سرشت نامههای خیالی 2

وقتی آدم بچه است ،آرزوهای بیشماری دارد .حتا اگر کل دنیا را دستمان قرار دهند،
شاید باز هم کافی نباشد .و اینگونه ،یکی از نابترین آرزوهای من از آن زمان ،اکنون
همچون بارقهای در ذهنم باقی مانده است :گمانم هفت یا هشت سالم بود .به گفتهی
مادر ،آن زمان نحیفتر و الغرتر از آن بودم که بتوانم از خودم در برابر هرچیز دفاع
کنم .تخیلم بیکران بود و گویا این تخیالت و آرزوها ،برابر نصف وجودم بودند ،از وجودم
تغذیه میکردند و فکر میکنم دیگر تعجبی نداشت که از خودم بپرسم ،چرا نسبت به
تمام همسن و سالهای خودم ،ریزهتر و نحیفتر بودم.
یادم است ،زمانی که آن دهکدهی پرشور را ترک میکردید و میرفتید طرف کابل ،به
من قول دادید ،از کابل یک اسپ چوبی برایم بیاورید .از زمانی که خانه را ترک کردید،
نمیدانم چند ماه ،نیمی از سال یا یک سال تمام گذشت .در این مدت و خیلی خوب
بهخاطر دارم ،شب و روز مشتاقانه در انتظارت بودم .در واقع در انتظار ...
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سازمان ملل :زنان افغان برای دستیابی
موانع جدی مواجه اند

به حقوقشان ،با

2
ص

وزارت داخله 21 :تن به اتهام دست داشتن
در رویداهای جنایی بازداشت شدند

« 30تا  40درصد جنگ افغانستان جنگ تریاک است»
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صفحه 2

به دنبال تهدید طالبان،
 28مکتب در ننگرهار مسدود شدهاند

اشرف غنی باید تواناییهای
خود را در افغانستان ثابت کند

در حال حاضر ،اشرف غنی در رأس حکومت افغانستان قرار دارد .انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که
نگرانی جامعهی جهانی را بار آورده بود ،اکنون رهبری کشور را به دو کاندیدای پیشتاز انتخاباتی واگذار
نموده است که هردویشان در سطح رهبری دولت قرار گرفتهاند .با این حال ،چالشهای زیادی فراروی
حکومت اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل قرار دارند.
دوشنبه 29 ،سپتامبر ،رییس جمهور اشرف غنی در یک فضای آرام مراسم تحلیف را انجام داد .آیا این به
معنای برقراری ثبات سیاسی در افغانستان است؟
کریم پاکزاد :هنوز خیلی زود است که در این مورد قضاوت صورت گیرد .با این حال ،این یک رویداد مهم در
تاریخ افغانستان است ،بهخصوص آنکه این کشور از زمان شکلگیری جغرافیای کنونیاش از سال  1747به
اینسو ،برای اولین بار شاهد انتقال مسالمتآمیز و صلحآمیز قدرت میباشد .در واقع ،افغانستان حتا پس از
روی کار آمدن نظام جمهوری پس از کودتای سال  ،1973همواره با بحران انتقال قدرت سیاسی مواجه بوده
است و حتا این مسئله به ریختاندن خون میانجامیده است.
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سینما و داعش؛ نگاه فیلمسازان
به اسالمگرایی افراطی

صفحه4

نکوداشت از مدالآور و مخترع جوان،
مصطفی رضایی

مصطفی رضایی ،مخترع جوان کشور در عرصهی علمی ،برای اولین بار در سطح جهان ،سانتریفیوژ چند
محوره را اختراع کرد و مدال نقرهی داوزدهمین جشنوارهی مسابقات بینالمللی اختراعات کرواشیا–زاگرب
را از آن خود کرده است.
به همین خاطر ،جمعی از نهادهای مدنی با همکاری شماری از نهادهای دولتی افغانستان ،نخستین همایش
بزرگ ملی را به هدف تقدیر و تجلیل از اختراعات این مخترع جوان کشور تدارک دیده بودند .این محفل که
در تاالر همایشهای دانشگاه طبی کابل برگزار شد .مقامهای دولتی ،نمایندگان پارلمان ،فعاالن جامعهی
مدنی ،دانشجویان ،استادان دانشگاهها و سایر مدالآوران کشور در عرصههای مختلف از او تقدیر کردند و
در این محفل شرکت داشتند.
مفیدیت اختراع علمی مصطفی رضایی به همهی انسانها در سطح جهان میرسد .مهمترین و اصلیترین
مزیت این اختراع او این است که در دستگاه مذکور ،غنیسازی اورانیوم با سرعت و مقدار بیشتر صورت
میگیرد .باید توجه شود که برای غنیسازی بیشتر اورانیوم ،باید سرعت دوران سانتریفیوژ افزایش یاید.
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پنج قرضدار کابل بانک
به دادستانی معرفی شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور اعالم کرد که پنج
قرضدار کابل بانک رسم ًا به دادستانی معرفی شدهاند .در
خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی اطالعات روز آمده
است ،بر اساس حکم ریاست جمهوری 5 ،تن از مظنونان قضیهی
کابل بانک از سوی پولیس بازداشت و رسم ًا به دادستانی ارتشا
و فساد اداری معرفی شدهاند.
بر اساس این خبرنامه ،این افراد شامل عتیقاهلل ،رییس شرکت
صدیقیار ،محباهلل ،معاون شرکت صدیقیار ،عبدالمجید ،رییس
شرکت سایر مسعود لمیتد و کارمند فعلی کابل بانک نو ،حاجی
محمود ،دکاندار ناحیهی دوم شهر کابل و محباهلل است .این
اقدام پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف به دادستانی
دستور داد که لیست  227نفری قرضداران کابل بانک را
پیگیری کند.
فهرست این افراد را شیرخان فرنود در اختیار دادگاه استنیاف قرار
داده است .دستور مذکور به روز سهشنبه هفتهی روان در نشست
فیصلهی نهایی دادگاه استنیاف کابل در مورد متهمان قضیهی
کابل بانک داده شد .این دادگاه شیرخان فرنود و خلیلاهلل
فیروزی ،رییسان سابق این بانک را هرکدام به  10سال زندان
و پرداخت بیش از پنجصد میلیون دالر محکوم به مجازات کرد.
با آنهم ،هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که مجمعوع ًا چه
تعداد افراد از کابل بانک قرضدار اند .این هم معلوم نیست که
از میان قرضداران ،چه تعداد آنان قرضههایشان را پرداخته و
چه تعداد دیگر هنوز قرضدار باقی ماندهاند .کابل بانک در سال
 ٢٠١٠نسبت دادن حدود  ٩٠٠ميليون دالر قرضهی غیرقانونی
ورشکست شد که قضیهی آن هنوز حل نشده است.

نشستی بین افغانستان،
پاکستان و فرماندهان طالبان
برگزار میشود

اطالعات روز :خبرگزاری رویترز بهتازگی بر اساس یک
سند ،گزارشی را منتشر کرده است که در آن ،حکومت چین
خواستار برگزاری نشستی موسوم به «آشتی و صلح» بین
سران افغانستان ،پاکستان و نمایندگان طالبان شده است.
هدف این پیشنهاد چین ،از سرگیری مذاکرات صلح بین
حکومت افغانستان و طالبان تروریست خوانده شده است.
داوود سلطانزوی ،از اعضای ارشد تیم اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور نیز به رویترز گفته است ،این پیشنهاد یک
اقدام آغازین و خیلی مهم است و در این مورد در فرصت
مناسبی اطالع داده خواهد شد .رویترز به نقل از منابع
گزارش داده است که در حال حاضر اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور این پیشنهاد چین را زیر بررسی دارد.
گفته میشود که به همین دلیل هنوز این پیشنهاد بهطور
رسمی اعالن نشده؛ زیرا رییس جمهور این مسئله را با دقت
کامل بررسی خواهد کرد .آیا طالبان و پاکستان خواستار
شرکت در چنین نشستی هستند ،یا خیر .این اقدام چین
برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان در حالی صورت
میگیرد که این کشور نیز با تهدید پیکارجویان افراطی
مواجه است.
بر اساس گزارش رویترز ،این پیشنهاد چین در جریان
نشست روند استانبول مطرح شده است .اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور در رأس یک هیأت بلندپایهی دولتی در
نشست روند استانبول در چین اشتراک کرد و از آن کشور
خواست که افغانستان را در برقراری صلح و ثبات کمک کند.
چین به این خواست اشرف غنی پاسخ مثبت داد.
با وجود مبارزهی سیزده سالهی نیروهای ناتو علیه تروریزم،
هنوز هم حمالت مسلحانه ،انفجاری و انتحاری طالبان در
کشور بهطور منظم ادامه دارد .انتظار میرود که حکومت
وحدت ملی با برقراری روابط تازه با کشورهای تأثیرگذار
بر حکومت پاکستان ،امنیت و صلح را در کشور برقرار کند.
زیرا مقامهای حکومتی گفتهاند ،النههای تروریزم در
پاکستان اند و این کشور آنان را برای ایجاد ناامنی در
افغانستان ،تمویل و تجهیز میکند .اما این ادعاها از سوی
پاکستان بارها رد شده است .این در حالی است که چندی
پیش وزارت دفاع امریکا نیز اعالم کرد که پاکستان با
استفاده از طالبان ،جنگ نیابتی را علیه افغانستان پیش
میبرد.

کشت کوکنار  7درصد و تولید آن  17درصد افزایش یافت ه است
« 30تا  40درصد جنگ افغانستان جنگ تریاک است»

1اطالعات روز :بر اساس ارائهی آمار تازه از
سوی حکومت و سازمان ملل ،کشت کوکنار در
کشور  7درصد و تولید آن  17درصد افزایش
یافته است .وزارت مبارزه با مواد مخدر و ادارهی
مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل دیروز
در نشست خبری مشترک در کابل ،دلیل اصلی
افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور را
مصروف بودن نیروهای امنیتی در تأمین امنیت
انتخابات گذشته خواندند.
بر اساس این گزارش 209 ،هزار هکتار زمین در
سال  2013در کشور کوکنار کشت شده و این
رقم ،در سال  2014به بیش از  224هزار هکتار
رسیده که افزایش  7درصدی کشت کوکنار را
نشان میدهد .بر اساس گزارش یاد شده ،هنوز
هم  90درصد مواد مخدر جهان در افغانستان
تولید میشود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشست ذکر شده
اعالم کرد ،افغانستان  5500تن مواد مخدر در
سال  2013تولید کرده بود و این رقم در سال
 2014به  6400تن افزایش یافته است .مبارز
راشدی ،سرپرست این وزارت گفت که در حال
حاضر صرف در  15والیت کشور کوکنار کشت
نمیشود.

کشت کوکنار در والیت بلخ در سال  2014محو
شده ،اما والیت سرپل که پیش از این کشت
کوکنار در آن به صفر رسیده بود ،بار دیگر به
کشت کوکنار روی آورده است .راشدی گفت که
 ۸۹درصد کشت کوکنار در  ۹والیت کشور ،از
جمله هلمند ،قندهار ،فراه ،ننگرهار ،نیمروز ،زابل،
لغمان ،کنر و هرات کشت شده است.
هلمند با تولید  ۴۶درصد تریاک ،در صدر فهرست
والیتهای تولید کنندهی تریاک در کشور قرار
دارد ۶۹ .درصد تریاک تولیدی عالوه بر هلمند،
در والیتهای قندهار ،فراه و ننگرهار تولید شده
است .راشدی گفت ،تا زمانی که ارادهی سیاسی
جدی برای محو مزارع کشت کوکنار وجود نداشته
باشد ،افغانستان از شر این پدیدهی بدنام رها
نخواهد شد.
او افزود ،شماری از والیها ،ولسوالها ،فرماندهان
پولیس و رییسان مبارزه با مواد مخدر در برخی
از والیتها نه تنها مانع کشت کوکنار نمیشوند،
بلکه در این زمنیه با دهقانان همکاری دارند .اما
راشدی مشخص ًا در این زمینه از کسی نام نبرد،
ولی گفت ،بعضی از این مقامها در افزایش کشت
کوکنار نیز نقش اساسی دارند.
سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت ،بعضی

دیگر از مقامهای دولتی در قاچاق مواد مخدر
سهم دارند و شمار دیگری از مقامهای دولتی ،از
امر حکومت سرپیچی میکنند .راشدی به حکومت
وحدت ملی پیشنهاد کرد که برای مبارزه با مواد
مخدر ،باید چنین افراد را از وظیفههایشان برکنار
کند.
بر اساس ادعای وزارت مباره با مواد مخدر ،بر
اساس قانون ،کشت کوکنار در کشور جرم است و
کشت کننده باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛
اما دهقانانی که در پیوند به کشت این پدیدهی
خطرناک بازداشت میشوند ،با همکاری والیها و
برخی از مقامهای دولتی در والیتها دوباره رها
میشوند.
یوری فیدوتوف ،رییس ادارهی مبارزه علیه مواد
مخدر و جرایم سازمان ملل در نشست دیروز
گفت ،این سروی نشان دهندهی این است
که برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ،به
یک رویکرد جدید و جامع نیاز است .شماری از
کارشناسان تأکید دارند ،حکومت جدید مبارزهی
جدی را برای محو کشت کوکنار در کشور آغاز
کند.
جنگ تریاک
در نشست دیروز ،باز محمد احمدی ،معین مبارزه

با مواد مخدر وزارت امور داخلهی کشور ،مواد
مخدر را منبع تمویل مهم طالبان تروریست خواند
و گفت ۳۰« :تا  ۴۰درصد جنگ افغانستان ،جنگ
تریاک است» .او افزود ۹۰ ،درصد کشت ،تولید
و قاچاق مواد مخدر در مناطق ناامن والیتهای
کشور صورت میگیرد ۸۰« :درصد این مناطق زیر
کنترول شورشیان مسلح است».
احمدی با انتقاد از لغو قطعهی ویژهی پولیس در
امر مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله تأیید
کرد ،این کار از سوی افرادی انجام شده که در
کشت و تولید مواد مخدر دست دارند .او خواستار
افزایش شمار پولیس مبارزه با مواد مخدر در کشور
شد« :با تشکیل کنونی پولیس ،مبارزه با کشت
کوکنار در کشور دشوار است».
چندی پیش ادارهی ویژهی بازرسی امریکا برای
بازسازی افغانستان (سیگار) اعالم کرده بود ،با
وجود مصرف  ۷.۶میلیارد دالر برای مبارزه با مواد
مخدر در افغانستان ،میزان تولید مواد مخدر در
کشور بیشتر از گذشته شده است .به باور سیگار،
تولید مواد مخدر باعث فساد در دستگاه دولت،
تقویت شبکههای تروریستی و فراهمسازی منابع
مالی برای نیروهای مخالف دولت افغانستان شده
است.

موانع جدی مواجه اند

سازمان ملل :زنان افغان برای دستیابی به حقوقشان ،با

اطالعات روز :دفتر حقوق بشر سازمان ملل
متحد اعالم کرد که زنان افغان هنوز برای
دستیابی به حقوقشان ،با موانع جدی مواجه اند.
این سازمان ابراز امیدواری کرده است که حکوت
وحدت ملی برای حل مشکالت زنان افغان اقدام
کند و انوع خشونت علیه زنان در این کشور را
از بین ببرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اراده و
رویکرد حکومت حکومت وحدت ملی را برای
تأمین حقوق زنان کشور امیداور کننده خوانده؛
اما تأکید کرده است که این حکومت مسئولیت
دارد تا انواع خشونتها علیه زنان را از بین ببرد،
از زنان حمایت و عامالن خشونتها را تنبیه و
مجازات نماید.
این سازمان از حکومت وحدت ملی خواسته که

برای تأمین حقوق زنان ،راههای مؤثر و دوامدار را
در پیش گیرد .رشیده مانجو ،گزارشگر ویژهی دفتر
حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفری هشت
روزه به کشور ،وضعیت  ۹سال گذشتهی زنان و
دختران افغان را بررسی کرده است .او میگوید
که به دالیل زیادی زنان هنوز در موارد زیادی به
حقوقشان دسترسی ندارند و خشونتها علیه زنان
ادامه داشته است.
خانم مانجو روز گذشته در این نشست خبری در
کابل گفت که امروزه مشکالت امنیتی و جو ترس
در افغانستان بر وضعیت زنان و دختران افغان
اثرگذار است .او افزود ،بر اساس یافتههایش ،هنوز
انواع مختلف خشونت علیه زنان و دختران افغان
در زندگی شخصی و اجتماعی آنان وجود دارد.
خشونت توسط مردان علیه زنان ،ازدواجهای

اجباری ،بد دادن ،بدل و قتل زنان بهخاطر جرایم
اخالقی ،خودسوزی زنان ،کشتار هدفمند آنان
و آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در محل
کار و خیابانها از جملهی مشکالتی اند که به
گفتهی خانم مانجو ،هنوز فراراه زنان و دختران
افغان وجود دارند.
اما او افزود ،در پانزده سال گذشته اقدامهای
قانونی برای تأمین حقوق زنان افغان انجام
شده که میتوان از ایجاد کمیسیون حقوق بشر،
وزارت زنان ،وجود خانههای امن و ایجاد قانون
مبارزه با خشونت علیه زنان نام برد؛ ولی هنوز
موانع دیگری وجود دارند که زنان این کشور به
حقوقشان نمیرسند.
به گفتهی او ،سیستم عدلی رسمی کامل نیست
و زنان به آن به اندازهی کافی دسترسی ندارند.

این سیستم جوابگوی مشکالت زنان نیست و
در مواردی گفته شده که فاسد است و زنان به
آن اعتماد نمیکنند .روی همین دلیل ،فشارهای
خانواده و جامعه بر زنان سبب میشود که زنان به
سیستمهای غیررسمی عدلی رو میآورند؛ مانند
جرگهها و شوراهای محلی.
اما به گفتهی او ،شوراهای محلی و جرگهها
تبعیضآمیز اند و باعث بهوجود آمدن مشکالت
میشوند .مانجو ترس زنان از ثبت شکایتها،
فقدان آگاهی زنان در مورد حقوقشان ،نداشتن
امکانات اقتصادی و مادی برای دادخواهی ،نبود
آزادی رفت و آمد برای زنان و دختران و فشارهای
خانوادگی را از عوامل اصلی ادامهی خشونتها
علیه زنان در کشور خواند.

وزارت داخله 21 :تن به اتهام دست داشتن در رویداهای جنایی بازداشت شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخله از بازداشت
 21تن به اتهام دست داشتن رویدادهای جنایی
در کابل و شماری از والیتهای کشور خبر داد.
در خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است ،چهار متهم یک رویداد
جنایی پس از دیدار پدر مقتول با سرپرست وزارت
امور داخله ،از سوی فرماندهی پولیس کابل
بازداشت شدند.
پدر مقتول در دیدار با محمد عمر داوودزی گفته
است که مسعود ،پسر  20سالهاش به روز سهشنبه

هفتهی روان در یک مراسم عروسی در هوتل
استانبول واقع در «پروان سوم» شهر کابل از
سوی چهار تن با ضربات چاقو زخمی شده است
و اکنون در یکی از شفانههای این والیت بستری
است.
سپس سرپرست وزارت امور داخله به پولیس
دستور داده تا هرچه زودتر عامالن این رویداد
را بازداشت و مورد پیگیرد قانونی قرار دهد.
بر اساس خبرنامهی وزارت داخله ،پس از آن
فرماندهی پولیس کابل چهار عامل این رویداد

را بازداشت و پس از بررسیهای ابتدایی ،به
زودترین فرصت به نهادهای عدلی و قضایی
میسپارد.
در خبرنامهی ارسالی دیگر وزارت داخله به
روزنامهی اطالعات روز آمده است ،در  ۲۴ساعت
گذشته در چندین عملیات پولیس  ۱۷تن به اتهام
دست داشتن در رویداهای جنایی بازداشت شدند.
بر اساس این خبرنامه ۷ ،تن در پیوند به قتل،
شش تن در پیوند به دزدی موتر و اموال منزل،
یک تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر ،دو تن در

پیوند به مجروحیت و یک تن دیگر در پیوند به
تجاوز جنسی بازداشت شدهاند.
این افراد از مربوطات والیتهای کابل ،تخار،
هرات و ننگرهار از سوی نیروهای پولیس
بازداشت شدهاند .در خبرنامهی وزارت امور
داخله آمده است ،مظنونین در حال حاضر تحت
بازداشت پولیس قرار دارند و تحقیقات بیشتر از
آنان جریان دارد .بر اساس این خبرنامه ،پولیس
تالشهای خود برای کاهش جرایم جنایی در
سراسر کشور را تشدید بخشیده است.

به دنبال تهدید طالبان 28 ،مکتب در شرق مسدود شدهاند

اطالعات روز :مسئوالن ریاست معارف والیت
ننگرهار در شرق کشور میگویند ،به دلیل
تهدید طالبان تروریست ،دستکم  28مکتب
در این والیت مسدود شدهاند .آصف شینواری،
سخنگوی ریاست معارف این والیت گفت،
طالبان از سه روز به این طرف دانشآموزان و
آموزگاران مکتبهای ولسوالی دهباالی والیت
ننگرهار را تهدید میکنند که به مکتب نروند.
به گفتهی او ،به دلیل این تهدید ،دانشآموزان

و آموزگاران  28مکتب و یک انستیتوت
آموزشهای فنی و مرکز تربیت معلم به درس
رفته نمیتوانند .شینواری گفت ،گروه طالبان
برای رفع این تهدید ،خواهان تغییر برخی از
مسئوالن امنیتی در این والیت ،رهایی تعدادی
از زندانیانشان و تهیهی دارو و مواد خوراکی
برای طالبان شدهاند.
او از حکومت خواست که برای حل این
مشکالت اقدامهای الزم را روی دست گیرد .در

همین حال ،فضل احمد شیرزاد ،فرمانده پولیس
ننگرهار گفت ،بهدنبال بازداشت دو عضو گروه
طالبان توسط نیروهای امنیت ملی ،این گروه به
محل رفته و مانع رفتن آموزگاران به مکتبها
شدهاند.
فرمانده پولیس ننگرهار گفت ،طالبان تهدید
کردهاند که اگر این افراد آزاد نشوند ،به آموزگاران
اجازهی رفتن به مکتبها را نمیدهند .اما او
افزود ،در حال حاضر ریشسفیدان و بزرگان

محل برای حل این مشکل وارد عمل شدهاند و
تالش میکنند این تهدید را رفع کنند.
این نخستین بار نیست که طالبان مانع رفتن
دانشآموزان و آموزگاران به مکتب میشوند.
پیشتر نیز طالبان در ولسوالی شیندند والیت
هرات در غرب کشور دانشآموزان مکتبها،
بهویژه دانشآموزان دختران را تهدید کرده بودند
که دیگر به مکتب نروند .بهدنبال آن نزدیک به
صد مکتب در این ولسوالی مسدود شدند.

بحث اعضای مجلس روی تعدیل قانون معادن ،بینتیجه پایان یافت

اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان
در نشست دیروز این مجلس روی تعدیل
قانون معادن کشور ،به نتیج های نرسیدند.
طرح تعدیل قانون معادن بهتازگی از سوی
حکومت به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده
است .کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس نمایندگان دیروز این طرح را به نشست
عمومی این مجلس ارائه کرد.
عبیداهلل رامین ،عضو این کمیسیون گفت که
حکومت در پیشنهاد تازهی خود خواستار

حذف مادهی  ۴۸قانون معادن از سوی مجلس
نمایندگان شده است .او افزود که اعضای
کمیسیو ن مشترک مجلس نمایندگان در این
زمنیه با هم بحث و رایزنی کردند ،اما اختالف
نظر وجود داشت و آنان به توافق نهایی دست
نیافتند.
رامین افزود ،حکومت حذف مادهی  ۴۸قانون
معادن را با استناد به مادهی  ۹و  ۴۲قانون
اساسی پیشنهاد کرده است .در مادهی ۴۸
قانون معادن ۵ ،درصد عواید از طریق ایجاد

یک کد ویژه به والیتی اختصاص داده شده که
معدن در آن والیت قرار دارد و منع واگذاری
قرارداد به دست دوم گنجانیده شده است.
برخی از نمایندگان مجلس طرفدار طرح
پیشنها د حکومت بودند و شمار دیگر
نمایندگان با این طرح مخالفت شدید نشان
دادند .شماری از نمایندگان مجلس خواستار
بازنگری جدی قانون معادن شدند و گفتند که
در این قانون بحث مالیات به نفع شرکتها
سنجیده شده و این جفای بزرگی در حق مردم

است.
حاجی قربان کوهستانی گفت ،در قرارداد
معدن حاجیگگ بامیان ۹۵ ،درصد سود آن
به شرکت و  ۵درصد سود به مردم میرسد که
این جفا در حق مردم است .اعضای مجلس
پس از رایزنیهای زیاد روی طرح تعدیل این
قانون به نتیجهای نرسیدند و این طرح دوباره
به کمیسیو ن مشترک مجلس ارجاع شد .قانون
معادن در  ۲۰فصل و  ۱۱۷ماده اوایل سال
روان از سوی مجلس تصویب شده بود.
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اشرف غنی باید
تواناییهای خود را در افغانستان ثابت کند

گفتوگو با کریم پاکزاد ،پژوهشگر در انستیتیوت روابط بینالملل و استراتژیک ( )IRISو کارشناس مسایل افغانستان
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع :روزنامهی آنالین ژول پرس
در این مورد باید گفت که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک
ناامیدی برای مردم این کشور و بخشی از افکار عمومی جامعهی جهانی
بود .در حقیقت ،در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل
برگزار شد ،بر اساس یک نظرسنجی ،مردم افغانستان به شکل گسترده
در انتخابات شرکت نموده بودند .همه به این باور بودند که افغانستان
بهزودی دارای یک رییس جمهور خواهد شد که قدرت را به شکل
مسالمتآمیز تصاحب میکند .در حالی که در دور دوم انتخابات
بهخاطر تقلبهای گسترده در روند رایدهی ،وضعیت به گونهی
دیگری رقم خورد .برنده شدن اشرف غنی ،مورد اعتراض عبداهلل
عبداهلل قرار گرفت .در واقع شکست عبداهلل عبداهلل در دور دوم
انتخابات در مقابل اشرف غنی ،دور از تصور بود؛ چون عبداهلل
عبداهلل در دور اول انتخابات  45درصد کل آرا را بهدست آورده بود
و عالوه بر آن ،تمام کاندیداهایی که در دور اول انتخابات در ردههای
سوم ،چهارم و پنجم قرار گرفته بودند و در انتخابات شکست خورده بودند،
در دور دوم انتخابات از وی حمایت مینمودند؛ در حالی که اشرف غنی
در دور اول  31.6درصد کل آرا را به خود اختصاص داده بود .شمارش
آرای دور دوم انتخابات مورد اعتراض عبداهلل عبداهلل قرار
گرفت .طرفداران وی حتا تهدید به ایجاد یک
حکومت موازی نمودند.

در حال حاضر ،اشرف غنی در رأس حکومت افغانستان
قرار دارد .انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که نگرانی
جامعهی جهانی را بار آورده بود ،اکنون رهبری کشور را
به دو کاندیدای پیشتاز انتخاباتی واگذار نموده است که
هردویشان در سطح رهبری دولت قرار گرفتهاند .با این
حال ،چالشهای زیادی فراروی حکومت اشرف غنی و
عبداهلل عبداهلل قرار دارند.
دوشنبه 29 ،سپتامبر ،رییس جمهور اشرف
غنی در یک فضای آرام مراسم تحلیف را انجام
داد .آیا این به معنای برقراری ثبات سیاسی در
افغانستان است؟
کریم پاکزاد :هنوز خیلی زود است که در این مورد قضاوت
صورت گیرد .با این حال ،این یک رویداد مهم در تاریخ
افغانستان است ،بهخصوص آنکه این کشور از زمان
شکلگیری جغرافیای کنونیاش از سال  1747به اینسو،
برای اولین بار شاهد انتقال مسالمتآمیز و صلحآمیز قدرت
میباشد .در واقع ،افغانستان حتا پس از روی کار آمدن
نظام جمهوری پس از کودتای سال  ،1973همواره با
بحران انتقال قدرت سیاسی مواجه بوده است و حتا این
مسئله به ریختاندن خون میانجامیده است.
در این مورد باید گفت که انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان یک ناامیدی برای مردم این کشور و بخشی از
افکار عمومی جامعهی جهانی بود .در حقیقت ،در دور اول
انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل برگزار شد ،بر
اساس یک نظرسنجی ،مردم افغانستان به شکل گسترده
در انتخابات شرکت نموده بودند .همه به این باور بودند که
افغانستان بهزودی دارای یک رییس جمهور خواهد شد
که قدرت را به شکل مسالمتآمیز تصاحب میکند .در
حالی که در دور دوم انتخابات بهخاطر تقلبهای گسترده
در روند رایدهی ،وضعیت به گونهی دیگری رقم خورد.
برنده شدن اشرف غنی ،مورد اعتراض عبداهلل عبداهلل
قرار گرفت .در واقع شکست عبداهلل عبداهلل در دور دوم
انتخابات در مقابل اشرف غنی ،دور از تصور بود؛ چون
عبداهلل عبداهلل در دور اول انتخابات  45درصد کل آرا را
بهدست آورده بود و عالوه بر آن ،تمام کاندیداهایی که
در دور اول انتخابات در ردههای سوم ،چهارم و پنجم
قرار گرفته بودند و در انتخابات شکست خورده بودند ،در
دور دوم انتخابات از وی حمایت مینمودند؛ در حالی که
اشرف غنی در دور اول  31.6درصد کل آرا را به خود
اختصاص داده بود .شمارش آرای دور دوم انتخابات

مورد اعتراض عبداهلل عبداهلل قرار گرفت .طرفداران وی
حتا تهدید به ایجاد یک حکومت موازی نمودند .لذا در
افغانستان وضعیتی پیش آمده بود که این کشور دارای دو
رییس جمهور شده بود ،وضعیتی که برای جامعهی جهانی
و بهخصوص ایاالت متحدهی امریکا غیرقابل قبول بود.
جان کری ،وزیر امور خارجهی ایاالت متحدهی امریکا سه
بار به افغانستان سفر کرد و سرانجام هردو نامزد را قانع
ساخت که انتخابات را کنار بگذارند ،روی تقسیم قدرت به
توافق برسند و یک حکومت وحدت ملی تشکیل دهند.
مردم افغانستان در مقابل این بیعدالتی چه
واکنشی نشان دادند؟
کریم پاکزاد :آرای مردم افغانستان هیچ به حساب نیامد
و شمار نشد .روی همین دلیل بود که بعضی جوانان و
جامعهی مدنی ،این توافق را که در آن به آرای آنها
بیاحترامی صورت گرفته بود ،مورد اعتراض قرار دادند .در
همین حال ،اکثر مردم افغانستان این توافق را پذیرفتند؛
چون آنها از به میان آمدن یک بحران دیگر میترسیدند.
در حال حاضر مردم افغانستان از اینکه برای بار دوم به
دام تنشهای داخلی نیفتادند ،راضی میباشند.
آیا تقسیم قدرت میان اشرف غنی و عبداهلل
عبداهلل ،پایدار خواهد بود؟
کریم پاکزاد :هنوز بسیار زود است که در این مورد چیزی
گفته شود .در واقع ،تقسیم قدرت میان دو فردی که تفاوت
کامل شخصیتی با هم دارند ،صورت گرفته است.
عبداهلل عبداهلل از داخل کشور برخاسته است .وی در
مقاومت ضدنیروهای اتحاد جماهیر شوروی تا جنگ علیه
گروه طالبان در کنار فرمانده مسعود حضور داشته است.
برخالف آن ،اشرف غنی از غرب برگشته است .وی یک
اقصاددان است و کارمند سابق بانک جهانی میباشد .او
پس از سقوط رژیم طالبان به افغانستان برگشته است.
وی در نخست ،به عنوان مشاور در دفتر سازمان ملل
متحد در کابل نقش ایفا کرد و سپس در کابینهی حامد
کرزی به عنوان وزیر برگزیده شد .از نگاه سیاسی ،اشرف
غنی بیشتر ادامه دهندهی سیاستهای کرزی میباشد،
در حالی که عبداهلل عبداهلل مخالف رییس جمهور وقت
بود ،بهخصوص به دلیل سیاستهای وی در قبال طالبان.
اشرف غنی بیشتر طرفدار مذاکره با شورشیان میباشد؛
در حالی که عبداهلل عبداهلل نمیخواهد به حول نقطهای
بچرخد که طی سالهای اخیر هیچ نتیجهای نداده است.

در حال حاضر باید منتظر باشیم .اولین قضاوت ،پس از
معرفی وزیران کابینه صورت خواهد گرفت .هردوی آنها
وعده دادهاند که افراد متخصص و جوانان توانا را برای
وزارتخانهها معرفی میکنند .دیده شود که آنها به
وعدههایشان عمل میکنند یا ما دوباره به تقسیم قدرت
با فرماندهان جنگی برخواهیم خورد؟
دست دراز کردن به سوی طالبان چه نتیجهای
در پی خواهد داشت؟
کریم پاکزاد :بدون شک ،اشرف غنی بهطور مخفی
مأموران خویش را در میان طالبان خواهد فرستاد و یک
روند مخفی را در پیش خواهد گرفت .ما خواهیم دید
که وی خودش از روی آن پرده برخواهد داشت .بهطور
رسمی ،طالبان هرگونه مذاکره با دولت را رد میکنند.
تا زمانی که نیروهای خارجی در خاک افغانستان حضور
داشته باشند ،موضع آنها تغییر نخواهد کرد.
اقتصاد ،سیاست ...کدام یک از اینها در آیندهی
نزدیک برای حکومت چالشآفرین خواهد شد؟
کریم پاکزاد :پرسش امنیت تنها متوجه گروه طالبان نیست.
گاهی ،بخش بزرگی از ناامنیها از سوی باندهای مافیایی
که در تمام نقاط کشور حضور دارند ،سر میزند .مردم
افغانستان برای تأمین امنیت ،تا این سطح توقع دارند.
همچنان ،فساد چالش دیگری است که رییس جمهور
اشرف غنی با آن مواجه میباشد .دستگاه قضایی آنقدر به
فساد آغشته است که حتا مردم افغانستان مجبور میشوند
برای حل منازعاتشان ،به گروه طالبان مراجعه کنند .در
دستگاه حکومتی ،در تمام بخشهای آن فساد وجود دارد.
ما منتظریم که وضعیت تغییر کند و رییس جمهور اشرف
غنی یک ادارهی سالم را به میان آورد .از نگاه اقتصادی،
افغانستان به تجارت و کمکهای خارجی وابسته است.
یک بخش بزرگ بودجهی افغانستان توسط کمکهای
خارجی تأمین میشود .افغانستان باید قادر به پیشرفت
[اقتصادی] شود .دولت جدید باید موانعی را که فراروی
پیشرفت اقتصادی افغانستان قرار دارند ،از راه بردارد.
همچنان اقتصاد افغانستان به دلیل اینکه راه مستقیم به
بحر ندارد ،وابسته به روابط با دولت پاکستان میباشد.
در حال حاضر روابط با مقامهای پاکستانی چندان خوب
نیست .اکنون افغانستان در زمینههای گوناگون انتظارات
بزرگی از دولت دارد.
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بررسی جدید

گزارشهای نشر شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخد و ادارهی مبارزه
با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان میدهد که تولید تریاک در
سال  1393نسبت به سال  1392هفده درصد افزایش داشته است .مقامهای
وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند که چون نیروهای امنیتی امسال مصروف
تأمین امنیت انتخابات بودند و کمتر به کشت و تولید مواد مخدر توجه نشده،
کشت و تولید این پدیدهی خانمانسوز افزایش یافته است .این به این معنا
است که افزایش هفد ه درصدی تولید مواد مخدر در کشور ،یکی از هزینههای
انتخابات روشن و شفاف میباشد که در آن حتا به حریم خصوصی گوسفندان
نیز تجاوز شد .از سوی دیگر ،میتوان به عالقهی مردم به کشت و تولید
مواد مخدر توجه نمود .مردمی که هم نماز میخوانند ،هم مسجد میروند،
هم از عاید مواد مخدر به حج میروند و شیطان را با سنگچل میزنند و
برمیگردند ،قربانیها میکنند و از سوی بقیهی مردم ،احترام و نکوداشت
هم میشوند .باری از زبان یکی از هلمندیان شنیده بودم که آنها نزد مراجع
فتوا برای استفتا رفته و جواز کشت تریاک را مستقیم ًا اخذ نمودهاند .به خیالم
استداللشان این بود که «کشت تریاک معمول است .اگر ما به کشت آن
مبادرت نورزیم و بهجای آن گندم بکاریم ،ضرر میکنیم؛ چون عاید گندم
نسبت به تریاک کم است .بنا ًء ،از لحاظ شرعی جواز دارد که تریاک بکاریم؛
چون شرع شریف با ضرر مردم سازگار نیست» .تولید تریاک حتا در باورهای
دینی مردم ریشه دوانده و نباید توقع داشت که به این زودی ،کشت و تولید
مواد مخدر ،ریشهکن شود .اما خدا خیر بدهد وزارت مبارزه با مواد مخدر را
که در این زمینه روشنی انداخته و راهحلی برای حکومت جدید ارائه داده
است .وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که متأسفانه مقامهای بلندپایهی
حکومت در افزایش کشت و تولید مواد مخدر دست دارند و از حکومت جدید
میخواهد که دستهای مقامها را از تشویق کشت و تولید مواد مخدر کوتاه
کند .آقای وزیر مبارزه با مواد مخدر عرض مینماید که باید مقامهای محلی،
مثل والیها ،ولسوالها ،نهادهای مبارزه با مواد مخدر هر والیت و به حکومت
مرکزی پاسخگو شوند .از آنها باید خواسته شود که گزارش فعالیتهای
مبارزه با مواد مخدر خویش را ساالنه یا در هر بازهی زمانی که الزم است،
به حکومت ارائه کنند .حکومت هم گزارشها را بررسی نموده و فعالیتهای
آنها را با توجه به امکانات و شرایط موجوده ،سنجش نموده و تصمیمهای
بعدی را بگیرد .این به این معنا که بهطور مثال ،از والی هلمند بپرسد که
چرا  25درصد کل مواد مخدر در والیت هلمند کشت و تولید میشود؟ البته
قبل از آن الزم است که از دشمنان مردم و بشریت تعریف دقیقی شود و
در برخور د با آنها از هیچ مالحظهای کار گرفته نشود .آنکه تریاک کشت
میکند ،آنکه تریاک را تولید میکند و آنکه تریاک را قاچاق میکند ،همه و
ی اند و نه مخالفان سیاسی .این
همه جزو دشمنان مردم اند .نه برادران ناراض 
را از آن جهت گفتم که نقش طالبان در افزایش کشت و تولید مواد مخدر،
بارز است و مواد مخدر یکی از راههای تمویل طالبان میباشد .من شخص ًا
حداقل یک چیز را از طالبان یاد گرفتهام .برای فلج کردن یک جامعه یا یک
ی که توان مقابله و
گروه ،راههای تغذیهی آنها را باید قطع کرد؛ در صورت 
برخورد مستقیم با آنها وجود نداشته باشد.
حتم ًا فکر میکنید که مرا چه شده که چنین شدهام؟ توضیح میدهم .ما
سالهاست افتخار بزرگترین تولی د کنندهی مواد مخدر را داریم .برای مبارزه
علیه مواد مخدر ،یک وزارت ایجاد کردهایم .کار این وزارت ،خشکاندن
ریشههای تولید مواد مخدر میباشد .هرقدر برای مردم استدالل کنیم که
تریاک نکارند ،مردم گوش نمیکنند .آنها بهمراتب بهتر از ما میفهمند که
کشت تریاک خوب نیست؛ اما آنها بدی آن را با عاید حاصله از کشت و تولید
آن مقایسه میکنند .پلهی عایدات مواد مخدر سنگینی میکند .خاطرشان از
طرف دولت جمع است که خطری برای آنها ایجاد نمیکند؛ چون اگر دولت
جدی برخورد کند ،در نهایت مزارع تریاک را نابود و تولیدات آنها را به
آتش میکشد .به خودشان که کاری ندارد .در کنار حکومت ،دم و دستگاهی
چون طالبان وجود دارد که اگر آنها تریاک نکارند و به طالبان عش ر ندهند،
نه تنها تریاک را از دست میدهند ،که زندگی خود و خانواد هیشان نیز به
خطر میافتد .پس کشت میکنند و تولید میکنند و به مافیایی میفروشند
که سمت خوبی در حکومت دارد .یا بهتر است بگویم ،حکومت ما ،حکومت
تریاکپرور است! خُ وب ،با یک چنین حکومت ،شما توقع دارید من حالم خوب
باشد و حرف حساب بگویم؟ از من توقع نداشته باشید .راهحل همان است که
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته است .اگر ارادهی مبارزه علیه مواد مخدر
وجود دارد ،بهانه و دایر کردن ورکشاپهای مبارزه با مواد مخدر ،ره به جایی
نمیبرد .مردم هم نمیخواهند بفهمند که کشت و تولید مواد مخدر از منظر
ش دیگری که شما سراغ دارید ،حرام است .فقط
قانون ،اخالق ،شرع و هر ارز 
باید زور گفت و مقتدرانه علیه مواد مخدر شامل شد .مالحظههای خانوادگی
هم باید کنار گذاشته شود ،یعنی نشود که مثل قضیهی کابل بانک ،یک دزد
را در زندان بیاندازد و از دزد دیگر برای حکومتداری خوب ،خواهان مشاوره
شود .باید هرچه قاچاقبر است ،در لیست سیاه حکومت قرار بگیرند.
این یک بررسی تازه بود که خدمت شما چیز شد!
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نکوداشت از مدالآور
و مخترع جوان،
گزارش :علی شیر شهیر

وقتی آدم بچه است ،آرزوهای بیشماری دارد .حتا اگر کل دنیا را دستمان قرار دهند،
شاید باز هم کافی نباشد .و اینگونه ،یکی از نابترین آرزوهای من از آن زمان ،اکنون
همچون بارقهای در ذهنم باقی مانده است :گمانم هفت یا هشت سالم بود .به گفتهی
مادر ،آن زمان نحیفتر و الغرتر از آن بودم که بتوانم از خودم در برابر هرچیز دفاع کنم.
تخیلم بیکران بود و گویا این تخیالت و آرزوها ،برابر نصف وجودم بودند ،از وجودم تغذیه
میکردند و فکر میکنم دیگر تعجبی نداشت که از خودم بپرسم ،چرا نسبت به تمام
همسن و سالهای خودم ،ریزهتر و نحیفتر بودم.
یادم است ،زمانی که آن دهکدهی پرشور را ترک میکردید و میرفتید طرف کابل ،به
من قول دادید ،از کابل یک اسپ چوبی برایم بیاورید .از زمانی که خانه را ترک کردید،
نمیدانم چند ماه ،نیمی از سال یا یک سال تمام گذشت .در این مدت و خیلی خوب
بهخاطر دارم ،شب و روز مشتاقانه در انتظارت بودم .در واقع در انتظار آن اسپک چوبی
که خدا میداند چه آرزوهای قشنگی و چه تصوری از آن ،در ذهنم نقش بسته بود .دلم
میخواست با آن اسباب بازی کوچک ،کل دنیا را بگردم .البته که تصور داشتن همچون
بازیچهای ،مرا سرتاپا غرق شادی و امید میکرد .در دلم گفته بودم ،با آن حیوان کوچولو
و دوستداشتنی ،بروم گرد مزرعهی گندم بگردم ،بروم کنار جوی ،کنار رودخانه و الی
اشیای تاریک جنگلها و گلهای خودرویی که زمین را آکنده میکردند ،خیالپردازی
میکردم که زین اسپم را با گلهای قاصدک بیارایم ،سرش را با تاجی از گلهای شبدر
بیارایم و ...به هرحال ،در آن زمان ،هیچ امیدی که بتواند مرا بیشتر از پیش به زندگی
امیدوار کند ،جز داشتن یک اسپ چوبی نبود .آنهم وقتی کالمهای مهربانانهی مادر،
توصیفات شگرف و دوستداشتنیاش از صفات زایندهی آن ،زیر سقف خانه میپیچید .به
هرحال ،بهرغم آن همه زمان درازی که گذشت ،اما من نه تنها که به آرزوی خود نرسیدم،
بلکه شاهد اولین اتفاق ناگوار زندگیام بودم:
هنوز یکماه و نیمی از آمدنت نگذشته بود ،من دیگر نه اسپ چوبی داشتم و نه هیچ
اسباب بازی که بتواند دل یک بچهی خیاالتی و زودرنج را خوش کند ،روزی که دقیق
بهخاطر ندارم ،به کدام مناسبت جمعی از مردان دهکده جلو خانه تجمع کرده بودند ،من
به جرم نافرمانی از دستور شما ،مجبور شدم راه درازی را با پای لخت ،بدوم .ولی با آنهم،
هرگز باورم نمیشد از سوی شما مواخذه شوم .برای همین ،در نیمهی راه (وسطهای
دهکده ،روی سرک خاکی) سرانجام از نفس افتادم .ایستادم و دیدم که شما با سماجت،
همچنان مرا تعقیب میکنید .آخر این خیلی مسخره بود .تصور کن وقتی یک مردی در
سن  45سالگی با پیجامهی آهارزده و صورت خشمآلود ،دنبال یک پسربچهی هشتساله
با سماجت تمام خیز میزند .ولی آنچه بعداً اتفاق افتاد ،انگار همچون سیل ویرانگر بود
که تمام تعلقات ،باورها ،حس لذتجویی و تمام گرایشاتم را نسبت به همهچیز عوض
کرد :من ایستاده بودم ،بدنم میلرزید و پاهای باریکم دیگر توان خیززدن و فرار نداشتند.
صدای قلبم را بهخوبی میشنیدم که مثل ُپتک کوبیده میشد .جلو چشمانم را غباری از
سیاهی و ترس و وحشت فرا گرفته بود .ولی عجب قلبی داشتم که هرگز باور نمیکرد.
وقتی اولین سیلی را به صورتم نواختی ،دنیا همه جلو چشمانم تاریک شد ،دومین و سومین
سیلی و از بس یادآوری این اتفاق بر من سنگینی میکند ،بیشتر از این چیزی بهخاطر
نمیآورم .ولی میدانید پدر! وقتی داشتم جیغ میزدم و فریاد میکشیدم ،حقیقت ًا بهخاطر
دردی نبود که از کوبیدن پنجههای شما به صورتم احساس میکردم .نه نه ،هرگز؛ گریهام
فقط بهخاطر غروری بود که اکنون شکسته بود .گریهام برای باورم بود که اکنون با
پس نگاههای یک مرد منفور دهکده
بیرحمی خُ رد و نابود شده بود و آن همه بیقراری از ِ
که شاهد این ماجرا بود و با آن دهان گنده و سبیل مسخرهاش از بلندای راه میخندید،
همه شرارهی سوزندهای بودند که تا مغز استخوان دردم میداد .ولی مطمئنم تو با آن
غرور ،هیبت و تصور مردانهای که داشتی ،فکر نمیکردی ممکن است یک پسربچهی
هشتساله هم ممکن است غروری از خودش داشته باشد که بهخاطر شکستنش ،بخواهد
گریه کند .اما غروری که در من بود ،با آن غرور هیبتناک تو ،خیلی تفاوت داشت پدر!
آنچه در من بود ،یک غرور انسانی بود :میدانی پدر! در همان سنین کوچکی ،با انگیزه و
اعقتاد کامل فکر میکردم ،من فقط یک انسانم و هیچ انسان دیگر ،از من باالتر نیست.
ولی با آن سیلیهایی که تقدیمم کردی ،دیگر فهمیدم ،چیزی باالتر از انسان بودن من
هم وجود دارد و آن خشم و غضب و کتک است که به من این نکته را بازگو میکند ،باید
تحت امر کسی باشم که پسر او هستم .این دردناکترین حادثهی زندگی من بود و اکنون
جزئیات آن را مثل اتفاق دیروزم ،بهخاطر دارم.
احساس میکنم ،از آن پس جرئت کافی نداشتم که بخواهم از شما چیزی را طلب کنم.
دیگر آرزوی داشتن آن اسپک چوبی با نگارهها و دسته گلهای قاصدک که میبایست
آرایشش میکردم ،مرده بود ،رفته بود جایی که هرگز آرزوی داشتنش را نمیکردم .و تا
جایی که بهخاطر میآورم ،از آن حادثه به بعد ،هرگز چیزی را از شما طلب نکردم .از آن
پس ،آنچه بود ،آنچه در ذهنم نقش میبست ،آنچه در موردش خیالپردازی میکردم،
تنها و تنها مال خودم بود و مربوط به خودم که در گوشهای ،در خلوت یک روز آفتابی یا
در نیمهشب برفی یا هم زیر لحافی که رویم میکشیدم ،با جزئیات آن را طراحی میکردم.
اکنون نتیجه میگیرم ،اولین حادثهی زندگیمان که میان من و تو فاصله انداخت ،همین
اتفاق بهظاهر کوچک بود .ولی شاید شما تا حاال این مسأله را درک نکنید و اگر بخواهم
جلو شما آن خاطرهی تلخ را بازگو کنم ،شاید اص ًال بهخاطر نیاورید .هنوز شاید نمیدانید
چرا از بوی کچالوی خام ،بدم میآید؟ چون ظهر همان روز وقتی با چشمان اشکآلود و
با آرزوهای کام ًال فروریخته به خانه برگشتم ،مادر عزیزم داشت کچالوهای درون سینی
را پوست میکرد.

مصطفی رضایی ،مخترع جوان کشور در عرصهی علمی،
برای اولین بار در سطح جهان ،سانتریفیوژ چند محوره
را اختراع کرد و مدال نقرهی داوزدهمی ن جشنوارهی
مسابقات بینالمللی اختراعات کرواشیا–زاگرب را از آن
خود کرده است.
به همین خاطر ،جمعی از نهادهای مدنی با همکاری
شماری از نهادهای دولتی افغانستان ،نخستین همایش
بزرگ ملی را به هدف تقدیر و تجلیل از اختراعات این
مخترع جوان کشور تدارک دیده بودند .این محفل که
در تاالر همایشهای دانشگاه طبی کابل برگزار شد.
مقامهای دولتی ،نمایندگان پارلمان ،فعاالن جامعهی
مدنی ،دانشجویان ،استادان دانشگاهها و سایر مدالآوران
کشور در عرصههای مختلف از او تقدیر کردند و در این
محفل شرکت داشتند.
مفیدیت اختراع علمی مصطفی رضایی به همهی
انسانها در سطح جهان میرسد .مهمترین و اصلیترین
مزیت این اختراع او این است که در دستگاه مذکور،
غنیسازی اورانیوم با سرعت و مقدار بیشتر صورت
میگیرد .باید توجه شود که برای غنیسازی بیشتر
اورانیوم ،باید سرعت دوران سانتریفیوژ افزایش یاید .این
کار مشکل و نیازمند سرعت بیشتر میباشد .با استفاده
از دستگاه اختراع شده توسط مصطفی رضایی ،با
سرعت دوران کم ،میتوان عملیهی غنیسازی صورت
میگیرد .عالوه بر این ،در سایر امور آزمایشگاهی نیز
عمل جداسازی را باسرعت بیشتر انجام میدهد.
سخنرانان این همایش ضمن تقدیر و تشویق این جوان
فرهیخته ،از دولت خواستند که به جوانان و نیروی آنان
اهمیت بیشتر داده شود.
تیمور شاه اسحاقزی ،معین جوانان وزارت اطالعات و
فرهنگ در این همایش گفت :افتخاری که مصطفی

خلق کرده است ،تنها مربوط افغانستان نیست ،بلکه
مربوط تمام جهان میشود .ما در افغانستان مخترعان
گمنام زیادی داریم؛ اما به دلیل توجه نشدن به استعداد و
نیروی آنها ،این مغزها به بیرون از کشور فرار کردهاند.
دکتر سردار محمد رحیمی در این نشست پیام تبریکی
معاون دوم ریاست اجرای ی را خواند .محمد محقق ،معاون
دوم اجرایی در پیام خویش گفته است ،افغانستان به یک
نیروی تازه نیازمند است این نیرو باید تقویت شود.
عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی رییس جمهور اختراع
آقای رضایی را یک افتخار بزرگ در جامعهی بشریت
دانست و گفت که دولت وحدت ملی افغانستان جوانان
را به دیدهی قدر دیده و آنها را مورد حمایت قرار خواهد
داد .حمیرا نعمتی ،عض و مجلس سنا پیام تبریکی مجلس
سنا را به مناسبت این افتخار خواند و تقدیرنامهی
مجلس بزرگان را به آقای رضایی اهدا کرد.
در اخیر مصطفی رضایی صحبت کرد و گفت ،خوشحالم
که باعث خوشحالی شما شدهام .او حرفهایش را با
طرح این سوال که «اختراع چیست؟» آغاز کرد .وی
در پاسخ به این سوال گفت« :اختراع راهحل تخنیکی در
مورد پیشبرد زندگی است .علم و دانش برای پیشبرد
زندگی کمک میکند .جامعه باید همصدای علم باشد.
مردم باید علم را دوست داشته باشند .آقای رضایی
افزود ،در کشور باید برای پرورش علم بسترسازی شود.
این کشور مخترعپرور باشد و مسئوالن کشور باید به
مخترعان کشور اعتماد کنند و آنان را مورد توجه قرار
دهند» .او در آخرین سخنان خود افزود ،در مسابقات
کوریای جنوبی ،سویس و امریکا شرکت خواهد کرد و
مدالهای دیگری را نیز برای کشورش به ارمغان خواهد
آورد.
زندگی و کارنامهی مصطفی رضایی

مصطفی رضایی ،فرزند حاجی قاسم علی در سال 1368
در مشهد ایران بهدنیا آمده است و دوران کودکی خویش
را در مشهد ایران سپری کرده است .تحصیل دورهی
مکتب خویش را در مدرسههای قایم و جمال آن شهر
به انجام رسانده است.
مصطفی رضایی بعد از سپری کردن آزمون کانکور در
دانشگاه فردوسی مشهد در رشتهی مهندسی میکانیک
درس خوانده است .ذهن خالق و شایستگیهای
مصطفی در دورهی دانشگاه مورد توجه مسئولین
کانون مخترعان ایران قرار میگیرد و عضویت کانون
مخترعان ایران را حاصل میکند.
مصطفی در دورهی تحصیل در دانشگاه ،با کارگری
پدرش را در تأمین معشیت خانواده و هزینهی تحصیلش
یاری میکند و برعالوه ،دانشآموزان مهاجر همنوطنش
را هم آموزش داده است.
خالصهای از کارنامه و افتخارات مصطفی
 -1عضویت در اتحادیهی اسالمی دانشگاهیان
افغانستان در مشهد
 -2برگزار کنندهی چندین دور ه کارگاه کارآفرینی در
دانشگاه فردوسی
 -3تدریس برای دانشآموزان محروم
 -4عضو فعال انجمن علمی ،مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
 -5انتخاب به عنوان ستارهی هجرت سال 1389
 -6انتخاب به عنوان چهرهی ماندگار سال  1391از
طرف سازمان ملل
 -7شرکت در چهل و یکومین مسابقات بینالمللی
اختراعات سویس -ژنو
 -8دارندهی مدال نقرهی داوازدهمین جشنوارهی
مسابقات بینالمللی اختراعات کرواشی -زاگرب
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وضعیت اسفبار موسیقی در افغانستان
هنرموسیقیبایدمسلکیباشد،نهآماتوری
عزیز سیرت ،آهنگساز و آوازخوان

یادداشتهایسخیدادهاتف

اجر شما با من
ِ

ایجاد برنامهی «ستارهی افغان» توسط یکی از رسانههای خصوصی ،بازار گرم تجارت هنر و جلب و جذب بسیاری از جوانان عالقهمند
به هنر موسیقی شد .این برنامه چندین سال است که هنرمند تولید میکند و در ظاهر ،معرف خوبی برای جوانان شده است .اما سوال
اینجاست که چقدر باید توقع داشت که این برنامه خالیگاه هنر موسیقی را در افغانستان پر کند و کاری کند که باعث رشد هنر موسیقی
شود؟ پاسخ کام ً
ال روشن است .مشاهدات و مطالعات ما از این برنامه ،هیچ نویدی برای رشد هنر موسیقی نمیدهند؛ زیرا حقیقت ًا این
برنامه یک برنامهی کام ً
ال تجارتی است که هنر موسیقی را وسیله قرار داده تا از طریق جذب تبلیغات ،اهداف تجارتی خویش را پیش ببرد.

یکی از پیامدهای سه دهه جنگ داخلی در افغانستان ،به حاشیه رفتن هنر
موسیقی بود .وقوع جنگهای داخلی باعث شد که هنر موسیقی به فراموشی
سپرده شود و تمام هنرمندانی که در این بخش فعالیت داشتند ،مجبور به فرار
و ترک وطن شدند.
گرچه این هنرمندان در دنیای غرب و عالم مهاجرت ،از فعالیتهای هنری فاصله
نگرفتند و کم و بیش به فعالیتهای هنریشان ادامه دادند؛ اما این فعالیتها
آنقدر چشمگیر نبود که بشود پروندهای روی آن را باز کرد .البته این امر،
زادهی برخی علتها بود؛ از جمله اینکه اوضاع نابهسامان اقتصادی گریبانگیر
هنرمندان ،روی تمام فعالیتهای آنها تأثیر گذاشت و در نتیجه آنها هرگز به
چنان فرصتی دست نیافتند که دلشان میخواستند.
با این حال و پس از سقوط طالبان ،یکبار دیگر فرصتی پیش آمد و در این
دوره بود که فضای نسبت ًا بازتری برای فعالیت هنری و ادبی بهوجود آمد .در کنار
این ،ایجاد رسانههای خصوصی باعث شد چیزی را که مردم در این سه دههی
آخر گم کرده بودند ،دوباره پیدا کنند و این مایهی یکسری عالقهمندیها شد.
رسانهها (رسانههای تصویری و صوتی) تالش کردند که برای سرگرمی و ایجاد
عالقه برای مخاطبانشان ،دست به یک سری تولیدات هنری بزنند و آن را نشر
نمایند .در همین راستا ،تعداد زیادی از جوانان که سالها گمنام و دور از نظر
بودند ،از این فرصت و فضا استفاده کردند و انگار جمعیت کثیری با انگیزههای
مختلف ،به هنر موسیقی روی آوردند .البته میتوان گفت که یکی از علتها
این بود که این جوانان از فرصتها و امکانات کاری و شغلی چندانی بهرهمند
نشدند و این خود انگیزهای شد که آنها به هنر موسیقی رو آورند .در خالل
چنین اوضاعی ،عدم فعالیتهای هنرمندان مسلکی ،فضای مناسب را در اختیار
مبتدیها که اکثراً با مبانی هنر موسیقی آشنایی نداشتند ،گذاشت و از سویی،
این کار زمینهی خوبی شد برای تجارت هنری بعضی از رسانههای خصوصی.
ایجاد برنامهی «ستارهی افغان» توسط یکی از رسانههای خصوصی ،بازار گرم
تجارت هنر و جلب و جذب بسیاری از جوانان عالقهمند به هنر موسیقی شد.
این برنامه چندین سال است که هنرمند تولید میکند و در ظاهر ،معرف خوبی
برای جوانان شده است .اما سوال اینجاست که چقدر باید توقع داشت که این
برنامه خالیگاه هنر موسیقی را در افغانستان پر کند و کاری کند که باعث رشد
هنر موسیقی شود؟ پاسخ کام ًال روشن است .مشاهدات و مطالعات ما از این
برنامه ،هیچ نویدی برای رشد هنر موسیقی نمیدهند؛ زیرا حقیقت ًا این برنامه یک

برنامهی کام ًال تجارتی است که هنر موسیقی را وسیله قرار داده تا از طریق
جذب تبلیغات ،اهداف تجارتی خویش را پیش ببرد.
بنابراین ،اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند ،شاهد یک آشفتگی در
هنر موسیقی خواهیم بود .آشفتگیای که رگههایی از آن را اکنون نیز میتوان
بهدرستی مشاهده کرد .نکات منفی این برنامهها یکی این است که ذهنیتها
را تغییر میدهد و باعث میشود یک خودباوری کاذبانه در اذهان تعدادی
شکل بگیرد و این خود باعث میشود که هنرجویان هنر موسیقی را بهطور
مسلکی فرانگیرند .جوانانی که یکشبه هنرمند میشوند ،بعد از ختم این
روند ،در یک سردرگمی کامل بهسر میبرند و ناگزیر برای ثبت یک آهنگ،
مبلغ زیادی را پرداخت میکنند.
به هرحال ،از رسانههایی که در بخش توسعهی هنر موسیقی فعالیت
میکنند ،توقع میرود گامهای مثبت ،حساب شده و ارزنده را در این راستا
بردارند .قدمهایی که به رشد و بالندگی هنر اصیل موسیقی منجر شوند ،نه
صرف ًا تبلیغات و یا استفادهی ابزاری از موسیقی .کشور ما سابقهی خوبی در
عرصهی موسیقی دارد و فکر میکنم ،جامعهی ما باید این ظرفیت را داشته
باشد که با احیای یک دورهی طالیی هنر موسیقی ،قدمهای بزرگ و مهمی
را در راستای پویایی هنر موسیقی بردارد.
در همین راستا ،توقع میرود که دولت با ایجاد مراکز بزرگتر آموزش هنر
موسیقی ،افراد و استعدادهای جوان را در آن مراکز آموزشی جلب و جذب کند.
هنرمندان آماتور ،نمیتوانند تحولی بنیادی را در هنر موسیقی ایجاد کنند.

دولت جدید در بارهی انباشته شدن این همه
نمیدانم نظر ِ
درخواست که از زمین به آسمان میرود ،چیست .قول میدهم
که متوجه نشدید چه گفتم .ببینید ،هر شب و روز میلیونها
انسان دست خود را به درگاه خداوند متعال باال میکنند و برای
چیزهای مختلف درخواست میدهند .ما افغانها مخصوصا
در این کار زیادهروی میکنیم .حتا در یک میهمانی ساده،
وقتی که میهمانان غذا را تمام کردند ،اولین چیزی که به
یاد مردم میآید ،این است که یکی درخواستهای حاضرین
مجلس را به آسمان بفرستد .این است که رو به این و آن
میکنند و میگویند« ،یک دعا بگویید آقای فالنی» .در این
درخواستها هم چیزهایی مطرح میشوند که حتا مسئوالن
کابل بانک هم از اجرایشان ناتوان اند ،چه رسد به خداوند
متعال که تمام داراییاش چند تا قاره و اوقیانوس و کهکشان
بیحاصل است .تصور کنید که از خدا حتا «فرزند نرینهی
صالح» میخواهند .یکی ختم گرفته بود ،چون زانویش درد
میکرد .دعاخوان ،یا همان درخواستنویس درگا ِه عالم باال،
به تکرار از خداوند میخواست که زانوی او را جور کند.
نتیجهای هم که تا حاال از این همه درخواست فرستادن
به آسمان گرفتهایم ،این است که میلیونها و میلیاردها
درخواست بر روی هم انباشته شدهاند و مسئوالن نمیتوانند
به آنها رسیدگی کنند .شما چه انتظار داشتید؟ انصافا امکان
ندارد که یک نفر ،هرچند که خیلی توانا باشد ،به این همه
درخواست رسیدگی کند .گاه دیده باشید که بعضی مردم
از بعضی دیگر کار میکشند و در آخر به آنها میگویند،
«اج ِر شما با خدا» .یعنی چه؟ یک چیزی بده که آن بدبخت
روزگار خود را با آن بچالند .از سر صبح تا حاال به عشق
دین و امامت زده سینهی خود را شرحه شرحه کرده و حاال
تو میگویی اجرت با خدا؟ به مالیی که سر منبر رفته و به
هدایت خلقاهلل پرداخته بگو «اجرت با خدا» که پوست از
سرت بکند.
اما خوب ،تمام ماجرا این هم نیست .یعنی نباید خیلی بدبین
بود .تا آنجا که من اطالع دارم ،بعضی از مردم نمیپسندند
که همهی درخواستها را به آسمان حواله کنیم و همهچیز را
از آنجا بخواهیم .حاال بسیاری از مردم یاد گرفتهاند که مثال
به مأمور دولت بگویند« ،تو این کار را بکن ،اجرت با من!»
طرف هم این زبان را خوب میفهمد و مشکل هردو جانب
بدون مزاحمت به عرش اعلی حل میشود.
شما ،دوست عزیزم عبدالحق ساحل ،دانشجوی سال اول
زراعت ،هم دفعهی دیگر ننشینید و نگویید« ،خدایا! مرا در
این امتحان کامیاب کن» .همین حاال یک استاد میخواهد
در حد وسع بشری خود شانهی خداوند را سبک کند .اج ِر او
با شما .کامیابی شما با او .باید گذاره کنیم دیگر.
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آن یکی دفاعیه خواب میبیند ،این یکی
مشوره
وقتی رییس جمهور ،قاطع و قانوندوست باشد ،دزدان
به خود میلرزند .مجبورند به محکمه رفته ،حساب پس
بدهند .محکمه هم علنی .قبل از آنکه ثابت شود که بیگناه اند یا گناهکار ،ملت از
طریق پردههای تلویزیون ،بهصورتشان تف میاندازند .رییس جمهور وقتی قاطع باشد،
کار دزدیدن سخت میشود .فقط سخت میشود .دزدیدن اما ثابت کرده است که به این
زودیها با بشر خداحافظی نمیکند ،مخصوصا با بشر افغانی.
اگر رییس جمهور قاطع باشد ،دزد میباید که با هوش باشد .مثال دزد باید بتواند آینده را
پیشبینی کند .بفهمد که اوضاع در دو ،سه یا چهار سال آینده چگونه انکشاف میکند.
دزد اگر در کنار هوش دزدیدن ،مهارتهای دیگری هم داشته باشد ،خطر رییس جمهور
قاطع را برطرف میکند .مثال اگر دزدی قبل از انتخابات بتواند نتیجه را پیشبینی کند،
یا اگر دزدی بتواند در جور کردن نتیجه برای انتخابات ،کاری بکند ،آن وقت دنیا به
کامش خواهد شد.
همین است که ما با آمدن رییس جمهور قانوندوست و قاطع ،میبینیم که بعضی از
دزدان در محکمه دست و پا میزنند ،و بدنامیشان بهصورت الکترونیک ،فاصلهها را
درمینوردد .اما در همین حال ،دزدان دیگری داریم که مثل آدم ،آبرومندانه در پستهای
جدید مشغول خدمت به ملت هستند .در پستهای مهم.
همین جناب داکتر زاخیوال را در نظر بگیرید .فکر میکنید سند داکتری گرفتن ،مفت
است؟ ایشان ،در اواخر حکومت کرزی ،هم میفهمید که آینده به کدام سو میرود و هم
در ساختن آینده سهم گرفت .از کله کار گرفت .از داکتری استفاده کرد .در کش و گیر
فروبردن لقمه ،از اطرافش غافل نشد .حاال که دیگران مجبورند شبها ،دفاعیه خواب
ببینند ،ایشان در مقام مشاورت اقتصادی رییس جمهور ،مشوره خواب میبینند .یکی
از میخهای خیمهی تحول و تداوم هستند .کسی بخواهد محکم تکانش بدهد ،خیمه
چپه میشود .کسی بگوید گفته میشود که فالن کار را کردی ،میگوید برای تو کردم.
تفاوت کیفی دزدان را میبینید؟


Malek Sitez' Think-Tank on
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غرور سیاسی ،فرهنگی ناگوار در الیههای قدرت
در افغانستان
غرور سیاسی و کمبینی دیگران ،در وجود اکثر
سیاستمداران افغانستان ،چنان آزاردهنده است که رویکرد انسان را نسبت به سیاست
تغییر میدهد .برخیها به این باور اند که همین سیاستمداران مغرور اند که «سیاست»
میکنند .مگر آیا همین سیاستمداران ،مفهوم سیاست را میدانند؟
سیاست علم سازماندهی قدرت است .قدرت زمانی سازماندهی میشود که فرهنگ
سیاسی ،به پیشزمینهی هر برنامهی آن مبدل گردد .در علوم سیاسی ،فرهنگ سیاسی
مجموعهای از اندوختهها ،تجارب و رفتارهای سیاسی را در برمیگیرد .رفتار سیاسی،
قدرت را با اخالق سیاسی عجین میگرداند.
در کشور ما ،عدهی زیادی از سیاستگذاران ،تهی از اخالق سیاسی اند .آنان حاکمیت
سیاسی را اریکهی خودنمایی و خودبزرگبینی میپندارند .انگار حضور آنها در قدرت
سیاسی ،شخصیت سیاسی و اجتماعیشان را نسبت به دیگران متمایز میگرداند .با
افراد عادی جامعه تماسشان را قطع میکنند ،خود را منوط و وابسته به رهبران خویش
میشمارند و این فرهنگ غرور سیاسی را پذیرفتهاند.
این رویکرد ،جایگاه سیاست در افغانستان را تنزیل میدهد و نقش برنامههای سیاسی
را به «سیاستبازیها» مشهور میگرداند .این در حالی است که در جوامع پیشرفتهی
سیاسی ،قدرت سیاسی یک مسئولیت بزرگ است و این مسئولیت ،سبب میگردد تا
سیاستمداران ،بیشتر از دیگران ،اخالق سیاسی را رعایت کرده و مشروعیت سیاسی
کسب کنند .به این آقایان و خانمها باید گفت که اجرای برنامههای سیاسی در چهارچوب
قدرت ،یک مأموریت است ،یک مسئولیت است و باالخره یک وظیفه است ،نه چیزی
بیشتر از آن که معنویت شما را نسبت به دیگران ،متمایز گرداند.


Abutaleb Mozaffari

اما دینداری سادات هزاره
شاید باشد سیدی که به چیزی معتقد نیست؛ ولی
مشاهدات بیرونی نشان میدهند که اغلب باسودان این
طایفه گرایشات شدید مذهبی دارند ،یا حداقل از خود
بروز میدهند .من در مبحث دینستیزی روشنفکران هزاره نتیجهگیری کردم که
اغلب این گرایشها بیش از اینکه دلیل داشته باشند ،علت دارد و به چند مورد از
علتهای آن نیز اشاره داشتم .حاال هم سوال این است که آیا دینداری سادات از
چه قماش است؟
به گمان من ،یکی از این علتها ،ارتزاق از مسیر دینداری است .در یک جامعهی
متدین ،مانند جامعهی هزاره ،یک روحانی ،روضهخوان و دعانویس سید ،بیشتر از
همتای عام خودش بُرد داشته و دارد و محل رجوع و اطمینان خلق است .این است
که ناگزیر ،کششی به این سمت در میان آنها وجود دارد .کشش به سمت کاری که
هم سعادت آخروی در آن است و هم حالوت دنیوی .این است که سادات روحانی
بیشتر است و خانوادههای سادات بیشتر مایلند بچههایشان را به کسب دانش
دینی ترغیب کنند.
عامل دوم ،وارثت است .یعنی سادات بهطور طبیعی خودشان را میراثبران تبلیغ
آیین جدشان میدانند و در این طریق بار تعهد بیشتری را بر شانههایشان احساس
میکنند .این دو عامل البته ویژهی جامعهی هزاره نیست ،در باقی بالد اسالمی هم
دیدهمیشود .کافیست یکروز در حوزهی علمیهی مشهد و قم باشید ،تا تعداد آمار
عمامههای سیاه و سفید به نسبت نفوس آنان دستتان بیاید.
بنابراین ،من دینداری سادات را نیز ،بیش از اینکه دینداری دلیلمند ببینم،
دینداری علتمند میدانم .البته انکار نباید کرد که درمیان هردو طایفه؛ سید و هزاه،
هستند مردمانی که دینداریشان از قید علتها رهاست و هستند روشنفکرانی که
دینستیزیشان نیز فرزند دلیل است؛ ولی باید قبول کنیم که اینها بسیار اندک اند.

سینماوداعش؛نگاهفیلمسازانبهاسالمگراییافراطی

اما جونز ،بیبیسی
از خالل گفتوگو با فیلمسازان عرب که در جشنوارهی
سینمایی ابوظبی شرکت کرده بودند ،م یتوان دریافت
که با وجود ارعاب و تهدیدها ،آنها احساس م یکنند
که سینمای جهان عرب باید با موضوع حساسی مثل
قدرت گرفتن گروه دولت اسالمی (داعش) برخورد کند.
حقیقت این است که سینما نتوانسته است با سرعت
پرشتاب حوادثی که اخی را در خاور میانه اتفاق م یافتند،
خود را وفق دهد .به عنوان نمونه ،یک فیلم مستند
محصول سوریه با عنوان «بازگشت به حمص» که
در جشنوارهی سینمایی ساندانس سال گذشته جایزه
دریافت کرد ،امروزه کهنه شده و مثل درس تاریخ از
رویدادهای گذشتههای دور است.
حتا خود طالل دیرکی ،کارگردان این متسند که اهل
دمشق است ،با اظهار تأسف به این واقعیت اعتراف
م یکند .فیلم «بازگشت به حمص» با استفاده از
فیلمهای خام و گزارشگونه ساخته شده و از نگاه
عبدالباسط ساروت ،دروازدهبان تیم ملی فوتبال جوانان
سوریه ،به حوادث این کشور در فاصلهی سالهای ۲۰۱۱
تا  ۲۰۱۳م یپردازد و نشان م یدهد که چگونه احساس
امیدواری در آغاز جنبش اعتراضی مردم علیه حکومت
به آشوب و خشونتهای جنگ داخلی منتهی شد.
در آن زمان به نظر م یرسید که صحنهی سیاست
سوریه بسیار ساده است و مخالفان زیر پرچم گروه ارتش
آزاد سوریه با نیروهای رژیم بشار اسد م یجنگیدند .اما
طالل دیرکی م یگوید که ظهور و قدرتگیری گروه
داعش« ،شرایط را بدتر کرده و اکنون  ۱۰تا  ۱۵میلیون
نفر از جمعیت سوریه بین گروه داعش و رژیم سوریه
گرفتار شده و نم یتوانند زندگی کنند».
کنترول گروه داعش بر بخشهای گستردهای از
خاک سوریه و ع راق از نظر عملی نیز تهیه گزارش و
بازگویی حوادث و رویدادها را بسیار دشوار کرده و ب رای
فیلمسازان مصالح و مواد خامی فراهم کرده که آنها
هی چگاه آرزوی پرداختن به آن را نداشتند .چند سال پیش
حوادث سیاسی موسوم به بهار ع ربی و وعدههای آن
جنبش ب رای آزادی و دموکراسی بسیاری از فیلمسازان را
به وجد آورده بود و به موفقیت آثار سینمایی مثل فیلم
«میدان» به کارگردانی جیهان نجیم ،کارگردان مصری-
امریکایی انجامید.
در ابوظبی که در سالهای اخیر به یکی از مراکز
سینمایی جهان عرب بدل شده ،همه به گروه داعش
فکر م یکنند؛ ولی کمتر کسی آن را به زبان م یآورد.
برخالف سالهای بهار ع ربی ،کارگردانانی که در
جشنوارهی سینمایی ابوظبی شرکت کردند ،ممکن
است بهطور خصوصی بگویند که به ساخت فیلم در
مورد گروه داعش فکر م یکنند؛ ولی حاضر نیستند نام
خود را فاش کنند .برخی از آنها م یگویند که به مرگ
تهدید شدهاند.
برخی از دست اندرکاران سینمای عرب ترجیح م یدهند
بهخاطر مسایل امنیتی ،اصال در مورد این مسئله اظهار
نظر نکنند .به عنوان نمونه ،مروان حامد ،کارگردان
مشهور مصری قصد دارد فیلمی بسازد با عنوان
«حشاشین» که موضوع آن پیروان حسن صباح هستند
که در قرن پنجم هجری مخالفان خود را ترور م یکردند.
مروان حامد در جریان جشنوارهی سینمایی ابوظبی
گفت هرکسی که م یخواهد در مورد گروه دولت
اسالمی اطالعات بی شتری کسب کند ،باید در مورد
زندگی و فعالیت حسن صباح مطالعه کند که پیشرو و

سرمشق افراط یهای خشونتطلب امروزی بوده است.
طالل دیرکی که در تبعید در ب رلین زندگی م یکند،
ولی هنوز هم به شکل مخفیانه به سوریه سفر م یکند،
م یگوید طرح سینمایی بعدی ،او تحقیق در مورد
«روانشناسی نسلی است که فقط با می راث یک جنگ
بزرگ م یشود .مثل یک نوع بیماری است ،مثل ابوال
است».
دستگاه پروپاگاندا
محمد ترکی ،تهیه کنندهی اهل ع ربستان سعودی
که فیلم سال گذشتهی او با عنوان « ۹۹خانه» به
کارگردانی رامین بحرانی و بازی اندرو گارفیلد ،توجه
منتقدان را به خود جلب کرد ،م یگوید ،سینمای عرب
باید به شکلی کامال ویژه و محلی با موضوع گروه
دولت اسالمی برخورد کند .او م یگوید« :هالیوود به
شیوهی خاص و مرسوم خودش و مسلما با کلیشههای
همیشگی از اوضاع منطقه با این موضوع برخورد خواهد
کرد .سینمای عرب باید نگاه ،درک و تحلیل ویژهی
خود را داشته باشد».
اما چگونه م یتوان به شکلی مؤثر و کارآمد با دستگاه
پروپاگاندای این گروه روی شبکه یوتیوب مقابله کرد؟
گروه دولت اسالمی در تبلیغات تصویری خود از تمام
شگردهای تازهترین فیلمهای هالیوودی و بازیهای
کامپیوتری بهره گرفته و حتا برخی از مفس ران م یگویند
ک ه هالیوود را در زمین بازیاش شکست داده است.
روزنامهی بریتانیایی گاردین چندی پیش نوشته بود:
«گروه دولت اسالمی در مناطق تحت کنترول خود
موسیقی ،مشروب و سیگار را ممنوع کرده است؛ ولی
به بهترین نحوه ،تمام شگردهای فیلمسازی را ب رای
تبلیغات به خدمت م یگیرد».
نادین کیرش ،مجری ب رنامهی سینمایی شبکهی ع ربی
و انگلیس یزبان الع ربیه م یگوید« :سینمای جهان
عرب باید با استفاده از همان ابزار با تبلیغات این گروه
مقابله کند .امروزه در عالم رسانه تصویر عامل بسیار
مهمی است و فیلمسازان عرب بهجای فیلمهای بلند
و داستانی که بودجه و وقت زیادی م یطلبد ،باید روی
فیلمهای کوتاه و نافذ تمرکز کنند .حوادث موسوم به
بهار ع ربی نشان داد که این روش سریع و ارزانقیمت از
ی امکانپذیر است و امروزه ساختن فیلم از نگاه
فیلمساز 
شاهدان عینی ،بسیار فراگیر شده است».
واکنش رسانهای وزارت خارجهی امریکا به تبلیغات
تصویری گروه داعش ،یک فیلم کوتاه بود بهنام
«هشدار :به قلمرو دولت اسالمی خوش آمدید» که به
همان سبک سریع و نافذ فیلمهای تبلیغاتی ساخته
شده است .اما بهخاطر اینکه یک محصول دولتی
است ،مخاطبان مورد نظرش سوء ظن با آن برخورد
کردند.
از دههی چهل میالدی و گرماگرم حوادث جنگ جهانی
دوم که هریک از کشورهای بزرگ درگیر در جنگ آثار
سینمایی و تبلیغاتی بزرگ خود را م یساختند ،مدتهای
طوالنی گذشته و ساخت فیلم با مضامین سیاسی و
تبلیغاتی دستخوش تغیی رات بزرگی شده است .مایکل
گارین ،مدیر بزرگترین شرکت فیلمسازی ابوظبی ،بهنام
«ایمیجنیشن» م یگوید که دیگر نم یتوان فیلم را
بهسادگی به یک ابزار تبلیغات سیاسی بدل کرد ،حتا
اگر نیت اصلی تهی هی چنین فیلمی واقعا خیر باشد.
او م یافزاید« :باید فیلمی ساخت که مردم م یخواهند
تماشا کنند و نه فیلمی که ما م یخواهیم مردم آن را

تماشا کنند .صرفا با اتکا به یک نوع پیام سیاسی یا
اجتماعی خاص نم یتوان فیلم ساخت.هالیوود بعد از
جنگ ع راق این روش را در پیش گرفت ،ولی فیلمهایی
که ساخته شدند ،کسالتآور بودند و کسی به تماشای
آنها عالقه نداشت».
مسئول بخش مالی جشنوارهی سینمایی ابوظبی
م یگوید که تصمیم این بنیاد ب رای حمایت مالی از
پروژههای سینمایی فقط به ارزش هنری این پروژهها
بستگی دارد و نه انگیزههای سیاسی این آثار .انتیشال
تمیمی ،مدیر بنیاد مالی این جشنواره م یگوید« :حوادث
سیاسی امروزه در خاور میانه قبل از آنکه به آثار
سینمایی تبدیل شوند ،باید روند خود را طی کرده و به
حدی از قطعیت برسند».
او م یافزاید« :تهی هی یک فیلم از زمانی که طرح کلی
آن ریخته م یشود ،بهطور متوسط حدود سه سال طول
م یکشد .فیلمهای مربوط به حوادث بهار ع ربی که سه
سال پیش ما از آنها حمایت مالی کردیم ،تازه تولید
شدهاند .به نظر من ،بعید است که تا سال  ۲۰۱۷ما
فیلمی ببینیم که بهطور جدی و عمیق بحران اخیر را
بررسی کرده باشد .تا آن زمان مسلما شرایط و حوادث
منطقه باز هم دگرگون خواهد شد».
جنب هی انسانی
عبدالرحمان سیساکو ،کارگردان اهل موریتانی که فیلم
او به نام تیمبوکتو امسال در جشنوارهی سینمایی کن
توجه منتقدان را به خود جلب کرد ،م یگوید« :فیلمساز
ب رای خلق تصویر و برداشت خود از هر مسئلهای ،حتا
تروریسم ،باید آزاد باشد» .فیلم او که در کن به نمایش
درآمد ،حوادث در چند روستای واقع در شمال آفریقا پس
از تسلط گروههای تندرو اسالمگرا را بررسی م یکند.
عبدالرحمان سیساکو م یافزاید« :ما نباید از نشان دادن
جنب ههای انسانی ،حتا در تروریسم ،غفلت کنیم .به نظر
من ،مرد جوانی که مرتکب این نوع جنایات م یشود،
حتما بعدا در خلوت خود به اعمالش فکر م یکند» .عامر
شمالی ،فیلمساز جوان فلسطینی نیز که اولین اثر بلند
او یک فیلم نیمهانیمیشن نیمهمستند بهنام « ۱۸تحت
تعقیب» و موضوع آن گلهی گاوی است که در سال
 ۱۹۸۹به نماد اولین انتفاضهی فلسطینیان بدل شد،
بر فقدان این جنب هی مشترک انسانی در بسیاری از
فیلمهای امروزی تأکید م یکند.
او م یافزاید« :فیلمها روی رفتار و تصمیمگیری افراد
تأثیر م یگذارند .شکستن کلیشهها در سطح بی نالمللی
مهم است ،ولی شکستن کلیشهها در جهان عرب نیز
به همان اندازه اهمیت دارد .با جلوه دادن تمام اع راب در
قالب قربانی یا تروریست ،ما به زندگی طیف گستردهای
که بین این دو قطب قرار دارند ،ب یتوجهی م یکنیم و
به زبانی دیگر ،به آنچه که معنا و مفهوم انسان بودن
است ،نم یپردازیم».
این کارگردان  ۳۳ساله فلسطینی م یگوید« :بسیاری از
ما اع راب از تاریخ خود بیگانه شدهایم و جوانان امروزی
فکر م یکنند که فقط دو گزینه دارند :یا قربانی شدن و
شهادت ،یا پیوستن به گروه دولت اسالمی و آدمکشی.
سینما م یتواند گزینهي سوم را به مردم نشان دهد که
تالش ب رای جامعه و کشور و احساس مسئولیت در
قبال حال و آیندهی آن است .ما باید وجود این گزینه را
ب رای مخاطبان جوان احیا کنیم و از واکنش لحظهای
به شرایط و پیوستن آنها به گروه اسالمی جلوگیری
کنیم».
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اريکسون:رونيپختهترين
بازيکن نسل خودش بود

واران :تا مدتها از زيدان
خجالتميکشيدم

اسون گوران اريکسون ،سرمربي سابق تيم ملي
انگليس ،خوشحال است که اولين مرب ياي بود
که وين روني را به اردوي سه شيرها دعوت
کرد .رونی که در حال حاضر کاپیتان تیم ملی
انگلیس است ،چند روز دیگر ب رای صدمین بار
پی راهن تیم ملی کشورش را به تن م یکند.
اریکسون که بین سالهای  2000تا 2006
هدایت سه شیرها را برعهده داشت ،معتقد
است ،او بااستع دادترین بازیکن نسل خود بود.
او به دیلی میل گفت« :من بازیکنان جوان
زیادی در اختیار داشتم؛ اما در زمین ،رونی
پختهترینشان بود .وقتی م یخواستی در مورد
تاکتیک صحبت کنی ،در مورد اینکه وقتی
توپ را در اختیار داریم ،کجا در زمین بایستد
یا وقتی دفاع م یکنیم ،کجا قرار بگیرد ،او
کامال همهچیز را درک م یکرد .به عنوان یک
فوتبالیست ،او بسیار باهوش بود.
به همین دلیل بود که در دوران حضور من در
تیم ملی ،او در جل و زمین ،کنارهها ،به عنوان
مهاجم اول یا دوم و حتاهافبک بازی کرد .او
م یتوانست در همهی این پس تها بازی کند؛
زی را باهوش بود».
رونی در دیدار مقابل پ رتگال در جام جهانی

مجلهی معتبر فرانس فوتبال ،عکس صفح هی اول آخرين شمارهی خود را به رافایل
واران ،مدافع ریال مادريد اختصاص داده و مصاحب هی مفصلي نيز با او انجام داده
است .واران در این مصاحبه در مورد سه سال قبل و زمانی که پی شنهاد ریال مادرید
را دریافت کرد ،چنین گفت« :یادم م یآید که در حال درس خواندن برای گرفتن
مدرک دیپلومم بودم که تیلفونم زنگ خورد .یک درصد هم فکر نم یکردم که از
طرف ریال مادرید با من تماس گرفته باشند .صحبت که تمام شد ،ذوقزده بودم.
مادرم به من گفت که این بزرگترین اتفاق تمام زندگی من خواهد بود.
 18سال بی شتر نداشتم و هضم این پی شنهاد برایم مشکل بود.
نم یدانستم که چگونه باید این وضعیت را مدیریت کنم .کمی
دیرتر بازهم تیلفونم زنگ خورد .پشت خط زیدان بود .خیلی
خسته بودم و پس از چند کلمه از او خواستم که کمی دیرتر
به من زنگ بزند و گوشی را که قطع کردم .وقتی برادرم از
جریان مطلع شد ،به من گفت که مگر دیوانه شدهای که
از زیدان چنین چیزی خواستی؟ خدا را شکر که زیدان
دیرتر با من تماس گرفت و کلی صحبت کردیم .پس
از آن ،از خجالت مدتی با او صحبت نم یکردم».
واران در مورد اولین جلس هی تمرینی با ریال گفت:
«در اولین جلسه ،زیدان مرتب توپهای بلند برای
من م یفرستاد .او م یخواست نحوهی کنترول توپ
من را ببیند .در آن جلسه بود که با چش مهای
خودم دیدم که زیدان به شکل فوقالعادهای
توپها را کنترول م یکند .از او خیلی چیزها
یاد گرفتم» .مدافع جوان فرانسوی ریال
در مورد سه سالی که در این تیم حضور
دارد ،گفت« :در این سه سال تقریبا به
همه جامهای موجود رسیدهام .حضور در
ریال باورنکردنی است .وقتی م یخواستم
برای امضای قرارداد به مادرید بیایم ،هنوز
نم یدانستم که چه اتفاقی قرار است در زندگی
ورزشی من رخ دهد .ولی وقتی در فرودگاه باراخاس دیدم که  60خبرنگار
منتظر من هستند ،بالفاصله متوجه شدم که تغییری اساسی در زندگی من
اتفاق افتاده است.
با  18سال سن ،احساس فشار زیادی م یکردم .حضور در تمرین ریال با آن
همه ستارهی هم اعتماد به نفس زیادی م یخواست .فشار و توقعات رسانهها
را نیز اضافه کنید .اما خوشبختانه هم هچیز در این مدت ب هخوبی پیش رفته
است».

سوارز :انگار از گوانتانامو آزاد شده بودم

کتاب جديد لوییس سوارز با نام «زندگي من،
لوییس سوارز» بهزودي منتشر خواهد شد.
نشریهی اسپورت کاتالونیا پیش از انتشار
عمومی این کتاب ،بخشهایی از آن را در
شمارهی دیروز خود منتشر کرد .سوارز در
این کتاب که به نوعی زندگ ینامهی اوست،
اعترافات جالبی داشته و در مورد روزهای
سختش پس از دندان گرفتن کیه لینی ،سخن
گفته است« :روزهای سختی بود .تا جایی که
مجبور بودم قراردادم با بارسا را مخفیانه و بهدور
از انظار عمومی امضا کنم .مثل یک جنایتکار
با من برخورد شد .مردم هم در مورد من به
نحوی صحبت م یکردند ،انگار که من مرتکب

جنایت شدهام.
وقتی به اولین جلس هی تمرینی بارسا رفتم،
انگار از زندان گوانتانامو آزاد شده بودم .احساس
یک زندانی رها شده از بند را داشتم .بازیکنان
بارسا و سرمربی تیم به قدری مرا تشویق کردند
که از خجالت سرخ شده بودم .هرچند که سعی
داشتم این مسئله را نشان ندهم.
قبول دارم که مرتکب اشتباه بزرگی شدم .ب رای
سومین بار بود که این اتفاق رخ م یداد .دندان
گرفتن من کامال غی رارادی است .درست است
که دندان گرفتن ،مردم را م یترساند؛ اما از
بسیاری از اتفاقاتی در فوتبال که باعث صدمه
دیدن بازیکنان م یشود ،کمخط رتر است».



فاش شدن جزئيات جديد انتقال رونالدو به ریال

رامون کالدرون سه فصل بين سالهاي 2006
تا  ،2009رياست باشگاه ریال مادريد را ب رعهده
داشت .ریال در زمان رياست او ،دو عنوان
قهرماني الليگا را بهدست آورد .کالدرون
سهشنبه در مصاحبه با  BBCجزئیات
دیگری از پروندهی انتقال رونالدو به ریال
مادرید را فاش ساخت .وی گفت« :در تابستان
سال  ،2008متقاعد شده بودیم که رونالدو را
به مادرید بیاوریم .تمام مقدمات فراهم شده
بود .در بوگوتا ب رای یک بازی دوستانه بودم
که رونالدو به من زنگ زد و گفت که آقای
رییس ،عالقهی شما را درک م یکنم؛ اما
من تعهدی به فرگوسن دارم و او مانند پدرم
است .به او قول دادهام که یک فصل دیگر
در یونایتد بمانم .از طرفی ،هواداران در اینجا
بهشدت به ماندن من تمایل دارند .اما نگران
نباشید ،چرا که سال آینده بهطور حتم به ریال
م یآیم» .وی در ادامه افزود« :نم یدانم چرا
فرگوسن در کتابش گفته بود که از پی شنهاد
ریال استقبال کردیم .او وسواس عجیبی به
ریال داشت و حتا بارسا را به رونالدو پی شنهاد
داد .نم یدانم این کار ب رای تحریک ما بود یا

نه؛ اما مهم این بود که رونالدو در آمدن به
ریال پافشاری کرد .او به یونایتدیها گفت که
یا ریال ،یا هیچ تیم دیگر .پیش قرارداد ما با
رونالدو در زمستان  2009به قیمت  80میلیون
امضا شد که در نهایت او با  94میلیون یورو
فصل بعد به ریال پیوست».

 ،2006با اخ راج شدن از زمین ،شرایط حذف
انگلیس را فراهم کرد و اریکسون از آن دیدار به
عنوان بزرگترین حسرت دوران مرب یگریاش
نام برد« .آن بازی بزرگترین حسرت دوران
حرفهای من باقی ماند؛ سختترین شکستی
که متحمل شدم .من واقعا فکر م یکردم که
ما در یورو  2004شانس خوبی ب رای قهرمانی
داریم؛ اما در جام جهانی  2006باید به فاینل
م یرسیدیم.
تیمی بهتر از خودمان در تورنمنت نم یدیدم
و فکر نم یکنم تیمی بهتر از ما وجود داشت.
ایتالیا قهرمان جام جهانی شد؛ اما آنها
م یتوانستند در مراحل قبل از فاینل حذف
شوند .قهرمانی در جام جهانی آسان نیست و
ما بعد از سال  ،2006شاهد ظهور اسپانیا بودیم.
آنها بهتر از هر تیمی بودند .اما در سال 2006
هیچ تیمی در آن سطح نبود .در نهایت این
جزئیات بود که تیم قهرمان را مشخص کرد.
همانطور که قبال گفتم ،باید یک روانشناس
به تیم م یآوردم تا به بازیکنان در زدن ضربات
پنالتی کمک کند .واقعا حیف شد .با آن همه
بازیکنان بزرگ به جایی نرسیدیم؛ بکام ،رونی،
جرارد ،لمپارد ،اشلی کول ،تری ،اوون و فردیناند».



سيمئونه،گزينهیسيتي
برايجانشينيپيگريني

مديرماينز:
بايرن بهدنبال کلوپ بود

کريستين هيدل ،مدير باشگاه ماينز ،فاش کرد که يورگن کلوپ،
سرمربي فعلي بورسيا دورتموند ،در تابستان  2008در آستانهی
پيوستن به بايرن قرار داشت .کلوپ که دوران خوبی را در ماینز
سپری کرد ،به عنوان یکی از گزینههای جانشینی اتمار هیتسفلد
در بایرن مد نظر بود و حتا مدی ران باشگاه بایرن در این مورد با
خود او تیلفونی صحبت کردند؛ اما در نهایت باشگاه باواریایی
یورگن کلینزمن را به عنوان سرمربی انتخاب کرد.
هیدل به خب رنگاران گفت« :من دقیقا کنار کلوپ نشسته بودم
که الی هوینس با او تماس گرفت .بایرن دو کاندیدا داشت که
کلوپ یکی از آنها بود .گزینهی دیگر ،کلینزمن بود که از نظر
بی نالمللی سرشناستر بود .البته کلوپ اشتیاق زیادی ب رای
برعهده گرفتن این پست داشت .وقتی باشگاه بایرن پی شنهادی
به شما م یدهد ،همیشه به آن فکر م یکنید».

مارتينو:مسيرا
در بال راست بازي ميدهم

جراردو مارتينو ،سرمربي تيم ملي آرجانتي ن اعالم کرد ممکن است
ب راي اينکه بتواند بهترين بازي را از مهاجمانش بگيرد ،ممکن
است ليونل مسي را به بال راست منتقل کند .آرجانتین دیشب
در دیداری دوستانه مقابل کرواسی قرار گرفت .مارتینو بهتازگی
کارلوس ته وز را به اردوی تیمش دعوت کرده؛ ضمن اینکه او در
خط حمله بازیکنانی مانند سرخیو آگوئرو و گونزالو هیگواین را هم
در اختیار دارد .مارتینو به خبرنگاران گفت« :ما تصمیم گرفتیم که
مسی باید در بال راست بازی کند؛ در این صورت ،ما چهار شماره 9
خواهیم داشت .من م یدانم که هیگواین مانند آگوئرو یا ته وز بازی
نم یکند .اما در نهایت ،در سیستمی مانند سیستم تیم ما ،همه
نم یتوانند در پست شماره  9بازی کنند؛ ضمن اینکه همه هم
توانایی بازی در کنارهها را ندارند .همان طور که قبال گفتم ،انتظار
اینکه همهی آنها ،حداقل از ابتدای بازی ،در ترکیب اصلی باشند،
دشوار است» .آرجانتین هفتهی آینده در یک دیدار دوستانه در
منچستر ،مقابل پرتگال قرار خواهد گرفت و مارتینو اعالم کرد که
قصد دارد از بازیکنانش به شکل چرخشی استفاده کند« .در واقع
در این دیدار دوستانه ،که ما دو بازی در پیش داریم ،ما م یخواهیم
تعداد بی شتری بازیکن را آزمایش کنیم .فرقی نم یکند از ابتدا یا
در میانهی بازی ،به ه رحال از بی شتر بازیکنان استفاده م یکنیم؛
مانند دیدارهای قبلی».

نشريهی ديلي استار ادعا کرد ،در صورتي که
باشگاه منچسترسيتي تصميم به اخ راج مانویل
پيگريني بگيرد ،ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو
مادريد ،گزينهی اصلي جانشيني او خواهد بود.
نتایج ضعیف هفتههای اخیر منچسترسیتی،
شرایط را ب رای پیگرینی دشوار کرده و مدی ران
سیتی قصد دارند در پایان فصل ،در مورد
ادامهی حضور او در این باشگاه تصمیمگیری
کنند .گفته م یشود آنها از هم اکنون در
حال بررسی گزینههای مورد نظرشان هستند

و سیمئونه را به عنوان گزینهی اصلی در نظر
دارند .سیمئونه فصل گذشته با اتلتیکو قهرمان
اللیگا شد و تیمش را تا فاینل چمپیونزلیگ
نیز پیش برد .این مربی جوان آرجانتینی حاال
یکی از پرطرفدارترین مربیان اروپاست و حتا
منچستریونایتد نیز او را به عنوان جانشین دیوید
مویس در نظر داشت.
پیش از این رسانههای انگلیسی از عالقهی
منچسترسیتی ب رای به خدمت گرفتن پپ
گواردیوال ،سرمربی بایرن خبر داده بودند.



رونالدو:
هيچ وقت لقب توهينآميز به مسي ندادم

کريس رونالدو ،ستارهی ریال مادريد ،اعالم کرد
هرگز در رختکن تيمش با القاب توهي نآميز
در مورد ليونل مسي صحبت نکرده است.
بهتازگی در کتابی که توسط گیلم باالژ،
روزنامهنگار معروف و کارشناس فوتبال اسپانیا
منتشر شد ،ادعا شده که رونالدو رابطهی سرد
و غیردوستانهای با مسی دارد و معموال از او
با القاب ناشایست یاد م یکند .اما رونالدو با
رد چنین ادعایی ،تأکید کرد که هرگز به یک
فوتبالیست حرفهای چنین ب یاحترام یای نکرده
است .او در صفحهی فی سبوکش نوشت:
«اخبار منتشر شده که ادعا کرده من القاب

توهی نآمیزی به لیونل مسی دادهام ،کامال
نادرست است و من از وکیلم خواستم که این
موضوع را پ یگیری کند .من ب رای همکارانم
بی شترین احترام را قایلم و واضح است که
مسی هم از این موضوع مستثنا نیست».
در کتاب باالژ همچنین ادعا شده که رونالدو
و همتیم یهایش به شوخی مسی را با یک
سگ یا عروسک مقایسه م یکنند .رونالدو و
مسی در چند سال اخیر رقابت سختی ب رای
کسب عنوان بهترین بازیکن دنیا داشتند و در
حال حاضر بسیاری ستارهی پ رتگالی را بهتر از
مهاجم آرجانتینی م یدانند.



تهوز :بازي کردن کنار مسي،
بهترينلذتاست

کارلوس تهوز ،مهاجم يوونتوس از حضور دوباره
در تيم ملي اب راز خوشحالي کرد و گفت که
نم يتواند تا بازي دوباره در کنار مسي ،صبر
کند .جراردو مارتینو پس از سه سال و نیم
غیبت تهوز در تیم مل ی ،باالخره او را به اردوی
تیم دعوت کرد .تهوز که از این موضوع بسیار
خوشحال بود ،عنوان کرد که بازی کردن در
کنار مسی از بهترین لذتهایی است که
تابهحال تجربه کرده است.
او گفت« :م یخواهم با مسی بازی کنم .او
شماره  1است .مسی بهترین بازیکن جهان
است و فکر م یکنم مدتهاست که این
را م یگویم .بازی کردن در کنار او ،بهترین
لذتی است که یک بازیکن م یتواند داشته
باشد .وقتی او را دیدم ،یک ساعت و نیم در
بارهی چیزهای مختلف حرف زدیم .حاال زمان
بسیار خوبی ب رای بازگشت به تیم ملی است.
من خوب هستم و از اینکه بتوانم گولی بزنم،

خوشحال خواهم شد .در گذشته ،وقتی بازیکن
تیم ملی بودم ،اهمیت آن را درک نکرده بودم؛
ولی حاال م یفهمم که چقدر مهم است».
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د ټولنې او خلکو ساتنه د هر وګړي ايماني او وجداني دنده ده.
د شکمنو کړنو په اړه افغان ملي امنيتي ځواکونو ته معلومات ورکړئ او
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شمېرې اړيکه ونيسئ.

محافظت از خانواده و جامعه وظيفۀ ايمانی و وجدانی هر
افغان می باشد.
از فعاليت های مشکوک به نيروهاى امنيتی محل تان اطالع
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