دشمناشتباهی
نوبت کرزی

کرزی به این باور رسیده بود که ایاالت متحده در جنگ علیه طالبان برنده نخواهد شد .او
از خیلی وقت به این نتیجه رسیده بود که هیچ ادارهای در ایاالت متحده پاکستان را مجبور
نخواهد کرد که دست از حمایت از طالبان بردارد .پاکستان به نادیده گرفتن درخواستهای
امریکا برای مبارزه با شبهنظامیان در خاکش ،ادامه داده بود و معلوم بود که ایاالت متحده برای
وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان ،آمادگی ندارد .گذشته از همهچیز ،پاکستان کشوری مسلح
به بمب هستهای است که در آن بیشتر از  180میلیون مسلمان زندگی میکنند و از همه
مهمتر ،افغانستان را تضعیف کرده بود .در سال  ،2006یک دیپلمات غربی به من گفت که از
اینکه ادارهی بوش وعده داده بود که پاکستان را کنترول میکند؛ اما نکرده بود ،کرزی حس
خیلی بدی داشت .او به من گفت« :کرزی نادیده گرفته شد .دو-سه سال پیش...
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آیاافغانستانگورستانشاعرانونویسندگانخوداست؟

بصیر آهنگ ،روزنامهنگار ،شاعر و فعال حقوق بشر مقیم ایتالیا ،در «فستیوال بینالمللی شعر» جایزهی ویژهی منتقدان را برای
یکی از شعرهایش بهدست آورد .این جایزهی مهم ادبی برای شعری به زبان ایتالیایی که با موضوع «یادبود قربانیان هزاره در
یکاولنگ» سروده شده ،به آقای آهنگ تعلق گرفته است.
اینکه این شعر چه چیزی را روایت کرده یا چه موضوعی را برتابانده است ،کام ًال آشکار است .در واپسین سالها از حاکمیت
مستبد و ظالمانهی رژیم بدنام طالبان ،شهر یکاولنگ بامیان در یک روز آتش زده شد و بیشتر از  300تن از باشندگان این
شهرستان ،بهصورت بیرحمانه از سوی طالبان قتل عام شدند .یادگار آن عصر و روز غمبار ،تا لحظهی اکنون در شهر یکاولنگ
موجود است :دیوارهای دودآلود ،سقفهای ویران با در و پنجرههای سوخته ،و خاطرات سنگین و پر از غم و اشک آن حادثه،
تا دقیقهی اکنون ،کابوس هولناک باشندگان این منطقه است.
اگر این سوال را مطرح کنیم که آیا در صورتی که این شاعر در افغانستان بود ،شایستهی حداقل یک تقدیر بود؟

صفحه3

د هالیوودیها چقدر است؟
درآم 

صفحه3

رهبران حقانی در خلیج فارس بازداشت
شدند ،نه در داخل افغانستان

طالبان و مقامهای خارجی گفتهاند که اعضای برجستهی گروه شورشی حقانی که اخیرا دستگیر شدهاند ،در خلیج فارس
بازداشت شدهاند ،نه در افغانستان که کابل ادعا کرده بود؛ چیزی که تغییر احتمالی نگرش در منطقهای را نشان میدهد که در
آن شبهنظامیان افغانستان برای مدت طوالنی آزادانه رفت و آمد داشتهاند.
بازداشت انس حقانی ،برادر رهبر گروه نزدیک به طالبان و حفیظ رشید ،یک فرمانده نظامی ،یک پیروزی مهم برای حکومت
افغانستان خوانده شده بود .گروه حقانی ،آنگونه که مقام رهبری طالبان اذعان میکند ،بهطور مستقل فعالیت دارد .برخالف
جریان اصلی جنبش طالبان افغانستان ،ایاالت متحده شبکهی حقانی را یک گروه تروریستی میداند.
در سالهای اخیر ،شبکهی حقانی پشت بسیاری از حمالت بزرگ علیه اهداف خارجی و افغان قرار داشته است .در حال حاضر
آقای حقانی و آقای رشید ارشدترین مقامهای بازداشتی این گروه اند که در بازداشتگاههای افغانستان بهسر میبرند .ادارهی
استخبارات افغانستان حین اعالن دستگیری آنها گفت که آنها در جریان یک عملیات در والیت شرقی خوست ،در پایگاه
سنتی قدرت این گروه ،بازداشت شدهاند .اطالعات جدید حاکی از آن اند که این دو نفر در یکی از کشورهای خلیجی بازداشت
شده و بعد از آن به افغانستان انتقال داده شدهاند.
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داعش در کابل؟


هادی صادقی

از دیروز بدینسو شعارهایی به حمایت از گروه تروریستی
داعش بر دیوارهای دانشگاه کابل و برخی جاهای دیگر
نقش بستهاند .تمام این شعارها در شب نوشته شده و
کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است .شعار «زنده
باد داعش» در شبکههای اجتماعی بازتاب گسترده یافت و
در میان شهروندان کابل ترس و نگرانی ایجاد کرده است.
پولیس کابل گفته است که با دوربینهای مخفی بهدنبال
عامالن این تبلیغات است و به کسی اجازه نمیدهد که
اندیشههای تکفیری و افراطگرایی را در کشور تبلیغ و ترویج
کند.
البته این بار نخست نیست که نشانههای همسویی و حمایت
از گروه تروریستی داعش در افغانستان دیده میشوند .چندی
پیش شبهنظامیان ناشناختهای در والیت غزنی پیدا شده
بودند و ادعا میکردند که برای داعش کار میکنند و با
ابوبکر البغدادی ،رهبر این گروه تروریستی بیعت کردهاند؛ اما
این افراد بهزودی از سوی نیروهای امنیتی کشور سرکوب
و متواری گردیدند؛ ولی این نخستین بار است که در کابل
بهصورت علنی شعارهایی به حمایت از داعش ،آنهم در قلب
کابل و بر دیوار دانشگاه کابل نوشته میشود .این نشانهها،
با نشانههایی که در غزنی پیدا شده بودند ،فرق میکنند .در
مناطق ناامن در کنار طالبان دهها گروه تروریستی داخلی
و خارجی دیگر نیز حضور دارند و حضور عوامل یا پیروان
داعش در میان آنها زیاد دور از تصور و قابل تشویش
نیست؛ اما نفوذ تفکر تکفیری یا بروز نشانههای عینی و
علنی داعش ،آنهم به عریانترین شکل تبلیغات شهری در
کابل ،نگران کننده و جدی است .هرچند این دیوارنویسیها
به حمایت از داعش در کابل به شکل مخفیانه و از سوی
افراد ناشناس صورت گرفتهاند؛ اما این امر نشان میدهد که
نهادها ،اشخاص و حلقاتی هستند که به شکل سازمان یافته
برای ترویج تفکر داعشی و حمایت از این گروه تروریستی
در کابل کار میکنند .کار و برنامهی آنها برای ترویج
تفکر تکفیری و جلب حمایت از داعش به دیوارنویسیهای
مخفیانه در شهر کابل خالصه نمیشود .این حلقات تالش
میکنند در میان اقشار مختلف مردم نفوذ کنند و به احتمال
زیاد ،حمایتهای گستردهی مالی ،سیاسی و استخباراتی را
نیز با خود دارند .شاید هم کشورهای بیرونی برای گسترش
داعش به منطقه و افغانستان ،برنامهی سیاسی رسمی دارند
و شاید هم این گروه تروریستی خطرناک ،پس از عراق و
سوریه ،اکنون افغانستان را هدف قرار داده است.
جامعهی سنتی ،بیسواد و شدیدا مذهبی افغانستان زمینهی
خوبی برای نفوذ تفکرات افراطگرایی و تکفیری است و
گروههای تروریستی همواره همین نقطه را نشانه رفتهاند.
تمامی گروههای تروریستی که تا کنون در افغانستان
و منطقه تجربه شده ،از همین جا شروع کرده و با سوء
استفاده از آموزههای دینی و مذهبی ،برنامههای سیاسی و
استخباراتی خود را به پیش بردهاند .اکنون نیز این خطر
بهصورت جدی وجود دارد که عوامل گروه تروریستی داعش
در میان مردم نفوذ کرده و از باورهای سنتی و مذهبی آنها
سوء استفاده کرده و آنها را در مسیر اهداف و برنامههای
سیاسی و تروریستیشان سوق دهند.
این نشانهها خطری جدی برای امنیت ملی کشور است.
حکومت باید با این مسئله بهصورت جدی و عاقالنه برخورد
کند .نباید این نشانهها را به چند دیوارنویسی مخفیانه و
بیاهمیت تقلیل داد ،انگیزهها و عامالن پشت صحنهی آن
را نادیده گرفت و از کنار این خطر بیاعتنا گذشت؛ باید دولت
عوامل و نهانگاههای آنها را کشف کند و با آن به عنوان
یک تهدید جدی برای امنیت ملی کشور برخورد نماید.
داعش یک گروه تروریستی خطرناک و ویرانگر است.
دهشت ،بیرحمی و جنایتهای این گروه تمام جهان را به
وحشت انداخته و برای نابودی آن تمام کشورهای جهان
متعهد اند .قصاوت و جنایتهای این گروه در عراق و سوریه
به جهانیان ثابت ساخته است که برای سرکوب و نابودی
آنها هیچ مصلحت و مالحظهای وجود ندارد.

دادستانیکل:

چهارمیلیونجریبزمیندرکشورغصبشدهاست

اطالعات روز :مسئوالن دادستانی کل اعالم
کردند که بیش از چهار میلیون جریب زمین
در کابل و والیتهای کشور از سوی زورمندان
غصب شده است .محمد اسحاق الکو ،رییس
دادستانی کل کشور روز گذشته با تأکید گفت
که چهار میلیون جریب زمین غضب شده ،شامل
زمینهای دولتی و شخصی است.
الکو افزود که بر اساس معلومات یک کمیسیون
ویژه که قب ًال برای بررسی زمینهای غصب شده
در کشور ایجاد شده بود ،در غصب بیشتر این

زمینها مقامهای دولتی و افراد قدرتمند دخیل
اند .اما او مشخص ًا نگفت که چه تعداد و کدام
مقامهای دولتی در غصب زمینهای دولتی و
خصوصی دست دارند.
چندی پیش وزارت معارف کشور نیز اعالم کرد
که حدود  10هزار جریب زمین این وزارت از
سوی زورمندان غصب شده است .اشرف غنی
احمدزی ،رییس جمهور جدید کشور به والیان و
فرماندهان پولیس  34والیت کشور دستور داده
است که برای بازپسگیری این زمینها اقدام

کنند.
با این حال ،محمد اسحاق الکو گفت که رییس
جمهور احمدزی برای بازپسگیری این زمینها
باید قانون را بر زورمندان تطبیق کند .او با تأکید
گفت که امیدوارم اشرف غنی با غاصبان قدرتمند
زمین ،با جدیت برخورد کند .الکو گفت که اکنون
غاصبان قدرتمند زمین در کشور حضور دارند.
قب ًال مجلس نمایندگان نیز برای تهیهی فهرست
غاصبان زمین در کشور کار کرد و پس از تکمیل
شدن کارش ،گزارشی را در این مورد نشر کرد؛ اما

نام غاصبان زمین را در اختیار رسانهها و مردم قرار
نداد .گفته میشود مجلس نمایندگان بهخاطری
این افراد را فاش نکرده که بیشترشان از حلقات
بزرگ حکومتی اند.
با این حال ،شماری از کارشناسان باور دارند
که برای بازپسگیری زمینهای غصب شده
به ارادهی قوی نیاز است .آنان از اشرف غنی
احمدزی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی خواستهاند که در این زمینه اقدامهای
جدی و قانونی را روی دست بگیرند.

امریکا برای حفظ و مراقبت سرکها 22 ،میلیون دالر اختصاص داد

اطالعات روز :ادارهی انکشاف بینالمللی
امریکا ( )USAIDبرای حفظ و مراقبت سرکها
در کشور 22.3 ،میلیون دالر امریکایی اختصاص
داده است .این اداره دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد ،در مدت سه سال آینده از این مبلغ پول،
برای ایجاد ادارهی سرکها به منظور نظارت از
حفظ و مراقبت و امور ساختمانى ،صندوق وجهى
سرکها براى فراهمآورى منابع مالى و انستيتوت
مالى و ترانسپورتی براى آموزش کارمندان
افغانستان استفاده میشود.
بر اساس این خبرنامه ،مسئوليت تطبيق اين

اطالعات روز :در برخی از مناطق شهر کابل،
از جمله بر دیوار دانشگاه کابل ،شعارهایی در
حمایت از گروه داعش نوشته شدهاند« .زنده
باد داعش» یکی از شعارهایی است که بر دیوار
محوطهی دانشگاه کابل نوشته شده است و
این شعار ،در شبکههای اجتماعی ،از جمله
فیسبوک ،بازتاب گستردهای داشت.
این شعار دیروز خبرساز شد و پس از آن توجه
مسئوالن امنیتی کشور را نیز به خود جلب کرد.
جنرال ظاهر ظاهر ،فرماندهی پولیس کابل به
بیبیسی گفت که مأموران پولیس حامیان

پروژهها را در بخشهای خدمات مشورتى-
انجنيرى ،حفظ محيط زيست ،زيربنا و مديريت
پروژه ،يک شرکت انگليسى به عهده دارد .در
این خبرنامه آمده است که پروژهی یاد شده برای
بلند بردن ظرفيت وزارت فوايد عامه در راستاى
فعال نگهدارى و حفظ و مراقبت شبکهی ملى
سرکهاى افغانستان کمک خواهد کرد.
در بخش دیگر خبرنامه آمده است ،ادارهی
انکشاف بينالمللى امريکا از سال  ٢٠٠٢تا کنون،
از طريق اعمار و بازسازى  ٢٠٠٠کيلومتر سرک،
بيش از  ٢ميليارد دالر سرمايهگذارى کرده است .بر

اساس این خبرنامه ،ادارهی یاد شده در سالهاى
اخير ،تمرکزش را از اعمار سرکها به ارتقاى
ظرفيت حکومت برای فعال نگهدارى و حفظ و
مراقبت شبکهی عصرى سرکها در افغانستان
معطوف کرده است.
با این حال ،انجنير احمدشاه وحيد ،معين
ساختمانى و زيربناهاى ترانسپورتى وزارت فوايد
عامه از اعالم اين کمک امریکا ابراز خرسندی
کرده؛ اما گفته است که براى حفظ و مراقبت
سرکهاى کشور ،به مبالغ هنگفت پول نياز است.
او به خبرگزاری پژواک گفت که امريکا و ساير

پولیس کابل حامیان داعش را دنبال میکند

داعش در کابل را دنبال میکنند .او با تأکید
افزود ،اکنون پولیس کابل با دوربینهای امنیتی،
بهدنبال افرادی که این شعارها را نوشتهاند ،است.
در حال حاضر در مرکزهای مهم شهر کابل
دوربینهای امنیتی نصب اند و عالوه بر آن،
چندین بالن مجهز به دوربینهای مخصوص
نیز در فضای این شهر در گردش اند .نیروهای
امنیتی و بینالمللی از این طریق هرنوع حرکت
مشکوک را در در سطح شهر کابل دنبال میکنند.
جنرال ظاهر اطمینان داد که برای جلوگیری از
نوشتن چنین شعارها بر دیوارها در کابل ،اقدام

جدی میشود .او افزود ،اگر این شعارها برای
ترویج افراطیگرایی در کابل باشند و به مردم
ضرر برسانند ،از آن جلوگیری میشود .او گروه
داعش را آدمکش خواند و تأکید کرد ،هر کسی
در حمایت از این گروه در کابل تبلیغ کند ،جلو
آن گرفته میشود.
گفته شده شعار «زنده باد داعش» بر دیوار
محوطهی دانشگاه کابل شب هنگام توسط افراد
نامعلوم نوشته شده است .دیده شدن این شعار
نگرانیهایی را نیز بین مردم و فعاالن مدنی
بهوجود آورده است .امید شریفی ،یکی از فعاالن

کشورهاى کمک دهنده در این زمینه به افغانستان
کمکهای بیشتر کنند.
وحيد گفت که در  ١٣سال گذشته  ٧٥٠٠کيلومتر
سرک به کمک جامعهی جهانى در کشور قيرريزى
شده است؛ اما نسبت کمتوجهى دولت و جامعهی
جهانى جهت حفظ و مراقبت سرکها ٤٨ ،درصد
اين سرکها نياز به ترميم دارند .او افزود که برای
ترمیم  ٤٨درصد سرکها ،به  ٣٥٠ميليون دالر نياز
است .بر اساس نورمهاى ساختمانى ،هر سرک که
قيرريزى مىشود ،بايد جهت حفظ و مراقبت ،هر
پنجسال بعد بازسازى شود.

مدنی در کشور تأکید کرد ،در صورتی که به این
موضوع رسیدگی نشود ،پیامدهای منفی را در
کشور بهدنبال خواهد داشت.
او خواستار برخورد جدی با چنین افراد شد و
تأکید دارد که مردم قبال تجربهی تلخ شبکههای
تروریستی القاعده و طالبان را در کشور داشتهاند
و گروه داعش بهمراتب خطرناکتر از آنها
است .شریفی به بیبیسی گفت ،با توجه به
افراطگرایی داعش و جوانان کمسواد افغانستان،
این کار میتواند خطر بزرگی برای افغانستان
باشد.

اقدا م تازهی دادستانی برای بازداشت متهمان فراری قضیهی کابل بانک

اطالعات روز :دادستانی کل کشور اعالم کرد که
برای بازداشت متهمان فراری قضیهی کابل بانک،
اقدامهای تازهای را روی دست گرفته است .بصیر
عزیزی ،سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت،
در صورتی که ضمانت کنندگان متهمان فراری
قضیهی کابل بانک ،متهمان را در کشور حاضر
نتوانند ،با آنان برخورد قانونی میشود .از سوی

دیگر ،عزیزی گفت که با ارسا ل مکتوبی از پولیس
انترپول خواسته شده که متهمان فراری قضیهی
کابل بانک را بازداشت کند .در حال حاضر از جمع
 21متهم قضیهی کابل بانک 14 ،تن آنان فراری
اند .جنرال ظاهر ظاهر ،فرماند ه پولیس کابل دو
روز پیش گفت که بازداشت سایر متهمان قضیهی
کابل بانک از توان و صالحیت پولیس خارج است.

او افزود که پولیس تا کنون هفت تن از متهمان
قضیهی کابل بانک را بازداشت کرده؛ اما سایر
متهمان با ضمانتهای مختلف موفق به فرار
شدهاند .دو نفر از متهمان قضیهی کابل بانک
شهروندان هندی اند .این افراد با ضمانت سفارت
این کشور در کابل آزاد شدهاند؛ آنان در حال حاضر
فراری اند .یکی دیگر از متهمان قضیهی کابل

بانک ،عبدالقدیر فطرت ،رییس پیشین بانک
مرکزی است .او نیز اکنون در امریکا بهسر میبرد.
اشرف غنی  20روز پیش به نهادهای عدلی و
قضایی یک و نیم ماه مهلت داد تا قضیهی کابل
بانک را حل کنند؛ اما هنوز  14متهم آن بازداشت
نشده است .مردم خواستار اقدام فوری ارگانهای
مسئول برای بازداشت متهمان است.

نورستانی :در اصالح کمیسیون انتخابات ،قانون جدی گرفته شود

اطالعات روز :کمیسیون مستقل انتخابات
اعالم کرد که اصالحات در این کمیسیون
باید مطابق قانون اساسی کشور صورت
بگیرد .احمد یوسف نورستانی ،رییس این
کمیسیون دیروز به رسانهها گفت که
کمیسیون انتخابات مانند سایر ادارات دولتی
به اصالحات نیار دارد؛ اما این اصالحات
نباید خالف قانون اساسی کشور صورت
بگیرد.
او با تأکید گفت ،در صورتی که اصالحات در

کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون
صورت بگیرد ،با آن هیچگونه مخالفت
نخواهد کرد .این اظهارات در حالی مطرح
میشوند که عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی دو روز پیش اعالم کرد
که اصالح نظام انتخاباتی ،پایههای دولت
را مستحکم میکند .عبداهلل و اشرف غنی
پیش از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست
جمهوری به توافق رسیده بودند ،در نظام
انتخاباتی کشور اصالحات بیاورند .انتخابات

ریاست جمهوری سال روان با تقلب گسترده
برگزار شد و بهدنبال آن ،جنجالها بین
نامزدان تا حدی تشدید یافت که عبداهلل از
تشکیل حکومت موازی هشدار داد.
با آمدن جان کری ،وزیر امور خارجهی امریکا
به کابل و تالشهای سازمان ملل ،نامزدان
روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق
رسیدند .پس از توافق نامزدان روی تشکیل
حکومت وحدت ملی ،یوسف نورستانی،
رییس کمیسیون مستقل انتخابات اشرف

غنی را به عنوان رییس جمهور و عبداهلل
را به عنوان رییس اجرایی حکومت معرفی
کرد .نورستانی در آن روز مشکالت در روند
انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت؛ اما
گفت ،آنان عامل تمام چالشهای روند
انتخابات ریاست جمهوری نبودهاند .او
ناامنی ،بیثباتی سیاسی ،نبود فهرست
رایدهندگان و شناسنامههای الکترونیک
را از عوامل عمدهی چالشهای روند
انتخابات گذشته یاد کرد.

بختیاری :نتایج انتخابات شوراهای والیتی در هفتهی روان اعالم میشود

اطالعات روز :مسئوالن کمیسیون مستقل
انتخابات میگویند که نتایج نهایی انتخابات
شوراهای والیتی در هفتهی روان اعالم
میشود .عزیزاهلل بختیاری ،کميشنر این
کمیسیون عامل تأخیر اعالم نتایج نهایی
انتخابات شوراهای والیتی را کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی خواند و گفت که به
احتمال زیاد ،نتایج نهایی این انتخابات در
هفتهی روان اعالم میشود.
او افزود که در حال حاضر کمیسیون

انتخابات مصروف وارد کردن فیصلههای
کمیسیون شکایتها به سیستم نتایج است.
او گفت که هنوز هم برخی فیصلههای
کمیسیون شکایتها در مورد انتخابات
شوراهای والیتی مبهم و غیرشفاف اند .این
عضو کمیسیون انتخابات ،کمتجربگی و نبود
کارمندان مسلکی در کمیسیون شکایتها را
علت مبهم بودن فیصلهها خواند.
بختیاری دیروز به پژواک گفت که کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی طبق قانون مکلف

است نتایج بررسیهایش را به کمیسیون
انتخابات بفرستد؛ اما آنها فورمهای
فیصلهها را دریافت کردهاند .او افزود که در
دو روز آینده نتایج چهار هزار محل انتخابات
شوراهای والیتی ،شامل سیستم میشود.
اما او افزود که در حال حاضر کارمندان
تخنیکی دو کمیسیون ،مشترک ًا روی
فورمهها کار میکنند ،تا شامل سیستم شود.
بختیاری در ادامه در مورد کار اعضای فعلی
شورایهای والیتی گفت« :کار اعضای

فعلی شوراهای والیتی تا زمان اعالم نتایج
نهایی انتخابات شوراهای والیتی مشروعیت
دارد».
بختیاری از آمادگیهای کمیسیون مستقل
انتخابات برای برگزاری انتخابات شورای
ملی نیز خبر داد .او گفت که روز یکشنبه
هفتهی روان در نشست اعضای کمیسیون
با کارمندان تخنیکی ،فیصله شد تا در
یک هفتهی آینده جدول زمانی برگزاری
انتخابات شورای ملی آماده و نشر شود.

درد غربت و حس موفقیت
شاعرانونویسندگانافغانستانی

آیاافغانستانگورستانشاعرانونویسندگانخوداست؟
مهدی زرتشت

بصیر آهنگ ،روزنامهنگار ،شاعر و فعال حقوق بشر
مقیم ایتالیا ،در «فستیوال بینالمللی شعر» جایزهی
ویژهی منتقدان را برای یکی از شعرهایش بهدست
آورد .این جایزهی مهم ادبی برای شعری به زبان
ایتالیایی که با موضوع «یادبود قربانیان هزاره در
یکاولنگ» سروده شده ،به آقای آهنگ تعلق گرفته
است.
اینکه این شعر چه چیزی را روایت کرده یا چه
موضوعی را برتابانده است ،کام ًال آشکار است .در
واپسین سالها از حاکمیت مستبد و ظالمانهی رژیم
بدنام طالبان ،شهر یکاولنگ بامیان در یک روز
آتش زده شد و بیشتر از  300تن از باشندگان این
شهرستان ،بهصورت بیرحمانه از سوی طالبان قتل
عام شدند .یادگار آن عصر و روز غمبار ،تا لحظهی
اکنون در شهر یکاولنگ موجود است :دیوارهای
دودآلود ،سقفهای ویران با در و پنجرههای
سوخته ،و خاطرات سنگین و پر از غم و اشک آن
حادثه ،تا دقیقهی اکنون ،کابوس هولناک باشندگان
این منطقه است.
اگر این سوال را مطرح کنیم که آیا در صورتی که
این شاعر در افغانستان بود ،شایستهی حداقل یک
تقدیر بود؟ پاسخ این سوال را باید درون واقعیتها
جستوجو کنیم:
ادامهی سالها جنگ و ویرانی در این کشور ،فرصت
زندگی را از همهی مردم افغانستان و بهخصوص
نسل فرهنگی این کشور گرفته است .این کشور با
وضعیت آشفتهی سیاسی و فرهنگی فعلی و دهههای
گذشتهی خود ،نه تنها فضایی برای نفس کشیدن
ندارد ،بلکه هر لحظهاش فراتر از درد و ناخوشی
است .به همین خاطر ،نویسندگان و شاعران این
کشور ،یک یک و با گذشت زمان ،این کشور را
ترک میکنند و گرچه از درد و دشواریهای عالم

طوالنیشدنروندتشکیلکابینه،
نارساییهاونگرانیمردم
علی شیر شهیر

واقعیت این است که کشور افغانستان در حول و حوش اتفاقات ناگوار سیاسی،
مصائب بیشماری را آفریده است .ناگوارتر از همه اینکه در طول بیشتر از یک دههی اخیر
که آزادی بیان و دموکراسی ،حقوق شهروندی و بسیاری از اصطالحات حکومتداری مدرن به یمن حضور
خارجیها در این کشور به میان آمده ،اما از سوی دولت عم ً
ال هیچ انگیزهی مثبتی در راستای تحقق این شعارها و
اصالحات ،نشان داده نشده است .امروز تنها انجمنهای کوچک با امکانات ناچیز ادبی در شهر کابل اند که بدون
ن تقدیر میکنند.
حمایت دولت ،در برنامهها و محافل مختلف ،از نویسندگان و شاعران و فرهنگیان این سرزمی 
تا کنون هیچ نهاد و انجمن دولتیای نداریم که فارغ از قوم و منطقه و مذهب و نژاد،
شاعران و نویسندگان کشور را حول یک محور جمع نموده و تقدیر کرده باشد.
غربت ،آگاه اند؛ اما بازهم آن را نسبت به بودن در
اینجا ،ترجیح میدهند.
البته آنها حق دارند .زیرا آن نسل فرهنگی،
نویسنده و شاعر ،در گسترهی این خاک هنوز هیچ
قدر و قیمتی را به دست نیاوردهاند و دردناکتر
اینکه در این کشور هنوز از هیچ کار خوب و
شایستهای تا حال تقدیر نشده است.
خالد حسینی ،رماننویس افغانستان ،شهرت و
اعتبارش را در امریکا بهدست آورد .او در جامعهی
امریکای امروز ،هم خواننده دارد و هم صاحب
نام است .عتیق رحیمی ،فیلمساز ،گارگردان و
رماننویس افغانستانی در کشور فرانسه جایگاه
خودش را یافت و تا حال صاحب یکی از مهمترین
جوایز ادبی فرانسه (جایزهی کنگور) شده است.
محمد حسین محمدی ،داستاننویس خوب کشور،
در همین دو سال اخیر کشور را مجبوراً ترک کرد
و در ایتالیا مورد تقدیر قرار گرفت .و سرانجام،
بصیر آهنگ ،شاعر و روزنامهنگار و یکی از فعاالن
اجتماعی ،جایزهی ویژهی منتقدان را در فیستیوال
بینالمللی شعر در کشور ایتالیا بهدست آورد و مورد
تقدیر قرار گرفت .به همین ترتیب ،نسل نوی از
شاعران افغانستانی که از کشور بهناچار گریختهاند
و از اروپا تا امریکا زندگی میکنند ،هر کدام
موفقیتهای خوبی در زمینهی فعالیتهای ادبی
خود داشتهاند و هر کدام ،جایزه گرفتهاند ،تقدیر
شدهاند و نگاه همان جامعهی بیگانه نسبت به این
نسل فرهنگی آواره ،احترامانه و قدرشناسانه بوده
است؛ اما افغانستان کشوری است که حتا قدر و
قیمت «پدر تاریخ معاصر» خود را نمیداند و بدتر از
آن اینکه ،کوچکترین جادهای که بهنام او مسمی
میشود ،دوباره اسمش حذف میشود و نهادهای
مسئول ،هزاران بهانه و توجیه خندهآور ،اما در
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حقیقت دردآور را پیش میکشند.
واقعیت این است که کشور افغانستان در حول و
حوش اتفاقات ناگوار سیاسی ،مصائب بیشماری را
آفریده است .ناگوارتر از همه اینکه در طول بیشتر از
یک دههی اخیر که آزادی بیان و دموکراسی ،حقوق
شهروندی و بسیاری از اصطالحات حکومتداری
مدرن به یمن حضور خارجیها در این کشور به
میان آمده ،اما از سوی دولت عم ًال هیچ انگیزهی
مثبتی در راستای تحقق این شعارها و اصالحات،
نشان داده نشده است .امروز تنها انجمنهای
کوچک با امکانات ناچیز ادبی در شهر کابل اند که
بدون حمایت دولت ،در برنامهها و محافل مختلف،
از نویسندگان و شاعران و فرهنگیان این سرزمین
تقدیر میکنند .تا کنون هیچ نهاد و انجمن دولتیای
نداریم که فارغ از قوم و منطقه و مذهب و نژاد،
شاعران و نویسندگان کشور را حول یک محور جمع
نموده و تقدیر کرده باشد.
با درک همین واقعیتهای ناگوار و دردآور ،اکنون
حداقل باید دلخوش باشیم که فرهنگیان کشور با
اتکا به استعداد و ابتکار خود ،در کشورهای بیگانه
و دور و از کشور و وطن خود ،مورد تقدیر و حمایت
قرار میگیرند .با این حال ،توقع میرود دولت جدید
افغانستان ،بهجای حذف فرهنگیها ،آنها را مورد
تقدیر و حمایت قرار دهد .فرهنگیهای یک کشور،
در واقع چراغ بهدستانی اند که راه جامعه و تودهها
را روشن میکنند .شعارهای گروههای داعش در
جاده و شهر کابل و حتا در ساختمان دانشگاه ،قابل
حمایت و تقدیر نیست .زیرا آنها نقطهی مقابل
و مخالف فرهنگ و فرهنگیان اند .اگر امروز در
این کشور ارزشگزاری به فرهنگ و مدنیت وجود
میداشت ،شعار زنده باد داعش بر دیوار بزرگترین
دانشگاه آن نوشته نمیشد.

طوالنیترین انتخابات پشت سر گذاشته شد .رییس جمهور جدیدی برکرسی قدرت تکیه زد.
نفسها یکبار دیگر آزادتر کشیده شدند؛ نفسهایی که در در گلو گیر مانده و منتظر یک بحران
بودند؛ اما سرانجام دریچهای برای حل این بحران پیدا شد .بحران به نیستی کشانده شد و
ساختاری بهنام «حکومت وحدت ملی» تشکیل شد .اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور
منتخب افغانستان اعالم شد و رقیب انتخاباتی وی ،دکتر عبداهلل عبداهلل ،به عنوان رییس اجرایی.
اما هنوز به طومار رنج مردم نقطهی پایان گذاشته نشده است .نگرانیهای فزایندهای در مورد
سرنوشت و آیندهی تشکیل کابینه در جامعه وجود دارند؛ زیرا طرح تقسیم قدرت میان رییس
جمهور و رییس اجرایی ،در صورتی که درست مدیریت نشود ،هم در تضاد با شایستهساالری قرار
خواهد گرفت و هم روند معرفی اعضای کابینه را به درازا میکشد .این معضل مردم را نگران کرده
است .رسیدن فصل سرما و رکود وضعیت کاری ،همه را به واهمه واداشته است.
کارمندان وزارتخانهها چه میگویند؟
عباس فراسو ،کارمند وزارت مبارزه بامواد مخدر میگوید که معلوم نشدن اعضای کابینهی حکومت
جدید ،باالی روند کاری وزارتخانهها تأثیر منفی گذاشته است .او میافزاید ،در وزارتخانهای که
کار میکند ،فضای کاری بهنوعی دچار کمانگیزگی شده است؛ کارها به کندی پیش میروند و
کارمندان در قبال وظیفههایشان کمتراحساس مسئولیت میکنند .او میگوید ،انگیزهی کار از باال
ایجاد میشود .زمانی که خود وزیر در یک سردرگمی بهسر ببرد ،پس طیف کاری کارمندان نیز
وارونه خواهد بود .آقای فراسو میگوید« :با اطمینان میگویم که تداوم این وضعیت ،به یک بحران
منتهی خواهد شد .فصل سرما رسیده است ،مقرری و منفکی در تمام ادارهها متوقف است و همه
دست بیکاری به زیر االشه دارند».
ذبیحاهلل فرهنگ ،عضو مسلکی ارتقای ظرفیت ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه میگوید،
در تمام وزارتخانهها بهنوعی فضای ناامیدی ایجاد شده است؛ چون آنان تصور میکنند که
وزیران قبلی دوباره وزیر نمیشوند .به این دلیل ،درحال حاضر احساس مسئولیتپذیری در هیچ
وزارتخانهای وجود ندارد .آقای فرهنگ افزود ،دوام این وضعیت ،تأثیرات و پیامدهای بسیار منفی
بر روند کاری ادارات دارد .تأثیرهای منفیای که قابل جبران نخواهند بود .یحیی محسنی ،کارمند
وزارت خارجه میگوید« :در وزارتخانهای که کار میکنم ،در حال حاضر فضای مثبت موقتی
ایجاد شده است و کارها سریعتر انجام میشوند و این ناشی از تفتیشهای آقای احمدزی است که
بدون اطالع قبلی از وزارتخانهها انجام میدهد .اما در حقیقت همه منتظر اعالم اعضای کابینه
اند .هرکس در این وزارت به این فکر است که سرنوشت او چه میشود .به این دلیل ،یک نوع
بینظمی در وزارتخانه ایجاد شده است و کسی مسئولیتش را به شکل درست انجام نمیدهد».
کارشناسان چه میگویند؟
نصراهلل استانکزی ،استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل میگوید ،وقتی وزیرها از
وظیفههای خود کنار میروند ،تأثیرهای خود را بر اداره دارند .تا وزیر جدید معرفی میشود و روند
کاری ادارههارا یاد میگیرد ،زمان زیادی را از دست میدهیم .او اضافه میکند ،گرچند پیدا کردن
 25شخصیت واجد شرایط در حکومتی که تصمیمگیرنده دوشخص باشد و معیارهایی که مطرح
میشوند ،مورد تأیید هردو باشند ،کاری است دشوار .اما کشورما در حالتی نیست که این رکود کاری
را برای مدت مدیدی تحمل بتواند .آقایای استانکزی میگوید ،مردم ما یک انتخابات طوالنی را
پشت سر گذاشتهاند ،انتخاباتی که مردم را به اندازهی کافی رنج داد و حاال که آنان دوباره چشم
امید باز کردهاند ،نباید با به درازا کشیدن روند تعیین کابینه ،به چشمهای آنان خار ناامیدی زده شود.
نگرانی مردم از وضعیت
اسحاق علی میثاق که مهندس یک شرکت ساختمانی است ،میگوید که مقرری او بیش از سه ماه
است که در وزارت شهرسازی متوقف است .او میگوید ،چند وقت پیش که بهاین وزارت میرفته
است ،برایش گفته میشده که بهخاطر اعالم نتیجهی نهایی انتخابات ،مقرریها متوقف اند؛ اما
حاال وقتی برای مقرری خود به آنجا مراجعه میکند ،پاسخ وزارت این است که تا کابینهی جدید
مشخص نشود ،تمام مقرریها و منفکیها متوقف اند .آقای میثاق میگوید که او این سه ماه تمام،
بیکار بوده است و حاال که فصل سرما نزدیک است ،پولی برای خرید سوخت و نفقهیخانوادهاش
ندارد .وی میافزاید ،اگر تعیین کابینه زمان زیادی را در برگیرد ،مثل او کسان زیادی اند که در
این معما میسوزند .رضا مِهسا ،روزنامهنگار ،میگوید ،او با وجودی که از عدم معرفی اعضای
کابینه به این زودیها نگران است ،از تشکیل نشدن یک کابینهی سالم نیز نگرانی دارد .وی
به این باور است که این حکومت یک حکومت طرفدار کارایی ،با رهبران ناکارآمد است .آقای
مهسا اضافه میکند ،باوجود تأکید مکرر دولت وحدت ملی مبنی بر تشکیل یک کابینهی سالم
و کارا ،ازهمین حاال نگرانیها و بیباوریهای زیادی را برانگیخته است .بعضی از شخصیتهای
مطرح ،بر اساس وعدههای انتخاباتیای که به آنان داده شدهاند ،در حکومت سهم برازنده خواهند
داشت .آقای مهسا میافزاید ،این اشخاص در گذشته نه تنها خود معتقد به انجام اصالحات از
طریق شایستهساالری نبودهاند ،بلکه با گماردن اطرافیان خویش در پستهای دولتی ،شبکههای
مافیایی در درون حکومت ایجاد کرده و موجب شکلگیری فساد گسترده شدند و با موجودیت
چنین اشخاص در کابینه جدید ،شاهد یک کابینهی سالم نخواهیم بود.
پاسخ مسئوالن دولتی
در گفتوگوی دوستانه(غیررسمی) که با عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی رییس جمهور جدید
داشتم،در مورد طوالنی شدن تعیین اعضای کابینه گفت :رییس جمهور جدید با برنامههایی که
دارد ،میخواهد تغییرهای بنیادی در ادارهها بیاورد ،حتا بعضی از وزارتخانهها شاید حذف شوند .به
این دلیل ،رایزنیها برای وضعیت کاری هرچه بهتر وزارتخانهها و سایر ادارههای دولتی جریان
دارند ،که چگونه تغییرات ایجاد شوند و در کدام ادارهها؟ آقای محمدی دلیل دومش برای اینکه
چرا کابینه دیرتر مشخص میشود ،این است که رییس جمهور طبق وعدههایی که در مبارزات
انتخاباتی خود به مردم داده بود ،میخواهد تغییرات مثبت در روند کاری حکومت بیاورد و افراد
متخصص را در وظیفه بگمارد.به همین دلیل ،پیدا کردن افراد متخصص و مناسب ،زمانگیر است.
مردم بعد از معلوم شدن نتیجهی یک انتخابات طوالنی ،نفس آزادتری از گلو رها کردند؛ اما حاال
طوالنی شدن روند تکمیل کابینه نیز برای مردم نگرانکننده شده است؛ زیرا تمام مقرریها و
منفکیها در ادارات متوقفشدهاند و این رکود ،تحملش برای کشوری بهنام افغانستان ،دشوار
است .کشوری که مردمش تابستان تمام کار میکنند و زمستان آنرا خرج نفقهی خود میکنند؛
اما شهروندان از وضعیت کاری تابستان امسال بهخاطر تأثیرات منفی جنجالهای انتخاباتی روی
وضعیت کاری ،راضی به نظر نمیرسند .با این حال ،اگر روند تشکیل کابینه بیش از این به طول
انجامد و وضعیت کاری چنین در حالت رکود بماند ،وضعیت اقتصادی افغانستان با بحران مواجه
خواهد شد و آنوقت حل چنین معضلی از توان دولت باال خواهد بود.
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منبع:سایترسمیمرکز«توسعهیآسیایی»
بخشسوموپایانی

آیا امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا -دستکم برای مدتی -به
معنای پایان جنگ در افغانستان است؟
فکر میکنم ،نه .چرا؟ چون این قرارداد ،میان دولتهای امریکا و افغانستان امضا شده است؛ اما دولت
افغانستان با طالبان همچون یک نیروی جداگانه ،دعوا دارد .میبینم که طالبان در ارتباط به نتایج
انتخابات و امضای قرارداد امنیتی با امریکا ،موضع مشخص خود را حفظ میکنند.
در حال حاضر ،دولت افغانستان طالبان را به اشتراک در دولت وحدت ملی ،دعوت میکند؛ اما طالبان
این تقاضا را بارها رد کردهاند .مثل اینکه آنها امضای این قرارداد با امریکا را محکوم میکنند .فکر
میکنم که خروج نیروهای ناتو ،فرصت جدیدی را برای تجدید حیات طالبا ن فراهم میآورد .البته
کاهش حضور نظامی خارجی ،درجهی تحریکپذیری آنها را برای تمایل به ادامهی جنگ ،کاهش
میدهد .از سوی دیگر ،حضور قدرتمند و مجهز نیروهای خارجی در مناطقی از کشور ،یک عامل
مهم بازدارندهی نظامی بود .پس از خروج امریکایی ،مسئولیت تأمین امنیت ،با نیروهای افغان خواهد
بود .اینکه آنها چگونه خود را نشان خواهند داد ،سوال بزرگی است.
اطالعاتی در دست داریم که نشان میدهند ،در حال حاضر در  17والیت از  34والیت افغانستان،
طالبان مشغول فعالیتهای جنگی خود هستند .آنها در مورد خود میگویند« :ما در دست داریم ،ما
وجود داریم ».شهروندان افغانستان خود تأکید میکنند که در جریان یک سال گذشته ،فعالیتهای
طالبان بهطور چشمگیری افزایش یافته است .قب ًال نیروهای باالقوهی آنها  30هزار نفر تخمین زده
میشد؛ در حالی که اکنون بیشتر از  50هزار نفر تخمین زده میشود .از یکسو ،به نظر میرسد
که حفظ حضور نظامی ایاالت متحدهی امریکا ،یک ضرورت باشد؛ اما از سوی دیگر ،پرسش از
تعامل ایاالت متحده و افغانستان علیه طالبان هنوز سرباز باقی مانده است؛ چرا که به اتفاق امریکا،
مسئولیت ثبات و توسعهی افغانستا ن ادا نمیشود.
آیا تأخیر در خروج نظامی امریکا به رویدادهایی که اخیرا ً پیش آمده ،ارتباط
میگیرد؟
ایاالت متحده همواره اذعان کرده است که میخواهند افغانستان را ترک کنند :اما حداقل تا چند
سال دیگر ،بهطور مشروط و با محدود کردن حضور نیروهایش ،باقی خواهد ماند .در عین حال،
این موقعیت ،متناسب با منطق «ترک به منظور باقی ماندن» است؛ زیرا بدیهی است که واشنگتن
میخواهد تأثیر قدرتمند خود را در افغانستان حفظ کند.
قابل درک است که امریکا مبالغ زیادی را در این کشور هزینه کرده است .در واقع ،همهی این
جهتگیریها ،مبهم و متناقض به نظر میرسند .فکر میکن م امریکاییها روی تقویت نیروهای
امنیتی افغانستان و همکاری با دولت وحدت ملی ،ناگزیر خواهند بود همچنان سرمایهگذاری کنند و
این ،روشی است برای تحریک کردن طالبان .برای مثال ،در والیت هلمند همزمان با تشکیل دولت
وحدت ملی ،رویارویی شدیدی میان طالبان و نیروهای دولتی به وقوع پیوست است .اینکه طالبان
پس از خروج نیروهای ناتو ،چه رفتاری از خود نشان میدهند ،این مسئله دقت بیشتر میخواهد.
افغانستان با کاهش کمکهای اقتصاد بینالمللی مواجه خواهد شد .این احتمال
وجود دارد که دولت این کشور سعی کند برای ایجاد روابط سازنده با روسیه و
شرکای آسیای مرکزی ،دست به کار شود؟
کاهش کمکها در بخش فعالیت نظامی خواهد بود .بخش اصلی نیروهای ناتو ،افغانستان را ترک
خواهند کرد و به این ترتیب ،اقتصاد نظامی در مناطق افغانستان ،بهشدت کاهش مییابد .میزان
درامدهای دولت افغانستان نیز کاهش خواهند یافت .برای مثال ،اکنون بیش از شش ماه است که
معاش ارتش افغانستان و کارمندان دولتی پرداخت نشده است .تخمین ًا به  114میلیون دالر نیاز است
تا دستمزد نظامیان و کارمندان دولتی پرداخت شود و مشکل دامنگیر کنونی ،موقت ًا حل شود.
خبرهایی که به گوش ما میرسند ،حاکی از این اند که عم ًال کشورهایی اعالم کردهاند که افغانستان
را کمک خواهند کرد .هر زما ن این سوال مطرح میشود که این کمکها چقدر به ثبات اقتصادی
افغانستان کمک میکنند .در این راستا ،نیازمندی به افزایش همکاری با افغانستان در روسیه و
کشورهای آسیای مرکزی ،بیش از پیش مطرح میشود.
در حال حاضر ،رهبری روسیه و حکومتهای آسیای مرکزی با یک چالش عمده در منطقه مواجه
اند -طرح یک برنامهی جدید همکاری با دولت افغانستان .جستن منافع مشترک میان دولت
افغانستان و دولت فعلی تاجیکستان و همچنین دیگر کشورهای منطقه ،یکی از مسایل مهم است.
به هرحال ،در سناریوی جدید برای روسیه ،کار در شمال افغانستان یک فرصت عالی است؛ زیرا
من واقع ًا راهی برای تقویت حضور روسیه در کابل یا جنوب و جنوبغربی افغانستا ن نمیبینم .برای
انجام کاری در همچو مناطق ،فرصتها بعید است .اما در حال حاضر ما به همراه روسیه و کابل،
در مناطق شمال -به روش اتحاد جماهیر شوروی سابق -فرصت همکاری را داریم .میدانیم که
بسیاری از زیربناهای ایجاد شده توسط اتحاد جماهیر شوروی ،تا حال هم به شکل واقعی خود حفظ
شدهاند .در یک زمان ،ما حدود  140پروژهی مختلف ملی و اقتصادی را بهطور عمده در کابل ،شمال
و شمالغرب افغانستا ن پایهریزی کردیم .در اینجاست که یک زمینهی مناسب برای از سر گیری
مذاکرات و همکاری وجود دارد.
طرح ارائه شده در روسیه توسط گروه یوری کروپنوف[ ،]1یک طرح خیلی جالب برای هردو کشور
توسعه از راه طرح یک همکاری
افغانستان و تاجیکستان است .عالوت ًا به اعتقاد من ،به منظور 
سهجانبه میان افغانستان ،تاجیکستان و روسیه ،این همکاری شدیداً نیاز است .جدا از این ،اگر ما روی
نقش رو به رشد سازمان همکاری شانگهای [ ]ШОСصحبت میکنیم ،چرا [برنامههای همکاری
سهجانبهی افغانستان ،تاجیکستان و روسیه] را در قالب پروژههای این سازما ن به اجرا نگذاریم؟
***
حامد سعیدوف ،شرقشناس و دکترای علوم سیاسی ،رییس دیپارتمنت «روسیه-تاجکستان»
دانشگاه سالوینسکی .حامد سعیدوف در دروان اتحاد جماهیر شوروی ،به عنوان مشاور ارشد نظامی
در افغانستان کار کرده است.
__________
Крупнов, Юрий
-1

طالبان و مقامهای خارجی گفتهاند که اعضای برجستهی گروه شورشی حقانی که اخیرا
دستگیر شدهاند ،در خلیج فارس بازداشت شدهاند ،نه در افغانستان که کابل ادعا کرده
بود؛ چیزی که تغییر احتمالی نگرش در منطقهای را نشان میدهد که در آن شبهنظامیان
افغانستان برای مدت طوالنی آزادانه رفت و آمد داشتهاند.
بازداشت انس حقانی ،برادر رهبر گروه نزدیک به طالبان و حفیظ رشید ،یک فرمانده
نظامی ،یک پیروزی مهم برای حکومت افغانستان خوانده شده بود .گروه حقانی ،آنگونه
که مقام رهبری طالبان اذعان میکند ،بهطور مستقل فعالیت دارد .برخالف جریان اصلی
جنبش طالبان افغانستان ،ایاالت متحده شبکهی حقانی را یک گروه تروریستی میداند.
در سالهای اخیر ،شبکهی حقانی پشت بسیاری از حمالت بزرگ علیه اهداف خارجی
و افغان قرار داشته است .در حال حاضر آقای حقانی و آقای رشید ارشدترین مقامهای
بازداشتی این گروه اند که در بازداشتگاههای افغانستان بهسر میبرند .ادارهی استخبارات
افغانستان حین اعالن دستگیری آنها گفت که آنها در جریان یک عملیات در والیت
شرقی خوست ،در پایگاه سنتی قدرت این گروه ،بازداشت شدهاند .اطالعات جدید حاکی
از آن اند که این دو نفر در یکی از کشورهای خلیجی بازداشت شده و بعد از آن به
افغانستان انتقال داده شدهاند.
طالبان روز شنبه گفتند که آقای حقانی و آقای رشید در  12اکتوبر توسط نیروهای
امریکایی در بحرین دستگیر شده و پیش از اینکه به کابل برسند ،به قطر و امارات
متحدهی عرب برده شده بودند .چندین مقام غربی گفتند که دستگیری آنها در خلیج
صورت گرفته؛ اما گفتند که از دست داشتن ایاالت متحده در دستگیری آنها آگاهی
ندارند.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان تأیید کرد که این دو مرد در خارج دستگیر شدهاند؛
اما از گفتن اینکه در کدام کشور دستگیر شدهاند ،خودداری کرد .وی گفت که این
عملیات توسط ادارهی استخبارات افغانستان ،ریاست امنیت ملی ،رهبری شد و نیروهای
امریکایی هیچ نقشی در آن نداشتند .یکی از سخنگویان سفارت ایاالت متحده در کابل
از دستگیری آنها استقبال کرد.
این سخنگوی سفارت ایاالت متحده گفت« :این مردان خطرناک ،مردان میدان جنگ
اند .ما در سال  2012شبکهی حقانی را در فهرست سازمان تروریستی خارجی شامل
ساختیم .شبکهی حقانی یک شبکهی مرگآور است که تهدید بزرگی علیه ایاالت
متحده ،افغانستان ،پاکستان و شریکان و متحدان محسوب میشود».
مشخص نیست که مقامها در قطر ،بحرین و امارات متحدهی عرب در تسهیل دستگیری
آنها چه نقشی داشتهاند ،البته اگر چنین نقشی را ایفا کرده باشند .روز شنبه ،مقامهای
این سه کشور خلیج فارس به درخواستها در مورد ابراز نظر در این مورد پاسخ ندادند.
اعضای گروه طالبان افغانستان ،بهشمول حقانیها ،برای یک مدت طوالنی در قطر که
در گذشته میان ایاالت متحده و این گروه شورشی میانجیگری کرده است ،نسبتا آزادانه
رفت و آمد داشتهاند .با این حال ،دستگیری دو تن از رهبران شبکهی حقانی در هفتهی
گذشته ،احتماال نشان دهندهی آن است که این وضع در حال تغییر است.
آناند گوپال ،نویسنده و کارشناس مسایل مربوط به طالبان گفت« :اگر آنها مهم بودند
و این دلیل دستگیری آنها باشد ،این یک نقطهی عطف برای حقانیها و توانایی

سفر آنها خواهد بود و احتماال نشان میدهد که حمایت و پشتیبانی از آنها هنوز هم
کاهش یافته است».
شبکهی حقانی ،با داشتن منابع بهتر از دیگر گروههای طالبان ،از دیروقت بدینسو یکی
از بزرگترین تهدیدها علیه منافع ایاالت متحده و متحدانش در افغانستان بوده است و
مقامهای افغان ادعا کردهاند که در سالهای اخیر این گروه پشت برخی از بزرگترین
حمالت در افغانستان قرار داشته است ،بهشمول حملهی  2011بر سفارت امریکا در
کابل که  16کشته برجا گذاشت و حملهی دیگر بر هوتل انترکانتیننتل در همان سال
که در جریان آن  20تن کشته شدند.
مقامهای ایاالت متحده و افغان گفتهاند که سازمان استخبارات پاکستان برای گسترش
نفوذش در افغانستان ،به شکل پنهانی از شبکهی حقانی حمایت کرده است ،اتهامی که
اسالمآباد پیوسته آن را رد کرده است .در حالی که شبکهی حقانی هنوز هم تهدیدی
جدی برای خارجیها و افغانها است؛ اما این شبکه اکنون و در مقایسه با گذشتههای
نزدیک ،تا حدودی به دلیل هدف قرارگرفتن رهبری آ ن و پیشرفتهای نیروهای امنیتی
افغانستان در قلمروشان ،ضعیفتر است .آقای گوپال گفت« :از حقانی قبلی فقط پوست
آن باقی مانده است».
انس حقانی ،کوچکترین پسر جاللالدین حقانی ،بنیانگذار این جنبش ،است و پس از
اینکه دو برادر او کشته شدند ،از صفوف این گروه باال آمد و نظر به گفتههای مقامهای
افغان ،او پس از سراجالدین حقانی ،برادرش ،در هنگام دستگیری ،دومین فرمانده این
گروه بود .به گفتهی به این مقامها ،او مسئول جمعآوری کمک مالی برای این شبکه بود
که تا حدودی توسط کمکهای خصوصی از خلیج تأمین مالی میشود .طالبان این شرح
از حقانی جوان را انکار کردند و گفتند که او در سازمان هیچ نقشی نداشت و دانشجوی
سال آخر مطالعات دینی بود.
آنها گفتند که این دو مرد قبل از دستگیریشان برای بازدید از محمد نبی عمری ،برادر
رشید ،به قطر سفر کرده بودند .عمری یکی از پنج زندانی طالب در زندان گوانتانامو
بود که در ماه میدر بدل بو برگدال ،که پنج سال در اسارت حقانی قرار داشت ،توسط
ایاالت متحده آزاد شد .به عنوان بخشی از تبادلهی زندانیان ،این پنج تن که گویا از
زندان گوانتانامو آزاد شدهاند ،در قطر بهسر میبرند.
طالبان گفتند که دستگیری آقایان حقانی و رشید ،نقض شرایط این توافق بوده است.
طالبان گفتند« :با وجودی که به زندانیان رها شدهی زندان گوانتانامو اطمینان داده شده
بود که اقاربشان میتوانند از آنها بازدید کنند ،بدون اینکه به آنها صدمهای برسد؛
اما این مردان به کابل تحویل داده شدند»« .حکومتهای ایاالت متحده و افغانستان
وقتی به نفع اهداف سیاسیشان باشد ،به هیچ قانون بینالمللی بند نیستند و همچنین
دعوت آنها به صلح و آشتی نیز صادقانه نیست».
طالبان سال گذشته دفتر سیاسیای را در قطر گشودند تا از گفتوگوهای صلح با
حکومتهای ایاالت متحده و افغانستان میزبانی کنند .در حالی که دفتر آنها چند روز
پس از آن بهخاطر جنجالها تعطیل شد ،تعداد زیادی از مقامهای پیشین طالبان هنوز
در این کشور خلیجی زندگی میکنند.
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به دیدارم بیا
تا زنده هستم

نوبت کرزی

کرزی به این باور رسیده بود که ایاالت متحده در جنگ علیه طالبان برنده نخواهد شد .او
از خیلی وقت به این نتیجه رسیده بود که هیچ ادارهای در ایاالت متحده پاکستان را مجبور
نخواهد کرد که دست از حمایت از طالبان بردارد .پاکستان به نادیده گرفتن درخواستهای
امریکا برای مبارزه با شبهنظامیان در خاکش ،ادامه داده بود و معلوم بود که ایاالت متحده
برای وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان ،آمادگی ندارد .گذشته از همهچیز ،پاکستان کشوری
مسلح به بمب هستهای است که در آن بیشتر از  180میلیون مسلمان زندگی میکنند و از
همه مهمتر ،افغانستان را تضعیف کرده بود .در سال  ،2006یک دیپلمات غربی به من گفت
که از اینکه ادارهی بوش وعده داده بود که پاکستان را کنترول میکند؛ اما نکرده بود ،کرزی
حس خیلی بدی داشت .او به من گفت« :کرزی نادیده گرفته شد .دو-سه سال پیش به او
گفته شده بود که طالبان را سر جایشان خواهیم نشاند و ایاالت متحده تضمین خواهد کرد
که نفوذ شورشیان از مرز و شورشگری حل خواهد شد و جامعهی بینالمللی اطمینان خواهد
داد که وضعیت بدتر نشود .دو سال بعد از آن ،وضعیت خیلی بدتر شده است».
در سال  ،2009کرزی به این نتیجه رسیده بود که صلح یگانه راهحل است ،صلح با طالبان
و صلح با پاکستان.
تابستان  .2009بهزودی پس از آنکه فرماندهی نیروهای ائتالف در افغانستان را جنرال
استانلی مککریستال ( )General Stanley McChrystalبه عهده گرفت ،سفیر
کنترول در حال افزایش طالبان
امریکا ،کارل آیکن بیری ،همراه با او به دیدن کرزی رفتند.
ِ
بر بخش بزرگی از کشور ،به سطح خلق بحران رسیده بود .قرار بود رییس جمهور اوباما،
بازبینی استراتژیهایش را در جریان سه ماه آغاز کند و جنرال مککریستال میخواست که
برای افزایش قابل توجه نیروهای ایاالت متحده ،استدالل کند .ارزیابی مککریستال این
بود که اگر آنان قدرت تحرک طالبان را متوقف نکنند ،بعد از یک سال ،پیروزی در این
جنگ ناممکن خواهد شد .او در حال معرفی طرح جدیدی برای عملیات بود .این طرح شامل
کارزارهای ضدشورش میشد و برخالف طرحهای قبلی بود که با تمرکز شدید بر مبارزه با
تروریزم طراحی شده بودند .مبارزه با شورش به معنای سرازیر کردن دهها هزار سرباز اضافی
و پولیس برای سرکوب خشونتها ،در هم شکستن فضای ارعاب طالبان و تأمین امنیت
برای حکومت و دادن اطمینان کافی به مردم بود که بتوانند سر کار بروند .اما این ،به شکل
دراماتیکی جنگ را افزایش میداد.
کرزی به این طرح تمایلی نداشت .او دیدگاه ضدشورش را نمیپسندید .افزایش جنگ در
شهرکها و روستاهای افغانستان ،برای او پاسخ سوال نبود .برای او پاسخ در خواستگاه
تروریزم در پاکستان ،در پناهگاهها ،اردوگاههای آموزش و مدرسههایی بود که جوانان را
تشویق میکردند که سالح به دوش بگیرند و در دفترهای آیاسآی بود که آنان را تمویل
میکردند .برعالوه ،اگر او با شورش مواجه میشد ،به این معنا بود که مردم افغانستان در برابر
حکومت و خود او طغیان کردهاند .وارد کردن سربازان خارجی بیشتر برای مبارزه با شورش،
مشروعیت حکومت او را بیشتر از پیش تضعیف میکرد .حکومت او دستنشانده دیده میشد
و جنگ طالبان به عنوان جنگی برای استقالل و مذهب ،حق بهجانب دیده میشد .طالبان
از مدت درازی به اینسو ،او را دستنشانده و شاه شجاع میگفتند که در سدهی نوزدهم
زیر قیمومت بریتانیا حکومت میکرد .مبارزه علیه شورش ،فقط این تصویر را تقویه میکرد.
کرزی و افرادش برای کمرنگ ساختن نفوذ طالبان یک راه حل افغانی طرح کردند .آنان
تالش کردند که با تثبیت رهبری قبیلهای سنتی از طریق برنامههای توسعهای و ایجاد کار،
نفوذ طالبان را تضعیف کنند .برای عملی کردن این پروژه ،آنان خواستار  25ملیون دالر شدند.
کرزی نسبت به برنامهی مککریستال برای مسلحسازی شبهنظامیان محلی نیز بیاعتماد
بود .عمر داوودزی به من گفت« :او آماده بود که این برنامه را بپذیرد ،اما او پرسید« :این
حمله برای چیست و که را از بین میبرد»».
جنرال مککریستال تالش زیاد کرد تا اعتماد کرزی را جلب کند و سر انجام ،موافقت کرزی
را با راهاندازی حمله و کارزار ضدشورش به دست آورد .مککریستال یگانه فرمانده آیساف
بود که به کرزی گفت او حس میکند که دو فرمانده کل دارد ،یکی کرزی و دیگری اوباما.
او تالش زیاد کرد تا مناسبات خرابشده را ترمیم کند .مککریستال از کرزی خواست که در
رهبری جنگ علیه طالبان با او یکجا شود و همانطوری که او در سال  2001انجام داده بود،
مردم را از طالبان جدا سازد و به سوی یک آیندهی مشترک رهبری کند.
اما کرزی اکنون یک فرماندهکل بیتمایل بود .بهصورت علنی او از جنگ سخت علیه طالبان
خیلی کم حمایت کرد و حتا از سربازان خودش اعالن پشتیبانی نمیکرد .او به ندرت از
سربازان و پولیس دیدار میکرد و به ندرت شجاعت آنان را تحسین میکرد .او با موارد تازهی
تلفات غیرنظامیان ،به صورت فزایندهای ،مضطرب میشد و با آنکه مککریستال ،بیش از
فرماندهان دیگر برای کاهش تلفات غیرنظامیان کار میکرد ،او از بمبارانها و حملههای
شبانه انتقاد میکرد .همزمان با آنکه سربازان و پولیسهای او برای بزرگترین حملهیشان
از سال  2001بدینسو بسیج میشدند ،کرزی به درخواستهایش برای صلح ادامه داد .او حتا
از طالبان خواهش کرد که سالح شان را به زمین بگذارند و آنان را «طالب جان» یا «طالب
عزیز» خطاب کرد تا اینکه عبدالرب رسول سیاف ،به او گفت که استفاده از این القاب برای
توصیف طالبان را بس کند.

اما کرزی اکنون یک فرماندهکل بیتمایل بود.
بهصورت علنی او از جنگ سخت علیه طالبان خیلی کم
حمایت کرد و حتا از سربازان خودش اعالن پشتیبانی نمیکرد.
او به ندرت از سربازان و پولیس دیدار میکرد و به ندرت
شجاعت آنان را تحسین میکرد .او با موارد تازهی تلفات
غیرنظامیان ،به صورت فزایندهای ،مضطرب میشد و با آنکه
مککریستال ،بیش از فرماندهان دیگر برای کاهش تلفات
غیرنظامیان کار میکرد ،او از بمبارانها و حملههای شبانه انتقاد
میکرد .همزمان با آنکه سربازان و پولیسهای او برای بزرگترین
حملهیشان از سال  2001بدینسو بسیج میشدند ،کرزی به
درخواستهایش برای صلح ادامه داد .او حتا از طالبان خواهش
کرد که سالح شان را به زمین بگذارند و آنان را «طالب جان» یا
«طالب عزیز» خطاب کرد تا اینکه عبدالرب رسول سیاف ،به او
گفت که استفاده از این القاب برای توصیف طالبان را بس کند.
کرزی پایش در گِل مانده بود .او برای زندهماندنش به قدرت نظامی امریکا متکی بود و
اکنون به ورود سربازان بیشتر برای جلوگیری از سرنگونی حکومتش نیاز داشت .او که
آسیبپذیر و غیرمؤثر شده بود ،به طور فزایندهای ،از حامیان غربیاش انتقاد میکرد .در
یک مورد ،در هنگام سخنرانی ،به گریه افتاد .در یک مورد به یادماندنی تر دیگر ،او تهدید
کرد که صحنه را ترک خواهد کرد .او به اعضای شورای ملی افغانستان گفت« :اگر شما
و جامعهی بینالمللی بیشتر از این بر من فشار وارد کنید ،من سوگند میخورم که به
طالبان خواهم پیوست».
در سال  ،2009ریچارد هالبروک ،فرستادهی خاص ایاالت متحده در امور افغانستان و
پاکستان ،نخستین تالشهای دپلوماتیکش را برای باز کردن راههای تماس با طالبان
آغاز کرد .او به دپلومات جرمنی ،مایکل اشتینر ( )Michael Steinerکه با او در
مذاکرات صلح دایتون که به جنگ بوسنی پایان بخشید ،کار کرده بود وظیفه داد که
نخستین تماسها با طالبان را برقرار سازد .اشتینر موفق شد که با طیب آغا چندین جلسه
بگیرد .طیب آغا دستیار جوان مال عمر بود که به زبان انگلیسی صحبت میکرد .اشتینر
دستکم در یکی از این مالقاتها ،مقامهای امریکایی را نیز وارد کرد .او هیچ راه حل
سریعی پیشنهاد نمیکرد .دیدگاه کاری او این بود که تماسهای مخفی اتحاد شوروی
با گروههای مجاهدین پنج سال وقت گرفت تا گفتوگوها برای خروج مصئون نیروهای
شوروی به نتیجه برسد.
1

   مصاحبه با یک دپلومات غربی ،کابل.2006 ،

    2گزارش نیویارک تایمز در این باره :سخنان تازهی کرزی برای غرب گزینههای کمی باقی
میگذارد،نیویارک تایمز 5 ،اپریل .2010
”Alissa Rubin, “Karzai’s Words Leave Few Choices for the West,
New York Times, April 5, 2010,
http://www.nytimes.com/2010/04/05/world/asia/05karzai.html.

امروز صدها تن از باشندگان ناحیهی هفتم شهر کابل
با رییس اجرائیهی دولت افغانستان دیدار کردند .جلسه
همانطور که باید شروع میشد ،شروع شد و همانگونه که
باید ختم میشد ،ختم شد .یکی از دیدارکنندگان در هنگام
خروج از دفتر رییس اجرائیه به خبرنگاران گفت:
«ما اگر دیدار کردیم ،همین رقم دیدار میکنیم».
یکی دیگر از دیدارکنندگان که جیبش پر بود از کارت
تیلفون اتصاالت و ادعا میکرد که اگر کسی ده تایشان را
بخرد ،یکی را رایگان بهدست خواهد آورد ،گفت:
«این اولین بار است که من دیدار میکنم .البته هیچ کار
نشد .دیدار هم مثل عیدگشتگ بوده .ما فکر میکردیم
چه باشد .سیمیان نداشتند .یک دانه کلچه گرفتم که
پدر یمایشان اشاره کرد که خوب نیست .همان کلچه را
هم پس در بشقاب گذاشتم و نخوردم .داکتر عبداهلل که
میگویند همین است؟»
در همین حال ،صدها نفر از مردم متدین و خداجوی پکتیا با
رییس جمهور افغانستان ،اشرف غنی احمدزی دیدار کردند.
جلسه با چند آغاز شد و با چند پایان یافت (همان آیاتی
چند و سخنانی چند ،به ترتیب) .در این دیدار تمام کسانی
که آمده بودند ،نشستند .یکی از ریشسفیدان که نزدیک
به رییس جمهور نشسته بود ،پس از آنکه در چوکی خود
نشست ،چیزی نگفت .رییس جمهور از دیدارکنندگان تشکر
نموده و از آنان پرسید که چند نفر اند .آنان تعداد خود را
بیست و سه هزار نفر اعالم کردند؛ اما رییس جمهور آن
رقم را نپذیرفت و گفت:
«من با شما یک قول دارم و آن این است که ریاضیتان
را قوی بسازم».
بر اساس یک گزارش دیگر ،پنجها تن از شهروندان
سرآسیاب در پیش خانهی انجنیر محمد خان ،معاون اول
رییس اجرائیه ،تجمع کردند و منتظر ماندند که محمد خان
از خواب بیدار شود (معموال آدم که بیدار میشود ،از خواب
بیدار میشود).
گفته میشود ،سرور دانش ،معاون دوم رییس جمهور تهدید
کرده که اگر صدها تن از مردم غیور به دیدار او نروند ،هیچ
خوب نیست .وی به خبرنگاران گفته:
خشک خشک .یک دفعه دیدی
«آخ ِر جوی یا ت ِر تر است ،یا
ِ
که میلیون ها نفر».

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Asad Buda

دادخواهیِ سراسری از فیض محمد کاتب
 .1فیض محمد کاتب ،تاریخنگا ِر اجتماعی و میراثِ
فرهنگی تمامی مردم این سرزمین است .هریک از
گروههای اجتماعی-فرهنگی ساکن در آن آب و خاک
مراجعه به آثار او ،خطوط اساسی امر گذشته را دریابند و تصوی ِر تاریخیِ خود را در
آنها پیدا کنند.
 .2پروفیسور مکچیزنی ،متخصص تاریخ و مترجمِ آثار او ،میگوید« :یک کلیشه در
افغانستان وجود دارد که برخی کاتب را با بیهقی مقایسه میکنند و میگویند :کاتب،
کاتب سدهی میانه
ِ
بیهقی معاصر است .بیان درستتر این است که بگوییم ،بیهقی،
است؛ زیرا کار بیهقی هم از نظر حجم و هم از نظر روش ،در برابر کارهای کاتب ناچیز
است .کاتب در حوزهیِ تمدنی فارسی-اسالمی استثنایی است و تاریخنگاری در قد و
قامت او سراغ نداریم».
ِ
 .3کاتب ،در زیر ساطور شکنجه و سانسور حقایقی را نوشت که از توان هر تاریخنگاری جز
او ،بیرون است .او تاریخنگار نامهاست و سرزمینهای مغصوب را فارغ از وابستگیهای
اجتماعی و هویتی نوشت .از کافرستان تا ارزگان ،از قطغنزمین تا قندهار و بدخشان،
از پنجشیر و پروان و بامیان تا بادغیس ،از ترکستان تا حجرستان ،از هرات تا کابل و
غزنه تا ننگرهار و لغمان و ...همه را نوشت .همان قدر که از قتل عام هزارهجات نوشت،
از حدقه بیرون کشیدن چشمانِ مردم ترکستان و آوارگيها و دربهدريهاي هر انسانِ
اين سرزمين نوشت.
مشترک ما ،آشکارا
ِ
دولت کنونی ،با کاتب ،این میراثِ فرهنگی
ِ
 .4شهرداری کابل و
توهین و تحقیر روا داشته و با بیشرمیِ تمام نام او را برداشته است .در برابر نهاد فاسد
دولت فاسد و غیرمسئول ،این مردم است که از این تاریخنگار اجتماعی-
ِ
شاروالی و
حمایت قاطع خود
ِ
مردمی ،دادخواهی نموده و در برابر رفتار غیرمسئوالنهی شاروالی،
فرهنگ مکتوب ،در برابر
ِ
را از کاتب اعالم نمایند .حمایت از کاتب ،حمایت از تاریخ و
فرهنگ شفاهی و فاجعهآفرین است.
ِ
دست ما رسیده است ،به بیش از ده هزار صفحه
 .5فقط آن بخش از آثار او که به ِ
ميرسد .او اين همه را خوانا و با دست نوشت .كاتب ،هر بار پس از نوشتنِ سی و دو
صفحه ،تازیانه خورد و حکومت آن زمان با چوب و تازیانه از کارهایش استقبال میکرد.
اكنون اگر به تعداد هر صفحه آثار او یک نفر در خیابان به دادخواهی از کاتب به پاخیزد،
دههزار نفر خواهد شد .اگر نگوییم زیادتر ،دستِکم به اندازهی یک-دهم صفحاتِ
سرگذشت ما دستِکم هزار بار
ِ
نگارش
ِ
کتابهایش تازیانه خورده است .یعنی برای
شالق خورده است.
 .6امير اماناهلل خان ،در دورانِ پادشاهياش دستور داد كه کتابهای کاتب را آتش
بزنند؛ زیرا تصور میکرد که در آثار کاتب امکان آگاهی مردمیِ زیاد وجود دارد كه دیر
یا زود قدرتِ قومی را از پای بست ویران میکند .در آن زمان مردم و اکثر فرهنگیان در
برکت مقاومت آنها بود که اکنون آثار کاتب،
ِ
برابر این خواست اماناهلل مقاومت کرد .به
این میراثِ فرهنگی مشترک در اختیار ما و شماست و ما را به سرگذشت و سرنوشت
ما آگاه میکند .اکنون وظیفهی ماست که از کاتب دادخواهی کنیم و نگذاریم شهردار
خودسر کابل با یاد و نا ِم این تاریخنگار مردمی بازی کند .در هرکجای دنیا و در هر شهر
و ده قصبهی افغانستان ،از هر قوم و طایفهای هستید ،به دادخواهیِ کاتب بهپا خیزید و
تاریخِنگار خود را تنها نگذارید.
فرهنگ این سرزمین
ِ
 .7صبحِ امروز جمعی از فرهنگیان و جوانان که مدافع تاریخ و
اند ،تابلوی فیض محمد کاتب را نصب کردند .این کار یک دادخواهیِ درخشان از کاتب
است؛ اما کافی نیست .مردم افغانستان باید از طریق یک دادخواهیِ سراسری از کاتب،
بر حکومت فشار بیاورند که این تابلو را به شکل درست و با آرم شاروالی کابل نصب و
از آن محافظت کند.
 .8کاتب تمامی زندگی گرانبهايِ خود را براي نشان دادن و به تصوير كشيدنِ
سرگذشت حقيقيِ مردم این سرزمین مصرف کرد .در تاریخنگاری او ما با یک متنِ
ِ
ساده روبهرو نیستیم ،با متونی روبهرو هستیم که وقايع را ديدپذير ميكند و صحنهها را
نشان میدهد .از حکومت خواسته شود که عالوه بر نام جادهی فیضمحمد کاتب ،دو تا
طرف جاده نصب نماید تا شهر کابل عالوه بر نام ،با چهرهیِ
مجسمهی او را نیز در دو ِ
ی نیز مزین گردد.
این تاریخنگا ِر مردم 


Mir Hussain Mahdavi

جادهی کاتب و وجدانهای یخزده
جادهای را میخواستنند «فیض محمد کاتب» نامگذاری
کنند؛ اما نظرشان را عوض کردند و حرفشان را پس
گرفتند .گویا فیض محمد کاتب برای بعضیها چهرهی
بسیار خطرناکی است .برای بعضیها کاتب نامی است غیرقابل تحمل .این نام خود
جادهای است که ما را به حقایق تاریخی میرساند .جادهای که ما را به جاهای خطرناک،
به خاطرههای تلخ و منظرههای شوم میکشاند .اگر این نام بر پیشانی جادهای باشد،
چون زنگ خطری ،وجدان جمعی جامعه را هر روز و هر ساعت به بیداری فرامیخواند.
اگر این نام بر جبین جادهای بنشیند ،مسئولیت انسانی همهی ما را زیادتر میکند.
نمیشود که نام جادهای فیض محمد کاتب باشد؛ اما فاشیزم قومی بتواند با خیال راحت
به تاراج عبدالحمان خانیاش همچنان ادامه بدهد .اصال تغییر ناگهانی نام جادهی کاتب
چه معنایی غیر از این میتواند داشته باشد؟ نه اینکه اسماعیل یون نتوانسته است کاتب
را تحمل کند ،نه .اسماعیل یون تحمل هیچکس و هیچچیز را ندارد .گویا فاشیستهای
محترمتری در دولت وحدت ملی تحمل نام کاتب را ندارند.
بگذارید نام آن جاده را کاتب نگذارند ،بگذارید نام آن جاده را هرچه دلشان میخواهد
بگذارند .جادهای که به حقیقتهای تلخ تاریخی منجر میشود ،بهنام نامی فیض محمد
کاتب هزاره رقم خورده است.


Saiff Safari

همراه با علم سياست اگر شمِ سياسي نداشته باشيم،
باز هم كار ما لنگ است .مشكلی كه خيلي از رهبران
سياسي امروزي ما دامنگير آن است .در وقتهاي حساس
تصميمگيري سياسي ،رهبران ما يا به خواب خرگوش
فروميروند ،يا هم از سادهلوحي ،حس مليگرايي آنها زماني گل ميكند كه همان
زمان مناسبترين فرصت براي گرفتن حقشان است .يك طرف با شعار عوامفريبانهی
وحدت ملي به قومي خاص خدمت ميكند؛ طرف ديگر اما الل و مبهوت نظارهگر است.

درآم دهالیوودیهاچقدراست؟

ی هالیوود پرداختهایم
در این گزارش به اقتصاد سینما 
و اینکه چه کسی  75میلیون دالر د ر هالیوود درآمد
دارد؟ و پردرآمدترین ستارههای تلویزیون چه کسانی
هستند؟ و کار کردن در مقام مدیر ب رنامهها چقدر
درآمد م یآورد؟ در این گزارش حتا م یتوانید از درآمد
حیواناتی که در فیلمها و سریالها بازی م یکنند،
باخبر شوید.
درآمد ردهی میانی:
 52هزار دالر
با در نظر گرفتن تمام متغیرها ،باید به یاد داشت
که یک بازیگر ردهی میانی درآمد بسیار باالتری
نسبت به بازیگران ردهی پایی نتر دارد .با استناد به
جدیدترین آمارها ،بازیگران این رده چیزی حدود 52
هزار دالر در سال درآمد دارند؛ در حالی که بی شتر
بازیگران ردهی پایینی ممکن است تنها سالی هزار
دالر بهدستآورند .به گزارش هالیوود ریپورتر ،کاهش
می زان پرداخت یها توسط استدیوها در سالهای اخیر
باعث شده است که بازیگران ردهی میانی طوری
ضربه ببینند که در دههی  1990حتا تصورش را
هم نم یشد کرد .بهطور مثال ،لئوناردو دیکاپریو
ب رای نقشآفرینی در فیلم «گرگ وال استریت»25 ،
میلیون دالر کسب کرد؛ اما جونا هیل ب رای نقشش
تنها  60هزار دالر گرفت .میکی رورک هم ب رای ایفای
نقش شخصیت منفی فیلم «مرد آهنی  »2تنها 250
هزار دالر گرفته بود.
فیل مبردار:
 5تا  30هزار دالر در هفته
فیلمبرداران و مدیرهای فیلمبرداری درجه یک
هالیوودی که تعدادشان چیزی بین  10تا  15نفر است،
م یتوانند هفتهای  25تا  30هزار در فیلمبرداریهای
 12هفتهای فیلمهای سینمایی درآمد داشته باشند.
یک فیلمبردار باتجربه م یتواند در یک فیلم بودجه
باالی استدیویی – مثال باالی  80میلیون دالر
بودجه– درآمدی بین  10تا  20هزار دالر در هفته
داشته باشد .در فیلمهای مستقل کمبودجهتر نیز
فیلمبرداران م یتوانند انتظار درآمدی بین  2تا 5
هزار دالر در هفته را داشته باشند .محدودهی کارمزد
فیلمبرداران تلویزیونی نیز بین  5تا  8هزار دالر در
هفته است.
مدیر برنام هها:
 200هزار دالر تا  10میلیون دالر
مانند تمام افراد دیگر حاضر د ر هالیوود ،آژان سهای
کشف و توسع هی استعدادها هم فشارهای اخیر را
حس کردهاند .با این حال ،کارمزد هر مدیر ب رنامه
بستگی به می زان سرمایهای دارد که او ب رای آژانس
به ارمغان م یآورد .در کل م یتوان گفت که یک
مدیر ب رنامهی تازهکار م یتواند چیزی بین  50تا
ی که افراد
 65هزار دالر درآمد داشته باشد؛ در حال 
حرفهایتر حدود  200هزار دالر درآمد خواهند داشت.
شرکای اصلی آژان سها بین  400تا  700هزار دالر در
ت مدیره؛ مانند
سال کسب م یکنند و اعضای هیأ 
ب رایان لورد از س یایای و آری امانویل از دبلیوامای
م یتوانند تا  10میلیون دالر نیز درآمد داشته باشند.
فیل منام هنویس:
 100هزار تا یک میلیون دالر
درآمد فیلمنامهنویسان سینما همی نطور در حال

ن هالیوودی در سال
کاهش است .فیلمنامهنویسا 
گذشته روی هم رفته  331میلیون دالر درآمد داشتند
که نسبت به سال  2009کاهشی  25درصدی داشته
است؛ اما بعضی از فیلمنامهنویسان خاص؛ مانند
الکس کورتزمن ،روبرتو اورچی و سایمون کینبرگ هم
هستند که هنوز تا  5میلیون دالر در سال درآمد دارند.
کارگردان فیلم:
 250هزار دالر تا  20میلیون دالر برای هر
فیلم
یکی از مدی ران اجرایی استدیوها در بارهی وضعیت
مالی کنونی کارگردانها م یگوید :دیگر چیزی به
عنوان میانه وجود ندارد .یا پول یک استاد مدرن
را م یدهید ،یا پول بسیار بسیار کمتری پرداخت
م یکنید .آن روزها گذشت که کارگردانها فقط
بهخاطر انجام دادن کارشان  3تا  4میلیون دالر
دریافت م یکردند .کارمزد استادان مدرن چیزی
حدود  7تا  10میلیون دالر ب رای کارگردانانی مانند
پل گرینگرس و ریدلی اسکات است .گفته م یشود
کریستوفر نوالن ب رای فیلم «میان ستارهای» 20
میلیون دالر دریافت کرده است .اما در سمت مقابل
این ترازو هم کارگردانان تازهکار م یتوانند انتظار
درآمدی بین  250تا  500هزار دالر را ب رای اولین فیلم
استدیویی بزرگ خود داشته باشند.
تهی هکننده:
 250هزار دالر تا  2میلیون دالر
تعداد تهی هکنندگانی که درآمدی بیش از  2میلیون
دالر دارند ،حدود  15نفر است؛ از جملهی این افراد
م یتوان به جری بروکهایمر ،اسکات رودین ،ب رایان
گریزر و نیل اچ موریتز اشاره کرد .اما تهی هکنندگان
تازهکار م یتوانند انتظار درآمدی  250هزار دالری را
داشته باشند و بازیگرانی که بهتازگی م یخواهند
وارد عرصهی تهی هکنندگی شوند نیز حدود  500تا
 750هزار درآمد دارند .اما بازیگران کارکشتهای که
تجربهی تهی هکنندگی باالیی دارند ،کامال متفاوت
هستند؛ بهطور مثال ،آدام سندلر ب رای تهی هی «آدم
بزرگهای  »2توانست  5میلیون دالر بهدست آورد.
حیوانات بازیگر:
 5تا  108هزار دالر
کریستال ،میمونی که سال  2012در  9اپیزود سریال
«تمرین حیوانات» شبکهی انب یسی بازی کرده بود،
مبلغ  108هزار دالر دریافت کرد؛ اما بی شتر حیوانات
دیگر درآمدی کمتر دارند؛ کارمزد روزانهی میانگین
یک سگ یا گربه د ر هالیوود 400 ،دالر است که به
مبلغ  5تا  10هزار دالر در سال م یرسد.
شاخههای فرع یتر
عالو ه بر موارد ذکر شده ،شغلهای دیگری هم وجود
دارند که د ر هالیوود به کارهای حاشی های معروف اند:
رییس شبکهی تلویزیونی 2 :تا  3میلیون دالر/
دستیارهای مدیر ب رنامهها :ساعتی  10تا  13دالر/
وکیل صنعت سرگرمی 2 :تا  6میلیون دالر /سیاهی
لشکر 148 :دالر در روز /می زبان نمایشهای بازی و
سرگرمی :یک تا  10میلیون دالر /می زبان برنامههای
مصاحب های آخر شب 3 :تا  30میلیون دالر /مدیر
روابط عمومی 27 :تا  400هزار دالر /صداپیشهی
تبلیغاتی 3 :هزار دالر تا  1میلیون دالر ب رای هر
تبلیغ /اداره کنندهی اصلی سریال 30 :تا  100هزار

دالر در هر اپیزود.
ستارههای تلویزیونی:
 150هزار تا  1میلیون دالر
در گذشته وقتی یک ستارهی سینمایی در تلویزیون
ظاهر م یشد ،به نظر م یرسید که وضعش دارد بدتر
م یشود؛ اما امروز این کار بهعنوان یک پیشرفت
اساسی دیده م یشود .تنها در تابستان گذشته
ستارههایی مانند هالی بری ،کاترین هیگل و تیا
لیونی در سریالهای جدید تلویزیونی ظاهر شدند.
هر یک از آنها ب رای هر اپیزود مبلغ  150هزار
دالر دریافت کردند که ب رای یک فصل  22اپیزودی
به مبلغ  3/3میلیون دالر م یرسد .اما بازیگران
تلویزیونی شناختهشده که تقریبا هیچگونه تجربهی
پرده بزرگی نیز ندارند ،وضع بهتری دارند .جیم
پارسونز ،جانی گالکی و کیلی کویوکو حاال ب رای هر
اپیزود سریال «بیگ بنگ تیوری» یک میلیون دالر
دریافت م یکنند .اشتون کوچر هم ب رای هر اپیزود
سریال «دو و نیم مرد»  750هزار دالر درآمد دارد .با
درآمدهایی این چنینی ،آنها نباید هم بخواهند در
سینما باشند.
فیل منام هنویس تلویزیونی:
 3تا  6هزار دالر در هفته
ت هالیوود خیلی خوب نیست،
در حالی که وضعی 
نویسندگان تلویزیونی به نسبت از شرایط بهتری
برخوردار هستند و سال گذشته روی هم رفته
 668میلیون دالر درآمد داشتند که نسبت به سال
 2012کاهشی تنها  6/2درصدی داشته است.
بی شتر نویسندگان ثابت با قراردادهای  20هفتهای
کار م یکنند و هفتهای  3800دالر درآمد دارند؛ اما
نویسندگان باتجربهتر تا هفتهای  6هزار دالر نیز
کسب م یکنند؛ اما پول اصلی در نوشتن تکنفرهی
یک اپیزود کامل است که م یتواند نزدیک به 25
هزار دالر ب رای هر فیلمنامهی اپیزود درآمد داشته
باشد.
بدلکار:
 50هزار دالر تا یک میلیون دالر
تام مککوماس  44ساله که ب رای فیلمهای
«شوالی هی تاریک» و «مأموریت غیرممکن» با
یک موتور از روی یک دیوار به درون یک استخر
پریده و یک ماشین تراکتورمانند را با سرعت 65
مایل در ساعت از باالی یک سکو به پرواز درآورده،
چیزی حدود  500هزار دالر در سال درآمد دارد .یون
وو-پینگ که در فیلمهای «ماتریکس» و «ببر
کمی نکرده ،اژدهای پنهانشده» بدلکاری کرده بود،
تا یک میلیون دالر در سال بهدست آورده بود؛ اما
اینها استثنا هستند و بسیاری از بدلکاران خود را
ب رای بسیار کمتر از اینها ب ه خطر م یاندازند.
رییس استدیو:
 5تا  15میلیون دالر
جمله الن هورن ،برد گری

ریی سهای استدیوها ،از
و ایمی پاسکال درآمد پایهی حدود  5میلیون دالر
دارند؛ اما پاداشها و درآمدهای دیگر که بستگی به
باکسآفیس و درآمد تولید فیلمها دارند نیز م یتوانند
معموال این رقم را دو تا سه ب رابر کنند .عالو ه بر این،
شغل آنها مزایای دیگری ،از جمله دستیارهای 24
ساعته و جت شخصی نیز دارد( .برترینها)
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ریال مادريد ،تيم هميشه بازنده مقابل ليورپول

دو روز ديگر به جدال حساس ليورپول و ریال
مادريد باقي مانده و به همين بهانه ،نگاهي
داريم به آمار و اطالعات اين بازي و تاريخچه
مصافهاي دو تيم .ریال مادرید در حالی
چهارشنبه در آنفیلد به مصاف لیورپول خواهد
رفت که تا کنون سه بار در دیدارهای رسمی
مقابل این تیم قرار گرفته و در هر سه بازی نیز
مغلوب شده است.
دو تیم ب رای اولین بار در سال  1981و در فاینل
جام باشگاههای اروپا در ورزشگاه پارک دو پرنس
پاریس به مصاف یکدیگر رفتند که لیورپول یها
با گول دقیقه  81آلن کندی ،بازی را از ریال بردند
و قهرمان اروپا شدند .در آن دیدار ،ویسنته دل
بوسکه به عنوان بازیکن در ریال حضور داشت
و هدایت کهکشان یها نیز بر عهده بوسکوف
فقید بود.
اما دومین و سومین رویارویی دو تیم بر م یگردد
به ماه مارس سال  2009در مرحله یک هشتم
لیگ قهرمانان که ریال در برنابئو  0-1و در
آنفیلد  0-4شکست خورد .آربلوا بازیکن فعلی
ریال که فوتبالش را از آکادمی ریال مادرید آغاز
کرده ،در آن روز با پی راهن لیورپول مقابل تیم
سابقش قرار گرفت.
آمار لیورپول در مقابل تیمهای اسپانیایی در

ورزشگاه آنفیلد ،چندان درخشان نیست .سرخها
از  14رویارویی خود مقابل تیمهای اسپانیایی،
 4برد 6،مساوی و  4شکست را تجربه کردهاند.
آخرین بار اتلتیکومادرید به عنوان یک تیم
اسپانیایی ،راهی آنفیلد شده که آن بازی را
با نتیجه  1-2به لیورپول باخته است .بازی
ب رم یگردد به سال  2010و مرحلهی نیمهنهایی
لیگ اروپا که البته اتلتی با برتری  0-1در بازی
برگشت ،به فاینل صعود کرده و قهرمان شد.
ریال مادرید در  4بازی آخر خود در کشور
انگلستان ،بدون شکست بوده است .آنها در
آخرین بازی خود در این کشور ،دو فصل پیش
در زمین منچستریونایتد این تیم را  1-2شکست
دادند .کریس رونالدو  9بار با پی راهن منچستر
در مقابل لیورپول قرار گرفته است 5 .پیروزی3،
شکست و یک مساوی حاصل کار او بوده .دو
گول هم به لیورپول زده که هیچکدامشان در
آنفیلد به ثمر نرسیده است.
چیچاریتو نیز در  5بازی خود با پی راهن یونایتد
در آنفیلد ،یک گول به این تیم زده است .مودریچ
نیز با پی راهن تاتنهام در  8رویارویی خود با
لیورپول ،صاحب  5برد 2،مساوی و یک شکست
شده است .مودریچ همچنین دو گول در مقابل
لیورپول به ثمر رسانده است.



سه نامزد نهايي پديدهی فصل گذشتهی الليگا

هر ساله از سوي فدراسيون فوتبال اسپانيا ،نف رات
برتر سال در پس تهاي دروازهباني،دفاع ،هافبک،
خط حمله و نيز پديده فصل انتخاب م يشوند.
پس از مشخص شدن کاندیداهای بهترین
دروازهبان ،مدافع،هافبک و مهاجم فصل گذشته
اللیگا ،حال از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا،
اسامی سه نامزد نهایی پدیده فصل اللیگای

 2014-2013نیز اعالم شد.
بر این اساس« ،خسه رودریگس» ،ستارهی جوان
ریال مادرید« ،سائول»،هافبک فصل گذشته رایو
وایکانو که در این فصل در اتلتیکو حضور دارد
و «رافینیا» ،بازیکن بارسلونا که فصل گذشته
بصورت قرضی در سلتا توپ م یزد ،به عنوان سه
نامزد نهایی این عنوان انتخاب شدند.



سوارز :پيشنهاد بارسا که رسيد ،گريه کردم

لویيس سوارز امروز در مصاحبه با کانال TV3
بارسلون ،در مورد روزهاي آغازين حضورش در
بارسلونا و نيز در مورد بازگشت قريب الوقوعش
در ال کالسيکو سخن گفت .هم ه منتظر ال
کالسیکوی روز شنبه هستند تا عالوه بر تماشای
حساسترین مسابقه باشگاهی دنیا ،شاهد بازگشت
لوییس سوارز به میادین رسمی فوتبال ،پس از 4
ماه محرومیت از جانب فیفا باشند.
لوییس سوارز در مصاحبه با  TV3گفت:
اولین روزها در بارسلون
وقتی  16سالم بود ب رای اولین بار به بارسلون
ب رای گذراندن تعطیالت آمدم .در اینجا با همسرم
آشنا شدم و ب رای اولین بار ،نوکمپ را دیدم و چند
عکس نیز اط راف ورزشگاه گرفتیم .اولین بار که
پولی بدستم رسید کفشهای مشابه رونالدینیو را
خریداری کردم .همیشه هوادار بارسا بودم چرا که از
نوع فوتبالی که این تیم ارائه م یداد خوشم م یآمد.
دخترم در همین شهر متولد شده و ب رای من ارزش
بسیاری داشت که این باشگاه ب رای جذب من،
تالش فراوانی در این تابستان به خرج داد.
پیوستن به بارسلونا
روزهای دشواری را سپری م یکردم .تمام روزم را
با همسر و فرزندانم م یگذراندم و هیچ اخباری را
دنبال نم یکردم .باید واقعیت را قبول م یکردم .از
جانب فیفا محروم شده بودم و فقط به اشتباهم
فکر م یکردم .وقتی اجنتم به من زنگ زد و خبر
پی شنهاد بارسا را به من داد ،گریه کردم .باور

نم یکردم که بارسلونا پس از آن اتفاق ،به دنبال
من باشد.
بازنشستگی در بارسا
بازنشستگی در اینجا؟ هیچکس از آینده خبر
ندارد .اما در باشگاهی هستم که همیشه
آرزویش را داشتم .مقطع فوقالعادهای از فوتبالم را
م یگذرانم .اگر بتوانم فوتبالم را در بارسا تمام کنم
ب رای خانوادهام بسیار عالی خواهد بود .در همین
مدت اندک ،عشق و عالقه هواداران به خودم را
حس کردهام.
ال کالسیکو
ب رای این بازی آمادهام .با این حال ،هیچوقت از
انریکه خواهش نم یکنم که در این بازی به من
میدان دهد .اگر روز شنبه بازی نکنم ،عصبانی
نخواهم شد.
پست مورد عالقه
هر جا که نیاز باشد ،بازی خواهم کرد .هر پستی
که انریکه از من بخواهد.
جرارد
با بازیکنان بزرگ زیادی همبازی بودهام .جرارد یکی
از بهترینهای دنیاست و در لیگ ایدهآلش بازی
م یکند.
بازی مقابل آژاکس
آژاکس مثل یک مدرسهی فوتبال است که به
شما چیزهای زیادی یاد م یدهد .در لیورپول به این
بازیکنی که م یبینید ،تبدیل شدم.



گوتزه :اگر رويس به بايرن بيايد ،خوشحال ميشوم

گوتزه دو فصل پيش از دورتموند راهي
مونيخ شد و حاال دوست دارد تا دوست و
هم تيمي قديمي خود ،مارکو رويس را نيز در
بايرن ببيند .ماریو گوتزه که در تابستان سال
 2013با قیمت  37میلیون یورو از دورتموند
به بایرن پبوست و با این انتقال خود ،خشم
دورتموندیها را برانگیخت ،حاال در آخرین
مصاحبه خود آرزو کرده است که «مارکو
رویس» ،ستارهی دورتموند و دوست قدیمی
خودش نیز راه او را در پیش گرفته و به بایرن
بپیوندد.
رویس که هنوز حاضر به تمدید قرار داد با
دورتموند نشده است ،مورد توجه باشگاههای
زیادی در فوتبال اروپا قرار دارد .گوتزه به
بیلد گفت« :این تصمیم خود رویس است .او

خودش تصمیم م یگیرد که کجا بازی کند اما
اگر به بایرن بیاید من خوشحال خواهم شد».
گوتزه خود پس از انتقال به بایرن انتقادات
زیادی را موجب شد چرا که او بارها تاکید کرده
بود که دوست دارد برای همیشه در دورتموند
بماند .او در این مورد افزود« :من  22سال دارم
و مطمئنا تمام کارهایی که انجام م یدهم
درست نیستند .از اشتباهاتم درس گرفتهام و
این یک مسئله طبیعی در زندگی است .از
لحاظ شخصیتی پیشرفت کرده و بهتر شدهام.
تصمیمی که برای آمدن به بایرن گرفتم ،یک
تصمیم شخصی و البته بسیار بسیار مهم
برای من بود .مدتها در این مورد فکر کردم و
در نهایت به آنچه که به صالح خودم و زندگیم
بود عمل کردم».

ورزش
آنچلوتي :هميشه دوست داشتم
مربي جرارد شوم

ریال مادريد با هدايت کارلو آنچلوتي اين چهارشنبه بايد به
مصاف ليورپول به کاپيتاني استيون جرارد برود .در حالی که سه
روز دیگر به بازی حساس ریال مادرید و لیورپول در آنفیلد باقی
مانده ،نشریهی « ،»Sun on Sundayگفتوگویی با کارلو
آنچلوتی ،سرمربی ریال مادرید ترتیب داد و کارلتو در مورد مسایل
مختلف و حاشی ههای پی رامون این بازی سخن گفت.
سرمربی ایتالیایی ریال مادرید در بخش از این مصاحبه فاش
ساخت که همیشه در آرزوی مربیگری استیون جرارد بوده است.
وی گفت« :جرارد یکی از بازیکنانی است که همیشه دوست
داشتم مربیشان باشم .بارها به جذب او فکر کردم؛ خصوصا
زمانیکه در میالن مربیگری م یکردم .چند بار نیز ب رای این کار
اقدام کردیم؛ اما مشکل اینجا بود که جرارد ،پیوندی ناگسستنی
با لیورپول دارد و جدا کردن از او از این تیم ممکن نبود».

مسي و بيمحلي به تصميم انريکه

ليونل مسي ،ستارهی بارسلونا در ديدار مقابل
ايبار از تعويض شدنش خودداري کرد .دقیقه
 73بازی با ایبار لوییس انریکه که از برتری
بر این تیم اطمینان یافته بود ب رای استراحت
دادن به مسی و عدم بروز هرگونه مصدومیت
احتمالی دستور تعویض وی با مونیر را صادر
م یکند او به کنار خط آمد و لئو را صدا زد.
با این حال مسی خود را به نشنیدن زده و
به انریکه پشت م یکند .سرمربی بارسا با
مشاهدهی عکسالعمل مسی از تصمیم خود

منصرف شده و به سرپرست بارسا م یگوید که
نام نیمار را به عنوان بازیکن تعویضی اعالم
کند .لیو مسی که در بازی دیروز با یک هت
تریک م یتوانست در حضور هواداران بارسا
رکورد گولزنی تلمو زارا را بشکند به هیچ
عنوان دوست نداشت که حداقل در بازی دیروز
تعویض شود و علت سرپیچی او از دستور
انریکه همین موضوع بود .او پی شتر نیز تحت
هدایت گواردیوال سابقه انجام چنین کاری را
داشت.



هارت :آگوئرو مرد بازيهاي بزرگ است

ج وهارت ،دروازهبان منچسترسيتي به تمجيد
از سرجيو آگوئرو ،مهاجم تيمش پس از به
ثمر رساندن  4گول توسط مهاجم آرجانتيني
پرداخت .آگوئرو با آمار خوبش ،موفق شد 9
گوله شود و در صدر جدول گولزنان بایستد.
مهاجم  26ساله رکورد تهوز را شکاند و به
گولزنترین مهاجم تاریخ باشگاه تبدیل شد .او
در  95بازی 61 ،گول به ثمر رسانده وهارت
معتقد است که او مرد بازیهای بزرگ است.
او گفت« :او از آن دسته بازیکنانی است که

در تمرینات کامال بی مصرف به نظر م یرسد،
البته فکر نم یکنم از این حرف من ناراحت
شود .ولی در بازیها ،او گولزنی م یکند زی را
بسیار با اسعتداد است و بازیکن خوبی است.
او بازیکن بازیهای بزرگ است .سرجیو
شایستهی تمجیداتی است که از او م یشود .او
 4گول به ثمر رساند و چندین موقعیت دیگر
از دست داد ولی او وقتی پنالتی را از دست داد،
روحیه اش را نباخت و کیفیت واقعی اش را به
نمایش گذاشت».



زوبيزارتا :شکست دادن مادريد
هدف اصلي است

آندوني زوبيزارتا ،مدير ورزشي بارسلونا عنوان کرد که شکست
دادن ریال مادريد ،مهمتر از رکورد شکني مسي است .ستارهی
آرجانتینی در آستانه شکستن رکورد تلمو زارا است که  251گول
در رقابتهای اللیگا به ثمر رسانده است .مسی در حال حاضر،
 250گول به ثمر رسانده و ال کالسیکو م یتواند روز رکوردشکنی
او باشد .با این حال ،زوب یزارتا عنوان کرد که شکست دادن مادرید
از رکوردشکنی مهمتر است .او گفت« :دوست دارم در برنابئو
پیروز باشیم و ب رای رخ دادن چنین چیزی ،باید گولزنی کنیم
ولی نباید تنها به شکستن رکورد زارا توسط مسی توجه داشته
باشیم .لئو باید ب رای پیروزی بازی کند نه ب رای شکستن رکوردها.
همانطور که در دیدار مقابل ایبار دیدیم ،او بی شتر بهدنبال
موقعی تسازی ب رای دیگر همتیم یهایش است و البته در موقع
نیاز ،گولهای مهمی به ثمر م یرساند».


پالتيني:يکآلماني
پ طال را کسب کند
بايد تو 

ميشل پالتيني ،ریيس يوفا معتقد است که امسال يک آلماني
شايستهي کسب عنوان بهترين بازيکن جهان است ،نه ليونل
مسي و کريستيانو رونالدو .رونالدو با شکستن رکوردهای متعدد
در طول فصل گذشته و فصل جدید و کسب قهرمان یهای مهم
با سپیدپوشان ،شانس اول کسب توپ طالست و همچنین
مسی با رساندن آرجانتین به فاینل جام جهانی ،از نامزدهای
اصلی شمرده م یشود .با این حال ،پالتینی معتقد است که یکی
از اعضای تیم قهرمان لوو در جام جهانی ،شایسته کسب این
عنوان است .او گفت« :من ب رای اهدای توپ طال حق رای ندارم
ولی به نظرم باید به بازیکنی برسد که در یک تورنمونت مهم،
عملکرد خوبی داشته و باعث قهرمانی تیمش شده است .مثل
سال  2010که مسی با گذراندن یک جام جهانی متوسط ،توپ
طال را گرفت .با این حال ،واقعیت این است که کریستیانو رونالدو
در کنار مسی ،یکی از بهترین بازیکنهای جهان هستند و شکی
در این نیست».


راجرز:بالوتليبهسختي
تالشميکند

برندن راجرز ،سرمربي ليورپول عنوان کرد که ماريو بالوتلي،
مهاجم اين تيم ،تمام تالشش را ب راي ليورپول انجام م يدهد.
بالوتلی با  16میلیون پوند از میالن به لیورپول پیوست تا جای
لوییس سوارز ،مهاجم سابق لیورپول را در خط حملهی این تیم
پر کند .با این حال ،او موفق به انجام این کار نشده و تا به
اینجای کار ،تنها یک گول به ثمر رسانده است .انتقادها از او
شدت گرفته و با مصدومیت استوریج ،تنها مهرهی راجرز در خط
حمله ،در حال حاضر ستارهی پرحاشی هی ایتالیایی است.
با این حال ،راجرز معتقد است که ماریو تمام تالشش را انجام
م یدهد تا پیشرفت کند .او گفت« :مهمترین چیز ب رای من،
تالش اوست ،او بی شترین تالشش را انجام م یدهد و در حال
حاضر ،کنار گذاشتن او کار درستی نیست .شاید او به عنوان
جایگزین مستیقم لوییس سوارز دیده شود ولی لوئیز ،غیرقابل
جایگزین بود ،یک استعداد کالس جهانی و این چیزی نبود که
ما از ماریو م یخواستیم .او پسر بسیار خوبی است و از کار کردن
با او لذت بردم .او م یخواهد پیشرفت کند و بهتر شود؛ ولی این
اتفاق در طول یک شب رخ نم یدهد».



فانخال :راه طوالني براي رسيدن به چلسي داريم

لویيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد عنوان
کرد که تيمش هنوز راه طوالني ب راي رسيدن به
سطح چلسي پيش روي دارد .شیاطین سرخ در
طول تابستان بیش از  150میلیون پوند هزینه
کردند ولی هنوز موفق نشدند نتایج آن را در
زمین ببینند .در حال حاضر ،آنها با  11امتیاز
در ردهی چهارم قرار دارند و با پیروزی مقابل
وست بروم ،م یتوانند اختالفشان با صدر جدول
را کاهش دهند .فان خال معتقد است که فاصله
بین چلسی و یونایتد در حال حاضر بسیار زیاد
است و آنها راه درازی پیش رو دارند.

او گفت« :باید یک تیم بسازیم و ب رای همین
است که من ب رای یک دورهی سه ساله اینجا
هستم .امیدوارم بتوانیم به رویایی که داریم
برسیم .چلسی زمان زیادی داشته است .وقتی
3ماه با  10بازیکن مصدوم سپری کردهاید،
نم یتوان گفت که پیشرفت چشمگیری ایجاد
شده است .همیشه با یک تیم متفاوت بازی
کرده ایم .فکر نم یکنم 11امتیاز از  7بازی،
عملکرد بهتری نسبت به انتظاراتمان بوده باشد.
فکر م یکنم حضور در رتب هی چهارم هم خوب
است».



سوارز :مسي بهتر از رونالدوست

لویيس سوارز ،مهاجم بارسلونا عنوان کرد که
هم تيم ياش ليونل مسي ،بازيکن بهتري
نسبت به کريستيانو رونالدو ،ستارهی ریال
مادريد است .مسی و رونالدو در  6سال اخیر،
 6توپ طالی ممکن را کسب کرده اند که 4
توپ طال سهم مسی بوده و  2توپ طال سهم
رونالدو .ستارهی پرتگالی ریال ،فصل جدید را
فوقالعاده شروع کرده و در  7بازی ب رای ریال،
 15گول به ثمر رسانده است.
سوارز در مصاحبه با میرر گفت« :به نظر من

لئو بازیکن بهتری از رونالدو است .من هر روز
با لئو تمرین م یکنم و بازی م یکنم و هر روز
من را سورپ رایز م یکند .او بی همتاست .همه
از کیفیتی که او به بارسلونا اضافه کرده آگاه
هستند .او یک بازیکن کالس جهانی است .به
نظر من او با بازیهایی که انجام داده ،بهترین
بازیکن جهان است؛ در حالی که هنوز جوان
است».
مسی و رونالدو روز شنبه در برنابئو به مصاف
یکدیگر خواهند رفت.



راجرز :رونالدو و بيل ميتوانند در المپيک بدوند

ب رندن راجرز ،سرمربي ليورپول به تمجيد از ریال
مادريد پرداخت و گفت که سپيدپوشان  ،از همه
نظر در بهترين شرايط قرار دارند .چهارشنبه
شب ،دو تیم ریال مادرید و لیورپول در ورزشگاه
آنفیلد به مصاف یکدیگر خواهند رفت .راجرز،
پیش از این دیدار ،مصاحب های با مارکا انجام
داد و در آن ،به تمجید از رونالدو و ریال مادرید
پرداخت.
تقابل با ریال مادرید در لیگ قهرمانان .آیا نقاط
ضعف آنها را پیدا کرده اید و چه کاری انجام
خواهید داد؟
آنها مثل همیشه ،تیم قدرتمندی هستند.
همه چیز دارند ،تجربه  ،بازیکنان بزرگ ،سرعت،
تکنیک و . ..تیم فوقالعادهای هستند و سرمربی
بزرگی مثل آنچلوتی دارند که مرد خوبی است
و شخصیت خوبی دارد .همچنین آنها قهرمان
چمپیونزلیگ هستند و م یخواهند از عنوان خود
دفاع کنند.
روبرو شدن با تیمی که در ضدحمالت یا
پاسکاری در فضاهای کوچک قدرتمند است،
چگونه چالشی است؟
بلی ،آنها استعدادهای فوقالعادهای در سرتاسر
زمین دارد و همانطور که گفتید ،بازیکنان
تکنیکی دارند که در فضاهای کوچک خوب کار
م یکنند و وقتی فضا پیش رویشان باشد هم
در ضد حمالت خط رناک هستند زی را بازیکنانی
یزنند که
مثل رونالدو و بیل در این تیم توپ م 
م یتوانند در مسابقات دو ی  100متر المپیک

شرکت کنند.
کریستیانو ،آیا تمرکز شما روی او خواهد بود؟
او بازیکن فوقالعادهای است .تغیی راتش طی
چند سال اخیر او را به یک گولزن قهار تبدیل
کرده و فوقالعاده بوده است .البته که باید روی او
متمرکز بود ولی تمامی تیم فوقالعاده هستند.
مودریچ ،کروس از لحاظ تکنیکی سطح باالیی
دارند و م یتوانند پاسهای کوتاه و بلند خوبی
بدهند .همچنین من از زمان حضور سرجیو
راموس در سویا ،طرفدار او بودم .او از آنجا شروع
کرد و حاال به جایی رسیده که بیش از  100بازی
ملی ب رای اسپانیا دارد .این دستاورد بزرگی است
و او بازیکنی سریع و قدرتمند است و شخصیت
جذابی دارد .خیلی او را دوست دارم.
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