رییسجمهورجدید
بهدنبال ترمیم روابط با پاکستان

رییس جمهور جدید افغانستان به منظور تنظیم مجدد روابط با پاکستان ،در اواخر هفتهی
جاری به اسالمآباد سفر خواهد کرد و به گفتهی مقامهای افغان و بینالمللی ،این بخشی
از تالش چند جانبه به منظور احیای گفتوگوهای در حال احتضار صلح با طالبان است.
آنچه که در خطر است ،روابط افغانستان با همسایهی هستهای این کشور است،
همسایهای که در طول تاریخ در امور افغانها نقش فوقالعاده بزرگی را ایفا کرده
است .این دیدار بهدنبال سفرهای آقای غنی به چین و عربستان سعودی اتفاق میافتد،
سفرهایی که دیپلماتها و مقامهای افغان آن را فشار غیرمستقیم بر پاکستان برای
آوردن شورشیان طالب به پای میز مذاکره خواندند.
نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت که آقای غنی در هفتهی
جاری برای یک مالقات رسمی با نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان ،از این کشور...
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باید همکاری استخباراتی داشته باشند
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نهادهای انتخاباتی :اصالحات
در نظام انتخاباتی بهزودی آغاز شود
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صفحه 2

احمد ضیا مسعود:
در شهرداری کابل باید اصالحات بیاید

صفحه3

آقای وزیر! پوشیدن نکتای 
ی
و کت و شلوار ،نماد روشنفکری نیست

 .فکر کردم بهتر است قبل از همه ،این نکته را بازگو کنیم که در باور افغانی ما ،یکدست کت و شلوار منظم
و یک عدد نکتایی که از گردن به طرف نافمان آویزان میکنیم ،نشان مدرن بودن ،روشنفکر بودن و آشنایی
با علم و معرفت و دانایی است .البته که انسان روشنفکر ،صفات زیادی دارد که همه خوب اند ،از جمل ه سواد
و آگاهی ،معرفت ،شعور ،حوصله ،رفتار خوب ،طرز تفکر خوب ،انساندوستی ،علم و معرفتدوستی و ...که
نقطهی مقابل آن ،انسان روشنفکر باز هم این صفات را دارد :دوری از جهل و تعصب ،دوری از قضاوتهای
نادرست ،کنترول احساسات منفی و خالصه دوری و پرهیز از تمام صفات ،طرز فکر ،رفتار و عملی که
شایستهی یک روشنفکر واقعی نیست.
 .2اما بیاییم مروری بر یک مسئله -یا واضحتر ،جنجال -بیندازیم و بعد قضاوت کنیم آیا کسی که با
یکدست کت و شلوار منظم با یک نکتایی در اجتماع حضور مییابد ،اساس ًا روشنفکر است؟ آیا روشنفکر بودن
تنها به نحوهی پوشیدن لباس خالص میشود؟ و آیا اص ًال ،برخالف تصور ،کت و شلوار و نکتایی سمبول
روشنفکری است؟ اگر همهی پاسخها منفی اند ،پس بیاییم بپرسیم ،آقای وزی ر ما...

2
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ده نکتهای که
ممکن است در مورد خنده ندانید

صفحه4

برگشتبیافتخار
بریتانیاییها از افغانستان

اتحادیهی جک در کمپ باستیون که پایگاه عمدهی نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان بود ،برای آخرین
بار به روز یکشنبه 26 ،اکتوبر تخلیه شد .به همین مناسبت ،یک جشن مختصر و بدون سروصدا تحت
تدابیر شدید امنیتی با گشتزنی هلیکوپتر برگزار شد؛ اما هراس از حملهی طالبان هر لحظه وجود داشت.
آخرین سربازان بریتانیایی پرچم کشورشان را در یک شینوک بههم پیچاندند و بهسوی قندهار حرکت نمودند.
همچنان آنها پالکارتی را که در آن نوشته شده بود 453« ،سرباز در افغانستان کشته شدند» نیز با خود حمل
میکردند .پس از آن بیرق افغانستان در مقر این نیروهای ائتالف برافراشته شد .پس از خروج این نیروها ،در
محل پایگاه آنها که در یک دشت در والیت هلمند ایجاد شده بود ،سکوت و آرامش حکمفرما شد .این جشن
مختصر ،بر مأموریت جنگی سیزده سالهی نیروهای بریتانیایی در افغانستان ،پایان داد .پس از جنگ جهانی
دوم ،این مأموریت یکی از طوالنیترین مأموریتهای خارجی برای نیروهای بریتانیای کبیر میباشد .اما با
آنهم ،تعدادی از نیروهای بریتانیایی برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور باقی میمانند که
دیگر مأموریت جنگی نخواهند داشت.
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2

حکومت وحدت ملی و
تقویت تواناییهای کشفی
نیروهایامنیتی



هادی صادقی

از چند روز بدینسو شاهد تشدید ناامنی و وقوع پیهم حمالت
انتحاری در کابل و والیات هستیم .دو روز پیش یک بمبگذار
انتحاری خودش را تا قلب مرکز پولیس کابل رساند و در دفتر
فرماندهی پولیس کابل خود را منفجر کرد .روز گذشته نیز در
طول چهار ساعت چندین حملهی انتحاری در کابل ،لوگر و
جاللآباد رخ داد و تلفاتی را برجا گذشت .از زمان شروع بهکار
حکومت وحدت ملی تا کنون ،ناامنی کماکان به روال گذشته
ادامه یافت.
با آنکه حوادثی چون حمالت انتحاری ،انفجار ماینهای کنار
جاده و درگیریهای رو در رو میان دولت و مخالفان مسلح
دولت ،پدیدههای آشنا برای مردم افغانستان اند و هر روز
حوادثی از این دست در بخشهای مختلف کشور به وقوع
میپیوندند؛ اما وقوع این حوادث در شهر کابل ،خصوصا در
داخل فرماندهی پولیس کابل ،با اتفاقات مشابه آن در نقاط
دوردست کشور ،متفاوت است .بروز هر حادثهای در شهر کابل
به عنوان پایتخت کشور و همچنین مرکز قدرت و توان دولت،
میتواند نگرانیهای مضاعفی را برای مردم به وجود آورد و بر
دشواریهای زندگی مردم بیافزاید.
حمالت انتحاری یکی از خطرناکترین تاکتیکهای
تروریستان در برابر نیروهای امنیتی بوده و عامل بیشترین
تلفات نیروهای امنیتی و شهروندان ملکی میباشد .تقریبا تمام
رویدادهای انتحاری در کابل و والیات از نیروهای امنیتی یا
شهروندان ملکی قربانی گرفتهاند .این تاکتیک در مقایسه با
جنگهای جبههای یا یورشهای مسلحانه برای تروریستان
کاربرد و مؤثریت بیشتری داشته و توانایی نیروهای امنیتی
برای مهار و مقابله با آن ،اندک بوده است .دولت رییس جمهور
کرزی نتوانست راهکار مؤثر و مناسبی را برای مقابله با این
تاکتیک طالبان تدوین و اجرا کند ،معلوم نیست که دولت
وحدت ملی میتواند جلو این تاکتیک تروریستان را بگیرد
یا خیر؟
در حال حاضر ترویستان توانایی مقابلهی رو در رو با نیروهای
امنیتی کشور را ندارند؛ اما انتحار و انفجار ابزارهای قدرتمندی
در دست آنها هستند که با اثرات گسترده و با هزینهی کمتر،
هر روز در بخشهای مختلف کشور به اجرا گذاشته میشوند.
استفادهی گستردهی مخالفان مسلح دولت از این تکنیک،
نشانگر این واقعیت است که بهرغم تمامی پیشرفتها در
نیروهای امنیتی کشور ،هنوز قدرت اطالعاتی و کشفی این
نیروها ضعیف است و این نیروها نمیتوانند تمامی برنامههای
دشمن را پیش از رسیدن به هدف ،خنثا سازند.
این واقعیت بر هیچکسی پوشیده نیست و ما بارها شاهد
بودهایم که مخالفان مسلح تمامی امکانات مورد نیازشان
را از کشورهای بیرونی به شهر کابل میرسانند و در اینجا
تمامی برنامههای خود را بهدور از چشم دستگاههای اطالعاتی
عملیاتی میسازند .این ضعف در نیروهای امنیتی ناشی از
بیتوجهی به اهمیت اطالعات و نظارت بر عملکرد مخالفان
است که باعث میشود نیروهای امنیتی در بسیاری موارد
بهجای قرار گرفتن در مقام تهاجمی ،حالت دفاعی بهخود
بگیرند .در حال حاضر که مخالفان مسلح دولت به شکل
گسترده از حمالت انتحاری و انفجاری علیه دولت و مردم
افغانستان استفاده میکنند ،تقویت بخشهای اطالعاتی
نیروهای امنتیی از اهمیت اساسی برخوردار است و توجه به
این امر میتواند فرصت بیشتری برای نیروهای امنیتی در
مواجهه با دشمن را فراهم آورد ،تا آنان بتوانند جلو اینگونه
حمالت مخالفان مسلح را در کشور بگیرند.
این تاکتیک ،چالشی بازمانده از حکومت رییس جمهور کرزی
است .در حال حاضر این میراث بر بازوان دولت وحدت ملی
سنگینی میکند و همهروزه از نیروهای امنیتی و مردم قربانی
میگیرد .تا زمانی که تدابیر مؤثری برای جلوگیری از این
تاکتیک طالبان در نظر گرفته نشود و تا زمانی که نیروهای
امنیتی حلقههای ترور و عوامل انتحاری را در میان مردم
کشف و نابود نسازند ،جلوگیری از تلفات ملکی و تأمین امنیت
در کشور دشوار است .تقویت تواناییهای کشفی نیروهای
امنیتی در برابر عوامل انتحاری و شبکههای ترور یکی از
مؤثرترین کارها برای مقابله با این تاکتیک است.

بحث روی توافقنامههای امنیتی در مجلس سری شد



1اطالعات روز :مجلس نمایندگان در نشست
دیروز این مجلس ،محمد حنیف اتمر ،مشاور
امنیت ملی و ضرار احمد عثمانی ،سرپرست
وزارت خارجهی کشور را برای ارائهی معلومات
در مورد موافقتنامههای امنیتی با امریکا و ناتو،
فراخواند .عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس در
آغاز نشست دیروز گفت که حکومت خواسته تا
بحث روی موافقتنامههای امنیتی سری برگزار
شود.
پس از آن اکثر اعضای مجلس نمایندگان در
این زمنیه موافقت کردند و نشست بدون حضور
رسانهها ،سری برگزار شد .اما حنیف اتمر ،مشاور

امنیت ملی پس از ختم نشست سری با اعضای
مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت که
امیدوارم توافقنامههای امنیتی با امریکا و ناتو
از سوی این مجلس تصویب شوند.
او در ادامه افزود ،با توجه به تهدیدهای موجود
فراراه کشور ،تصویب این توافقنامهها از
سوی مجلس ضروری است .در همین حال،
محمد حسین فهیمی ،عضو مجلس نمایندگان
پس از ختم نشست سری به خبرنگاران گفت
که معلوماتی تازه در این نشست در مورد این
موافقتنامهها ارائه نشد« :چنین معلوماتی قب ًال
از سوی رسانهها نشر شده بودند».

یک روز پس از تشیکل حکومت وحدت ملی،
توافقنامههای امنیتی با امریکا و ناتو به
امضا رسیدند .این حکومت چند روز بعد متن
این توافقنامهها را برای تصویب به مجلس
نمایندگان ارسال کرد .با این حال ،قادر
زازی ،رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس
نمایندگان میگوید ،هنوز هم در برابر تصویب
این توافقنامهها موارد اختالفی وجود دارند.
موضوعهای مصئونیت قضایی سربازان
امریکایی ،نظارت ،مالی ،حاکمیت ملی و شریعت
از جملهی مواردی اند که به گفتهی زازی ،هنوز
در مورد آن اکثر اعضای مجلس تشویش دارند.

او حتمال داد که شماری از اعضای مجلس
نمایندگان در نظر دارند که به این توافقنامهها
رای اعتماد ندهند.
این در حالی است که سرمنشی جدید ناتو
چندی پیش در سفری به کابل گفت که منتظر
تکمیل توافقنامهی حضور ناتو از سوی مجلس
نمایندگان افغانستان است .او افزود که مأموریت
زرمی نیروهای ناتو تا کمتر از دو ماه دیگر پایان
و مأموریت جدید ناتو در افغانستان آغاز میشود.
در این مأموریت ،قرار است حدود  12هزار سرباز
خارجی برای آموزش ،مشورهدهی و تجهیز
نیروهای امنیتی در کشور باقی بمانند.

سفیر چین در کابل :افغانستان و چین باید همکاری استخباراتی داشته باشند

اطالعات روز :دینگ زیجون ،سفیر چین در
کابل اعالم کرد که افغانستان و چین برای مبارزه
با تروریزم ،بايد همکارى استخباراتى داشته باشند.
زيجون گفت ،در حال حاضر روابط دو کشور به
بهترين مرحلهی تاريخى رسيده و چين ،متعهد
به افزايش همکارىها براى آيندهی درخشان
افغانستان است.
او افزود که کشورش در بخشهاى مختلفی چون
اقتصاد ،فرهنگ ،استخبارات ،مبارزه با تروريزم
و سيستم قضايى با افغانستان همکاری و روابط
دوستانهی خود را گسترش خواهد داد .او این
ظهارات را دیروز در سميناری زیر نام «چشمانداز

آيندهی روابط افغانستان و چين» در کابل بیان
کرد.
در این نشست شماری از شخصيتهاى سياسى و
تاجران ملى دو کشور ،بهشمول داکتر رنگین دادفر
اسپنتا ،مشاور امنیت ملی حکومت قبلی حضور
داشتند .اسپنتا در این نشست گفت ،افغانستان
يکى از کشورهاى غنى و داراى منابع زيرزمينى
بزرگ در منطقه است که چين به این منابع نياز
دارد.
او از سرمایهگذاران چین خواست که در افغانستان
در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند و این
کار روابط دو کشور را بیش از هر زمانی گسترش

خواهد داد .اسپتنا افزود ،افغانستان مساعدترين
نقطهی وصل به خيلج فارس و آسياى ميانه است
و روی همين دليل ،بايد همکارىهاى چندجانبه
آغاز شود .او افزود که هردو کشور به تهديدهاى
مشترک تروريزم ،جنايات سازماندهى شده و مواد
مخدر روبهرو اند که نابودى اين تهديدها ،بدون
همکارى دو کشور در سطح دوجانبه و منطقهاى،
ناممکن است .اسپتنا در ادامه گفت ،جدايىطلبان
تروريست ترکستان شمالى در منطقهی ما آموزش
مىبينند و با ساير شبکههاى تروريستى همکارى
دارند .او تأکید کرد ،افغانستان و چين در مبارزه با
آنها و ساير تروريستان به گسترش همکارىهاى

امنيتى نياز دارند .اسپتنا گفت ،توليد و قاچاق مواد
مخدر ،دولتهاى هردو کشور را ضربه مىزند و
اين چالش نیز به همکارىهاى مشترک نياز دارد.
او در ادامه افزود ،نشستی به تاريخ  ٢٠نوامبر در
چين برگزار میشود و در آن روی تأمين امنيت
قارهی آسيا بحث میشود .هیأت افغانستان به
رهبری اشرف غنی ،رییس جمهور کشور در
سفرش به چین ،چهار موافقتنامهی همکاری را
با چین امضا کرد .اشرف غنی در این سفر چهار
روزه از چین خواست که با افغانستان در راستای
مبارزه با تروریزم ،استخراج معادن و روند صلح
بیناالفغانی همکاری کند.

نهادهای انتخاباتی :اصالحات در نظام انتخاباتی بهزودی آغاز شود

اطالعات روز :نهادهای انتخاباتی کشور از
حکومت وحدت ملی خواستند که کمیسیون
اصالحات انتخاباتی را در آیندهی نزدیک تشکیل
دهد .به باور مسئوالن این نهادها ،بدون اصالحات
در نظامی انتخاباتی ،حضور مردم در انتخابات
پارلمانی کمرنگ خواهد بود .یوسف رشید ،رییس
اجرایی نهاد انتخابات شفاف افغانستان یا فیفا روز
گذشته گفت که اصالحات در نظام انتخاباتی و
کمیسیونهای انتخاباتی یک امر ضروری است.
او افزود ،اگر در این زمینه اصالحات بهوجود نیاید،
مردم بر کمیسیونهای انتخابات باور نخواهند
داشت و در انتخابات پارلمانی سال آینده بهصورت

گسترده بهپای صندوقهای رایدهی نمیروند.
سیزده نهاد انتخاباتی زیر نام «گروه جامعهی
مدنی برای اصالحات انتخاباتی» دیروز در نشست
خبری مشترک خواستار اصالحات گسترده در
نظام انتخاباتی شدند.
صدیقاهلل توحیدی ،رییس دیدهبان رسانههای
آزاد افغانستان (نی) در این نشست به نمایندگی
از «گروه نهادهای جامعهی مدنی برای اصالحات
انتخاباتی» گفت که تقاضای ما از حکومت جدید
این است که بهزودی اصالحات را در قانون
انتخابات ،نظام انتخاباتی و ساختار کمیسیونهای
انتخاباتی کشور آغاز کند.

در همین حال ،فهیم نعیمی ،سخنگوی نهاد
انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) میگوید،
حکومت یک اصالحات کوتاهمدت را در نظام
انتخاباتی و ساختار کمیسیونهای انتخاباتی
بهوجود آورد تا انتخابات پارلمانی شفاف برگزار
شود .اما او افزود ،این امکان ندارد که پیش از
برگزاری انتخابات پارلمانی ،اصالحات الزم و
گسترده در نظام انتخاباتی بهوجود آید.
به گفتهی نعیمی ،پس از برگزاری انتخابات
پارلمانی ،حکومت وحدت ملی اصالحات بنیادی
و درازمدت را در نظام انتخاباتی و قانون انتخابات
بهوجود آورد .این در حالی است که چندی پیش

کمیسیون انتخابات اعالم کرد که تقسیم اوقات
انتخابات پارلمانی بهزودی اعالم میشود .قرار
است انتخابات پارلمانی به تاریخ  ۱۸میزان سال
 ۱۳۹۴برگزار شود.
اما با توجه به نحوهی برگزاری انتخاباتهای
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی ،تقلب
گسترده در این انتخاباتها ،اکنون برخی از
نگرانیهای مطرح میشوند که این انتخابات
نیز با سرنوشت دو انتخابات قبلی مواجه نشود.
حکومت وحدت ملی وعده داده که اصالحات در
نظام انتخاباتی را در اولویت قرار میدهد؛ اما هنوز
در این زمینه اقدام عملی نشده است.

احمد ضیا مسعود :در شهرداری کابل باید اصالحات بیاید

اطالعات روز :احمد ضیا مسعود ،نمایندهی
ویژهی اشرف غنی در امور اصالحات و
حکومتداری خوب اعالم کرد که اکثر کارهای
شهرداری کابل بهصورت درست انجام نشدهاند.
مسعود از نحوهی کارهای ساختمانی ،انکشافی
و بازسازی در شهر کابل بهشدت ابراز نارضایتی
کرد و گفت که در شهرداری کابل باید اصالحات
آورده شود.
او از مسئوالن شهرداری کابل نیز خواست که
برای آوردن اصالحات در این اداره ،به دفتر کارش
مراجعه کنند .مسعود در ادامه گفت که جویها

در شهر کابل بهصورت درست ساخته نشده و در
وقت باران ،تمام سرکها پر از آب میشوند .او
افزود ،با وجودی که در شهرداری کابل شعبات
انجنیری است؛ اما معلوم نیست چرا جویها
درست ساخته نشدهاند.
او افزود که اکنون پیادهروی به مفهوم اصلیاش
نیز در شهر کابل وجود ندارد .مسعود این اظهارات
را روز گذشته در نشست ارائهی گزارش چهار
سالهی کارکرد شهرداری کابل بیان کرد .در این
نشست محمد یونس نواندیش ،شهردار کابل نیز
حضور داشت .او مشخص ًا در مورد اظهارات آقای

مسعود ابراز نظر نکرد.
اما گفت ،اگر ظرفیت اداری شهرداری کابل
انکشاف داده شود ،وسایل تخنیکی و ماشینهای
مدرن به دسترس این شهرداری قرار بگیرند،
در آن زمان برای مردم خدمات زیادی را انجام
خواهند داد .او در ادامه از وزارت شهرسازی انتقاد
کرد و گفت که در برخی از موارد در برنامههای
توسعهای شهرداری کابل مداخله کرده است.
به گفتهی او ،این مسئله سبب تأخیر تطبیق
شماری از پروژههای بزرگ شده است .نواندیش
گفت ،در کابل در بخشهای ترافیکی ،آبرسانی،

کاناالزیسیون ،اطفائیه ،ترانسپورت شهری و برق
مشکالت وجود دارند و امیدوارم شهردار حکومت
وحدت ملی ،در این بخشها توجه الزم را به
خرج دهد .این در حالی است که شهروندان کابل
همواره بهخاطر اعمار ساختمانهای خودسرانه،
ساخت سرکهای بیکیفت ،آلودگی هوا و تخریب
پیش از وقت اکثر سرکهای ساخته شده ،شکایت
کردهاند .بر اساس معلومات شهرداری کابل،
اکنون حدود  520کیلومتر سرک در کابل قیرریزی
و بیش از  400کیلومتر سرک دیگر جغلاندازی
شده است.

دومین نشست دادگاه رسیدگی مجدد به بحران کابل بانک ،امروز برگزار میشود

اطالعات روز :نشست محاکمهی متهمان
قضیهی کابل بانک روز گذشته در دادگاه استیناف
کابل علنی برگزار شد و در این نشست ،خلیلاهلل
فیروزی و شیرخان فرنود ،اتهامها علیهشان را رد
کردند .دادستان موظف ،این دو تن از رییسان
سابق کابل بانک را از متهمان اصلی قضیهی این
بانک خواند.
او گفت که فيروزی ،فرصت سوء استفاده از پول
کابل بانک را برای خود و شریکانش فراهم
کرده است .به گفتهی دادستان موظف ،فرنود
نيز سرمايهی کابل بانک را باالی مکانهای
غيرمجازی و غيرقانونی به مصرف رسانده است.
اما خليلاهلل فيروزی این اظهارات را رد کرد و

گفت ،اختالسها در کابل بانک پس تحویل این
بانک به دولت انجام شدهاند.
او در ادامه افزود ،دولت کابل بانک را غیرقانونی
تحویل گرفته است« :اگر دولت این بانک را از ما
نمیگرفت ،تا حال ما مشکالت به وجود آمده را
خود حل میکردیم» .فیروزی گفت« :چرا دولت
و امریکا آقای فطرت و معاونش را به محکمه
حاضر نمیکنند .تمام قرضهها بر اساس سیستم
بانکداری داده شده؛ به حیث رییس عامل کابل
بانک ،من جوابگوی حدود  ۳۷میلیارد افغانی
هستم» .او در ادامه افزود که ما خالف قانون و
بدون محاکمه زندانی شدیم و به ما ظلم شده
است .فیروزی گفت که  ۹۶میلیون دالر دارایی

سهامداران این بانک توسط رییس جمهوری
سابق به سایر افراد بخشیده شده است.
در همین حال ،شیرخان فرنود نیز گفت« :ثابت
میکنم که پول قرضم تکمیل و قرض من بر
دولت باقی میماند» .او افزود ،از جملهی ۹۱۱
میلیون ۴۰۶ ،میلیون آن را من از طریق صرافی
صافی شاهین پیدا کردم .به گفتهی فرنود،
 ۲۸۷۰۰۰داد و ستد پولی میان کابل بانک و
صرافی شاهین صورت گرفته است.
اما مدیر تصفیهی کابل بانک گفت ،ما به لیست
شما که از صرافی شاهین ارائه شده ،دسترسی
نداشتیم» .صرافی شاهین در دوبی است و این
صرافی از فرنود میباشد .فرنود گفت ۱۱ ،بالک

گلبهار سنتر نیز از خودش است و اگر این ۱۱
بالک را بهدست آورد ،به دولت تحویل خواهد
داد .گفتنی است که ادامهی محاکمهی متهمان
به دالیل نامعلوم به امروز محول شد.
کابل بانک در سال  ۲۰۱۰ورشکست شد و بیش
از  9میلیون دالر پولهای مردم از این بانک ناپدید
شد .بر اساس گزارشها ،در حال حاضر تنها ۱۷۰
میلیون دالر از  ٩٦٢میلیون دالر بهدست آمده است.
اشرف غنی در روزهای اول کاریاش دستور داد تا
پروندههای کابل بانک دوباره باز شده و متهمان
آن بازداشت شوند .تا چند روز دیگر مهلت رییس
جمهور غنی پایان مییابد؛ اما از مجموع  21متهم،
صرف هفت تن آنان بازداشت شدهاند.

اشرف غنی :سیستم منسجم برای استفادهی درست از کمکهای بینالمللی ایجاد میشود

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور در دیدار با باب ساوم ،رییس
بانک جهانی در افغانستان گفت که برای
استفادهی درست از کمکهای بینالمللی،
یک سیستم منسجم را ایجاد میکنم .در
خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای ریاست

جمهوری به روزنامهی اطالعات روز آمده
است ،این دیدار شام دیروز در ارگ ریاست
جمهوری انجام شد.
بر اساس خبرنامه ،ساوم در مورد فعالیتهای
بانک جهانی در افغانستان معلومات داد و
یکبار دیگر از تعهد درازمدت بانک مذکور به

افغانستان اطمینان داد .در این خبرنامه آمده
است ،در مقابل اشرف غنی گفت که حکومت
جدید خواستار کار با بانک جهانی و سایر تمویل
کنندگان در شناسایی سکتورهای کلیدی است
که باعث رشد افغانستان میشوند.
اشرف غنی میگوید ،ما تالش میکنیم تا

پیشبرد امور کاری در ادارههای افغانستان به
شکل بهتر صورت گیرد و با سهولت همراه
باشد .به گفتهی او ،حکومت میخواهد یک
سیستم حسابدهی منسجم و یکپارچه
را بهخاطر استفادهی مؤثر از کمکهای
بینالمللی ایجاد کند.

ی و کت و شلوار،
آقای وزیر! پوشیدن نکتای 

نیست
روشنفکری
نماد


مهدی زرتشت

در تمام کشورهای دنیا -جایی که قانون و
عدالت وجود دارد و از منطق و معرفت و آگاهی و
روشنگری دفاع میشود -فرهنگیان و نویسندگان
ارج گذاشته میشوند ،بهنام آنها دانشگاهها و
مراکز تعلیمی و تحصیلی زیادی بنیانگذاری
میشوند ،از شخصیت علمی و فرهنگی آنها با
نامگذاری جادهها و پارکها و ساختن مجسمهها،
قدردانی میشود .اما در کشور ما چه میگذرد؟
در کشور ما هنوز مرز قلم و تفنگ ،مشخص نشده
است .بدتر از آن ،تفنگ ارزشش باالتر از قلم
است .وگرنه چطور ممکن است مسما کردن یکی
از دانشگاهها بهنام یکی از رهبران قومی (به عنوان
مثال) بهرغم مقاومت دانشجویان ،عملی میشود؛
اما یک جاده که سال گذشته و در دروان حکومت
رسمی رییس جمهور اسبق ،حامد کرزی ،از سوی
شورای وزیران تصویب و امضا میشود ،امسال از
سوی جناب وزیر فرهنگ ،دستور لغو و حذفش
صادر میشود؟ با این حال ،مردم و بهخصوص
نسل جوان و تحصیلکردهی کشور تا لحظهی
اکنون منتظر اند ،موضع رییس جمهور جدید در
این ارتباط چیست؟ رییس جمهوری که بارها در
سخنرانیاش ،از شخصیت علمی و فرهنگی کاتب،
ی از او یاد نموده است.
سخن برده و به احترام و نیک 
 .1فکر کردم بهتر است قبل از همه ،این نکته
را بازگو کنیم که در باور افغانی ما ،یکدست کت
و شلوار منظم و یک عدد نکتایی که از گردن به
طرف نافمان آویزان میکنیم ،نشان مدرن بودن،
روشنفکر بودن و آشنایی با علم و معرفت و دانایی
است .البته که انسان روشنفکر ،صفات زیادی دارد که
همه خوب اند ،از جمل ه سواد و آگاهی ،معرفت ،شعور،
حوصله ،رفتار خوب ،طرز تفکر خوب ،انساندوستی،
علم و معرفتدوستی و ...که نقطهی مقابل آن ،انسان
روشنفکر باز هم این صفات را دارد :دوری از جهل
و تعصب ،دوری از قضاوتهای نادرست ،کنترول
احساسات منفی و خالصه دوری و پرهیز از تمام
صفات ،طرز فکر ،رفتار و عملی که شایستهی یک
روشنفکر واقعی نیست.
 .2اما بیاییم مروری بر یک مسئله -یا واضحتر،
جنجال -بیندازیم و بعد قضاوت کنیم آیا کسی که با
یکدست کت و شلوار منظم با یک نکتایی در اجتماع
حضور مییابد ،اساس ًا روشنفکر است؟ آیا روشنفکر
بودن تنها به نحوهی پوشیدن لباس خالص میشود؟
و آیا اص ًال ،برخالف تصور ،کت و شلوار و نکتایی
سمبول روشنفکری است؟ اگر همهی پاسخها منفی
اند ،پس بیاییم بپرسیم ،آقای وزی ر ما با کت و شلوار
و نکتایی دایمیاش که بر مسند یک وزارت مهم و
فرهنگسا ز تکیه زده ،روشنفکر است آیا؟ و بد نیست
که این نکته را هم گوشزد کنیم ،چرا نباید روشنفکر
داشته باشیم؟ چرا رهبران سیاسی ما روشنفکر نباشند؟
چرا به روشنفکری نیاز داریم و صدها چرای دیگر،
که ذهنهای عاقل ،بدون هیچ پاسخی به این همه
چراها ،به اصل مطلب میرسند.
 .3تقریب ًا دو هفته از افتتاح جادهی فیض محمد
کاتب (گاهی مسما به جاده پل سوخته-داراالمان)
میگذرد؛ اما نام کاتب دست بهدست میشود و این
سرگردانی ،و در واقع تکرار چندین سده تراژدی ملت
افغانستان است :در واقع مرثیهای بر تابوت علم و
معرفت و آگاهی و از سوی دیگر ،محکی بر وجدان و
شعور اخالقی و بنیش و نگرش انسانهای سرزمین
ما.
به هرحال ،جادهی فیض محمد کاتب هزاره ،افتتاح
شد؛ اما در روز افتتاح ،تابلو گم شد .از آن پس
گروهی از مردم ،از دانشجو تا مال و سیاستمدار و

عوام ،سواالتی را مطرح کردند و مفقود شدن معنادار
تابلوی جاده را مورد پرسش قرار دادند ،تا اینکه آقای
شهردار با استداللهای سردرگم و آشفته ،نکاتی را
مِن باب توضیح ،به معترضان بیان کرد .از قوت و
تأثیر و منطق استدالل اگر بگذریم ،دوباره خبرهایی
به نشر رسیدند که تابلو اشتباه ًا برداشته شده و دوباره
نصب خواهد شد .با این حال ،جنجالها در حول و
حوش این ماجرای کمیک-تراژیک ،پایان نیافتند و
سرنوشت تابلو ،بهصورت رسمی مشخص نشد .آنچه
در این مدت اتفاق افتاد ،این بود که تابلو به واسطهی
یک تعداد معترضان برای حفظ نام کاتب ،آنجا نصب
شد .دو روز قبل -زمانی که دوباره یک گردهمایی
اعتراضی با حضور گستردهی جوانان و دانشجویان
و فرهنگیان راه انداخته شد -این بار ظاهراً کالف
کور این معما ،کمی بازتر شد :آقای وزیر اطالعات و
فرهنگ کشور برای توضیح و پاسخ به چرایی برداشتن
این تابلو ،رخ از نقاب برکشید و با استداللهای منطقی
و روشنفکرانه(!) چنین اظهار داشت که عدهای از
اهالی چهاردهی شکایت کردهاند که این تابلو منصوب
به یک قوم است و این قوم گویا میخواهد همهچیز
خود را باالی دیگران بقبوالند.
 .4جناب وزیر! (ناگزیر و بیهیچ اراده ،خواستم
فقط مخاطبم شما باشید) در پاسخ به اعتراض یک
عده از اهالی چهاردهی کابل ،آیا استدالل دیگری
جز برداشتن تابلو نداشتید؟ از نظر شما ،فیض محمد
کاتب چه کسی است؟ یک قوماندان جهادی؟
یک گاوچران؟ یک معتاد زیر پلی یا حتا کسی به
شخصیت خود شما؟ آیا شما نمیتوانستید در مقابل
اعتراض اهالی چهاردهی بگویید که کاتب متعلق به
یک قوم نیست ،بلکه «پدر تاریخ معاصر افغانستان»
است؟ آیا نمیتوانستید با این استدالل معترضان نام
کاتب را قناعت بدهید که دست از این بهانهجوییهای
تعصبآمیز و احساسات بیمارگون ه بردارید؟ ما متأسفیم
و ادعا میکنیم که شما خود شریک احساسات و
گرایشهای بیمارگونه و ناسنجیده و جاهالنه و
غرضآمیز معترضان نام کاتب شدید! ما مدعی هستیم
که شما در مسند وزارت -آنهم وزارت فرهنگ -بر
اصالت فرهنگ تف میاندازید و آگاهانه و به تبعیت از
احساسات منفی و ناسنجیده و کام ًال جاهالنهی یک
عده از معترضان ،تعصب و تبعیض و مبارزه با علم

و فرهنگ را مشروعیت میبخشید! مطمئن باشید،
نسلهای بعدتر از شما ،فردا روزی کارهای شما را
قضاوت خواهند کرد .شما چه بخواهید یا نخواهید ،در
معرض قضاوت نسل فردا قرار دارید.
 .5در تمام کشورهای دنیا -جایی که قانون و
عدالت وجود دارد و از منطق و معرفت و آگاهی و
روشنگری دفاع میشود -فرهنگیان و نویسندگان
ارج گذاشته میشوند ،بهنام آنها دانشگاهها و مراکز
تعلیمی و تحصیلی زیادی بنیانگذاری میشوند ،از
شخصیت علمی و فرهنگی آنها با نامگذاری جادهها
و پارکها و ساختن مجسمهها ،قدردانی میشود .اما
در کشور ما چه میگذرد؟ در کشور ما هنوز مرز قلم و
تفنگ ،مشخص نشده است .بدتر از آن ،تفنگ ارزشش
باالتر از قلم است .وگرنه چطور ممکن است مسما
کردن یکی از دانشگاهها بهنام یکی از رهبران قومی
(به عنوان مثال) بهرغم مقاومت دانشجویان ،عملی
میشود؛ اما یک جاده که سال گذشته و در دروان
حکومت رسمی رییس جمهور اسبق ،حامد کرزی ،از
سوی شورای وزیران تصویب و امضا میشود ،امسال
از سوی جناب وزیر فرهنگ ،دستور لغو و حذفش
صادر میشود؟ با این حال ،مردم و بهخصوص نسل
جوان و تحصیلکردهی کشور تا لحظهی اکنون
منتظر اند ،موضع رییس جمهور جدید در این ارتباط
چیست؟ رییس جمهوری که بارها در سخنرانیاش ،از
شخصیت علمی و فرهنگی کاتب ،سخن برده و به
ی از او یاد نموده است.
احترام و نیک 
 .6برگردیم به قصهی کت و شلوار و نکتایی .برای
ما ،کت و شلوار و نکتایی ،سمبول مدرن بودن است.
جناب وزیر فرهنگ ،آقای سید مخدوم رهین نیز کسی
است که در اکثر اوقات با لباس شیک و با همان کت
و شلوار و نکتاییاش حضور مییابد .اکنون آیا وزیر ما
مدرن ،روشنفکر و تحصیلکرده است؟ بستگی دارد
که تعریف شما از عالم و روشنفکر و فرد آگاه ،چه
است .ولی به تصور و برداشت ما ،روشنفکر و آگاه و
عالم ،کسی است که دارای شعور اخالقی باشد ،آگاه
باشد ،وابسته به هیچ نوع تعصب نباشد و از دام تبعیض
رسته باشد ،با قضایا و مسایل برخورد روشنفکرانه کند،
از قلم و علم و آگاهی دفاع کند ،نه از تفنگ .ولی
جسارت ًا به جناب وزیرمان بگوییم :آقای وزیر! پوشیدن
ی و کت و شلوار ،نماد روشنفکری نیست!
نکتای 
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بحران دزدشناسی

اگر مثل وزیر اطالعات و فرهنگ گوگل را منبع قرار بدهم ،دزدی به
عنوان یک حرفهی ده هزار سال تاریخ دارد .دو برابر میهن عزیز ما ،میهن
ما که پنج هزار سال تاریخ دارد .اما اگر از عقل انسانی استفاده کنم ،باید
بگویم که عمر دقیق شغل دزدی را نمیدانم .هرچند این شغل در تمام
قوانین مذمت و نکوهش شده ،با آنهم مشتاقان و سر به کفان این راه،
زیاد اند .همین دو روز پیش ،از والیت هرات خبر دزدی یوسف نورستانی
و سید حسین انوری ،هنگامی که این دو نفر والی هرات بودهاند ،نشر
شد .آری ،همین یوسف نورستانی که در هر عید بیشتر از صد کیلو
میوهی خشک و چاکلیت نوش جان میکرده و در انتخابات هم که شاهد
بودیم چه گلی به آب داد .سید حسین انوری هم حزب حرکت را هدایت
میکند و مصروف جمعآوری برکت میباشد .سالها از والی بودن این
دو عزیز ما میگذرد .یکی نزدیک بود معاون رییس جمهور کشور شود
و دیگری که کاروان ریاست جمهوریبازی را هدایت کرده هدایت کرده
و کشتی اشرف غنی را به ساحل رساند .البته آقای نورستانی عزیز هنوز
هم به سمت وزینش باقی است .باید دید که اتهام وارده بر این دو عزیز
ما به کجا میرسد .فع ً
ال قضاوت سخت است؛ چون احتمال اینکه خود
دادستان هرات و قاضی باصالحیت این والیت دزد باشند نیز وجود دارد.
آنچه این روزها خیلی داغ است و کسی حتا جرئت نمیکند بدان دست
بزند ،چون میسوزاند ،دزدیهای داراییهای مردم از کابلبانک میباشد.
بحران کابل بانک در اصل بحران دزدشناسی است .پای خیلی از عزیزان
بند دل در این قضیه گیر است و گیر بوده .عد های از این عزیزان که گفته
میشود در سایهی افراد قدرتمند به چپاول و غارت داراییهای مردم
پرداخته و دولت را به خاک سیاه نشاندهاند ،اکنون آزاد اند .شاید هر صبح
که از خواب بیدار میشوند ،نماز هم بخوانند .بیرون بروند و در حیاط
سبز و گشادی که از خون مردم برای خود آباد کردهاند ،به پیادهروی
و ورزش صبحگاهی بپردازند؛ چون اغلب ًا از طرف داکتران به ورزش و
پیادهروی توصیه میشوند .اما جماعتی هم اسیر سارنواالن شده و دارند
حساب خوشگذرانیهای ایام بیغوری را پس میدهند .گفته میشود
روزگاری که حضرت کرزی خلیفهی کابل بود ،نه کسی دنبال دزد بود و
نه کسی جرئت داشت طرف دزد چپ سیل کند .اما حاال چه؟ میگویند
حاال بزرگترین دزدهای کشور ،خط و نشان برای گرفتن دزدهای دیگر
شدهاند .مگر این عدالت است؟ فرض کنید  100میلیون دالر در زمان
ریاست خلیلاهلل فیروزی از کابل بانک دزدی شده ،مطابق قانون آقای
فیروزی باید جواب بدهد 100 .میلیون دیگر به امر شیرخان فرنود رفته
که در دبی چکر بزند و از آنجا اختطاف شده ،خوب آقای فرنود مسئول
است 100 .میلیون دیگر هم در زمان ریاست یک بندهی خدای دیگر گم
شده و اص ً
ال معلوم نیست که در کام بازار مسکن دبی فرورفت یا بهدست
شهرکهای نوساختهی کابل نابود شد .طبق قانون ،این بندهی خدا باید
حساب این صد میلیون دالر را بدهد .اما اینجا گفته میشود که طبق
قانون برخورد نمیشود ،چرا؟ چون او را یک دزد دیگر ضمانت کرده .این
دزد چرا او را ضمانت کرده ،ما نمیفهمیم .خود دزدان میفهمند! مشکل
اصلی هم همینجاست .بحران دزدشناسی دقیق ًا از همینجا آغاز میشود.
یکی دزدی میکند ،دزد دیگری وی را ضمانت میکند .ضامن به قدر
کافی قدرت دارد که قانون و سارنوال طرفش حتا چپ هم سیل نکند .این
قدرت را از کجا کرده؟ البد خود شاهد دزدی و اختالس یک مافوقتر از
خود بوده و چون هر دو دزد اند ،عهد کردهاند که من تو را حمایت میکنم
که در مقابل قانون خوار و ضعیف نشوی و تو مرا .یعنی جورآمد نمودهاند.
اص ً
ال تا بوده جورآمدهای پنهانی و دو نفری یا چند نفری ،مملکت ما را
به خاک سیاه نشانده .از وقت این رواج شرمآور وجود دارد .البته این رواج
تنها شرمآور نیست و ما عم ً
ال میبینیم که خیلی هم سودآور بوده.
این دزدیها حتا قبل از شروع دور دوم حکومت آقای کرزی شروع شده
بوده ،در سایهی خالفت آقای کرزی چنان بیخطر و بیغور بوده که حتا
تا گزارش بحران این بانک در رسانههای خارجی ،کسی حتا از آن دم
نزد .آیا این دلیل کافی برای اثبات وجود دزدهای دیگری نیست؟ مگر
در طول سه یا چهار سال ،حتا یک نفر هم هوشیار نبود که از این بحران
خبر بدهد؟ آیا همه مست بودند؟ بلی ،حتم ًا مست بوده و مست دزدی
ی هیچ مالحظهای ،همهی
داراییهای عامه! امید که دولت کنونی ب 
دزدان را به ملت و قانون معرفی بکند .حتا اگر به خود آقای کرزی و
مارشال فهیم و استاد خلیلی هم ختم شود! نشود یک دفعه که مالحظه
و مصلحتاندیشیهای نفر اول ،باعث شود که دزدان قابل از دم مشاور
شوند یا به مقام وزارت برسند! آن وقت چه سود که دو نفر را بهخاطر
خاک در چشم مردم زدن ،قربانی مصلحتاندیشیهای خود بکند! اگر هم
مالحظ های در این زمینه وجود دارد ،باید شامل حال آقای شیرخان فرنود
و خلیلاهلل فیروزی هم بشود! اینها هم از مقعد کدام طیاره نیافتادهاند،
اوالد آدم اند!
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افغانستاندرنگاه

برگشتبیافتخاربریتانیاییها ازافغانستان
نویسندهJaulmes, Adrien :
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع :روزنامهی فرانسویزبان فیگارو

افغانستان پس از 2014
ِ
و سناریوهای احتمالی
نتایج یک نظرسنجی

تخلیهی کمپ باستیون ،نمایانگر پایان چهارمین
جنگ انگلستان در افغانستان میباشد .بار نخست،
در سال  1842انگلستان شکست سختی را در تاریخ
د که در این جنگ
ش در افغانستان متقبل ش 
نظامیا 
در مسیر کابل-جاللآباد ،تلفات زیادی بر نیروی
نظامی این کشور وارد شد و پس از آن مجبور شد
افغانستان را ترک نماید .برای بار دوم در سال ،1880
در جنگ میوند در مقابل جنگجویان افغانستان با
ناکامی مواجه شد و شکست خویش را پذیرفت .بار
سوم در سال  ،1919با یک حالت مبهم افغانستان
را ترک نمود .اما با هر بار مداخلهاش ،موفق میشد
افغانستان را به سکوت قانع سازد و پس از خروج،
این کشور را به یک حکومت وابسته به خود ،باقی
بگذارد .اکنون که زمان کمی برای خروج عمومی
نیروهای نظامی ناتو از افغانستان باقی مانده است
و مأموریت جنگیشان در این کشور پایان مییابد،
طالبان بیش از پیش قدرت یافتهاند و عاله بر آن،
ی نظامی بریتانیا از افغانستان برای بار
خروج نیروها 
چهارم ،خیلی گنگ و مبهم است.

منبع :وبسایت رسمی
انستیتوت تحقیقات استراتژیک روسیه ()РИСИ
نویسنده:
لئون ِچر ِمنُویچ آبا ُیف ،دکترای علوم تکنولوژیک

بخش پایانی

با همهی اینها ،میتوانیم فرض کنیم که به اعتقاد کارشناسان ،سازمان همکاری
شانگهای امکانات نسبت ًا قابل توجهی را برای مقابله با «خطر» نفوذ جنگجویان افغان،
در دست دارد .و البته اجتماع کارشناسان در ارزیابیشان نسبت به نقش سازمان پیمان
امنیت جمعی در این خصوص ،کمتر خوشبین به نظر میرسند ]...[ .و برعکس ،تنها 25
درصد از رای کارشناسان در ارتباط به اقدامات مؤثر از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی،
در ردهی «بلند» یا «خیلی بلند» قرار دارند.
همانطور که یکی از کارشناسان اشاره میکند« ،سازمان پیمان امنیت جمعی ،میتواند
نقش مهمی را بازی کند؛ اما نمیخواهد اقداماتشان را عملی کنند .اما به دالیل دیگر،
سازمان مذکور فاقد یک تصور درست است که بتواند اقدامی بکند ...و نه هم ارادهی
توسعه بخشی آرایش دارد».
سیاسی برای 
بنابراین ،از نظر کارشناسان ،امکان اینکه سازمان پیمان امنیت جمعی بتواند در مقابل
تهدیدات از سوی افغانستان ،نقش خودش را بازی کند ،خیلی محدود و کم است .با این
حال ،تهدیدهایی که ممکن است پس از سال  2014از سوی افغانستان متوجه روسیه
شوند ،میتواند بخشی از آن از طریق افزایش همکاریها میان دو کشور ،خنثا و کم شود.
به همین دلیل ،کارشناسان روی این مسئله انگشت گذاشته و افزایش همکاری میان
روسیه و افغانسان را چه در زمان حال و چه در زمان آینده ،یک امر مهم تلقی میکنند.
چشمانداز کارشناسان از سطح امکانات کمک و همکاری روسیه به افغانستان پس از
سال  -2014نمودار ذیل:

از نمودار حاضر میتوان دریافت که ارزیابی ارائ ه شده ،چشمانداز روشن از تمام زمینههای
همکاری میان روسیه و افغانستان ،کمی باالتر از حد متوسط است .دادهها و ارقام و
ارزیابی که در نمودار نشان داده شدهاند ،البته که فقط یک نظرسنجی و چشمانداز
پیشبینانه است و به این خاطر ،نمیتوان بهطور کامل اطمینان داشت ،آنچه بعداً اتفاق
خواهد افتاد ،را حاال مشاهده میکنیم.
ظاهراً نتایج حاصله از ارزیابیهای کارشناسان -همانطور که در باال اشاره شد -این نکته
را به ما میرساند که محتملترین سناریو در ارتباط به وضعیت افغانستان پس از ،2014
وقوع یک جنگ داخلی با نتیجهی غیرقابل پیشبینی است .در راستای این ،آنچه در
برآورد کارشناسان منعکس شده است ،همکاری میان دو کشور روسیه و افغانستان به
اندازهی کافی دشوار خواهد بود .در نهایت ،ما تا نتیجهگیری بعدی ،صبر میکنیم که
ممکن است به اساس پیشبینیهای دقیقتر کارشناسان ،چشماندازی حاصل شود.
در حال حاضر ،دشوار است که کارشناسان یک فرضیهی قابل اعتما د را در ارتباط به
وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای امریکا و ناتو از این کشور ،ارائه کنند .با این
حال و طوری که قب ًال هم اشاره شد ،به اعتقاد بسیاری از آگاهان ،یکی از سناریوهای
احتمالی ،میتواند شروع جنگهای داخلی با نتایج غیرقابل پیشبینی باشد.
در ارتباط به وضعیت داخلی افغانستان پس از سال  ،2014بیشترین تأثیر را ایاالت
متحدهی امریکا و کشور پاکستان خواهند داشت[ .در این میان] از نظر آگاهان ،مسایل
سیاسی نقش روسیه ،هند ،چین و ایران چندان چشمگیر نخواهد بود[ .همچنین] از نظر
این آگاهان ،پس از  2014و خروج نیروهای آیساف از افغانستان ،در راستای محو زرع
کوکنار یا کاهش دادن آن ،کاری صورت نخواهد گرفت .و به این ترتیب ،قاچاق مواد
مخدر برای امنیت ملی فدراسیون روسیه همچنان به عنوان یک تهدید واقعی باقی
خواهد ماند و این است که [روسیه] نیازمند یکسری اقدامات تازه است.
به اعتقاد کارشناسان ،خطرات ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی کشور افغانستان
پس از  ،2014همچنان یک تهدید باالقوه برای اعضای سازمان همکاری شانگهای
خواهد بود .با این حال ،برای روی دست گرفتن اقدامات مؤثر ،به هماهنگی بیشتر میان
ی نیاز است .به نظر این کارشناسان،
تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگها 
سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با تهدید «افغانی» ،یک ابزار خیلی کمتر موثر
است .برای حفظ و ادامهی همکاری بین روسیه و افغانستان ،در حال حاضر تنها
گزینهی ممکن ،آموزش دانشجویان و افراد غیرنظامی افغان در دانشگاهها و مراکز
تعلیمی و تحصیلی روسیه است .به اعتقاد کارشناسان ،اشکال دیگری از همکاریها با
توجه به وخامت احتمالی اوضاع در افغانستان پس از  ،2014دشوار و غیرممکن است.

اتحادیهی جک در کمپ باستیون که پایگاه عمدهی
نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان بود ،برای آخرین
بار به روز یکشنبه 26 ،اکتوبر تخلیه شد .به همین
مناسبت ،یک جشن مختصر و بدون سروصدا تحت
تدابیر شدید امنیتی با گشتزنی هلیکوپتر برگزار
شد؛ اما هراس از حملهی طالبان هر لحظه وجود
داشت .آخرین سربازان بریتانیایی پرچم کشورشان
را در یک شینوک بههم پیچاندند و بهسوی قندهار
حرکت نمودند .همچنان آنها پالکارتی را که در آن
نوشته شده بود 453« ،سرباز در افغانستان کشته
شدند» نیز با خود حمل میکردند .پس از آن بیرق
افغانستان در مقر این نیروهای ائتالف برافراشته
شد .پس از خروج این نیروها ،در محل پایگاه آنها
که در یک دشت در والیت هلمند ایجاد شده بود،
سکوت و آرامش حکمفرما شد .این جشن مختصر ،بر
مأموریت جنگی سیزده سالهی نیروهای بریتانیایی در
افغانستان ،پایان داد .پس از جنگ جهانی دوم ،این
مأموریت یکی از طوالنیترین مأموریتهای خارجی
برای نیروهای بریتانیای کبیر میباشد .اما با آنهم،
تعدادی از نیروهای بریتانیایی برای آموزش نیروهای
امنیتی افغانستان در این کشور باقی میمانند که
دیگر مأموریت جنگی نخواهند داشت.
هیچکس جرأت ندارد که از پیروزی حرف بزند.
دارل آمیزون ،مسئول انتقال این نیروها میگوید،
برای آنچه که ما خدمت کردهایم و قربانی دادهایم،
«زمان پاسخ خواهد گفت» و امروز دشوار است که
قضاوت نماییم که نتیجهی پیکار ما چیست .طالبان
نیز در این مورد از خود واکنش نشان داده و در سایت
رسمی خویش چنین نوشتهاند« :به لطف و کمک
خداوند قادر و متعال و شهدای مجاهدین افغانستان،
اشغالگران کمپ باستیون را تخلیه کردند» .اولین
گروه از نیروهای بریتانیایی در سال  2001به هدف
استقرار ثبات و پایداری حکومت جدید افغانستان پس
از رژیم طالبان در این کشور مستقر شدند .در جریان
سالهایی که گذشت ،بریتانیا همواره در کنار ایاالت
متحدهی امریکا بوده است؛ چنانچه در سال ،2003
زمانی که ایاالت متحدهی امریکا به عراق حمله
نمود ،این کشور نیز در کنار آن ایستاد و توجهشان را
نسبت به افغانستان ،بیشتر به عراق معطوف نمودند.
هنگامی که گروه طالبان در سالهای  2005و
 2006حمالت خویش را در افغانستان تشدید

دادند ،نیروهای ناتو دوباره در جنوب افغانستان
مستقر شدند .نیروهای بریتانیایی ،والیت هلمند را
انتخاب نمودند؛ والیتی که در شرق قندهار موقعیت
دارد .آنها در یک دشت بزرگ در نزدیکی شهر
لشکرگاه ،مرکز والیت هلمند« ،کمپ باستیون» را
ایجاد نمودند .وقتی که این والیت بهتازگی تحت
کنترول نیروهای بریتانیایی درآمده بود ،آنها این
والیت را «ایالت هلمند» نامیدند .تونی بلیر در آن
هنگام در دیدار از کمپ باستیون گفته بود« ،اینجا،
جایی است که باید در آغاز قرن  21در مورد امنیت
جهانی در بارهی آن تصمیمی گرفته میشد» .جان
رید ،دبیر وقت وزارت دفاع بریتانیا در آن زمان گفته
بود که «مأاموریت ما در اینجا ،پس از سه سال
خاتمه مییابد .ما خوشحال میشویم که اینجا را
بدون آنکه دیگر گلولهای شلیک شود ،ترککنیم».
اما برعکس ،بریتانیاییها در این والیت هشت
سال دیگر نیز مأموریت داشتند .بیش از 500000
کارتوس توسط این نیروها شلیک شدند ،اضافهتر
از  450سرباز کشته شدند و بیش از دو برابر آن
زخمی ،معیوب و معلول .بریتانیاییها در یکی از
دشوارترین و ناامنترین والیتهای افغانستان
افتاده بودند .سیاست آنها مبنی بر محو مواد مخدر،
بیگانه با واقعیتهای مردم محلی بود .درست پس از
جابهجایی آنها ،طالبان حمالت حیرتانگیز خویش
را در مقابل نیروهای ناتو به نمایش گذاشتند.
تخلیهی کمپ باستیون؛ پایان چهارمین جنگ
انگلیس و افغانستان
سنگین ،کجکی ،موسیقلعه و نوزاد ،نامهایی اند که
در کنار اسامی چون گورخاس ،پاراس و گوارد در
لیست کتاب جنگهای رژیم بریتانیا اضافه میشود.
سربازان بریتانیایی که در این ساحات والیت هلمند
مصروف نبرد بودند ،به دلیل مأموریت سنگینی که
در مقابله با طالبان انجام میدادند ،والیت هلمند
را «سوراخ جهنم» نامیده بودند .زمانی که بریتانیا
مشغول جنگ در عراق بود ،نیروهای این کشور در
افغانستان در لبهی سقوط قرار گرفته بودند .موادهای
انفجاری جاسازی شده علیه این نیروها ،ضربهی
سنگینی را بر پیکرشان وارد نمودند .پایگاه آنها
[از سوی طالبان] محصور شده بود .این نیروها از
تجهیزات و امکانات نظامی کمتر بهرهمند بودند؛
چنانچه تانکهای زرهی و هلیکوپتر در اختیارشان

قرار نداشت .در پایان سال  ،2009وضعیت خیلی
خطرناک شده بود .ایاالت متحدهی امریکا ،برای
تقویهی این نیروها ،نیروی ویژهی دریایی خود را به
کمکشان فرستاد .همچنان در کنار کمپ باستیون،
یک کمپ دیگر نیز ایجاد شد .هردوی این کمپها،
 135کیلومتر ساحه را احتوا کرده بودند؛ ساحهای که
معادل یک شهر معمولی اروپایی میباشد .در میدان
هوایی این کمپ ،روزانه  600پرواز و نشست صورت
میگرفت .از نگاه ترافیک هوایی ،این چهارمین
میدان هوایی بریتانیایی بود .در مجموع ،بهشمول
نیروی افغانستانی در این کمپ ،بیش از  40000تن
بودند.
در ماه سپتامبر سال  ،2012پرنس هاری به عنوان
خلبان هلیکوپتر در این کمپ گماشته شد .در همان
ماه از سوی کماندوی طالبان یک جنگ عجیب و
باورنکردنی راه انداخته شد .دو سرباز از نیروی دریایی
امریکا کشته شدند و برعالوهی آن ،پیکارجویان
طالبان موفق شدند که که شش فروند هواپیمای
( )Harrierو یک فروند هواپیمای (Hercule
 )130-Cرا سقوط بدهند و تخریب نمایند .این یکی
از شکستها و خسارتهای هنگفت هوایی پس از
جنگ ویتنام برای امریکا بود.
تخلیهی کمپ باستیون ،نمایانگر پایان چهارمین
جنگ انگلستان در افغانستان میباشد .بار نخست،
در سال  1842انگلستان شکست سختی را در تاریخ
نظامیاش در افغانستان متقبل شد که در این جنگ
در مسیر کابل-جاللآباد ،تلفات زیادی بر نیروی
نظامی این کشور وارد شد و پس از آن مجبور شد
افغانستان را ترک نماید .برای بار دوم در سال ،1880
در جنگ میوند در مقابل جنگجویان افغانستان با
ناکامی مواجه شد و شکست خویش را پذیرفت .بار
سوم در سال  ،1919با یک حالت مبهم افغانستان
را ترک نمود .اما با هر بار مداخلهاش ،موفق میشد
افغانستان را به سکوت قانع سازد و پس از خروج ،این
کشور را به یک حکومت وابسته به خود ،باقی بگذارد.
اکنون که زمان کمی برای خروج عمومی نیروهای
نظامی ناتو از افغانستان باقی مانده است و مأموریت
جنگیشان در این کشور پایان مییابد ،طالبان بیش
از پیش قدرت یافتهاند و عاله بر آن ،خروج نیروهای
نظامی بریتانیا از افغانستان برای بار چهارم ،خیلی
گنگ و مبهم است.
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رییس جمهور جدید
بهدنبال ترمیم روابط با پاکستان
یادداشتهایسخیدادهاتف

گر حکم شود
که دزد گیرند

منبع :وال استریت ژورنال
ن هاج
نویسنده :ناتا 
برگردان :حمید مهدوی
رییس جمهور جدید افغانستان به منظور تنظیم مجدد روابط با پاکستان ،در اواخر هفتهی
جاری به اسالمآباد سفر خواهد کرد و به گفتهی مقامهای افغان و بینالمللی ،این بخشی
از تالش چند جانبه به منظور احیای گفتوگوهای در حال احتضار صلح با طالبان است.
آنچه که در خطر است ،روابط افغانستان با همسایهی هستهای این کشور است ،همسایهای
که در طول تاریخ در امور افغانها نقش فوقالعاده بزرگی را ایفا کرده است .این دیدار
بهدنبال سفرهای آقای غنی به چین و عربستان سعودی اتفاق میافتد ،سفرهایی که
دیپلماتها و مقامهای افغان آن را فشار غیرمستقیم بر پاکستان برای آوردن شورشیان
طالب به پای میز مذاکره خواندند.
نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی رییس جمهور افغانستا ن گفت که آقای غنی در هفتهی
جاری برای یک مالقات رسمی با نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان ،از این کشور دیدار
خواهد کرد .در حالی که مقامها در حال تکمیل دستور کار اند ،آقای ساالرزی گفت که
گفتوگوها روی تقویت روابط اقتصادی و همکاریهای امنیتی متمرکز خواهند بود .آقای
ساالرزی گفت« :افغانستان خواهان داشتن همکاری واقعی و صادقانه و دوستی با این کشور
همسایه است»« .همانطور که رییس جمهور گفت ،این روزنهی فرصت را در اختیار داریم.
ما میخواهیم این روزنه به دروازه و سپس به راهرو و سرانجام به شاهراه تبدیل شود».
آقای غنی ،که مراسم تحلیفش در ماه سپتامبر برگزار شد ،در زمینهی سیاست خارجی با
چالشهای زیادی مواجه است؛ اما مدیریت روابط با همسایهی قدرتمند کشورش ،یکی از
بزرگترین آزمایشهای او است .افغانستان با این کشور همسایهاش ،یک مرز قابل عبور با
طول  1500مایل دارد و طالبان افغانستان از دیروقت بدینسو از خاک پاکستان به عنوان
پایگاه و مرکز استخدام سرباز استفاده کرده است.
پاکستان حکومت بنیادگرای اسالمی طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت ،حکومتی
که در نتیجهی حملهی به رهبری امریکا در سال  ،2001سقوط کرد .پس از اینکه تعداد
زیادی از رهبران این گروه به مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان فرار کردند ،طالبان
دوباره دور هم جمع شدند و ستیزهجویی خشونتآمیز را راهاندازی کردند .چیزی که روابط را
پیچیدهتر میسازد ،انکار حکومت افغانستان از به رسمیت شناختن خط دیورند به عنوان مرز
بینالمللی میان این دو کشور است .مرزی که در قرن نوزدهم توسط بریتانیا کشیده شده و
سرزمینهای پشتوننشین را از هم جدا کرده است.
در گزارش اخیر پنتاگون به کانگرس امریکا آمده بود که شورشیان طالبان از مناطق قبایلی
و ایالت بلوچستان پاکستان برای راهاندازی حمالت در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان،
که اکثریت پشتوننشین هستند ،استفاده میکنند .در حالی که نظر به گزارشها ،در تابستان
سال جاری ارتش پاکستان برای پاکسازی وزیرستان شمالی از پناهگاههای شورشیان،
حملهای را راهاندازی کرد ،پاکستان همچنان به حمایتش از «نیروهای نیابتی» در برابر
رقیبش هند ،ادامه میدهد؛ چیزی که روابط کابل و اسالمآباد را تضعیف میکند .حکومت
پاکستان این ادعاها را رد کرده است.
روابط پاکستان و افغانستان مشخصا در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی ،که معموال
پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکرد ،تیره شد .رهبران پاکستان ،افغانستان و
بریتانیا در اوایل سال گذشته جدول زمانیای را برای دنبال کردن توافق صلح با طالبان
طرح کردند؛ اما این تالشها پس از آن ناکام شدند که کابل و اسالمآباد در مورد گلولهباری
در مناطق مرزی و دیگر تنشها اتهاماتی را رد و بدل کردند.
مقامهای افغان و ناظران میگویند که تحلیف آقای غنی فرصتی برای دو کشور است
تا روابطشان را تعمیر کنند .سمبال خان ،یک کارشناس امنیتی در اسالمآباد ،گفت که
رسیدگی به مسایل سیاسی و امنیتی میان دو کشور زمانبر خواهد بود؛ اما با بهبود تجارت و
دیگر روابط اقتصادی ،این دو کشور به پیشرفتهای سریع نایل خواهند آمد .خانم سمبال
گفت« :این فرصتی برای از سرگیری روابط و دوری از منفیگرایی دوران کرزی است».

از زمان برگزاری مراسم تحلیف آقای غنی در اواخر ماه سپتامبر تا کنون ،چندین مقام ارشد
پاکستانی از کابل دیدار کردهاند .ماه گذشته ،سرتاج عزیز ،مشاور امنیت ملی و امور خارجهی
آقای شریف ،با رییس جمهور افغانستان دیدار کرد .هفتهی گذشته ،جنرال راحل شریف،
رییس قدرتمند ستاد ارتش پاکستان ،به افغانستان سفر کرد؛ جایی که او با آقای غنی و
مشاوران ارشد امنیتی او دیدار کرد.
مقامهای افغان و بینالمللی گفتند که دیدارها بهخوبی گذشتند و به نظر میرسد طلیعهی
روابط پربارتر میان این دو کشور باشند .سفرهای آقای غنی به عربستان سعودی و چین،
اولین گامهایی بودند که در راستای دوبارهسازی روابط برداشته شدند .دیپلماتها و دستیاران
آقای غنی گفتند که رییس جمهور افغانستان این سفرها را فرصتی برای درخواست از این
کشورها مبنی بر تشویق پاکستان برای آوردن طالبان به گفتوگوهای صلح میدانست.
هدف اصلی سفر آقای غنی به عربستان سعودی ،حج عمره بود؛ اما نظر به گفتههای
دستیاران رییس جمهور افغانستان ،وی در جریا دیدارش همچنین از رهبران سعودی
خواست تا از روند صلح حمایت کنند .یکی از دستیاران ارشد او گفت« :سعودیها در
حکومت پاکستان و برخی از افراطگراها ،نفوذ زیادی دارند»« .این آغاز جدیدی در روند
صلح خواهد بود و برای افغانستان بسیار مهم است؛ چون صلح و امنیت اولویتهای مهم
ما هستند».
داوود سلطانزوی ،یکی از مشاوران آقای غنی که با رییس جمهور افغانستان به عربستان
سعودی و چین سفر کرد ،گفت که ظهور دولت اسالمی در شرق میانه ،به گفتوگوهای
منطقهای در مورد مبارزه با تروریزم ارجحیت تازهای داده است .آقای سلطانزوی گفت:
«انفجارهای درونی در مناطق شرق میانه و عواقب تمام این مشکالت ،تحت رادار (آقای
غنی) بودهاند»« .او برای این کشورها برنامهی بسیار جامع دارد که نه تنها برای ثبات
افغانستان ،بلکه بهخاطر خودشان ،در آن سهم بگیرند» .وی اضافه کرد« :این حقیقت که
سعودیها و چینیها توافق کردهاند تا در این روند سهیم شوند ،گام بلندی است که برداشته
شده است».
با این حال ،گریم اسمیت ،یک کارشناس ارشد در گروه بینالمللی بحران مستقر در
بروکسیل ،گفت که پس از اینکه تظاهرات در اسالمآباد حکومت آقای شریف را وادار
کرد تا کنترول روی پالیسی امنیت ملی را به ارتش واگذار کند ،نفوذ آقای شریف اکنون
محدود است .وی گفت« :ضرورت حکومت ملکی پاکستان به گرفتن کنترول پالیسی امنیت
ملیاش ،یک اهرم کلیدی است که اگر اتفاق بیافتد ،شاهد روابط بهتری خواهیم بود» .آقای
اسمیت عالوه کرد که شعارهای ملیگرایانه از طرف حکومت کرزی ،ایجاد گرمی در روابط
را مشکل خواهد ساخت» .آقای اسمیت گفت« :رهبران احتماال درک میکنند که کاهش
تنشها در امتداد خط دیورند ،قابل درک باشد»« .اما افغانهای عادی در یک دههی اخیر
شنیدهاند که پاکستان دشمن است».

شما را نمیدانم ،ولی من فکر میکنم که اگر یک مشت خاک
یا بیشتر ،هرقدر که الزم است ،برداریم و بر سر این قضیهی
کابل بانک بریزیم ،به مصلحت نزدیکتر است .آخر ،شما
وقتی که یک دزد محترم را خیلی فشار بدهید ،او هم از نظر
اپیستمولوژیک دچار بحران میشود و از خود میپرسد:
«راستی ،میارزد که حتا حاال هم سکوتم را نشکنم؟ اینها به
من گفته بودند که خاطرم جم ِع جمع باشد .ولی اگر اشتباه نکنم،
قضیه کم کم به شکل جدیتری درمیآید .نکند این نامردها
پشت سر من به فیصلههای دیگری رسیدهاند و من خبر ندارم؟
اگر تصمیم این شده باشد که من و آقای فالنی قربانی شویم
و من مثل گوسفند در همان خیالهای سابق غرقه باشم چه؟
ای خدا ،کمکم کن .کمکم کن که بفهمم واقعا آنچه جریان
دارد ،چیست .من نمیخواهم نامردی کنم .دوست ندارم شرکای
خود را رسوا کنم یا در سه کنجی بیندازم .خدایا! تو میدانی
که من هیچوقت با رفقای خود نامردی نکردهام .اما میبینی و
شاهدی که از این رفقا بوی نامردی میآید .شاید اشتباه کنم.
ولی اگر اشتباه نکنم و رفیقان من واقعا نیمهراهی باشند چطور؟
خدایا! قلب مرا به نور بصیرت روشن کن .این یکی رفته و
مشاور رییس جمهور شده .چه کار کنم؟ آن دیگری رفیق گرمابه
و گلستان رییس اجرائیه شده .یعنی اینها قصد دارند نامردی
حق مظلوم را از
کنند؟ خدایا! تو که همیشه دستگیر بیکسانی و ِ
ظالم میستانی ،یاریام ده».
مالحظه میکنید که وقتی که یک نفر دزد از این گفتوگوهای
درونی طوالنی با خود داشته باشد و سرش خلوت هم باشد ،کار
ممکن است بهجاهای خطرناکی برسد .فرض کنید شیطان یک
شب خود را به آهستگی به درون قلب این آقای دزد بلغزاند و
سراپای خود را هم با المپهای سبز و سفید آراسته باشد و آقای
دزد احساس کند که نمایندهی خداوند تشریف آورده که به او
بصیرت بدهد .فرض کنید که شیطان شروع کند به نصیحت
کردن این آقای دزد و او هم واقعا باور کند که از قادر متعال
اندر ِز بصیرتافزا میشنود .آن وقت میدانید چه میشود؟ آقای
دزد با توکل بر خدا و اولیا و پاکان و عارفان و شهدا و صالحین
تصمیم میگیرد که تمام نگفتههای خود را به قاضی بگوید و
کانالهای تلویزیونی هم حرفهای او را منتشر میکنند .آن
وقت معلوم میشود که اوهو! گر حکم شود که مست گیرند ،در
شهر هر آنکه هست گیرند .یک دفعه دیدی که آب باال آمد و
باال آمد و رسید در زیر چانهی رییس جمهور و رییس اجرائیه و
وزیران موجود و رییسان مشهود...
بحران میشود .من گفته باشم .خوب ،یک مشت خاک نه ،یک
تریلی خاک بیاورید .اصال به ناتو بگویید که این پرونده را با
خاک بمباران کند .مهم این است که جلو بحران گرفته شود.

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
Daoud Naji

مسعود حسینی ،خبرنگار عکاس و برندهی جایزهی پولیتزر،
در تویتر خود نوشته است :کافهی هنر بسته شد.
من هیجگاه کافهی هنر نبودهام .اما میدانم این کافه پاتوق
بچههای فرهنگی ،شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار بود.
باری پولیس به آن حمله کرد و بار دیگر مال امام محل.
دفعهی اول مختار پدرام را دستبند زدند ،بار دوم مسعود حسینی را به سیلی زدند.
قدیما که هنوز بشر اسیر شبکههای اجتماعی نشده بود ،هنرمندان و نویسندگان هر شهر
و دیاری ،پاتوق خودشان را داشتند که اغلب قهوهخانه و کافه بود .این کافهها محل
بحث و گفتوگو و نقد و نظر بودند.
کافهی هنر نیز ،هنر میکرد که دمی شماری را از فیسبوک بیرون میکشید و کنار هم
میآودرد و رو در رو مینشاند .از گوشه و کنار شهر از اقوام مختلف.
آنهایی که ذایقهی مشترک و دغدغهی مشترک داشتند ،میآمدند .خب این کم نعمتی
است؟ در شهری که شمار سالون عروسیاش به هزار میرسد ،شمار ایست بازرسیاش
به صدها و شمار معتادانش به هزاران ،اما تعداد کتابخانه ،سالون تیاتر و قهوهخانهاش،
کمتر از انگشتان دو دست است.
تعطیلی کافهی هنر نشان میدهد ،نسل نو افغانستان و فعاالن مدنی این کشور تا ریشه
دواندن بسیار فاصله دارند.


Abdullah Watandar

کوبیدن بر پاالن
مردم افغانستان میگویند :زورش که به خر نرسید ،به
پاالنش میکوبد.
میدانم این گفته ،کمی طبعآزار است؛ اما به هر صورت،
گویا است .فعال ما رییس جمهوری داریم که بدون سخن گفتن از حاکمیت قانون و
برابری ،چای صبح از گلویش پایین نمیرود .همین رییس جمهور ،دستور داده است
که همهی وزرا ،تا تشکیل کابینهی جدید ،سرپرست باشند .برای به قدرت رسیدن این
رییس جمهور قاطع و قانونمدار ،نخبگان هزاره بیش از همه گلو پاره کردهاند و از
مدیریت علمیاش خبرها دادهاند؛ اما حاال برای دور نگهداشتنش از گزند سرزنش و قهر
مردم ،خود و دیگران را گیج میکنند.
چه شده است که چنان رییس جمهوری ،زورش به شاروال کابل یا سرپرست یک وزارت
نمیرسد؟ اگر واقعا زورش به اینها نمیرسد ،پس چگونه نخبگان تیمش ،آن همه
باغهای رنگین ،نشان ملت میدادند و حتا ادعا میکردند که او برای آرمانش ،دست از
جان شسته است؟ اگر زورش میرسد ،چرا دستور نمیدهد که لوحهی قانونی یک جاده،
دوباره سر جایش گذاشته شود؟ بهیاد دارید که میگفتند ،رییس جمهور جدید ،یکی از
وزرا را به دلیل چند دقیقه دیر رسیدن ،اجازهی ورود به جلسه نداده است؟
من به هیچ عنوان نمیتوانم قبول کنم که زور اشرف غنی احمدزی به سید مخدوم
رهین یا آقای نواندیش نمیرسد .یک اشارهی ایشان کافی است ،تا سرپرست یک
وزارت راهش را گم کند .با فرهنگ آقای باالی سرپرستی در ادارهی افغانستان ،همه
آشناییم .به همین دلیل ،من شک ندارم که کوبیدن بر پاالن ،کاری از پیش نخواهد برد،
بلکه خبر از بهانهطلبی دوستان میدهد.


Sakhidad Hatif

متوجه شدهاید که با معیارهای بعضی از این مصلحانِ
«نیمهروشن» ،مسلمان بودن خیلی سختتر است؟
کهنهها و خرافاتیها خوب اند .ازت میپرسند -مثال -که
سگ ابوالفضل هستی یا نه .اگر بگویی هستم ،با آغوش
باز میپذیرندت .اگر بگویی نیستم ،لگد محکمی به خشکی پایت میزنند و میگویند،
«گمشو که مدار جاذبهام را مردار کردی» .آدم زود میفهمد که در پیش بام است یا در
پشت بام و اگر بیفتد از کدام طرف میافتد.
اما این مصلحانِ نیمهروشن آدم را نه سرد قبول دارند و نه گرم ،نه یخزده و نه داغ .اگر
بگویی من طرفدار امام حسینم ،میگویند« ،طرفدار؟ فقط طرفدار؟» اگر بگویی من
نوکر حسینم ،میگویند« ،نه دیگر ،حسین مگر نوکر کار دارد؟» اگر بگویی من عاشق
حسینم ،میگویند« ،حسین عاشق نمیخواهد ،پیر ِو فهیم میخواهد» .اگر بگویی من در
مورد امام حسین تحقیق میکنم ،میگویند« ،حسین راهنمای عمل است و نه سوژهی
تحقیق» .اگر بگویی حسین یک انسان بزرگ بوده ،میگویند« ،فروکاستن امام حسین
به یک انسان بزرگ ،جفا در حق اوست که ابعاد شخصیتش هنوز ناشناخته ماندهاند».
اگر بگویی امام حسین یک انسان معمولی بود ،میگویند« ،خفاش را چه رسد که در
بارهی آفتاب سخن بگوید؟»
در حوزه ی نمودهای عملی مذهبی بودن هم قضیه همینطور است :مثال سینه زدن هم
در نگاه این مصلحان نیمهروشن پدیدهای است که دریافتن حد درستش قیامت خداست.
اگر هیچ سینه نزنی« ،روشنفکرنما» شدهای و از سنتهای نیکوی مردم بریدهای .اگر
محکم سینه بزنی ،اهل خرافاتی و مأموریت داری تا مذهب اصیل تشیع را بدنام کنی.
اگر خیلی نرم سینه بزنی ،معلوم میشود که منافقی و اصال میل سینه زدن نداری و برای
فریب دادن عوامالناس در صف نشستهای.
خالصه در چشم این مصلحان نیمهروشن خامی خامی خامی خامی و ناگهان میسوزی.


Anusrat Eltaf

عجب دنيای بيوفا!
روزي بود كه انجنير شهر ما دندان طالي خوده براي هركه
نشان ميداد و الف ميزد كه شيرخان با من باجه است و
بعد در توضيح ميگفت ،ايقه نزديک نيست .زن من با زن
شير خان دختر كاكازادهها اند و فعال من نمايندهي شركت حوالهي شيرخان هستم .پسانا
خبر شدم كه باجهي انجنير دندان طاليی ،شيرخان ،يكي از شركاي عمدهي كابل بانک
است ،منتها با اضافهي لقب (فرنود) .تقريبن چهار سال قبل بچهي شيك با چند باديگارد
را در يگ فاتحه در مزار ديدم .رفيقم يواشكي در گوشم گفت ،بچهي كابل بانك است.
يعني بچهي شيرخان .خوب غيبت نميكنم ،در اسالم حرام است...
حاال شير خان با دستمال خامنهايساخت كه در افغانستان معموال قماربازان به شانهي
خود مياندازند ،در محكمه قرار دارد .او شيرخان كجا ،اي شيرخان كجا؟
اينه قمار باز يک دفعه مليونها دالر را باخت ،باز دل و گرده ميخواهد.

ده نکتهای که ممکن است در مورد خنده ندانید

پروفیسور سوفی اسکات ،دانشگاه لندن

سوفی اسکات ،استاد عصبشناسی و در عین حال
یک کمدین پارهوقت است.
خندیدن واقعا بامزه است.
اولین بار که به عنوان یک کمدین روی صحنه رفتم،
تنها نکتهی کامال مشخصی که بعد از اجرای ب رنامه در
ذهن من وجود داشت ،این بود« :دوست دارم خیلی زود
دوباره این کار را انجام بدم و بهتر انجام بدم».
چرا خندیدن اینقدر لذتبخش است؟
به عنوان یک روانشناس ،باید بگویم که پاسخ به این
سوال تا حدی گیج کننده است؛ چون تقریبا همهی
نکاتی که ما در مورد خنده م یدانیم ،نادرست اند.
بناب راین ،به این ده نکته در مورد خنده که احتماال شما
نم یدانستید ،دقت کنید.
 -1موشها قلقلکی هستند
اگر م یخواهید یک موش را در حال خندیدن ببینید،
کافی است آن را قلقلک بدهید .موشها ،شامپانزهها
و سگها م یخندند .اما موشها به جوک و لطیفه
نم یخندند .آنها موقع بازی م یخندند ،درست مثل
انسانها و به این شکل نشان م یدهند که خوشحال
اند و م یخواهند رابطه با دیگران را تقویت کنند.
موشهایی که بی شتر بازی م یکنند ،بی شتر
م یخندند و آنهایی که بی شتر م یخندند ،ترجیح
م یدهند که با موشهای دیگری باشند که بی شتر
م یخندند .این شواهد نشان م یدهد که خندیدن
انسان نیز از واکنشهای صوتی در حین بازی تکامل
یافته است .این نوع رفتار را در بسیاری از گونههای
پستاندارانم یبینیم.
در مورد انسانها ،خنده به یک وسیلهی مهم در اب راز
احساسات بدل شده و در روشها و شیوههای مختلفی
از ارتباطگیری با دیگران ،مورد استفاده قرار م یگیرد.
به عنوان مثال ،حتا در شیوههای نوشتاری یا عالیم
مرسوم در ابزارهای رسانهای مدرن (مثل پیامک) لبخند
و خنده اشکال ویژهی خود را دارند.
 -2خندیدن لزوما به جوک و لطیفه ربط
ندارد
اگر از افراد بالغ بپرسید چه چیزهایی بی شتر از همه
آنها را به خنده م یاندازند ،در پاسخ خواهند گفت،
جوک و طنز .ولی این دریافت اشتباه است .رابرت
پروواین ،یک روانشناس از داشنگاه مریلند امریکا این
موضوع را کشف کرده که ما هنگام صحبت با دوستان
خود بیش از هر وقت دیگری م یخندیم .در حقیقت
امکان خندیدن ما به هر موضوع و نکتهای ،زمانی که
در جمع دوستان هستیم ۳۰ ،ب رابر م یشود.
نکتهی جالب این است که موضوع اکثر مکالمههای
ما با دوستانمان جوک و لطیفه نیست ،بلکه به
حرفها یا نکتههایی م یخندیم که به خودی خود
ممکن است اصطالحا بامزه و خندهدار نباشند .در
نتیجه ،باید گفت که در این موارد خنده و خندیدن یک
شکل از ارتباطگیری است و نه یک نوع واکنش .علم
«خندهشناسی» به ما م یگوید که خنده بی شتر با رفتار
جمعی و گروهی ما انسانها ارتباط دارد تا با جوک و
لطیفه و از طریق خندیدن ما به دیگران نشان م یدهیم
که به آنها عالقهمندیم و آنها را درک م یکنیم.
 -3مغز انسان م یتواند خندهی واقعی
و ناخودآگاه را از خندهی عمدی و ساختگی
تشخیص دهد
ما در آزمایشگاه تأثیر خنده را روی مغز انسان بررسی
کرده و تأثیر خندهی ساختگی را با خندهی واقعی
مقایسه کردیم .نه تنها مغز انسان خیلی سریع تفاوت
را درک م یکند ،بلکه شنیدن صدای خندهی ساختگی
باعث م یشود که فعالی تها در بخشی که به آن
پوستهی داخلی مغز میانی م یگوییم ،افزایش یابد .کار
این بخش از مغز انسان درک احساسات دیگران است.
این نشان م یدهد که مغز ما انسانها حتا در حالتی
که چنین فرمانی را دریافت نکرده ،به محض شنیدن
صدای خندهی ساختگی ،به شکل خودکار تالش
م یکند احساس آن فرد را بشناسد.
 -4خنده مسری است
تصوی ربرداری از مغز داوطلبان در آزمایشگاه در عین
حال نشان م یدهد که خنده مسری و واگیردار است.
حتا در لحظاتی که یک فرد زیر دستگاه عکسبرداری و
اسکن مغزی است که اصال خندهدار نیست ،به محض
شنیدن صدای خنده ،با تغییر دادن حالت عضالت
صورت خود ،م یکوشد به این موج خنده بپیوندد .هر

چقدر که واکنش یک فرد به خندهی دیگران فعالتر
باشد یا به زبانی دیگر ،سرایت خنده به او قویتر باشد،
بهتر م یتواند یک خندهی ناخودآگاه را از یک خندهی
عمدی و ساختگی تمایز دهد.
این نشان م یدهد که پیوستن به موج خنده فراتر از
حالت مسری این عمل است و ممکن است در عین
حال به این دلیل باشد که ما با پیوستن به خندهی
دیگران ،م یخواهیم دلیل آن را بهتر بشناسیم.
 -5آشنایان شما بامزهتر هستند
خنده باعث خندهی بی شتر م یشود و به همین
خاطر است که در بسیاری از ب رنامههای کمدی که
بهصورت زنده روی صحنه اجرا م یشوند ،همیشه
یک مجری اصلی در بین ب رنامهی هر کمدین سعی
م یکند جمعیت را حسابی بخنداند و آنها را ب رای
لطیفههای کمدین بعدی آماده کند .ولی آشنا بودن
با افراد و انتظارات ما از مالقات و رابطه با آنها هنوز
هم مهمترین عامل در خندیدن ماست .به عنوان مثال،
اکثر مردم اگر یک لطیفهی واحد را از زبان یک کمدین
مشهورتر بشنوند ،احساس م یکنند که خندهدارتر است.
 -6خنده و خندیدن شما را سال متر
نم یکند
مطالبی که روی انترنت منتشر م یشوند ،پر از ادعاهایی
است که م یگویند ،خندیدن ب رای سالمتی شما عالی
است .متأسفانه چنین چیزی حقیقت ندارد .هرچند
خندیدن مثال از دویدن کالری بی شتری مصرف
م یکند و هرچند خندیدن باعث م یشود که می زان
مصرف انرژی بدن و ضربان قلب ما حدود  ۱۰تا ۲۰
درصد افزایش یابد؛ اما باید در نظر داشت که این تأثیر
بسیار محدود است .به عنوان نمونه ،حدود  ۱۰تا ۱۵
دقیقه خندیدن ممکن است  ۱۰تا  ۴۰کالری را بسوزاند.
ب رای سوزاندن کالری موجود در یک بستهی چیپس،
شما باید سه ساعت مداوم بخندید.
 -7خندیدن باعث م یشود که روابط ما با
دیگران تقویت و طوالن یتر شود
پروفیسور باب لونسون از اساتید روانشناسی دانشگاه
برکلی در امریکا در جریان یک پژوهش از یک گروه
زوجهای داوطلب خواست که در مورد نکات یا عادات
زوج خود که آنها را آزار م یدهند ،بحث و گفتوگو
کنند .نتایج این پژوهش نشان داد ،زوجهایی که بی شتر
یزنند ،در مجموع از رابطهی خود
م یخندند و لبخند م 
احساس رضایت بی شتری داشتند و رابطهی آنها
مدت بی شتری دوام م یآورد.
این نشان م یدهد که خنده در حقیقت یک احساس
و یک نوع بیان احساسی است و با استفادهی بی شتر
از آن در روابط عاطفی و نزدیک ،م یتوانیم احساس
رضایت و خوشنودی بی شتری داشته باشیم .خنده و
خندیدن ب رای لذت بردن از لحظات و اوقات خوش
ضروری است .ولی در مواقعی که شرایط باعث
م یشوند ما احساس خوبی نداشته باشیم ،نقش خنده

بسیار مهمتر م یشود.
بهخاطر دارم که درست قبل از مراسم خاکسپاری
پدرم ،من یک نکتهی خندهدار به مادرم گفتم تا او را
بخندانم و قبل از شروع مراسم کمی به او روحیه بدهم،
و این شیوه بسیار مؤثر واقع شد .خنده و خندیدن به
ما کمک م یکند که نه تنها درجهی سالمتی دیگران،
بلکه رابطه بین افراد دیگر را بسنجیم .در حقیقت
وسیلهای ب رای سنجیدن روابط اجتماعی و تأثی راتی
است که این روابط روی ما م یگذارند.
 -8خنده و خندیدن وقت مناسب م یطلبد
معموال در مکالمات معم ولی مردم به نوعی خندهی
خود را تنظیم م یکنند تا در پایان جمله اتفاق بیافتد.
حتا کسانی که با زبان عالیم ارتباط برقرار م یکنند،
همین روش را بهکار م یگی رند ،با وجودی که اگر
بخواهند ،م یتوانند در سراسر گفتوگوی «ب یصدای»
خود بخندند .اینکه کمدینها چگونه م یتوانند زمان
دقیق گفتن لطیفههای خود را در طول اجرای یک
ب رنامهی زنده تنظیم کنند ،همیشه من را به حیرت
واداشته است.
پیچارد مکلین ،یک کمدین که در عین حال کمدی
آموزش م یدهد ،در این مورد م یگوید« :رفتن روی
صحنه و جلو خندهی خود را گرفتن ،آنهم درست
در لحظاتی که همهی تماشاچیان دارند م یخندند،
مستلزم اعتماد به نفس و کنترول بسیار زیادی است.
و اینکه پس از یک موج خندهی تماشاچیان ،دقیقا در
چه زمانی م یتوان دوباره سر صحبت را بازکرد ،یک
نکتهی بسیار ظریف است .از یک طرف نباید با حرف
زدن خندهی جمعیت را مختل کرد؛ ولی در عین حال،
نباید زیادی صبر کرد که فضای تاالر سرد شود».
 -9خنده و خندیدن جذاب است
آیا واقعا م یتوان با خنده کسی را عاشق خود کرد؟ یک
پژوهشی که در مورد آگه یهای زوجیابی انجام شده،
نشان م یدهد که هم زنان و هم مردان در توصیف
شخصیت خود بی شتر از شغل ،می زان شعور اجتماعی،
طرز رفتار و حتا تمایل جنسی بر داشتن روحی های شوخ
تأکید م یکنند.
یک پژوهش دیگر نشان داده است که اگر غریب هها به
لطیفهی ما بخندند ،ب رای ما بسیار جذاب خواهد بود.
 -10برخی چیزها بدون تردید شما را به
خنده م یاندازد
هیچ کمدینی تا کنون لطیفهای نساخته است که بتواند
هر فردی از هر فرهنگ یا از هر گروه سنی را بخنداند.
ولی هنگام انجام پژوهش در آزمایشگاه ،من متوجه
شدم که برخی چیزها بی شتر از سایرین باعث خندهی
مردم م یشوند .یکی از بهترین ابزارها ب رای خنداندن
مردم ،نشان دادن فیلم مربوط به واکنشهای افراد در
لحظاتی است که خندیدن م یتواند کار نامناسبی تلقی
شود و سعی م یکنند بهزور جل و خندهی خود را بگی رند.
(ب یب یسی)
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فانخال :تغييراتم
ت يونايتد است
دليل پيشرف 

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که تغيي رات ايجاد شده توسط او
در منچستريونايتد ،تأثير زيادي در عملکرد اين
تيم داشته است .با حضور فانخال ،منچستر
از سیستمهای جدیدی مثل  4-2-3-1و
 3-5-2استفاده م یکند .با این حال ،یونایتد
هنوز نتوانسته مثل سالهای گذشته ،عملکرد
خوبی از خود بهجای بگذارد و خریدهای گران
در تابستان ،باعث شده تا فشارها بر این تیم
بی شتر شوند .با این حال ،فانخال معتقد است
که تغیی رات مدام او در تیم ،باعث پیشرفت شده
است.
او گفت« :تغیی رات زیادی در تیم ایجاد شده
و من این را قبول دارم .ولی بهدنبال ایجاد

تناسب در تیم هستم .وقتی به  4بازی اخیر
نگاه م یکنید ،تناسب بی شتری داشتهایم؛ زی را
گولهای زیادی نخوردهایم .البته ،زیاد گول هم
نزدهایم .با سیستم دیگر ،آمار گو لزنی ما بهتر
بود».
فانخال سپس راجع به عملکرد دیماریا
مقابل کریستال پاالس گفت« :او در فضاهای
کوچکی بازی کرد؛ زی را او یک دریبل زن است،
ولی گاهی نم یتوان دریبل زد .باید با پاسکاری
توپ را پیش برد .دیماریا بازیکنی نیست که
هر بار توپ را در اختیار دارد ،پاس بدهد .ولی در
دیدار مقابل پاالس ،به پاسکاری نیاز داشتیم،
نه دریبل زنی .او بارها و بارها توپ را از دست
داد و این اتفاق خوبی ب رای تناسب تیم نبود».



سيمئونه:
درهفتهیمناسبيشکستخورديم

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو مادريد پس از
شکست تيمش مقابل سوسي هداد ،عنوان کرد
که با توجه به نتايج ديگر تيمها ،اين شکست
در هفتهي مناسبي رقم خورد .یکشنبه شب
اتلتیکومادرید در حالی که با گول مانژوکیچ
پیش افتاده بود ،در پایان  1-2شکست خورد
و جای خود در ردهی دوم جدول را به بارسلونا
داد .سیمئونه پی شتر مدعی شده بود که سویا و
والنسیا مدعیان قهرمانی هستند و او نتایج این
تیمها را بهدقت تحت نظر دارد.
او در مصاحبه با اِ.اس گفت« :خوشحالم ،زی را
این هفته نتایج ب رای ما خیلی بد نشد .والنسیا
و سویا مساوی کردند و با اینکه شکست

خوردیم ،ولی در موقع مناسبی این شکست رخ
داد .بازی بسیار جذاب و سریع بود .خوب شروع
کردیم و تیم بهتر زمین بودیم ،پیش افتادیم؛
ولی سوسی هداد بهخوبی واکنش نشان داد.
وقتی سیکویی را اخ راج شد ،آنها تیم ب رتر زمین
شدند و با کیفیت بی شتری در زمین خودشان
بازی کردند» .سیکویی را به فاصلهی  2دقیقه ،دو
کارت زرد گرفت و از زمین اخ راج شد .سیمئونه
در این رابطه گفت« :بهخاطر شرایط بازی بود و
او مسلما بهدنبال کسب توپ بود؛ ولی سرعت
بازی بسیار باال بود و منجر به چیزی شد که
دیدیم .این بخشی از بازی بود و صحبتی راجع
به آن ندارم».



بوتراگنيو:
آنچلوتي مربي فوقالعادهاي است

اميليو بوتراگنيو ،مدير روابط بي نالملل باشگاه
ریال مادريد و بازيکن سابق اين تيم ،به تمجيد
از کارلو آنچلوتي ،سرمربي فعلي باشگاه
پرداخت .سرمربی ایتالیایی فصل گذشته
موفق شد طلسم دهمین قهرمانی ریال در
چمپیونزلیگ را بشکند و همچنین قهرمان کوپا
دل ری و سوپرکپ اروپا شد .در فصل جاری نیز
او به همراه ریال ،در صدر جدول قرار گرفتهاند
و همچنین ال کالسیکو را نیز با پیروزی پشت
سر گذاشتهاند.
بوتراگنیو در مصاحبه با اِ.اس گفت« :آنچلوتی

از همه جهت مربی فوقالعادهای است .در 20
سال اخیر فوقالعاده بوده و  3قهرمانی اروپا
کسب کرده و جامهای مختلفی در کشورهای
مختلف بهدست آورده است .حرفی ب رای گفتن
باقی نگذاشته است .او کامال مناسب الگوی
ماست .بسیار آرام است و این ب رای ما خیلی
مهم است» .بوتراگنیو در بارهی بازگشت گرت
بیل گفت« :بیل بازیکن بزرگ و قدرتمندی
است که مقابل دروازه بسیار خوب کار م یکند.
او یک گول زد و توانایی گو لزنی باالتری
نسبت به ایسکو دارد».



ونگر:هيچتيمي
توان رقابت با چلسي را ندارد

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال مدعي شد که
هيچ تيمي در فصل جاري نم يتواند به چلسي
برسد .آب یهای لندنی عملکرد بسیار خوبی در
فصل جدید داشتند و  7امتیاز با تیم دوم و
 12امتیاز با توپچ یها اختالف دارند .لیورپول و
منچستریونایتد هم اختالف بی شتری با چلسی
دارند و ونگر معتقد است که تیمی نم یتواند
به آنها برسد و قهرمانی احتمالی این فصل،
چلسی است .او گفت« :در حال حاضر ،چلسی
ب رای کسب  100امتیاز تالش م یکند .اگر به

امتیازاتی که کسب کردند ،نگاه کنید و به
همین روند ادامه دهند ،هی چکس نم یتواند به
آنها برسد .به نظر نم یرسد هی چکس بتواند با
آنها رقابت کند .به نظر هی چکس توان رقابت
با آنها را در حال حاضر ندارد .شروع خوبی
داشتند و البته قبال هم چنین عملکرد خوبی
به ثبت رساندهاند .تا وقتی شکست نخورید،
متوجه یک روحی هی زیادی در تیم م یشوید
که وقتی در بازیها کار سخت م یشود ،همان
روحیه به کمک شما م یآید».

پيشنهاد معاوضهی
بازيکن چلسي به دورتموند

باشگاه چلسي به جديترين مشتري «مارکو رويس» ،ستارهی
بورسيادورتموند بدل شده است .مارکو رویس پس از رد پی شنهاد
تمدید قرار داد دورتموند ،به یکی از محبوبترین گزینههای خرید
در میان باشگاه بزرگ اروپایی بهخصوص انگلیسی بدل شده
است .باشگاههای چلسی ،لیورپول ،آرسنال ،منچستر سیتی
و منچستر یونایتد از مشتریان پروپاقرص این ستارهی آلمانی
هستند.
رویس را تابستان آینده با قیمت  25.5میلیون یورو م یتوان جذب
کرد .دیروز دیلی استار گزارش داد که باشگاه چلسی ب رای به
خدمت گرفتن این بازیکن عجله دارد و حاضر است تا در پنجرهی
نقل و انتقاالتی زمستان ،در ازای دادن شورله به دورتموند ،به
عالوهی مقداری پول ،رویس را به استمفورد بریج بیاورد .آنها
پی شنهاد خود را به مدی ران دورتموند ارائه دادهاند؛ اما هنوز جوابی
در این زمینه دریافت نکردهاند.

انتقادايکاردي
از هواداران اينتر

مائورو ايکاردي ،مهاجم اينتر به انتقاد از هواداران تيمش در سن
سيرو پرداخت .شنبه اینتر توسط ورونا با نتیجهی  2-2متوقف
شد .ایکاردی دو گول ب رای تیمش به ثمر رساند و پس از گول
اول ،رو به هواداران با دستش آنها را به سکوت دعوت کرد.
عملکرد ضعیف اینتر در هفتههای اخیر باعث شده تا هواداران از
تیم اب راز نارضایتی کنند .ایکاردی در مصاحبه با اسکای اسپورت
ایتالیا گفت« :سوتها و هو کردنها را درک نم یکنم .اوضاع
آنطور که ما م یخواستیم ،پیش نرفت؛ ولی در خانه هواداران
باید حامی ما باشند .وقتی در سن سیرو بازی م یکنیم ،انگار
تیم مهمان هستیم .هیچ کاری در این رابطه نم یتوان انجام داد.
مردم م یخواهند هو کنند و آزادند که این کار را انجام دهند و ما
هم آن را قبول م یکنیم ،هرچند که آزاردهنده است».

هاينکس:
بايرن نيازي به رويس ندارد

يوپهاينکس معتقد است در اين فصل بوندسليگا ،رقابت جدي
ب راي صدرنشيني وجود ندارد .هاینکس  69ساله که سالها
سکان هدایت بایرن مونیخ را در دست داشت ،به «اسپورت وان»
گفت« :ولفسبورگ و گالدباخ در شرایطی نیستند که بتوانند
با اطمینان و با اعتماد به نفس بگویند :ما م یتوانیم قهرمان
شویم .من که فکرش را هم نم یکنم .در باالی جدول واقعا
رقیب جدیای ب رای بایرن وجود ندارد» .هاینکس در ادامه به عدم
نیاز بایرن مونیخ به اضافه کردن رویس به خط حمله اشاره کرد
و گفت« :با آوردن رویس ،بایرن دارای شش مهاجم خواهد شد».
مدتهاست موضوع عالقهی سران باشگاه بایرن به آوردن مارکو
رویس از دورتموند ،نقل محافل ورزشی آلمان است .باواریای یها
سابق بر این ،دو مهاجم دیگر تیم رقیب ،یعنی ماریو گوتسه و
رابرت لواندوفسکی را به مونیخ بردهاند.

ونگر:
يک گولزن درجه يک نياز داريم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال پس از شکست
 1-2مقابل سوانسي ،عنوان کرد که خط
حملهي تيمش ،تمام کنندهي درجه يک
ندارد .توپچ یها در حالی که تا دقیقهی ،75
با تکگول سانچز در حال کسب سومین
پیروزی پیاپی خود بودند ،در عرض  5دقیقه
 2گول دریافت کردند و در پایان ،بازی را واگذار
کردند .در دیدار هفتهی گذشته این تیم مقابل
اندرلخت نیز در حالی که  0-3پیش افتاده
بودند ،در نهایت بازی  3-3به تساوی کشیده
شد.
ونگر در مصاحبه با اسکای اسپورت گفت:

«توضیح اینکه چگونه ب رتریمان را از دست
دادیم ،سخت است .بازی در کنترول ما بود؛
ولی آنها تسلیم نشدند و ما هم در میانهی
می دان ،توپهای زیادی از دست دادیم .اینجا
بود که شکست خوردیم .توپهای زیادی از
دست دادیم .بازی در دست ما بود؛ ولی وقتی
دایم توپ را از دست م یدهید ،نم یتوان بازی
را حدس زد .خیلی در دردسر قرار نداشتیم .فکر
م یکنم موقعی تهای بهتر ب رای ما بود .بازی
بسیار تاکتیکی بود و فکر م یکنم وقتی 0-1
جلو بودیم ،با وجود یک گولزن ،م یتوانستیم
ب رتری را حفظ کنیم».



تهوز :هفتهي خيلي خوبي سپري کردم

کارلوس تهوز ،مهاجم يوونتوس پس از گو لزني
در ديدار مقابل پارما و دعوت شدن به تيم
ملي ،از اتفاقات اخيري که ب رايش رخ داده ،اب راز
خوشحالي کرد .تهوز در جریان دیدار دیشب
تیمش مقابل پارما ،موفق شد  2گول از  7گول
بیانکونریها را به ثمر برساند .همچنین پس
از سه سال و نیم غیبت در تیم ملی ،باالخره

توسط جراردو مارتینو به اردوی آلبی سلسته
دعوت شد.
او در مصاحبه با اسکای اسپورت ایتالیا گفت:
«پیروزی امروز بسیار مهم بود .هفتهی خیلی
خوبی سپری شد .حاال از حضور در تیم ملی
لذت خواهم برد .این مثل یک پاداش ب رای من
بود».



گوارديوال :اميدوارم بايرن به بارسا نخورد

پپ گوارديوال دیروز پس از شرکت در رفراندوم
ايالت کاتالونيا در مصاحبه با خب رنگاران به
دفاع از همتيمي سابق خود پرداخت و اظهار
اميدواري کرد که بايرن و بارسا در يک هشتم
ليگ قهرمانان باهم رو در رو نشوند .پپ
گواردیوال بارسلونا را در  4سال به  14جام مهم
رساند .او که هم اکنون هدایت بایرن را برعهده
دارد ،ترجیح داد تا در این شرایط که بارسا در اوج
قرار ندارد ،بهجای انتقاد از حال و روز بارسا ،از
لوییس انریکه حمایت کند .بارسا فصل گذشته
با هدایت مارتینو هیچ جامی کسب نکرد و در

این فصل نیز پس از شروعی خوب با هدایت
انریکه ،حاال جایگاه خود در صدر جدول را در
اختیار ریال مادرید م یبیند.
گواردیوال گفت« :انریکه در بارسا موفق خواهد
شد .هر چیزی ب رای به نتیجه رسیدن نیاز به
زمان دارد .در فوتبال باید مرحله به مرحله پیش
رفت .گاهی مسیر همواری پی شروی شماست
و گاهی هم اوضاع ،خیلی بد پیش م یرود.
هیچ تیمی در ماه نوامبر قهرمان نشده است.
باید کار کرد و ایمان داشت .فقط امیدوارم که در
لیگ قهرمانان با بارسا روبهرو نشویم».



مرتساکر:قهرماننشدن
در انگليس ،شکست نيست

پر مرتساکر ،مدافع آلماني آرسنال از سال
 2011در اين تيم حضور دارد و تنها يک جام
حذفي را با اين تيم تصاحب کرده است .پیش
از پیوستن به آرسنال ،مرته ساکر سال 2008
با وردر برمن نایب قهرمان آلمان شده بود .او
همچنین تابستان امسال همراه تیم ملی آلمان
قهرمان جام جهانی ب رازیل شد .با این حال،
آرسنال از سال  2004در حسرت قهرمانی لیگ

ب رتر بهسر م یبرد .حس رتی که هر ساله بی شتر
هم م یشود .مرته ساکر در یک مصاحبه گفت:
«در پایان فوتبالم اگر بخواهم به گذشته نگاه
کنم ،از اینکه همراه آرسنال قهرمان لیگ
نشدهام ،احساس شکست نخواهم کرد .به این
مسئله مثل یک شکست نگاه نم یکنم .من
تمام تالشم را م یکنم تا ب رای این مسئله آماده
شوم».



هازارد:چلسي
روياي مرا برآورده ميکند

ن هازارد،هافبک چلسي عنوان کرد که هيچ انگيزهاي ب راي
اد 
پيوستن به ریال مادريد ندارد و قصد دارد فوتبالش را در چلسي
ادامه دهد .شایعات زیادی مبنی بر عالقهی ریال مادرید ب رای
ب هازارد شنیده م یشدند .هازارد ،سال  2012به چلسی پیوست
جذ 
و به بهترین بازیکن چلسی در این  3فصل تبدیل شده است .او
در مصاحبه با کانال پِلَ س گفت« :تصمیم گرفتم که به چلسی
بپیوندم؛ زی را م یخواستم بازی کنم .این سومین فصل حضور من
در اینجاست .نم یدانم که آیا بازیکن کلیدی تیم هستم یا نه،
ولی از بازی کردن در این تیم لذت م یبرم .وقتی لیگ فرانسه را
تماشا م یکنم ،هیچ نوستالژی در ذهنم تداعی نم یشود .به آینده
فکر م یکنم ،نه گذشته .پاریس بازیکنان بزرگی دارد؛ ولی چلسی
بازیکنان با تجربهتری در اختیار دارد .همچنین در لیگ قهرمانان
نیز تجربهی خوبی داریم .هیچگاه نگفتهام که اگر چلسی را ترک
کنم ،به ریال م یروم .تنها باشگاهی که رویایم را برآورده م یسازد،
چلسی است».

نيمار رکورد مسي در بارسا را جابجا کرد

نيمار ،ستارهی ب رازيلي بارسا در اين فصل با
درخشش خود همهی معادالت را در بارسا بههم
زده است .در این فصل ما نیمار دیگری را شاهد
هستیم .نیماری که مشکالت فصل گذشته را
به فراموشی سپرده و تقریبا در هر بازی ب رای
یزند .فصل گذشته نیمار 26
بارسا یک گول م 
بازی در اللیگا ب رای بارسلونا انجام داد؛ اما تنها
 9گول ب رای این تیم به ثمر رساند .در حالی که
در این فصل او پس از گذشت تنها  11هفته،
از آمار گو لزنی خود در فصل گذشته پیشی
گرفته است .نیمار بازی اول بارسا مقابل الچه
را به دلیل مصدومیت از دست داد .در دو بازی
بعدی نیز نیمکتنشین بود؛ اما از بازی چهارم
تا بازی مقابل آلمریا از ابتدا به می دان رفت .نیمار
در  10بازی این فصل خود در اللیگا ،تا کنون

 10گول ب رای بارسا به ثمر رسانده و اگر همین
روند را ادامه دهد ،در انتهای فصل به آمار 37
گول زده خواهد رسید.
او هم اکنون سه گول بی شتر از لیو مسی به
ثمر رسانده است .از سال  2006سابقه نداشته
که در پایان هفتهی یازدهم ،بازیکنی در بارسلونا
بی شتر از مسی گول زده باشد .نیمار در این
فصل تا کنون این معادله را بههم زده است.
او شنبه در مقابل آلمریا در میان تعجب
نیمکتنشین بود؛ اما از نیمهی دوم بهجای
پدرو به می دان رفت و روی پاس سوارز گول
مساوی بارسا را  28دقیقه پس از ورودش به
زمین به ثمر رساند .باید به انتظار نشست و
عملکرد این ستارهی ب رازیلی را در ادامهی فصل
نظاره کرد.



همسر ديماريا :آنخل در يونايتد خوشحال است

همسر آنخل ديماريا ،هافبک منچستريونايتد
عنوان کرد که او از حضور در يونايتد
خوشحال است .جمعه ،پل اسکولز ،اسطورهی
منچستریونایتد عنوان کرده بود که دیماریا از
حضور در یونایتد و بازی تحت هدایت فانخال
خوشحال نیست .ولی با این حال ،همسر دیماریا،

خورخلینا کاردوسو در صفحهی اینستاگرامش
عنوان کرد که گرانترین بازیکن تاریخ لیگ
برتر ،از حضور در شیاطین سرخ خوشحال است.
او نوشت« :شما آزادید که هرگونه دوست دارید
فکر کنید؛ ولی در واقع ،آنخل کامال از حضور در
منچستریونایتد خوشحال است.
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