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کشتهشدن  33شورشی
در خوست و لغمان

کارگران :ما کار میخواهیم

اطالعات روز :دفتر والی خوست در جنوبشرق افغانستان با نشر خبرنامهای
میگوید که در حملهی گروه طالبان به پاسگاههای پولیس مرزی در ولسوالی
علیشیر و تریزی 25 ،شورشی کشته شدهاند .در خبرنامهی دفتر رسانههای
والیت خوست آمده است که پس از نیمهشب جمعه ،حدود  250طالب...
صفحه 2

شورای علما جنگ جاری در افغانستان
را محکوم کرد

صفحه 2

ایمان به باورنکردنی

واکنشی به اقدام اخیر
وزارت اطالعات و فرهنگ

اقدام اخیر وزارت اطالعات و فرهنگ مبنی بر منع
توزیع برخی کتابها و منع اشتراکشان در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،از جمله کتاب من« ،خرد آواره»،
بدون تعارف ،تحقیرکننده بود .اینکه یک کمیسیون
مجهولالهویه که نه نام اعضای آن را کسی میداند ،نه
امالیشان درست است ،نه در آن نظر کذایی خود یک
جملهبندی صحیح دارد ،کتابها را «کتوب»...
صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

هجوم طالبان؛ در افغانستان
چه اتفاق میافتد؟

فصل جنگ امسال در افغانستان با انتقام شروع شد .هفتهی
گذشتهی دهها جنگجوی طالبان بر قرارگاههای ارتش و
پولیس افغانستان در اطراف شهر قندوز حمله کردند .نبرد تا
هنوز ادامه دارد و بر هر دو طرف آسیبهای سنگین وارد
شدهاند .دو هفته پیش از حمله بر شهر قندوز ،تخمینا 1000
جنگجوی طالبان قرارگاههای ارتش افغانستان در ولسوالی
جرم بدخشان را تصرف کردند .برعالوه ،بر اساس...

صفحه 4

صلح افغانستان؛ تصمیم سخت
در وضعیت دشوار

صلح ،مسئلهای است که در ششماه گذشته بیش از
هرچیز دیگری حکومت وحدت ملی را مصروف کرده است.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،دوبار به عربستان
سعودی ،یکبار به پاکستان ،یکبار به چین و یکبار هم
اخیرا به ایاالت متحده سفر کرد تا بتواند بازیگران جهانی
و منطقهای را متقاعد سازد ،از طرح صلح او حمایت کنند.
تغییر سیاست خارجی بحثبرانگیز غنی از محور دوستی...
صفحه 5

اطالعات روز :صدها روحانی و اعضای شورای علما ،جنگ جاری افغانستان
را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی افغانستان اعالم حمایت کردند .چند روز
پیش خالد الغامدی ،امام جماعت کعبه اعالم کرد که گروه داعش در شام و
طالبان در افغانستان از دایرهی اسالم خارج اند .این گروهها شبیه...
صفحه 2

جنگ در قندوز حدود  2هزار خانواده
را آواره کرد

از یک هفته بدینسو جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در والیت قندوز ادامه
دارد .باشندگان ولسوالیها و حومههای شهر به خاطر این جنگ آواره شده و به
شهر قندوز پناه بردهاند .در یک چهاردیواری بیسقف در شهر قندوز ،شماری
از آوارگان جنگهای اخیر نشستهاند .خانمی که موهایش را با چادر سیاهی
محکم پیچیده و از سر و رویش خستگی میبارد ،خود را نازگل معرفی میکند.
او همین که سر صحبت را باز میکند ،از بیزاری از جنگ قصه میکند« :از
گورتپه آواره شدهایم .گرسنه و بیخانمان هستیم .نه آب پیدا میشود...
صفحه 2
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کارگران؛

رنج مضاعف بیکاری و فراموشی



شهریار فرهمند

در روزهای گذشته صدها کارگر به مناسبت اول می ،روز جهانی
کارگر تظاهرات کردند و از دولت خواستند که برای آنها
زمینهی کار و اشتغال را فراهم کند .براساس آمار اتحادیهی
کارگران افغانستان ،از دوازده میلیون نفر واجد شرایط کار در
افغانستان ،شصت درصد آنها بیکار هستند.
اشتغال مهمترین دغدغهی جوانان کشور است و اشتغالزایی
از اولویتهای مهم حکومت افغانستان و جامعهی جهانی در
ده سال گذشته بوده که مانند تمام اولویتهای دیگر ،تا کنون
ناکام بوده است .کمتر خانوادهای را میتوان سراغ گرفت که
نگران آیندهی شغلی فرزندان خود نباشد یا کمتر جوانی را
میتوان یافت که دغدغهی کاریابی و تأمین معیشت ،چون
خورهای هر لحظه ذهن و جان او را نخورد .دولت افغانستان در
سالیان گذشته کمترین توجه را به ایجاد اشتغال برای جوانان
داشته است.
افغانستان در دهههای گذشته یکی از کشورهای صادرکنندهی
کارگر به کشورهای همسایه و جهان بوده است .اما این روند
هیچگاه نظاممند نبوده و کارگران از سوی دولت متبوع خود
هیچنوع حمایتی را دریافت نمیکردند .سرازیرشدن سیل
کارگران غیرقانونی به کشورهای همسایه ،دست آن کشورها
را در تعامل با کارگران افغانستان باز گذاشته و آنان را بدون
هیچ حمایت قانونی و اجتماعی ،با کمترین میزان دستمزد
به کار گرفتهاند .افزون بر آن ،از کارگران و مهاجران بیپناه
افغانستان به عنوان ابزار فشار در تعامالت سیاسیشان بر
حکومت افغانستان نیز استفاده کردهاند .متأسفانه تا کنون
حکومت افغانستان هیچگونه برنامهی عملیاتی و استراتژی
دقیقی برای حل این معضل نداشته است .بیشتر کارها و
تالشها به صورت سطحی و پروژهای انجام شده و تصامیم
و ارادهها در این خصوص نیز در روزمرگیهای سیاست و
حکومتداری افغانستان محو و نابود شدهاند.
در سالیان گذشته انبوهی از جوانان تحصیلکرده از دانشگاهها
و مؤسسات تحصیالت عالی فارغ شدهاند؛ در حالی که دورنمای
روشنی برای اشتغال آنان وجود ندارد .نبود فرصت شغلی
مناسب برای این جوانان ،چارهای جز پرداختن به شغلهای
ناهماهنگ با تخصص علمیشان ،روآوردن به شغلهای کاذب
و اشتغال در شغلهای غیرقانونی برایشان نگذاشته است.
بیکاری زمینههای بروز ناهنجاریهای اجتماعیای همچون
اعتیاد ،قتل ،دزدی ،ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی و
زمینهی هر گونه جرایم سازمانیافته را فراهم کرده و در
افغانستان که کشوری با شرایط سیاسی و امنیتی ویژه است،
گروههای مخالف مسلح از فرصت استفاده کرده و بسیاری
از جوانان را در بدل پول به سوی خود جذب میکنند .بر
بنیاد تحقیقاتی که صورت گرفته ،بخش عمدهای از سربازان
طالبان و مخالفان مسلح دولت را جوانانی سرخورده و عقدهای
از نبود کار ،اشتغال و پول تشکیل میدهند .امسال داعش و
دیگر گروههای تروریستی فعال در منطقه نیز بیکاری جوانان
را هدف قرار دادهاند .آنها با استفاده از بیکاری ،جوانان را در
بدل پرداخت معاش در صفوف جنگیشان جذب کرده و در
فعالیتهای نظامی و تروریستیشان از این افراد کار میگیرند.
جوانان افغانستان یکی از گروههای عمدهی جوانان مهاجر
جویای کار جهان را تشکیل میدهند .مهاجرت اجباری جوانان
به خارج از کشور ،عالوه بر آنکه آثار روانی منفیای چون
افسردگی را نصیب آنان و خانوادههایشان میکند ،گاهی حتا
حیات آنان را نیز با خطر مواجه کرده و باعث میشود که آنها
برای یافتن کار و پیداکردن لقمهنانی برای خانوادههایشان،
دل به دریا زده و راهی ناکجاآبادها شوند.
باید گفت که سیاستهای دولت در زمینهی اشتغالزایی
بهشدت ناکام و نارسا بوده و جز تشدید معضل بیکاری و
متراکمشدن جمعیت بیکاران ،تحول دیگری را در این زمینه
شاهد نبودهایم .وزارت کار و امور اجتماعی باید استراتژی
عملیاتی و واقعبینانهای را تدوین کرده و تالش کند تا با
اشتغالزایی در داخل کشور ،این مشکل برای همیشه حل شود.

کارگران:

ما کار میخواهیم
اطالعات روز :صدها تن از کارگران دیروز (جمعه11 ،
ثور) به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به بیکاری و
شرایط نامناسب کار در کابل راهپیمایی کردند و شعار «ما کار
میخواهیم» سر دادند.
کارگران معترض گفتند ،بیکاری در افغانستان افزایش یافته
است .آماری را که مسئوالن اتحادیهی کارگران افغانستان ارائه
کرده ،نشان میدهد که در حال حاضر  12میلیون نفر واجد
شرایط کار در کشور زندگی میکنند که  60درصد آنها بیکارند.
جوان
معروف قادری ،رییس این اتحادیه میگوید« :میلیونها ِ
بیکار داریم .جوانان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده از بیکاری
رنج میبرند و به کارهای شاقه تن میدهند».
در این راهپیمایی ،قشرهای مختلف جامعه و شماری از
فعاالن مدنی و زنان نیز شرکت کرده بودند .معترضان از

رهبران حکومت وحدت ملی خواستند ،به وعدههایی که در
جریان مبارازات انتخباتی دادهاند ،عمل کنند و زمینهی کار
را برای کارگران فراهم کنند .آقای قادری گفت« :تقاضای
ما از رهبران حکومت وحدت ملی این است که برای بیکاران
زمینهی کار را مساعد کنند .این حق بشریشان است .قانون
اساسی این حق را به ایشان داده است .آنها را از این حق
محروم نکنند».
همچنان قادری افزود« :کسانی که مشغول کار هستند،
حقوقشان پنج هزار افغانی است .حداقل حقوق در افغانستان
پنج هزار افغانی است .با این درآمد چهکسی میتواند زندگی
کند؟»
احساناهلل ،یکی از کارگران میگوید ،خواست ما برقراری صلح
در افغانستان است .هیچ کار نیست .خرج خانواده را تأمین

کرده نمیتوانیم .توان پرداخت کرایهی خانه را نداریم .همه
بیکار و فقیرند.
یکی دیگر از کارگران در این راهپیمایی گفت« :کلنگ میزنم،
چاه میکنم .روزی دوصد افغانی میدهند .زن و فرزند دارم .در
سهماه نتوانستم پنج هزار افغانی به دست بیاورم .خواستم این
است که به ما کار بدهند .کارگران از صبح تا ساعت پنج منتظر
میمانند ،یکی نمیگوید که آیا به کار میروی یا نمیروی».
همچنان نبود شرایط مناسب کار و عدم مصونیت شغلی ،از
چالشهای فراروی کارگران در افغانستان است که همواره
کارگران را با مشکل مواجه کردهاند .در همینحال ،مسئوالن
اتحادیهی کارگران میگویند ،در چند سال اخیر  114کارگر در
محل کار خود کشته شده و  56کارگر در زمان رفتن به محل
کار خود از سوی شوشیان مسلح به قتل رسیدهاند.

کشتهشدن  33شورشی در خوست و لغمان
اطالعات روز :دفرت والی خوست در جنوبرشق افغانستان
با نرش خربنامهای میگوید که در حملهی گروه طالبان به
پاسگاههای پولیس مرزی در ولسوالی علیشیر و تریزی25 ،
شورشی کشته شدهاند.
در خربنامهی دفرت رسانههای والیت خوست آمده است که پس
از نیمهشب جمعه ،حدود  250طالب مجهز با سالحهای سبک
و سنگین به مرکزهای پولیس مرزی حمله کردند که درگیری
میان پولیس و شورشیان مسلح تا ساعت شش صبح ادامه
داشت.
در خربنامه آمده است که این حمله بزرگترین حملهی

تروریستان است .در این درگیری همچنان  21طالب دیگر
زخمی شده اند .خربنامه افزوده است که از نیروهای پولیس 2
نفر کشته و  5نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما گروه طالبان میگویند که تلفات سنگینی در این حمله به
نیروهای پولیس افغانستان وارد کردهاند.
در همین حال ،مقامهای والیت لغامن در رشق کشور میگویند
که در پی حملهی طالبان به یک پاسگاه پولیس در جادهی
الینگار-مهرتالم ،هشت نفر از شورشیان وابسته به گروه طالبان
کشته شدهاند.
رسحدی زواک ،سخنگوی والی لغامن گفته که این حمله صبح

دیروز (جمعه 11 ،ثور) رخ داد که در آن هفت نفر پولیس و
یک غیرنظامی زخمی شدند .این در حالیست که در هفتههای
اخیر حمالت شورشیان طالب بر پاسگاههای نیروهای امنیتی
افغانستان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافتهاند.
سه روز پیش وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که  21عملیات
در  13والیت کشور علیه شورشیان جریان دارند .اکرث این
عملیاتها در والیتهای شاملی ،از جمله قندوز راهاندازی
شدهاند .در مقابل ،نیروهای امنیتی افغانستان عملیات
پاکسازی و ضدحمالت را علیه شورشیان در والیتهای
مختلف کشور به راه انداختهاند.

شورای علما جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرد
اطالعات روز :صدها روحانی و اعضای شورای
علما ،جنگ جاری افغانستان را محکوم کرده و از
نیروهای امنیتی افغانستان اعالم حمایت کردند.
چند روز پیش خالد الغامدی ،امام جماعت کعبه
اعالم کرد که گروه داعش در شام و طالبان در
افغانستان از دایرهی اسالم خارج اند .این گروهها
شبیه همان خوارج در زمان خلیفهی چهارم اسالم
اند که از قرآن و هدایات اسالمی به منفعت
سیاسیشان استفاده میکنند و علمای افغانستان
از گفتههای الغامدی حمایت کردند.

مالهای افغانستان دیروز (جمعه) در مقابل مسجد
حاجی عبدالرحمان در کابل گردهم آمدند .آنها در
این گردهمایی از اعالمیهی ریاست جمهوری که
از مردم خواسته بود با نیروهای امنیتی افغانستان
همکاری کنند ،اعالم حمایت کرد و از طرفهای
درگیری خواستند که از جنگ دست بکشند.
گردهمایی دیروزی از سوی شورای علمای
ش از این
افغانستان سازماندهی شده بود .پی 
شورای علما به خاطر سکوت در برابر فعالیت
شورشیان مورد انتقاد قرار گرفته بود .بیش از هزار

مال و روحانی در این گردهمایی ،جنگ جاری در
افغانستان را محکوم کردند و از دولت خواستند تا
به جای جنگ ،راه صلح را در پیش گیرد.
این در حالیست که روحانیان و مالها نفوذ
چشمگیری میان مردم افغانستان دارند و دولت
بارها از آنها خواسته که برای توقف جنگ در
افغانستان ،راهی را پیشنهاد کنند.
در همین حال ،مولوی عبدالبصیر حقانی ،رییس
شورای علمای کابل میگوید که روشهای
رسیدن به صلح باید تغییر کنند و شورای عالی

جنگ در قندوز حدود  2هزار خانواده را
آواره کرد
از یک هفته بدینسو جنگ میان نیروهای امنیتی و
طالبان در والیت قندوز ادامه دارد .باشندگان ولسوالیها
و حومههای شهر به خاطر این جنگ آواره شده و به
شهر قندوز پناه بردهاند.
در یک چهاردیواری بیسقف در شهر قندوز ،شماری از
آوارگان جنگهای اخیر نشستهاند .خانمی که موهایش
را با چادر سیاهی محکم پیچیده و از سر و رویش
خستگی میبارد ،خود را نازگل معرفی میکند .او همین
که سر صحبت را باز میکند ،از بیزاری از جنگ قصه
میکند« :از گورتپه آواره شدهایم .گرسنه و بیخانمان
هستیم .نه آب پیدا میشود و نه نان .وسایل خانه هم
نداریم .دربدر و با مشکالت زیاد روبرو هستیم».
کمپ و اردوگاه خاصی برای این آوارگان جنگی وجود
ندارد .آنهایی که دوست و آشنا در شهر قندوز دارند ،در
خانههای آنها زندگی میکنند؛ اما شمار دیگری مانند
نازگل ،مجبورند بدون سقف شب و روز بگذرانند .همراه
با خانوادهی نازگل ،پنج خانوادهی دیگر نیز در این سرای
بیسقف به سر میبرند .نازگل از جنگ مینالد و از
طالبان به خاطر دامنزدن به آن ناخشنود است« :طالبان
آمدند و جنگ را در دادند .ما از ترس خان هیمان را رها
کردیم و اینجا آمدیم .اطفال ما میترسیدند و چیغ و
فریاد میکردند .ناچار شدیم از روستایمان فرار کنیم».
محمدامیر  35ساله نیز از منطقهی گورتپه به شهر قندوز
پناه آورده است .او خانه و زندگیاش را رها کرده تا حیات
خود و خانوادهاش را نجات بدهد؛ اما در عین حال ،نگران
کشت و کار خود است« :از دست جنگها بیجا شدهایم.
فصل کشت و کار است .مزارع گندم قریب است خشک
شوند .از دولت میخواهیم هرچه زودتر منطقهی ما را
پاکسازی کند».
بسیاری از خانوادهها مانند نازگل و محمدامیر از
دست جنگ آواره شدهاند و حاال در وضعیت بد و

نگرانکنندهای به سر میبرند .مقامهای محلی در قندوز
تأیید میکنند که جنگهای اخیر در این والیت ،تعداد
زیادی از خانوادهها را بیجا ساخته؛ اما آنها در مورد
ارائهی کمک به بیجاشدگان چیزی نمیگویند.
محمدیوسف ایوبی ،رییس شورای والیتی قندوز
میگوید که مسئوالن تالش به جلب کمکهای دولت
و نهادهای امدادرسان به بیجاشدگان دارند« :تعداد
خانوادههای بیجاشده حدود  1800خانواده است که
عمدتا از ولسوالیهای امام صاحب ،علیآباد و چهاردره
و نیز منطقهی گورتپه در حومهی شهر قندوز میباشند.
مردم بسیار نگران اند».
اما عبدالسالمهاشم ،رییس مهاجران و عودتکنندگان
والیت قندوز شمار بیجاشدهها را  2000خانواده
عنوان میکند .حبیباهلل محتشم ،سرپرست ولسوالی
قلعهی زال میگوید که انتظار دارد تا هرچه زودتر به
بیجاشدگان جنگهای اخیر کمک شود« :خواهش
ما از مسئوالن مؤسسات بینالمللی این است که به
بیجاشدهها کمک کنند تا مشکالتشان رفع شود.
اینها واقعا مستحق حمایت اند و نیاز به کمک دارند».
جنگ ادامه دارد
از شروع جنگ در قندوز یک هفته میگذرد .نیروهای
تازهنفس که از کابل و مزار شریف به قندوز فرستاده
شده بودند نیز به عملیات خود شروع کردهاند .مقامها از
پیشرفت نیروهای امنیتی علیه طالبان در ولسوالی امام
صاحب و حومههای شهر قندوز خبر میدهند؛ اما هنوز
درگیری پایان نیافته است.
این درگیریها تلفات زیادی نیز به جا گذاشتهاند.
مقامهای والیت قندوز روز پنجشنبه خبر دادند که از
شروع این جنگ ،دستکم  165شورشی و  20عضو
نیروهای امنیتی کشته شدهاند .هنوز گزارش دقیقی از
شمار تلفات ملکی در دست نیست( .دویچه وله)

صلح که چند سال پیش برای گفتوگو با مخالفان
مسلح ایجاد شد ،منحل شود .او گفت« :معضلهی
طالبان و دولت افغانستان راهحل دارد؛ اما بدبختانه
شورای عالی صلح نتوانست مشکل را حل کند و
ما پیشنهاد میکنیم که این روند را به علمایی که
در حکومت نیستند ،مثل شورای علما و علمای
مساجد بسپارد و مطمئن هستم که مذاکرات با
طالبان جریان مییابد و صلح میآید» .در گذشته
نیز چنین حرکتهایی از سوی علما و روحانیان
صورت گرفته؛ اما نتیجهای در پی نداشته است.

علومی :شمال را دوستان و جنوب
را دشمنان خراب کردهاند
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر
داخله در پیوند به افزایش ناامنیها در
والیتهای شمالی ،به والیت قندوز سفر
کرد .آقای علومی دیروز (جمعه) در یک
نشست خبری در کابل گفت« :شمال
را دوستان ما خراب ساخته و جنوب را
دشمنان ما .دشمنان کسانی هستند که
نه نظام را قبول دارند و نه قانون اساسی
را .دوستان کسانی هستند که نظام را هم
قبول دارند و قانون اساسی را هم ،اما تنها
به محدودهی خود فکر میکنند و دیگران
را در نظر نمیگیرند».
علومی افزود« :مردم میپرسند که طالبان
چند نفر هستند؟ به خدا قسم که در هر
والیت صد نفر یا دوصد نفر نیستند .دهها
برابر آنها کسانی هستند که به فکر مفاد
خود هستند و مفاد خود را در بیثباتی و
در جنگ میبینند» .او همچنان تأکید
کرد که بیشتر مشکالت را برای دولت و
نیروهای امنیتی کسانی به وجود میآورند
که خود آنها در دولت وظیفه دارند .او
اشاره کرد که نخست باید آشتی ملی
میان این افراد و دولت صورت گیرد و
بعد از آن طالبان هم به روند صلح خواهند
پیوست.
علومی با اشاره به افزایش ناامنیهای
اخیر در شمال افغانستان ،از کارکرد
پولیس محلی در این مناطق انتقاد کرد
و گفت ،این سربازان تنها از یک گروه
خاص دفاع میکنند و حمایت مردمی

نیز ندارند .بعد از این در تشکیل پولیس
محلی اصالحات خواهد آورد و مسئولیت
را به کسانی خواهد داد که حمایت مردمی
داشته و از منافع ملی دفاع کنند.
آقای علومی میگوید ،نیروهای امنیتی
افغانستان به شورشیان که به فرزندان
این کشور رحم نکرده و آنها را میکشند،
رحم نخواهند کرد؛ ولی برای مردمی که
از دولت ناراض هستند و میخواهند به
دولت بپیوندند ،راه همیشه باز است .وزیر
داخله گفت ،در بین نیروهای امنیتی
«بحث مجاهد و غیرمجاهد نیست»
و آنها از تمام اقشار جامعه نمایندگی
میکنند.
اما پیش از این شماری از چهرههای
سیاسی گفته بودند که تنها راهحل
مشکالت ناامنی در افغانستان ،حضور
مجاهدین در پستهای امنیتی است.
این اظهارات وزیر داخله در حالی مطرح
میشود که ناامنیها در والیتهای
شمالی ،خصوص ًا قندوز ،بدخشان و سرپل
افزایش یافتهاند.
چندی پیش گزارش شد که والیت قندوز
در حال سقوط به دست شورشیان مسلح
طالب است؛ اما نیروهای امنیتی افغانستان
حمالت گستردهای را علیه شورشیان
طالب در ولسوالیهای این والیت به راه
انداختند که باعث شد تا قندوز از خطر
سقوط در امان بماند ،ولی هنوز هم
درگیری در این والیت ادامه دارد.

ایمان به باورنکردنی
واکنشی به اقدام اخیر وزارت اطالعات و فرهنگ
اقدام اخیر وزارت اطالعات و فرهنگ مبنی بر منع
توزیع برخی کتابها و منع اشتراکشان در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،از جمله کتاب من« ،خرد
آواره» ،بدون تعارف ،تحقیرکننده بود .اینکه یک
کمیسیون مجهولالهویه که نه نام اعضای آن را کسی
میداند ،نه امالیشان درست است ،نه در آن نظر
کذایی خود یک جملهبندی صحیح دارد ،کتابها را
«کتوب» نوشته میکند و بعد به کتابی در مورد ابن
سنیا و فارابی نظر میدهد ،به مسخرهترین شکل
ممکن به خود جرأت میدهد که صالحیت کتاب را
از لحاظ «قابل توزیع» و «غیرقابل توزیع»بودن
تشخیص دهد ،آخرین حد تحقیر است .این بازی
مضحک و مسخره و آکنده از بالهت و حماقت ،چیزی
جز اهانت آشکار و عمدی به کتاب ،قلم ،دانایی،
فرهنگ و انسانیت نیست .این دشمنی نیست،
خوارکردن و اهانتکردن است ،آنهم به مبتذلترین
شکل آن .هدیهایست از باری جهانی به اهل کتاب
نکبتزدهی این جامعه .باری جهانی وقتی که در نطق
خود در مجلس نمایندهگان گفت که «فارسی را به دری
ترجمه میکند» ،دچار هراس شدم .اگر او نمیداند که
فارسی و دری یکی است ،هم وحشتناک است؛ چون
چه وحشتی باالتر از سپردن فرهنگ به دست جاهل.
و اگر میداند و دانسته برای جلب رضایت و حمایت
گروههای فشار بیفرهنگ چنین یاوههایی بافته
است ،هم وحشتناک است؛ چون چه بیتعهدیای
باالتر از این به فرهنگ .باری ،باری جهانی در همان
هفتهی اول چهرهی فرهنگی خود را نشان داد .آن
کمیسیون معلومالحال که در هر سطر نوشتهاش کمتر
از دو اشتباه برایش کسر شأن محسوب است ،سر
جای خود ،من با قاطعیت میگویم که شخص باری
جهانی مطلقاً نمیداند که مسئلهی من در کتاب «خرد
آواره» چه بوده و من چه گفتهام .از پشت میز نطاقی
بخش پشتوی رادیو صدای امریکا برخاستن و با رای
ِ
فرهنگ فاسدترین کشور
کذایی پشت میز وزارت
جهان نشستن ،برای باری جهانی و امثال او آسان
است ،ولی خواندن و فهمیدن «خرد آواره» نه تنها
آسان نیست ،که مطلقاً محال است .اما چون جهل
سرنوشت علم را تعیین میکند ،جهانی هم بیمحابا
«خرد آواره» را مخالف «ارزشهای ملی ما» خوانده
و به «غیرقابل توزیع»بودن محکومش کرده است.
نمیتوان مسئولیت این سبکسری را به آن کمیسون
کذایی که تا این حد صالحیت ندارد ،تقلیل داد .کتاب
«خرد آواره» دو سال پیش با مجوز وزارت اطالعات و
فرهنگ در داخل کشور نشر شده و هیچگونه مشکل
قانونی ندارد .دشمنی با کتاب ،تحفهایست که باری
جهانی ،وزیر فرهنگ جدید ،در آغازین روزهای کار
خود به جامعهی فرهنگی کشور داده است و مسئولیت
این اقدامِ تبهکارانه ،مستقیماً به عهدهی اوست.
به لطف حاکمیت دیرپای «باری جهانیها» بر
فرهنگ و ادب این سرزمین ،اکنون دیریست که
در یک بیغوله و برهوت فرهنگی زندگی میکنیم.
عالیترین محصوالت فرهنگی ما همان دایرةالمعارف
آریانا (ارگان علمی رسمی کشور) و اطلس اتنوگرافی
اقوام افغانستان است .در جلد اول دایرةالمعارف
آریانا در مدخل ابن رشد ،نویسندهی مجهولالهویه و
معلومالماهیهی آن ،ابن رشد را کسی خوانده بود که
«آثار ارسطو را ترجمه کرده و کتابهای خودش به
عربی ترجمه شده است» (البد به نظر نویسنده ابن
رشد به پشتو نوشته کرده بوده که به عربی ترجمه
شده است!!!) .در مدخل ابن سینا ،کتاب اشارات
ابن سینا را ترجمه خوانده و ابن عربی را که عارف
قرن ششم در اندلس است ،شاگرد محقق حلی (فقیه
شیعی قرن هفتم در عراق) دانسته بود و مقدمهی ابن
خلدون را کتابی «در تاریخ بربر» قلمداد کرده بود و
خزعبالتی از این دست که در خورجین هیچ شعبدهباز
و معرکهگیری ،یافت نمیشود .در آن شاهکار ،نادانی
و بیخردی فراوان آمده و با بودجهی ملی چاپ و
نشر شده و «قابل توزیع» است .محمد حلیم تنویر،

علی امیری
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همه با هم...

ویرایش عبدالکریم سروش از مثنوی معنوی را با
امانتداری کامل و بدون تغییر حتا یک نقطه ،به
نام نامی خود نشر کرد ،البد کار خیلی هم «موافق
با ارزشهای ملی ما» انجام داد .اما نوشتن در
بارهی فارابی و ابن سینا و ابن رشد و غزالی مخالف
ارزشهای ملی ما است .این کار چیزی جز دشمنی
با فرهنگ ،تحقیر اهل قلم و عقده در برابر کتاب
و دانایی نیست .من نه به وجدان و انصاف کسی
اعتماد دارم ،نه به دلواپسی شخص یا نهادی به
علم و فرهنگ باور دارم و نه به اجرای عدالت که
خاطیان تبهکار را به سزای عمل ننگینشان برساند،
امیدوارم .این یادداشت را صرفاً به منظور نشاندادن
نکبتهای زندگی در عصر انحطاط فرهنگ
نوشتم .ادوارد استلین کمنیز (Edward Estlin
 ،)Cummingsشاعر امریکایی سدهی بیستم،
شعری دارد که سخت مناسب وضع کنونی ماست.
تکهای از آن را میآورم و سخن را ختم میکنم:
هنگامی که درخت بلوط از درخت غان
رخصت میطلبد میوهدان را
و درهها دهن گشودهاند به سرزنش کوههای بلند-
و زمستان بهار را به ویرانگری متهم میکند
آنگاه ایمان میآوریم به آن باور نکردنی :انسان دون
حیوان.
عبدالباری جهانی ،نطاق سابق رادیو صدای امریکا
(بخش پشتو) و وزیر فرهنگ جدید حکومت وحدت
ملی ،همان بشارتدهندهی «باورنکردنیها» است.
با این اقدام او ،من به آنچه باورنکردنی است ایمان
آوردهام .هیچچیز ما را شتابانتر از اینگونه اقدامات
به طرف «انسان دونِ حیوان» پیش نمیراند .البته
اگر منصفانهتر به قضایا بنگریم ،چیزی جز این
انتظار هم نمیرود .در سال  1998که مال عمر
امارت کمیک-تراژیک خود را در قندهار اعالم کرد،
باری جهانی یکی از روشنفکرانی بود که به دیدار
این امیرالمؤمنین تکچشم به قندهار رفت و در
مدت شش سالی که طالبان در افغانستان سرگرم
قتل عام انسانی و فرهنگی بودند ،باری جهانی،
نویسندهی نامدار کشور و «افتخار ملی» نیمسطری
در شرح این جنایتها و تباهیها ننوشت .و اکنون
نیز که از کاخ فاخر فرهنگ و ادب این سرزمین جز
ویرانهای برجای نیست و قرار است با ترجمهکردن
فارسی به دری ،این ویرانه باز هم ویرانتر شود ،چه

عبدالباری جهانی ،نطاق سابق
رادیو صدای امریکا (بخش پشتو)
و وزیر فرهنگ جدید حکومت
وحدت ملی ،همان بشارتدهندهی
«باورنکردنیها» است .با این
اقدام او ،من به آنچه باورنکردنی
است ایمان آوردهام .هیچچیز ما
را شتابانتر از اینگونه اقدامات
به طرف «انسان دو ِن حیوان» پیش
نمیراند .البته اگر منصفانهتر به
قضایا بنگریم ،چیزی جز این انتظار
هم نمیرود .در سال  1998که مال
عمر امارت کمیک-تراژیک خود را
در قندهار اعالم کرد ،باری جهانی
یکی از روشنفکرانی بود که به
دیدار این امیرالمؤمنین تکچشم به
قندهار رفت و در مدت شش سالی
که طالبان در افغانستان سرگرم قتل
عام انسانی و فرهنگی بودند ،باری
جهانی ،نویسندهی نامدار کشور و
«افتخار ملی» نیمسطری در شرح
این جنایتها و تباهیها ننوشت .و
اکنون نیز که از کاخ فاخر فرهنگ
و ادب این سرزمین جز ویرانهای
برجای نیست و قرار است با
ترجمهکردن فارسی به دری ،این
ویرانه باز هم ویرانتر شود ،چه
وزیر فرهنگی بهتر از باری جهانی؟!

وزیر فرهنگی بهتر از باری جهانی؟! به قول مرحوم
فیضمحمد کاتب هزاره« ،خرس در کوه بو علی سینا
است» .در برهوت فرهنگی کنونی اگر باری جهانی
کتاب را «مخالف ارزشهای ملی خود» نخواند ،چه
بخواند؟ به هر حال ،باری جهانی به اقتضای سرشت و
برنامه و برداشت خود از فرهنگ ،البد دشمنی با کتاب
و رفتارهای تحقیرآمیز را برای خود حق مسلم میداند.
اما نباید از یاد برد که فرهنگ ویران ما چون ققنوس
آتشگرفته روزی از میان خاک و خاکستر ،جوان
و چابک و سرزنده ،بال خواهد گشود .اما سپردن
سرنوشت کتاب به دست کسانی که اهلیت بررسی
کتاب را ندارند ،رسم بدیست که خوا ه ناخواه سکهی
آن به نام عبدالباری جهانی ضرب شده و در یادها
خواهد ماند .والسالم.

حاال دیگه رسم شده که هر اتفاق ناگواری در این مملکت افتاد ،از
سوی مقامها ،به خصوص ارگنشینان ،تقبیح شود .مث ً
ال وقتی در
خوست انتحار میشود ،دهها انسان کشته میشوند و دهها تن دیگر
مجروح ،دو یا سه روز بعد ارگ اعالمیه صادر میکند که ما این حمله
را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم .هرچند کارشناسان بینالمللی
هر چه تالش کردند ،نفهمیدند که شدیدترین الفاظ به چه معنا؟ هرچه
به آنها سیگنال دادیم و گفتیم که شما در شهر گذر کنید ،هرجا دو یا
چند نفر با هم دعوا کردند ،آنجا بروید ،مطمئن ًا شدیدترین الفاظ را پیدا
کرده و میفهمید .تا جاییکه اکثریت ما این تجربه را داریم ،شدیدترین
الفاظ در نورمالترین ماهیت ممکنش ،فحش خواهر و مادری است.
مث ً
ال وقتی دو نفر با هم دعوا میکند ،یا زن همدیگر را به باد چیز
میگیرند یا بمباردهای غیراخالقی روی مادر و خواهر همدیگر میکنند.
البته همه اینگونه نیستند ،استثنا همیشه وجود دارد .حاال اینکه ارگ
و ارگنشینان با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنند ،نمیفهمم منظورشان
خواهر ،مادر یا زن طالبان است یا از اینها کرده شدیدتر هم وجود
دارد؟
نه تنها ارگ ،که وزارتخانههای مربوطه ،مقامهایی که فکر میکنند
تقبیحکردنشان از تلویزیون و رادیو برایشان احترام و نفوذ میخرد،
سیاسیونی که احیان ًا اگر به میزگرد دعوت شدند ،احزاب و نهادهای
رنگارنگی که کابل را تسخیر کرده ،همه تقبیح میکنند ،آنهم با
شدیدترین الفاظ! خیلی خوشحال خواهم شد اگر یک بندهی خدا
یافت شود و این تقبیحکردن با شدیدترین الفاظ را برای ما مردم معنا
کند .حاال بگذریم اگر در تمام این سالها ارگ به جای تقبیح ،مثل
حاال دستور حمله بر طالبان و پاکسازی منطقه را میداد ،مطمئن ًا که
هم آسایش مردم بهتر بود ،هم نبض اقتصادی کشور بهتر میزد ،هم
فایبر نوری از حمالت این اعجوبههای خلقت در امان بود .حتم ًا خبر
میشوید که نیروهای امنیتی کشور این روزها چه شاهکارهایی میکنند
و چهقدر امید به جامعه تزریق میکنند.
حاال توجه کنید به یک داستان جالب .میگویند نفر اول مملکت در
حال سفر ،یعنی دقیق ًا در یک کشور دیگر بوده و چای سبز با طعم نعناع
مینوشیده ،روی ایجاد روابط قبلماتیک و پسلماتیک صحبت میکرده
که یک دفعه یکی از سکرترهایش بوده یا کدام مقام مربوطهی دیگر،
میآید و با خوشحالی به گوشش آهسته میگوید که رییس صاحب!
سربازان اردو تا حال  180نفرشان را کشته! رییس صاحب از جایش
بلند میشود و مشتش را شبیه بلندگو پیش دهنش گرفته با صدای بلند
میگوید که ما ،از این راه دور ،از عالم غربت و با قلب نزدیک ،با
شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم .امیدواریم روزی برسد که روابط ما
صلحانه برقرار شود ،بادامهای امید ما وقتی گل میکند ،از آسمان الهی
ژاله نبارد و گلهای درختان ما را نریزد .امیدوارم ما به حدی به ترقی
برسیم که رییس جمهورهای دنیا هر ماه یک دفعه به وطن ما چکر بیایند
و ما بتوانیم آنها را به هوتلهای  90ستارهی خویش برده و کرایهی
اتاقهای هوتلهای خویش را هر  24ساعت 20000 ،یورو تعیین کنیم.
آنقدر جیبلماسی کنیم که بانک جهانی برای نجات اقتصاد مث ً
ال امریکا،
از ما خواهان اعطای اعانه شود .ما هم به آنها دالر کمک کنیم ،شرط
بگذاریم که معدن آب آمازونتان را به ما بدهید تا استخراج کنیم .همان
نفری که خبر کشتهشدن  180طالب را به گوشش خوانده بود ،دوباره
پیش میرود و میگوید که رییس صاحب! چرا تقبیح میکنی؟ نیروهای
امنیتی ما طالبان را کشته ،نیازی به تقبیح نیست.
فردایش گمانهزنیهای سیاسی ،خبری ،تحلیلی ،آفاقی ،آسیایی و
بینالمللی بیرون میشوند و هزاران سوال متوجه رییس صاحب
میشوند؛ اینکه چرا ایشان کشتن طالبان به دست نیروهای امنیتی،
بهویژه اردوی ملی ،را با شدیدترین الفاظ تقبیح میکند؟ وقتی این برای
همه مسئله میشود ،دوباره از سوی مرکز رییس صاحب اعالمیه صادر
میشود و در آن تصریح میکند که ما به هیچوجه اردوی ملی خود را
تقبیح نمیکنیم .ما در حالیکه مصروف نوشیدن چای و جیبلماسی با
همتای سیاسی خود بودیم ،به یکباره متوجه شدیم که آنها به جای
استفاده از برگ چای ،مخلوطی از برگ بید و نعناع را جوشانده و سر
ما به نام چای میزنند .تازه قیمت هر گیالس چایشان را  500کلدار
چارج کرده و نیشخند میزنند که در این مملکت هیچچیز مفت وجود
ندارد؛ به خاطری مفت وجود ندارد که ممکن است اینجا هم کسی
پیدا شود که سالها نان مفت خورده و هر وقت دلش خواست ،فتوا
صادر کند .درست مثل همان مولوی که گفته بود ،طالبان را نکشید؛
چون کلمه میخوانند .گفت ما تقلب آنها را در چای تقبیح کردیم ،نه
اینکه خدای نکرده اردو یا پولیس ملی خود را تقبیح کرده باشیم .بنا ًء از
تمامی رسانهها خواهش میشود که بیشتر از این باعث پخش تقبیحات
نشوند .هههههههههههههه و باز هم ههههههههههههههه.
نی نشد ،یکبار دیگر همه با هم بگوییم :هههههههههههههههه! حداقل
فایدهاش این است که انرژی منفی را از بدنتان خارج میکند .وا؟!
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هجوم طالبان؛
در افغانستان چه اتفاق میافتد؟

مقدمهای کوتاه بر فمینیسم

(Feminism: A Very
)Short Introduction

نویسنده :فرانز استفان گدی

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

برگردان:جواد زاولستانی
منبع :مجلهی دیپلمات

بخش چهارم

ریشههای مذهبی فمینیسم3-
کیت توماس در مقالهای تعدادی از این
فرقههای مذهبی مستقل را نام برده است:
«Baptists, Millenarians, Familists,
 .»Quakers, Seekers, Rantersهمهی
این گروههای مذهبی ،با وجود تفاوتهای
ایدیولوژیک میانشان ،به ضرورت بازسازی و
احیای روحی و مذهبی در تک تک انسانها
اعتقاد داشتند .تجربهی آنچه «کویکر»ها
«نور درونی» مینامیدند ،مهمتر از مشاهدات
ظاهری دانسته میشد .و آن نور ،هیچ تمایزی
میان دو جنس قایل نیست؛ چنانکه یکی از
نویسندگان معاصر ادعا میکند« :یک مرد
مؤمن و همچنین یک زن مؤمن ،میتواند به
همان اندازهی روحانیان در سراسر جهان سبب
سعادت یا شقاوت شود».
اکثر این گروههای مذهبی مستقل ،به زنان
اجازه میدادند تا در بحثهای عمومی سهم
بگیرند و در مسایل مربوط به کلیسا رای بدهند.
در دههی  ،1640خصوصاً میان کویکرها،
زنان به سهمی بیشتر از این دست یافتند .از
میان آن زنان میتوان از کاترین ایوان و سارا
شیورز نام برد.
با وجود افزایش تعداد زنانی که تحت تأثیر الهام
و انگیزهی الهی و مقدس احساس میکردند
باید در جلسات و مراسم مذهبی سخن بگویند؛
اما آنها با مخالفتهای شدیدی روبهرو بودند؛
انتقادهایی مانند اینکه این زنان« ،تحت تأثیر
غرورشان دچار توهم شدهاند» ،یا «گرفتار
تکبر و خودشیفتگی هستند» .گاهی حتا
بدتر از آن ،به آنها گفته میشد که «قدرت،
اعتبار و جایگاه مردان را غصب کردهاند» .به
عنوان مثال ،در  ،1646جان ویکارز ،به شکل
زنندهای از «زنان خانهدار گستاخ خیرهسر...
بدون هیچ حجب و حیای زنانه که هر کاری را
بدون اجازه انجام میدهند ...پرحرفی میکنند
و سخنان پوچ میگویند ...کامال برخالف
آنچه روحانیان ما آنها را از آن منع کردهاند»،
گله میکرد.
جان بونیان ،نویسنده و مبلغ مذهبی ،کامالً
مخالف اشتراک فعال زنان بود و استدالل
میکرد که بدیهیست که شیطان بیشتر از
آدم تالش میکرد حوا را اغوا کند؛ چرا که او
ضعیفتر بود« :مردان در عبادت به عنوان
هدایتگر قرار داده شدهاند و حافظان باغ
خداوند ،بهشت ،هستند» .او به زنان با عبارت
«آن جنس ضعیف و سادهلوح» اشاره میکرد و
در یکی از نشستهای مذهبیاش ،با استناد به
نخستین رساله ،بیان داشت که «زنان به مانند
مردان تمثالی از شکوه و جالل خداوند نیستند؛
آنها در مقامی پایینتر قرار گرفتهاند» .او با
برگزاری جلسات جداگانهی زنان مخالف بود،
با این استدالل که نتیجهی آن چیزی جز
تشویق آنها به «سرکشی و نافرمانی» نیست.
او همچنان تأکید داشت« ،من باور دارم که
آنها (زنان) نباید برای عبادت خداوند در
مراسم نماز در مقابل کل کلیسا بایستند» .و

با حالتی طعنهآمیز افزود« :چرا که آن زمان،
من باید رانتر ( )Ranterیا کویکر ()Quaker
به حساب بیایم» .به باور بونیان ،در اجتماعات
عمومی «سهم زنان ،نگهداشتن زبانشان و
یادگیری در سکوت است».
در دههی  ،1670مارگارت فیل ،یکی
از اعضای فرقهی کویکر ( ،)Quakerبا
بیپروایی از نیاز به دفاع از استقالل وجدان
و آگاهی زنان و حق آنها برای داشتن نقشی
فعال در عبادت خداوند سخن گفت .او در
مقالهای کوتاه ،با تأکید این مسئله را به
بحث میگیرد که آنهایی که با پذیرش حضور
روح خدایی در زنان ،تنها به علت جنس آنها
مخالفت میکنند و در مقابل آن میایستند،
در واقع علیه کلیسا و عقاید مذهبیشان
ایستادهاند.
سخنان حضرت یوئیل (پیامبر قوم بنی
اسراییل) گاهی در پاسخ به قوانین نهیکنندهی
سنت پاول استفاده میشد:
« ...و باشد که پسران و دختران شما نبوت
کنند ،پیران و جوانان شما رویاها ببینند .و در
آن ایام ،بر غالمان و کنیزان شما از روح خود
بیفشانم .و در آسمانها و زمین شگفتیها
برآورم از خون و آتش و ستونهایی از دود»...
دیدگاه یوئیل ،برای بسیاری ،خصوصاً با توجه
به تحوالتی که در پی جنگ داخلی رخ داده
بود و در دوران دولت موقت کامال مناسب به
نظر میآمد ،این عقیده که تحقق مکاشفات
یوحنا (رستاخیز) نزدیک است ،به طور
شایع وجود داشت .به عنوان مثال ،فرقهی
مذهبیای که خود را «امپراتوری پنجم»
مینامید ،باور داشت که با از میان رفتن چهار
امپراتوری دنیایی (غیرمذهبی) بزرگ جهان-
بابیلون ،پارس ،یونان و رم -اینک نوبت به
پنجمین امپراتوری -سلطنت مسیح و قانون
مقدس -رسیده است .در این وضعیت آشفته
و خشونتبار ،افرادی با ادعای پیامآوری و با
عقایدی انقالبی سر برآوردند.
در چنین فضایی ،انفعالی که به زنان نسبت
داده میشد و تأثیرپذیری آنها از محیط
اطراف ،به نوعی یک مزیت به حساب میآمد.
زنان برای انتقال صدای خداوند ،شنوندگان
و پذیرفتگان بهتری دانسته میشدند.
پیامآور بلژیکی ،آنتونیا بوریگیو ،که آثار او در
انگلستان خوانندگان فراوانی داشت ،توجیه
دوپهلو ،مبهم و نگرانکنندهای را در این
مورد ارائه کرد« :آنها باید اجازه بدهند خدا
به واسطهی یک زن با آنها سخن بگوید،
اگر این خواست و رضایت اوست؛ چرا که در
گذشته نیز به واسطهی یک حیوان با پیامبر
خود سخن گفته بود».
اما این مرز میان الهام قدسی و حماقت ،میان
تحت تسلط خدا یا شیطانبودن ،مرز باریکی
بود .در انگلستان قرن  17میالدی ،زنان هنوز
به اتهام جادوگری محاکمه میشدند .عالوه بر
این ،زنان پیامرسان میتوانستند بهآسانی تنها
به اتهام حماقت و سادهلوحی بیاعتبار شوند.
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فصل جنگ امسال در افغانستان با انتقام شروع شد .هفتهی
گذشتهی دهها جنگجوی طالبان بر قرارگاههای ارتش و
پولیس افغانستان در اطراف شهر قندوز حمله کردند .نبرد
تا هنوز ادامه دارد و بر هر دو طرف آسیبهای سنگین وارد
شدهاند.
دو هفته پیش از حمله بر شهر قندوز ،تخمینا 1000
جنگجوی طالبان قرارگاههای ارتش افغانستان در ولسوالی
جرم بدخشان را تصرف کردند .برعالوه ،بر اساس گزارشهای
نیویورک تایمز ،جنگهای سنگین در چندین والیت دیگر نیز
ادامه دارد  ،به شمول سرپل ،جوزجان و فاریاب.
برای بدتر ساختن اوضاع ،دولت اسالمی (داعش) نیز
راهش را در افغانستان باز کرده و اخیرا مسئولیت حمله بر
شهر جالل آباد را به عهده گرفت .با اینحال ،شبکهی
تحلیلگران افغانستان با احتیاط میگوید که دولت اسالمی
«در افغانستان تا حدود زیادی در رسانههای اجتماعی
و گزارشهای تلویزیونی و گزارشهای مقامهای دولتی
برجستهشده است».
روزنامهی امریکایی نیویورک تایمز هجوم طالبان بر شهر
قندوز را بنیاد حملهی بهاری امسال میداند .پس از بیرون
شدن نیروهای جرمنی در ماه اکتوبر سال  ،2013اوضاع
امنیتی این والیت همواره رو به بدتر شدن بوده است.
حمدالله دانشی ،معاون والی قندوز به یک رسانهی جرمنی
گفت ه بود« :از سال  2002بدینسو ،این بدترین وضعیت در
قندوز است .طالبان قویتر از پیش شدهاند و اگر نیروهای
امنیتی ما از مرکز تقویت نشوند ،طالبان این والیت را تصرف
خواهند کرد».

رییس شورای والیتی قندوز ،محمد یوسف ایوبی ،با تأیید
نگرانیهای عمیق معاون والی گفته بود« :شهر قندوز از چهار
طرف محاصره شدهاست .اگر دولت توجه فوری نکند ،خطر
جدی افتادن این والیت به دست طالبان وجود دارد».
شمار بزرگ جنگجویان خارجی به شمول شهروندان
ازبکستان ،تاجکستان و چیچین به جنگ در برابر نیروهای
دولتی در این والیت پیوستهاند .بزرگان محل به رسانهها
گفتهاند« :شمار زیادی از خارجیها به گروههای محلی
طالبان پیوستهاند .آنان خیلی خشن و بیرحم هستند و در
ربودن و حمله بر خارجیها تجربه دارند».
یک پایگاه نظامی که در آن فعال  400سرباز مستقر
هستند ،در ولسوالی امام صاحب ،در شمال قندوز  ،توسط
پیکارجویان طالبان محاصره شد ه و باید توسط هلیکوپترهای
ارتش افغانستان تجدید قوا شوند .روز پنجشبنه ،اما یکی از
سخنگویان وزارت دفاع در کابل ،دولت وزیری ،به رسانهها
گفت که نیروهای امنیتی آنقدر قوی هستند که بتوانند در برابر
حملههای طالبان بایستند.
او گفت« :هیچ ولسوالی یا والیتی سقوط نخواهد کرد و من به
شما اطمینان میدهم که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی
کنترل اوضاع را دارند ».او راهاندازی همزمان عملیات ارتش
در بدخشان ،غزنی و زابل را نشانهی این توانایی دانست.
او با تأکید گفت که اکنون نیروهای امنیتی افغانستان نیاز
به پشتیبانی ناتو ندارند .وزیری گفت« :تا کنون ما به کمک
مأموریت حمایت قاطع نیاز نداریم».
جنرال ولسن شوفر  ،معاون ارتباطات مأموریت حمایت قاطع،
با تأیید گفتههای وزیری یادآور شد که اوضاع در قندوز زیر

بیکاری مشکل جدی افغانستان


به مناسبت روز جهانی کارگر

اول «می» روزجهانی کارگر است همه ساله ،از این روز در سطح
جهان تجلیل میشود .کارگران در این روز از چگونگی وضعیت
کار و شرایط کاری شان سخن میگویند .کارگران در کابل
نیز از این روز گرام ی داشتند و به خیابانها آمدند و از شرایط
ی شان سخن گفتند ،این درحالی است که بازارکار در کشور
کار 
بیش تر از دو سال میشود که به دلیل ناامنی و کشمکشهای
سیاسی به شدت افت کرده است .در این میان ،بیشتراز همه
وضعیت کارگران ساده بد تر از همه است ،این کارگران هرروز
در چهار راهیهای شهر برای یافتن کار میآیند و روز را تا شب
بدون یافتن کاری سپری مینمایند و دوباره به خانههای شان بر
میگردند .همینگونه ،وضعیت کاری درشرکت ها و موسسات
خصوصی نیز خوب نیست و فعالیت های اقتصادی و تولیدی
شان به خاطر راکد بودن بازار داد و ستد و فعالیتهای اقتصادی
تها به حالت راکد درآمده اند .همه میدانیم،
و نیز افزایش قیم 
افغانستان به خاطر بیش از سی و پنج سال جنگ ،شیرازههای
نظام اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن فروپاشیده است و
اقتصاد آن شدیدا آسیب دیده و حتا بودجهی عادی این کشور
به کمک کشورهای جهانی وابسته است و از منابع داخلی این
نیازمندیها تامین نمیشود .این کمکهای جهانی از چهارده
سال گذشته تاکنون به افغانستان صورت گرفته است .بخش
بزرگ این کمکها برای بازسازی و تقویت حکومت داری در
بخش های تقویت معارف ،تحصیالت عالی و تجهیز نیروهای
امنیتی اختصاص یافته و به مصرف میرسد .بخش دیگر این
کمکها از طریق نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه به
مصرف میرسند.
با آنکه تاکنون ،به واسطهی این کمکهای بزرگ جامعهی

فرهاد خراسانی

جهانی ،نیازمندیهای دولت تامین میشود و برنامههای
توسعهی که توسط دولت و نهادهای خیریه تطبیق گردیده از
همین کمک ها می باشند و در بخش نظامی نیروهای اردو و
پلیس تشکیل شده و در بخشهای معارف ،تحصیالت عالی
و صحت بیشترین دست آورهای مثبت را به دست آورده ایم.
اما ،در عرصهی اقتصادی و بخصوص در زمینهی اشتغال زایی
تاکنون برنامهها و فعالیتهای چشمگیری صورت نگرفته است.
باوجودی که هزاران نیروی انسانی در بخشهای ساده و در
بخش های مسلکی در کشور وجود دارد .اما ،بخاطر نبود کار و
زمینهی اشتغال آنها ،این نیروها یا در کشور بیکار میباشند و یا
برای یافتن کار به کشورهای همسایه و اروپایی میروند .هرسال
صدها جوان از دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی و آموزشی فارغ
میگردند ،باوجودی که این جوانان سالها تحصیل کرده اند،
برای آنها درکشور زمینه کار وجود ندارد و سالها درجستجوی
کار میشوند ،اما نمیتوانند برای شان کار بیابند مجبور میشوند
با وجودی که تحصیل کرده اند ،برای کارگری درکشورهای
همسایه بروند و تعدادی از آنها از راه های غیرقانونی و قاچاقی
به کشورهای اروپایی میروند .آنهایی که نمیتوانند به کشورهای
خارجی بروند در داخل کشور به بیکاران جامعه افزوده میشوند.
اگر بخواهند که در ادارات دولتی کاربگیرند به خاطر فساد اداری
و واسطهگرایی استخدام نمیشوند .چند روز پیش ،تحصیل
کردگان جوان در اعتراض به بیکاری و استخدام نشدن شان
در ارگانهای دولتی ،موسسات و شرکتهای خصوصی ،همایش
اعتراضی برپاکردند و سندهای تحصیلی شان را آتش زدند و از
دولت خواستند که به مشکل بیکاری در کشور رسیدی نمایند.
برعالوهیی اینها ،جوانانی که از تحصیل محروم بوده اند و یا به

کنترل است« :آنان رهبری و توانایی قوی دارند و برای برخورد
با اوضاع برنامهی خیلی خوب دارند».
با این حال ،رویترز گزارش دادهاست که جیتهای جنگی
ایاالت متحده در یک مأموریت غیر از عملیاتهای معمولی
به این منطقه فرستاده شدهاند .یکی از سخنگویان نظامیان
امریکایی گفتهاست« :ما میتوانیم تأیید کنیم که هواپیماهای
جت ایاالت متحده در  72ساعت گذشته در فضای قندوز در
پرواز بودهاست ،اما هیچ مهمات و جنگافزاری پایین انداخته
نشده است ».تصور بر این است که نیروهای ناتو و ایاالت
متحده جریان اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند و حاضرند در
یک لحظهی وارد عمل شوند.
بر اساس گزارشی که توسط دفتر جان سوپکو  ،بازرس ویژهی
امور بازسازی افغانستان منتشر شده  ،برای ناتو و ایاالت
متحده واضح نیست که چه تعداد سربازان ارتش و پولیس
اکنون در حال نبرد با شورشیان طالبان اند.
در این گزارش آمدهاست« :نه ایاالت متحده و نه متحدان
آن در دولت افغانستان ،هیچ یک ،نمیدانند که چه تعداد
سربازان پولیس و ارتش در وظیفه حاضرند یا گذشته از آن،
آنان تواناییهای عملیاتی واقعی نیروهای امنیتی افغانستان
را نمیدانند».
ایاالت متحده تا کنون  60.7میلیارد دالر را برای آموزش،
تجهیز و پرداختن معاش  195هزار سرباز اردوی ملی و 157
هزار سرباز پولیس مصرف کردهاست .بر اساس گزارش دفتر
بازرس ویژهی بازسازی افغانستان ،شمار سربازان ارتش
و پولیس که برای شان معاش حواله میشود ،قابل اعتماد
نیست و دربارهی این رقم نمتوان مطمئن بود .با وجود
دشواریهای اخیر ،من هنوز بر حمایت از ارزیابی خود از
تواناییهای نیروهای امنیتی افغانستان که در اوایل سال
جاری انجام داده بودم ،تأکید میکنم:
من مطمئن هستم که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی
برندهشدن در میدان جنگ بر شورشیان را تا سال  2017دارند.
این نکته را باید درک کنیم که توانایی نظامی شورشیان تا
کنون بسیار محدود است و توسط یک حملهی محکم هوایی
نیروهای ائتالف شدیدا تضعیف شدهاست .تمویل نیروهای
امنیتی در درازمدت مسئله حیاتی است .اما احتمال دارد که
تا سال  2017تغییری وارد نشود .نیروهای امنیتی تا آن زمان،
قادر به کنترل مراکز اصلی جمعیت و راههای عبور و مروز
خواهند بود.

باوجودی که هزاران نیروی انسانی در
بخشهای ساده و در بخش های مسلکی
در کشور وجود دارد .اما ،بخاطر نبود کار
و زمینهی اشتغال آنها ،این نیروها یا در
کشور بیکار میباشند و یا برای یافتن
کار به کشورهای همسایه و اروپایی
میروند .هرسال صدها جوان از دانشگاه
ها و نهادهای تحصیلی و آموزشی فارغ
میگردند ،باوجودی که این جوانان سالها
تحصیل کرده اند ،برای آنها درکشور زمینه
کار وجود ندارد و سالها درجستجوی
کار میشوند ،اما نمیتوانند برای شان
کار بیابند مجبور میشوند با وجودی
که تحصیل کرده اند ،برای کارگری
درکشورهای همسایه بروند و تعدادی
از آنها از راه های غیرقانونی و قاچاقی به
کشورهای اروپایی میروند.
دالیلی نتوانسته اند تحصیل کنند ،بسیاری از آنها که در مناطقی
که طالبان قدرت دارند جذب گروه طالبان و سایرگروههای
مخالف دولت میشوند .اگر زمینهی کار در کشور وجود داشته
باشد این جوانان درصف این گروه قرار نمیگیرد و تعدادی از
این ها به خاطر باور و انگیزه های دیگر جذب طالبان شده باشند
اما ،تعدادی بیشتر آنها بخاطر فقر و بیکاری جذب این گروه
ها میشوند.
بیکاری و نبود زمینهی اشتغال یک مشکل جدی افغانستان است
و هر روز این مشکل به خاطر افزایش فاصله طبقاتی و نبودن
زمینهی کار ،ضعف اقتصادی جامعه و نبود برنامههای اشتغال
زایی از طرف دولت بزرگتر میشود و بر ابعاد و دامنهی آن افزوده
میشود و مشکالت دیگر اجتماعی مانند دوزدی ،بزهکاری و
انحراف های اجتماعی را بار میآورند.
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صلح افغانستان؛
تصمیم سخت در وضعیت دشوار

غنی باید بر موانع داخلی و اختالفهای منطقهای فایق آید تا بتواند در افغانستان صلح بیاورد
برگردان :حمید مهدوی

منبع :فارن پالیسی

نویسندگان :سعید مددی و تابش فروغ

یادداشتهایسخیدادهاتف

مرده باد
کمونیسم!

صلح ،مسئلهای است که در ششماه گذشته
بیش از هرچیز دیگری حکومت وحدت ملی را
مصروف کرده است .اشرف غنی ،رییس جمهور
افغانستان ،دوبار به عربستان سعودی ،یکبار به
پاکستان ،یکبار به چین و یکبار هم اخیرا به
ایاالت متحده سفر کرد تا بتواند بازیگران جهانی
و منطقهای را متقاعد سازد ،از طرح صلح او
حمایت کنند .تغییر سیاست خارجی بحثبرانگیز
غنی از محور دوستی با هند به محور دوستی
با پاکستان-عربستان سعودی ،برای تأمین
صلح ،بیپیشینه بوده است .غنی در سفرش
در ماه نوامبر  2014به پاکستان ،برخالف تمام
هنجارهای دیپلماتیک ،به ستاد ارتش پاکستان در
راولپندی رفت تا با جنرال راحیل شریف ،رییس
ستاد ارتش پاکستان ،مالقات کند؛ مالقاتی که
کرزی ،رییس جمهور پیشین در جریان بیست
سفر دوران ریاست جمهوریاش به پاکستان ،به
آن دست نیافت.
در حالی که غنی در روند صلح فرضی ،با موانع
منطقهای مواجه است ،موانع داخلی حتا بزرگتر
از موانع منطقهای اند .جاهطلبیهای غنی برای
صلح ،بهویژه در کشوری که اختالفهای قومی
در آن وجود دارد ،تا چه حد واقعبینانه است؟
کرزی و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی ،به این
روند چه عکسالعملی نشان خواهند داد؟ حکومت
افغانستان تا چه حد آمادهی سازش است و آیا
برای یک واکنش شدید نیز آماده است؟ آیا حتا
پاکستان آمادهی همکاری هست؟
غنی پیچیدگی و شکنندگی وضعیتی را که در آن
قرار دارد ،درک میکند .شریکان او در حکومتی
که قدرت در آن تقسیم شده ،دشمنان قسمخورده
و دیرینهی طالبان افغانستان هستند؛ شریکانی
که هنوز توانایی آن را دارند تا مردمشان را برای
جنگ علیه طالبان بسیج کنند .با این حال ،غنی
باید شریکانی چون عبداهلل ،عطا محمدنور ،والی
خودمختار و ثروتمند بلخ ،محمد محقق ،معاون
رییس اجرایی و رهبر هزارهها و جنرال عبدالرشید
دوستم ،معاون خودش را متقاعد سازد که «توافق
صلح» هرگز آنها را به حاشیه نخواهد برد و
موقف سیاسی آنها را تضعیف نخواهد کرد .برای

عبداهلل ،جنگ با طالبان در گذشته و تعدش برای
ادامهی این کار ،در صورتی که انتخاب میشد،
چیزی بود که او در جریان مبارزات انتخاباتیاش
بیش از هر چیز دیگر آن را برجسته کرد .توافق
صلحی که طالبان را در حکومت شامل کند؛
حکومتی که نیم آن «مالکیت» عبداهلل است ،به
طور اساسی شعار سیاسی عبداهلل و متحدانش را
زیر سوال خواهد برد؛ شعاری که آنها از دیروقت
بدینسو به خاطر آن در قدرت باقی ماندهاند.
عالوه برآن ،برای محقق ،که هزارههایش توسط
طالبان قتل عام شده و مورد تبعیض قرار گرفتند،
مسئله تنها مسئلهی تقسیم قدرت نیست ،بلکه
تهدید بالقوهای به حقوق و فرصتهای مردمش
است که در جریان یک دههی گذشته به آن
نایل آمدهاند.
غنی ،عالوه بر ایجاد توازن در حکومت فعلیاش،
باید راه گذشته را ادامه دهد .کرزی که حکومتی
را تأسیس کرد و سیزده سال آن را رهبری کرد،
اساس مشروعیتش را جنگ با طالبان قرار داد.
او ،با وجود انتقادات ،تمام جناحهای قومی
و رهبران نظامی آنها ،به استثنای طالبان ،را
تحت یک چتر سیاسی گردهم آورد .در حالی که
هیچ دری نبود که کرزی نزده باشد ،از پاکستان
گرفته تا عربستان سعودی تا ترکیه و چین ،او به
صورت مشابه از سوی طالبان و مردم مورد انتقاد
قرار گرفت .طالبان همیشه حکومت او را دست
نشاندهی غرب میخواندند ،در حالی که دیگران
میگفتند او با طالبان بیش از حد مالیم است
و منافع ملی افغانستان و روابطش با شریکان
کلیدی استراتیژیک را به مخاطره میاندازد.
اعضای طالبان بیشتر از قبیلهی غلزایی پشتون
اند و غنی نیز از همین قبیله است .از سوی دیگر،
کرزی درانی است .باتوجه به تاریخ طوالنی
رقابت و دشمنی خونی میان این دو قبیله ،اگر
غنی موفق شود به شورش طالبان نقطهی
پایان بگذارد ،روابط آنها را با دیگر گروههای
تروریستی قطع کند و منافع پاکستان را تامین
کند ،آنچه که به عنوان میراثی از کرزی باقی
میماند که به گفتهی خودش بزرگترین
نگرانیاش پس از ترک قدرت است ،بسیار

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
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روند صلح تنها در مورد امنیت نیست ،بلکه در مورد تغییرات
گستردهی اجتماعی-اقتصادیای چون آموزش و پرورش،
استخدام و سرمایه گذاری قانونی است .پس جای تعجب ندارد
که نه تنها کرزی؛ بلکه شبکهای نزدیکش که در جریان ریاست
جمهوریاش ساخت (رنگین دادفر اسپنتا ،مشاور امنیت
ملیاش ،عمر داوودزی ،وزیر داخلهاش و کریم خرم ،رییس
دفترش) اعتراض میکنند که تالشهای غنی بیثمر خواهند
بود یا پاکستان هنوز قابل اعتماد نیست.
متفاوت خواهد بود .در سطح ملی ،این بدان
معناست که غنی تمام اعتبار آن را از کرزی در
انحصار خود خواهد آورد .در سطح قومی ،غنی به
عنوان نخستین حاکم غلزایی افغانستان در تقریبا
 300سال ،میتواند بهشدت سرمایهی سیاسی را
به نفع غلزاییها قرار دهد.
روند صلح تنها در مورد امنیت نیست ،بلکه در
مورد تغییرات گستردهی اجتماعی-اقتصادیای
چون آموزش و پرورش ،استخدام و سرمایه
گذاری قانونی است .پس جای تعجب ندارد که
نه تنها کرزی؛ بلکه شبکهای نزدیکش که در
جریان ریاست جمهوریاش ساخت (رنگین دادفر
اسپنتا ،مشاور امنیت ملیاش ،عمر داوودزی ،وزیر
داخلهاش و کریم خرم ،رییس دفترش) اعتراض
میکنند که تالشهای غنی بیثمر خواهند بود یا
پاکستان هنوز قابل اعتماد نیست.
با این حال ،نگرانیهای آنها در مورد پاکستان
کام ًال بیاساس نیست .آیا پاکستان واقعا تغییر
کرده است؟ پاکستان در تاریخ معاصر جنگ
افغانستان که با تهاجم شوروی آغاز میشود ،یا
به عنوان متحد یا هم دشمن ،همیشه دخیل بوده
است .حتا اسالم آباد و راولپندی سیاست منطقه
را از لینز آشفتگیهای افغانستان تعریف میکند.
مصاحبه اخیر جنرال اسد درانی ،رییس پیشین
استخبارات پاکستان ،نشاندهندهی آن است.
غنی همچنان درک میکند که صلح با پاکستان
مهمتر از صلح با طالبان است .غنی در سفر ماه

مارچش به ایاالت متحده گفت که در یک دههی
گذشته دو کشور در حالت دشمنی اعالم نشده
قرار داشتهاند و اگر آنها به جنگ مشترک علیه
تروریزم و شورش متعهد اند ،صلح با طالبان دست
یافتنی خواهد بود .این که آیا پاکستان واقعا متعهد
به انجام این کار خواهد بود ،پرسشی است که
صرف گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد .پاکستان،
در پاسخ به حسن نیت بیپیشینهی غنی ،تا کنون
تغییر محسوسی در رفتارش نشان نداده است .از
دید راولپندی ،جنگ در افغانستان به پاکستان
کمک میکند شریک اولیهی ایاالت متحده و
دریافت کنندهی کمک در منطقه باقی بماند.
اما فراتر از آن ،پاکستان «زیربنای جهاد» را ابزار
سیاست خارجیاش قرار داده است که تغییردادن
آن در کوتاهمدت آسان نخواهد بود .از بین بردن
این سیاست صرف با اجماع عمومی ممکن است؛
چیزی که صرف زمانی ممکن است که نایبان
«پروکسیها» افسارشان را بشکنند و به روی
محافظانشان را برخیزند .وظیفهی اصلی که غنی
در پیش رو دارد چگونگی مذاکره با طالبان نیست؛
بلکه متقاعد ساختن تمام طرفهای درگیر است
تا از او حمایت کنند .او باید دیدگاهها در داخل
حکومت را متحد سازد تا بر موانع داخلی فایق
آید ،پاکستان را متقاعد سازد که صلح در منطقه
به نفع هردو کشور است و هند را متقاعد سازد
که همکاری آنها با پاکستان تهدیدی برای هند
نیست و حتا میتواند به امنیتش کمک کند.

هفتم ثور یکی از روزهای سیاه در تاریخ
مجاهدات مردم مسلمان افغانستان است .در
این روز کمونیستهای بیخدا وارد کابل شدند
و شروع کردند به قلعوقمع کمونیستهای
باخدا .مردم شریف و معصوم و نفهم کشور
که فکر میکردند اگر مجاهدین سرکوب شوند،
دنیا گل و گلزار میشود ،در چهارسوی شهر
بیرقهای سرخ برافراشتند و از ورود کمونیستان
به پایتخت استقبال کردند .مجاهدین که دیدند
همه عاشق کمونیستها شدهاند ،دست از
مقاومت برداشته و به فاز مهاجرت وارد شدند.
کمونیستها اما آن فرشتگان معصومی نبودند
که مردم فکر میکردند هستند .کمونیستها به
محض ورود به کابل ،متوجه شدند که اوهو
شهر چه جایی بوده .اول یک سیب از سر
کراچی میوهفروش برداشتند ،بعد که دیدند
چیزی نمیشود ،به دکاندار گفتند که یک بوتل
نوشابهی «خوب گازش زیاد» بدهد .نوشابه را
سر کشیدند .دیدند که پول ندهند هم میشود.
بعد وارد رستورانتی شدند و پلو و قورمه و
شوربا زدند ،چون اینها زده میشوند و نه
خورده ،و دیدند که اوهو چهقدر جالب .آنگاه،
سر سرک ایستادند و ساعت یک نفر را از بند
دستش باز کردند .نفر لبخند موحشانهای زد و
رفت .کمونیستهای بیخدا خیلی خوشحال
شدند .بعد یک دکان را با انگشت اشارهی خود
نشان دادند و گفتند ،آن از ما باشد .بعد چند
دکان را نشان دادند و بعد به نیم شهر و بعد
به کل شهر اشاره کردند .کمونیستهای بیخدا
کمی مکث کردند و با خود گفتند« ،این چهار
هزار نفر از خودمان» .بعد ،این چهار هزار نفر
را فروختند .خیلی مزه داد .بعد بیست هزار نفر
را گرفتند .بعد گفتند بیایید این آدمهای خود
را آتش بزنیم ،ببینیم چه قسم معلوم میشود.
کمونیستهای بیخدا اینطوری بودند .همه
از کوه پایین شده بودند .پیش از سرازیر شدن
به کابل ،کمونیستهای بیخدا به مالکیت
خصوصی اعتقاد نداشتند .میگفتند کابل مال
همه است .همه با هم میبلعیمش .اما وقتی که
وارد شهر شدند ،شروع کردند به این از من ،آن
از تو .همین عقبنشینی از فلسفهی همه با هم
ببلعیمگرایی بود که وضعیت را خراب کرد .به
همین خاطر هم هست که هفت ثور ،برخالف
هشت ثور که از مفاخر تاریخ ماست ،به روز
سیاهی تبدیل شد .خوب است که همیشه از
پس هر هفتی هشتی هست ،وگرنه به کدام گور
میرفتیم؟
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بگو مگو از
Hamza Vaezi
سرباز وطن! سرت را باال بگیر تا فرمانده کل قوایت
در ریاض« ،سرخم» نماند...
سرباز وطن!
سرت را باال بگیر تا در سایهی سر ِو قامت تو سرود

بخوانیم
و شکوه ِ ایستادنت را شادمانی کنیم
سرت را باال بگیر تا کوتاهی قامت رهبرانمان را اندازه بگیریم
و غرور مادرانمان را لبخند بزنیم
سرباز وطن!
سالح عشق را بر شانههایت بیاویز
خشاب ایمان را بر کمرت ببند
ِ
پوتینهای جسارت را برپای کن
تا خش ِم مقدست را «فیر» کنی
سرباز وطن!
سرت را بریدند تا تنِ غرور ما را مچاله کنند
س ِر بریدهی تو اما بیرق غریو ما را باالتر میبرد
س ِر بریدهی تو ،سایهبان روزگار تفتیدهی ما میشود
سر بریدهی تو ،سخاوت عشق وطن را میسراید
و سرورِ سروری سربداران را بر جان ما سرایت میدهد
سرباز وطن!
قندوز ،آن میعادگاه «حرمین شریفین» توست
تا طواف عشق به جا آوری و نماز حماسه ادا کنی
بدخشان ،آن قبلهگاه قیام توست تا گردنت را همتراز پامیر باال ببری
و قتلگاه همسنگرانت را قبلهی اقالیم ما بسازی
سرباز وطن!
میدانی خانهی خدا کجاست؟
خانهی خدا حرمِ سنگر ارزگان است که هُرم نفسهای تو را تقدس میبخشد
خانهی خدا ،خندههای خموش توست که مرا به زیارت میخواند
خانهی خدا ،زیارت دستان توست که برای تنِ آتشگرفتهی «فرخنده» باران
میشود
و برای بینی بریدهی «عایشه» درمان میگردد
خانهی خدا ،چشمان بیدار توست که از جنگلهای «جاجی» نگهبانی میکند
خانهی خدا ،معرکهی خوست است که عصمت خواهران ما را پناه میدهد
خانهی خدا ،کشتارگاه «مالستان» است که از خون مسافران ما کعبه برپای
میشود
و خانهی خدا کمینگاه زابل است که آرزوهای  31مهاجر را دفن میکند
سرباز وطن!
میدانی که رییس جمهور ما و فرمانده کلِ تو ،خانهی خدا را «گم» کرده است؟
فرمانده کل تو ،خانهی خدا را در البالی عبای سیاه «ملک سلیمان» جستوجو
میکند
کعبه را در فاصلههای حرمسرای شبانهی «ملک فیصل» میبیند
«قرآ ِن عربی» را در پلکهای بستهی مفتی «الباز» قرائت میکند
و نماز سیاسی را به سمت شکوه ِ فرعونی آ ِل سعود میخواند
سرباز وطن!
دختران این سرزمین ،باکرگان لبخند تو اند
زنان این سرزمین ،عشق گمشدهی خود را در سنگرهای تو جستوجو
میکنند
سنگر تو ،حجلهی آرزوهای «فرخنده» است
سنگر تو ،سودای مجنو ِن «لیال» و میعادگاه سیا موی «جاللی»ست
از سنگر تو ،هر پگاه عطر همبستری با خدا به مشام میآید
عق ِد تو را با بهشت ،در سنگر بسته است
جهازِ عروسان این سرزمین را با برچههای تو سنگین میکنیم
سرباز وطن!
شب شعر برپا میکنیم
اکنون ،در شبهای سنگر توِ ،
در آرامش شلیک تو ،غز ِل زندگی میسراییم
و در خنیاگری روزهای تو« ،لندی»های عاشقانه میخوانیم
سرباز وطن!
بگذار تفنگت را ببوسم،
چکمههایت بر چشم بمالم
و عرقهایت را مستانه بنوشم
تا نشهی حماسههایت را برقصم
بازوان تو ،پناه دختران من است
تکیهگاه زنان من است
و شکوه ِ شوکت شهدای من است
بگذار حریم حرمت سنگرهایت را طواف کنم
سرباز وطن!
امروز دستت را تا آستانهی خورشید باال بردهای
تا جرعهای از آفتاب بر ما هدیه کنی
اکنون خورشی ِد جنوب در تسخیر توست
آفتاب از قندوزِ بازوان تو میتراود
شب در بدخشا ِن خشم تو در قفس افتاده است
و غزنیِ غرور تو ،غریو شادیهای ما شده است
سرباز وطن!
سرت را باال بگیر تا سرور صالبت رستمی تو را جشن بگیریم
سرت را باال بگیر تا سنگینی غمهای مادرانمان را بر سنگ بزنیم
سرت را باال بگیر تا امشب جشن نامزدی سارا و سیمین و سمانه را شادمانی
کنیم
سرت را باال بگیر تا فرمانده کل قوایت در ریاض« ،سرخم» نماند
سرت را باال بگیر تا دستان کوتاه برادران کرزی به گلویت نرسد
و سرت باال بگیر تا همهی سرزمین ما سروستان گردد!

نیروگاه هستهای جاپان هنوز
با ویندوز  XPکار میکند
دیدهبان امنیتی جاپان پس از انجام بررس یهای
گسرتدهی خود اعالم کرد که در نیروگاه هست های
«فوکوشیام دایچی» بی شتر کمپیوت رها
ه مچنان مبتنی بر سیست معامل ویندوز XP
فعالیت م یکنند که این مسئله م یتواند
مشکالت فراوانی به همراه داشته باشد.
در مارچ  ۲۰۱۱از سه مرکز اصلی  ۶رآکتور
هست های این نیروگاه از بین رفت و از آن زمان
به بعد پی شبینی م یشد مدیریت مرکز هست های
«فوکوشیام دایچی» متام سیست مهای خود را
ب هروز کرده و ایمنی کامل را برای آنها برقرار
کرده است که البته بررس یهای جدید نشان
دادند ،این فرضیه اشتباه بوده است.
رشکت برق توکیو ( )Tepcoچندی پیش به
سازمان بازرسی درآمدهای مالی در آژان سهای
دولتی جاپان اعالم کرد که در این مرکز بیش
از  ۴۸هزار دستگاه کمپیوتر مبتنی بر سیستم
عامل ویندوز  XPمورد استفاده قرار م یگیرند.
باید توجه داشت که این یک نسخ هی
بازنشسته از سیست مهای عامل مایکروسافت
محسوب م یشود که بیش از ی کسال از زمان
بازنشستگی آن م یگذرد و طی این مدت هیچ
وصل هی امنیتی هم برای آن ارائه نشده است.
در گزارش نرششده در روزنام هی «جاپان تایمز»

هم آمده است ،مرکز  Tepcoکه نیروگاه هست های
«فوکوشیام دایچی» زیرمجموع هی آن محسوب
م یشود ،پس از بحران سال  ۲۰۱۱و هزین هی
چند میلیارد دالری برای پاکسازی بقایای سه
نیروگاه هست های مذکور ،تصمیم گرفت متامی
سیست مهای کمپیوت رای خود را ب هروز کند که
این طرح با برخی اختالالت مواجه شد.

کل انترنت در چند
صفحه جای میگیرد؟

محاسبات دانشجویان دانشگاه
لسرت در انگلیس نشان داد،
چاپ کل انرتنت بر روی کاغذ،
نیازمند  136میلیارد برگ هی A4
خواهد بود.
جورج هاروود و اوانجلین واکر از
دانشگاه لسرت در ابتدا به تخمین
تعداد صفحات الزم برای چاپ
کل صفحات انرتنتی ویک یپدیا
پرداختند که نشان م یدهد،
ویک یپدیا به  70میلیون و 859
هزار و  865ورق کاغذ نیاز خواهد
داشت.
آنها سپس این میزان را به
تعداد کل صفحات انرتنت -
حدود  4.5میلیارد -تعمیم داده
و با بهین هسازی حدس نهایی
خود بر اساس اندازههای متغییر
سای تها دریافتند که چاپ کل
انرتنت به  136میلیارد برگ هی
 A4نیاز خواهد داشت .اگرچه
این محققان به تعیین اندازه،
نوع یا فاصل هگذاریهای چاپی

مورد استفاده در این برگ هها
نپرداخت هاند و در نظرگرفنت این
موارد ،م یتواند نتیج هی نهایی
را تغییر دهد.
به گفت هی محققان ،خمیر کاغذ
مورد استفاده برای تولید این
برگ هها م یتواند از انواع درختان
چوب نرم ،از جمله توس و بلوط
و ه مچنان درختان په نبرگ،
مانند صنوبر و کاج ساخته شود.
م یتوان حدود  17بند کاغذ از
هر درخت قابل استفاده به دست
آورد .در هر بند ،حدود  500ورق
کاغذ وجود دارد .محاسبات
رسیع نشان م یدهند که برای
چاپ  136میلیارد ورق  A4باید
 16میلیون درخت را برید .این
میزان برابر با  0.002درصد
جنگل آمازون است.
نتایج این تحقیق در مجل هی
Interdisciplinary Science Topics
منترش شده است( .جام جم
آنالین)
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مرکز بازرسی درآمدهای مالی دولت جاپان که
با نام  Board of Auditشناخته م یشود ،در مارچ
سال جاری به  Tepcoهشدار داد که به منظور
جلوگیری از فاجع هی بزرگ هست های دیگر،
هرچه رسی عتر کمپیوت رهای خود را ب هروز کند
که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است( .جام جم
آنالین)

پشت میزنشینی متوالی
برای زنان خطرناک است
مطالعات محققان دانشگاه لوند
سویدن نشان م یدهد که احتامل
ابتال به رسطان سینه و آندومرت
در زنانی که برای ساع تهای
متوالی پشت میز یا کمپیوتر
م ینشینند ،بی شتر است .در
این مطالعه بیش از  29هزار زن
سویدنی  25تا  64ساله ،به مدت
 25سال مورد بررسی قرار گرفتند.
هیچ یک از داوطلبان در آغاز
تحقیق ،به رسطان مبتال نبودند.
داوطلبان به سه دسته تقسیم
شدند؛ افرادی که کارمند
بودند و بی شتر ساعات روز را
م ینشستند ،گروهی که کار
نیم هوقت داشتند و در یک
فعالیت ورزشی مانند هندبال
رشکت م یکردند و گروهی مانند
معلامن که کارشان پرتحرک بود
و به طور منظم ورزش م یکردند.
نتایج تحقیقات نشان داد که
احتامل بروز رسطان آندومرت
(پوشش رحم) و سینه در زنان
ک متحرکی که بی شتر عمر خود
را پشت میز م ینشستند ،قبل از
یائسگی  2.4برابر زنانی است که
تحرک کافی دارند.
محققان توصیه م یکنند که زنان
کارمند در طول روز چندی نبار به
بهان ههای مختلف از چوکی خود
برخیزند و راه بروند .فعالی تهای
فیزیکی بعد از ساعات اداری
نیز توصیه شده است .رسطان
رحم مه مترین عامل مرگ ناشی
از رسطان در زنان محسوب
م یشود.
به گزارش انجمن رسطان آمریکا،
خوشبختانه مرگومیر ناشی
از این عارضه طی چهار ده هی

گذشته کاهش پیدا کرده است؛
چرا که زنان اهمیت آزمای شهای
پاپ اسمیر را درک کردهاند .بر
اساس گزارش این انجمن ،در
سال  2011حدود  12هزار نفر در
آمریکا به این عارضه مبتال شدند
که از این میان  4هزار نفر جان
خود را از دست دادند.
پوشش مخاط رحم ،اندومرت
( )Endometriumنام دارد و اغلب
رسطانهای رحم از این پوشش
ایجاد م یشوند که به آنها
رسطان آندومرت (Endometrial
 )cancerم یگویند .معموال
رسطان آندومرت را مرتادف
رسطان رحم م یدانند .رسطان
آندومرت چهارمین رسطان شایع
در زنان است .چاقی و استفاده
از هورمونهای اسرتوژنی خطر
رسطان آندومرت را افزایش
م یدهد.
بر اساس گزارش انجمن رسطان
آمریکا 12 ،درصد زنان به رسطان
سینه مبتال هستند .در این
گزارش آمده است که از آغاز
سال جاری میالدی تا کنون،
حدود  232هزار نفر در آمریکا به
رسطان سینه مبتال شدهاند که
 40هزار نفر جان خود را از دست
دادهاند.
سابق هی خانوادگی ،قرارگرفنت
در معرض اشعه ،داشنت سطح
باالی اسرتوژن ،شیوهی نادرست
زندگی ،مرصف سیگار و الکول
و اسرتس مه مترین عوامل بروز
این بیامری هستند .رسطان
سینه در زنانی که در شهر زندگی
م یکنند ،نسبت به زنان روستایی
بسیار شای عتر است( .ایرنا)
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اینیستا:
برای گواردیوال غیرممکن وجود ندارد
بارسلونا چهارشنبه هفت هی جاری در نوکمپ،
از مرحل هی نیم هنهایی لیگ قهرمانان به
مصاف بایرن مونیخ پپ گواردیوال خواهد
رفت .بازگشت گواردیوال به نوکمپ پس از
سه سال ،اتفاق ویژهی این بازی است.
بارسا در مرحل هی یک چهارم موفق شد به
راحتی پ یاسجی را ار پیش رو بردارد ،ولی
بایرن برای حذفکردن پورتو کمی دچار
دردرس شد .آنها بازی رفت را  1-3به پورتو
واگذار کردند ،ولی در بازی برگشت1-6 ،
پیروز شده تا به نیم هنهایی برسند.
آندرس اینیستا که  4فصل درخشان زیر
نظر پپ گواردیوال داشت ،در مورد این بازی
بزرگ به اسپورت گفت« :هیچ چیز بهرت از
کسب یک نتیج هی مطلوب در بازی رفت

مقابل تیم پپ گواردیوال نیست ،ولی باید
مراقب باشیم؛ چرا که بایرن در مقابل پورتو
نیز رشایط مشابهی را تجربه کرد ،ولی در
بازی برگشت ورق را برگرداند .گواردیوال
بازهم نشان داد که برای او غیرممکن وجود
ندارد.
شاید این حرف من کلیش های باشد ،ولی
مهمرت از حریف مقابل در نیم هنهایی ،فرم
و کیفیت خودمان است .اگر در فرم خوبی
قرار داشته باشیم ،م یتوانیم مقابل هر
حریفی به برتری دست یابیم .گواردیوال
پیشینه و تاریخچه بسیار درخشانی در
بارسا چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان
مربی دارد .اینجا هیچکس افتخارتی که او
نصیب بارسا کرده را فراموش نخواهد کرد».



آلگری:
پوگبا به بازی برگشت مقابل ریال میرسد

پل پوگبا ،بزرگترین ابهام یوونتوس یها
برای مقابله با ریال مادرید است .ستارهی
فرانسوی ،به طور حتم بازی رفت را از
دست خواهد داد .یوونتوس امروز برای
قطع یکردن چهارمین عنوان قهرمانی
متوالی خود در رسی  ،Aبه زمین سامپدوریا
خواهد رفت؛ در حالی که روز س هشنبه دیدار
بسیار حساسی در تورین مقابل ریال مادرید
در نیم هنهایی لیگ قهرمان پیش رو دارد.
آلگری ،رسمربی یوونتوس ،در مورد این
بازی حساس به اسکای اسپورت گفت:
«مقابل ریال مادرید باید دو بازی کامل و
بی نقص را انجام دهیم .ریال تیم بزرگی
است اما به توانای یهای خودمان آگاهیم.
یوونتوس در بین  4تیم برتر اروپا قرار دارد
و حاال باید مقابل تیمی قدرتمند مثل
ریال که مربی بزرگی نیز دارد روبرو شود.به
بازیکنانم ایامن کامل دارم».
آلگری در مورد وضعیت پوگبا گفت« :او
بازی رفت را از دست خواهد داد؛ اما رشایط

و روند بهبودی او مطلوب است و به ای نکه
او در بازی برگشت مقابل ریال ما را همراهی
کند ،خوشبینم .نتایج آزمای شهای او
نشان م یدهند که م یتوانیم به این مسئله
امیدوار باشیم».
رسمربی یوونتوس در مورد شانس این تیم
برای فتح س هگانه گفت« :بسیار مشکل
است .باید قدم به قدم پیش برویم .ابتدا
باید در مقابل سامپدوریا قهرمانی خودمان
در لیگ را قطعی کنیم .سپس باید با ریال
مادرید روبرو شویم که دو بازی بسیار دشوار
خواهد بود .در صورت موفقیت ،باید در
فینال لیگ قهرمانان هم تیم پیروز شویم
و سپس فینال کوپا ایتالیا برابر التزیو از
راه خواهد رسید .فصل بزرگی تا بدینجا
داشته ایم که م یتواند بهرت و بزرگرت نیز
متام شود».
آلگری ه مچنان در این مصاحبه تأیید کرد
که برای بازی امروز ،به ته وز ،پیرلو ،اورا و
لیش اشتایرن اسرتاحت خواهد داد.



کاپلو:
ریال قدرتمندتر از بایرن و بارسلوناست
فابیو کاپلو که سابق هی هدایت ریال مادرید
و یوونتوس را در کارنامه دارد ،در آستان هی
جدال حساس این دو تیم در نیم هنهایی
لیگ قهرمانان ،به بررسی رشایط آنها
پرداخت .ریال مادرید و یوونتوس ،بازی
رفت خود را روز سه شنبه در تورین برگزار
خواهند کرد .در جبهه یوونتوس ،پل پوگبا
مه مترین غایب است و ریال یها نیز مودریچ
و شاید بنزما را در اختیار نخواهند داشت.
فابیو کاپلو در همین رابطه به توتو اسپورت
گفت« :بازی بزرگی بین ریال و یووه شاهد
خواهیم بود .در این بازی هر اتفاقی ممکن
است بیفتد .یوونتوس بازی رفت را در خانه
برگزار م یکند و باید مراقب باشد گولی
دریافت نکند .اگر آنها بتوانند دروازهی
خود را در بازی رفت بسته نگاه دارند ،با
اطمینان بیشرتی به برنابئو خواهند رفت
و این ریال است که نگرانتر خواهد بود.
در ریال مادرید بازیکن مؤثر و تعیی نکننده

زیادی داریم .در یوونتوس ،سوای نقش
انکار نشدنی کارلوس ته وز در خط
حمله ،من پیرلو را کلیدی ترین بازیکن
این تیم م یدانم .زمانی که مربی یووه
بودم ،ستارگان زیادی در تیمم داشتم،
ولی هیچکدام مثل پیرلو نبودند .او یک
قهرمان واقعی است و کیفیتی باورنکردنی
دارد».
کاپلو در مورد این مسئله که یوونتوس با
برخورد به ریال ،قرع هی خوبی آورده گفت:
«ابدا چنین عقیدهای ندارم .در مورد ریال
مادرید صحبت م یکنیم که مدافع عنوان
قهرمانی است .با توجه به پیشین های که
من در این باشگاه دارم ،به شام م یگویم که
یوونتوس اگر به ریال برخورد من یکرد ،بهرت
بود .ریال مادرید به اعتقاد من قدرتمندتر
از بارسلونا و بایرن ،ب هخصوص در فاز
دفاعی است .من تیم آنچلوتی را بسیار
خطرناکتر از دو تیم دیگر م یبینم».

رکساچ :آلوس و انریکه
در بارسلونا میمانند
کارلس رکساچ یکی از اعضای مدیرت ورزشی باشگاه بارسلونا
به شایعات جدایی آلوس و انریکه از بارسلونا واکنش نشان
داد .دنی آلوس ،مدافع راست برزیلی بارسلونا ،تا جون امسال
با بارسلونا قرارداد دارد .ابتدای آپریل بود که مدیر برنام ههای
او ،پی شنهاد متدید قرارداد بارسلونا را ناراضی کننده خواند.
با این حال آلوس هم هچیز را به انتهای فصل موکول کرده
است.
در مورد لوییس انریکه ،رسمربی این باشگاه که تا سال 2016
قرارداد دارد نیز شنیده م یشود که در صورت از دست دادن
اللیگا و لیگ قهرمانان ،از سمت خود اخراج خواهد شد.
بارسلونا در حال حارض از رشایط مطلوبی برای کسب عنوان
قهرمانی در هر دو رقابت یاد شده برخوردار است .کارلس
رکساچ ،بازیکن اسبق بارسلونا که در حال حارض یکی از
اعضای تیم مدیریت ورزشی بارسلونا به حساب م یآید ،در
این رابطه به کادنا کوپه گفت« :آلوس بازیکن مهمی برای
ماست .او متام افتخارات ممکن را در بارسلونا کسب کرده و
مقبولیت خوبی بین هواداران دارد .با همه شایعات موجود،
من اطمینان دارم که آلوس در بارسلونا خواهد ماند .در مورد
انریکه هم تردیدی ندارم که او رسمربی بارسا در فصل آینده
خواهد بود».



درخواست ریال
از منچستریونایتد به خاطر
چیچاریتو

باشگاه ریال مادرید تا امروز فرصت داشت تا نظر نهایی
خود در مورد تعیین وضعیت چیچاریتو را به اطالع مدیران
منچسرتیونایتد برساند.
چیچاریتو ،مهاجام  26ساله و مکزیکی باشگاه منچسرت
یونایتد ،تابستان گذشته پس از ای نکه از سوی لوییس
فانخال بازیکن مازاد اعالم شد ،به باشگاه ریال مادرید قرض
داده شد .ریال یها تا همین دو هفته پیش ،هیچ نظر مساعدی
برای خرید قطعی این بازیکن نداشتند اما درخشش غیر
منتظره او در چند بازی اخیر باعث شده تا آنها روی گزینه
خرید این بازیکن جدیتر از گذشته فکر کنند.
ریال یها تا امروز وقت داشتند تا در این مورد ،نظر قطعی
خود را به منچسرتیها اعالم کنند؛ اما طبق ادعای شبک هی
 TDNمکزیک ،مدیران ریال تا انتهای ماه جاری میالدی از
یونایتدیها وقت خواسته اند تا در مورد خرید چیچاریتو به
جم عبندی نهایی برساند .مبلغ خرید چیچاریتو 25 ،میلیون
یورو اعالم شده است.


مثلث تهاجمی بارسا و شکستن
رکورد تاریخی ریال
مسی ،سوارز و نیامر ،در اندیشه برابری یا شکسنت رکورد
گولزنی مثلث تهاجمی ریال مادرید در فصل 2012-2011
هستند.
بارسا این هفت هها به لطف درخشش سه مهاجم استثنایی
خود مسی ،سوارز و نیامر ،حریفان را یکی پس از دیگری از
پیش رو بر م یدارد و در رویای فتح سه گانه است .لوییس
انریکه نیز حاال راح تتر از همیشه ایدههای خود را در زمین
پیاده م یکند.
مثلث تهاجمی بارسلونا که حداکرث  8بازی دیگر تا انتهای
فصل پیش رو دارد ،تا همی نجا نیز موفق به شکسنت رکورد
گولزنی دو مثلث پیشین این تیم شده است .مسی ،سوارز
و نیامر تا بدی نجا در همه رقاب تها  102گول به مثر رسانده
اند که از آمار گولزنی مثلث مسی،هانری و اتوئو در فصل
 ،2009-2008دو گول و از آمار گولزنی مثلث مسی ،الکسیس و
فابرگاس در فصل  ،2012-2011یک گول بیشرت است .این در
رشایطی است که سوارز به دلیل محرومیت ،تا  26اکترب ،اجازه
حضور در ترکیب بارسلونا را نداشت.
مه مترین چالش پی شروی این مثلث تهاجمی خوفناک،
شکسنت رکورد گولزنی مثلث تهاجمی فصل  2012-2011ریال
مادرید متشکل از رونالدو ،بنزما و هیگواین است که  118گول
به مثر رسانده بودند .آنها  16گول تا رسیدن به این رکورد
فاصله دارند و با توجه به آمادگی این روزهای این سه بازیکن،
موفقیت در چنین آزمونی دور از دسرتس نیست.

تأیید مذاکره برای پوگبا از سوی بارسا
آریدو برایدا ،مدیر ورزشی بارسلونا عنوان
کرد که او در حال مذاکره با جوزپه ماروتا
برای انتقال پل پوگبا به بارسلونا است.
هافبک فرانسوی عملکرد بسیار خوبی در
فصل جاری داشته و تی مهایی نظیر ریال،
بارسا ،پاری سن جرمن و چلسی خواهان
جذب او هستند .گزارشها حاکی از آن بود
که پاری سن جرمن و یوونتوس برای انتقال
پوگبا به توافق رسیدند ،ولی حال مدیر
ورزشی بارسا ،مذاکره با یووه را تأیید کرد.
او گفت« :ما خواهان جذب پوگبا هستیم،
از سبک فوتبال او خیلی زیاد خوشمان
م یآید ،ولی نیازی به گفنت این نبود.
هم هی باشگاههای بزرگ ،قهرمانی مثل

پوگبا را نیاز دارند .ماروتا دوست من است
و راجع به چی زهای زیادی با هم صحبت
م یکنیم .ه مچنان راجع به پوگبا هم
صحبت کردیم .او هنوز خیلی جوان است،
ولی چیزهایی در باالترین سطح از خود
نشان داده است .خرید او یک عملیات
بزرگ برای بارسا خواهد بود .البته رشایط
ما کمی پیچیده است .من یتوانیم تا پایان
 2016او را به خدمت بگیریم زیرا از سوی
فیفا محروم هستیم .البته م یتوانیم برای
انتقالش پس از  2016به توافق برسیم.
ه مچنان به لوییس انریکه و مدیران بارسا
هم بستگی دارد .من منتظر چراغ سبز
باشگاه هستم».



چیچاریتو:
آنچلوتی شبیه به فرگوسن است

خاویر هرناندس مهاجم ریال مادرید عنوان
کرد که کارلو آنچلوتی ،مربی فعل یاش،
شباهت زیادی به فرگوسن دارد .هرناندس
به صورت قرضی از منچسرتیونایتد در ریال
حضور دارد و در حالی که سپیدپوشان با
تعدد مصدوم در این مقطع از فصل روبرو
هستند ،چیچاریتو درخشش خوبی داشته
است .آینده او در ریال مشخص نیست و
احتامل دایم یشدن قراردادش وجود دارد.
فانخال چندی پیش گفته بود که آیندهی
چیچاریتو در دستان یونایتد نیست.
خاویر هرناندس در مصاحبه با کادنا رس
گفت« :من یدانم فانخال این جمله را
گفته یا نه .یک روزنام هی انگلیسی،

پیش از دربی جمل های از من نقل کرده
بود که دروغ بود .اگر او این را گفته من
به نظرش احرتام م یگذارم .فرق زیادی بین
فانخال و آنچلوتی وجود دارد .آنچلوتی
بیشرت با من در ارتباط است و با آرامش
برخورد م یکند .فانخال روی برنامه کار
م یکند و همیشه برنامه اش ثابت است.
او خیلی سخت گیر است .آنچلوتی بیشرت
شبیه به فرگوسن است .او به شام آزادی
عمل م یدهد .مادرید و یونایتد ،دو تا از 5
باشگاه برتر جهان هستند .فرهنگ اسپانیا
و انگلیس تفاوت زیادی دارد ،ولی هر دو
باشگاه خواهان کسب جامهای متعدد
هستند».



پیشنهاد 137میلیون یورویی یونایتد
برای بیل

روزنام ههای انگلیس ،خرب از پی شنهاد 137
میلیون یورویی منچسرتیونایتد برای گرت
بیل دادند .ستارهی ولزی که فصل خوبی
را با ریال سپری نکرده و در حال حارض با
مصدومیت دست و پنجه نرم م یکند و برای
حضور مقابل یوونتوس تالش م یکند .بیل
که تابستان فصل پیش با  100میلیون یورو
از تاتنهام به ریال پیوست ،فصل گذشته
عملکردی خیره کننده از خود به جای
گذاشت و از عوامل اصلی قهرمانی ریال در 4
جام بود .با این حال ،او فصل جاری ب هشدت

افت کرده و نتوانسته سای های از بیل فصل
پیش باشد.
حال منچسرتیونایتد که از پیش از پیوسنت
بیل به ریال از مشرتیان پر و پا قرص او بود،
پی شنهادی نجومی برای جذب او به ریال
ارائه کرده است .روزنامه دیلی تلگراف ،خرب
از پی شنهاد  137میلیون یورویی شیاطین
رسخ برای جذب گرث بیل داده که او را بار
دیگر به گرانترین بازیکن تاریخ تبدیل
م یکند .هنوز خربی از عالقه ریال به فروش
یا رد پی شنهاد اعالم نشده است.



رائول:
مسی بهترین حریفم بوده است

رائول ،اسطورهی ریال مادرید معتقد است
که بهترین حریف او تابهحال ،لیونل مسی،
ستارهی آرجانتینی بارسا بوده است .مسی پس
از عملکرد ضعیف در سال  ،2014بار دیگر شروع
به درخشش در پی راهن بارسا کرده و از عوامل
اصلی صدرنشینی شاگردان انریکه در اللیگا
است .رائول که  16سال در برنابئو بازی کرده بود
و مقابل بازیکنان بزرگی مثل مالدینی و اولیور
کان به میدان رفته بود ،مسی را بهترین حریفش
م یداند.
او گفت« :مسی بهترین بازیکنی است که
مقابلش بازی کردهام .من خوششانس بودم
که با بازیکنانی مثل زینالدین زیدان ،رونالدو،

فیگو ،کریستیانو رونالدو و ...همتیمی بودم ،ولی
مسی متفاوت است .مسی همهچیز را آسان به
نظر م یرساند ،حتا غیرممکنها را .وقتی بازی
او را تماشا م یکنید ،انگار که در خیابان با
هم تیم یهایش بازی م یکند .در روزهای اول
فوتبالم ،بهترین بازیکنانی که با آنها روبرو شدم،
روبرتو باجو و رایان گیگز بودند .بهترین دفاعی
که مقابلش بازی کردم ،پائولو مالدینی بود .او
بازیکنی قدرتمند و سطح باال بود .به خاطر دارم
که عبور از او چقدر سخت بود .او یکی از بهترین
مدافعان وسط تاریخ است .بهترین گولی هم که
مقابلم قرار گرفت ،اولیور کان بود .دیدارها با
بایرن در لیگ قهرمانان خیلی سخت بود».

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی
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