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نمایندگان مجلس:
دستهایی در حکومت در ناامنسازی
شمال نقش دارند

رییس اجرایی در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان گفت،
جنگ کنونی در افغانستان توسط گروهها و عامالن
مشخص حمایت شده و هر روز از مردم افغانستان
قربانی میگیرد .او گفت که صلح پایدار خواست همهی
مردم افغانستان است و باید مردم در جریان واقعیتهای
که در کشورشان میگذرند ،قرار گیرند.
همچنان آقای عبداهلل افزود ،دوری مردم از نظام و
ایجاد فاصله میان مردم و مسئوالن حکومتی ،یکی از
چالشهای اصلی در سیزده سال گذشته بود .او گفت،
حکومت وحدت ملی بهشدت تالش دارد به هر شیوهی
ممکن این فاصله را کاهش دهد تا زمینههای بهتر و
سریعتر برای تأمین امنیت ،ثبات ،رشد و توسعه فراهم
گردد.

اطالعات روز :به دنبال افزایش حمالت شورشیان مسلح در والیتهای
شمالی و ناامنشدن این والیتها ،برخی از نمایندگان در نشست دیروزی
مجلس گفتند که بعضی از رهبران حکومت در ناامنسازی شمال دست دارند.
فاطمه عزیز ،نمایندهی مردم قندوز گفت« :مسئول بیخانمانشدن...
صفحه 2

عبداهلل:

فاصلهی مردم و دولت در چهارده سال گذشته،
چالشبرانگیزبودهاست

رییس جمهور:
تروریسم میخواهد آیندهی باثبات را
از ما بگیرد

صفحه 2

وضعیت واقعی نظامی

در افغانستان کنونی
چگونه است؟

در  19مارچ  ،2015روزنامهی نیویورک تایمز گزارش داد
که نتیجهدادن روند صلح افغانستان تا کنون یک رویاست؛
چون طالبان نتوانستهاند «اختالفات داخلی»شان بر سر
مسئلهی گفتوگو با ایاالت متحده و متحدان آن را
حل کنند .و نیز این روزنامه گزارش داد که از آنجایی
که نمیتوان انتظار داشت که صلح در چنین سناریویی
واقعیت پیدا کند ،مقامهای حکومت افغانستان...
صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

کارت برندهی رییس جمهور
نظربایف
در انتخابات قزاقستان چه بود؟

پیشروی طالبان
دوباره نیروهای امریکایی را
به جنگ افغانستان کشاند

 26اپریل در قزاقستان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
برگزار شد .این دومین انتخابات زودهنگام طی پنج سال
اخیر است که در نتیجهی آن نورسلطان نظربایف (که از
زمان استقالل این کشور تا حال رییس جمهور است) با به
دستآوردن بیش از  97درصد آرا ،پیروز انتخابات اعالم شد.
مطابق قانون اساسی این کشور ،اولین رییس جمهور...

صفحه 4

اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز گذشته (شنبه 12 ،ثور) در
توسومین سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی در ارگ
بیس 
ریاست جمهوری گفت ،تروریسم میخواهد آیندهی باثبات را از ما بگیرد و
نظم دولتداری را متالشی کند .او گفت که تروریسم و شورشیان مسلح...
صفحه 2

ماهها پس از آنکه رییس جمهور اوباما رسم ًا اعالم کرد
جنگ طوالنی امریکا علیه طالبان در افغانستان پایان یافته
است ،ارتش امریکا به صورت منظم علیه نیروهای سطح
پایین شورشیان حمالت هوایی انجام میدهد و نیروهای
عملیات ویژه را تحت پوشش «آموزش و مشاوره» مستقیم ًا
در معرض خطر قرار داده است...
صفحه 5

نخستین نشست دادگاه قتل فرخنده
برگزار شد

اطالعات روز :نخستین نشست دادگاه برای بررسی پروندهی قتل فرخنده دیروز
(شنبه 12 ،ثور) در کابل ،با حضور  49متهم در دادگاه ابتدایی برگزار شد.
دادستان در این نشست ،اتهام اصلی در این پرونده را «ضربوشتم منجر به
قتل» و «آتشزدن جسد فرخنده» از سوی متهمان عنوان کرد.
خادم مسجد شاه دوشمشیره از متهمان دستهاول این پرونده است...
صفحه 2
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شهریار فرهمند

این روزها روند بیثمر مذاکرات صلح در قطر گرم شده و
حرفهایی از سهیمساختن گروه طالبان در قدرت نیز شنیده
شدهاند .هیأتی از شورای عالی صلح به قطر رفته و قرار است
با نمایندگان گروه طالبان در دوحه دیدار کند .همچنان رییس
جمهور غنی نیز اخیراً از آمادگی مشروط برای سهیمساختن
طالبان در قدرت سخن گفته بود .مذاکرات قطر و گفتوگوهای
مستقیم و غیرمستقیم شورای عالی صلح با گروه طالبان ،کارهای
به ثمر نرسیدهی حکومت قبلی اند .حکومت آقای کرزی بارها
هیأتهای شورای عالی صلح را به پاکستان ،عربستان و قطر
برای مذاکره با نمایندگان گروه طالبان فرستاد؛ اما هیچگاهی این
تالشها نتیجه نداد .طالبان به جنگ و دهشتافگنیشان علیه
دولت افغانستان ادامه دادند و هیچگاه دست مصالحهی دولت
افغانستان را فشار ندادند.
سهیمساختن طالبان در قدرت در حکومت قبلی به گونهی رسمی
مطرح نشد؛ اما ظاهراً آقای غنی این موضوع را با طالبان مطرح
کرد .برخی رسانهها گزارشهایی منتشر کردند که گویا دولت
افغانستان به طالبان گفته که با سهیمشدن در قدرت ،دست از
خشونت بردارند.
بحث دادن کرسیهای دولتی به
صرف نظر از تأیید یا عدم تأیی ِد ِ
طالبان ،این یک واقعیت است که دولت افغانستان تالش میکند
با حفظ قانون اساسی ،حضور نیروهای خارجی و سیاستهای
کلی دولت ،از هر راه ممکن طالبان را به روند مصالحه دعوت
کند .دادن کرسیهای دولتی به این گروه به عنوان یکی از این
راهها ،از زمان رییس جمهور کرزی تا کنون تعقیب شده؛ اما
نتیجه نداده است .در بحث مذاکرات صلح با طالبان و تالش
برای آوردن آنها به میز مصالحه ،شریکساختن طالبان در
قدرت ،همواره یکی از گزینهها بوده است .دولت افغانستان به
منظور دستیافتن به صلح ،حاضر به دادن یکی-دو وزارت به
طالبان بوده و در محاسبات سیاسی خویش حلکردن مسئلهی
طالبان در بدل یکی-دو وزارت را به صرفه و قابل قبول
تشخیص داده است؛ اما طالبان به این پیشنهاد راضی نبودهاند.
تغییر قانون اساسی ،خروج کامل نیروهای خارجی از کشور و
طراحی سیاست خارجی افغانستان بر اساس ترجیحات سیاسی
طالبان ،از خواستهای اصلی این گروه در روند مصالحه بوده
است؛ اموری که برای دولت افغانستان اهمیت حیاتی دارند و
غیرقابل سازش اند.
دادن دو یا چند وزارتخانه به طالبان ،مسئلهی امنیت افغانستان
را حل نمیکند و حکومت وحدت ملی نباید دچار این کوتهنگری
شود .حتا اگر این محاسبه را درست بپنداریم ،با آنهم نباید از
طریق باجدهی و سهیمساختن آنها در قدرت ،روند مصالحه را
به نتیجه برسانیم .دادن کرسیهای حکومتی به طالبان ،به معنای
باجدهی به این گروه جانی و تروریست است .طالبان که در
کشتن مردم افغانستان و دهشتافگنی به هیچچیزی احترام قایل
نیستند و همهروزه با حمالت انتحاری دسته دسته مردم بیگناه را
میکشند ،به هیچ عنوان شایستهی سهیمشدن در قدرت نیستند.
حتا اگر کرسیهای حکومتی را در اختیار فرستادگان این گروه
قرار دهیم ،باز هم دست از دهشتافگنی و جنایت بر نمیدارند.
هیچ ضمانتی وجود ندارد که این گروه در صورت سهیمشدن در
قدرت ،دست از جنگ ،ترور و دهشتافگنی بردارد.
گذشته از آن ،طالبان ابزار پاکستان در افغانستان است .این گروه
توسط آیاسآی و نظامیان پاکستانی به وجود آمد و هم اکنون
نیز از سوی آنها تمویل و حمایت میشود .برنامههای نظامی
طالبان از سوی افسران آیاسآی تهیه و با کمک آنها در
افغانستان اجرا میشوند .به عبارتی ،پاکستان بازیگردان اصلی
معادلهی جنگ و صلح افغانستان است .از اینرو ،این گروه عم ً
ال
هیچ صالحیتی در معادلهی جنگ و صلح ندارد .به همین خاطر
است که روند مصالحهی دولت افغانستان با این گروه به نتیجه
نمیرسد .رییس جمهور کرزی نیز در آخرین ماههای حکومتش
در خصوص روند مصالحه به همین درک رسیده بود؛ اینکه
طالبان صالحیت مذاکره را ندارند و برای پایانیافتن جنگ
افغانستان و دستکشیدن طالبان از شورش ،باید با پاکستان
مذاکره کرد .بنابراین ،برای به نتیجهرسیدن صلح ،باید افزون بر
گروه طالبان ،با بازیگران بیرونی ،از جمله پاکستان ،نیز مذاکره
صورت بگیرد.

عبداهلل:

فاصلهی مردم و دولت در چهارده سال گذشته،
چالشبرانگیز بوده است
اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی روز گذشته (شنبه 12 ،ثور) در «نشست ملی نمایندگی مؤثر
در حکومتداری محلی» گفت ،گروههای مشخصی از جنگ
جاری در کشور حمایت میکنند.
رییس اجرایی در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان گفت ،جنگ
کنونی در افغانستان توسط گروهها و عامالن مشخص حمایت
شده و هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیرد .او گفت که صلح
پایدار خواست همهی مردم افغانستان است و باید مردم در جریان
واقعیتهای که در کشورشان میگذرند ،قرار گیرند.
همچنان آقای عبداهلل افزود ،دوری مردم از نظام و ایجاد فاصله
میان مردم و مسئوالن حکومتی ،یکی از چالشهای اصلی در
سیزده سال گذشته بود .او گفت ،حکومت وحدت ملی بهشدت
تالش دارد به هر شیوهی ممکن این فاصله را کاهش دهد تا

زمینههای بهتر و سریعتر برای تأمین امنیت ،ثبات ،رشد و توسعه
فراهم گردد.
ت اعضای شوراهای والیتی از  34والیت افغانستان
در این نشس 
اشتراک کردند و قرار است به مدت سه روز ،در مورد مسئولیتها،
صالحیتها و چگونگی نظارت از عملکرد حکومت توسط
شوراهای والیتی گفتوگو شود.
آقای عبداهلل تأکید کرد که دوری میان مردم و حکومت از
چالشهای اصلی در کشور است و نمایندگان شوراهای والیتی
نزدیکترین آدرس به نمایندگی از مردم در نزد حکومت میباشند.
او در مورد حق نظارتی شوراهای والیتی گفت« :وقتی خطاب
به مردم افغانستان میگفتیم که شما قدرت را به ما بدهید تا
ما قدرت را به شما بازگردانیم ،یکی از مظاهر آن همین حق
نظارت شماست که امروز در کنار شما قرار داریم و از شما حمایت

میکنیم».
به گفتهی آقای عبداهلل ،یگانه راهحل بهبود وضعیت موجود در
کشور ،کسب رضایت مردم است .حکومت در راستای بهترشدن
شرایط در تمام عرصهها باید صادقانه و قاطعانه عمل کند .او
افزود که حکومت زمانی موفق خواهد بود که مردم از حکومت
حمایت کنند تا همه برای عبور از مشکالت کنار هم باشند و
نزدیکترین راه برای عملیشدن این هدف ،نمایندگان مردم در
شوراهای والیتی میباشند.
این در حالیست که در ماههای اخیر نارضایتی مردم از کارکردهای
حکومت باال رفته است .مردم رهبران حکومت را به بیتوجهی در
برابر سرنوشت مردم متهم میکنند .به باور کارشناسان ،نارضایتی
مردم از حکومت ،فاصله میان آنان را بیشتر میکند و ممکن
است باعث شورشهای مردمی علیه حکومت گردد.

نمایندگان مجلس:
دستهایی در حکومت در ناامنسازی شمال نقش دارند

اطالعات روز :به دنبال افزایش حمالت
شورشیان مسلح در والیتهای شمالی و
ناامنشدن این والیتها ،برخی از نمایندگان
در نشست دیروزی مجلس گفتند که بعضی از
رهبران حکومت در ناامنسازی شمال دست
دارند.
فاطمه عزیز ،نمایندهی مردم قندوز گفت:
رهبران
«مسئول بیخانمانشدن مردم قندوز،
ِ
نارهبر حکومت وحدت ملی است .آنان از
احساسات مردم ،جوانان و نیروهای امنیتی
سوءاستفاده میکنند» .خانم عزیز افزود که
رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه به
ناامنسازی شمال «معامله» کردهاند .او گفت:
«ما پیش از جنگ قندوز صدا بلند کردیم که
وضعیت این والیت در حال بدترشدن است؛ اما
رهبران حکومت نشنیدند».
این در حالیست که از چندی پیش شورشیان

طالب بر تعدادی از ولسوالیهای والیت قندوز
حمله کردند .تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار
داده بودند که قندوز در خطر سقوط به دست
شورشیان طالب است .نیروهای امنیتی پس از
افزایش حملههای طالبان در قندوز ،عملیاتی را
برای دفع این حملهها به راه انداختند و شورشیان
را به عقب راندند.
در همینحال ،شما ر دیگری از نمایندگان مجلس
هشدار میدهند که روزانه هزاران نفر به شمال
افغانستان وارد میشوند و بیم آن میرود که
جنگ خونین دیگری هم به راه افتد .غالم
فاروق مجروح ،نمایندهی مردم هرات گفت:
«روزانه هزاران جنگجو از جنوب وارد هرات و
از این والیت به سمت شمال میروند و هویت
آنان نیز مشخص نیست که پاکستانی ،چچینی یا
ازبکستانی هستند».
آقای مجروح اشاره کرد که در بعضی موارد از

ورود این افراد توسط نیروهای امنیتی ممانعت
میشود؛ اما آنها پس از ممانعت از راههای
غیررسمی به شمال میروند و همی ن که به
والیت بادغیس میرسند ،از سوی افراد تحویل
گرفته میشوند .مجروح تأکید کرد که این افراد
روزانه در بدل دو هزار افغانی استخدام میشوند
و «باور کامل دارم که آنان فقط برای جنگ به
والیتهای شمال میروند».
او گفت که مقامهای محلی هرات این موضوع
را با شورای امنیت نیز در میان گذاشتهاند؛ اما
شورای امنیت صرف ًا شفاهی دستور داده که مانع
ورود این افراد شوید .آقای مجروح هشدار داد« :با
پیوستن این افراد به صفهای مخالفان ،شاهد
جنگ خونینی خواهیم بود».
همچنان حبیبه دانش ،یک عضو دیگر مجلس
گفت« :روزانه از پنجصد تا هزار نفر به سمت
شمال میروند .در یک مورد ،یکی از والیها این

افراد را توقف داده است؛ اما سروصدا از داخل خود
دولت بلند شده که چرا مانع این افراد میشوید».
به گفتهی خانم دانش ،این افراد از پاکستان
میآیند و از طریق مناطق غربی وارد والیتهای
شمالی افغانستان میشوند .او گفت« :حاال چه
معاملههای آشکار و پنهانی وجود دارند که دولت
در این قسمت ساکت است؟»
در همینحال ،مجلس نمایندگان مقامهای
نهادهای امنیتی و رییس شورای امنیت ملی را
در نشست دیروزی مجلس فراخوانده بود؛ اما
این مقامها به خاطر دریافت مکتوبی از طرف
وزارت دولت در امور پارلمانی ،به نشست دیروزی
مجلس حاضر نشدند.
در اخیر نشست دیروزی مجلس ،نمایندگان
تصمیم گرفتند که مقامهای امنیتی باید برای
پاسخگویی به سوالهای نمایندگان در نشست
روز چهارشنبه حاضر شوند.

رییس جمهور:
تروریسم میخواهد آیندهی باثبات را از ما بگیرد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز گذشته (شنبه 12 ،ثور) در
بیستوسومین سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی در
ارگ ریاست جمهوری گفت ،تروریسم میخواهد آیندهی باثبات را از
ما بگیرد و نظم دولتداری را متالشی کند .او گفت که تروریسم و
شورشیان مسلح از نام دین مقدس اسالم استفاده میکنند .مردم را سر
میبرند و خانههایشان را ویران میکنند.
آقای غنی افزود که تروریستان از نام اسالم استفاده میکنند؛ اما از
اسالم نمایندگی کرده نمیتوانند و جهان هم متوجه این مسئله هست.
او گفت« :ما جنگطلب نیستم .با صلح سراسری ،تداوم زندگی،
توسعه و پیشرفت فراهم میشود» .همچنان رییس جمهور غنی به
مجاهدین اطمینان داد که زندگی مردم را تغییر خواهد داد .او گفت،
حکومت وحدت ملی خود را موظف میداند که در ادامهی جهاد مردم
افغانستان ،جهاد را بر ضد فقر ،فساد ،بیقانونی و ناامنی اعالم کند.
او تأکید کرد که با تداوم مشکالت موجود و نیامدن بهبود در زندگی
مردم ،خون شهدا و آرمان جهاد مردم افغانستان به هدر خواهد رفت

و با در نظرداشت همین اولویت ،حکومت وحدت ملی تالش دارد با
تأمین همکاریهای منطقهای و بینالمللی ،افغانستان را به چهارراه
آسیا تبدیل کند.
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این محفل
گفت ،قضاوت ظالمانه در برابر مجاهدین به معنای نفی تاریخ کشور
است و هیچکسی نباید به ارزشهای دینی و تاریخی کشورش توهین
کند .آقای عبداهلل افزود که مشکالت حکومت وحدت ملی نسبت
به گذشته ده برابر بیشتر شده؛ اما اعتماد به مردم میتواند رهبران
حکومت وحدت ملی را برای پیروزی و عبور از این چالشها کمک
کند.
در همینحال ،عبدالرب رسول سیاف ،یکی از رهبران جهادی
افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست تا از مجاهدین مردم
افغانستان استفادهی ابزاری نکند .آقای سیاف گفت« :نظام بر سر
خون مجاهدین برپا شده و ما خواستار ضعف و فروپاشی این نظام
نیستیم ،ولی باید دولتمداران ،اکرام مجاهدین را در عمل نشان دهند

و از آنان در متن نظام استفاده شود».
این در حالیست که نیروهای مجاهدین در  8ثور سال ،1371
حکومت کمونیستی طرفدار شوروی سابق به رهبری دکتر نجیباهلل
را شکست دادند و وارد کابل شدند .مجاهدین بعد از گرفتن کابل،
دولت اسالمی را تشکیل دادند؛ اما بر سر تقسیم قدرت به نتیجهای
نرسیدند و در نهایت با یکدیگر درگیر شدند.
در جنگهایی که میان گروههای مجاهدین در دههی نود در گرفتند،
تعداد زیادی کشته و زخمی شدند؛ اما آمار دقیقی از کشتهشدهگان
این جنگها در دست نیست .گروه طالبان با تصرف کابل و دیگر
شهرهای بزرگ افغانستان ،مجاهدین را به حاشیه راندند ،ولی پس
از سقوط رژیم طالبان ،در سالهای گذشته از  8ثور به عنوان روز
پیروزی مجاهدین در افغانستان تجلیل میشد .اما امسال به خاطر
سفر رییس جمهور غنی به هند ،هشتم ثور با چهار روز تأخیر ،دیروز در
ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامهای بلندپایهی دولتی و رهبران
مجاهدین تجلیل شد.

نخستین نشست دادگاه قتل فرخنده برگزار شد
اطالعات روز :نخستین نشست دادگاه برای بررسی
پروندهی قتل فرخنده دیروز (شنبه 12 ،ثور) در
کابل ،با حضور  49متهم در دادگاه ابتدایی برگزار
شد .دادستان در این نشست ،اتهام اصلی در این
پرونده را «ضربوشتم منجر به قتل» و «آتشزدن
جسد فرخنده» از سوی متهمان عنوان کرد.
خادم مسجد شاه دوشمشیره از متهمان دستهاول
این پرونده است که دادستان او را به «تحریک
مردم» در قتل فرخنده متهم کرد .همچنان یک
فرمانده پولیس هم از جملهی متهمان است .او
همراه با  18تن از افسران و مأموران پولیس
به اتهام «غفلت و عدم استفاده از صالحیت در
وظیفه» در دادگاه حاضر شدند .اما این فرمانده در
دفاع از خود گفت ،وسایل ارتباطی او و افراد تحت
فرمانش از آغاز حمله به جان فرخنده تا آتشزدن

جسد او از کار افتاده بودند .دستگاههای مخابرهی
او و افراد تحت فرمانش مسدود و فریکانس آنها
غیرفعال شده بود.
در همینحال ،قاضی دادگاه بعد از طرح و بررسی
اولیهی این پرونده ،جنرال ظاهر ظاهر رییس
تحقیقات جنایی وزارت داخله ،جنرال عبدالرحمان
رحمانی فرمانده پولیس کابل و شماری از افسران
ارشد پولیس کابل را در نشست بعدی دادگاه که
امروز برگزار میشود ،فراخواند .قاضی همچنان
دستور داد تا یک افسر حوزهی دوم پولیس کابل
نیز بازداشت شود.
در این نشست یک تعداد از متهمان ،اتهامهای
وارده از سوی دادستان را علیه خود قبول کردند؛
اما برخی از آنها گفتند که زیر شکنجه و فشار به
اتهامها علیهشان اعتراف کردهاند ،ولی در دادگاه

این اتهامها را رد کردند .از میان متهمان خادم
مسجد گفت که نه به لحاظ سواد و نه به لحاظ
پایگاه اجتماعی در موقعیتی نبوده که مردم را به
قتل و زجرکشی فرخنده تحریک کند.
شینکی کروخیل ،نمایندهی مجلس شورای ملی
در نشست دیروزی دادگاه گفت ،این موضوع باید
روشن شود که دلیل قتل فرخنده تنها مشاجرهی
لفظی بوده یا یک قتل سازمانیافتهی سیاسی و
تروریستی بوده .همچنان یکی از متهمان پولیس
نیز ضمن رد اتهامها علیه خود گفت ،باید این
موضوع بررسی و روشن شود که قتل فرخنده یک
رویداد عادی بوده یا جنبهی سیاسی هم داشته
است.
فرخنده در  28حوت سال گذشته به جرم سوزاندن
قرآن کریم از سوی افراد خشمگین در مسجد شاه

دوشمشیره در کابل به ضرب مشت و لگد به قتل
رسید و بعد جسدش به آتش کشیده شد.
دادستان در نشست دادگاه ،اتهام آتشزدن قرآن
توسط فرخنده را رد کرد و گفت ،در مسجد آثار و
نشانههایی از آتشزدن قرآن وجود نداشت .پیشتر
هم یک کمیسیون حقیقتیاب اتهام سوزاندن قرآن
از سوی فرخنده را رد کرده و او را بیگناه شناخته
بود.
این رویداد واکنشهای شدید مردم و فعاالن
جامعهی مدنی را در خارج و داخل کشور به دنبال
داشت .مردم در اعتراض به این رویداد دست به
اعتراضهای بزرگ زدند و خواهان به دادگاه
کشاندن عامالن این قتل شدند .به دنبال قتل و
زجرکشی فرخنده ،دولت متعهد به بررسی جدی
این پرونده گردید.

وضعیت واقعی نظامی
در افغانستان کنونی چگونه است؟

خبرنگار ناراضی

نویسنده :سلمان رفیع شیخ
برگردان:جواد زاولستانی
منبع :آسیا تایمز

در  19مارچ  ،2015روزنامهی نیویورک تایمز گزارش داد
که نتیجهدادن روند صلح افغانستان تا کنون یک رویاست؛
چون طالبان نتوانستهاند «اختالفات داخلی»شان بر
سر مسئلهی گفتوگو با ایاالت متحده و متحدان آن را
حل کنند .و نیز این روزنامه گزارش داد که از آنجایی
که نمیتوان انتظار داشت که صلح در چنین سناریویی
واقعیت پیدا کند ،مقامهای حکومت افغانستان و ایاالت
متحده در بارهی احتمال یکسال «جنگ خونبار با
شورشیان» فکر میکنند .با بازتاب این اوضاع ،نیویورک
تایمز عنوان زیرکانهای برای گزارشش انتخاب کرده
بود :شمار بیشتر سربازان امریکایی در افغانستان باقی
خواهند ماند.
سناریوی این روزنامهی امریکایی با بیاحساسی تمام،
نه تنها تداوم طوالنیترین جنگ امریکا را به یکسال
«جنگ خونبار» دیگر ،بلکه چندین سال خونریزی به
تصویر میکشد.
شگافها و اختالفهای گزارششده در درون طالبان
بر سر مسئلهی گفتوگو نیز به ما تصویر گمراهکنندهای
میدهد و آن این است که گفتوگو تنها راهحل ممکن و
عدم گفتوگو با آنان اصلیترین دلیل بحران افغانستان
است .این برداشت نه تنها تأثیرات منفی حضور سربازان
خارجی را در خاک افغانستان در نظر نمیگیرد ،بلکه
«اختالفهای درونی» کذایی طالبان را نیز بسیار ساده
و بریده از واقعیتهای دیگر میپندارد .این برداشت
و جوه پنهان مرحلهی جدید جنگ و اهمیت مرتبطبودن
آن با تغییرات جغرافیایی-سیاسی در اطراف افغانستان را
پوشیده نگهمیدارد .مرحلهی جدید جنگ در افغانستان
صرفاً به دلیل خود افغانستان نیست؛ این وضعیت بیشتر
از هر زمانی ،مرتبط با سیاستهای ایاالت متحده در رابطه
به خاور میانه ،منطقهی قفقاز و آسیای مرکزیست.
با توجه به محیط جغرافیایی-استراتژیکی حاکم بر
منطقهی خاور میانه (ظهور داعش) و فاجعهای که
سیاستگذاریهای ایاالت متحده بعد از جنگ عراق با آن
روبهرو شد ،به نظر میرسد که ایاالت متحده به این نتیجه
رسیده است که تجربهی عراق در افغانستان تکرار نشود.
افغانستان کشوریست که واشنگتن تا کنون تالش دارد
از آنجا نفوذ روسیه و چین را در آسیای مرکزی و جنوبی
تضعیف کند .با وجود اینکه طالبان بر ساحات زیادی
کنترول دارند و به صورت دوامدار حمله میکنند ،عوامل
دیگر نیز تصور حضور دوامدارتر سربازان ایاالت متحده در
افغانستان را تقویت میکنند .یکی از دالیل این است که
در جریان یکسال گذشته اهمیت افغانستان به مثابهی
یک پایگاه عملیات نظامی (و پشتیبان برای دولتهای
«متحد» در آسیای مرکزی و قفقاز) به دلیل وضعیت
اوکراین افزایش یافته است .در این رابطه ،افغانستان
نزدیکترین و مناسبترین مکان را برای این عملیاتها
فراهم میکند .واضح است که اقدام نظامی نه تنها به یک
خطهی جغرافیایی نیاز دارد ،بلکه به سرباز در آن ساحه
نیز ضرورت دارد.
چنانکه نیویورک تایمز در آن گزارش یادآوری کرده،
مقامهای ایاالت متحده تقریبا به این نتیجه میرسند
که حضور  10هزار سرباز و هزارها قراردادی غیرنظامی
دستکم تا پایان  2016در افغانستان ضروری است.
نه تنها این ،بلکه توافقنامهی دوجانبهی امنیتی که در
سال  2014بین افغانستان و ایاالت متحده امضا گردید،
گزینهی افزایش شمار سربازان را در افغانستان در
صورت ضرورت ،باز گذاشته است .بنابراین ،این احتمال
کامالً وجود دارد که ایاالت متحده شمار سربازانش را در
افغانستان برای مستحکمکردن موضعش در برابر روسیه
در اوکراین افزایش دهد.
جدا از بدترشدن اوضاع امنیتی در جنوب و غرب
افغانستان ،وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی داخل
افغانستان نمیتواند باعث تغییر موضع کنونی ایاالت
متحده شود .طالبان نه تنها کنترل مناطق مهم مانند
قندهار را در دست دارند ،بلکه در حمله بر نیروهای امنیتی
افغانستان که توسط ایاالت متحده آموزش دادهشدهاند،
از خود توانایی بیشتر نشان میدهند .برای مثال ،طالبان
در هفتهی دوم ماه اپریل (ماه گذشته میالدی) 33 ،سرباز
اردوی ملی افغانستان را در ولسوالی جرم بدخشان یا
کشتند و یا زخمی و اختطاف کردند .از یاد نبریم که والیت
شمالشرقی بدخشان ،در مقایسه با دیگر مناطق بیثبات
و جنگزدهی کشور ،نسبتاً آرام بوده است .این رویداد
نه فقط نشاندهندهی قدرت طالبان است ،بلکه گسترش
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چنانکه نیویورک تایمز در
آن گزارش یادآوری کرده،
مقامهای ایاالت متحده تقریبا به
این نتیجه میرسند که حضور
 10هزار سرباز و هزارها
قراردادی غیرنظامی دستکم
تا پایان  2016در افغانستان
ضروری است .نه تنها این،
بلکه توافقنامهی دوجانبهی
امنیتی که در سال  2014بین
افغانستان و ایاالت متحده امضا
گردید ،گزینهی افزایش شمار
سربازان را در افغانستان در
صورت ضرورت ،باز گذاشته
است .بنابراین ،این احتمال
کام ً
ال وجود دارد که ایاالت
متحده شمار سربازانش را در
افغانستان برای مستحکمکردن
موضعش در برابر روسیه در
اوکراین افزایش دهد.
نفوذ آنان را از لحاظ جغرافیایی نیز نشان میدهد .این
رویدادها افسانهی صلح و ثبات را در افغانستان در
هم میشکند .یک نگاه به حملههای طالبان در هشت
ماه گذشته نشان میدهد که طالبان به مناطق فراتر
از پایگاههای سنتیشان در مناطق روستایی جنوب،
دسترسی پیدا کردهاند؛ مانند مناطق اطراف شاهراهها
و شهرهای حیاتی اطراف کابل و دیگر والیتهای مهم
مانند کاپیسا و ننگرهار.
این رویداد و دیگر رویدادهای اینچنینی ،عمال
نشاندهندهی ناکامی استراتژی مبارزه با شورش ایاالت
متحده است .الزمهی این استراتژی داشتن یک اردوی
ملی قوی بود که میتوانست جاگزین نیروهای ناتو/
ایاالت متحده بعد از  2014شوند .برای رسیدن به
این هدف ،واشنگتن دستکم  65میلیارد دالر را برای
ایجاد ،آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان
مصرف کرده است تا آنان بتوانند پس از خروج نیروهای
ایاالت متحده و متحدانش ،با شورشیان مبارزه کنند.
با این حال ،به نظر میرسد که پس از یک دهه ،این
برنامه همزمان با نیروهای امنیتی ملی افغانستان آهسته
آهسته به طرف ناکامی نزدیک میشود .و این یعنی از
بین رفتن امیدواریهای ایاالت متحده برای ساختن
افغانستانی که بتواند به مثابه یک پایگاه مؤثر برای
عملیاتهای بزرگتر جیو-استراتژیک ایاالت متحده
استفاده شود .به این دلیل است که واشنگتن به این
درک رسیده است که بدون دخیل ساختن طالبان ایجاد
صلح در افغانستان ناممکن است و نیز به همین خاطر
است که برای طالبان تعریف جدیدی ساخته است و
آنان را به جای «تروریستان»« ،شورشیان» میگوید.
هدف من دفاع از هیچ یک از بازیگران در افغانستان
نیست .اما ما باید به واقعیت تن دهیم .طالبان خیلی
قدرتمند هستند .اما به هیچوجه به این معنا نیست که
آنان کابل را تصرف خواهند کرد و افغانستان را پس به
دههی  1990خواهند برد.
وضعیت امروز افغانستان با دههی  1990کامال متفاوت
است .در آن زمان ،پس از بیرون شدن شوروی،
افغانستان بر لبهی پرتگاه گذاشته شده بود .خالیگاه

ایجاد شده بعد از شوروی ،توسط طالبان پر شد .امروز،
خالی قدرت از آن نوع ،در افغانستان وجود ندارد.
برعالوه ،حکومت افغانستان پشتیبانی ایاالت متحده و
کشورهای زیادی را که با تصرف این کشور توسط طالبان
مخالف اند ،با خود دارد .با این حال ،طالبان توانایی
تداوم شورش را دارند ،شاید ،تا زمان نامعلومی و این برای
ایاالت متحده و متحدانش خیلی دردسرساز و آزاردهنده
است .دلیل آن این است که آنان نمیتوانند همزمان
در چندین جبهه بجنگند :افغانستان ،عراق ،سوریه و
اوکراین.
بنابراین ،یکی از راههای ممکن برای بیرون رفت،
گفتوگو و مذاکره با طالبان است و این بیشترین توجه
آنان را به خود مصروف داشته است .آنان به امریکا اجازه
خواهند داد که حضورشان را در افغانستان ،دستکم،
برای دو-سه سال آینده ادامه دهند .اما مسئلهی مذاکره
برای ایاالت متحده کار آسانی نیست .گذشته از همه
چیز ،آنان در مذاکره از طالبان خواهند خواست که با وجود
پایگاههای معین نظامی ایاالت متحده در افغانستان
موافقت کنند .و طالبان با صراحت با این خواست ایاالت
متحده مخالف اند.
از گزارش نیویورک تایمز معلوم است که اگر گفتوگوها با
طالبان کامال با ناکامی مواجه نشده ،اکنون معلق است.
بنابراین ،ایاالت متحده برای حل معمای طالبان ،به جز
دخیل ساختن دولتهای منطقه مانند پاکستان ،چین و
ایران گزینههای خیلی محدود دارد.
طالبان از دخیلشدن چین استقبال کردهاست .آنان برای
بحث بر سر مسایل مرتبط با افغانستان و وضعیت کنونی
منطقه ،هیئتی به چین فرستادند .یکی از مقامهای طالبان
که خواسته نامش افشا نشود ،با تأیید دیدار مقامهای
طالبان از چین گفته است«:هدف دیدار این هئیت،
شریک ساختن موضع امارت اسالمی با چین بود ».دیدار
هیئت طالبان چند روز بعد از دیدار چهار روزهی اشرف غنی
از چین اتفاق افتاد .بر عالوهی آن ،بر اساس گزارشها،
سفیر چین در کابل در جریان مالقات با عبدالله ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی ،پیشنهاد کرد که افغانستان
از نفوذ چین بر پاکستان در روند صلح استفاده کند .تمام
طرفهای اصلی دخیل در جنگ افغانستان ،در واقع،
منتظر کمک چین هستند .برای نمونه ،در ماه دسامبر سال
 2014یک نشست در لندن دایر شد که در آن مقامهای
چین ،افغانستان و ایاالت متحده دربارهی اقدامات بعدی
در این جنگ صحبت کردند .این نخستین بار بود که این
سه کشور برای یافتن راههای «صلح» در افغانستان کنار
هم نشستند.
تحلیل فوق ،به صورت واضح سه استراتژی را که ایاالت
متحده در افغانستان دنبال میکند بازتاب میدهد.
ایاالت متحده در تالش آغاز گفتوگوها با طالبان است،
تالش میکند تا زمان ممکن اوضاع را در افغانستان
نظامی نگهدارد و کوشش میکند که مشکل افغانستان
را منطقهای بسازد ،بهویژه با دخیلساختن چین .این
کشور تا همین اواخر از نگاه سیاسی کمترین فعالیت را
در افغانستان داشت.
مهم نیست که چین چه کار میکند .شواهدی وجود دارد
که نمیتوان نادیده گرفت .برای جمعبندی ،باید گفت
که طالبان هنوز قویاند .تا زمانی که آنان در میدان نبرد
حضور داشته باشند ،ایاالت متحده نمیتواند به اعمال
معاملهی صلح در افغانستان امیدوار باشد .معنای آن این
است که جنگ افغانستان در سالهای پیشرو ادامه خواهد
یافت.

گاهی فکر میکنم اص ً
ال حق ندارم به کسی یا در محفلی بگویم که
من خوشحالم .میترسم از من انتقاد کنند و بگویند که وضع مملکت
چهقدر گدود و نابهسامان است و ما چهقدر عمیق در خون نشستهایم،
آنوقت تو را سیل کن که میگویی من خوشحالم .مگر این عصر،
خوشحالی هم دارد؟ بعد خودم از این فکرم خوشم نمیآید ،دنبال
یگان نارنجک در مغزم میگردم و این فکر را منفجر میکنم .باید گفت
که در هر عصری که زندگی کنیم ،میتوانیم خوشحال باشیم .یعنی در
بدترین شرایط ،هستند کسانی که باعث خوشحالی و دلشادی آدم
میشوند .به طور مثال ،دیروز  12ثور بود .این  12ثور مصادف شده بود
با تجلیل از روز  8ثور .مقامهای بلندپایه و فراسقف افغانستان به دلیل
مصروفیت در هشتم ثور ،پیروزی مجاهدین در برابر شوروی را چهار
روز بعد تجلیل کردند.
محمداشرف غنی در این برنامهی جشنی به مجاهدین قول داد که
زندگی مردم افغانستان را تغییر خواهد داد .البته که این سخن به معنای
آن نیست که زندگی مردم افغانستان چیزی شبیه یک جریب زمین است
که در اختیار و مالکیت مجاهدین قرار داشته باشد تا اشرف غنی با تغییر
آن بتواند قناعت مجاهدین را فراهم کند .بلکه آقای محمداشرف غنی
به خاطری این سخن را با زیور گفتن آراست که اخیرا ً انتقادهای داغ و
تیزانگیزی از سوی مجاهدین مبنی بر کنارزدن آنها مطرح شده .سپس
عبداهلل عبداهلل در این برنامه سخن گفت و خاطرنشان کرد که مشکالت
همچنان وجود دارند ،راهحل این مشکل هم اعتمادسازی میان دولت و
مردم است .او گفت تا زمانی که برخورد دولت با مردم باعث اطمینان
مردم از سالمت کار و حمایت مردم از نظام نشود ،مشکالت همچنان
وجود خواهد داشت .عبدالرب رسول سیاف نیز در این برنامه سخنانی
چند رها کرد و زینت مجلس را افزایش داد .او گفت که تمام ملت
افغانستان مجاهد است ،به ج ز یک عدهی خاص .شاید منظورش از این
یکعده کسانی است که جهاد را نقد میکنند .سخنگفتن در این مورد
سخت است .به همان اندازه که شهامت مجاهدین در شکستدادن
شوروی ،برای شوروی سخت تمام شد ،عملکرد مجاهدین بعد از
بیرونکردن شوروی از افغانستان ،برای افغانستان سخت تمام شد ،حتا
میتوان گفت که بیشتر از آن .در اینجا میخواهم مثل آقای سیاف
خاطرنشان کنم که نه تمام مجاهدین ،بلکه عدهای از مجاهدین!
از سوی دیگر ،شماری از نمایندگان پارلمان که همت کرده در پارلمان
حاضر شده بودند نیز حرفهای چندی گفتند که باعث میشود آدم
بیخلته خوشحال شود .یکی از نمایندگان اشرف غنی را مسخره کرده
گفت :ایشان وقت نماز مصروف چکرهای خارجی است .اص ً
ال معلوم
نیست که پارلمان افغانستان چهکاره است؟ امروز که ما مسئوالن امنیتی
را به مجلس فراخواندهایم تا در مورد ناامنیهای رو به افزایش پاسخ
بگویند ،ایشان برنامه گرفته که نماز قضایی ادا کند .تمام مسئوالن را هم
مصروف کرده ،یعنی واقع ًا صادقانه میگویم که اص ً
ال معلوم نیست ما
وکالی مردم چهکارهایم؟ ما برای چه هستیم؟ رییس صاحب من از شما
میخواهم که ما اص ً
ال نمیفهمیم این پارلمان برای چه شکل گرفته؟ آیا
ً
همین است پارلمان؟ این در حالی بود که یکی از وکالی دیگر قبال به
صراحت اعالم داشت که ناامنیهای شمال زیر سر اشرف غنی است .او
عالوه کرد که اشرف غنی در ناامنیهای شمال دست دارد .درست در
همین لحظه یکی دیگر از وکیل صاحبان صدا زد که بلی دست دارد.
سپس یکی از وکیلخانمها گفت که مه بسیار وقت میشود صحبت
نکردهام ،امروز حق بدهید که پنج دقیقه گپ بزنم .ایشان قبل از همه
صدقهی نیروهای امنیتی رفت و از آنها تشکر کرد.
درست چند دقیقه بعد از رهادادن احساسات عمیق و نیات شفیق در
صحن مجلس ،تلویزیون نشان داد که حضرت رییس این مجلس ،در
محفل نیکوداشت از هشتم ثور شرفیاب شده و به گوش جان به
سخنان دیگران سپرده است .یعنی میبینید که ما چقدر برای فیضبردن
پشتکار داریم؟ غفلتی در کار نیست.
حاال من اگر برگزاری اولین جلسهی محاکمهی متهمان قتل فرخنده
را نادیده بگیرم ،از سخنان اشرف غنی عبور کنم ،قید عبداهلل عبداهلل
را بزنم ،به سخنان حاضرین مجلس و غیابت گریزپاهای مجلس هم
وقعی ننهم ،کاری به اندیشه و باور عبدالرب رسول سیاف نداشته باشم،
هنوز هم یک بهانه وجود دارد که خوشحال باشم .خوب است که
اکثر برنامههای تشریفاتی از تلویزیون مستقیم پخش میشوند .دیروز،
هنگامی که عبدالرب رسول سیاف ایراد سخن میکرد ،در میان مخاطبان
و حاضران مجلس ،تعدادی بودند که نعرهی تکبیر سر میدادند .حاال
من خوشحالم که افغانستان کسی مثل عبدالرب رسول سیاف را دارد
و عبدالرب رسول سیاف ،آدمهای زیادی که تا آخرین درجه نعرهی
تکبیر سر میدهند .هرچند ما نیازی به اثبات نداریم؛ اما هر روز باید
خود را ثابت کنیم .جامعهی بینالمللی را که میفهمید چهقدر نفهم و
کورذهن هستند!
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کارت برندهی رییس جمهور نظربایف
در انتخابات قزاقستان چه بود؟

مقدمهای کوتاه بر فمینیسم

(Feminism: A Very
)Short Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش پنجم

ریشههای مذهبی فمینیسم4 -
لیدی النور دیویس ،یکی از زنانی بود که سالها
ادعای دریافت الهامهای قدسی میکرد.
همسرش تمام کتابهای او را سوزاند .النور
هدف جوکها و بذلهگوییها بود و آناگرام اسم
او (Dame Eleanor Davis: Never so mad a
 )ladieتوسط افراد زیادی استفاده میشد .اما
رویاها و حرفهایش ،او را در مقابل خطری
جدیتر قرار داده بود ،حتا درجهی اجتماعیاش
نمیتوانست او را از محاکمه به دلیل «خیانت»
حفظ کند .در  ،1633بعد از محاکمه به اتهام
اینکه «به طور خودسرانه به خود اجازه داده تا
نه تنها متون مقدس را تفسیر کند (که بیشتر
به منظور تحقیر جنس او بود) ...بلکه یک
پیامآور زن باشد» ،در برابر کمیسیون عالی ،به
پرداخت جریمه و حبس محکوم شد .اما النور
پس از جنگهای داخلی و در طول حکومت
موقت ،زمانی که بسیاری از پیشگوییهای او
به حقیقت پیوستند ،به رسمیت شناخته شد .او
بین سالهای  1641تا زمان مرگش 11 ،سال
بعد ،حداقل  37رساله منتشر کرد.
آنا ترپنیل ،زن مذهبی و پیامرسان دیگری بود
که در  1652به فرقهی «امپراتوری پنجم»
پیوست و در  ،1654یک کشیش مرد را در
یک خطابه همراهی کرد .جمعیت زیادی برای
شنیدن موعظههای او -و نیز انتقادهای تند او
به الیور کرومول و دولت او -حضور داشتند که
این سخنرانیها در دو کتاب «Strange and
 »wonderful news from Whitehallو «The
 »cry of a stoneجمعآوری شدند .او در یکی از
اشعار خود بر این مسئله که پیام خداوند ،زنان را
هم همانند مردان مورد خطاب قرار داده ،اشاره
دارد:
جان ،از این رنجیدهخاطر نشو
که خدمتکاران هم باید بخوانند
آنها نیز باید در میان جمع
پیام خداوند را اعالم کنند...
مقامها در دولت به او برچسب دیوانگی زدند؛
اما با این وجود ،او را محاکمه کردند .تریپل
گفت« ،در گزارش آمده بود که من در مقابل
محکمه بدون هیچ حرفی به عنوان دفاع ،خود
را به عنوان یک جادوگر معرفی کردهام».
اما گفتار قاطع و تأثیرگذار او در نهایت باعث
پیروزیاش در محکمه شد .او هرگز اجازه نداد
این مسئله وقفهای در مسیری که انتخاب کرده
بود ،به وجود بیاورد و همچنان به عنوان یک مبلغ
مذهبی کارش را ادامه داد .دولت کرومول نیز
این اتفاق را جدی گرفت؛ بارها او و مشاورانش
توسط مبلغان مذهبیای که بسیاری از آنها
زنان بودند ،مخاطب قرار گرفتند ،سخنانشان
قطع شد و آنها نیز با جدیت پای آن سخنان
نشستند.
اما احتماالً توسل به وحی و الهامهای آسمانی
به عنوان وسیلهای برای رهایی زنان ،کارایی
چندانی نداشت .فمینیسم در سالهای بعد
وابستگی کمتری به ادعای برابری زنان و مردان
در مسایل روحانی و معنوی داشت و بیشتر بر
حقوق طبیعی و انکار هرگونه تفاوت فکری میان

هر دو جنس استوار بود.
با اینحال ،برداشتهای سیاسی نیز از ظهور
این احساسات شدید مذهبی وجود داشت .در
قرن  16میالدی ،آناباپتیست (یکی از فرقههای
پروتستان) ،برابری زنان و مردان را به رسمیت
شناخت و به آنها اجازه داد در نشستهای دعا
شرکت و سخنرانی کنند .به نظر میآید زنان
عضو جنبش سیاسی «ترازکنندهها» ()Levellers
به طور خاص در زمینهی گستردهتر فعال بودند
و توانایی و هوش سیاسی قابل توجهی از خود
نشان دادند .این جنبش فعالیتهای زنان را
تشویق میکرد و به برابری «تمام انسانها،
آفریدگانی که خداوند از روح خود در آنها
دمیده است» ،اعتقاد داشت .زنان جنبش
«ترازکننده» در دههی  1640و اوایل ،1650
زمانی که همسرانشان در زندان بودند ،بارها
در وست مینستر ،لندن ،در گردهماییهایی که
تا حد زیادی شبیه به «تظاهرات»های امروزی
بودند ،جمع میشدند و آزادی همسرانشان را
درخواست میکردند .عالوه بر درخواست آزادی
زندانیان ،آنها از دشواریهایی که خودشان
با آن درگیر بودند نیز شکایت میکردند .آنها
معموالً با رفتارهای خشونتآمیز و زنندهای روبهرو
بودند و به خاطر «دخالت در اموری که باالتر از
حد درک و شعور آنها بود» ،سرزنش میشدند.
جمعیت زنانی که دادخواهی برای صلح را در
 1642و  1643به راه انداختند ،با واژههایی چون
«فاحشه ،دالل عشق و خدمتکاران آشپزخانه»
تحقیر میشدند 300 .زنی که دادخواست دیگری
را به پارلمان بردند نیز توسط دوک لنویکس
بدون توجه به درخواستشان بالفاصله رد شدند.
دوک با عصبانیت گفته بود« ،این زنان را بیرون
بیندازید» و با حالتی توهینآمیز اضافه کرده بود،
«شاید بهتر بود یک پارلمان زنانه میداشتیم».
در ماه می  1649یک دادخواست دیگر برای
آزادی زندانیان عضو گروه «ترازکننده» با
توهین و تحقیر سرکوب شد .به آنها گفته شد:
«دادخواهیکردن ،کاری مناسب زنان نیست.
آنها باید در خانه بمانند و ظرف بشورند» .این
زنان با جسارت پاسخ دادند« :ما دیگر هیچ
ظرفی در خانه برای شستن نداریم».
اواخر آن سال ،آنها یکبار دیگر تالش کردند.
ده هزار زن دادخواست دیگری را امضا کردند
و پرسیدند:
«ما متعجب و در عین حال اندوهگینیم که چرا
در نگاه شما چنین منفور و ناخوشایند هستیم که
حتا آنقدر ارزش برای ما قایل نیستید که شکایت
و دادخواست خود را به پارلمان ارائه کنیم؟
آیا عالیق و منافع ما به عنوان عضوی از این
ملت ،در برخورداری از «حق آزادی و امنیت»
که در بسیاری از قوانین کشور آمده است ،با
مردان برابر نیست؟ آیا قرار است زندگی ،اندام،
آزادی و تمام آنچه به ما زنان تعلق دارند ،توسط
فرایندهای قانونی از ما گرفته شوند؟»
یکهزار زن این دادخواست را به پارلمان بردند؛
در حالی که روبانهای سبزرنگی روی سینههای
خود سنجاق کرده بودند .اینبار نیز آنها به طرز
اهانتآمیزی اخراج شدند.


 26اپریل در قزاقستان انتخابات زودهنگام ریاست
جمهوری برگزار شد .این دومین انتخابات زودهنگام
طی پنج سال اخیر است که در نتیجهی آن نورسلطان
نظربایف (که از زمان استقالل این کشور تا حال رییس
جمهور است) با به دستآوردن بیش از  97درصد آرا ،پیروز
انتخابات اعالم شد .مطابق قانون اساسی این کشور،
اولین رییس جمهور «قزاقستان مستقل» میتواند به طور
نامحدود خود را در انتخابات نامزد کند.
در انتخابات ریاست جمهوری امسال و مطابق نتایج
ابتدایی ،نورسلطان نظربایف ،رهبر کنونی دولت با اختالف
زیادی از حریفانش پیشی گرفت .او توانست 97.22
درصد آرای ملت قزاقستان را به دست بیاورد .مشارکت
رایدهندگان  95.22درصد را از میان تمام واجدین
شرایط تشکیل میداد که چنین رقمی ،قبالً سابقه نداشته
است.
دو رقیب انتخاباتی نظربایف به ترتیب آرای ذیل را به
دست آوردند :سیزدیکوف  1.6درصد رای و کوساینوف
 0.7درصد رای از کل آرای اشتراککنندگان انتخابات.
این در حالیست که چنین تفاوتی بزرگ ،حتا برای
شهروندان قزاقستان نیز جالب و غیرقابل باور است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی قزاقستان،
درصدی باالی رای اعتماد به رییس جمهور نظربایف،
در واقع دو دلیل بیشتر نداشت :سابقهی کاری رییس
جمهور که توانست اعتماد کل مردم این کشور را جلب
کند و دوم ،برنامههای آیندهی او که در جریان کارزار
انتخابات ،مورد توجه عموم قرار گرفته بود .برنامهی او
شامل تمامی استراتژیهای دولتی توسعهای میانمدت و
طوالنیمدت چند سال اخیر بود .اما پایه و اساس کلیدی
آن برنامهی ضدبحران «راه آینده» بود که در خزان سال
گذشته توسط او پیشنهاد گردید .همین برنامه اساس
تعهدات مبارزات انتخاباتی او را تشکیل میداد.
اساس و بنای استراتژی «راه روشن» را سیاست حکومت
برای ایجاد اشتغال از طریق عملیسازی پروژههای
زیربنایی ،از جمله ساخت راهها ،تشکیل میدهد.
قزاقستان قصد دارد از موقعیت جیوپلیتیکی خود به طور
مؤثر استفاده کند و قزاقستان را به «پل ترانزیتی» میان
چین و اروپا تبدیل کند .بر عالوه ،استراتژی «راه روشن»
نظربایف ،تجدی ِد تدریجی ساختار اقتصادی را پیشبینی
میکند (یکسوم بودجهی امروزی قزاقستان وابسته به
صادرات نفت است).
عالوه بر این ،برنامهی مبارزات انتخاباتی نورسلطان
نظربایف شامل بهبود وضعیت اجتماعی در کشور نیز
بود :نوسازی نظام معارف و بهداشت ،افزایش رفاه عامه
و اعادهی حقوق شهروندی و فرصتهای یکسان و
برابر برای کل ملیتهای ساکن قزاقستان .در حال
حاضر قزاقستان شامل فهرست کشورهای قابل رقابت
جهان شده است .سطح زندگی مردم قزاقستان به
سطح کشورهای دارای درآمد متوسط رسیده است (تولید
ناخالص داخلی سرانه در سال  2014سیزده هزار دالر را
تشکیل میدهد) .در برنامههای آینده (تا سال )2050
قزاقستان شامل فهرست  30کشور پیشرفتهی جهان
خواهد شد .این حداقل خواست رییس جمهور نظربایف
است که بارها در سخنرانیهایش از آن سخن گفته است.
گرچه چنین برنامهای چه در نظر شهروندان این کشور
و چه ناظران خارجی ،بلندپروازانه به نظر میرسد؛ اما
شهروندان قزاقستان نسبت به آنچه از سوی رییس جمهور
وعده داده میشود ،باور دارند .شاید هیچ معمایی در کار
نباشد ،جز اینکه تابهحال ،هر آنچه رییس جمهور به
شهروندان خود وعده داده است ،آن را عملی کرده است و
نظربایف ،هیچ وقت نخواسته برای دلخوشی شهروندان
کشور خود ،به دروغ یا بلوف متوصل شود .مردم قزاقستان
به این واقعیت واقف اند که قزاقستان امروز ،در میان
جمهوریهای سابق اتحاد شوروی ،یکی از موفقترین
کشورهای در حال توسعه است .بر عالوه ،مردم قزاقستان
فضای مسالمتآمیز و سیاست تسامح و تساهل را در میان
 140ملیت قزاقستان ،به رییس جمهور نظربایف ارتباط
میدهند و مدیون او هستند.
تورگون سیزدیکوف ،نامزد «حزب کمونیست خلق
قزاقستان» عالوه بر اینکه در مبارزاتش از شعارهای
کمونیستی بهره میگرفت ،موضع ضدغربیاش را آشکارا

مهدی زرتشت

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی قزاقستان،
درصدی باالی رای اعتماد به رییس جمهور نظربایف ،در
واقع دو دلیل بیشتر نداشت :سابقهی کاری رییس جمهور
که توانست اعتماد کل مردم این کشور را جلب کند و دوم،
برنامههای آیندهی او که در جریان کارزار انتخابات ،مورد توجه
عموم قرار گرفته بود .برنامهی او شامل تمامی استراتژیهای
دولتی توسعهای میانمدت و طوالنیمدت چند سال اخیر بود.
اما پایه و اساس کلیدی آن برنامهی ضدبحران «راه آینده»
بود که در خزان سال گذشته توسط او پیشنهاد گردید .همین
برنامه اساس تعهدات مبارزات انتخاباتی او را تشکیل میداد.
بیان میکرد .او با حساسیت باالیی از تسلط و ترویج
فرهنگ غربی ،از جمله تلویزیون و سینما ،سخن گفت.
آقای سیزدیکوف اعالم کرد که محصوالت هالیوود
معیارهای آسان و نادرست زندگی را ترویج میکند که جز
ریاکاری و بزدلی ،چیزی برای جامعه به ارمغان نمیآورد.
همچنان او از تغذیهی نادرست و مشکالت تربیهی جوانان
در غرب انتقاد کرد .مخاطب او را بیشتر نسل جوان این
کشور تشکیل میداد که مایل بود به جوانان پیشنهاد
کند« :فرصت برای خودشناسی»« ،امکانات یکسان
برای آغاز فعالیتها و ایدهآلهای بلند اجتماعی».
مردم قزاقستان به خاطر میآورند ک ه برنامهی مبارزات
انتخاباتی کمونیستها چه در این انتخابات و چه در
انتخابات دورههای قبل ،بسیار کلی و مختصر بوده است:
«کالً نیم صفحه» و بس.
نامزد دیگر ریاست جمهوری ابیلگازی کوساینوف -رییس
اتحادیههای کارگری قزاقستان -راه آلبرت گورا را دنبال
کرد :او محیط زیست را هدف مبارزات انتخاباتی خود
قرار داد .در گفتوگو با رایدهندگان ،او تأکید کرد که
«در عصر توسعهی تخنیکی ،سرسبزی بیشتر آسیبپذیر
میشود .بنابراین ،هدف اولیهی ما باید استفادهی
عاقالنه و برنامهریزیشده از منابع طبیعی ،حفظ محیط
زیست از آلودگی و بهکارگیری سیستم کنترول دولتی
باشد ».کوساینوف خواهان توجه بیشتر به حفاظت از

طبیعت و استفادهی عاقالنه از منابع طبیعی گردید .او
پیشنهاد میکرد که از آنعده تصدیها و سازمانها که
از آب ،جنگالت و معادنِ زمین استفاده میکنند ،با ایجاد
یک نظام کنترول سیستماتیک ،نظارت شود .توجه به
جلوگیری از آلودگی خاک ،آبهای زیرزمینی و سطحی
یکی از برنامههای دیگر او بود.
ن اما یگانه موردی که همهی نامزدان ریاست
در این میا 
جمهوری را با هم متحد ساخته بود ،حمایت بدون قید
و شرط آنها از مفکورهی همگرایی اوراسیا در چارچوب
اتحادیهی اقتصادی اوراسیا بود .در پسزمینهی مشکالت
اقتصادی ،بزرگترین عضو اتحادیهی اقتصادی اوراسیا
(فدراسیون روسیه) در قزاقستان سخنان زیادی در
رابطه با مؤثریت این همگرایی گفته شد .افزون بر آن،
میهنپرستان ملی در این اواخر موضوع از دستدادن
حاکمیت را مطرح کردند؛ البته در صورت تقویت
پروسههای همگرایی و فعالشدن سیاست البی مسکو
به خاطر منافع شخصی خود .با اینحال ،اگر بخواهیم
رمز موفقیت و دلیل درصدی باالی آرای نظربایف را کوتاه
و خالصه کنیم ،میگوییم :شهروندان قزاقستان بیشتر
از هرکس ،به نظربایف اعتماد دارند .در بین نامزدان
شایسته ،شایستهترین رییس جمهور نورسلطان نظربایف
بود و به همین خاطر ،باالتر از  97درصد رایدهندگان،
نظربایف را به زعامت کشور انتخاب کردند.
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چه پدرهایی!

پیشروی طالبان دوباره نیروهای امریکایی را
به جنگ افغانستان کشاند
برگردان :حمید مهدوی

منبع :نیویورک تایمز

ماهها پس از آنکه رییس جمهور اوباما
رسم ًا اعالم کرد جنگ طوالنی امریکا
علیه طالبان در افغانستان پایان یافته
است ،ارتش امریکا به صورت منظم
علیه نیروهای سطح پایین شورشیان
حمالت هوایی انجام میدهد و
نیروهای عملیات ویژه را تحت پوشش
«آموزش و مشاوره» مستقیم ًا در معرض
خطر قرار داده است.
مقامهای حکومتی در توجیه تداوم
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان
تأکید کردهاند که به نیروها نقش مبارزه
با تروریسم (ردیابی بقایای القاعده و
دیگر گروههای تروریستی جهانی)،
آموزش و مشاورهی نیروهای امنیتی
افغانستان که مسئولیت کامل جنگ را
بر عهده گرفتهاند ،داده شده است.
مقامها علن ًا تأکید کردهاند که طالبان
هدف قرار داده نشدهاند ،مگر برای
«محافظت از نیروها» و زمانی که تهدید
فوریای متوجه نیروهای امریکایی
بودهاند .اما مصاحبهها با مقامهای
امریکایی و غربی در کابل و واشنگتن
تصویری از یک عملیات نظامی
تهاجمیتر علیه طالبان در ماههای اخیر
ارائه میکند؛ زمانی که شورشیان به
پیشرفتشان علیه نیروهای حکومتی
ادامه دادهاند.
ارتش امریکا به جای پایاندادن به جنگ
امریکا در افغانستان ،از آزادی عمل
گستردهاش برای تداوم حمالت هوایی،
اکثرا ً از مأموریتهای هواپیماهای بدون
سرنشین و عملیاتهای ویژه استفاده
میکند که در عمل افزایش یافته و
حدودی را که کاخ سفید علن ًا اعالم
کرده ،شکسته است .مقامهای غربی و
نظامی گفتند که نیروهای امریکایی و

ناتو ،در ماه مارچ ،ماهها پس از پایان
رسمی مأموریت جنگی 52 ،حملهی
هوایی را انجام دادهاند .بسیاری از این
حمالت هوایی که در سه ماه نخست
سال جاری تعداد مجموعی آن به 128
حمله رسیده ،فرماندهان سطح پایین و
سطح متوسط طالبان را در دورترین
نقاط افغانستان هدف قرار دادهاند.
در ماه جنوری ،زمانی که مقامها در
واشنگتن پایان مأموریت جنگی را جار
میزدند ،حدود  40تن از نیروهای
مربوط به عملیاتهای ویژهی امریکا
به والیت کنر اعزام شده بودند تا به
نیروهای امنیتی افغانستان مشاوره
بدهند؛ نیروهایی که به خاطر [کنترول]
یک تعداد محدود ولسوالیها در امتداد
مرز با پاکستان با طالبان درگیر بودند.
نظر به گفتهی دو مقام نظامی امریکا که
نخواستند نامشان فاش شود ،در حالی
که نیروها در صحنه حضور داشتند،
فرماندهی ائتالف به رهبری امریکا
این حمالت هوایی را تحت صالحیت
محافظت از نیروها خواند .یکی از
مقامها گفت« :آنها افراد را در صحنه
در مکانهایی قرار میدهند تا حمالت
هوایی را توجیه کنند« ».وقتی آنها به
هدف تهاجم به صحنه میروند[ ،این
حمالت] محافظت از نیروها نیست».
جنرال جان اف کمپبل ،فرمانده ارشد
امریکایی در افغانستان ،حین اظهار
نظر در مورد تداوم عملیاتهای ارتش
علیه طالبان ،شدیدا ً اتهامات را رد کرد
که گویا او نیروها را در موقعیتهای
خطرناک قرار میدهد تا زمینه را برای
حمالت هوایی بیشتر فراهم کند.
او تأکید کرده است ،این در حدود
صالحیت اوست که طالبان شورشی
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این خطر در روزهای اخیر در والیت شمالی قندوز برجسته
شد؛ جایی که اردوی ملی افغانستان وادار شد ،هزاران نیروی
حمایتی بفرستد و یک حملهی کالن طالبان را عقب بزند .مقامها
در قندوز گفتند که شورشیان عالوه بر تهدید به تصرف حداقل
یک ولسوالی ،در چند مایلی مرکز والیت آمدهاند .مقامها گفتند
که نیروهای ائتالف به منظور قدرتنمایی در منطقه جتها
را اعزام کردند؛ اما از مهمات استفاده نکردند .در این محیط،
مقامهای ارتش امریکا تمایلی به رهاکردن جنگ نداشتهاند و
استدالل کردهاند که با توجه به تهدید طالبان و عوامل متغیر
منطقهای ،دخالت آنها ضروری است.
را که نه تنها نیروهای امریکایی یا
ناتو ،بلکه نیروهای امنیتی افغانستان
را مورد تهدید قرار میدهند ،هدف
قرار دهد .او در مصاحبهای گفت که
گزینههای او در صحنه مشخص بود،
حتا اگر توضیحات علنی واشنگتن از
این گزینهها روشن نبوده باشد .جنرال
کمپبل گفت« :واشنگتن همان چیزی را
خواهد گفت که از لحاظ سیاسی برای
مخاطبان مختلف میگوید و من با آن
هیچ مشکلی ندارم« ».من صالحیتهایم
و اینکه با نیروهای افغانستان و نیروهای
خودم چهکار کنم را درک میکنم .اگر
این به مزاج بخشی از رسانهها خوش
نمیخورد ،باز هم میگویم ،نمیتوانم
نگران آن باشم» .او اضافه کرد« :مبارزه
و جنگ و انتقال ،همانطور که میدانید،
مسئلهی بسیار پیچیدهای است .برای
من ،این امر سیاه و سفید نیست».
عملیاتها در جریان یک دورهی
پرچالش برای نیروهای امنیتی افغانستان،
همزمان با ادامهی پیشرفتهای طالبان،
ادامه مییابد .آمار نیروهای پولیس و
اردوی ملی کشور که توسط شورشیان

کشته شدند ،سال گذشته به حد باالیی
رسید و در سه ماه نخست سال جاری،
اوضاع بدتر به نظر میرسد :نظر به
گفتههای یک مقام غربی و یک مقام
افغان که نخواستند نامشان فاش شود،
در مقایسه با دورهی مشابه در سال
گذشته ،نرخ تلفات  54درصد افزایش
یافته است.
این خطر در روزهای اخیر در والیت
شمالی قندوز برجسته شد؛ جایی که
اردوی ملی افغانستان وادار شد ،هزاران
نیروی حمایتی بفرستد و یک حملهی
کالن طالبان را عقب بزند .مقامها در
قندوز گفتند که شورشیان عالوه بر
تهدید به تصرف حداقل یک ولسوالی،
در چند مایلی مرکز والیت آمدهاند.
مقامها گفتند که نیروهای ائتالف به
منظور قدرتنمایی در منطقه جتها
را اعزام کردند؛ اما از مهمات استفاده
نکردند .در این محیط ،مقامهای ارتش
امریکا تمایلی به رهاکردن جنگ
نداشتهاند و استدالل کردهاند که با
توجه به تهدید طالبان و عوامل متغیر
منطقهای ،دخالت آنها ضروری است.

روز پدر بود .فقط در این روز میتوان فهمید
که افغانستان از لحاظ پدر چهقدر غنی است .به
نظر من ،بهشت زیر پای پدران افغان است .یک
لحظه فکر کنید:
آیا امکان داشت این مملکت از نظر سواد بعد
از سویدن و ناروی سومین کشور پیشرفتهی
جهان شود ،اگر پدران افغان برای باسوادشدن
فرزندان خود این همه زحمت نمیکشیدند؟
آیا ممکن بود جوانان افغان شروع کنند به
اختراعکردن دوبارهی طیارهای که صد سال
پیش اختراع شده ،اگر پدرانشان به رشد علمی
فرزندان میهن عالقهای نمیداشتند؟ آیا میشد
درآمد سرانهی شهروندان در سال به سیوپنج
میلیون افغانی برسد ،اگر پدران ما از همان آغاز
تأسیس کشور در پنج هزار سال پیش فکری
به حال آیندهی اوالد وطن نمیکردند؟ آیا ما
میتوانستیم امروز از کشورهای فقیر و ضعیف
خلیج فارس حمایت کنیم ،اگر پدران افغان در
وجود ما روحیهی حمایت از اعراب ناتوان را
نهادینه نکرده بودند؟
بعضی وقتی میبینند که همه از پدران خود
ستایش میکنند ،در خود فرو میروند و
میپرسند :اگر همهی پدرها اینقدر خوب اند،
پس چرا مردم ایرلند شمالی در روز روشن و
در وسط شهر زنها را آتش میزنند؟ چرا مردم
استرالیا گوش و بینی دختران خود را میبرند؟
چرا در بلجیم تعصب مذهبی و نژادی هی زبانه
میکشد؟ چرا در امریکا هیچکاری را نمیتوان
بدون رشوه پیش برد؟ چرا در فرانسه مردم
برای سفر از یک والیت به والیت دیگر کفن
میپوشند و شهادتین خود را ،به زبان عربی،
میخوانند؟ و صدها سوال دیگر از این قبیل.
این دوستان البته حق دارند این سواالت را
بپرسند .افغانستان کشور آزادی است و در آن
جز آنکه گاهی بعضی کتابها ممنوعالخروج
میشوند ،مانعی بر سر راه آزادی بیان وجود
ندارد .اما سخن این است که ما را به فرانسه و
ایرلند و ...چه کار؟ آنها البد پدرسگ و جاهل
اند که آن کارها را میکنند .ما در بارهی وطن
خود حرف میزنیم .در وطن ما ،شما هرگز
پدری را دیدهاید که هم وجود داشته باشد و
هم خشن و جاهل باشد؟ شده که با پدری
روبهرو شوید که ذرهای دارای بیمنطقی باشد؟
هیچ شنیدهاید که پدری از جنگ و خونریزی
خوشش بیاید یا دفاع کرده باشد؟ خوب ،اجانب
سالهاست که پدران ما را با هم جنگاندهاند .اما
حرف ما بر سر پدران خود ماست .اجانب که
خیلی بیپدرند.
پس اثبات گردید.
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بگو مگو از

افسردگی ،طردشدگی ،تأثیرپذیری و احساس خوشبختنبودن؛

چهار اثر روانی فیسبوک

Abdullah Watandar
موقعیت دولت افغانستان در گفتوگوهای
قطر
در گفتوگوهای علنی در قطر میان نمایندگان
دولت افغانستان ،طالبان ،حزب اسالمی و
پاکستان کدام طرف در موقعیت بهتری قرار
دارد؟ به نظر میرسد که این موقعیت بهتر و برتر در اختیار پاکستان
و طالبان قرار دارد .فعال پاکستان موفق شده است که بخش مهمی از
تروریستان را از قلمرو پاکستان به درون افغانستان براند و بخشهای
بسیاری از افغانستان را ناآرام کند .طالبان هم همچون سالها قبل ،محدود
به جنوب و شرق کشور نیستند و همزمان میتوانند در چندین والیت
جنگهای سنگین را بر نیروهای امنیتی تحمیل کنند.
با این همه ،این گفتوگوها میتواند زمینهی چنددستگی احتمالی در درون
طالبان را فراهم کند و تعدادی از آنها را که تندروتر و سازشناپذیرترند،
به سوی پدیدههای جدید دنیای تروریستی براند ،پدیدههایی چون داعش.
بعید است که پاکستانیها این واقعیت را در نظر نداشته باشند .اتفاق ًا همین
پدیده هم امکان کنترول بیشتر پاکستانیها بر طالبان و هم امکان داشتن
انتخابهای بیشتر در آینده را به آنها میدهد.
مهمترین امتیاز افغانستان ،شاید کاهش و محدودیت قدرت نیروهای
ضدطالبان و داشتن پیمان امنیتی با امریکا باشد .اولی دست افغانستان
برای واگذاری امتیازات بیشتر به طالبان و پاکستان را باز میگذارد
و دومی تا حدودی ،دورنمای تسخیر کابل به دست طالبان را از میان
برداشته است .آیا پاکستانیها به این نتیجه رسیدهاند که شرایط الزم
برای شروع چانهزنیهای جدی را به دست آوردهاند؟ این سوال را به
شکل دیگری هم میتوان طرح کرد .آیا دولت افغانستان آمادهی پذیرفتن
خواستهای جدی طرف مقابل شده است؟
جواب این سوالها را به این زودیها نخواهیم دانست .اما یکچیز روشن
است و آن این است که زمان به نفع امریکاییها یا دولت افغانستان
در حرکت نیست .طالبان برای نگهداشتن انسجام سازمانیشان به جنگ
نیاز دارند و به احتمال زیاد در کنار چانهزنیها با دولت ،بر شدت
جنگهایشان خواهند افزود .این ،میتواند دشواریهای جدی را برای
دولتهای امریکا و افغانستان خلق کند.
هیچچیزی ،جای خالی فشار نظامی جدی بر طالبان در برنامهی دولت
افغانستان برای رسیدن به صلح را پر نمیکند .بسیج نیروهای ضدطالبان،
میتواند این فشار را ایجاد کند و افغانستان را در رویارویی و گفتوگو
با تروریستان در موقعیت بهتری قرار دهد؛ اما این انتخاب با پروژههای
بخشی از نیروهای صاحب صالحیت سیاسی-قومی در درون دولت
سازگار نیست و احتماال هیچگاه در نظر گرفته نخواهد شد.


Hamid Jami
چه چیزی سبب میشود گروه طالبان را متقاعد
کند که به پروسهی صلح بپیوندند .چرا آنان
در زمانی که گفتوگوهای صلح تقویت شده
است ،دست به عملیات نظامی در تعدادی از
والیات کشور بزند؟
به نظر میرسد تمامی فشارهایی که طالبان در بهار امسال بر دولت وارد
کردهاند ،در محور مذاکرات صلح میچرخد .این واقعیت که طالبان
خواستار سهم بیشتر در دولت افغانستان است ،آنان را وادار میکند تا با
راهاندازی عملیات در نقاط مختلف کشور ،آن سهم را از مذاکرات صلح
به دست آورد.
گفتوگوهای دفتر قطر آیا این خواسته را فراهم میکند؟ مسئلهای است
که باید منتظر نتایج این گفتوگوها باشیم .دولت افغانستان آیا امتیازات
بیشتری به طالبان میدهد؟ جواب این سوال بستگی به این دارد که در
گفتوگوهای صلح موقعیت برتر با کدام طرف است.
موقعیت برتر نیز از میدان نبرد تعیین میشود .حال اگر ارتش افغانستان
حمالت بهاری طالبان را بهخوبی مهار کند و آنان را در تنگنا قرار دهد،
در این صورت موقعیت برتر در مذاکرات صلح به دست دولت است ،ولی
چند چالش نیز برای دولت افغانستان وجود دارد که میتواند موقعیت برتر
را به طالبان بدهد :اول) با توجه به نقش پاکستانیها در مذاکرات صلح
و تصمیم آنان در این مذاکرات ،اگر دولت پاکستان ارادهی آوردن طالبان
را در چوکات دولت افغانستان داشته باشد ،در این صورت ،مذاکرات به
نتیجه میرسد .این یک چالش تعیینکننده است.
دوم) چالش دوم به دولت افغانستان مربوط میشود .چه گروههایی در
درون دولت افغانستان خواستار ادامهی جنگ است .گروههایی که از
جنگ سود میبرند و در تصمیمهای دولت نیز نقش مؤثری دارند .آیا
دولت این گروهها و حلقات را میتواند مدیریت کند؟ اگر دولت بتواند
بر این گروهها فایق آید ،مسلما در جنگ و مذاکرات صلح نقش اصلی
را بازی میکند.
سوم) نقش و تعیینکنندگی نیروهای موافق و همکار با گروه طالبان در
درون دولت نیز مهم است .این نیروها تا چه حد بر تصمیمهای دولت
مؤثر هستند و تا چه پیمانه و چگونه میخواهند طالبان را به درون
چوکات دولت افغانستان بیاورند.
این چالشها سبب میشود که دولت افغانستان در مذاکرات موقعیت برتر
را نداشته باشد .با این وجود ،دولت میخواهد مذاکرات صلح به نتیجه
برسد و دامنهی جنگ از کشور برچیده شود .این خواستن به چه قیمتی
تمام میشود و چه چیزی به دست میآید؟

پژوهشگران در تعدادی از مؤسسات علمی و
دانشگاهی -افزون بر خود فی سبوک -مطالعات
روزافزون در بارهی ای نکه کاربران با حضور در
فی سبوک چه احساسی در بارهی خود و زندگ یشان
پیدا م یکنند را انجام م یدهند .متأسفانه ،بسیاری
از یافت ههای آنها چندان برای فی سبوک و افرادی
که به این شبک هی اجتامعی اعتیاد پیدا کردهاند،
خوب نیست.
بنابر یافت ههای پژوهشگران ،استفادهی مکرر از
فی سبوک با عالیم افرسدگی در ارتباط است .آنها
این مسئله را ثابت کردهاند که احساسات ،هم
مثبت و هم منفی ،ب هراحتی از طریق پس تهایی
که کاربران در شبک هی اجتامعی به اشرتاک
م یگذارند ،گسرتش م ییابد .ه مچنین ،ورود
مرتب به فی سبوک بر میزان شادی بزرگساالن
جوان تأثیرگذار است .از سوی دیگر ،مشارکت
منفعل یا احساس طردشدن در این شبک هی
اجتامعی به آثار روانی منفی منجر م یشود.
به لطف متایل ما به مقایس هی خود و سبک
زندگ یمان با دوستانی که در فی سبوک داریم،
پژوهشی جدید ارتباط بین استفاده از این شبک هی
اجتامعی و عالیم افرسدگی را نشان داده است.
این مطالعه که در نرشی هی روانشناسی بالینی و
اجتامعی منترش شده ،نشان م یدهد هرچه زمان
بی شتری را در فی سبوک م یگذرانیم ،احتامل
آنکه احساس افرسدگی کنیم ،بی شتر است.
مکانیزم اصلی در این زمینه مقایس هی اجتامعی
است .در نتیجه ،دلیل ایجاد چنین احساسی
به متایل ما برای مقایس هی اجتامعی خود با
دوستانمان باز م یگردد.
رصف وقت بسیار زیاد در فی سبوک یا بازدید مکرر
از آن ،ارتباطی مثبت با متایل به مقایس هی خود
با دیگران در کاربر ایجاد م یکند که این رشایط
نیز با افزایش عالیم افرسدگی در ارتباط است.

اگر عک سهای منترششده توسط دوستان موجب
احساس افرسدگی در ما م یشوند ،شاید بهرت
باشد تا از این شبک هی اجتامعی بی شتر فاصله
بگیریم.
فی سبوک در تابستان سال گذشته این مسئله
را فاش کرد که بخش خوراک اخبار بیش از نیم
میلیون کاربر را برای تغییر محتوای احساسی
پس تهایی که مشاهده م یکردند ،دس تکاری کرده
است .این اقدام به منظور مطالع هی ای نکه چگونه
احساسات م یتوانند در این شبک هی اجتامعی
گسرتش یابند ،انجام شد .طی این مطالعه که
نشان داده شده که پس تهای مثبت و منفی در
خوراک اخبار بیش از  689هزار کاربر تغییر داده
شدهاند تا آثار تغییرات بر لحن پس تهایی که
کاربران پس از آن یادداشت کردهاند ،بررسی شود.
پژوهشگران دریافتند که خل قوخو مرسی بوده
است .کاربرانی که پس تهای مثبت بی شتری را
مشاهده کرده بودند ،پس تهای مثبت بی شتری
داشت هاند و افرادی که پس تهای منفی بی شتری
دیده بودند ،پس از آن پس تهای منفی بی شتری
ارسال کردهاند .اگرچه کاربران هنگام عضویت
در فی سبوک و موافقت با رشایط استفاده از این
شبک هی اجتامعی با انجام چنین مطالعاتی نیز
موافقت م یکنند ،اما این شبک هی اجتامعی
ب هرسعت در انرتنت مورد قضاوت قرار گرفت.
بسیاری این مطالعه را اگر غیرقانونی نباشد،
غیراخالقی عنوان کردند.
مطالع های که دو سال پیش توسط پژوهشگران
دانشگاه میشیگان انجام شد ،نشان داد که هرچه
میزان استفاده از فی سبوک توسط بزرگساالن
جوان بی شتر باشد ،آنها احساس بدتری م ییابند.
این مطالعه که در نرشی هی «پلس وان» به چاپ
رسید ،نشان م یدهد که استفاده از فی سبوک به
کاهش شادی لحظه به لحظه و رضایت کلی از

زندگی میان افرادی که در سن کالج قرار دارند،
منجر م یشود.
هنگامی که در سایتی مانند فی سبوک حضور
دارید ،پس تهای بسیاری را در بارهی ای نکه
مردم چه کاری انجام م یدهند ،دریافت م یکنید.
این مسئله مقایس هی اجتامعی را کلید م یزند.
پژوهشگران دریافتند ،آثار منفی فی سبوک در
میان افرادی که در زندگی واقعی اجتامع یتر
بودهاند ،بی شتر بوده است .اما راهحلی ساده برای
این رشایط ارائه شده که شامل ارتباط رو در رو یا از
طریق تلفن با دیگران است که به احساسی بهرت
در رشک تکنندگان منجر شده است.
مطالع های که در نرشی هی تأثیر اجتامعی منترش
شده ،نشان م یدهد که عدم مشارکت فعال در
فی سبوک ،آثار منفی بر احساس خوشبختی
کاربران و درک معناداربودن زندگی آنها دارد.
پژوهشگران دو آزمایش را برای بررسی آثار
پنهانماندن و طردشدن انجام دادند .در آزمایش
نخست ،رشک تکنندگان به دو دسته تقسیم شدند
که یک دسته اجازهی به اشرتاکگذاری اطالعات
در فی سبوک و دست هی دیگر فاقد این اجازه به
مدت  48ساعت بودند .آنهایی که اجازهی به
اشرتاکگذاری اطالعات را نداشتند ،سطوح
پایی نتری از تعلق و وجود معن ادار داشتند.
در آزمایش دوم ،پژوهشگران نسخ های از فی سبوک
را شبی هسازی کردند که نیمی از رشک تکنندگان
هی چگونه بازخوردی در زمین هی ب هروزرسانی
پس تهای خود دریافت من یکردند .این افراد
سطوح پایی نتری از تعلق ،اعتامد ب هنفس ،کنرتول
و وجود معن ادار را نشان دادند .پژوهشگران
ای نگونه نتیج هگیری کردند که مشارکت غیرفعال
یا احساس طردشدن در شبک هی اجتامعی اثری
منفی بر احساس خوشبختی کاربران دارد.
(برتری نها)



برای پیشگیری از چاقی ،به غذاها نگاه کنید
دورکردن غذاهای چرب و شیرین
از دسرتس ،شاید بهرتین راه
برای جلوگیری از چاقی باشد؛
اما پژوهش جدید دانشمندان
آمریکایی نشان داده که تنها
نگاهکردن به غذا م یتواند برای
زمان کوتاهی میل به خوردن را
از بین بربد .محققان مؤسس هی
پزشکی هاروارد هیوز ،گروهی از
سلولهای حساس به گرسنگی
را در مغز شناسایی کردهاند که
متایل به خوردن هله هوله را
افزایش م یدهند.
آنها بر این باورند که سلولهای
مغز موسوم به نیورونهای
 AGRPاز نیاز گذشت هی اجداد
شکارچی انسان برای تشویق به
ورود به محی طهای ناشناخته و
جس توجو برای مواد غذایی به
جا ماندهاند .اما به نظر م یرسد
که این سلولها به طور موقت

تنها با دانسنت ای نکه غذا وجود
دارد ،راضی م یشوند .تحقیقات
بر روی موشها نشان داد که این
نیورونها به محض مشاهدهی
غذا ،از فعالیت دست م یکشند.
اگرچه به گفت هی دانشمندان،
این نیورونها کمی بعد مجددا ً

فعال م یشدند؛ اما م یتواند به
افراد تحت رژیم فرصتی بدهد تا
غذای ساملتری را انتخاب کنند.
محققان به منظور تشخیص
چگونگی ارتباط نیورونها با
گرسنگی ،از یک مایکروسکوپ
کوچک برای بررسی درون مغز

موشها در زمان غذا خوردن
آنها استفاده کرده و دریافتند
که سلولهای « »AGRPتا
زمانی که موشها غذا را پیدا
م یکردند ،فعال بودند؛ اما جالب
ای نجاست که برای خاموشکردن
این نیورونها ،موشها نیازی
به غذاخوردن نداشتند و تنها
با مشاهدهی مواد غذایی یا با
پی شبینی وجود آن ،سلولها
برای مدت کوتاهی غیرفعال
م یشدند.
محققان هشدار دادهاند که این
تأثیر کوتاهمدت بوده ،اما آنها
امیدوارند بتوانند راهی را برای
غیرفعالکردن طوالن یمدت این
نیورونها و کنرتول گرسنگی
شناسایی کنند.
این نتایج در مجل هی «نیچر»
منترش شده است( .جام جم
آنالین)

7

 یکشنبه 13ثور1394 ،سال چهارم شماره 828

جشنواره گول بارسلونا
در زمین کوردوبا
دیدار تی مهای کوردوبا و بارسلونا شب
گذشته با پیروزی  0-8بارسلونا خامته یافت
تا این تیم یک قدم دیگر به قهرمانی
نزدی کتر شود.
بارسلونا که در هفت ههای اخیر و پس از
متوقف شدن برابر سویا متام بازیهای
خود را پیروز شده از ساعت  06:30به مصاف
کوردوبای قعرنشین رفت .میزبان که هیچ
امیدی به بقا نداشت ،تنها برای اعاده
حیثیت مقابل تیم قدرتمند و صدرنشین
بارسلونا قرار گرفت.
بارسا خیلی زود و در دقیقه  ،2روی پاس
آلوس و رضبه نیامر م یتوانست به گول
دست یابد اما رضبه نیامر چنان با قدرت
نواخته شد که توپ از شش قدم به باال
رفت .چند دقیقه بعد ،کوردوبا خودی نشان
داد و روی رضبه رس مهاجم خود یک فرصت
گولزنی خوب خلق کرد .این توپ به بیرون
رفت ولی کمک داور نیز اعالم آفساید کرده
بود.
در ادامه ،پس از هدر رفنت یک موقعیت
گول توسط هر دو تیم ،در دقیقه  ،27مسی
بهرتین فرصت را برای زدن گول از دست
داد .رضبه او را دروازهبان کوردوبا به زیبایی
مهار کرد .این بهرتین شانس گول بارسا
تا آن لحظه بود .رضبه نیامر نیز در دقیقه
 36به تیر دروازه برخورد کرد تا بارسا تیم
بدشانس زمین هم باشد.
پس از  42دقیقه مقاومت ،رسانجام دروازه
کوردوبا باز شد .پاس استثنایی مسی که
بیرون محوطه با جا گذاشنت همه مدافعان،
راکیتیچ را در بهرتین موقعیت دیده بود ،به
این ستاره کروات رسید .یک کنرتل خوب و
رضب های بهرت ،گول اول بارسلونا را به همراه
داشت.
 4دقیقه بعد نیز نوبت به گول دوم بارسا
رسید .این بار اینیستا بود که سازنده گول

بود و سوارز پاس این هافبک ارزشمند را
به گول دوم تبدیل کرد .این دومین پاس
گول فصل اینیستا و اولین پاس گول او در
اللیگا بود .نیمه اول با همین دو گول به
امتام رسید.
بارسلونا نیمه دوم را نیز طوفانی آغاز کرد و
دو دقیقه پس از رشوع ،توسط مسی به گول
سوم خود دست یافت .سانرت آلوس را مسی
با رضبه رس به گول تبدیل کرد .مسی در
این فصل بیشرت از هر فصلی با رضبه رس
گولزنی کرده است.
 5دقیقه بعد نوبت به سوارز رسید تا دبل
کند .او دومین گول خود را بازهم روی پاس
آلوس به مثر رساند .این دومین پاس گول
آلوس در بازی شب گذشته بود .رضبه متام
کننده سوارز ،در قعر دروازه کوردوبا جای
گرفت تا بارسا پیروزی خود را پرگولتر کند.
در دقیقه  65نوبت به پیکه رسید تا برای
بارسا گولزنی کند .پنجمین گول بارسا
روی هشتمین کرنر این تیم و پاس راکیتیچ
حاصل شد .پیکه پاس راکیتیچ را به گول
تبدیل کرد تا بارسلونا  0-5پیش بیفتد.
در دقیقه  78مسی موفق شد دومین گول
خود و ششمین گول بارسا را نیز به مثر
برساند .ه مکاری عالی نیامر ،پدرو و سوارز،
به گول مسی ختم شد.
در دقیقه  ،85بارسا روی حرکت نیامر به
یک رضبه پنالتی دست یافت .رضبه پنالتی
را هم خود نیامر به گول تبدیل کرد تا بارسا
 7بر صفر پیش بیفتد .سه دقیقه بعد بارسا
بار دیگر توسط سوارز به گول دست یافت.
بدین ترتیب سوارز موفق شد اولین هت
تریک خود در اللیگا را جشن بگیرد.
بارسلونا با برتری  0-8خود ،حکم قطعی
سقوط کوردوبا به دسته پایی نتر را امضا
کرد و خود در  9امتیازی قهرمانی قرار
گرفت.

بواتنگ  :بهتر است اصال
به بارسلونا نرویم
ژروم بواتنگ ،مدافع مستحکم و مل یپوش بایرن مونیخ ،به
ه متیم یهایش هشدار داد که مقابل بارسلونا باید مثل یک
گروه متحد و هامهنگ ظاهر شوند.
بایرن مونیخ هفته گذشته قهرمانی زودهنگام خود در
بوندسلیگا را جشن گرفت اما در جام حذفی در زمین خود
مغلوب دورمتوند شد و نتوانست به فینال برسد .بایرن یها
ابتدا با یک گول پیش افتادند اما در نیمه دوم گول مساوی
را دریافت کرده و در ضیافت پنالت یها قافیه را به زردپوشان
باختند.
چهارشنبه همین هفته ،بایرن باید به نوکمپ برود تا بازی
رفت خود از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را مقابل
صدرنشین اللیگا برگزار کند .بواتنگ در آستانه این بازی
حساس به مجله کیکر گفت :بارسلونا یکی از بهرتین
تی مهای حال حارض دنیاست و ما باید مقابل این تیم بهرتین
منای شمان را ارائه دهیم .اگر بخواهیم هامنگونه که مقابل
دورمتوند بازی کردیم در نوکمپ ظاهر شویم ،بهرت است اصال
به بارسلونا نرویم.
ما باید مراقب باشیم .باید ه مچون چند ماه پیش یک تیم
متحد و هامهنگ باشیم .تیمی که ی کپارچه حمله م یکرد
و همه بازیکنانش نیز در دفاع نقش موثری ایفا م یکردند.
مقابل دورمتوند ،شانس خوبی را از دست دادیم .وقتی به
گول رسیدیم ،اشتباهات ما نیز رشوع شد .رسیع توپها را از
دست م یدادیم و بیش از اندازه به ارسال توپهای بلند روی
آوردیم .از ای نکه مقابل دورمتوند همه چیز خالف انتظارات
پیش رفت متاسفم.


درگذشت همسر ریوفردیناند
به دلیل بیماری سرطان

ریو فردیناند ،مدافع سابق تیم ملی انگلستان و باشگاه
منچسرتیونایتد دیروز در غم از دست دادن همرس خود عزادار
شد.
چندی پیش بود که فردیناند خرب از ابتالی همرس خود ربکا به
بیامری رسطان داده بود و دیروز اعالم شد که ربکا فردیناند،
پس از مدت کوتاهی مبارزه با این بیامری مهلک ،از دنیا رفته
است.
فردیناند که تابستان گذشته از یونایتد جدا و به کوئینزپارک
رنجرز پیوست ،در وبسایت اختصاصی خود ضمن تشکر از
پزشکان و مسئوالن بیامرستان رویال مارسدن پارک لندن،
خرب درگذشت همرسش را به اطالع عموم رساند و در جمالتی،
یاد و خاطره همرسش را گرامی داشت .حاصل زندگی ریو و
ربکا ،سه فرزند است.


لیورپول به دنبال هافبک
ریال مادرید
لیورپول قصد دارد برای خرید دنیس چریشف ،هافبک ریال
مادرید پیشنهادی به باشگاه مادریدی ارائه دهد.
وینگر  24ساله روس ،در حال حارض به صورت قرضی در
ویاریال بازی م یکند و بازگشتش به ریال و حضورش در تیم
اصلی بعید به نظر م یرسد .قیمت درخواستی ریال برای این
هافبک روس ،حدود  22میلیون یورو خواهد بود .احتامل
جدایی اسرتلینگ در تابستان وجود دارد و لیورپول قصد دارد
با جذب چریشف ،جای خالی او را پر کند.



مانچینی:
اوجگیری اینتر نیازمند زمان است
دست اینرت از رسیدن به لیگ قهرمانان
در فصل جاری نیز کوتاه ماند و همه
امیدهای مانچینی و شاگردانش ،رسیدن
به یکی از سهمی ههای لیگ اروپاست.
نوامرب گذشته بود که والرت ماتزاری ،پس
از کسب تنها  16امتیاز از  11بازی ،از
سمت خود برکنار و روبرتو مانچینی بار
دیگر به اینرت بازگشت .اینرت روزهای
پرنوسانی را با این مربی پشت رس
گذاشته اما چندین هفته است که تیم
روبرتو مانچینی نتایج مثبتی کسب
م یکند.
این تیم در حال حارض هشتم است و سه
امتیاز با تیم پنجم جدول (سامپدوریا)
فاصله دارد .مانچینی در مصاحبه با

الرپوبلیکا ،در مورد وضعیت فعلی اینرت
گفت :ما م یباید رشد کنیم و البته من در
تیم خودم پیرشف تهای زیادی م یبینم.
رئیس باشگاه نیز به آینده با خوشبینی
نگاه م یکند .او خیلی خوب م یداند که
دوباره ساخنت اینرت و به اوج رساندن آن
زمان م یخواهد و در این راه ممکن است
دشواریهای زیادی را تجربه کنیم.
او مثل ایتالیای یها فکر من یکند و
انتظار ندارد که بالفاصله اسکودتو را
کسب کنیم .البته که هدف ما باید
رسیدن به قهرمانی رسی  Aباشد اما این
مساله باید در فکر متام بازیکنان جاری
باشد و همه چیز به گذشت زمان بستگی
خواهد داشت.

سیمئونه :تورس
در بازگشتش فوقالعاده بوده
دیگو سیمئونه ،رسمربی اتلتیکومادرید به متجید از
فرناندو تورس ،مهاجم تیمش پرداخت و گفت که از زمان
بازگشتش به کالدرون ،فوقالعاده بوده است.
تورس که بین سالهای  2001تا  2007در اتلتیکو توپ
م یزد ،پس از چندین فصل ضعیف در تی مهای چلسی و
یک نیم فصل در میالن ،به اتلتی بازگشت .او در  23بازی
برای تیمش 5 ،گول به مثر رسانده که هر  5گول اهمیت
بسیاری داشته است و سیمئونه نیز از عم لکرد او راضی
است.
او گفت :او در پیروزی  0-3مقابل الچه خیلی مهم ظاهر
شد ،هر چند که نتوانست گولزنی کند .او خیلی با انگیزه
و رقابتی است .در دیدار مقابل ویاریال ،از اولین فرصتش
استفاده کرد و به خوبی آن را تبدیل به گول کرد .این
دقیقا چیزی بود که از او م یخواستیم ،گول ،تحرک،
سخت کوشی ،رسعت .از وقتی به تیم اضافه شده ،در
مترینات به خوبی جا افتاده و عم لکردی بسیار خوب
داشته است .در داخل زمین خیلی موثر بوده و دقیقا هامن
چیزی که م یخواهیم را اجرا م یکند.

راجرز:
قصد فروش استرلینگ را نداریم

برندن راجرز ،رسمربی لیورپول عنوان کرد
که لیورپول قصد فروش رحیم اسرتلینگ
را ندارد.
پس از رد آخرین پیشنهاد لیورپول برای
متدید قرارداد توسط اسرتلینگ ،شایعه
جدایی او از جمع رسخها قوت گرفته است،
هر چند که بزرگان لیورپول از او به خاطر رد
این پیشنهاد انتقاد کردند .منچسرتسیتی
از مشرتیان پر و پا قرص اوست ولی راجرز
عنوان کرد که قصد فروش این ستاره
جوان را ندارند.
او گفت :از ابتدا موض عمان را مشخص
کردیم و مالکان باشگاه نیز از ما حامیت
کردند .رحیم در تابستان جایی نخواهد
رفت .او به خانه من آمد و صحبت خوبی
با ی کدیگر در مورد مسایل شخصی هم

داشتیم .تنها بحث فوتبال نیست ،بلکه
بحث رفاه و آرامش اوست زیرا او هنوز
جوان است و سالهای زیادی پی شروی
اوست .ما صحب تهای خوبی داشتیم
وفکر م یکنم به نتایج خوبی خواهیم
رسید .او در حال حارض در آرامش کامل
است .باشگاه دوباره با رحیم مالقات
خواهد داشت و با مدیربرنام ههایش
صحبت خواهد کرد .همه دوست دارند
که جام بربند و در رقاب تهای بزرگ حضور
داشته باشند ولی در ابتدا ،باید در جایی
حضور داشته باشید که شانس چنین
اتفاقی وجود داشته باشد .اینجا بهرتین
باشگاه برای او در حال حارض است ،جایی
که فرصت بازی کردن در آن برایش وجود
دارد و م یتواند بجنگد.



آلونسو:
گواردیوال و مورینیو فوقالعاده اند

ژابی آلونسو ،هافبک بایرن مونیخ به
متجید از پپ گواردیوال و ژوزه مورینیو
پرداخت و این دو را رهربانی فوقالعاده
خواند.
آلونسو  3فصل تحت هدایت مورینیو در
ریال بازی کرد و با پیوستنش به بایرن در
تابستان ،حال فرصت بازی کردن تحت
هدایت گواردیوال را پیدا کرده است .در
زمان حضور مورینیو و گواردیوال در ریال
و بارسا ،این دو به رقبای ی کدیگر تبدیل
شده بودند و دایام با هم مقایسه م یشدند.
آلونسو در مصاحبه با مارکا گفت :آنها
با هم متفاوت هستند ،هر کس سبک و

شخصیت خود را دارد ولی هر دو رهربانی
فوق العاده هستند که م یتوانند کنرتل
رختکن را به خوبی در دست بگیرند .خیلی
خوش شانسم که با هردو کار کرده ام.
آلونسو و ه متیم یهایش روز چهارشنبه به
مصاف بارسا م یروند و در صورت پیروزی
در دو دیدار رفت و برگشت ،در فینال حارض
خواهند شد که احتامل حضور ریال ،تیم
سابق آلونسو وجود دارد.
او در این باره گفت :احتامل رخ دادن چنین
فینالی وجود دارد .من رابطه احساسی
نزدیکی با ریال دارم ولی امیدوارم بتوانیم
به فینال برسیم.



مورینیو:
نمیتوانیم برتریمان را سالها حفظ کنیم

ژوزه مورینیو ،سرمربی چلسی عنوان کرد که
تیمش نم یتواند ب رای سالها ،در لیگ برتر تیم
اول باقی بماند.
آب یها در حال حاضر با  13امتیاز اختالف
نسبت به سیتی ،در صدر جدول لیگ برتر
قرار دارند و در صورت پیروزی مقابل کریستال
پاالس ،قهرمانی را جشن خواهند گفت .با این
حال ،سرمربی سابق ریال مادرید عنوان کرد که
تیمش قابلیت حفظ سلطه بر لیگ برتر را ندارد.
او گفت :کشورهایی هستند که تیمهایی
بر آنها سلطه دارند ،بایرن مونیخ در آلمان،
سلتیک در اسکاتلند ،بازل در سوئیس یا
المپیاکوس در یونان .در این لی گها ،ب رای
سالهاست که این تیم ها بر آن سلطه دارند.

فکر نم یکنم که انگلیس ،مثال خوبی ب رای
چنین چیزی باشد .همه چیز خیلی غیرقابل
پی شبینی است و م یتوانم فصل بعد یک
ترکیب بسیار خوب را ب رای هر تیمی فرض
کنم .ما درباره ترکیبی صحبت نم یکنیم که
در آن ضع فهایی وجود داشته باشد و نیاز به
تغییر داشته باشد ،بلکه یک ترکیب درجه یک.
م یتوانید فرض کنید که فصل بعد ،تمامی
تیمهای مدعی قهرمانی ،خیلی خیلی قوی
خواهند بود .بناب راین ،وقتی لیگ برتر شروع
م یشود ،اگر م یخواهید قهرمان شوید ،باید
ریسک چهارم یا پنجم شدن را هم در همان
فصل قبول کنید و فکر م یکنم فصل بعد هم
همین وضعیت ادامه خواهد داشت.



آنچلوتی:
راموس از کاناوارو کاملتر است

کارلو آنچلوتی ،سرمربی ریال مادرید ،با ستایش
از سرخیو راموس ،مدافع باتجربه تیمش ،او را
بهتر از فابیو کاناوارو ،کاپیتان سابق تیم ملی
ایتالیا دانست.
راموس در دو فصل اخیر زیر نظر آنچلوتی
نمایشهای بسیار درخشانی داشته و گولهای
حساسی نیز ب رای تیمش به ثمر رسانده است.
او به تازگی در دیدار برگشت مرحله یک چهارم
نهایی چمپیونزلیگ مقابل اتلتیکو مادرید ،در
خط میانی بازی کرد و کارلتو هم او را بازیکنی

استثنایی دانست.
او به خبرنگاران گفت :دشوار است که راموس
را با سایر بازیکنان تاریخ ساز مقایسه کرد.
بازیکنان هستند که کیفیتی استثنایی دارند؛
بعض یها م یتوانند تمرکز بسیار خوبی داشته
باشند و بعض یها کیفیت دفاعی خیلی خوبی
دارند .
اما راموس استثنایی است .او م یتواند
کاملترین مدافع تاریخ شود .شاید کاناوارو
قویتر بود اما راموس کاملتر است.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کابل ،افغانستان ،کوته سنگی ،سرک سیلو ،مقابل هوتل آریانا ،المدینه مارکیت
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
یکشنبه 13ثور  1394 ،سال چهارم  شماره 828

محکمهی شهری بامیان

یک کودک زیر  16سال را
به  13سال زندان محکوم کرد
اطالعات روز :دوماه قبل ،محکمهی
شهری بامیان یک کودک زیر  16سال
را به  13سال و چهارماه حبس محکوم
کرد که این حکم محکمه ،واکنشهای
تند وکیلهای مدافع و دادستانها را به
دنبال داشت.
شماری از وکیلهای مدافع و دادستانها
در اعتراض به این حکم در بامیان
میگویند که شدیدترین مجازات در قانون
جزای افغانستان 20 ،سال حبسیا اعدام
است که مطابق به قانون ،کودکان اعدام
نمیشود.
در همینحال ،همایون نوری ،یکی از
وکیلهای مدافع در بامیان میگوید
که محکمهی شهری (ابتدایی) بامیان
شخص دیگری را به جرم قتل به 40
سال حبس محکوم کرده که این حکم
خالف قانون میباشد.
آقای نوری افزود« :محکمهی بامیان
مشکل جدی دارد که باید در این قسمت
رسیدگی شود .اینها فراتر از قانون عمل
میکنند و قانون جدید میسازند .شخصی
که به طویلترین حبس محکوم شود (20
سال) این را دوچند میسازند .کودکان

طبق مادهی  39قانون جزا ،یکسوم
مجازات را میبینند .این کودک نظر به
قانون ،به  6سال و  8ماه باید محکوم
میشد؛ در حالیکه آنان  13سال و  4ماه
محکوم نمودهاند».
او از دادگاه عالی و حکومت افغانستان
میخواهد که این پرونده را بررسی کنند و
نیز از ادارهها و اشخاصی که حق نظارت
دارند ،میخواهد که از قضایا و عملکرد
قاضیها نظارت کنند تا مشکالت موجود
در محکمهی بامیان حل شوند.
دادستانهای بامیان در مقابل حکم
محکمهی شهری این والیت واکنش
نشان دادند و این حکم را خالف مادهی
 39قانون تخلفات کودکان میدانند.
واکنشها و اعتراضهای دادستانهای
بامیان نتیجه داده و در محکمهی دوم
این کودک زیر سن ،به  5سال زندان
محکوم شده است.
حدود دوماه پیش ،برای نخستینبار دو
جوان به جرم زنا در محکمهی شهری
بامیان به صد شالق محکوم شده بودند
که پیش از این در محکمههای افغانستان
سابقه نداشته است.
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کشف یک مخفیگاه بزرگ مواد انفجاری در والیت نیمروز
اطالعات روز :در خبرنامهی ارسالی ریاست
عمومی امنیت ملی به اطالعات روز آمده است
که مأموران ریاست عمومی امنیت ملی یک
مخفیگاه مواد انفجاری را در والیت نیمروز
کشف کردهاند.
بر بنیاد این خبرنامه ،از این مخفیگاه  45کیلوگرام
مواد انفجاری 13 ،کپسول انفجاردهندهی ماین،

 3تخت انفجاری ماین و مقداری مهمات
تخریبی دیگر از مربوطات ولسوالی چخانسور
والیت نیمروز به دست آمده است .با کشف این
مقدار مواد انفجاری ،از چندین حملهی انتحاری
جلوگیری شده است.
همچنان ریاست عمومی امنیت ملی در یک اقدام
دیگر 3 ،مرمی اوراگان (کلستری) را از مربوطات

لرغان ایبک مرکز والیت سمنگان کشف
قریهی
ِ
و خنثا کردهاند .گفته میشود که شورشیان مسلح
از مخفیگاههای مواد انفجاری در زمان جنگ
بیشتر برای پشتیبانی از نیروهایشان استفاده
میکنند و حملههای مسلسل انتحاری را نیز با
استفاده از این مخفیگاههای مواد انفجاری به
راه میاندازند.

 28پروژهی برنامهی همبستگی ملی به بهرهبرداری رسید
اطالعات روز :دفرت رسانههای وزارت احیا و
انکشاف/توسعهی روستاها با پخش خربنامهای،
از تکمیلشدن کار ساخت  28پروژهی توسعهای
عاماملنفعهی برنامهی همبستگی ملی در والیت
فاریاب خرب داده است .به نقل از این خربنامه،
این پروژههای توسعهای شامل حفر چاههای آب،
توزیع برق ،کانکرت رسکهای فرعی و ساخت
مسجدها میباشد که از سوی برنامهی همبستگی
ملی به بهرهبرداری سپرده شدهاند.
مسئول برنامهی همبستگی ملی وزارت احیا و
انکشاف/توسعهی روستاهای والیت فاریاب
میگوید که در کار ساخت این پروژهها نزدیک به
 50میلیون ( )49641320افغانی به مرصف رسیده
است .به گفتهی او ،از این پروژهها  4502خانواده
و  20روستا استفاده میکنند .همچنان در خربنامه

آمده که در والیت فاریاب  1147روستا زیر پوشش
برنامهی همبستگی ملی قرار گرفته و تا هنوز 2714
پروژهی آن توسط بخشهای مختلف تکمیل شده
است .در همینحال 500 ،پروژهی دیگر برنامهی
همبستگی ملی نیز زیر کار میباشند.

به گفتهی مسئوالن برنامهی همبستگی ملی،
هزینههای پولی این پروژهها از سوی برنامهی
همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف روستاها
پرداخت میشود و در تکمیلکردن کار آن مردم
محل نیز ده درصد سهم گرفتهاند.

