت را به قدرت آورد .اما یکبار دیگر این تجربهی لیبرال
میانپردهی کوتاهی بین دو دیکتاتوری بود .و با وجود قتل عام دارفور ،تجزیهی سودان جنوبی
و کیفرخواست خود بشاراالسد توسط دادگاه جنایی بینالمللی بهخاطر جنایت علیه بشریت،
رییس جمهور سودان هنوز بر سر قدرت است :دوازدهمین رهبر ،میان رهبرانی که بیشترین
مدت در جهان حکومت کردهاند.
فرجام نامعلوم
ِ
اگر به بهار عربی به مثابه یک روند اجتماعی-تاریخی طوالنیمدت که بر الیههای متعدد
زمانی و مکانی صورت گرفته ،نگاه کنیم ،فرجام نهایی آن نامعلوم است .رژیمهای مصر،
سوریه ،بحرین و یمن از حمالت اولی «بهار» نجات یافتند .دولتهای دیگر عرب هنوز توسطِ
سلسلهی ناگسستنیای از مستبدان اداره میشوند .آنچه میفهمم این است که تغییرات از باال
نیامدهاند .مهم نیست فساد و بیعرضگی چقدر بزرگ است ،مردان سیستم هیچ عالقهای به
تغییر ندارن د و اگر تغییری بیاورند ،خود سیستم آنها را کنار میزند .بنابراین ،مصر نمود تداوم
است ،نه تحول .السیسی به هرحال فرزن ِد حسنی مبارک است و تنها کاری که او میکند ،حفظ
دولت است .انتظار اصالحات از او مثل این است که بخواهیم به نهادی که خودش متعلق به
آن است و  ۴۵سال عمرش را در آن گذرانده ،خیانت کند .جون گذشته در سخنرانیای واضح
گفت« :نهادهای دولتی نباید دست بخورند و هرکس حرفی دارد ،در مورد کارکرد آن بگوید».
با وجود تغییرات بزرگ در جوامع عرب ،دولت بهشدت دستنخورده باقی مانده است .مصر
به نرمی به خصایص بدنام سالهای مبارک بازگشته است .شیخهای خلیج از دالرهای نفتی
استفاده میکنند تا حاکمیت قبیل هیشان را با دولتهایی که فقط با یک پرچم شناخته
میشوند ،حفظ کنند و در آنسو ،حاکم مستبدی مثل بشاراالسد دورهی جدید حکومتش
را در حالی شروع میکند که کشورش به یک گورستان بزرگ تبدیل شده است .شاید قلمی
که «تیوری انسان بزرگ» را در جهان عرب نوشت ،میبایست بهجای آن از «تیوری دولت
بزرگ» مینوشت .این نها ِد مسلط سزاوار دقیقترین و کاملترین بررسیها است.
پینوشتها:
* «دراکونی» ( :)draconianاژدهایی و بیرحمانه .مربوط به دراکو ،مقنن سختگیر آتن.
** «نومانکالتورا » ( )Nomenklaturaواژهي روسي است که از اواخر حيات اتحاد
جماهير شوروي پيشين وارد فرهنگ سياسي شد .منظور از اين واژه ،گروهي بسته و
کاستگونه است که حاکميت اتحاد شوروي را بهدست گرفته و با بهرهمندي از امکانات
دولتي (= حکومتي) اقليتي بهرهمند از امتيازات خاص را تشکيل ميدادند .از نظر لغوي ،معناي
اين واژه «فهرست اسامي » است؛ زيرا اين «طبقهی جديد » اعضاي فهرستي بودند که در
ساختار سياسي شوروي همواره در مشاغل عالي جاي داشتند.

یادداشتهایسخیدادهاتف

از لج حادثه اینجا
به پناه آمدهایم
دولت امریکا اعالم کرده که از این پس دست از تعقیب
طالبان برمیدارد .یعنی تا حاال طالبان را تعقیب میکردند
و ما خبر نداشتیم .اعالم این تصمیم در هر جای دیگر
دنیا میتوانست موجی از شادی در دل طالبهای مربوط
به آن کشورها برانگیزد .اما طالبان افغانستان قطعا از این
تصمیم ضرر خواهند کرد و بنابراین ،میتوان گفت که
چنین تصمیمی با استقبال سرد آنها مواجه خواهد شد.
میگویید چرا؟ علتش روشن است:
طالبان افغان هم افغان اند و خاصیت افغانی دارند .ذهن و
روان افغانها با لج کار میکنند .تعقیبشان کنی ،انگیزه پیدا
میکنند که بگریزند و پنهان شوند و کمین کنند و بجنگند
و هر روز اثبات کنند که چون به میدان آمدی میدانیام.
دست از تعقیبشان که برداری ،در واقع موتور لجشان را
از کار انداختهای .میدانم در این مورد تردید دارید .اما اگر
خوب دقت کنید ،خودتان میتوانید دهها مثال این قضیه
را بهیاد بیاورید .شما فکر میکنید چرا پایتخت مملکت ما
ن
این قدر کثیف است؟ از بس به ما گفتند که النظافه م 
االیمان ،باور ما به الکثافت من االیمان محکمتر شد .لج
میکنیم دیگر .همین یک دهه پیش عروس و داماد هیچ
خبر نداشتند که در این دنیا چیزی بهنام کیک عروسی
هم هست .تا اینکه آقای گلبدین حکمتیار در بارهی
ضررهای کیک عروسی از دیدگاه اسالم کتابی نوشت.
حاال اگر شما عروس و دامادی را یافتید که پشت یک
کیک هشت منزله نایستاده باشند ،من نام خود را تبدیل
میکنم .یا همین قضیهی دینداری ما را در نظر بگیرید.
برای سالها ،ما جوانها از بس دیندار بودیم ،حتا این
اجازه را هم به کسی نمیدادیم که بگوید ،خدا نیست.
یعنی مسئلهای به این سادگی برای ما مسئلهی مرگ و
زندگی بود .نمیدانم چه شد که ناگهان خود را پای منبر
مال یافتیم که میگفت ،هرکس زیاد نماز بخواند ،خداوند
او را در روز قیامت از بقیهی مردم جدا میکند و به دستش
یک بوتل هفت کیلویی کاراباو میدهد که قرار در سایه
بنشیند و عیش کند .حاال بیا و ببین که یک جوان متدین را
نمیتوانی بیابی که به درستی از عهدهی برشمردن هشت
بنای مسلمانی برآید .چرا؟ برای اینکه جوانها وقتی که
دیدند خداوند این قدر مهربان است ،قسم خوردند که تا
خداوند را سر غضب نیاورند ،از پا ننشینند .این شد که همه
شدند بیدین و روشنفکر .حاال هم حکایت طالبان است .از
این پس ،از هرجا که بگذرید ،خواهید دید که چندین نفر
طالب در کنار سرکها افتادهاند و از فرط بیانگیزگی ،جان
به جان آفرین تسلیم کردهاند.

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
Ali Amiri

تجدید مطلعی یک بحث قدیمی
از یک سال و نیم قبل من انتخابات ریاست جمهوری
اخیر را «جدال واقعیت و سنت» توصیف کرده
بودم .یک جبهه تمام هم و غم خود را بر تداوم
سنت استبدادی گذشته ،گذاشته و به دفاع از صخرهی قدرت برخاسته بود؛
در مقابل جبههی دیگر ،خواه ناخواه ،نمایندهی واقعیت جدیدی بود که سنت
استبداد سیاسی را به تحدی میخواند .تقلبهای گسترده و بعد چانهزنیها
بر سر نتیجهی انتخابات و سرانجام تشکیل دولت وحدت ملی ،همه گواهان
صادق این جدال بودند .این رویدادها که گاه کشور را تا مرز بحران و آشوب
پیش بردند ،نشان دادند که دیگر دوران «کشف» «کاروان پیروز» بهسر رسیده
و اگر «همراهی» با کاروان پیروز همچنان مهم است ،باز هم واقعیتهایی تازه
ظهور کردهاند که میتوان به مدد آنها کاروانی را به پیروزی رساند ،یا کاروان
همیشه پیروز را ناکام کرد .اکنون دیگر کمتر کسی به درز برداشتن صخرهی
قدرت سیاسی شک میکند 85 .روز بعد از مراسم تحلیف سران دولت وحدت
ملی بهخوبی نشان دادند که این جدال ،جدال واقعیت و سنت ،جدیتر از آن
است که در بادی امر به نظر میرسید .تأخیر و تعویق در کار کابینه خود بخشی
از این جدال و در عین حال شاهدی بر شکاف برداشتن چتر سنتی سیاست در
افغانستان است .آه و نالههای رمانتیک برای تأخیر کابینه قابل درک اند .اما
فراموش نکنیم که ما پیش از تشکیل دولت ،دست بهکار «تغییر تاریخ» نیز
هستیم« .درد زایمان تاریخ» از اینگونه تحدیها بسیار دارد .باید صبور بود.
پرتقلبترین انتخابات تاریخ را داشتیم؛ اما با صبوری و مقاومت ،هزینهی تقلب
را هم به اندازهی الزم باال بردیم .اکنون نیز باید صبر کرد و مقاومت« .صبر و
ظفر هردو دوستان قدیم اند».

زنان ایزدی
روایت ِ

از داعش و بردگی جنسی



حضرت وهریز

آرشیف ریاست جنایی وزارت داخله اسناد بازرسی
از عبدالخالق هزاره را دارد .اگر این ریاست ،آرشیف
نداشته باشد ،وزارت داخله دارد.
جستوجوی این اسناد پروژهای است جالب و بررسی
آن از جهتهای گوناگون موضوعی برای چندین رساله برای شاگردان حقوق و
شاگردان اکادمی پولیس.
شاگردان دانشکدهی ژورنالیزم هم با مراجعه به چند روزنامه و جریدهی آن
روزگار میتوانند بازتاب این رویداد را از دید روزنامهنگاران آن زمان بررسی کنند.
گمان میکنم سودمندی چنین پایاننامههایی برای ما بیشتر است تا بحثهای
انتزاعی که خیلی مورد عالقهی استادان حقوق است و علوم سیاسی و ژورنالیزم.


Hussain Hasrat

عاقبتمان بخیر
روزهای بدی پیشرو خواهیم داشت؛ یکی و
نزدیکترینش همین شتاب گرفتن تالش برای
مشروعیت دادن به کار ،رفتار و سیاست طالبانی است.
مقاومت درونی حلقههای هواخواه طالبان در دَم و دستگا ِه کرزی-غنی و نیز اصرار
بر سیاق خشونت طالبان ،رفته رفته کارگر افتاد.
کمی دورتر برویم .بهرغم وحشت و جنایت بینظیر طالبان ،خیلیها بسیج شدهاند
تا پیشینه و کردار طالبان را بازنمایی کنند .به این ترتیب :طالبان بخشِ ی از گروه
مقاومت علیه تجاوز روسها بودند .برای مهار و مدیریت شر و فساد دههی نود
(بهزعم طالبان و هواخواهانش) حرکت کردند و تا قدشان راست شد ،در هم
کوبیدندش و به ظاهر نیستش کردند .زان پس رقبای طالب همه گِرد خوان سیاست
ی این طالبان تروریست
جمع شدند و هرکدام به مقام و موقعیتی رسیدند .پس کجا 
است .مگر اینها همانهایی نیستند که فداکارانه برای حراست از وطن ترور و
خودترقانی کردند .این حرفها شوخیبردار نیستند ،جدی اند برادر! دقیق ًا همین نگاه
و انگیزه است که برای طالبان بسیج اجتماعی و هواخواهی میآورد.
این تصویر بهظاهر چشمنواز ،ما را از دیدن الیههای بسیاری از منازعهی کنونی
افغانستان بازمیدارد .یکی اینکه منازعهی کنونی افغانستان از  1980آغاز نشده
است .منازعهی سرزمین ما ،منازعهی جغرافیایی بهنام افغانستان چندین آغاز دارد.
یکی  ،1747دومی  1880و البته سومیاش  1980که اکثر فقط همین را محکم
گرفتهاند .بُرش  1747تا  1880را اغلب منازعات درونقومی تشکیل میدهد که
نتیجهاش برای گروههای قومی دیگر چشمگیر نبوده است .تا حوالی سال 1880
کشورِی که امروز افغانستان نامیده میشود ،بافت قومی متفاوت و جغرافیای شبیه
فدراسیونی از گروههای قومی داشت .بعد از  1880که امیر آهنین سکاندار سیاست
این منطقه شد ،بیمحابا برنامهی نظاممن ِد ادغام و همسانسازی قومی را آغاز کرد.
نتیجهی سیاست همسانسازی ،تارومار و قل عوقمع شدن گروههای قومی بسیار بود.
از جمله هزارهها (بیمثالترین در چندین قرن) ،غلجاییها ،ازبکها ،نورستانیها
و شینواریها .این کا ِر سهمگین امیر چنان پُرپیامد بود که هیچکسی ،بهشمول
هواخواهان امیر نتوانستند تا اکنون قرار یابند و قد راست کنند .پیشینهی کجدار و
مریض منازعهی تاریخی و ساختاری سر از کشمکشهای جنگ سرد بیرون کشید.
کینتوزیهای رسوب کردهی قومی و درونقومی با خشونت کمونیسم ترکیب شد
و دمار از روزگار خلق بیرون کشید .به نظرم ستیزهگری ،تضادها و خشونت عریان
چپی و راستی بعد از  1980و سرانجام ظهور طالبان ،ریشه در این پیشینهی ُپرالتهاب
قومی دارد .حال فکر میکنم که تالش برای گسترش مقبولیت دینی و وطنی
طالبان ،نه تنها که گرهی باز نمیکند ،بلکه گرههای فراوان دیگری بر گر ِه بغرنج
کنونی میافزاید .بهرغم موج دموکراسیخواهی و حقوق بشرطلبی ،نظم جهانی
هیچگاهی غمِ ظهور خشونت بیشتر در هیچ گوشهی جهان را ندارد .چنین نگا ِه
مالیخولیایی به من میگوید که کمی نگران باشم.

پیروان آیین ایزدی در ع راق م یگویند ۳۵۰۰ ،نفر از زنان
و دختران آنها هنوز در اسارت شب هنظامیان گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) هستند و با بسیاری از آنها
همچون بردههای جنسی رفتار م یشود .تعداد کمی از
آنها که موفق به فرار شدهاند ،روایتهای تکاندهندهای
از دوران اسارتشان دارند .پل وود ،خب رنگار ب یب یسی
پای صحبت آنها نشسته است:
یک روز گرم نیمهی تابستان خانوادهی حنان مثل
بسیاری از خانوادههای ساکن شهر سنجار (شنگال) از
حملهی نیروهای داعش غافلگیر شدند .حنان م یگوید
که آن روز همه تا آنجا که دستشان م یرسید ،بار
و بنهیشان را بستند تا فرار کنند .همه در خیابان
م یدویدند و فریاد م یزدند و صفیر گلولهها از هر طرف
شنیده م یشد.
«حنان» نام واقعی او نیست .هیچ یک از زنان و دختران
ایزدی که قبال اسیر داعش بودند و حاضر شدند با
ب یب یسی صحبت کنند ،نخواستند که نام واقع یشان
فاش شود .او م یگوید ،آن روز شب هنظامیان ،جادههای
اط راف سنجار را بسته بودند .همه را به داخل شهر
بازگرداندند و آنجا زنان و دختران را از بقیه جدا کردند.
ش بلند و تفنگ .گفتند که ما را
«بیست تا بودند با ری 
به موصل م یب رند .اعتراض کردیم .ما را زدند و به زور
سوار موتر کردند».
در موصل او را به همراه زنان دیگر به یک سالن ورزشی
و بعد از چند هفته به یک تاالر عروسی بردند ۲۰۰ .زن
و دختر را یکجا جمع کرده بودند .آنجا در واقع بازار
فروش برده بود .اعضای داعش م یآمدند و انتخاب
م یکردند« .جرات نم یکردیم به صورتشان نگاه کنیم.
وحشت کرده بودیم ...ب رای اینکه ما را بترسانند ،شلیک
م یکردند .م یخواستیم خودمان را بکشیم؛ اما راهی پیدا
نم یکردیم».
حنان م یگوید ،یکی از دخترها باالخره خودش را کشت.
«رگش را زد .نگذاشتند کمکش کنیم .هم ه را به اتاقی
بردند و در را قفل کردند .گفتند' ،مهم نیست ،جنازهاش
راجایی پرت م یکنیم'».
دستورالعمل داعش ب رای اسیری و بردگی زنان
بخشی از سوال و جوابها:

م یتواند بالفاصله بعد از تملک ،با او همخوابگی کند،
وگرنه باید اول مطمئن شود که زن حامله نیست.
سوال :آیا همخوابگی با دختر اسیر نابالغ مجاز است؟
پاسخ :در صورتی مجاز است که از نظر بدنی شرایط
همخوابگی را داشته باشد .اگر هم این شرایط را نداشت،
م یتوانید بدون همخوابگی از او لذت ببرید.
پنجرهی فرار
بین داعش یها خارجی هم بوده ،اما بی شترشان از
سن یهای اهالی منطقه بودهاند .حنان یکی از آنها را که
در سنجار موبایلفروشی داشته ،شناخته است .م یگوید،
او بیش از همه ب رای توهین و تمسخر ایزدیها از خود
مایه م یگذاشت« .به ما م یگفتند' ،یزیدیها کافرند.
حاال شما قرار است مسلمان شوید' .خیلی از دخترها
را ب رای همخوابگی با خودشان م یبردند».
داعش مرتب زنان ایزدی را جابهجا م یکرد .یکجا آنها
مردانشان را از دور دیدند که همگی سبی لهایشان
را تراشیده بودند؛ چون داعش سبیل گذاشتن را
غی راسالمی م یداند .حنان م یگوید ،دختران جوانتر را
زودتر م یبردند ،بی شترشان را به رقه« ،پایتخت» دولت
اسالمی در سوریه م یفرستادند .باالخره نوبت خود او
هم رسید.
هفت نفرشان را به اتاقی بردند که ظاه را قرار بود از آنجا
به رقه بفرستند .از میان آنها بعضی را ب رای تجاوز و آزار
جنسی م یبردند و برم یگرداندند .اتاق محافظ داشت؛ اما
پنجرهی اتاق را با پالستیک پوشانده بودند .یک شب
آنها پالستیک را پاره کردند.
«یکی یکی از پنجره بیرون پریدیم .من نفر پنجم بودم.
بیرون منتظر دخترعمویم شدم؛ اما دیدم چراغی روشن
شد .نم یتوانستم بی شتر از آن منتظر شوم .از روی دیوار
پریدم .دویدم و پشت سرم را هم نگاه نکردم ...نتوانستیم
به داد بقیه که جا مانده بودند ،برسیم».
حنان هجده ساله م یگوید ،م یخواسته پرستار شود،
آرزویی که با هجوم داعش تا حد زیادی بر باد رفته است.
«هر خانه ،یکی»
«خما» که در خیمهای در اردوگاههای پناهجویان زندگی
م یکند ،یکی از زنان ایزدی است که بعد از ربودن او را
به شهر رقه فرستادند .خما فرار نکرد ،ولی در نهایت

سوال :آیا همخوابه شدن با اسیر زن بالفاصله بعد از
تملک او مجاز است؟ پاسخ :اگر باکره باشد ،صاحبش

خانوادهاش با پرداخت باجی معادل  ۳هزار دالر به داعش،
آزادیاش را خریدند .او سی ساله است و شرم و وحشتی را

که در روز فروختنش به عنوان برده بر او غالب شده بود،
فراموش نکرده است .قیمتی را هم که ب رای فروشش
توافق شد ،بهیاد دارد.
«دسته دسته ب رای خرید زنها م یآمدند .نم یتوانستیم
درست بخوابیم؛ چون هر وقتی از روز و شب ممکن
بود بیایند ...گاهی دخترها را کتکخورده و زخمی
ب رم یگرداندند .بهتر که م یشدند ،دوباره آنها را
م یفروختند».
«گریه و زاری و التماس اثری نداشت .پولها را یکی
از شیخهای داعش م یگرفت .یکی از آنها  ۱۵هزار
دینار ع راقی ( ۱۳دالر) نشانمان داد و گفت :همین قدر
م یارزید».
خما و دخترخالهاش را پیکارجویی با خود برد که
گذرنامهی غ ربی داشت .پنج زن و دختر ایزدی دیگر هم
در خانهاش بودند .ازدواج کرده بود و همسرش هم با او
زندگی م یکرد .قصد داشت با دو نفر از زنان اسیر ایزدی
هم ازدواج کند و بقیه ،از جمله خما را به کنیزی بگیرد.
خما م یگوید ،همسرش بهوضوح از این وضعیت
ناراضی بود .اما مشکالت دیگری هم وجود داشتند:
«همسایهیشان آمد و به او گفت' ،نم یتوانی همهی

این دخترها را نگهداری .بغدادی (رهبر داعش) دستور داده
که در هر خانه یکی بی شتر نباشد'».
«پاکسازی قومی»
از مجموعهی گفتوگوهای ب یب یسی با زنان ایزدی
این طور به نظر م یرسد که اگر آنها اسالم بیاورند،
احتماال سرنوشتشان ازدواج اجباری خواهد بود؛ در غیر
این صورت ،ممکن است بین چند عضو داعش دست
بهدست شوند.
«جنار» بیست ساله م یگوید« :یکی از دخترها یازده ساله
بود .مرتب او را م یزدند .اول او را به یک داعشی و بعد
به یکی دیگر در موصل دادند .بعدا شنیدیم که خود را
کشته است».
از خانوادهی جنار  ۹نفر دیگر ،از جمله سه دختر ،هنوز
اسیر داعش هستند .جنار که در کنار خواهر سیزده
سالهاش نشسته ،م یگوید« ،وقتی موصل بودیم ،چند
بار تالش کردند ما را از هم جدا کنند؛ اما نگذاشتیم این
کار را بکنند».
«مردی را که م یخواست ما را بخرد ،م یشناختیم .قبل
از حملهی داعش کارگر بود و بارها به خانهیمان آمده
بود .ولی آنجا در موصل امیر شده بود ...از او خواستیم
که ما را از هم جدا نکند و او هم موافقت کرد .به بدی
همهیشان را
بقیه نبود ،ولی بد بود .کاش م یتوانستم 
تکه تکه کنم».
خیضر دلمه ،فعال ایزدی که این زنان را ب رای گفتوگو
به ب یب یسی معرفی کرد ،داعش را متهم م یکند که از
ابتدا ب رای پاکسازی فرهنگ ،مذهب و دودمان ایزدیها
ب رنامه داشته است .او م یگوید که الگوی کارشان مشابه
بود .زنان را به تعداد زیاد یکجا جمع م یکردند و بعد به
عنوان غنیمت جنگی آنها را تقسیم م یکردند .حق
انتخاب ،اول با پیکارجویان خارجی بود و بعد با رهب ران
محلی.
ی اند .زنان
«اعضای محلی داعش از همه بدترند .وحش 
ما را چند تا چند تا م یب رند ...دنیا زنان و دختران ما را
فراموش کرده .چرا خبری از عملیات بی نالمللی ب رای آزاد
کردن آنها نیست؟» (ب یب یسی)
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هازارد :ليگ برتر ،بهترين ليگ دنياست

ادن هازارد ،ستارهی بلجیمي چلس ي معتقد
است که ليگ برتر ،بهترين و دشوارترين ليگ
دنياست .هازارد در سومین فصل حضورش
در استمفوردبریج تاکنون نمایشهای خوبی
ارائه داده و با  6گول و دو پاس گول در 16
دیدار ،کمک کرده تا تیمش در صدر جدول
لیگ برتر قرار بگیرد .او که گفته م یشود
بهزودی با مبلغی رکوردشکن ،قراردادش را با
باشگاه چلسی تمدید خواهد کرد ،تأیید کرد
که از حضور در استمفوردبریج راضی است.
هازارد به خبرنگاران گفت« :انگلیس
کشور فوتبال است .وقتی در لیل بازی
م یکردم ،هواداران فوقالعاده بودند و ما به
دستآوردهای فوقالعادهای رسیدیم .شرایط
مشابهی در تیم ملی بلجیم حاکم است.
اما انگلیس ،انگلیس است و بهترین فوتبال
دنیا را دارد .هواداران زیادی به ورزشگاهها

م یآیند و ب رای من شعار م یدهند .شنیدن
چنین چیزی همیشه دلچسب است.
انگلیس بهترین لیگ را دارد؛ زی را اصال بازی
در آن آسان نیست .اگر به اندازهی کافی
در دیدارها تمرکز نداشته باشید ،شکست
م یخورید.
لیگ برتر ،زیباترین لیگ دنیاست؛ زی را
دشوارترین لیگ است .چند تیم بزرگ
در لیگ هستند؛ اما همه ممکن است
شکست بخورند .این تفاوت آن با لیگ
فرانسه است .در انگلیس ،مردم ب رای فوتبال
زندگی م یکنند .آنها به چیز دیگری فکر
نم یکنند .آنها تنها م یخواهند شاهد بازی
در ورزشگاهها باشند .همیشه  42هزار نفر
به استمفوردبریج م یآیند .هیچ دیداری
کماهمیت نیست .هواداران حتا در دیدارهای
خارج از خانه هم هستند».

پويول:
بهترين گول
عمرم؟ گول به
ریال در 6-2
تاريخي



فابرگاس :دوست دارم مسي به چلسي بيايد

سسک فابرگاس ،هافبک اسپانيايي چلس 
ي
اعالم کرد که دوست دارد ليونل مسي هم
به اين باشگاه بپيوندد. بهتازگی شایعاتی در
مورد احتمال جدایی مسی از بارسا منتشر
شد و فابرگاس که سه فصل در بارسا با
این ستارهی آرجانتینی همبازی بود ،امیدوار
است که او در صورت ترک نوکمپ ،به
استمفوردبریج برسد.
او در گفتوگو با رادیو مارکا ،در پاسخ به
این سوال که آیا فکر م یکند مسی در لندن
به او بپیوندد ،گفت« :امیدوارم! چرا که نه؟
دوست دارم این اتفاق رخ بدهد .به عنوان
یک بارسایی ،معتقدم که مسی به خاطر
همه کارهایی که ب رای این باشگاه انجام
داده ،شایستگی بازنشسته شدن در آن را
دارد. او یک اسطوره است که تاریخ بارسا
را تغییر داد؛ اما به عنوان یک همتیمی و
دوست ،ب یتردید دوست دارم که او در تیم

من باشد .این فصل بارسا مسی و  10بازیکن
دیگر دارد و مسی بارها تیمش را نجات داده
است» .فابرگاس همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا ژوزه مورینیو م یتواند مربی
خوبی ب رای بارسا باشد یا نه ،گفت« :باید
بگویم که بارسا سبک بازیای دارد که او
قبال تجربه کرده است و آن را بهخوبی درک
م یکند .چلسی هم با سبک مشابهی بازی
م یکند؛ ما م یخواهیم حفظ توپ کنیم و
بهدنبال رسیدن به گول باشیم .شاید سیستم
مامتفاوت باشد؛ اما فلسفهی مشابهی دارد.
مورینیو سبک بازی تیمش را با بازیکنانش
منطبق م یکند .چیزی که باعث شده او
یک مربی بزرگ شود ،این است که م یتواند
خودش را با شرایط مختلف تطبیق بدهد و
تیمش م یتواند به شکلهایمختلفی بازی
کند .این شیوهای بسیار هوشمندانه ب رای
مرب یگری است».



کروس :خوششانس بودم که به ریال آمدم

توني کروس ،تابستان امسال با قيمت 30
ميليون يورو از بايرن به ریال مادريد پيوست
و تاکنون بازيهاي درخشاني در ترکيب
کهکشان يها انجام داده است .اختالفات
پنهان پپ گواردیوال و کروس و مشکالت
بر سر تمدید قرارداد ،باعث شد تا تونی
کروس قید بایرن را بزند و پس از جام
جهانی به ریال مادرید بپیوندد .کروس پس
از قهرمانی با تیم ملی آلمان در جام جهانی،
دو روز پیش با ریال به قهرمانی جام جهانی
باشگاهها نیز دست یافت (پس از پیروزی
 0-2مقابل سن لورنزو) و حاال بهنوعی
قهرمان جهان محسوب م یشود.
هافبک ارزشمند آلمانی ریال دیروز در
مصاحبه با خبرنگاران گفت« :بهخاطر کسب

عنوان قهرمانی جام باشگاههای جهان با
ریال بسیار خوشحالم .این قهرمانی ب رای
ریال بسیار مهم بود.ما یک خانوادهی بزرگ
و متحدیم .من ریال را انتخاب کردم و حاال
از این انتخابم بسیار خوشحالم .پیوستن
به ریال ،تصمیم کامال درستی بود .قبل
از اینکه به این تیم بیایم ،نم یدانستم چه
چیزی در انتظارم است؛ اما در هر صورت،
تصمیمم مبنی بر ترک بایرن را گرفته بودم.
در جس توجوی یک فضای جدید بودم و
باید بگویم که خوششانسم که به ریال
مادرید آمدهام .حاال به فکر کوپا دل ری،
لیگ قهرمانان و اللیگا هستیم و در این
راه ،رقیبان بزرگی همچون بایرن ،چلسی و
بارسلونا در پیش داریم».



سد بزرگ مقابل يونايتد براي جذب گرت بيل

دو روز پيش بود که نشريهی ديلي اکسپرس،
خبر از جواب مثبت گرت بيل ب راي پيوستن
به منچستريونايتد در تابستان آينده داد .به
ادعای دیلی اکسپرس ،لوییس فانخال از
مدی ران منچستریونایتد خواسته است تا به
هر قیمتی که شده گرت بیل را به الدترافورد
بیاورند .واضح است که یونایتد حتا با خریدهای
گرانقیمتش در این تابستان ،هنوز به جذب دو
یا سه بازیکن ارزشمند دیگر نیاز دارد تا بتواند
خودش را به سطح چلسی و منچسترسیتی
برساند و همین امر باعث شده تا آنها به خرید
گرت بیل عالقهمند شوند .دیروز فاش شد که
منچستریها حاضرند تا  153میلیون یورو
ب رای این انتقال بزرگ هزینه کنند ،بدون اینکه
نگرانی از جانب بودجه و نیز رعایت فیرپلی
مالی داشته باشند .اما مشکل بزرگ یونایتد،
مبلغ فسخ قرارداد گرت بیل است .این رقم
چیزی نزدیک به  1میلیارد یورو است .سنگ

بزرگی که فلورنتینو پرز پیش پای همهی
باشگاههای خواهان بیل گذاشته است .ریال
بدون شک هیچ عالقهای به از دست دادن
مهاجم ولزی خود ندارد .بازیکنی که فصل
گذشته و این فصل ،نمایشهایی درخشان
در ریال ارائه داده و بهسرعت در دل هواداران
رسوخ کرده است .بیل هنوز بهطور کامل
اسپانیایی را یاد نگرفته؛ اما خیلی خوب متوجه
منظور مربی و همتیم یهای خود م یشود .از
طرفی او بهنوعی معلم خصوصی انگلیسی
کاسیاس ،په په و راموس نیز به حساب م یآید
و رابطهای بسیار صمیمانه با همهی ریال یها
دارد .به گفتهی منابع اسپانیایی ،این ادعا که
بی ل ب رای مدی ران یونایتد پاسخ مثبت فرستاده،
یک شایعه است و این بازیکن هیچ قصدی
ب رای ترک ریال ندارد .بدین ترتیب ،یونایتدیها
ب رای متقاعد کردن گرت بیل ،به چیزی غیر از
منابع مالی باید متوسل شوند.

کارلس پويول ،تنها بازيکن سرشناس اسپانيايي
بود که در سال  2014از دنياي فوتبال خداحافظي
کرد و هم اکنون در کادر مديريت ورزشي بارسلونا
مشغول بهکار است .پویول سال  ،1995در تیمهای
پایهای بارسلونا مشغول به بازی شد و سال 1998
از سوی فانخال ،ب رای اولین بار پی راهن تیم اول
بارسلونا را به تن کرد .در حالی که سال 2014
چند روزی به پایانش نمانده است ،کارلس پویول،
کاپیتان سابق بارسا در مصاحب های در مورد علت
اعالم بازنشستگ یاش گفت 20« :سال بود که

پیوسته مشغول بازی کردن بودم و باالخره جایی
باید این مسئله متوقف م یشد .مصدومی تهای
متوالی سبب شدند که به این نتیجه برسم که دیگر
زمان استراحت فرارسیده است .با اینحال ،بالفاصله
از سوی باشگاه پی شنهاد حضور در کادر مدیریت
ورزشی به من داده شد و نتوانستم آن را رد کنم.
بارسلونا خانهی من است و نم یتوانستم خیلی از
آن دور بمانم .حاال خوشحالم که همچنان در این
باشگاه مشغول به فعالیت هستم».
پویول در مورد بهترین گولی که در دوران فوتبالش

اوون :پوگبا جانشين
ايدهآلي براي جرارد است

مايکل اوون ،ستارهی سابق ليورپول ،معتقد است که پل
پوگبا جانشيني ايدهآل ب راي استفن جرارد در آنفيلد خواهد
بود .جرارد  34ساله در این فصل چند باری از ترکیب اصلی
لیورپول دور مانده؛ اما نگران یهایزیادی در مورد جانشین او
در طوالن یمدت وجود دارند .در این بین ،اوون معتقد است که
هافبک فرانسوی یوونتوس میتواند جای خالی این هافبک
باتجربه را بهخوبی پر کند.
او به خبرنگاران گفت« :استیون جرارد نم یتواند ب رای
همیشه در لیورپول بازی کند ،بناب راین ،جانشین ایدهآل او
م یتواندکسی مانند پل پوگبا باشد .او یک استعداد استثنایی
است؛ یک بازیکن جوان که م یتواند بهخوبی نقش هافبک
میانی رابازی کند».
پوگبا بارها اعالم کرده که م یخواهد به حضورش در یوونتوس
ادامه بدهد؛ البته در صورتی که یوونتوس یها راضی بهفروش
او شوند ،لیورپول باید با رقبای قدرتمندی مانند ریال مادرید
و پاریس سنت جرمن رقابت کند.

برتري مسي بر رونالدو،
بدون احتساب پنالتيها

کريس رونالدو سال  2014را با زدن  61گول به پايان رساند.
او  3گول بي شتر از لیو مسي به ثمر رساند و بهترين
گولزن جهان در سال  2014لقب گرفت .مسی در ابتدای
سال  ،2014همچنان دوران بهبودی مصدومیتش را طی
م یکرد و کمی طول کشید تا به مسابقات بازگردد .با
اینحال ،او توانست به رکورد  58گول زده در طول سال
دست یابد که البته فاصلهی زیادی با آمار  91گول زدهی
او در سال  2012داشت .مسی سال  60 ،2010گول و سال
 2011نیز  59گول زده بود.
فوقستارهی آرجانتینی بارسلونا در این سال توانست دو
رکورد مهم را بشکند .رکورد بهترین گولزن اللیگا و رکورد
بهترین گولزن تاریخ لیگ قهرمانان .مسی در  52بازی
رسمی بارسلونا در سال  2014به میدان رفت و در  31بازی
نیز موفق به گولزنی شد( .در  60درصد مسابقات).
کریس رونالدو اما موفق شد که به بهترین گولزن سال با
زدن  61گول بدل شود؛ اما  13گول از این  61گول ،از روی
نقطهی پنالتی به ثمر رسیدهاند .به عبارتی ،رونالدو بدون
احتساب پنالت یها 48 ،گول در سال  2014به ثمر رسانده
است .در سوی دیگر ،از  58گول مسی 7 ،گول از روی
نقطهی پنالتی بهدست آمده است .در واقع بدون احتساب
پنالت یها ،مسی  51به  48از رونالدو پیشی م یگیرد.

به ثمر رساند ،گفت« :باعث افتخار من است که
در بهترین بارسلونای همهی تاریخ عضویت داشتم.
بهترین گول من با پی راهن بارسا ،گولم به ریال در
پیروزی تاریخی  6-2بود .و بهترین گولم با پی راهن
تیم ملی اسپانیا ،گول به آلمان در نیمهنهایی جام
جهانی .»2010
پویول در مورد زهردارترین مهاجمی که با آن روبهرو
شده نیز افزود« :مسی .بارها در تمرینات مقابل او
ایستادم و مهار او بسیار دشوار بود .البته طبیعی بود،
چرا که مسی بهترین بازیکن دنیاست».

بارساييها خوان الپورتا را ميخواهند

جوزپ بارتومئو در حال حاضر بدون انجام
انتخابات و به دليل استعفاي ساندرو روسل،
مديريت بارسا را بر عهده دارد .انتخابات
بعدی باشگاه بارسلونا ،طبق برنامه باید سال
 2016برگزار شود؛ اما ممکن است این امر
زودتر به انجام برسد .نشریهی موندودپورتی و،
در یک نظرسنجی از هواداران و اعضای
باشگاه بارسلونا خواسته بود تا در مورد مدیر
مورد عالقهی خود نظر بدهند.
در این نظرسنجی مشخص شد که خوان
الپورتا (رییس سابق بارسا) با  40درصد آرا،

ریاست باشگاه بارسلونا را تصاحب خواهد
کرد .جالب اینجاست که بارتومئو تنها 26
درصد آرا را بهدست آورد و دیگر نامزد ریاست
بارسلونا ،یعنی آقای بندیتو ،تنها موفق به
کسب  10درصد آرا شد.
در بخش دیگری از نظرسنجی موندودپورتی و،
 47درصد بارسای یها از تمدید قرارداد با
شرکت قطری به عنوان اسپانسر باشگاه
موافق نیستند و  75درصد نیز از شکل جدید
پی راهنهای بارسا در فصل آینده (راه راههای
افقی ،بهجای عمودی) ناراضی اند.



کاسياس :سال،2014
بهترين سال حضورم در ریال بود

ايکر کاسياس ،کاپيتان ریال مادريد از سال
 2014به عنوان بهترين سال حضورش در اين
باشگاه ياد کرد .کاسیاس در فصل ،2013-14
تنها دو بازی در اللیگا ب رای ریال انجام داد
و در فاینلچمپیونزلیگ هم روی اشتباه او،
اتلتیکو به گول رسید .این دروازهبان باتجربه
در جام جهانی نیز نمایشهای ضعیفی
ارائه داد و پیوستن کیلور ناواس به ریال را
بسیاری پایان دوران حضور او در سانتیاگو
برنابئو توصیف کردند .اما با جدایی دیگو
لوپز از ریال ،کاسیاس در فصل جدید بار
دیگر به دروازهی اول این تیم تبدیل شد.
او به مارکا گفت« :م یخواهم به کسب جام
با ریال ادامه بدهم .سال  ،2014بهترین سال

حضورم در ریال بود 4 .جام وبازی در همهی
این رقابتها .تنها یک ماه و نیم بد ،باعث
نم یشود سایر چیزها فراموش شوند. نمی
دانستم چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؛
اما بهتر است که گذشته را فراموش کنیم
تا تیم به موفقی تها و پیروزیهایش ادامه
بدهد .وقتی تیم به موفقیت م یرسد ،بحث
فردی دیگر مطرح نیست .باید گام به گام
پیش برویم .من با ریال قرارداددارم و دلیلی
ب رای جدایی نم یبینم .اگر قهرمان اللیگا
م یشدیم ،نم یتوانستیم دسیما که همهی
ریال یها بهدنبال آن بودند را بهدست بیاوریم.
من امسال را باهیچ چیزی عوض نم یکنم.
این سال بهترین بود».



فرگوسن و فاش کردن راز «فرگي تايم»

سر الکس فرگوسن ،سرمربي سابق
منچستريونايتد ،فاش کرد که دليل اشاره
به ساعتش در دقايق پاياني بازيها ،تنها
تحت فشار گذاشتن داوران و حريف بود و در
بي شتر موارد ،اصال نم يدانست که چقدر از
زمان بازي باق يمانده است. در دوران حضور
فرگوسن روی نیمکت منچستریونایتد ،این
تیم بارها در دقایق پایانی بازی بهگول رسید
و به همین دلیل ،این دقایق به «فرگی تایم»
شهرت پیدا کردند .از معروفترین پیروزیهای
منچستریونایتد در وقتهای تلف شده ،دیدار

مقابل بایرن در فاینل چمپیونزلیگ سال
 1999و دیدار مقابل منچسترسیتی در سال
 2009بود.
او در گفتوگو با یک برنامهی تلویزیونی
گفت« :حریفان از این موضوع م یترسیدند
و به همین دلیل ،من از اشاره به ساعتم
استفاده م یکردم .اما من هرگز به ساعتم نگاه
نم یکردم .صادقانه بگویم ،اصال نم یدانستم
چقدر از زمان باق یمانده است؛ اما این حرکت
روی اعصاب داور و حریف بود .این فقط یک
حقه بود».
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فرمانده نیروهای زمینی ارتش:

برای مقابله با تروریستان ،به حمایت هوایی نیاز داریم


فرمانده
اطالعات روز :جنرال مراد علی مراد،
نیروهای زمینی ارتش میگوید که برای مقابله
با شورشیان در والیت کنر ،به حمایت هوایی
نیاز است .او میگوید که اگر حمایت هوایی از
نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام کنر صورت
نگیرد ،تلفات نیروهای امنیتی بیشتر میشود.
به گفتهی او ،در درگیری دانگام تاکنون هفت
سرباز ارتش کشته شدهاند.
اما او اطمینان داد که قرار است امروز قطعات
نيروهاى کماندو به محل درگیری اعزام
شوند .حدود  10روز پیش صدها شورشی
طالب بر ولسوالی دانگام حمله کردند و از آن
روز بدینسو درگیری بین نیروهای امنیتی و
طالبان جریان دارد .بر اساس گزارشها ،در این
درگیری تاکنون بیش از  100شورشی طالب
کشته و دهها تن دیگر آنان زخمی شدهاند.
جنرال مراد گفت که نیروهای امنیتی در این

درگیری پیشرفتهای خوبی داشتهاند .فرمانده
نیروهای زمینی ارتش افزود ،به روز یکشنبه
حمالت هوایی اندکی در کنر علیه شورشیان
انجام و ضربهی شدیدی بر دشنمان وارد شد.
او گفت که به روز دوشنبه واحدهای کماندوی
ارتش به دانگام اعزام میشوند تا وضعیت جنگ
راآنجا تغییر بدهند.
جنرال مراد این اظهارات را دیروز در مجلس
سنا بیان کرد .این مجلس دیروز فرمانده
نیروهای زمینی ارتش ،اکرامالدین یاور ،معین
امنیتی وزارت داخله و حسامالدین حسام ،معاون
ریاست امنیت ملی را به دلیل پاسخگویی به
سوالهای نمایندگان در پیوند به افزایش
ناآرامیهای اخیر در کشور ،بهویژه در کنر،
فراخواند.
اعضای مجلس سنا گفتند که در این اواخر،
حمالت مخالفان مسلح دولت با همکاری

استخبارات منطقه در نقاط مختلف کشور،
بهویژه کابل و کنر ،افزایش یافتهاند .آنان
همچنان گفتند که نیروهای امنیتی در یازده روز
گذشته نتوانستهاند باشندگان برخى قریههای
ولسوالی دانگام را که در محاصره شورشیان
قرار دارند ،نجات دهند.
جنرال مراد علی مراد در پاسخ به سوالهای
سناتوران گفت که نیروهای امنیتی برای بهبود
امنیت هر آنچه در توان دارند ،بهخرچ دادهاند.
او در مورد کنر گفت ،عملیات علیه شورشیان
جریان دارد ،تا یک یا دو روز دیگر مشکل
دانگام حل میشود .او افزود که اردو از روز
ايجاد تاکنون مصروف نبرد با شورشیان بوده
و توانايى دفاع از خاک وطن را دارد.
مراد گفت که نیروهای امنیتی از ماه حوت سال
گذشته تمام مسئولیتهای امنیتی را به دوش
گرفته و در حال حاضر تمام عملیات نظامى
توسط اردو رهبری مىشوند .او در ادامه از
جامعهی جهانى خواست که به تعهدات خود
در قسمت همکارىهاى الزم با نيروهاى افغان
پابند باشند.
بهدنبال آن حسامالدین حسام ،معاون ریاست
امنیت ملی گفت که شهر کابل در معرض دید
دشمن قرار دارد و منسوبان امنیت ملی شب و
روز در تالش خنثاسازی اهداف دشمنان اند.
پس از تشکیل حکومت جدید ،حمالت طالبان
در کابل بیسابقه بوده و در جریان دو ماه 15
حملهی انتحاری و انفجاری را در کابل انجام
دادهاند.

کار عملی پروژهی کابل جدید آغاز میشود

اطالعات روز :مسئوالن ادارهی پروژهی
کابل جدید میگویند که طرح و دیزان این
پروژ ه تکمیل شده و کار عملی آن در آیندهی
نزدیک آغاز میشود.الهام عمر هوتکى ،معاون و
سرپرست این اداره دیروز گفت که کار عملى اين
پروژه به دليل مشکالت در استمالک زمين هنوز
آغاز نشده است.
او افزود که در حال حاضر اين مشکل با اشرف
غنی و عبداهلل شريک ساخته شده و آنان جهت
رفع آن اقدام نمودهاند که کار عملی پرو ژهی جدید
بهزودی آغاز میشود .قرار است که این پروژه
(ایجاد شه ر جدید) در ولسوالى دهسبز کابل و
باريک آب واليت پروان در مساحت  ٣٧٠هزار
جريب زمين ایجاد شود .قرار است این شهر در
سى سال ايجاد شود .مسئوالن ادارهی شهر کابل
جديد میگویند که این شهر براى حدود سه
ميليون تن ايجاد و تمام نيازمندى شهرى در کابل
جديد ،در نظر گرفته میشوند .تطبيق اين پروژه

حدود  ٨٠ميليارد دالر تخمین شده که با  ٥درصد
سهم حکومت ،توسط بخش خصوصی پرداخته
مىشود.
از سوی دیگر ،دیروز توافقنامهی همکارى
خدمات مخابراتى و فنآوری معلوماتى بين
ادارهی انکشاف این پروژه و وزارت مخابرات و
تکنالوژى معلوماتى به امضا رسید .بريالى حسام،
سرپرست این وزارت گفت ،آنان پس از دریافت
طرح و نقشهی کلى و معلومات مربوط به ظرفيت
و تراکم جمعيت ادارههای دولتى ،مناطق تجارتى،
بلندمنزلها و مناطق رهايشى این شهر ،کار را
آغاز میکنند .او افزود که وزارت مخابرات و
تکنولوژى معلوماتى ماسترپالن مخابراتى شهر
جديد کابل را تهيه و جهت انتخاب زمين و محل
براى احداث مرکزهای تیلفون ،به ادارهی انکشاف
پروژهی کابل جدید ارائه مىکند .حسام گفت که
ادارهی این پروژه در بخش برنامههای مخابراتى
به وزارت مخابرات وعدهی همکاری داده است.

