دشمناشتباهی
یورش اوباما

جنگجویان طالبان در موقعیتهای نزدیک به قرارگاههای پولیس که اهداف مورد نظر آنان
برای حمله بود ،در حاشیهی شهر موضع گرفته بودند .خانوادهها محلهجات را به مقصد شهر
ترک میکردند .باشندگان این شهرک از ماهها به اینطرف ،افراد طالبان را میدیدند که در
جادهها گشتوگذار میکنند و میشنیدند که فرماندهان طالبان به محلهجات برگشتهاند .آنان
افرادشان را برای انجام یک حمله بر شهر تحریک میکردند.
برای توریالی ویسا ،این خبر که طالبان در داخل شهر در مسیر جاده ،ایستگاه بازرسی ایجاد
کردهاند ،هشدار دهنده بود .توریالی ویسا یک دیوانساالر غربیشده و محتاط بود که بیست
سال اخیر را در کانادا زندگی و در بخشهای توسعه کار کرده بود .او جنگجو نبود .ویسا به
احمد ولی کرزی ،برادر رییس جمهور حامد کرزی ،که در واقع مسئول جنوب بود...،
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سیاست روسیه در افغانستان
از  2001تا 2011

قحطی معلومات جمعیتشناختی در افغانستان

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید .پس از اینکه در دور نخست
انتخابات ،در  5آپریل ،هیچ یک از نامزدان نتوانستند اکثریت آرا را از خود کنند ،افغانها در
 14ماه جون بار دیگر بهپای صندوقهای رای رفتند تا از میان دو نامزد پیشتاز ،عبداهلل
عبداهلل و اشرف غنی ،یکی را برگزینند .اندکی پس از برگزاری دور دوم انتخابات ،حتا پیش
از اعالن نتایج اولیه ،تیم انتخاباتی عبداهلل ادعا کرد که دو میلیون رای به نفع رقیبش تقلب
شده است .کمیسیون مستقل انتخابات ،رییس جمهور کرزی و غنی این اتهامها را رد کردند.
این اختالفها ،یک جدال سیاسی طوالنی و تلخی را برانگیختند -جدالی که حتا تهدید به
تشکیل «حکومت موازی» را نیز به همراه داشت -اما سرانجام در نتیجهی فشار جامعهی
جهانی ،به رهبری مقامهای ایاالت متحده ،به پایان رسید.
هردو نامزد در نهایت سازش کردند و روی تشکیل یک حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
در  29سپتامبر در مراسمی در کابل ،غنی به عنوان رییس جمهور و عبداهلل به عنوان رییس
اجرایی سوگند یاد کردند و افغانستان از یک فاجعهی احتمالی نجات پیدا کرد -برای فع ًال.
یکی از مهمترین درسهایی که باید از بحران انتخاباتی اخیر آموخت ،مبارزه با فقدان
اطالعات جمعیتشناختی در کشور است .عدم موجودیت اطالعات قابل اعتماد...
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شروع پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
سر از تاریخ  28میزان به روزهای دوشنبه انجام میشود و همچنان اخذ ویزه با شرایط
شماره تماس 0799324006 :سهل و آسان پذیرفته میشود
آدرس دفتر مرکزی :سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،کابل

شروع پرواز
 28میزان

صفحه2

هفته یک پرواز
روز دوشنبه

شنبه
 3عقرب
1393
سال سوم
شماره 692

روز
یادداشت

2

هشدارهایامنیتی؛
هلمند و شمال کشور
را دریابید!
 شهریارفرهمند
در چند روز اخیر میزان ناامنیها در والیتهای شمال و جنوب
کشور به گونهی نگران کنندهای افزایش یافته است .مقامهای
محلی در والیت قندوز و برخی دیگر از والیتهای شمالی
کشور از تشدید ناامنیها و افزایش حضور مخالفان مسلح در
این مناطق ابراز نگرانی کردهاند .در همین حال ،گزارشهای
تکان دهندهای از والیت هلمند ،خصوصا ولسوالی نوزاد نیز
به گوش میرسند .بر اساس برخی گزارشها ،حضور مخالفان
مسلح در این والیت خصوصا در ولسوالی نوزاد افزایش یافته و
برخی رسانهها گفتهاند که این ولسوالی در معرض سقوط قرار
دارد .ولسوال نوزاد به رسانهها گفته است که طالبان و دیگر
گروههای تروریستی در این والیت با تجهیزات پیشرفته حضور
دارند و اگر کمکهای جدی از مرکز صورت نگیرد ،ممکن است
این ولسوالی بهدست طالبان سقوط کند.
تشدید ناامنی در این دو منطقه در شرایط کنونی دارای پیامهای
مشخصی است .والیتهای شمالی کشور در طول ده سال
گذشته از امنیت خوبی برخوردار بود .این والیتها در سایهی
امنیت و ثبات مطمئن و نبود جنگ ،ترور و خشونت ،از تعلیم و
تربیت برخوردار شدند و از ناامنی کمتر آسیب دیدند؛ در حالی
که والیتهای جنوبی و شرقی کشور بهخاطر حضور گستردهی
مخالفان مسلح دولت و ناامنی ،آسیب و خسارات زیادی دید.
با اینکه در چند سال اخیر طالبان در مقاطعی تالش کردند
والیتهای شمالی را نیز ناامن بسازند و دامنهی ناامنی را از
شرق و جنوب به سمت شمال گسترش دهند؛ اما به این هدف
خود دست نیافتند .اکنون با شروع بهکار حکومت جدید ،به نظر
میرسد که طالبان فصل تازهای را در جنگ و دهشتافگنی باز
میکنند و تالش میکنند که دامنهی ناامنیها را به والیتهای
شمالی کشور نیز گسترش دهد.
هلمند یکی از ناامنترین والیتهای کشور به شمار میرفت.
جنگجویان طالب در این والیت حضور منظم و قوی داشتند و
عمال چندین ولسوالی آن برای چندسال در کنترول طالبان قرار
داشتند .این والیت برای نیروهای امریکایی و انگلیسی و نیز
نیروهای امنیتی افغانستان خونین و مرگبار بوده است .صدها
سرباز ناتو و دولت افغانستان در جنگ با تروریسم و طالبان
در این والیت کشته و مجروح شده و دولت افغانستان و ناتو
برای پاکسازی این والیت از حضور طالبان و استقرار حکومت
مرکزی در ولسوالیهای ناامن آن ،هزینههای هنگفت مالی و
جانی پرداخت کردهاند.
والیت هلمند از نظر اقتصادی و نظامی برای طالبان از اهمیت
حیاتی برخوردار است .این والیت بزرگترین تولید کنندهی
تریاک و خشخاش میباشد و بزرگترین شبکههای قاچاق و
تولید مواد مخدر در این والیت قرار دارند .طالبان ،زورمندان
محلی و قاچاقبران مواد مخدر ساالنه صدها میلیون دالر از
درک تولید و قاچاق مواد مخدر از این والیت بهدست میآورند.
تسلط طالبان بر بخشهایی از این والیت ،میتواند عقبهی
اقتصادی قوی و مطمئنی را برای این گروه فراهم کند .مواد
مخدر از گذشتهها تا کنون همیشه به عنوان عامل تأمین
اقتصادی طالبان بوده و این گروه از طریق آن خود را تغذیهی
مالی ،نظامی و سیاسی میکند .هجوم منظم طالبان و تالش
آنها برای بازگشت به این والیت ،دارای اهداف جدی است.
طالبان میخواهند دوباره بر بخشهایی از این والیت تسلط پیدا
کنند و از طریق کشت و قاچاق تریاک ،شریانهای اقتصادی
خویش را دوباره احیا و تقویت نمایند .عالوه بر آن ،موقعیت
جغرافیایی هلمند نیز برای فعالیتهای نظامی این گروه بسیار
مساعد است .از طریق ولسوالیهای ناامن آن میتواند بهراحتی
با سایر شبکهها و جنگجویان خود در جنوب ارتباط برقرار کرده
و کانالهای ارتباطی خویش را با جنگجویانش در حوزهی
جنوب ،بهتر مدیریت کند.
دولت افغانستان باید تشدید ناامنیهای اخیر در این دو والیت را
جدی گرفته و اجازه ندهد طالبان به اهداف خود در این مناطق
دست یابند .بازگشت دوبارهی آنها به هلمند ،میتواند دیگر
گروههای مرتبط و جنگجویان آنها را در سراسر افغانستان
تقویت کرده و تأمین امنیت را برای نیروهای امنیتی افغانستان
دشوارتر کند.



اشرفغنی:
بدونهمکاریمردم،صلحدرکشوربرقرارنمیشود

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور میگوید که صلح و ثبات در کشور
بدون همکاری مردم برقرار شدنی نیست .او دیروز
در دیدار با شماری از بزرگان والیت هلمند ،تأمین
صلح و ثبات در کشور را از نیازهای اساسی مردم
عنوان کرد و گفت ،علمای والیت هلمند و سایر
علمای کشور صدای صلح را از منابر مسجدها
بلند کنند.

برقراری صلح و ثبات در کشور از خواستهای
اساسی مردم از حکومت وحدت ملی است .بر
اساس یک نظرسنجی که چندی پیش به نشر
رسید 46 ،درصد مصاحبه شوندگان در  34والیت
کشور از رییس جمهور اشرف غنی خواست ه بودند،
تأمین امنیت سراسری را در اولویت کاری خود
قرار دهد.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر

خبرنامهای اعالم کرد ،بزرگان هلمند در دیدار
با اشرف غنی مشکالت مردم این والیت را در
عرصههای مختلف مطرح کردند .آنان همچنان
از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت کردند
و از اشرف غنی خواستند ،آرمانهای مردم را در
راستای تأمین صلح ،تطبیق عدالت و فسادزدایی
برآورده کند.
حاجی شاه ،یکی از این بزرگان با تأکید بر اینکه

دست ظالمان و مفسدان باید کوتاه شود ،گفته
است که ما ادارهی شفاف و حسابدِه میخواهیم
و انسانهای آلوده به فساد را قبول نداریم .او
میگوید که با برقراری صلح و ثبات در کشور،
امنیت ،برادری ،دوستی ،قانون و ادارهی خوب به
میان میآید .محمد اشرف غنی احمدزی گفته
است که حکومت در زمینهی رفع مشکالت مردم
هلمند اقدام میکند.

کمیسیون انتخابات :نتایج انتخابات شوراهای والیتی امروز اعالم میشود

اطالعات روز :مسئوالن کمیسیون مستقل
انتخابات دیروز اعالم کردند که نتایج نهایی
انتخابات شوراهای والیتی کشور امروز اعالم
میشود .به باور آنان ،کارهای این کمیسیون در
مورد نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی به
پایان رسیده است و نتایج آن ساعت  2بعدازظهر
امروز در یک نشست خبری اعالم میشود.
لیال احراری ،عضو کمیسیون انتخابات دیروز ضمن
اشاره به اینکه نتایج نهایی انتخابات شوراهای
والیتی امروز اعالم میشود ،گفت ،برخی از
مشکالت تخنیکی ،از جمله چگونگی ابطال آرا و
عدم ارسال نامهای نامزدان شورایهای والیتی از

اطالعات روز :در جریان کمتر از یک هفته ،دو
تن در کشور به دلیل آنچه فقر و بیکاری خوانده
شده است ،خودشان را به دار آویزان کردهاند.
نقیباهلل امینی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
والیت غور دیروز به رسانهها گفت ،مرد 30
سالهای بهنام محمد یوسف ،در ولسوالی ساغر
این والیت که از چند سال بدینسو بیکار بوده،
خودش را به دار آویزان کرده است.
این رویداد شب پنجشبنه هفتهی گذشته در
غور رخ داده و پس آن مأموران پولیس برای
تحقیق به محل حادثه رفتهاند .چند روز پیش
از این رویداد ،جوانی  ۲۵ساله در والیت بغالن
به دلیل فقر و نبود کار خودش را دار زده بود.

سوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی ،سبب تأخیر
اعالم نتایج شده بودند.
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی نتایج بررسیهای
خود در مورد ابطال آرای شماری از محلهای
رایدهی را به تاریخ  ١٧میزان سال جاری
به کمیسیون انتخابات ارسال کرد .پس از آن
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که برخی
مشکالت در بررسی کیمسیون شکایتهای
انتخاباتی وجود دارند و این کمیسیون در این زمینه
باید پاسخ روشن ارائه کند.
با این حال ،ویس برمک ،عضو کمیسیون مستقل
انتخابات دیروز گفت ،یک کمیتهی تخینکی

مشترک در مورد نواقص تخنیکی موجود کار
کرد ه و همهی آن نواقص برطرف شدهاند .او
افزود ،به احتمال زیاد ،نظر به رسیدگی کمیسیون
شکایتهای انتخاباتی ،در نتایج ابتدایی انتخابات
شوراهای والیتی تغیی ر میآید.
به گفتهی او ،کمیسیون شکایتهای انتخاباتی بعد
از رسیدگی به شکایتها ،چهار هزار محل رایدهی
را دوباره بررسی کرده و شماری از آرای محلها
را باطل اعالم کرده است .کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی پیشتر گفته بود ،نظر به شکایتهای
نامزدان ،تقلب سازمان یافته در انتخابات شوراهای
والیتی صورت گرفته است.

ی از خودکشی به دلیل فقر و بیکاری
نگران 

این جوان از دانشگاه تربیهی معلم فارغ شده و
از دو سال بدینسو بهدنبال کار بوده ،ولی موفق
نشده است.
فقر و بیکاری در کشور رفته رفته به یک مشکل
حاد تبدیل میشود .به روز سهشنبه هفتهی
گذشته ،یک زن در والیت قندوز به دلیل فقر،
 9پسر و  2دخترش را آتش زد .خانهی این زن
در نزدیکی حوزهی امنیتی پولیس در شهر قندوز
موقعیت دارد و پس از آنکه فرزندانش را با تیل
پترول به آتش کشید ،پولیس به این خانه رفت و
آنان را از مرگ نجات داد.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر
جمعیت کشور به بیش از  ۲۷میلیون نفر رسیده

و حدود ده میلیون آن واجد شرایط کار اند .اما
مقامهای وزارت کار و امور اجتماعی کشور
اعالم کردهاند ،شمار افراد بیکار از  ۶میلیون در
سالهای گذشته به  ۴میلیون تن کاهش یافته
است.
این وزرت تأکید دارد ،از  ۴میلیون افراد بیکار در
کشور ۸۰۰ ،تن آنها بهصورت مطلق بیکار اند و
باقی مانده ،در یک هفته کمتر از  ۴۰ساعت کار
میکنند .علی افتخاری ،سخنگوی این وزارت
دیروز به بخدی گفته است ،روند بیکاری در
کشور در سالهای آینده کاهش مییابد.
اما با توجه به خروج نظامیان خارجی از کشور و
هشدارها در مورد افزایش ناامنی ،بیم آن میرود

ی همزمان با انتخابات
انتخابات شوراهای والیت 
دور اول ریاست جمهوری ،به تاریخ  ١۶حمل سال
جاری برگزار شد و در این انتخابات ،نزدیک به
 ٢۶٠٠نامزد ،بهشمول  ۳۰۸زن با هم رقابت کردند.
ت به تاریخ  ٣٠ثور نتایج
کمیسیون مستقل انتخابا 
ابتدایى انتخابات شوراهای والیتی را اعالم کرد و
بر اساس آن ۴۵۸ ،تن ،بهشمول  ۹۷زن برنده اعالم
شدند .قرار بود نتایج نهایی انتخابات شوراهای
والیتی بعد از بررسی و رسیدگی به شکایتهای
انتخاباتی ،به تاریخ  ١٧جوزای سال جاری اعالم
شود؛ ولی به دلیل جنجالهای انتخابات ریاست
جمهوری ،به تأخیر افتاد.

که گراف بیکاری سیر صعودی داشته باشد.
صدها تن در حال حاضر با نیروهای خارجی در
حال اجرای وظیفه اند و احتمال میرود که با
خروج نیروهای خارج از کشور ،آنان کارشان را
از دست بدهند.
با این حال ،مردم از فقر ،بیکاری و خودکشی
افراد به دلیل این مشکالت ،ابراز نگرانی کرده
و از دولت خواستهاند ،برای حل این مشکل
گامهای اساسی بردارد و به شعار اکتفا نکند.
هرچند حکومت حکومت وحدت ملی از چندی
بدینسو همواره به مردم وعده داده ،از بین
بردن فقر و بیکاری در کشور را در اولویت قرار
میدهد؛ اما هنوز گام عملیای برنداشته است.

تدابیر شدید برای جلوگیری از ناامنی در شمال کشور

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی کشور اعالم
کرد که برای تأمین امنیت شمال کشور ،تدابیر
شدید امنیتی روی دست گرفته شده است .جنرال
ظاهر عظیمی ،سخنگوی این وزارت دیروز در
کابل به رسانهها گفت که برای جلوگیری از
ناامنی در بعضی مناطق کشور ،بهویژه شمال،
تدابیر گرفته شده و برای مناطق ناامن دیگر نیز
برنامهی جدید طرح میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که چند روز
پیش روزنامهی نیویورک تمایز از قول برخی از
مقامهای محلی والیت قندوز گزارش داده بود،
طالبان در بسیاری از مناطق آن والیت حضور
گسترده دارند .شماری از باشندگان این والیت
نیز گفتهاند ،ولسوالیهای چهاردره ،دشت ارچی

اطالعات روز :دادگاه نظامی در هرات
یک افسر ارتش ملی را به جرم قتل یکی از
همکارانش ،به اعدام محکوم کرده است .برید
جنرال محمد صابر حکیمی ،رییس دادگاه
استیناف وزارت دفاع به روز پنجشنبه هفتهی
گذشته در یک نشست علنی در پایگاه قول

و امام صاحب ،مناطق اصلی فعالیت طالبان این
والیت اند.
به باور آنان ،کنترول نیروهای حکومتی در
ولسوالیهای یاد شده محدود است .اما غالم
سخی بغالنی ،سرپرست والیت قندوز کنترول
طالبان بر ولسوالیهای آن والیت را رد کرده
و میگوید که حضور شورشیان طالب صرف در
برخی از مناطق قندوز به چشم میخورد .طالبان
در جریان سال روان عملیاتی را تحت نام «خیبر»
در شماری از والیتهای کشور برای کنترول
برخی از مناطق خاص راهاندازی کردند.
این عملیات طالبان ،بیشتر در جنوب و غرب؛
ولسوالی سنگین والیت هلمند ،قیصار فاریاب،
باالمرغاب والیت بادغیس ،اجرستان غزنی و

دشت ارچی والیت قندوز متمرکز شده بودند.
نیروهای امنیتی کشور با راهاندازی عملیات ،جلو
پیشروی طالبان را تا حدی گرفتند؛ اما طالبان
هنوز هم در برخی از مناطق این والیتها حضور
گسترده دارند .نصرالدین سعدی ،ولسوال دشت
ارچی والیت قندوز به روز پنجشنبه هفتهی
گذشته به رادیو آزادی گفته بود 85 ،درصد خاک
این ولسوالی تحت کنترول طالبان است .امامالدین
قریشی ،ولسوال امام صاحب این والیت نیز به
رسانهها گفته است ،در حال حاضر جنگجویان
چچنی ،تاجکستانی و طالبان افغان گاهگاهی بر
بعضی مناطق این ولسوالی حمله میکنند.
اما وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد که در
والیت قندوز ،بهویژه در ولسوالی دشت ارچی

یک افسر ارتش به اعدام محکوم شد

اردوی  207ظفر گفت که دادگاه ابتدایی این
قول اردو ،این افسر را به اعدام محکوم کرده
است.
او افزود که هیأت قضایی حکم کرده که این
افسر  ١٤٠هزار افغانی نیز به عنوان خسارت باید
بپردازد .به باور حکیمی ،این افسر از حق وکیل

مدافع و مساعدتهای حقوقی برخوردار بوده
است .طبق قانون اساسی ،در صورتی که دادگاه
عالی نیز این حکم را تأیید کند ،پس از توشیح
رییس جمهور ،حکم اجرا میشود.
فرد مجرم بریدمل تولی چهارم کندک دوم لوای
دوم قل اردوی ظفر بوده است .او به تاریخ 30

این والیت ،برخوردهای شدیدی میان نیروهای
امنیتی و طالبان صورت گرفته و در اخیر طالبان
با شکست مواجه شدهاند .سخنگوی این وزارت
دیروز گفت که در حال حاضر بیشتر کنترول
جنگ در مناطق این ولسوالی بهدست نیروهای
امنیتی است.
طالبان از بحران انتخابات ریاست جمهوری سال
روان استفادههای عظیمی کردند و فعالیتشان را
در شماری از مناطق والیتهای کشور افزایش
دادند .با این حال ،حکومت جدید برای تأمین
امنیت کشور از طرح نوی خبر داده و تأکید دارد،
تأمین امنیت سراسری در کشور را در اولویت قرار
میدهد .یکی از خواست اساسی مردم از حکومت
جدید ،برقراری صلح و ثبات در کشور است.

ماه جوازی سال روان یک سرباز این قطعه را به
قتل رسانده است .گفتنی است ،در سال جاری
این نخستین بار است که یک افسر نظامی
به جرم قتل همکارش از سوی دادگاه در این
والیت به اعدام محکوم میشود.

عملیات برای تأمین امنیت شاهراه کابل-قندهار جریان دارد

فرمانده پولیس والیت

اطالعات روز :زرور زاهد،
رشته عملیات
غزنی میگوید که در حال حاضر 
نظامی در مناطقی از ولسوالیهای قرهباغ ،مقر،
گیالن و زنه خان ادامه دارد و هدف این عملیات،
دور کردن طالبان از شاهراه کابل-قندهار است .او
روز گذشته به بخدی گفت که در حال حاضر در کل
تهدیدهای امنیتی در شاهراه کابل-قندهار کاهش
یافتهاند.
کابل-قندهار یکی از شاهراههای مهم در کشور
است و این شاهراه از چند سال به این طرف با
مشکالت شدید امنیتی مواجه است .فرمانده پولیس

غزنی میگوید که مأموران پولیس تمامی معبرهای
ایجاد شدهی طالبان در مسیر راههای چندین
ولسوالی در غزنی را از بین بردهاند.
او در بخش دیگر سخنانش گفت که در حال حاضر
تمام راههای مواصالتی به ولسوالیها باز اند .طالبان
از مدتی به اینس و راههای چندین ولسوالی ،از جمله
اجرستان ،جاغوری ،مالستان ،ناهور ،قرهباغ و جغتو
را ماینگذاری و رفت و آمد بهروی ساکنان محل را
مسدود کرده بودند.
این شورشیان برای اینکه از اعزام نیروی کمکی به
ولسوالی اجرستان جلوگیری شود ،چند روز قبل از

حمله به این ولسوالی ،تمامی راههای مواصالتی آن
را مسدود کرده بودند .جنگ در ولسوالی اجرستان
تا مرکز این ولسوالی پیش رفت؛ اما با اعزام نیروی
کمکی و باز شدن راه ،طالبان مجبور به عقبنشینی
شدند .فرمانده پولیس غزنی میگوید که یک
هزار شورشی ،بهشمول طالبان افغان و همکاران
پاکستانی آنها به اجرستان حمله کردند ۳۰ ،تن
از ساکنان محل را کشتند و دهها خانهی مسکونی
را تخریب و به آتش کشیدند .او افزود که تلفات
طالبان در این جنگ بهحدی زیاد است که دیگر این
گروه توان بیسج شورشیان در اجرستان برای حمله

را ندارد .او در ادامه گفت« :کوبیدن و از بین بردن
نوکران پنجابیان پاکستان در اجرستان یک درس
عبرت بود برای دیگر تروریستان در والیت غزنی ،تا
دیگر جرأت این را نکنند که پس از خروج نیروهای
ائتالف ،با نیروهای امنیتی افغان بجنگنند» .به
گفتهی زاهد ،اکنون اجرستان یکی از امنترین
ولسوالیها در غزنی است و تهدی د امنیتی در
روستاها و راههای این ولسوالی مشاهده نمیشود.
فرمانده پولیس غزنی میگوید ،اشرف غنی با او
تماس گرفته و گفته است ،در جنگ با شورشیان و
تروریستان با تمام نیرو از او حمایت میکند.

قحطیمعلومات

درافغانستان
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اوالد مرغ!

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید.
پس از اینکه در دور نخست انتخابات ،در  5آپریل ،هیچ یک
از نامزدان نتوانستند اکثریت آرا را از خود کنند ،افغانها در
 14ماه جون بار دیگر بهپای صندوقهای رای رفتند تا از
میان دو نامزد پیشتاز ،عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی ،یکی
را برگزینند .اندکی پس از برگزاری دور دوم انتخابات ،حتا
پیش از اعالن نتایج اولیه ،تیم انتخاباتی عبداهلل ادعا کرد که
دو میلیون رای به نفع رقیبش تقلب شده است .کمیسیون
مستقل انتخابات ،رییس جمهور کرزی و غنی این اتهامها را
رد کردند .این اختالفها ،یک جدال سیاسی طوالنی و تلخی
را برانگیختند -جدالی که حتا تهدید به تشکیل «حکومت
موازی» را نیز به همراه داشت -اما سرانجام در نتیجهی
فشار جامعهی جهانی ،به رهبری مقامهای ایاالت متحده،
به پایان رسید.
هردو نامزد در نهایت سازش کردند و روی تشکیل یک
حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند .در  29سپتامبر در
مراسمی در کابل ،غنی به عنوان رییس جمهور و عبداهلل به
عنوان رییس اجرایی سوگند یاد کردند و افغانستان از یک
فاجعهی احتمالی نجات پیدا کرد -برای فع ًال.
یکی از مهمترین درسهایی که باید از بحران انتخاباتی اخیر
آموخت ،مبارزه با فقدان اطالعات جمعیتشناختی در کشور
است .عدم موجودیت اطالعات قابل اعتماد در مورد جمعیت،
همواره برای حکومت افغانستان مشکلساز بوده است و هنوز
هم در بسیاری ساحات ،از برنامهریزیهای مؤثر پروژههای
انکشافی درازمدت گرفته تا برگزاری انتخابات عمومی به
شکل مؤثر ،چالش میآفریند .بنبست ناشی از اتهامهای
تقلب انتخاباتی ،که کشور را تا آستانهی هرج و مرج کشاند،
تا حدودی ریشه در این مشکل داشت.
«در دنیا سه نوع دروغ وجود دارد ».بر اساس نقل قول
مشهوری از مارک تواین« ،دروغ ،دروغ شاخدار و آمار».
در افغانستان ،جایی که همواره با فقر مزمن دادههای
آماری دست به گریبان بوده است ،تقریبا تمام آمارهای
رسمی ،برآوردهای سیاستزد ه اند .در فقدان دادههای
جمعیتشناختی دقیق در مورد توزیع جغرافیایی جمعیت،
مقامها بهآسانی میتوانند فساد اداری را پنهان کنند ،در توزیع
منابع اقتصادی به وابستگیهای منطقهای توجه داشته باشند،
یا دست به تقلب آرای انتخاباتی بزنند.
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در والیت خوست ،به
عنوان مثال ،کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کل آرای
هشت نامزد در این والیت را  113083رای اعالن کرد.
در دور دوم انتخابات ،تعداد کل آرا به شکل چشمگیری به
 400160رای افزایش یافت .از آنجایی که آمار قابل اعتماد
در مورد جمعیت واجد شرایط رایدهی در والیت خوست
وجود ندارد ،مشکل است ثابت کنیم که  282077رای اضافی
تقلبی اند یا خیر.
برخالف ایاالت متحده که هر  10سال در آن سرشماری
ملی صورت میگیرد ،در افغانستان هرگز سروی کاملی
انجام نشده است .با این حال ،حداقل از زمان حاکمیت امیر

شیر علی خا ن ( )1879 – 1868که میخواست به هدف
جمعآوری مالیات ،سرشماری انجام دهد ،تالشهای متعدد
به منظور شمارش بخشهایی از جمعیت کشور صورت
گرفتهاند .این تالشها به دالیل بیشماری ،از جمله جنگ و
خشونت ،عدم موجودیت ارادهی سیاس ی و در یک مورد ،به
دلیل سوء ظن سنتی مردم نسبت به کارمندان حکومت ،ناکام
ماندند .در اوایل دههی  ،1900زمانی که امیر حبیباهلل خان
( )1919 – 1901میخواست سرشماریای را در شهر کابل
انجام دهد ،این امر موجب وحشت عمومی بزرگی در پایتخت
شد .نظر به گفتهی ارنست و آنی تورنتون ،زوجی بریتانیایی
که در دربار امیر کار میکردند ،وقتی مأموران حکومتی برای
جمعآوری معلومات خانه به خانه رفتند ،تمام مردان کابل از
شهر فرار کرده یا «به روشهای مختلف و عجیب و غریب
خود را پنهان کرده بودند ».آنها از این ترسیده بودند که
نامهایشان بهخاطر جرایمی که هنوز خود از آن آگاه نبودند،
ثبت میشوند .اندکی پس از آن ،حکومت از ایدهی انجام
سرشماری گذشت.
در سال  ،1972وزارت صحت عامه با کمک مالی ادارهی
توسعهی بینالمللی ایاالت متحد ه ( )USAIDیک سروی
نمونهای را آغاز کرد که انجام آن را کارشناسانی از دانشگاه
دولتی نیویارک در بوفالو به عهده داشتند .هرچند این اولین
سروی دقیق و میتودولوژیک در کشور بود؛ اما دادههای
حاصل از آن از لحاظ دامنهی تحت پوشش ،محدود بود؛ زیرا
صرف از مصاحبه با  21000خانوار ساکن بهدست آمده بود و
جمعیت کوچی افغانستان را شامل نمیشد.
در سال  ،1979زمانی که کمونیستها در قدرت بودند،
افغانستان با کمک فنی و مالی صندوق جمعیت سازمان ملل
متحد ( )UNFPAبرای نخستین بار یک سرشماری ملی
را آغاز کرد .با این حال ،این تالش هم به دلیل موجودیت
تهدیدهایی که از سوی مجاهدین متوجه کارمندان سرشماری
بود ،به فرجام نرسید .هرچند  80تن از سروی کنندهها توسط
جنگجویان اسالمگرا کشته شدند؛ اما پیش از اینکه این
روند متوقف شود ،آنها توانستند تقریب ًا از تمام مناطق
شهری 40 ،درصد مناطق روستایی و  15درصد کوچیها
معلومات جمعآوری کنند.
با این حال ،محدود بودن وسعت پوشش تنها مشکل این
پروژه نبود .حکومت افغانستان پرسشنامهی سروی را که
توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تهیه شده بود،
در آخرین دقیقه تغییر داد .رییس جمهور نور محمد ترهکی،
یک شب مانده به آغاز سرشماری ،در تلویزیونها و رادیوهای
دولتی ظاهر شده و به تمام سروی کنندگان دستور داد تا
پرسش مربوط به وابستگی قومی را از پرسشنامههایشان
حذف کنند؛ چون به گفتهی دانیل باالند ،جغرافیادان
فرانسوی ،میترسید که با در دسترس بودن چنین اطالعاتی،
«ادعای رسمی اکثریت بودن پشتونها مورد تردید قرار
خواهد گرفت».
با این حال ،با وجود این واقعیت که سه دهه جنگ ،مهاجرتها
و جابهجاییهای داخلی تا حد زیادی به پیچیدگیهای

جمعیتشناختی افغانستان افزوده است ،این سرشماری ناقض
و ناتمام هنوز اساس تمام برآوردهای امروزی در مورد جمعیت
افغانستان را تشکیل میدهد.
در کشور چند قومیای چون افغانستان ،که در آن قدرت
میان گروههای قومی بر اساس اندازهی جمعیت آنها توزیع
شده است ،دادههای آماری یک ابزار قدرتمند سیاسی
است .توافقنامههای تقسیم قدرت بر اساس برآوردهای
جمعیتشناختی رسمی کنونی ،توسط اقلیتهایی به چالش
کشیده شدهاند که معتقدند در حکومتهای تحت سلطهی
پشتونها -که از زمان تأسیس این کشور در سال  1747تا
کنون اکثریت قدرت را در دست دارند ،حضور اندک داشتهاند.
رهبران و سیاستمداران پشتون سلطهی سیاسی خود را تا
حدی با این ادعا توجیه میکنند که گروه قومیشان اکثریت
جمعیت کشور را تشکیل میدهد .به این دلیل است که دانیل
باالند ،فقدان «ارادهی سیاسی در باالترین سطوح» را یکی از
دالیل اصلی شکست تمام حکومتهای افغانستان در انجام
یک سرشماری ملی و جامع میداند -انجام چنین کاری،
ساختار سیاست قدرت در افغانستان را میتوانست تغییر دهد.
در سال  ،2013حکومت افغانستان با حمایت سازمان ملل
متحد یک سرشماری ملی جدید را آغاز کرد که قرار است در
ظرف شش سال تکمیل شود .با این حال ،این پروژه حتا پس
از اتمامش ،در زمینهی حل و فصل اختالفات قومی-زبانی
کاری را از پیش نخواهد برد؛ چون یکبار دیگر ،به سروی
کنندگان دستور داده شده است تا از مردم در مورد قومیت و
زبان مادریشان نپرسند.
بنابراین ،ابهام در مورد توزیع قومی و زبانی جمعیت افغانستان
همچنان در چانهزنیهای تقسیم قدرت ،به تنشهای سیاسی
دامن خواهد زد .این فقدان دادههای جمعیتشناختی نشانهای
از یک مشکل بزرگتر است .در اکثریت کشورهای رو به
توسعه ،نهادهای حکومتی ضعیف اند و بهطور سنتی ارزش
داده را دستکم میگیرند .آنها تجربهی مختصری در
میکانیزمهای نظامند جمعآوری ،ذخیرهسازی و تحلیل
معلومات دارند .در این کشورها ،سرویهای نمونهای با
درجات مختلف دقت علمی ،معموال جاگزین سرشماریهای
ملی میشوند.
در افغانستان ،جایی که در آن در مورد جنبههای اقتصادی،
اجتماعی جمعیتشناختی کشور معلومات قابل
صحی و
ِ
اعتمادی وجود ندارد ،حکومت بهصورت مشخص قادر به
ساختن استراتژیهای مبتنی بر شواهد برای برنامههای
توسعهای کشور نیست .بنابراین ،ریشهکن ساختن فقر
معلوماتی باید نخستین گام در راستای زدایش دیگر انواع
فقر و رفتن بهسوی یک حکومت کارا ،دموکراتیک و پاسخگو
باشد .حکومت جدید باید انجام یک سرشماری جامع ملی را
در جملهی اولویتهایش قرار دهد .تا زمانی که نخبگان حاکم
بر افغانستان از ابهام موجود در دادههای جمعیتشناختی به
عنوان ابزاری برای بهدست آوردن منابع سیاسی و اقتصادی
استفاده میکنند ،برگزاری یک انتخابات شفاف ،در میان دیگر
چیزها ،همچنان دستنیافتنی خواهد ماند.

میگویند ،سابق هر صبح هشت هزار تخم مرغ در ارگ مصرف میشده
تا ارگنشینان در طول روز از شدت بیکاری ،کالری کم نیاورند .البته من
بیولوژیام خوب نیست و نمیتوانم صحت و سقم این مسئله را خدمت شما
بعرضانم .شما که دریایی از محبت و مزارع لطف هستید ،مرا از صمیق قلب
ببخشایید .اگر صمیق قلب را نفهمیدهاید ،به این ترتیب است« :صم» آن از
صمیم گرفته شده و «یق» آن از عمیق تا یک تیر و دو نشان زده باشم .البته
یک تیر و دو نشان زدن ،کار آدمهای خارقالعاده است ،نه کار هر کسی.
ی خودتان
اینکه میگویم انسانهای خارقالعاده ،شما را به خارقالعادگ 
قسم ،به این مثال توجه کنید :این روزها شاهد هدفگیریهای بسیاری
هستیم .اولین هدف ،آوردن اصالحات در سیستم و تشکیالت قضایی بود
به خیالم ،بعدش عسل و تخم مرغ در مینوی صبحانهی ارگ! همانطور که
گزارشهای دقیق و تأیید ناشده مشخص میکنند ،هر روز هشت هزار تخم
مرغ از طرف صبح قربانی شکمهای کارمندان ارگ میشده .هر تخم مرغ
تا رسیدن به معدهی مبارک حضرات 16 ،افغانی برای ارگ تمام میشده،
حاالنکه قیمت تخم مرغ حتا در پسکوچههای برچی ،از شش افغانی باالتر
نرفته ،چه رسد به خرید از مندوی کابل! من میگویم ،حاال که آقای رییس
جمهور تخم مرغ را نشانه رفته ،بیاید محض رضای پروردگار و شادی دل
عزیزان ،این تفاوت قیمت خرید را محاسبه کرده و عامالن آن را به عنوان
مختلس ،به دادگاه بکشاند .تفاوت قیمت تخم مرغ در ارگ و بازارهای
کابل ،حداقل  10افغانی در هر تخم بوده .اگر مصرف روزانهی هشتهزار
تخم مرغ در هر وعدهی غذایی صبحگاهی ارگ ،درست باشد ،هر روز
 80هزار افغانی از بودجهی ارگ ،به جیب مسئوالن تدارکات ارگ واریز
میشده و اگر ماهانه این مبلغ را بسنجیم ،حداقل ماه دو میلیون افغانی ،از
روی مسامحه به جیب آقایان واریز میشده و ساالنه  24میلیون افغانی با
فرض ثابت بودن قیمت  16افغانی در هر تخم ،نصیب آقایان میشده است.
به دادگاه کشاندن این افراد ،اقدام خوبی است برای اصالحات گسترده.
یعنی میتوان به اصالحاتی که قرار است در حکومت جدید اعمال شوند،
خوشبین بود .شروع از ارگ ،سند پیروزی اصالحات است .حواشی حذف
تخم مرغ نیز جالب است .میگویند ،مخالفتها با حذف تخم مرغ از مینوی
صبحگاهی بسیار مشکل بوده .کارمندان ارگ که به تخم مرغ عادت کرده
بودند .وقتی با صبحانهی بدون تخم مرغ مواجه میشوند ،یکدم تحت
فشارهای نوعانوع عصبی-هاضمهای مواجه میشوند .اما خدا خیر بدهد
یکی از متفکران این سرزمین را که در رفع این مشکل ،کمک شایانی به
ارگ نموده است .میگویند ،قدرت تفکر این متفکر به حدی قوی است که
هر بدعادت این مملکت را بر پاالن قناعت نشانده و باعث تداوم حرکت
کاروان میشود .یکی از منابع آگاه که میفهمید اگر نامی از وی ببریم،
همسایههایش وی را ریشخند خواهند کرد ،به ما گفت :آقای ...در یک صبح
در حالیکه صبحانهی ارگ برای خوردهشدن بیتابی میکرد و تعدادی از
آنها حتا در سرحد جوش رسیده بودند ،به تمام ما گفت ،اوالد شیرینترین
ثمرهی زندگی است .شاید هیچ خری در این مملکت یافت نشود که اوالد
خویش یا اوالد دیگران را بخورد .بهراستی که چنین است .مگر شما
شنیدهاید که کسی اوالد خود یا اوالد دیگران را بخورد؟! وی ادامه داد
که مرغ را خداوند خلق کرده و بعضی از بندههای خداوند در حالیکه هم
تخم مرغ را میخورند ،هم خود مرغ را ،به این فکر مشغول اند که اول مرغ
خلق شده یا تخم مرغ؟ از همین خاطر است که این سوال اص ً
ال بیجواب
باقی مانده .حاال که مرغ یکی از مخلوقات خداوند است و مخلوقات خداوند
مثابه اوالد
همهیشان نزد خداوند ،عزیز و محترم میباشند ،تخم مرغ به 

مرغ است .بر ماست که دست از خوردن اوالد مرغ برداریم تا میزان مرگ
و میر مرغان عزیز در سراسر دنیا ،کاهش پیدا کند .میگویند ،در همین اثنا
بوده که یک جمع بهشدت قسم خورده که تا زندهاند ،اوالد مرغ را نخورند.
البته قسمخوری این جمع با صدای بلند صورت گرفتوده بوده تا بقیه نیز در
این مورد انعطافپذیری نشان بدهند .همینطور هم شده ،حاال که تقریب ًا
یکماه از این سخنرانی غرا و استدالل فرامنطقی میگذرد ،شما اگر به
ن را
هزار رنگ تخم مرغ بپزید ،کسی از باشندگان ارگ حاضر نمیشود آ 
بخورد .فقط یک کلمه هم خدمت شما به عرض میرساند و آن اینکه،
خوردن اوالد از ناالیکترین کارهای ممکن است ،خواه اوالد خود آدم باشد
یا از چیزی دیگر! البته که این تصمیم باعث شده جمعی از مرغان دست
از تخم دادن بردارند و ابراز بیارزشی نمایند .جمعی از این مرغان که در
هند مصروف تخم دادن بودند ،طی بیانیهای چنین ابراز نموده« ،ما با هزار
زحمت ،تخم میدادیم .یادش بخیر آقای کرزی ،به ما خیلی احترام قایل
بود و هر تخم ما را به  16افغانی تهییه مینمود و آن را میخورد و سپس
به نسی م صبحگاهی اجازهی وزیدن میداد .اما حاال کو آن شوق که تخم
بدهیم ،وقتی بعضیها حتا حاضر نیستند آن را بخورند؟ اگر خودش قدرت
خورش تخم ما را ندارد ،به قدرت دیگران اجازه بدهد .مگر حذف قدرت یا
نادیدهگرفتن قدرت دیگران باعث تحکیم صلح در کشور میشود؟».
شما هنوز هم توقع دارید هشت دانه اوالد مرغ را هر صبح بخورید؟
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افغانستاندرنگاه

جشنوارهیهشتمتیاترملیافغانستان؛
« َفول در دقیقهی نود»


عبدالحکیم حمیدی

سیاست روسیه در افغانستان
از  2001تا 2011
نویسنده :نیکیتا اندرویچ -کارشناس مرکز مطالعات
افغانستان امروز ()ЦИСА
ِ

منبع :مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاههای تاریخی
بخش دوم

تیاتر «تضاد» از کانون فرهنگی و هنری سیمرغ فیلم که در جشنوارهی هشتم تیاتر ملی افغانستان ،قربانی شد.

 .1سیاست
در حال حاضر ،یکی از موضوعات مهم سیاست روسیه در قبال افغانستان ،پیشگیری از تبعیت
این کشور از نفوذ خارجیها برای فراهمسازی یک وضعیت بیطرفانه است )8(.این دیدگاه
باعث میشود که روسیه با محدود کردن نفوذ کشورهای خارجی ،بهدنبال راهی برای حفظ
تعادل منطقهای در حیات سیاسی افغانستان باشد.
ماهیت «تدافعی» این سیاستها عمدت ًا به دلیل این است که در یک دههی اخیر روسیه به از
سرگیری روابط دوستانه با کابل و میکانیزم تأثیرگذاری در سیاست خارجی افغانستان ،اقدام
کرده است .عالوت ًا ،از سالهای نخست ،شکلگیری روابط نه تنها به منظور تثبیت اوضاع
افغانستان بوده؛ بلکه متمایل به این بوده است که از آموزش نیروهای نظامی افغانستان توسط
امریکا و ناتو به هدف تثبیت جای پایی برای امریکا در منطقه ،جلوگیری شود.
میکانیزم کلیدی نفوذ روسیه در ارتباط به اوضاع افغانستان ،عبارت از حمایت مادی رژیم
کرزی در سال  2002تا  2005بود .این حمایت مادی در بخش تکنولوژی جنگی به ارزش
بیشتر از  200میلیون دالر بود؛ شامل تأمین تجهیزات میدان هوایی ،سیستم دفاع هوایی برای
محافظت از میدان هوایی کابل ،تجهیزات ارتباطی و موتر .تعمیر  8هلیکوپتر و  4هواپیمای
حمل و نقل نظامی نیروی هوایی افغانستان و آموزش بیش از  300سرباز ،نیز شامل این
کمکها میشد)9(.
با این حال ،ظاهراً این برنامه به اندازهی کافی مؤثر نبود .این نفوذ ،با مخالفتهایی روبهرو شد.
احتما ًال این مخالفت ،از سوی ایاالت متحدهی امریکا و متحدان آن -آیساف -و همینطور از
سوی بخشی از رهبران سیاسی افغانستان و در نتیجه ،فعالیتهای سیاسی «مجاهدین» بود
که در طول سالهای  1979تا  1989بر ضد روسیه [شوروی] میجنگیدند .در همان دوره به
عنوان مثال ،در نیمهی اول دورهی ریاست جمهوری کرزی ،اکثریتِ قریب به کل مجلس
شورای ملی را مجاهدین تشکیل میدادند )10(.در هر حال ،به دلیل همین واقعیت سیاسی
بود که در سال  ،2005مسکو کمکهای نظامی خود را قطع کرد -گرچه دیپلماتهای رسمی
روسیه توضیح دادند که این کار ،گامی بود برای «جلوگیری از تکرار اقدامات امریکاییها».
()10
فصل جدیدی از همکاریهای روسیه و افغانستان در چارچوب نشستهای دوجانبه در مسکو
(سال  )2005و آستانه (جنوری  )2006تعریف شد .روسیه متعهد شد که بدهیهای افغانستان
در دوران اتحاد جماهیر شوروی را میبخشد و در مقابل ،کابل تنظیم فعالیتهای تجارتی
روسیه در افغانستان را تضمین کرد )11(.گفتوگو در مورد مقدار و مدت زمان نوشتن بدهی،
تا پایان سال  2007به طول انجامید .در نتیجه ،روسیه از حق خود برای مطالبهی بدهی به
میزان بیشتر از یازده میلیارد دالر ،چشمپوشی کرد.
این اقدامات باعث تقویت روابط اقتصادی روسیه و افغانستان بود .در فبروری  2007در اتاق
تجارت و صنایع فدراسیون روسیه ،میان روسیه و افغانستان شورای کسب و کار ایجاد شد و در
اکتبر همان سال ،آژانس سرمایهگذاری افغانستان و اتاق تجارت و صنایع روسیه تفاهمنامهی
این همکاری را امضا کردند )3(.و در سال  2010این مرکزیت از سوی سفارت افغانستان باز
شد ]1[ )12(.در سال  2011کمیسیون بینادولتی روسیه و افغانستان در بخش همکاریهای
تجاری-اقتصادی تشکیل شد .در این کمیسیون از طرف افغانستان عمر زاخیلوال ،وزیر مالیه
و از طرف روسیه ،سرگی شماتکو[ ]2حضور داشتند .در ماه جون سال  2011گفتوگوهای
رسمی برای پیشبرد کارها شروع شدند.
در سال  2008روسیه با اهدای پنج هزار تن گندم و همچنین مبلغ  4میلیون دالر ،کمکهای
اقتصادی خود را برای افغانستان افزایش داد )13(.عموم ًا ،از سال  2001تا  2009کمکهای
بشردوستانهی روسیه به افغانستان ،در حدود چهل میلیون دالر بوده است )3(.عالوه بر این،
روسیه افغانستان را شامل برخی از مؤسسات بینالمللی نیز کرد .به کابل عضویت ناظر سازمان
همکاری شانگهای اعطا شد )14(.و نیز گفته شد که به منظور تقویت همکاری با کشورهای
مشترکالمنافع ،مسئلهی الحاق افغانستان به شماری از سازمانهای بینالمللی ،بحث میشود.
با وجود گرم شدن روابط میان مسکو و کابل ،اما روسیه نمیتواند نفوذ امریکا را در منطقه
جبران کند .ایاالت متحدهی امریکا سیاست حضور درازمدت نظامی را در افغانستان دنبال
میکند .در این چشمانداز ،امریکا قصد دارد بهطور رسمی ،چندین پایگاه نظامی را در افغانستان
بسازد )15(.در این میان ،کابل به دلیل وابستگی مالی به واشنگتن ،از موقف ایاالت متحده
حمایت میکند .برخالف عراق ،افغانستان ذخایر معدنی قابل توجهی از خود ندارد که به یک
صنعت توسعه یافته برسد و در نتیجه ،این کشور قادر نخواهد بود تا در آیندههای نزدیک بدون
کمک مالی از سوی حامیان خارجی خود ،بودجهی خود را سر و سامان بدهد)16(.
ادامه دارد...

مقدمه :تیاتر ،هنری است کهن و با تاریخ هنر بشر پیوستی ناگسستنی دارد .بیجا نیست
که اگر بگوییم« ،جوهرهی خلقت انسانی هم با هنر ،آغشته است» .خلقت این موجود
افسانهای بهنام انسان ،با قدرت عظیم عقل و منطق و تفکر ،خود هنری است .هنری
که باز «پرومته» را خلق کرد و به «زئوس» خدایی بخشید تا در برابر دروغگویی و
پیمانشکنی ،سخت به خشم آید« .ژوپیتر» هم در اصل پرداختهی همین قدرت هنر
است .هنری که اسطورههای عظیمی را خلق کرد و به پایهی اکمال رساند .تیاتر اما
در بین خانوادهی هنرها ،جایگاهی عظیم دارد .تیاتر یکی از هنرهای هفتگانه است.
از آغازین روز تولدش ،با تولد انسان همراه شده و با وی رشد کرده است و در تکاپویی
سخت در ادوار تاریخ خود را به دوران ما رسانده است .تیاتر نفس میکشد و حتا روح
دارد .از روح تیاتر است که شاید روحمان تازه میگردد .داشتن نگاهی صرف «تفننی» به
هنر تیاتر ،در بین کشورهای عقبمانده و جهان سومی ،غیرواقعیترین نوع نگاه است.
هرچند نمیتوان تفنن و سرگرمی را از دامان هنر زدود؛ اما فروکاست آن به دلقکمنشی
و حرکات تمسخرگونهی نابخردانه ،جفای بزرگی به هنر تیاتر است.
تیاتر ،زبان بازگویی دردها ،رنجها ،استقامت و رادمردی است .اما هنر تیاتر شوربختانه در
سرزمینی بهنام افغانستان ،در شورهزار میماند و مانند همنوع و همزاد خویش ،انسان،
چون پرومته در دام زنجیر .نه انسان را پای رفتن بود و نه هنر تیاتر را نفسی برای
کشیدن و این آغاز برای هنر تیاتر ،یک درد جانکاه است.
«فولِ دقیقهی نود»
باز هم حرکتی ناشیانه و خطایی آگاهانه و زیرکانه در یک حرکت کالن هنری در
افغانستان بسیار تأسفبار بود .برای حرکتهایی که از درون و بهنام فعالیتهای فرهنگی
و هنری سربلند میکنند و در نهایت به سبوتاژ و عقیمسازی کل جریان فرهنگی و
هنری میانجامند .جشنوارهی هشتم تیاتر ملی افغانستان که از تاریخ  26تا  28میزان
در کابل برگزار گردید ،امیدواریهای زیادی را برای زنده ماندن و روشن نگهداشتن
چراغ کمفروغ و محجور هنر تیاتر در افغانستان برانگیخت .تالشهای زیادی از طرف
مسئوالن برگزار کنندهی جشنوارهی تیاتر ملی افغانستان انجام شدند و نمایشهای
زیادی از والیات دیگر و خصوصا کابل ،در این جشنواره دعوت شدند و حتا بودجهی
هنگفتی برای آن مصرف شد .اینکه چه مقدار بودجه مصرف شد ،معلوم نیست .سوالی
که مانند همهی سوالهای دیگر در تاریخ این کشور بیجواب خواهد ماند .ظاهرا از
افتتاحیه تا روزهای نمایش ،همهچیز بسیار عادی و طبیعی پیش میرفت .لبخندها و
تشویقها و بازیهای هنرمندان بهطور نورمال در جریان بودند .اما شاید با در نظرداشت
تجربیات اینگونه جشنوارهها ،باید انتظار میداشت که این آرامشی است قبل از طوفان.
آرامشی که بسیار زود به طوفانی ویرانگر تبدیل خواهد شد .اما این آرامش ظاهری
دیری نپایید و باالخره بازیگران پشت پرده و مافیایی از وزارت اطالعات و فرهنگ
و انسانهایی از جنس لمپنهای هنری در لباس داوران ،این امید را برهم زدند تا بار
دیگر اثبات کنند که نباید حرکتی شایسته و مناسب و درخور شأن یک کنش فرهنگی
در این کشور صورت گیرد.
با تمام احترامی که برای مسئوالن جشنواره دارم و زحماتی را که برخی از دوستان در
برگزاری این جشنواره متقبل شدهاند ،به دیدهی قدر مینگرم؛ اما ناگزیرم نکاتی را باید
برای روشن شدن اذهان مردم خویش به عرض برسانم .امید است که حداقل لمپنهای
هنریمان را متوجه بسازیم تا دست از خرابکاری در عرصهی هنری افغانستان برداشته
و برای ارضای امیال خویش ،راه دیگری را بجویند.
 -1تدویر جشنواره در نفس خود ،کاری است قابل قدر و شایسته و به هیچ عنوان
نمیتوان در نفس و ذات آن ایرادی را وارد دانست و در این زمینه این حرکت بزرگ
فرهنگی را میستایم.
 -2مدیریت جشنواره و امکانات آن در زمان اجرای برنامه و پذیرایی مهمانان و محل
بود و باش هنرمندان ،خوب بود.
 -3نحوهی تقسیمبندی نمایشها و انتخاب نمایشهای برتر ،خوبیها و مشکالت
بسیاری را داشت که ذیال به آن اشاره میگردد:
الف -تقسیمبندی به دو ردهی نمایشهای بلند (از  45دقیقه به باال) و نمایشهای
متوسط (زیر  45دقیقه) تا حد زیادی قابل قبول میباشد و میتواند نوعی خالقیت را
بیان دارد و امیدواری از اینکه جشنوارههای تیاتر در این کشور ،در حال نزدیک شدن

به استاندارد جشنوارههای بینالمللی میباشند و در نظر گرفتن سه نمایش اول و دوم و
سوم در تقسیمبندی ،میتواند معیار خوبی باشد.
ب -در نظر نگرفتن نویسندگی ،کارگردانی و هنرپیشگان بهتر در این جشنواره ،اشکالی
بود که باید رفع میشد .اما ظاهرا این نقیصه جبران نشد .شاید اگر این موارد مدنظر
گرفته میشدند ،بازتاب جشنواره ب ه مراتب بهتر بود .اصوال نمیتوان یک اثر هنری را
بدون در نظرداشت کارگردان به عنوان سکاندار اصلی ،نویسنده و هنرپیشههای آن مورد
قضاوت قرار داد .متن قوی ،دست کارگردان را در بازیگری هنرمند و هنرپیشه باز کرده
و کار را زیبا میسازد .اما دوستان عزیز ،نمیدانم بر کدام مبنا ،تیاترها را درجهبندی
کردند.
ج -نبود هیچگونه معیار تفکیک در سبک نمایشهای انجام شده ،نقص بزرگی بود که
متأسفانه جشنواره را به چالش کشید .با کمال تأسف باید گفت که مسئوالن جشنواره
و هیأت داوران محترم ،بین یک نمایش سادهی مکتبی ،یک نمایش خیابانی و یک
نمایش آموزشی در خصوص شستن دستها با صابون بعد از رفع حاجت ،فرق قایل
نشدند .به نظر میرسد که دوستان عزیز شاید تعریفی از نمایشهای کالسیک ،مدرن،
سمبولیک و موزیکال و در کل تعریف یک «درامه» را با دیگر سبکهایی که ذکر شده،
نمیدانند و الزم بود در این زمینه در هیأت محترم داوران ،افراد پخته و مسلکی گزینش
میشدند تا آبروی جشنوارهی هشتم تیاتر ملی کشور ،با حاتمبخشیها و برخوردهای
سلیقهای برباد نمیرفت.
د -تیاتر در دنیای مدرن امروز با نور و دکور پیوندی عجیب دارد .در واقع نور و دکور و
میزانسن هستند که ارزش یک کار هنری مدرن را نمایان میسازند .اما در این جشنواره
در نمایشهای ارائه شد هیچ استفادهای از نور و رنگها نشده بود .این مسئلهی مهم از
دید داوران پنهان ماند .واقعا باید پرسید که داوران بر چه اساس قضاوت کردند؟
 -4انتخاب هیأت داوران :جالبترین بخش این جشنواره ،انتخاب هیأت داوران
بود که تمام هست و نیست جشنواره را برباد داد .قضاوتهای سلیقهای ،عدم داوری
مسلکی ،درگیر شدن در مسایل حاشیهای و استداللهای بیپایه و اساس باعث شدند
که برخی نمایشهای سطحی در صدر قرار گیرند .بهطور نمونه ،ظاهرا استدالل کردهاند
که نمیتوان از یک والیت (هرات) دو تیاتر را حایز رتبه گرداند و این مسخرهترین
استداللی بود که بهکار بردند و بر اساس همین استدالل مسخره و بیارزش ،نتیجه
گرفتند که تیاتر «تضاد» را با تمام خوبیهایش که بیشترین تحسین از نزد بینندگان و
کارشناسان را داشت ،حذف کنند .با همین نوع نگاه لمپنیسم و جاهالنهی هیأت داوران،
متأسفانه تیاتر «تضاد» ،ساختهی کانون فرهنگی و هنری سیمرغ فیلم که سالها
تجربهی حضور در جشنوارههای ملی و بینالمللی را دارد و کارگاههای متعدد تیاتر را
برگزار نموده است ،در این جشنوارهی نام نهاد ،قربانی قضاوت نادرست داوران گردید.
به نظر من ،با در نظرداشت اینگونه نواقص مشهود ،کمبودات و کمکاریهای زیادی
در این جشنواره رونما گردیدند که دیگر امیدی به آیندهی حرفهای هنر تیاتر -خصوصا
مدرنسازی تیاتر -نمیتوان داشت .بعد از هشت دوره برگزاری جشنوارهی تیاتر ملی در
افغانستان ،در حد و اندازهی تیاترهای مکتبی-آموزشی برای بیان سخیفی از پیامهایی
بیکاربردی چون عدم خشونت علیه زن و شستن دستها با صابون بعد از قضای حاجت
باقی خواهد ماند .به همین دلیل است که احساس میکنم حضور در این جشنوارهی
سمبولیک ،بیشتر استعداد ُکشی است تا هنرپروری .متأسفانه این حرکتها پروژههایی
اند برای کسب درآمد عدهای معلومالحال که سالیان سال است با جا خوش کردن در
نهادهای فرهنگی خارجی و داخلی ،بهدنبال طمعشان هستند و از هنر و هنرمند در این
کشور ،به عنوان پروژه استفاده میکنند.
در این مورد همین بس که جشنوارههای ملی تیاتر افغانستان تا دورهی ششم آن هر
ساله برگزار میشد و تمویل کنندگان بسیاری داشت؛ اما بعد از دورهی ششم ،دیگر
تمویل کنندگان حاضر به حمایت نشدند .زیرا آنها هم به همین نتیجه رسیدند که
نتیجهی مطلوب بهدست نمیدهد .باالخره با عذر و التماس فراوان قرار شد هر دو سال
یکبار برگزار شود .شاید در دو سال فاصله ،اندکی کارها بهبود یابند .اما ظاهرا چنین
نشده است .به هرحال ،امیدوام دوستان گرامی با دیدی نوتر به جشنواره و نقش آن
بیاندیشند و از پروژهای برخورد کردن با هنر و هنرمند ،دست بکشند.
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جنگجویان طالبان در موقعیتهای نزدیک به قرارگاههای پولیس که اهداف مورد نظر
آنان برای حمله بود ،در حاشیهی شهر موضع گرفته بودند .خانوادهها محلهجات را به
مقصد شهر ترک میکردند .باشندگان این شهرک از ماهها به این طرف ،افراد طالبان
را میدیدند که در جادهها گشتوگذار میکنند و میشنیدند که فرماندهان طالبان به
محلهجات برگشتهاند .آنان افرادشان را برای انجام یک حمله بر شهر تحریک میکردند.
برای توریالی ویسا ،این خبر که طالبان در داخل شهر در مسیر جاده ،ایستگاه بازرسی ایجاد
کردهاند ،هشدار دهنده بود .توریالی ویسا یک دیوانساالر غربیشده و محتاط بود که بیست
سال اخیر را در کانادا زندگی و در بخشهای توسعه کار کرده بود .او جنگجو نبود .ویسا
به احمد ولی کرزی ،برادر رییس جمهور حامد کرزی ،که در واقع مسئول جنوب بود ،تماس
گرفت .هردو با هم به رییس جمهور کرزی تماس گرفتند و از او خواستند که به ناتو دستور
دهد که در محلهجات دخالت کند .زمانی که آنان به کرزی زنگ زدند ،رییس دفتر او ،عمر
داوودزی در کنار رییس جمهور بود و داستان آن را به من اینگونه بازگو کرد:
کرزی پرسید« :در آنجا چه تعداد طالبان حضور دارند؟»
«احتماال سی تا چهل تن».
«شما چند محافظ دارید؟»
«شاید صد تن».
رییس جمهور از آنان پرسید« :خُ وب ،پس چطور شما نمیتوانید در برابر آنان قدمی
بردارید؟»
کرزی مثل همیشه ،تقریبا با خوشطبعی به آنان دستور داد .آنچه در روزهای بعد رخ داد،
ضربهای بر طالبان در جنوب افغانستان وارد کرد که آنان قادر به بهبود از آن نخواهند شد.
والی که آمادهی نشان دادن واکنش در برابر طالبان شده بود ،در قدم نخست به پولیس
دستور داد که در برابر ایستگاه بازرسی طالبان وارد عمل شوند .در همان تازگیها ،کرزی
به والیها صالحیت دستور انجام عملیات توسط نیروهای امنیتی افغانستان در حاالت
اضطراری را داده بود .اما پولیس بهزودی با دشواری مواجه شد .هنگام بازگشت به
قرارگاهشان ،پنج تن از اعضای پولیس بر اثر انفجار ماین کشته شدند.
برادر رییس جمهور ،سپس به یک زورمند وفادارش متوسل شد .این فرد کسی نبود
جز عبدالرازق ،فرمانده  32سالهی پولیس مرزی .احمد ولی کرزی از او خواست که از
پایگاهش در سر مرز با پاکستان ،به شهر بیاید .رازق ارباب مرز بود .او با افراد قبیلهاش به
حیث نگهبانان مرز ،بر قاچاق کاال در مرز پر رفتوآمد اسپین بولدک ،تسلط کامل داشت.
او فر ِد سرکش ،اما دشمن سرسخت طالبان بود .رازق پسر یکی از فرماندهان مجاهدین
است که توسط روسها کشته شده بود و برادرزادهی منصور اچکزی که در سال  1994بر
لولهی تانک توسط طالبان اعدام شده بود .همین منصور بود که از ریش کلونل امام ،عامل
آیآسآی که میخواست که یک کاروان تجارتی پاکستان را در افغانستان رهبری کند،
کش کرده بود .عبدالرازق باز و دوستانه برخورد میکرد و به شکل مشتاقانهای طرفدار
امریکا بود .او کاله قندهاری و پیراهنتنبان میپوشید و ثابت کرده بود که مانند پدر و
کاکایش مغرور و خشن و دشمن کینهتوز طالبان و پاکستان است.
در سایهی رهبری او ،با وجود حملههای انتحاری مکرر ،اسپین بولدک رونق و آرامش یافت.
حاکمیت رازق آنقدر قوی بود که حتا طالبان اگر بر شهر قندهار هم حمله میکردند ،خود
را از مرز دور نگه میداشتند .بخشی از موفقیت رازق در این بود که نیروهای پولیس زیر
فرماندهی برادرش ،نیروی شبهنظامی شبی ه مجاهدین و تنها نیروی باقیماندهی آنچنانی
در قندهار بودند .آنان خلع سالح نشده بودند و در نیروهای مرزی توسط شرکت امریکایی
بلک واتر ( )Blackwaterکه در آن زمان به خدمات اکسای ( )Xe Servicesتغییر
نام یافته بود ،آموزش داده شده بودند.
افراد رازق که از قبیلهی اچکزی بودند ،مانند طالبان میجنگیدند و مانند آنان میاندیشیدند
و به این دلیل در جنگ با شورشیان از دیگر نیروهای پولیس کارآمدتر بودند .قبیلهی
اچکزی در دو سوی مرز زندگی میکنند .به دلیل تماسهایش در داخل پاکستان ،رازق
در بارهی تحرکات طالبان و رهبری آنان در کویته معلومات دقیق داشت .باری او به من
گفت که شمارههای تیلفون اکثر اعضای شورای کویته را دارد و من حرفش را باور کردم.
معلوماتی که او به من میداد ،اکثر وقتها درست از آب برمیآمد .آموزگاران امریکایی به
افراد او یونیفورم دادند و آنان را برای کار در گمرک میدان هوایی گماشتند .اما قلبا،رازق
و نیروهایش هنوز هم مجاهد بودند .افراد او مردان قبیلهای و کوهستانی بودند و با تفنگ
و جنگ بیشتر از مکتب و قوانین آشنایی داشتند .آنان بر اساس ارزشهای قبیلهای خود
زندگی میکردند و از طالبان نفرت داشتند .آنان عالقهمند بودند که بار دیگر بر منطقهی
مرزی تسلط یابند و قبیلهی نورزی را که رقیبشان بود و در زمان طالبان آرامش و راحتی
داشتند ،زیر فشار بگیرند .حکومت کرزی ارزش رازق را درک کرده بود و حتا بعد از یک
رویداد ناگوار که در آن او گروهی از قبیلهی نورزی را در راه سفرشان به کابل ،تعقیب
کرده و در آنجا آنان را ربوده و به قتل رسانده بود ،نیز او را بر سر جایش گذاشت .رازق

برادر رییس جمهور ،سپس به یک زورمند وفادارش متوسل
شد .این فرد کسی نبود جز عبدالرازق ،فرمانده  32سالهی
پولیس مرزی .احمد ولی کرزی از او خواست که از پایگاهش
در سر مرز با پاکستان ،به شهر بیاید .رازق ارباب مرز بود .او با
افراد قبیلهاش به حیث نگهبانان مرز ،بر قاچاق کاال در مرز پر
رفتوآمد اسپین بولدک ،تسلط کامل داشت .او فر ِد سرکش،
اما دشمن سرسخت طالبان بود .رازق پسر یکی از فرماندهان
مجاهدین است که توسط روسها کشته شده بود و برادرزادهی
منصور اچکزی که در سال  1994بر لولهی تانک توسط طالبان
اعدام شده بود .همین منصور بود که از ریش کلونل امام ،عامل
آیاسآی که میخواست که یک کاروان تجارتی پاکستان را در
افغانستان رهبری کند ،کش کرده بود .عبدالرازق باز و دوستانه
برخورد میکرد و به شکل مشتاقانهای طرفدار امریکا بود .او
کاله قندهاری و پیراهنتنبان میپوشید و ثابت کرده بود که
مانند پدر و کاکایش مغرور و خشن و دشمن کینهتوز طالبان و
پاکستان است.
همیشه اصرار داشت که آن گروه اعضای طالبان بودند و در جریان درگیری در مرز
کشته شدند .او و افرادش بیرحم بودند .باری یکی از اعضای طالبان به من گفت که
آنان از گرفتار شدن بهدست نیروهای ناتو یا نیروهای دولت افغانستان نمیترسند؛
چون میتوانند با دادن رشوه خود را پس از چند هفته یا چند ماه آزاد کنند .اما از رازق
میترسیدند .او اسیر نمیگرفت؛ برای کشتن میجنگید .در اواخر ماه آگست ،احمد ولی
کرزی برای پاکسازی محلهجات از وجود طالبان ،از رازق کمک خواست .رازق فقط
با صد تن به محلهجات شتافت و در مدت پنج روز ،گلیم طالبان را از آنجا جمع کرد.
او گفت ،در تمام مدت عملیات ،دو جنگجوی طالبان را به قتل رساندند و تنها یک
تن از افراد او بر اثر انفجار ماین زخمی شد .اما باشندگان محلهجات میگفتند که تعداد
تلفات خیلی باالتر بود.
شایعه شده بود که رازق دو تن از اعضای طالبان را از درخت آویزان کرده بود .اما رازق
گفت که این کار را طالبان کرده بودند و دو تن از کارمندان دولت را به قتل رسانده
بودند .او با پوزخند گفت که طالبان یک موتر دزدی شدهی پولیس را پر از مواد
انفجاری کرده بودند .فرد انفجار دهنده باالی موتر در میان شاخههای درخت توت پنها
شده بود و آماده بود که ماشه را بکشد .افراد رازق بر موتر شلیک کردند و موتر منفجر
شد و عضو طالبان از درخت پایین افتاد و کشته شد.
عملیات محلهجات شهرت رازق بهحیث درهمکوبندهی نترس طالبان را تضمین کرد.
سرانجام مردم میدیدند که حکومتشان از گلوی شورشیان گرفته است و طالبان را
مجبور به عقبنشینی میکند .فرماندهان ناتو به سهم خودشان ،بهویژه کاناداییها،
که نتوانسته بودند از ورود طالبان به محلهجات جلوگیری کنند ،از این موفقیت رازق
شگفتزده شده بودند.

من عاشق این دولت جدیدم .تحول دارد ،تداوم
دارد ،اصالحات دارد ،همگرایی دارد ،همهچیز
دارد .حتا عناصری از تخصص و تعهد آن حزب
شیرین دیگر را هم دارد .اما چیزی که در این
دولت مرا میترساند ،مبارزهی بیامانش با فساد
است .همین دیروز مأمور دولت آمده بود و از من
میخواست که بهخاطر نشاندن افغانستان در
صدر فهرست شفافیت بینالمللی ،داراییهای
خود را لیست کنم .من مثل حامد کرزی هستم
و چیزی ندارم.
داراییهای من از این قرار اند:
 یک جوره کفش سیاه بزرگ نوکپهن بهمساحت نیم متر ،که برای کشتن جوالگک جان
جان است.
  1600فریند فیسبوکی .قیمتشان نوسان داردو با الیک و بدون الیک فرق میکند.
 شش صد هزار رشته موی سفید در شفیقههاو پشت کله .قیمت :این رشته را به نقد جوانی
خریدهام و فکر میکنم چرخ فلک مرا بازی داده.
  550گرام مغز افغانی .جدید جدید .فقط براییافتن شیرینی از آن استفاده شده.
 یک پشک زرد .من شغال را خیلی دوستدارم .اما از آنجا که نگه داشتن شغال در خانه
از نظر قانونی ممنوع است ،رفتم و یک پشک
زرد آوردم ،چون شنیده بودم که «پشک زرد
برادر شغال است» .بعدها یکی از ادبیاتشناسان
گفت که من آن ضربالمثل را درست نشنیدهام.
درستش این است که سگ زرد برادر شغال
است.
 یک جلد دیوان غزلیات حجهاهلل مکرری.ایشان آن را برای ویرایش به من فرستاده و گفته
که فقط بعد از رحلت او منتشرش کنم .یک دو
بیتی نمونهاش را اینجا میگذارم:
خداوندا خداوند جهانی
خداییاش که خیلی ناجوانی
چرا هر شب که بنده میخورم چای
مرا هفتاد دفعه میدوانی؟

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
Sakhidad Hatif

در این جهان مردان و زنانی هستند که اگر شما به معتقدات
مذهبیشان باور نداشته باشید ،احساس اهانت میکنند.
فکر میکنند شما نیز باید به آنچه در ذهن آنان میگذرد،
ایمان داشته باشید .مطمئن اند که هر باور دیگری ،جز آنچه
خودشان بدان معتقد اند ،غلط است .یقین دارند که اعتقادات خودشان از جنس معرفت انسانی
نیستند و امکان ندارد در آن اعتقادات خطایی راه یافته باشد.
این مردان و زنان معتقد اند که تنها حیوانات و انسانهای پلید ،تیرهدرون و گمراه در برابر
حقانیت باورهای آنان سر تسلیم فرود نمیآورند .به نظر آنان ،هرکس باورهای آنان را بیچون
و چرا نپذیرد ،نه فقط خودش فاسد است ،که افراد خانوادهاش نیز در فساد غرق اند.
این مردان و زنان به حق رسیده و به حقیقت پیوسته میدانند که عالم حقیقت اکثریت و اقلیت
برنمیدارد .میدانند که کامال امکان دارد گروه بیست نفرهی خودشان تا ابد برحق باشد و
چندین میلیارد آدم دیگر تا ابد گمراه باشند .منطق هم پشتیبان ادعایشان است .که گفته
که حق با اکثریت است؟ آنان میدانند و میدانند که میدانند که حق همیشه با آنان است.

چرا پول
شادی میآورد؟



خالق ابراهیمی

افراطگرایان قومی و مذهبی هر روز از مردم هزاره
در کویته قربانی میگیرند .آن وقت ما مینویسیم که
چند نفر شهید شدند .تا روزی که قربانیان افراطگرایی
شهید خوانده شوند و تفکیک میان قربانی و شهید
نباشد ،ما همواره هدف قرار میگیریم .ما همواره شهید میشویم .باب دادخواهی از
جنایات انجام شده را بسته میکنیم .خود با دستان خود این کار را انجام میدهیم.
تحلیل وضعیت حاکم بر هزارههای پاکستان از عهدهی هزارهها برنمیآید .تنها
کاری که از عهدهی هزارهها (بهخصوص هزارههای کویته) برمیآید ،توضیح
خواستن از نهادهای سیاسی و حکومتی پاکستان است .هزارههای کویته
از دورههای دور تاکنون به یک نحوی نمایندهی حکومت مرکزی در ایالت
بلوچستان بودهاند .زمانی این وضعیت برگشت خورد که هزارهها از خود بیگانه
شدند و به دامن خمینی و خامنهای پرتاب شدند .هزارهها در پاکستان زندگی
میکنند؛ اما برای ایران کار میکنند .با توجه به تغییر اوضاع در منطقه ،بخواهی
و نخواهی بر هزارهها به عنوان یک اقلیت قومی ،هزینههایی تحمیل میکند.
در بخش دیگری ،عقدهای بودن بلوچها نسبت به هزارهها نیز اوضاع را بدتر
میکند .بلوچها در سالیان درازی از سوی حکومت مرکزی سرکوب شدهاند و
هزارهها حمایت شدهاند .با ازدیاد نفوس هزارهها در کویته ،بلوچها فکر میکنند
که جایداد و کاروبارشان توسط هزارهها گرفته شده است .اکنون که حکومت
مرکزی نسبت به هزارهها بیاعتماد شده است ،بلوچها فرصت یافتهاند تا کویته
را از وجود هزارهها پاک کنند .مشکل هزارههای کویته پیش از آنکه مذهبی
باشد ،به نظر من ،مسئلهی قومی و منافع اقتصادی است .با ساخت و سازی که
هزارهها در کویته انجام دادهاند ،چشم هر بدخواه گرم میشود .برای بدخواهان به
سرزمینی که هزارهها با خونِ دل و کار کردن در معدنهای ذغال سنگ انجام
دادهاند ،قابل تحمل نیست .به نظر من ،هزارههای کویته در مرحلهی انتخاب قرار
گرفتهاند؛ اعتماد بلوچها ،اعتماد پشتونها یا اعتماد حکومت مرکزی پاکستان!
بلوچها بلوچستان میسازند ،پشتونها پشتونستان و حکومت مرکزی به هیچوجه
حاضر نیست به آنها آزادی دهد.

ونداد زمانی
سایت مجلهی مرد روز

همهی ما بر اساس فرهنگ و سنت و مرام خانوادگی،
رابطهی مشخصی با پول پیدا م یکنیم .شدت متغیر
عالقه به پول فقط به انواع جوامع انسانی ختم نم یشود؛
چون خود پول نیز در هر جامع های مدام ارزش و اعتبارش
کم و زیاد م یشود .اما اینکه خود پول در تعریف کلی
چیست و از چه موقع در زندگی اجتماعی بشر نقش
داشته است ،این ضرورت را ایجاد م یکند که به دوران
بسیار قدیم یتر اشاره شود و نشانههای وجود نوعی از
پول را در دنیای پستانداران جس توجو کرد.
به این خاطر ،نگاهی داریم به تالشهای یکی از
نویسندگان مجلهی «روانشناسی معاصر» ،دکتر
 Loretta Graziano Breuningاستاد
مدیریت بی نالمللی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که کتابی
نیز تحت عنوان «رابطه بین قدرت اجتماعی و احساس
شادی در پستانداران» نوشته است.
دکتر  Breuningاز طرفداران تمام و کمال تیوری
زیس تشناسی تکاملی و روانشناسی تکاملی است و
آنها را مبدای کتابش قرار داده است .مهم این نیست که
تیوری تکاملی چقدر درست است و تا چه حد م یخواهد
اصرار کند که همهی جوابها را م یداند؛ ولی مهم شاید
این است که مثل همه نظریههای قبل از خودش در هر
زمینهی علمی و نظری ،شاید یک قدم کوچک دیگر
ب رای توضیح و درک بی شتر انسان برداشته است.

وی در کتابش با زیانی ساده تالش م یکند نشان دهد
که مغز پستانداران در طول میلیونها سال به ضرورت
زندگی و خطاها و پیروزیهایی که داشتیم ،به آرامی
الیههای بهتر و منطب قتری به آن افزوده شده است.
به اعتقاد او ،کاری که زیس تشناسی و روانشناسی
تکاملی انجام م یدهند ،این است که او ًال بخشی
از دالیل رفتار اجتماعی و شعوری بشر را در الیههای
قدیم یتر و باستانی مغز پستانداران شناسایی م یکنند و
در مرحلهی بعد آن را با الیههای جدیدتری که فقط در
مغز پستانداری به نام انسان ساخته شده است ،تفکیک و
مقایسه م یکنند .به تعبیری دیگر ،ضمن پذیرش بخشی
از رفتارهای غریزی مشترک با سایر حیوانات که در نهاد
بشر حک شده است ،بر رفتارهای خردمند و متمدنانهای
که در طی دهها هزار سال گذشته کسب کردهایم ،تأکید
م یورزند.
یکی از بخشهای کتاب وی در بارهی نقش پول است
و اینکه اص ً
ال چرا بهطور ذاتی تالش ب رای دستیابی
به پول که در حقیقت همان قدرت بهدست آوردن غذا
و نیازهای دیگر است ،به همراه خود احترام و منزلت
اجتماعی هم م یآورد .ب رای همین ،دکتر Breuning
الزم م یبیند بر این نکته تأکید کند که بخش بزرگی
از پستانداران موجودات اجتماعی هستند و ب رایشان
پذیرفته شدن در جمع ،مصادف با ادامهی بقا است.

ب رای یک موجود اجتماعی اصال قدرت و موقعیت
اجتماعی فقط زمانی به درد م یخورد که در جمع قرار
داشته باشد .حیوانی که قدرت شکارش بی شتر است ،اگر
نتواند آن را در گلهاش شریک شود و در بی نشان پذیرفته
نشود ،قابلیت شکار نجاتش نخواهد داد؛ چون بدون دفاع
م یشود .نم یتواند با تولید مثل ،بقای خودش را تضمین
کند و ...نسلش به پایان م یرسد.
ب رای همین ،یک نیاز و ضرورت همیشگی در حیوانات
اجتماعی و حتا در انسان اولیه شکل گرفته است که
بی شتر داشته باشد .بی شتر شکار کند .بی شتر بتواند
سکس داشته باشد و بی شتر فرزند بیاورد .که در دور
تسلسل خود به نیاز و تمنای بی شتر ب رای بی شتر
ت انسان،
داشتن منجر م یشود .در سیستم معیش 
نخستین دارای یهای بی شتر باعث مشخص شدن
وضعیت هر فرد در سلسله مراتب اجتماعی و قدرت
م یشد .پول در حقیقت یک نوع نشانهی قراردادی
فشرده شده از دارای یها و پ ساندازهایی نظیر مقدار زمین
و حیوانات اهلی بود.
اگر نگاهی به دوران قرون وسطا داشته باشیم،
م یبینیم که نشانههایی نظیر لباس و جواهر هم به
عالیم قدرت و منزلت اجتماعی افزوده شدهاند .انواع
کسِ تها و طبقهبندیهای ثابت ایجاد شدند تا هر فرد
در طول زندگی در همان حدودی که نسبت مستقیم
با دارای یهایش دارد ،بماند .کشاورز و نظامی و دبیر و
منشی و روحانی و ارباب هرکدام منزلت ثابت و قدرت
اجتماعی مشخصی داشتند و به همان اندازه نیز شانس
بقا و شانس تکرار نسل و امکان زندگی تضمین م یشد.
بشر ولی با تمام طبقهبندیها و محدودیتهایی که
ب رایش چیده م یشد ،همواره ب رای دست یافتن به شانس
بی شتر بقا و تولید مثل و منزلت اجتماعی به انواع کلک
و حقه و ریسک و حتا نادیده گرفتن حقوق دیگران
متوسل م یشد یا با هوشیاری و بهکار بردن قدرت ابتکار،
فرصت پیدا م یکرد که از محدودهی تعیین شده پا را
فراتر بگذارد ...سبقت و تمنا ب رای زیاده خواستن ،در اصل
موتور همهی پیشرفتی بود که تاکنون نصیب بشر شده
است.
اگر انگیزهی خودخواهانه نبود ،امکان پیشرفت و انباشت
ثروت نبود .هی چکدام از دستآوردهای هنر و فرهنگ و
تکنولوژی هم به این «فراگیری و تحول یافتگی سریع»
وجود نداشت .از چند قرن پیش نوعی از سرمایه و قدرت
که از آن تحت عنوان سرمایهی فرهنگی Capital
 Cultureیاد م یکنند ،وارد عرصهی اجتماعی شده
است و داشتن آن تبدیل به شیوهی جدیدی از بده-
بستان قدرت و منزلت اجتماعی و حتا آرامش و شادی
گشته است .بخش قابل توجهی از انسان سیر شدهی
معاصر ،عطش جدیدی را ب رای داشتن «چیزهای بی شتر»
از طریق شعور و دانش ،فرهنگ و تخیل و هنر کسب
م یکند .دستآورد جدیدی که ناشی از الیههای جدیدتر
مغز است و به همان نسبت از نشانههای قدیمی و
حیوانی فاصله گرفته است.



Samay Hamed

پیشتر در مهمانسرا یک د ِر قدیمی بسته را دیدم.
درهایی که در هنگام کودکی و نوجوانی ما ،به آن
«دروازهی همسایگی » میگفتند .بیشتر خانهها از این
درها داشتند و همسایهها از همان راه با هم رفت و آمد
داشتند ...کاسهی همسایگی برای یکدیگر میبردند و آب و نان را و غم و شادی
را با هم قسمت میکردند .وقتی کودک بودیم ،از همین دروازهها خانه به خانه
میرفتیم و شوخی و شادی و شیطنت میکردیم .وقتی دو همسایه باهم جنگی
میشدند ،این «دروازه»ها را قفل میکردند و با «آشتی دوباره» ،باز میکردند.
هنگامی که بزرگان با هم مشکل میداشتند و درها قفل میبودند ،کودکان از راه
بامها به خانههای هم میرفتند و بازی میکردند؛ اما نگران بودند که بزرگساالن
خانواده آنها را نبینند .آن وقت اگر بزرگی از خانواده با خانوادهی دیگر «جنگی»
میبود ،همه باید «جنگی» میشدند .گاهی نزاع به حدی میشد که دروازه را دیوار
میکردند .وقتی دروازه را دیدم ،یاد خوبیها و خرابیهای آن وقتها افتادم ...همیشه
ما میگوییم «گذشته» بهتر بود؛ اما شاید متوجه نمیشویم که هر روزگاری ساخت
و بافت خود را دارد ...امروز هم فردا گذشته است .فقط «لحظه»ها تا حدودی به ما
تعلق دارند ...لحظههایی که از خاطرههای دیروز و رویاهای فردا آکندهاند.


Shah Hussain Murtazawi

سرخط مهم خبرهای رادیو و تلویزیون ملی را مالقات
مقامهای حکومت وحدت ملی با بزرگان از والیتهای
مختلف تشکیل میدهد .با گذشت نزدیک به یکماه،
هنوز پروسهی توزیع و اهدای چپن ادامه دارد .قبال رییس
جمهور غنی گفته بود که با مقامهای محلی از طریق ویدیو کنفرانس گپ میزند؛ اما
ظاهرا پس از گفتوگو با مقامهای چهار والیت ،از این بحث خسته شده است.


هارون معترف

خبر شدم سالم عظیمی ،رییس دادگاه عالی هم امتیازش
را گرفت و رفت .منظورم همان مدالهایی اند که غنی و
کرزی در توزیع آن با هم رقابت میکنند.
حاال اگر به قول اشرف غنی ،نظام قضایی فاسد بود و نیاز
به اصالح داشت ،پس این مدال و تقدیر سیاسی برای چه؟
عجب عوامفریبی بازاری...

راهپیمایی دشوار در جاذبهی کم

هر کسی که فیلم قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ روی
ماه را دیده باشد ،نم یتواند شیوهی غیرعادی قدم
برداشتن او را فراموش کند و فریفتهی آن نشود .برخالف
باور عمومی ،راه رفتن عجیب و غریب فضانوردان در
نتیجهی کاهش جاذبه نیست.
جان دویت ،دانشمند علوم مهندسی و فنآوری اینگونه
تشریح م یکند که لباسهای اولی هی فضانوردان ب رای
راه رفتن ط راحی نشده بودند .بناب راین ،آنها باید حرکات
خودشان را با لباس محدودکنندهیشان تطابق م یدادند.
مایکل گرنهارد ،مسئول بخش فیزیولوژی فعالی تهای
خارج از فضاپیما در ناسا ب رای کسب اطالعات بی شتر در
بارهی چگونگی راه رفتن انسان در جاذبهی کم ،شامل
سرعت بین پیادهروی و دویدن آزمایشی ترتیب داد تا
بتواند یک لباس مدرن فضایی ب رای حرکت آزادانهتر
فضانوردان ط راحی کند.
اگرچه تنها راه ب رای تست صحیح اثرات گرانش ماه بر
حرکت روی زمین ،راه رفتن داخل هواپیمای مخصوص
ناسا موسوم به  9-DCاست .این هواپیما با پروازهای
سهم یوار و بسیار سریع نزولی ،باعث کاهش جاذبه
م یشود .دویت و همکارانش نشان دادهاند ،فضانوردان
قادرند با سرعتهایی بی شتر از آنچه پیش از این
تصور م یشد ،راه بروند .نتایج این تحقیق در مجلهی
زیس تشناسی تجربی چاپ شده است.
ب رای خلق این کشف ،دویت و همکارانش سه فضانورد
نوآموز و تازه استخدام شده را همراه پنج نفر از داوطلبانی
که قادر به تحمل ناراحت یهای ناشی از پرواز سهم یوار
 9-DCبودند ،بهکار گرفتند .دویت یادآوری کرد :در
اینجا برخی ناخوش یها وجود دارند که ممکن است
باعث بیماری شما شوند .او م یگوید :ما م یخواستیم
مطمئن شویم ،افرادی را در اختیار داریم که به پرواز
عادت دارند .هنگامی که افراد به چرخهی پرواز منتقل
م یشدند ،تیم فقط  20ثانیه در هر چرخهی پر پیچ و
خم زمان داشت.

هنگامی که می زان جاذبه به اندازهی یک ششم جاذبهی
زمین م یرسید ،زمانی بود که محققان م یتوانستند
نوع راه رفتن و پیادهروی افراد روی یک تردمیل را در
محدودهی سرعتی بین  0.67تا  2متر بر ثانیه آزمایش
کنند .پس از برگشت به زمین ،دویت و همکارانش
سرعتی را که در آن داوطلبان از سرعت پیادهروی به
حالت دویدن منتقل م یشدند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند .دویدن به حالتی اطالق م یشد که در آن هردو
پای دونده روی زمین نبود .بر اساس محاسبات نظری،
حالت گذر از پیادهروی تا دویدن در سرعت  0.8متر بر
ثانیه رخ م یداد .با این حال ،زمانی که تیم سرعت گذار
ثبت شده طی آزمایش را مورد محاسبه قرار داد ،متعجب

شدند؛ زی را میانگین سرعت حدود  1.4متر بر ثانیه بود
که جالبترین بخش آزمایش ب رای دویت و همکارانش
همین جا بود .تالش ب رای رسیدن به درک این اعداد
نشان م یدهد ،نیروهای شتاب تولید شده توسط بازوها
و پاهای در حال نوسان ،دلیل تغییر در این سرعت گذار
بین محاسبات نظری و حالت عملی است.
محققان بر این باورند ،عالوه بر جاذبهی ماه ،نوسان
دست و پا بر سبک راه رفتن فضانوردان تأثیرگذار باشد
که این موضوع احتماال روی زمین نیز صدق م یکند؛ اما
نیروی تولید شده توسط نوسان دست و پا در مقایسه با
گرانش زمین بسیار ناچیز و ب یاهمیت است.
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بوسکتس هم به ال کالسيکو رسيد

بارسلونا دیشب آخرين تمرين خود پيش از
عزيمت به شهر مادريد را در کمپ تيتو ويالنووا
برگزار کرد .یکی از نگران یهای انریکه در چند
روز اخیر ،مشکل مصدومیت بوسکتس بود.
مشکلی که باعث شده بود این بازیکن دیدار
مقابل ایبار و آژاکس را از دست بدهد .با این
حال ،سرخیو در آخرین تمرین بارسا حضور یافت
و بدون هیچ مشکلی ،همراه سایر بازیکنان به
تمرین پرداخت .پی شبینی م یشود که او دیروز
در خط میانی بارسلونا بصورت ثابت بازی کند.

دو غایب مسلم بارسا فرمالن و داگالس
هستند .ضمن اینکه آدریانو دیروز نیز در
تمرینات گروهی حاضر بود .از تیم دوم بارسا
نیز تنها مونیز و ساندرو شانس حضور روی
نیمکت بارسا ب رای ال کالسیکو را خواهند
داشت .در ساعات اولیه بامداد دیروز ،لیست
 18بازیکن بارسا ب رای این دیدار از سوی انریکه
اعالم خواهد شد و سپس کاروان این تیم به
فرودگاه ال پ رات بارسلون م یروند تا از آنجا
راهی مادرید شوند.



سوارز مقابل ریال بازي ميکند

يکي از بزرگترين سواالت هواداران بارسلونا و ریال
مادريد در فاصلهی يک روز مانده به ال کالسيکو،
بازي کردن يا نکردن سوارز ب راي بارسلونا بود.
دیشب نشست خبری لوییس انریکه ،سرمربی
بارسا در حال انجام بود .همان ابتدا خب رنگاران از
او خواستند تا به یکی از بزرگترین ابهامات بازی

دیروز که حضور یا عدم حضور سوارز در ترکیب
بارسا مقابل ریال است پاسخ دهد .انریکه در جواب
چنین گفت« :بلی ،سوارز دیروز دقایقی بازی
خواهد کرد .اینکه چقدر به او بازی م یرسد ،هنوز
مشخص نیست .ب رای او و بارسلونا این بازی بسیار
مهم و ویژه است».



رونالدو :اميدوارم بارسارا ببريم و من هم گول بزنم

کريستيانو رونالدو معتقد است که ب راي او بازي
با تيم ته جدولي يا ال کالسيکو هيچ تفاوتي
ندارد و او مثل هميشه با همان جديت خود را
ب راي مسابقه بعدي آماده م يکند .رونالدو که
در مراسم معرفی کفش ورزشی جدید خود که
متعلق به کمپانی نایکی است شرکت بود ،در
مورد بازی حساس دیروز مقابل بارسلونا گفت:
«نه اینکه چون بازی حساس ال کالسیکو را
در پیش داریم ،من اقدام به استفاده از کفشهای
جدیدم م یکنم .همیشه دوست دارم از کفشها و
لباسهای با ط راحی و رنگ جدید استفاده کنم.
بی شتر از هر چیزی دوست دارم از کفشهایی
استفاده کنم که در آنها احسالس راحتی

بی شتری م یکنم و بخصوص در این بازی ویژه
دوست دارم که کفش جدید به من کمک کند
تا بتوانم بهترین نمایشم را ارائه دهم  .امیدوارم
به بارسا گول بزنم و هواداران از پیروزی ما لذت
ببرند» .کریس رونالدو در ادامه افزود« :من ب رای
هر مسابقه ،با همین شیوه و با همین جدیت
خودم را آماده م یکنم .مهم نیست حریف بعدی
چه تیمی است .بزرگترین آرزوی من این است
که سالها بتوانم در باالترین سطح فوتبال بازی
کنم .هر فصلی که شروع م یشود یک چالش
متفاوت و جدید ب رای من به حساب م یآید.
هدف من همواره یک چیز است :بهترین بودن و
بهترین ماندن».



آنچلوتي :هرگز قصد تحريک کردن انريکه را نداشتم

دیروز جدال حساس تيمهاي ریال مادريد و بارسلونا
در سانتياگو ب رنابئو برگزار خواهد شد .ديداري که
چشم تمام فوتبالدوستان جهان بدان دوخته شده
است« .کارلو آنچلوتی» ،سرمربی ریال مادرید
ساعتی پیش در نشست خبری ال کالسیکو
حاضر شد و به سواالت متعدد خب رنگاران پاسخ
گفت.
بارسلونا
این تیم در این فصل ،مربی جدیدی دارد و
بازیکنان خوبی نیز به خدمت گرفته است .پس از
یک فصل بدون جام ،آنها باانگیزه تر از همیشه
هستند .فلسفه بازی بارسا البته هیچ تغییری نکرده
است .در این فصل آنها متنوع تر بازی م یکنند و
دفاع بهتری نیز دارند.
په په
او مشکلی ندارد و وضعیتش خوب است.
مصدومیتی جزئی داشت که برطرف شد و دیروز
همراه راموس در خط دفاعی بازی خواهد کرد.
برتری در میانهی میدان
فکر نم یکنم که در این منطقه ،برتری خاصی
نسبت به بارسا داشته باشیم .آنها همیشه در این
منطقه بازیکنان خوبی داشتهاند.
شوخی در مورد تعویض شدن رونالدو مقابل
لیورپول
قصد تحریک هیچکس را نداشتم .به لوییس
انریکه و تفکراتش احترام م یگذارم .او همکار
من است و اگر اینگونه برداشت شد که من قصد
کنایه زدن به او را داشتم ،اشتباه بوده و باید بگویم
که هرگز چنین منظوری نداشتم.
ایجاد تحول در تیم
بلی .نسبت به ابتدای فصل ،تغیی رات مثبتی داشته
ایم .با برطرف کردن اشتباهات بازی با سوسیه داد

و اتلتیکو مادرید و با تالشی بی شتر ،حاال توازن
خوبی در تیم دیده م یشود و متحد تر و هماهنگ
تر بازی م یکنیم .دیروز هم یک آزمون سخت
مقابل یک تیم قدرتمند پی شرو داریم.
بهترین بازی ریال از زمانی که مربی این تیم
شدهاید؟
نم یدانم .در مجموع از شرایط فعلی تیم خیلی
راضی هستم.
لوییس سوارز
این مشکل من نیست .به توانای یهای او احترام
م یگذارم .چه او در زمین باشد چه نه ،ایدهی بازی
ما تغییری نم یکند .سوارز یک بازیکن فوقالعاده
است .اینکه او در اللیگا بازی خواهد کرد ،م یتواند
خبر خوبی باشد.
مالکیت توپ
بارسا را م یشناسیم و اتخاذ استراتژی تاکتیکی
ب رای این بازی آسان است .ما با فلسفهی خودمان
بازی م یکنیم .دفاع خوب ،حملهی خوب .ب رای
پیروز شدن بر بارسا باید بهترین بازی خودمان را
انجام دهیم.
هماهنگ شدن خامس و ایسکو
مهم این است که توانای یهای خود را در خدمت
تیم بگذارند .هماهنگ شدن آنها و جافتادنشان در
ایدههای من ،کار دشواری نبود .آنها م یدانند که
من دقیقا چه م یخواهم و همان را انجام م یدهند.
ایسکو از لحاظ بدنی در شرایط مطلوبی است و با
تالشی مضاعف ،حاال قدرت بی شتری هم پیدا
کرده است .حضور او در تیم ملی اسپانیا نیز به ما
کمک کرد چرا که اعتماد به نفس او باالتر رفت.
از خامس هم بسیار راضی هستم .در پستی بازی
م یکند که خودش و ما دوست داریم .مثل بازی با
لیورپول ،بازی خواهد کرد.



باتأييدآنچلوتي،
په په به ال کالسيکو ميرسد

در پايان بازي با ليورپول بود که په په ،لنگ
لنگان زمين بازي را ترک گفت و موجبات نگراني
ریال يها را فراهم ساخت .مدافع پرتگالی ریال
پس از بازگشت به مادرید ،روز گذشته در تمرینات
شرکت نکرد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت.
پنجشنبه شب نیز کارلو آنچلوتی در مصاحبه
با "کادنا سر" ،با تردید از حضور په په در ال
کالسیکو سخن گفته بود.

با این حال سورپ رایز تمرین دیروز صبح ریال،
حضور په په در تمرینات گروهی بود .این بازیکن
بدون هیچ مشکلی با سایرین به تمرین پرداخت
و اگر اتفاق خاص دیگری رخ ندهد ،او دیروز
همراه با راموس ،زوج خط دفاعی ریال را تشکیل
خواهند داد .کارلو آنچلوتی ،دیروز در کنف رانس
خبری مربوط به ال کالسیکو این خبر را تأیید
کرد.

ورزش
آنچلوتي:هيچگاه
سرمربي بارسا نخواهم شد

کارلو آنچلوتي ،سرمربي ریال مادريد عنوان کرد که دوست دارد
در ریال مادريد بازنشسته شود و قصد سرمربي گري در بارسلونا را
ندارد .تنها دو مربی – رادومیر آنتیک و انریکه فرناندز -در هردو تیم
ریال و بارسا سرمرب یگری کردند .وفاداری در بین دو باشگاه حرف
یزند و مربیان چنین ریسکی انجام نم یدهند .آنچلوتی
اول را م 
که مربی تیمهای بزرگی مثل میالن ،چلسی و پاری سن ژرمن
هم بوده عنوان کرد که مربی گری در بارسلونا ب رایش غیرممکن
خواهد بود .او گفت« :حاال در ریال مربی گری م یکنم و .نم یتوانم
هیچگاه سرمربی بارسلونا شوم .باید به تاریخ باشگاههایی که در
آنها مرب یگری کردهام ،احترام بگذارم» .آنچلوتی در پاسخ به اینکه
آیا او م یخواهد مثل فرگوسن سالیان طوالنی در ریال بماند ،گفت:
«حضور  24ساله در یک باشگاه ،به ذهن هیچکس خطور نم یکند
ولی دوست دارم در ریال بازنشسته شوم».


ونگر :والکات آمادهی
بازگشت به ميادين است

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال تاييد کرد که تئو والکات آمادهي
بازگشت به ميادين است و به زودي بازي خواهد کرد .والکات
از زمستان سال گذشته پس از مصدومیت مقابل تاتنهام هنوز
نتوانسته ب رای تیم اصلی آرسنال به میدان برود و هفتهی گذشته،
بالخره توانست ب رای تیم پایهی آرسنال به میدان برود .ونگر
تأیید کرد که او شرایط فیزیکی مناسبی دارد و به زودی به میدان
خواهد رفت .او گفت« :او باید به درگیری عادت کند 9 .ماه از
میادین به دور بوده و کمی ترس دارد ولی باید به برخورد با دیگر
بازیکنان عادت کند .او باید اطمینان خاطر پیدا کند» .ونگر ادامه
داد« :تئو انسان مودب و اجتماعی است و همچنین از لحاظ
روحی روانی بسیار قوی است .چیزی که در  9ماه اخیر تجربه
کرده ب رایش احترام بی شتری خواهد آورد .او دوران سختی پشت
سر گذاشته و یک پسر کوچک هم دارد .دچار مشکالتی شده
بودند ولی همه چیز خوب پیش رفت».


پوگبا تا  2019با يووه تمديد کرد

جوزپه ماروتا ،مدير ورزشي يوونتوس تاييد کرد که پل
پوگبا،هافبک فرانسوي يووه قرارداد جديدي با اين تيم امضا کرده
است .ماروتا که در جلسه سهامداران باشگاه شرکن کرده بود،
تأیید کرد کههافبک فرانسوی ،تا سال  2019با یووه تمدید کرده
است .او در جمع خبرنگاران گفت« :یک پیش نمایش از اخبار
به شما م یدهم :دیروز صبح پوگبا قرارداد جدیدی با ما امضا کرد
و تا سال  2019با ما خواهد ماند» .این تمدید قرارداد با تحسین
سهامداران روبهرو شد .هافبک  21ساله عملکرد بسیار خوبی از
زمان پیوستنش به یووه داشت و ریال مادرید و پاری سن ژرمن
مشتریان پروپا قرص او هستند .پوگبا سال  2012به عنوان بازیکن
آزاد از منچستریونایتد به یوونتوس پیوست.


استويچکوف:برنابئوبايدمسيرا
تشويقکند

هريستو استويچکوف ،اسطوره بارسلونا معتقد است که آن عده از
هواداران ریال که پس از گولزني مسي ،او را تحسين نم يکنند،
مغرور هستند .مسی در برنابئو م یتواند با رکورد تلمو زارا ب رابری
کند و تنها یک گول با آن فاصله دارد .او که فصل گذشته مقابل
ریال هت تریک کرد ،امید زیادی دارد تا در خانهی رقیب دیرینه،
تاریخ سازی کند .استویچکوف معتقد است که هواداران ریال باید
به مسی احترام بگذارند .او گفت« :چرا نباید ریال یها به او احترام
بگذارند؟ آنها قبال بازیکنان بارسا را تحسین کرده اند ،یادتان
م یآید که ب رای رونالدینیو در برنابئو کف م یزدند .مسی افسانهای
است .اگر او تشویق نشود ،حرکت ناشایستی رخ داده است .در
آن صورت م یتوان گفت که آنها نم یتوانند بازیکنی باالتر از
بازیکنانشان را ببینند .همچنین من فکر م یکنم نوکمپ رونالدو
را تشویق م یکند» .او راجع به ال کالسیکو گفت« :بارسلونا به
اندازهی ریال تحت فشار نیست .ریال گولهای زیادی م یزند؛
ولی اگر ببازد 7 ،امتیاز عقب م یافتد و تحت فشار قرار خواهد
گرفت .بازی نزدیکی خواهد بود».

ويرا :چلسي ميتواند رکورد آرسنال را بشکاند

پاتريک وي را،هافبک سابق آرسنال عنوان کرد
که چلسي م يتواند به رکورد شکست ناپذيري
بارسلونا در فصل  2003برسد .هافبک سابق
توپچ یها از عوامل اصلی دستیابی تیم
رویایی ونگر به رکورد شکست ناپذیری در 49
بازی بود .چلسی این فصل در  8بازی شکست
ناپذیر بوده و تنها یک تساوی کسب کرده
است و مربی تیمهای پایه سیتی ،عنوان کرد
که تیم مورینیو این قابلیت را دارد که رکورد
آرسنال را بشکند.
او در مصاحبه با دیلی میرر گفت« :البته که

رکورد آرسنال شکس تپذیر است .رکوردها ب رای
شکستن بهوجود آمده است .فکر م یکنم یک
تیم م یتواند بهتر از آن کار کند ،این که چقدر
طول م یکشد را نم یدانم ولی آن تیم چلسی
است .فکر م یکنم یک روز این رکورد شکسته
خواهد شد .چلسی تیم خوبی نشان داده ،آنها
خیلی ویژه نبوده اند ولی روند پیروزی خوبی
دارند .از لحاظ فیزیکی چلسی قوی ترین تیم
لیگ برتر است .آنها بازیکنهایی مثلهازارد،
فابرگاس و کاستا را دارند .چلسی تیم خوبی به
نظر م یرسد».



روبن :امکان ندارد از بايرن جدا شوم

آرين روبن ،ستارهی بايرن مونيخ عنوان کرد
که احتمال جداي ياش از اين باشگاه «حتا
يک درصد» هم نيست .ستارهی هالندی از
بهترینهای بایرن مونیخ پس از پیوستنش به
این تیم بوده و تاثیر زیادی در موفقی تهای
باوارای یها داشته است .موفقیت او در آلیانز آره
نا باعث شده که در این ورزشگاه به خوبی جا
بیفتد و محبوب هواداران هم باشد.
او در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت« :حاال
 30ساله هستم و نم یخواهم به یک لیگ

جدیدی بروم .در انگلیس و اسپانیا بودهام.
بناب راین ،انگیزهی دیگری ندارم؛ ولی همهی
اینها به باشگاه بستگی دارند .من  100درصد
معتقدم که ب رای مدت طوالنی اینجا خواهم
ماند .از آلمان لذت م یبرم و باشگاه و مربی
ب رایم فوقالعاده هستند .خانواده ام خوشحال
است 5 .سال است که اینجا زندگی م یکنیم و
دقیقا جاییست که م یخواهیم باشیم .در حال
حاضر حتا یک درصد از وجود من هم به رفتن
به انگلیس یا جای دیگر فکر نم یکند».



انتقاد رونالدو از زمان برگزاري الکالسيکو

کريستيانو رونالدو ،مهاجم ریال مادريد پيش
از ال کالسيکو معتقد است که بارسا شانس
بيشتري نسبت به ریال دارد .کاتاالنها با
 24ساعت استراحت بی شتر پا به این میدان
خواهند گذاشت و رونالدو معتقد است که آنها
آمادگی بی شتری دارند.
او گفت« :متوجه نم یشوم که چرا ال کالسیکو

شنبه برگزار م یشود .از مهمترین بازیهاست
و باید طور دیگری به آن نگاه کرد .شاید بهتر
بود یکشنبه برگزار م یشد .باید در بارهی
این چیزها بی شتر دقت نمود؛ زی را هر بازیکن
حرفهای به شما خواهد گفت که حداقل به 3
روز استراحت بعد از هر بازی نیاز هست .این
یک برتری کوچک ب رای بارسلونا خواهد بود».



سقوط اسپانيا به ردهی دهم رنکينگ فيفا

طبق آخرين ليست اعالم شده توسط فيفا
ب راي رده بندي تيمهاي ملي ،اسپانيا پس از
شکست اخير مقابل اسلواکي به رتب هي دهم
سقوط کرد .پس از یک جام جهانی ضعیف ،
اسپانیا در مقدماتی یورو  2016هم شروع خوبی
نداشت و مقابل اسلواکی شکست خورد .آلمان

با وجود شکست مقابل لهستان و تساوی به
ای رلند ،همچنان در صدر جدول قرار دارند .به
نظر م یرسد الروخا دچار افت شده و به سقوط
ادامه خواهد داد و حاال پایین تر از تیمهایی
مثل بلجیم قرار گرفته است.



ماتزاري :اينتر در وضعيت بحراني قرار دارد

والتر ماتزاري ،سرمربي اينتر پس از تساوي
 0-0تيمش مقابل سنت اتين ،عنوان کرد که
اينتر در وضعيت بحراني قرار دارد .پنجشنبه
شب دو تیم اینتر و سنت اتین در لیگ اروپا
به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ،بازی با
نتیجهی  0-0به پایان رسید.
ماتزاری در جمع خبرنگاران گفت« :ما در
شرایط بحرانی قرار داریم ،یعنی که هر

 3روز بازی م یکنیم ولی به اندازه کافی
آماده نیستیم .دیروز باید کار سختی انجام
م یدادیم و شرایط را عوض م یکردیم و فکر
م یکنم نمایش خوبی داشتیم .مهمترین چیز
جمعآوری امتیازات است .در اروپا خوب کار
کردهایم و البته دوست داریم که در رهر بازی
پیروز باشیم 6 .بازیکن جوان مقابل ناپولی
داشتیم ولی نمایشمان خوب بود».



بنيتس :فاقد شور الزم براي پيروزي هستيم

رافا بنيتس ،سرمربي ناپولي ،پس از شکست
 0-2تيمش مقابل يانگ بويز در ليگ اروپا،
تاييد کرد که تيمش فاقد شور الزم ب راي
پيروزي بوده است .ناپولی که پیش از این دیدار
به تنهایی در صدر جدول گروه قرار داشت،
با این شکست ،اکنون با یانگ بویز و اسپارتا
پ راگ ،هم امتیاز شده است.
بنیتس به خبرنگاران گفت« :ما در کارهای
دفاعی فاقد کیفیت الزم بودیم و به همین
دلیل گول خوردیم .انتظار دیدار متفاوتی

را داشتم .ما بازی را کنترول کردیم؛ اما بعد
از گول ،بازی را بستند .روی گول دوم ،ما
در یارگیری بد عمل کردیم .این اتفاق در
بازیهای زیادی رخ داده است.
ما در نیمهی اول نتوانستیم روی ضد حمالت
به آنها ضربه بزنیم اما بعد از اینکه عقب
افتادیم ،فاقد شدت و سرعت الزم ب رای ممانعت
از ضد حمالت آنها بودیم .ما در این فصل در
چند دیدار فاقد شور الزم ب رای پیروزی بودیم.
باید از این نظر پیشرفت کنیم».



پيشنهاد فان خال به والدس
براي تمرين با يونايتد

ويکتور والدس مدتهاست که به دليل
مصدوميت رباط صليبي به دور از ميادين است
و با وجود بهبودي نسبي ،هنوز با تيمي قرارداد
نبسته است .دیروز باشگاه منچستر یونایتد از
ویکتور والدس دعوت به عمل آورد تا ب رای
پشت سر گذاشتن آخرین مراحل درمانی و
رسیدن به آمادگی مطلوب ،همراه بازیکنان این
تیم تمرین کند .این دعوت از سوی سرمربی
این تیم «لوییس فان خال» به عمل آمده
است.

والدس قرار بود که در این تابستان به تیم
موناکو بپیوندد اما باشگاه فرانسوی به دلیل
عدم اطمینان از بهبودی کامل او ،حاضر به
رسمی کردن پیش قراردادی که پیش از این
بین دو طرف امضا شده بود ،نشد .پس از آن،
والدس در هیچ یک از محافل عمومی حتا در
بارسلونا حاضر نشده است .در هفتههای اخیر
شایعاتی در مورد پیوستن این دروازهبان سابق
بارسا به لیورپول به گوش رسیده بود با این
حال این امر تاکنون محقق نشده است.
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