
عبداهلل:
فاصله ی مردم و دولت در چهارده سال گذشته، 

چالش برانگیز بوده است

والیت های  در  مسلح  شورشیان  حمالت  افزایش  دنبال  به  روز:  اطالعات 

دیروزی  نشست  در  نمایندگان  از  برخی  والیت ها،  این  ناامن شدن  و  شمالی 

مجلس گفتند که بعضی از رهبران حکومت در ناامن سازی شمال دست دارند.

فاطمه عزیز، نماینده ی مردم قندوز گفت: »مسئول بی خانمان شدن...

رییس اجرایی در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان گفت، 
عامالن  و  گروه ها  توسط  افغانستان  در  کنونی  جنگ 
افغانستان  مردم  از  روز  هر  و  شده  حمایت  مشخص 
قربانی می گیرد. او گفت که صلح پایدار خواست همه ی 
مردم افغانستان است و باید مردم در جریان واقعیت های 

که در کشور شان می گذرند، قرار گیرند.
و  نظام  از  مردم  دوری  افزود،  عبداهلل  آقای  هم چنان 
از  یکی  و مسئوالن حکومتی،  مردم  میان  فاصله  ایجاد 
چالش های اصلی در سیزده سال گذشته بود. او گفت، 
حکومت وحدت ملی به شدت تالش دارد به هر شیوه ی 
و  بهتر  زمینه های  تا  دهد  کاهش  را  فاصله  این  ممکن 
سریع تر برای تأمین امنیت، ثبات، رشد و توسعه فراهم 

گردد.

در  ثور(   12 )شنبه،  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 

ارگ  در  کمونیستی  حکومت  بر  مجاهدین  پیروزی  سالگرد  بیست و سومین 

ریاست جمهوری گفت، تروریسم می خواهد آینده ی باثبات را از ما بگیرد و 

نظم دولت داری را متالشی کند. او گفت که تروریسم و شورشیان مسلح...

اطالعات روز: نخستین نشست دادگاه برای بررسی پرونده ی قتل فرخنده دیروز 

برگزار شد.  ابتدایی  دادگاه  با حضور 49 متهم در  ثور( در کابل،  )شنبه، 12 

به  را »ضرب و شتم منجر  پرونده  این  در  اتهام اصلی  این نشست،  در  دادستان 

قتل« و »آتش زدن جسد فرخنده« از سوی متهمان عنوان کرد.

خادم مسجد شاه دوشمشیره از متهمان دسته  اول این پرونده است...

در 19 مارچ 2015، روزنامه ی نیویورک تایمز گزارش داد 
که نتیجه دادن روند صلح افغانستان تا کنون یک رویاست؛ 
سر  بر  داخلی« شان  »اختالفات  نتوانسته اند  طالبان  چون 
را  آن  متحدان  و  متحده  ایاالت  با  گفت وگو  مسئله ی 
آن جایی  از  داد که  روزنامه گزارش  این  نیز  و  کنند.  حل 
سناریویی  چنین  در  که صلح  داشت  انتظار  نمی توان  که 

واقعیت پیدا کند، مقام های حکومت افغانستان...

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

مطابق قانون اساسی این کشور، اولین رییس جمهور...

کرد  اعالم  رسمًا  اوباما  جمهور  رییس  آن که  از  پس  ماه ها 
جنگ طوالنی امریکا علیه طالبان در افغانستان پایان یافته 
نیروهای سطح  به صورت منظم علیه  امریکا  ارتش  است، 
نیروهای  و  می دهد  انجام  هوایی  پایین شورشیان حمالت 
عملیات ویژه را تحت پوشش »آموزش و مشاوره« مستقیمًا 

در معرض خطر قرار داده است...
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اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی روز گذشته ) شنبه، 12 ثور( در »نشست ملی نمایندگی مؤثر 
جنگ  از  مشخصی  گروه های  گفت،  محلی«  حکومت داری  در 

جاری در کشور حمایت می کنند.
رییس اجرایی در پیوند به اوضاع امنیتی افغانستان گفت، جنگ 
کنونی در افغانستان توسط گروه ها و عامالن مشخص حمایت 
شده و هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد. او گفت که صلح 
پایدار خواست همه ی مردم افغانستان است و باید مردم در جریان 

واقعیت های که در کشور شان می گذرند، قرار گیرند.
هم چنان آقای عبداهلل افزود، دوری مردم از نظام و ایجاد فاصله 
میان مردم و مسئوالن حکومتی، یکی از چالش های اصلی در 
سیزده سال گذشته بود. او گفت، حکومت وحدت ملی به شدت 
تالش دارد به هر شیوه ی ممکن این فاصله را کاهش دهد تا 

زمینه های بهتر و سریع تر برای تأمین امنیت، ثبات، رشد و توسعه 
فراهم گردد.

در این نشست  اعضای شوراهای والیتی از 34 والیت افغانستان 
اشتراک کردند و قرار است به مدت سه روز، در مورد مسئولیت ها، 
توسط  حکومت  عمل کرد  از  نظارت  چگونگی  و  صالحیت ها 

شوراهای والیتی گفت  وگو شود.
از  حکومت  و  مردم  میان  دوری  که  کرد  تأکید  عبداهلل  آقای 
چالش های اصلی در کشور است و نمایندگان شوراهای والیتی 
نزدیک ترین آدرس به نمایندگی از مردم در نزد حکومت می باشند. 
او در مورد حق نظارتی شوراهای والیتی گفت: »وقتی خطاب 
تا  بدهید  ما  به  را  قدرت  افغانستان می گفتیم که شما  مردم  به 
آن همین حق  مظاهر  از  یکی  بازگردانیم،  به شما  را  قدرت  ما 
نظارت شماست که امروز در کنار شما قرار داریم و از شما حمایت 

می کنیم«.
به گفته ی آقای عبداهلل، یگانه راه حل بهبود وضعیت موجود در 
کشور، کسب رضایت مردم است. حکومت در راستای بهتر شدن 
او  کند.  قاطعانه عمل  و  باید صادقانه  تمام عرصه ها  در  شرایط 
افزود که حکومت زمانی موفق خواهد بود که مردم از حکومت 
باشند و  از مشکالت کنار هم  تا همه برای عبور  حمایت کنند 
نزدیک ترین راه برای عملی شدن این هدف، نمایندگان مردم در 

شوراهای والیتی می باشند.
این در حالی ست که در ماه های اخیر نارضایتی مردم از کارکردهای 
حکومت باال رفته است. مردم رهبران حکومت را به بی توجهی در 
برابر سرنوشت مردم متهم می کنند. به باور کارشناسان، نارضایتی 
مردم از حکومت، فاصله میان آنان را بیش تر می کند و ممکن 

است باعث شورش های مردمی علیه حکومت گردد.

حمالت  افزایش  دنبال  به  روز:  اطالعات 
و  شمالی  والیت های  در  مسلح  شورشیان 
نمایندگان  از  برخی  والیت ها،  این  ناامن شدن 
از  بعضی  که  گفتند  دیروزی مجلس  نشست  در 
دست  شمال  ناامن سازی  در  حکومت  رهبران 

دارند.
گفت:  قندوز  مردم  نماینده ی  عزیز،  فاطمه 
رهبراِن  قندوز،  مردم  بی خانمان شدن  »مسئول 
از  آنان  است.  ملی  وحدت  حکومت  نارهبر 
امنیتی  نیروهای  و  جوانان  مردم،  احساسات 
که  افزود  عزیز  خانم  می کنند«.  سوء استفاده 
به  رابطه  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
گفت:  او  کرده اند.  »معامله«  شمال  ناامن سازی 
که  کردیم  بلند  صدا  قندوز  جنگ  از  پیش  » ما 
وضعیت این والیت در حال بدتر شدن است؛  اما 

رهبران حکومت نشنیدند«.
شورشیان  پیش  چندی  از  که  حالی ست  در  این 

قندوز  والیت  ولسوالی های  از  تعدادی  بر  طالب 
حمله کرد ند. تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار 
دست  به  سقوط  خطر  در  قندوز  که  بودند  داده 
از  پس  امنیتی  نیروهای  است.  طالب  شورشیان 
را  قندوز، عملیاتی  در  افزایش حمله های طالبان 
برای دفع این حمله ها به راه انداختند و شورشیان 

را به عقب راندند.
در همین حال، شمار  دیگری از نمایندگان مجلس 
هشدار می دهند که روزانه هزاران نفر به شمال 
که  می رود  آن  بیم  و  می شوند  وارد  افغانستان 
غالم  افتد.  راه  به  هم  دیگری  خونین  جنگ 
گفت:  هرات  مردم  نماینده ی  مجروح،  فاروق 
از جنوب وارد هرات و  » روزانه هزاران جنگ جو 
از این والیت به سمت شمال می روند و هویت 
آنان نیز مشخص نیست که پاکستانی، چچینی یا 

ازبکستانی هستند.« 
از  موارد  بعضی  در  که  کرد  اشاره  مجروح  آقای 

ممانعت  امنیتی  نیروهای  توسط  افراد  این  ورود 
راه های  از  ممانعت  از  پس  آن ها  اما  می شود؛ 
به  که  همین   و  می روند  شمال  به  غیررسمی 
افراد تحویل  از سوی  بادغیس می رسند،  والیت 
گرفته می شوند. مجروح تأکید کرد که این افراد 
روزانه در بدل دو هزار افغانی استخدام می شوند 
و » باور کامل دارم که آنان فقط برای جنگ به 

والیت های شمال می روند«.
او گفت که مقام های محلی هرات این موضوع 
اما  گذاشته اند؛  میان  در  نیز  امنیت  شورای  با  را 
شورای امنیت صرفاً شفاهی دستور داده که مانع 
ورود این افراد شوید. آقای مجروح هشدار داد: »با 
شاهد  مخالفان،  به صف های  افراد  این  پیوستن 

جنگ خونینی خواهیم بود«.
مجلس  دیگر  عضو  یک  دانش،  حبیبه  هم چنان 
سمت  به  نفر  هزار  تا  پنج صد  از  » روزانه  گفت: 
شمال می روند. در یک مورد، یکی از والی ها این 

افراد را توقف داده است؛  اما سروصدا از داخل خود 
دولت بلند شده که چرا مانع این افراد می شوید«. 
پاکستان  از  افراد  این  دانش،  خانم  گفته ی  به 
می آیند و از طریق مناطق غربی وارد والیت های 
چه  »حاال  گفت:  او  می شوند.  افغانستان  شمالی 
معامله های آشکار و پنهانی وجود دارند که دولت 

در این قسمت ساکت است؟«
مقام های  نمایندگان  مجلس  همین حال،  در 
را  امنیت ملی  امنیتی و رییس شورای  نهادهای 
اما  بود؛  فراخوانده  مجلس  دیروزی  نشست  در 
طرف  از  مکتوبی  دریافت  خاطر  به  مقام ها  این 
وزارت دولت در امور پارلمانی، به نشست دیروزی 

مجلس حاضر نشدند. 
نمایندگان  مجلس،  دیروزی  نشست  اخیر  در 
برای  باید  امنیتی  مقام های  که  گرفتند  تصمیم 
نشست  در  نمایندگان  سوال های  به  پاسخ گویی 

روز چهارشنبه حاضر شوند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی روز گذشته )شنبه، 12 ثور( در 
در  بر حکومت کمونیستی  پیروزی مجاهدین  بیست و سومین سالگرد 
ارگ ریاست جمهوری گفت، تروریسم می خواهد آینده ی باثبات را از 
ما بگیرد و نظم دولت داری را متالشی کند. او گفت که تروریسم و 
شورشیان مسلح از نام دین مقدس اسالم استفاده می کنند. مردم را سر 

می برند و خانه های شان را ویران می کنند.
آقای غنی افزود که تروریستان از نام اسالم استفاده می کنند؛ اما از 
اسالم نمایندگی کرده نمی توانند و جهان هم متوجه این مسئله هست. 
زندگی،  تداوم  سراسری،  صلح  با  نیستم.  جنگ طلب  » ما  گفت:  او 
به  رییس جمهور غنی  فراهم می شود«. هم چنان  پیشرفت  و  توسعه 
مجاهدین اطمینان داد که زندگی مردم را تغییر خواهد داد. او گفت، 
حکومت وحدت ملی خود را موظف می داند که در ادامه ی جهاد مردم 

افغانستان، جهاد را بر ضد فقر، فساد، بی قانونی 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 
را به چهارراه  افغانستان  بین المللی،  تأمین همکاری های منطقه ای و 

آسیا تبدیل کند.
محفل  این  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
گفت، قضاوت ظالمانه در برابر مجاهدین به معنای نفی تاریخ کشور 
است و هیچ کسی نباید به ارزش های دینی و تاریخی کشورش توهین 
نسبت  ملی  وحدت  حکومت  مشکالت  که  افزود  عبداهلل  آقای  کند. 
به گذشته ده برابر بیش تر شده؛ اما اعتماد به مردم می تواند رهبران 
حکومت وحدت ملی را برای پیروزی و عبور از این چالش ها کمک 

کند.
جهادی  رهبران  از  یکی  سیاف،  رسول  عبدالرب  همین حال،  در 
مردم  مجاهدین  از  تا  خواست  ملی  وحدت  حکومت  از  افغانستان 
سر  بر  » نظام  گفت:  سیاف  آقای  نکند.  ابزاری  استفاده ی  افغانستان 
نظام  این  فروپاشی  و  ما خواستار ضعف  و  برپا شده  خون مجاهدین 
نیستیم، ولی باید دولت مداران، اکرام مجاهدین را در عمل نشان دهند 

و از آنان در متن نظام استفاده شود«.
 ،1371 سال  ثور   8 در  مجاهدین  نیروهای  که  حالی ست  در  این 
حکومت کمونیستی طرف دار شوروی سابق به رهبری دکتر نجیب اهلل 
کابل،  گرفتن  از  بعد  کابل شدند. مجاهدین  وارد  و  دادند  را شکست 
دولت اسالمی را تشکیل دادند؛ اما بر سر تقسیم قدرت به نتیجه ای 

نرسیدند و در نهایت با یک دیگر درگیر شدند.
در جنگ هایی که میان گروه های مجاهدین در دهه ی نود در گرفتند، 
از کشته شده گان  دقیقی  آمار  اما  زخمی شدند؛  و  زیادی کشته  تعداد 
دیگر  و  کابل  تصرف  با  طالبان  گروه  نیست.  دست  در  جنگ ها  این 
ولی پس  راندند،  به حاشیه  را  افغانستان، مجاهدین  بزرگ  شهرهای 
روز  عنوان  به  ثور   8 از  گذشته  در سال های  طالبان،  رژیم  از سقوط 
خاطر  به  امسال  اما  می شد.  تجلیل  افغانستان  در  مجاهدین  پیروزی 
سفر رییس جمهور غنی به هند، هشتم ثور با چهار روز تأخیر، دیروز در 
ارگ ریاست جمهوری با حضور مقام های بلند پایه ی دولتی و رهبران 

مجاهدین تجلیل شد.

اطالعات روز: نخستین نشست دادگاه برای بررسی 
در  ثور(   12 )شنبه،  دیروز  فرخنده  قتل  پرونده ی 
کابل، با حضور 49 متهم در دادگاه ابتدایی برگزار 
این  اتهام اصلی در  این نشست،  شد. دادستان در 
پرونده را »ضرب و شتم منجر به قتل« و »آتش زدن 

جسد فرخنده« از سوی متهمان عنوان کرد.
متهمان دسته  اول  از  خادم مسجد شاه دوشمشیره 
»تحریک  به  را  او  دادستان  که  است  پرونده  این 
یک  هم چنان  کرد.  متهم  فرخنده  قتل  در  مردم« 
او  است.  متهمان  جمله ی  از  هم  پولیس  فرمانده   
پولیس  مأموران  و  افسران  از  تن   18 با  همراه 
در  صالحیت  از  استفاده  عدم  و  »غفلت  اتهام  به 
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 آتش زدن 

جسد او از کار افتاده بودند. دستگاه های مخابره ی 
او و افراد تحت فرمانش مسدود و فریکانس آن ها 

غیرفعال شده بود.
در همین حال، قاضی دادگاه بعد از طرح و بررسی 
رییس  ظاهر   ظاهر  جنرال  پرونده،  این  اولیه ی 
تحقیقات جنایی وزارت داخله، جنرال عبدالرحمان 
رحمانی  فرمانده پولیس کابل و شماری از افسران 
دادگاه که  بعدی  را در نشست  پولیس کابل  ارشد 
هم چنان  قاضی  فراخواند.  می شود،  برگزار  امروز 
دستور داد تا یک افسر حوزه ی دوم پولیس کابل 

نیز بازداشت شود.
اتهام های  متهمان،  از  تعداد  یک  نشست  این  در 
از سوی دادستان را علیه خود قبول کردند؛  وارده 
اما  برخی از آن ها گفتند که زیر شکنجه و فشار به 
دادگاه  در  ولی  کرده اند،  اعتراف  علیه شان  اتهام ها 

خادم  متهمان  میان  از  کردند.  رد  را  اتهام ها  این 
لحاظ  به  نه  و  لحاظ سواد  به  نه  مسجد گفت که 
به  را  نبوده که مردم  در موقعیتی  اجتماعی  پایگاه 

قتل و زجرکشی فرخنده تحریک کند.
ملی  شورای  مجلس  نماینده ی  کروخیل،  شینکی 
در نشست دیروزی دادگاه گفت، این موضوع باید 
تنها مشاجره ی  روشن شود که دلیل قتل فرخنده 
و  سیاسی  سازمان یافته ی  قتل  یک  یا  بوده  لفظی 
پولیس  متهمان  از  بوده . هم چنان یکی  تروریستی 
این  باید  گفت،  خود  علیه  اتهام ها  رد  ضمن  نیز 
موضوع بررسی و روشن شود که قتل فرخنده یک 
داشته  هم  سیاسی  جنبه ی  یا  بوده  عادی  رویداد 

است.
فرخنده در 28 حوت سال گذشته به جرم سوزاندن 
قرآن کریم از سوی افراد خشمگین در مسجد شاه 

دو شمشیره در کابل به ضرب مشت و لگد به قتل 
رسید و بعد جسدش به آتش کشیده شد.

قرآن  آتش زدن  اتهام  دادگاه،  نشست  در  دادستان 
توسط فرخنده را رد کرد و گفت، در مسجد آثار و 
نشانه هایی از آتش زدن قرآن وجود نداشت. پیش تر 
هم یک کمیسیون حقیقت یاب اتهام سوزاندن قرآن 
از سوی فرخنده را رد کرده و او را بی گناه شناخته 

بود.
فعاالن  و  مردم  شدید  واکنش های  رویداد  این 
جامعه ی مدنی را در خارج و داخل کشور به دنبال 
به  رویداد دست  این  به  اعتراض  در  مردم  داشت. 
دادگاه  به  خواهان  و  زدند  بزرگ  اعتراض های 
و  قتل  دنبال  به  قتل شدند.  این  کشاندن عامالن 
جدی  بررسی  به  متعهد  دولت  فرخنده،  زجرکشی 

این پرونده گردید.

2
عبداهلل:

فاصله ی مردم و دولت در چهارده سال گذشته، 
چالش برانگیز بوده است

نمایندگان مجلس:
دست هایی در حکومت در ناامن سازی شمال نقش دارند

رییس جمهور: 
تروریسم می خواهد آینده ی باثبات را از ما بگیرد

نخستین نشست دادگاه قتل فرخنده برگزار شد

اجتناب از توهم 
مصالحه

شهریار فرهمند
و  شده  گرم  قطر  در  صلح  مذاکرات  بی ثمر  روند  روزها  این 
شنیده  نیز  قدرت  در  طالبان  گروه  سهیم ساختن  از  حرف هایی 
است  قرار  و  رفته  قطر  به  عالی صلح  شورای  از  هیأتی  شده اند. 
رییس  هم چنان  کند.  دیدار  دوحه  در  طالبان  گروه  نمایندگان  با 
سهیم ساختن  برای  مشروط  آمادگی  از  اخیراً  نیز  غنی  جمهور 
طالبان در قدرت سخن گفته بود. مذاکرات قطر و گفت وگوهای 
مستقیم و غیرمستقیم شورای عالی صلح با گروه طالبان، کارهای 
بارها  آقای کرزی  اند. حکومت  قبلی  نرسیده ی حکومت  ثمر  به 
قطر  و  عربستان  پاکستان،  به  را  صلح  عالی  شورای  هیأت های 
برای مذاکره با نمایندگان گروه طالبان فرستاد؛ اما هیچ گاهی این 
به جنگ و دهشت افگنی شان علیه  نداد. طالبان  نتیجه  تالش ها 
دولت  مصالحه ی  دست  هیچ گاه  و  دادند  ادامه  افغانستان  دولت 

افغانستان را فشار ندادند.
سهیم ساختن طالبان در قدرت در حکومت قبلی به گونه ی رسمی 
مطرح نشد؛ اما ظاهراً آقای غنی این موضوع را با طالبان مطرح 
دولت  گویا  که  کردند  منتشر  گزارش هایی  رسانه ها  برخی  کرد. 
از  در قدرت، دست  با سهیم شدن  به طالبان گفته که  افغانستان 

خشونت بردارند.
صرف نظر از تأیید یا عدم تأییِد بحِث دادن کرسی های دولتی به 
طالبان، این یک واقعیت است که دولت افغانستان تالش می  کند 
سیاست های  و  خارجی  نیروهای  حضور  اساسی،  قانون  حفظ  با 
به روند مصالحه دعوت  را  راه ممکن طالبان  از هر  کلی دولت، 
کند. دادن کرسی های دولتی به این گروه به عنوان یکی از این 
اما  شده؛  تعقیب  کنون  تا  کرزی  جمهور  رییس  زمان  از  راه ها، 
تالش  و  طالبان  با  صلح  مذاکرات  بحث  در  است.  نداده  نتیجه 
در  طالبان  شریک ساختن  مصالحه،  میز  به  آن ها  آوردن  برای 
به  افغانستان  دولت  است.  بوده  گزینه ها  از  یکی  همواره  قدرت، 
به  وزارت  یکی-دو  دادن  به  حاضر  به صلح،  دست یافتن  منظور 
در محاسبات سیاسی خویش حل کردن مسئله ی  و  بوده  طالبان 
قبول  قابل  و  صرفه  به  را  وزارت  یکی-دو  بدل  در  طالبان 
تشخیص داده است؛ اما طالبان به این پیش  نهاد راضی نبوده  اند. 
و  کشور  از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  اساسی،  قانون  تغییر 
سیاسی  ترجیحات  اساس  بر  افغانستان  خارجی  سیاست  طراحی 
بوده  مصالحه  روند  در  گروه  این  اصلی  خواست های  از  طالبان، 
و  دارند  حیاتی  اهمیت  افغانستان  دولت  برای  که  اموری  است؛ 

غیر قابل سازش اند.
دادن دو یا چند وزارت  خانه به طالبان، مسئله ی امنیت افغانستان 
را حل نمی  کند و حکومت وحدت ملی نباید دچار این کوته  نگری 
از  نباید  با آن  هم  بپنداریم،  را درست  این محاسبه  اگر  شود. حتا 
طریق باج  دهی و سهیم ساختن آن ها در قدرت، روند مصالحه را 
به نتیجه برسانیم. دادن کرسی های حکومتی به طالبان، به معنای 
در  که  طالبان  است.  تروریست  و  جانی  گروه  این  به  باج  دهی 
کشتن مردم افغانستان و دهشت  افگنی به هیچ چیزی احترام قایل 
نیستند و همه  روزه با حمالت انتحاری دسته دسته مردم بی گناه را 
می کشند، به هیچ عنوان شایسته ی سهیم  شدن در قدرت نیستند. 
گروه  این  فرستادگان  اختیار  در  را  اگر کرسی های حکومتی  حتا 
قرار دهیم، با ز هم دست از دهشت  افگنی و جنایت بر  نمی دارند. 
هیچ ضمانتی وجود ندارد که این گروه در صورت سهیم  شدن در 

قدرت، دست از جنگ، ترور و دهشت  افگنی بر دار د.
گذشته از آن، طالبان ابزار پاکستان در افغانستان است. این گروه 
توسط آی   اس  آی و نظامیان پاکستانی به  وجود آمد و هم اکنون 
نظامی  برنامه های  می شود.  حمایت  و  تمویل  آن ها  از سوی  نیز 
در  آن ها  کمک  با  و  تهیه  آی  اس  آی  افسران  سوی  از  طالبان 
بازی  گردان اصلی  پاکستان  به عبارتی،  اجرا می شوند.  افغانستان 
معادله ی جنگ و صلح افغانستان است. از این  رو، این گروه عماًل 
هیچ صالحیتی در معادله ی جنگ و صلح ندارد. به همین خاطر 
است که روند مصالحه ی دولت افغانستان با این گروه به نتیجه 
نمی رسد. رییس جمهور کرزی نیز در آخرین ماه های حکومتش 
این که  بود؛  رسیده  درک  همین  به  مصالحه  روند  خصوص  در 
جنگ  پایان یافتن  برای  و  ندارند  را  مذاکره  صالحیت  طالبان 
پاکستان  با  باید  شورش،  از  طالبان  دست کشیدن  و  افغانستان 
مذاکره کرد. بنابراین، برای به نتیجه رسیدن صلح، باید افزون بر 
گروه طالبان، با بازی گران بیرونی، از جمله پاکستان، نیز مذاکره 

صورت بگیرد.

یکشنبه
13 ثور
1394

سال چهارم
شماره  828

روزیادداشت



در 19 مارچ 2015، روزنامه ی نیویورک تایمز گزارش داد 

که نتیجه دادن روند صلح افغانستان تا کنون یک رویاست؛ 

بر  داخلی« شان  »اختالفات  نتوانسته اند  طالبان  چون 

را  آن  متحدان  و  متحده  ایاالت  با  گفت وگو  مسئله ی  سر 

آن جایی  از  که  داد  گزارش  روزنامه  این  نیز  و  کنند.  حل 

سناریویی  چنین  در  صلح  که  داشت  انتظار  نمی توان  که 

ایاالت  و  افغانستان  مقام های حکومت  پیدا کند،  واقعیت 

با  خون بار  »جنگ  یک سال  احتمال  باره ی  در  متحده 

نیویورک  اوضاع،  این  بازتاب  با  فکر می کنند.  شورشیان« 

کرده  انتخاب  گزارشش  برای  زیرکانه ای  عنوان  تایمز 

باقی  افغانستان  در  امریکایی  سربازان  بیش تر  بود: شمار 

خواهند ماند. 

تمام،  بی احساسی  با  امریکایی  روزنامه ی  این  سناریوی 

یک سال  به  را  امریکا  جنگ  طوالنی ترین  تداوم  تنها  نه 

به  خون ریزی  سال  چندین  بلکه  دیگر،  خون بار«  »جنگ 

تصویر می کشد. 

طالبان  درون  در  گزارش شده  اختالف های  و  شگاف ها 

گمراه کننده ای  تصویر  ما  به  نیز  گفت وگو  مسئله ی  سر  بر 

می دهد و آن این است که گفت وگو تنها راه حل ممکن و 

افغانستان  بحران  دلیل  اصلی ترین  آنان  با  گفت وگو  عدم 

است. این برداشت نه تنها تأثیرات منفی حضور سربازان 

بلکه  نمی گیرد،  نظر  در  افغانستان  خاک  در  را  خارجی 

ساده  بسیار  نیز  را  طالبان  کذایی  درونی«  »اختالف های 

برداشت  این  می پندارد.  دیگر  واقعیت های  از  بریده  و 

مرتبط بودن  اهمیت  و  جنگ  جدید  مرحله ی  پنهان  وجوه 

افغانستان را  با تغییرات جغرافیایی-سیاسی در اطراف  آن 

افغانستان  در  جنگ  جدید  مرحله ی  نگه می دارد.  پوشیده 

صرفاً به دلیل خود افغانستان نیست؛ این وضعیت بیش تر 

از هر زمانی، مرتبط با سیاست های ایاالت متحده در رابطه 

به خاور میانه، منطقه ی قفقاز و آسیای مرکزی  ست. 

بر  حاکم  جغرافیایی-استراتژیکی  محیط  به  توجه  با 

که  فاجعه  ای  و  داعش(  )ظهور  میانه  خاور  منطقه ی 

سیاست گذاری های ایاالت متحده بعد از جنگ عراق با آن 

روبه رو شد،  به نظر می رسد که ایاالت متحده به این نتیجه 

رسیده  است که تجربه ی عراق در افغانستان تکرار نشود. 

دارد  کنون تالش  تا  واشنگتن  که  افغانستان کشوری  ست 

از آن جا نفوذ روسیه و چین را در آسیای مرکزی و جنوبی 

زیادی  ساحات  بر  طالبان  این که  وجود  با  کند.  تضعیف 

عوامل  دوام دار حمله می کنند،  به صورت  و  دارند  کنترول 

دیگر نیز تصور حضور دوام دارتر سربازان ایاالت متحده در 

افغانستان را تقویت می کنند. یکی از دالیل این است که 

مثابه ی  به  افغانستان  اهمیت  در جریان یک سال گذشته 

دولت های  برای  پشتیبان  )و  نظامی  عملیات  پایگاه  یک 

وضعیت  دلیل  به  قفقاز(  و  مرکزی  آسیای  در  »متحد« 

افغانستان  رابطه،   این  در  است.  یافته  افزایش  اوکراین 

این عملیات ها  برای  را  مناسب ترین مکان  و  نزدیک ترین 

فراهم می کند. واضح است که اقدام نظامی نه تنها به یک 

ساحه  آن  در  سرباز  به  بلکه  دارد،  نیاز  جغرافیایی  خطه ی 

نیز ضرورت دارد. 

کرده،  یادآوری  گزارش  آن  در  تایمز  نیویورک  چنان که 

می رسند  نتیجه  این  به  تقریبا  متحده  ایاالت  مقام های 

غیرنظامی  قراردادی  هزارها  و  سرباز  هزار   10 حضور  که 

است.  ضروری  افغانستان  در   2016 پایان  تا  دست کم 

در  که  امنیتی  دوجانبه ی  توافق نامه ی  بلکه  این،  تنها  نه 

سال 2014 بین افغانستان و ایاالت متحده امضا گردید، 

در  افغانستان  در  را  سربازان  شمار  افزایش  گزینه ی 

صورت ضرورت، باز گذاشته است. بنابراین، این احتمال 

کامالً وجود دارد که ایاالت متحده شمار سربازانش را در 

روسیه  برابر  در  موضعش  مستحکم کردن  برای  افغانستان 

در اوکراین افزایش دهد. 

غرب  و  جنوب  در  امنیتی  اوضاع  بدترشدن  از  جدا 

داخل  کنونی  سیاسی  و  امنیتی  وضعیت  افغانستان، 

ایاالت  کنونی  موضع  تغییر  باعث  نمی تواند  افغانستان 

مانند  مهم  مناطق  کنترل  تنها  نه  طالبان  شود.  متحده 

قندهار را در دست دارند، بلکه در حمله بر نیروهای امنیتی 

داده شده اند،  آموزش  متحده  ایاالت  توسط  که  افغانستان 

از خود توانایی بیش تر نشان می دهند. برای مثال، طالبان 

در هفته ی دوم ماه اپریل )ماه گذشته میالدی(، 33 سرباز 

یا  بدخشان  جرم  ولسوالی  در  را  افغانستان  ملی  اردوی 

کشتند و یا زخمی و اختطاف کردند. از یاد نبریم که والیت 

شمال شرقی بدخشان، در مقایسه با دیگر مناطق بی ثبات 

روی داد  این  است.  بوده  آرام  نسبتاً  کشور،  جنگ زده ی  و 

نه فقط نشان دهنده ی قدرت طالبان است، بلکه گسترش 

نفوذ آنان را از لحاظ جغرافیایی نیز نشان می دهد. این 

در  افغانستان  در  را  ثبات  و  صلح  افسانه ی  روی دادها 

هم می شکند. یک نگاه به حمله های طالبان در هشت 

فراتر  مناطق  به  طالبان  که  می دهد  نشان  گذشته  ماه 

جنوب،  روستایی  مناطق  در  سنتی شان  پایگاه های  از 

دست رسی پیدا کرده اند؛ مانند مناطق اطراف شاهراه ها 

و شهرهای حیاتی اطراف کابل و دیگر والیت های مهم 

مانند کاپیسا و ننگرهار. 

عمال  این چنینی،  روی دادهای  دیگر  و  رویداد  این 

نشان دهنده ی ناکامی استراتژی مبارزه با شورش ایاالت 

متحده است. الزمه ی این استراتژی داشتن یک اردوی 

ناتو/ نیروهای  جاگزین  می توانست  که  بود  قوی  ملی 

به  رسیدن  برای  شوند.   2014 از  بعد  متحده  ایاالت 

برای  را  دالر  میلیارد  این هدف، واشنگتن دست کم 65 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  آموزش  ایجاد، 

مصرف کرده است تا آنان بتوانند پس از خروج نیروهای 

کنند.  مبارزه  شورشیان  با  متحدانش،  و  متحده  ایاالت 

از یک دهه، این  با این حال، به نظر می رسد که پس 

برنامه هم زمان با نیروهای امنیتی ملی افغانستان آهسته 

آهسته به طرف ناکامی نزدیک می شود. و این یعنی از 

ساختن  برای  متحده  ایاالت  امیدواری های  رفتن  بین 

برای  مؤثر  پایگاه  یک  مثابه  به  بتواند  که  افغانستانی 

متحده  ایاالت  جیو-استراتژیک  بزرگتر  عملیات های 

این  به  واشنگتن  که  است  دلیل  این  به  شود.  استفاده 

درک رسیده است که بدون دخیل ساختن طالبان ایجاد 

صلح در افغانستان ناممکن است و نیز به همین خاطر 

و  است  ساخته  جدیدی  تعریف  طالبان  برای  که  است 

آنان را به جای »تروریستان«، »شورشیان« می گوید. 

افغانستان  در  بازیگران  از  هیچ یک  از  دفاع  من  هدف 

خیلی  طالبان  دهیم.  تن  واقعیت  به  باید  ما  اما  نیست. 

قدرت مند هستند. اما به هیچ وجه به این معنا نیست که 

آنان کابل را تصرف خواهند کرد و افغانستان را پس به 

دهه ی 1990 خواهند برد. 

وضعیت امروز افغانستان با دهه ی 1990 کامال متفاوت 

شوروی،  شدن  بیرون  از  پس  زمان،  آن  در  است. 

خالی گاه  بود.  شده  گذاشته  پرتگاه  لبه ی  بر  افغانستان 

امروز،  پر شد.  توسط طالبان  از شوروی،  بعد  ایجاد شده 

ندارد.  وجود  افغانستان  در  نوع،  آن  از  قدرت  خالی 

و  متحده  ایاالت  پشتیبانی  افغانستان  حکومت  برعالوه، 

کشورهای زیادی را که با تصرف این کشور توسط طالبان 

توانایی  طالبان  حال،  این  با  دارد.  خود  با  اند،  مخالف 

تداوم شورش را دارند، شاید، تا زمان نامعلومی و این برای 

آزاردهنده  و  دردسرساز  خیلی  متحدانش  و  متحده  ایاالت 

هم زمان  نمی توانند  آنان  که  است  این  آن  دلیل  است. 

و  سوریه  عراق،  افغانستان،  بجنگند:  جبهه  چندین  در 

اوکراین. 

رفت،  بیرون  برای  ممکن  راه های  از  یکی  بنابراین، 

با طالبان است و این بیش ترین توجه  گفت وگو و مذاکره 

آنان را به خود مصروف داشته است. آنان به امریکا اجازه 

دست کم،  افغانستان،  در  را  حضور شان  که  داد  خواهند 

اما مسئله ی مذاکره  ادامه دهند.  آینده  برای دو-سه سال 

همه  از  گذشته  نیست.  آسانی  کار  متحده  ایاالت  برای 

چیز، آنان در مذاکره از طالبان خواهند خواست که با وجود 

افغانستان  در  متحده  ایاالت  نظامی  معین  پایگاه های 

موافقت کنند. و طالبان با صراحت با این خواست ایاالت 

متحده مخالف اند. 

از گزارش نیویورک تایمز معلوم است که اگر گفت وگوها با 

با ناکامی مواجه نشده، اکنون معلق است.  طالبان کامال 

به جز  برای حل معمای طالبان،  ایاالت متحده  بنابراین، 

و  چین  پاکستان،  مانند  منطقه  دولت های  ساختن  دخیل 

ایران گزینه های خیلی محدود دارد. 

طالبان از دخیل شدن چین استقبال کرده است. آنان برای 

افغانستان و وضعیت کنونی  با  بر سر مسایل مرتبط  بحث 

منطقه، هیئتی به چین فرستادند. یکی از مقام های طالبان 

مقام های  دیدار  تأیید  با  نشود،  افشا  نامش  خواسته  که 

هئیت،  این  دیدار  است:»هدف  گفته  چین  از  طالبان 

شریک ساختن موضع امارت اسالمی با چین بود.« دیدار 

هیئت طالبان چند روز بعد از دیدار چهار روزه ی اشرف غنی 

از چین اتفاق افتاد. بر عالوه ی آن، بر اساس گزارش ها، 

رییس  با عبدالله،  در کابل در جریان مالقات  سفیر چین 

اجرایی حکومت وحدت ملی، پیش نهاد کرد که افغانستان 

از نفوذ چین بر پاکستان در روند صلح استفاده کند. تمام 

واقع،  در  افغانستان،  جنگ  در  دخیل  اصلی  طرف های 

منتظر کمک چین هستند. برای نمونه، در ماه دسامبر سال 

2014 یک نشست در لندن دایر شد که در آن مقام های 

چین، افغانستان و ایاالت متحده درباره ی اقدامات بعدی 

در این جنگ صحبت کردند. این نخستین بار بود که این 

سه کشور برای یافتن راه های »صلح« در افغانستان کنار 

هم نشستند. 

تحلیل فوق، به صورت واضح سه استراتژی را که ایاالت 

می دهد.  بازتاب  می کند  دنبال  افغانستان  در  متحده 

ایاالت متحده در تالش آغاز گفت وگوها با طالبان است، 

افغانستان  در  را  اوضاع  ممکن  زمان  تا  می کند  تالش 

افغانستان  مشکل  که  می کند  کوشش  و  نگهدارد  نظامی 

این  چین.  دخیل ساختن  با  به ویژه   بسازد،  منطقه ای  را 

را  فعالیت  کمترین  سیاسی  نگاه  از  اواخر  همین  تا  کشور 

در افغانستان داشت. 

مهم نیست که چین چه کار می کند. شواهدی وجود دارد 

گفت  باید  جمع بندی،  برای  گرفت.  نادیده  نمی توان  که 

که طالبان هنوز قوی اند. تا زمانی که آنان در میدان نبرد 

اعمال  به  نمی تواند  متحده  ایاالت  باشند،  داشته  حضور 

معامله ی صلح در افغانستان امیدوار باشد. معنای آن این 

است که جنگ افغانستان در سال های پیشرو ادامه خواهد 

یافت. 
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که  بگویم  محفلی  در  یا  کسی  به  ندارم  اصاًل حق  می کنم  فکر  گاهی 
من خوش حالم. می ترسم از من انتقاد کنند و بگویند که وضع مملکت 
چه قدر گدود و نابه سامان است و ما چه قدر عمیق در خون نشسته ایم، 
این عصر،  مگر  که می گویی من خوش حالم.  را سیل کن  تو  آن وقت 
دنبال  نمی آید،  فکرم خوشم  این  از  بعد خودم  دارد؟  خوش حالی هم 
یگان نارنجک در مغزم می گردم و این فکر را منفجر می کنم. باید گفت 
که در هر عصری که زندگی کنیم، می توانیم خوش حال باشیم. یعنی در 
آدم  دل شادی  و  باعث خوش حالی  که  کسانی  هستند  بدترین شرایط، 
می شوند. به طور مثال، دیروز 12 ثور بود. این 12 ثور مصادف شده بود 
با تجلیل از روز 8 ثور. مقام های بلندپایه و فراسقف افغانستان به دلیل 
مصروفیت در هشتم ثور، پیروزی مجاهدین در برابر شوروی را چهار 

روز بعد تجلیل کردند.
که  داد  قول  مجاهدین  به  جشنی  برنامه ی  این  در  غنی  محمداشرف 
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 محمد اشرف غنی 
به خاطری این سخن را با زیور گفتن آراست که اخیراً انتقادهای داغ و 
تیزانگیزی از سوی مجاهدین مبنی بر کنارزدن آن ها مطرح شده. سپس 
عبداهلل عبداهلل در این برنامه سخن گفت و خاطرنشان کرد که مشکالت 
هم چنان وجود دارند، راه حل 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 هم چنان 
وجود خواهد داشت. عبدالرب رسول سیاف نیز در این برنامه سخنانی 
تمام ملت  او گفت که  داد.  افزایش  را  چند رها کرد و زینت مجلس 
افغانستان مجاهد است، به جز  یک عده ی خاص. شاید منظورش از این 
یک عده کسانی است که جهاد را نقد می کنند. سخن گفتن در این مورد 
شکست دادن  در  مجاهدین  شهامت  که  اندازه  همان  به  است.  سخت 
از  بعد  مجاهدین  عملکرد  شد،  تمام  سخت  شوروی  برای  شوروی، 
بیرون کردن شوروی از افغانستان، برای افغانستان سخت تمام شد، حتا 
می توان گفت که بیش تر از آن. در این جا می خواهم مثل آقای سیاف 

خاطر نشان کنم که نه تمام مجاهدین، بلکه عده  ای از مجاهدین! 
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان پارلمان که همت کرده در پارلمان 
آدم  باعث می شود  که  گفتند  نیز حرف های چندی  بودند   حاضر شده 
بی خلته خوش حال شود. یکی از نمایندگان اشرف غنی را مسخره کرده 
گفت: ایشان وقت نماز مصروف چکرهای خارجی است. اصاًل معلوم 
نیست که پارلمان افغانستان چه کاره است؟ امروز که ما مسئوالن امنیتی 
را به مجلس فراخوانده ایم تا در مورد ناامنی های رو به افزایش پاسخ 
بگویند، ایشان برنامه گرفته که نماز قضایی ادا کند. تمام مسئوالن را هم 
مصروف کرده، یعنی واقعًا صادقانه می گویم که اصاًل معلوم نیست ما 
وکالی مردم چه کاره ایم؟ ما برای چه هستیم؟ رییس صاحب من از شما 
می خواهم که ما اصاًل نمی فهمیم این پارلمان برای چه شکل گرفته؟ آیا 
همین است پارلمان؟ این در حالی بود که یکی از وکالی دیگر قباًل به 
صراحت اعالم داشت که ناامنی های شمال زیر سر اشرف غنی است. او 
عالوه کرد که اشرف غنی در ناامنی های شمال دست دارد. درست در 
همین لحظه یکی دیگر از وکیل صاحبان صدا زد که بلی دست دارد. 
بسیار وقت می شود صحبت  مه  از وکیل خانم ها گفت که  سپس یکی 
نکرده ام، امروز حق بدهید که پنج دقیقه گپ بزنم. ایشان قبل از همه 

صدقه ی نیروهای امنیتی رفت و از آن ها 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 
به  جان  گوش  به  و  شده  شرف یاب  ثور  هشتم  از  نیکوداشت  محفل 
سخنان دیگران سپرده است. یعنی می بینید که ما چقدر برای فیض بردن 

پشتکار داریم؟ غفلتی در کار نیست.
فرخنده  قتل  متهمان  محاکمه ی  اولین جلسه ی  برگزاری  اگر  من  حاال 
عبداهلل  عبداهلل  قید  کنم،  عبور  اشرف غنی  از سخنان  بگیرم،  نادیده  را 
به سخنان حاضرین مجلس و غیابت گریزپاهای مجلس هم  بزنم،  را 
وقعی ننهم، کاری به اندیشه و باور عبدالرب رسول سیاف نداشته باشم، 
که  است  باشم. خوب  که خوش حال  دارد  بهانه وجود  هنوز هم یک 
اکثر برنامه های تشریفاتی از تلویزیون مستقیم پخش می شوند. دیروز، 
هنگامی که عبدالرب رسول سیاف ایراد سخن می کرد، در میان مخاطبان 
و حاضران مجلس، تعدادی بودند که نعره ی تکبیر سر می دادند. حاال 
من خوش حالم که افغانستان کسی مثل عبدالرب رسول سیاف را دارد 
نعره ی  تا آخرین درجه  زیادی که  آدم های  و عبدالرب رسول سیاف، 
تکبیر سر می دهند. هرچند ما نیازی به اثبات نداریم؛ اما هر روز باید 
خود را ثابت کنیم. جامعه ی بین المللی را که می فهمید چه قدر نفهم و 

کورذهن هستند! 

خبرنگار ناراضی

من خوش حالم

هادی دریابی

وضعیت واقعی نظامی 
در افغانستان کنونی چگونه است؟

نویسنده: سلمان رفیع شیخ 

برگردان: جواد زاولستانی 

منبع: آسیا تایمز 

در  تایمز  نیویورک  چنان که 
کرده،  یادآوری  گزارش  آن 
مقام های ایاالت متحده تقریبا به 
حضور  که  می رسند  نتیجه  این 
هزارها  و  سرباز  هزار   10
دست کم  غیرنظامی  قراردادی 
افغانستان  در   2016 پایان  تا 
این،  تنها  نه  است.  ضروری 
دوجانبه ی  توافق نامه ی  بلکه 
بین   2014 سال  در  که  امنیتی 
افغانستان و ایاالت متحده امضا 
شمار  افزایش  گزینه ی  گردید، 
در  افغانستان  در  را  سربازان 
گذاشته  باز  ضرورت،  صورت 
احتمال  این  بنابراین،  است. 
ایاالت  که  دارد  وجود  کاماًل 
در  را  سربازانش  شمار  متحده 
مستحکم کردن  برای  افغانستان 
در  روسیه  برابر  در  موضعش 

اوکراین افزایش دهد. 
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زودهنگام  انتخابات  دومین  این  شد.  برگزار  جمهوری 

نورسلطان  آن  نتیجه ی  در  است که  اخیر  پنج سال  طی 

نظربایف )که از زمان استقالل این کشور تا حال رییس 

جمهور است( با به دست آوردن بیش از 97 درصد آرا ، پیروز 

کشور،  این  اساسی  قانون  مطابق  شد.  اعالم  انتخابات 

اولین رییس جمهور »قزاقستان مستقل« می تواند به طور 

نامحدود خود را در انتخابات نامزد کند.

نتایج  مطابق  و  امسال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

ابتدایی، نورسلطان نظربایف، رهبر کنونی دولت با اختالف 

 97.22 توانست  او  گرفت.  پیشی  حریفانش  از  زیادی 

بیاورد. مشارکت  به دست  را  قزاقستان  آرای ملت  درصد 

واجدین  تمام  میان  از  را  درصد   95.22 رای دهندگان 

شرایط تشکیل می داد که چنین رقمی، قبالً سابقه نداشته 

است.

به  را  ذیل  آرای  ترتیب  به  نظربایف  انتخاباتی  رقیب  دو 

کوساینوف  و  رای  درصد   1.6 سیزدیکوف  آوردند:  دست 

0.7 درصد رای از کل آرای اشتراک کنندگان انتخابات. 

برای  حتا  بزرگ،  تفاوتی  چنین  که  حالی ست  در  این 

شهروندان قزاقستان نیز جالب و غیرقابل باور است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی قزاقستان، 

نظربایف،  جمهور  رییس  به  اعتماد  رای  باالی  درصدی 

در واقع دو دلیل بیش تر نداشت: سابقه ی کاری رییس 

جمهور که توانست اعتماد کل مردم این کشور را جلب 

کارزار  جریان  در  که  او  آینده ی  برنامه های  دوم،  و  کند 

او  برنامه ی  بود.  قرار گرفته  توجه عموم  انتخابات، مورد 

شامل تمامی استراتژی های دولتی توسعه ای میان مدت و 

طوالنی مدت چند سال اخیر بود. اما پایه و اساس کلیدی 

آن برنامه ی ضدبحران »راه آینده« بود که در خزان سال 

اساس  برنامه  گردید. همین  پیش نهاد  او  توسط  گذشته 

تعهدات مبارزات انتخاباتی او را تشکیل می داد.

اساس و بنای استراتژی »راه روشن« را سیاست حکومت 

پروژه های  عملی سازی  طریق  از  اشتغال  ایجاد  برای 

می دهد.  تشکیل  راه ها،  ساخت  جمله  از  زیربنایی، 

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، تجدیِد تدریجی ساختار اقتصادی را پیش بینی 

به  وابسته  امروزی قزاقستان  بودجه ی  می کند )یک سوم 

صادرات نفت است(.

نورسلطان  انتخاباتی  مبارزات  برنامه ی  این،  بر  عالوه 

نیز  کشور  در  اجتماعی  وضعیت  بهبود  شامل  نظربایف 

بود: نوسازی نظام معارف و بهداشت، افزایش رفاه عامه 

و  یک سان  فرصت های  و  شهروندی  حقوق  اعاده ی  و 

حال  در  قزاقستان.  ساکن  ملیت های  کل  برای  برابر 

رقابت  قابل  کشور های  فهرست  شامل  قزاقستان  حاضر 

به  قزاقستان  مردم  زندگی  سطح  است.  شده  جهان 

سطح کشورهای دارای درآمد متوسط رسیده است )تولید 

ناخالص داخلی سرانه در سال 2014 سیزده هزار دالر را 

سال 2050(  )تا  آینده  برنامه  های  در  می دهد(.  تشکیل 

جهان  پیشرفته ی  کشور   30 فهرست  شامل  قزاقستان 

خواهد شد. این حداقل خواست رییس جمهور نظربایف 

است که بارها در سخنرانی هایش از آن سخن گفته است. 

این کشور  نظر شهروندان  در  برنامه ای چه  چنین  گرچه 

اما  می رسد؛  نظر  به  بلندپروازانه  خارجی،  ناظران  چه  و 

شهروندان قزاقستان نسبت به آنچه از سوی رییس جمهور 

وعده داده می شود، باور دارند. شاید هیچ معمایی در کار 

به  جمهور  رییس  آنچه  هر  تا به حال،  این که  جز  نباشد، 

شهروندان خود وعده داده است، آن را عملی کرده است و 

نظربایف، هیچ وقت نخواسته برای دل خوشی شهروندان 

کشور خود، به دروغ یا بلوف متوصل شود. مردم قزاقستان 

میان  در  امروز،  قزاقستان  که  اند  واقف  واقعیت  این  به 

موفق ترین  از  یکی  اتحاد شوروی،  جمهوری های سابق 

کشورهای در حال توسعه است. بر عالوه، مردم قزاقستان 

فضای مسالمت آمیز و سیاست تسامح و تساهل را در میان 

140 ملیت قزاقستان، به رییس جمهور نظربایف ارتباط 

می دهند و مدیون او هستند.

خلق  کمونیست  »حزب  نامزد  سیزدیکوف،  تورگون 

شعارهای  از  مبارزاتش  در  این که  بر  عالوه  قزاقستان« 

کمونیستی بهره می گرفت، موضع ضدغربی اش را آشکارا 

ترویج  و  تسلط  از  باالیی  حساسیت  با  او  می کرد.  بیان 

فرهنگ غربی، از جمله تلویزیون و سینما، سخن گفت. 

محصوالت  هالیوود  که  کرد  اعالم  سیزدیکوف  آقای 

معیار های آسان و نادرست زندگی را ترویج می کند که جز 

ریاکاری و بزدلی، چیزی برای جامعه به ارمغان نمی آورد. 

هم چنان او از تغذیه ی نادرست و مشکالت تربیه ی جوانان 

در غرب انتقاد کرد. مخاطب او را بیش تر نسل جوان این 

به جوانان پیش نهاد  بود  مایل  کشور تشکیل می داد که 

یک سان  »امکانات  خودشناسی«،  برای  »فرصت  کند: 

برا ی آغاز فعالیت ها و ایده آل های بلند اجتماعی«.

مبارزات  برنامه ی  که   می آورند  خاطر  به  قزاقستان  مردم 

در  چه  و  انتخابات  این  در  چه  کمونیست ها  انتخاباتی 

انتخابات دوره های قبل، بسیار کلی و مختصر بوده است: 

»کالً نیم صفحه« و بس.

نامزد دیگر ریاست جمهوری ابیلگازی کوساینوف- رییس 

اتحادیه های کارگری قزاقستان- راه آلبرت گورا را دنبال 

خود  انتخاباتی  مبارزات  هدف  را  زیست  محیط  او  کرد: 

با رای دهندگان، او تأکید کرد که  قرار داد. در گفت وگو 

»در عصر توسعه ی تخنیکی، سرسبزی بیش تر آسیب پذیر 

استفاده ی  باید  ما  اولیه ی  هدف  بنابراین،  می شود. 

عاقالنه و برنامه ریزی شده از منابع طبیعی، حفظ محیط 

دولتی  کنترول  سیستم  به کار گیری  و  آلودگی  از  زیست 

از  به حفاظت  بیش تر  توجه  باشد.« کوساینوف خواهان 

او  گردید.  طبیعی  منابع  از  عاقالنه  استفاده ی  و  طبیعت 

پیش نهاد می کرد که از آن عده تصدی ها و سازمان ها که 

از آب، جنگالت و معادِن زمین استفاده می کنند، با ایجاد 

به  توجه  شود.  نظارت  سیستماتیک،  کنترول  نظام  یک 

جلوگیری از آلودگی خاک، آب های زیرزمینی و سطحی 

یکی از برنامه های دیگر او بود.

در این میان  اما یگانه موردی که همه ی نامزدان ریاست 

قید  بدون  بود، حمایت  با هم متحد ساخته  را  جمهوری 

و شرط آن ها از مفکوره ی هم گرایی اوراسیا در چارچوب 

اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا بود. در پس زمینه ی مشکالت 

اقتصادی، بزرگ ترین عضو اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا 

در  زیادی  سخنان  قزاقستان  در  روسیه(  )فدراسیون 

رابطه با مؤثریت این هم گرایی گفته شد. افزون بر آن، 

دست دادن  از  موضوع  اواخر  این  در  میهن پرستان  ملی 

تقویت  صورت  در  البته  کردند؛  مطرح  را  حاکمیت 

فعال شدن سیاست البی مسکو  و  پروسه های هم گرایی 

با این حال، اگر بخواهیم  به خاطر منافع شخصی خود. 

رمز موفقیت و دلیل درصدی باالی آرای نظربایف را کوتاه 

و خالصه کنیم، می گوییم: شهروندان قزاقستان بیش تر 

نامزدان  بین  در  دارند.  اعتماد  نظربایف  به  هرکس،  از 

شایسته، شایسته ترین رییس جمهور نورسلطان نظربایف 

بود و به همین خاطر، باالتر از 97 درصد رای دهندگان، 

نظربایف را به زعامت کشور انتخاب کردند.

ریشه های مذهبی فمینیسم- 4

لیدی النور دیویس، یکی از زنانی بود که سال ها 

می کرد.  قدسی  الهام های  دریافت  ادعای 

النور  سوزاند.  را  او  کتاب های  تمام  همسرش 

آناگرام اسم  و  بود  بذله گویی ها  و  هدف جوک ها 

 Dame Eleanor Davis: Never so mad a( او

اما  می شد.  استفاده  زیادی  افراد  توسط   )ladie

خطری  مقابل  در  را  او  حرف هایش،  و  رویاها 

جدی تر قرار داده بود، حتا درجه ی اجتماعی اش 

نمی توانست او را از محاکمه به دلیل »خیانت« 

اتهام  به  محاکمه  از  بعد   ،1633 در  کند.  حفظ 

تا  این که »به طور خودسرانه به خود اجازه داده 

بیش تر  )که  کند  تفسیر  را  مقدس  متون  تنها  نه 

یک  بلکه  بود(...  او  جنس  تحقیر  منظور  به 

به  برابر کمیسیون عالی،  باشد«، در  پیام آور زن 

النور  اما  شد.  محکوم  حبس  و  جریمه  پرداخت 

حکومت  طول  در  و  داخلی  جنگ های  از  پس 

او  پیش گویی های  از  بسیاری  که  زمانی  موقت، 

او  شد.  شناخته  رسمیت  به  پیوستند،  حقیقت  به 

سال   11 مرگش،  زمان  تا   1641 سال های  بین 

بعد، حداقل 37 رساله منتشر کرد.

بود  دیگری  پیام رسان  و  مذهبی  زن  ترپنیل،  آنا 

پنجم«  »امپراتوری  فرقه ی  به   1652 در  که 

در  را  مرد  کشیش  یک   ،1654 در  و  پیوست 

برای  زیادی  جمعیت  کرد.  همراهی  خطابه  یک 

او  تند  انتقادهای  نیز  و  او-  موعظه های  شنیدن 

که  داشتند  حضور  او-  دولت  و  کرومول  الیور  به 

 Strange and« کتاب  دو  در  سخنرانی ها  این 

 The« و »wonderful news from Whitehall

cry of a stone« جمع آوری شدند. او در یکی از 

اشعار خود بر این مسئله که پیام خداوند، زنان را 

اشاره  هم همانند مردان مورد خطاب قرار داده، 

دارد:

جان، از این رنجیده خاطر نشو

که خدمت کاران هم باید بخوانند

آن ها نیز باید در میان جمع 

پیام خداوند را اعالم کنند...

زدند؛  دیوانگی  برچسب  او  به  دولت  در  مقام ها 

تریپل  کردند.  محاکمه  را  او  وجود،  این  با  اما 

مقابل  در  من  که  بود  آمده  گزارش  »در  گفت، 

خود  دفاع،  عنوان  به  حرفی  هیچ  بدون  محکمه 

کرده ام«.  معرفی  جادوگر  یک  عنوان  به  را 

باعث  نهایت  در  او  تأثیرگذار  و  قاطع  گفتار  اما 

نداد  اجازه  او هرگز  پیروزی اش در محکمه شد. 

این مسئله وقفه ای در مسیری که انتخاب کرده 

بود، به وجود بیاورد و هم چنان به عنوان یک مبلغ 

نیز  کرومول  دولت  داد.  ادامه  را  کارش  مذهبی 

این اتفاق را جدی گرفت؛ بارها او و مشاورانش 

آن ها  از  بسیاری  که  مذهبی ای  مبلغان  توسط 

سخنان شان  گرفتند،  قرار  مخاطب  بودند،  زنان 

سخنان  آن  پای  جدیت  با  نیز  آن ها  و  شد  قطع 

نشستند.

آسمانی  الهام های  و  وحی  به  توسل  احتماالً  اما 

کارایی  زنان،  رهایی  برای  وسیله ای  عنوان  به 

بعد  سال های  در  فمینیسم  نداشت.  چندانی 

وابستگی کمتری به ادعای برابری زنان و مردان 

بر  بیش تر  و  داشت  معنوی  و  روحانی  در مسایل 

حقوق طبیعی و انکار هرگونه تفاوت فکری میان 

هر دو جنس استوار بود.

ظهور  از  نیز  سیاسی  برداشت های  این حال،  با 

در  داشت.  وجود  مذهبی  شدید  احساسات  این 

قرن 16 میالدی، آناباپتیست  )یکی از فرقه های 

رسمیت  به  را  مردان  و  زنان  برابری  پروتستان(، 

شناخت و به آن ها اجازه داد در نشست های دعا 

زنان  می آید  نظر  به  کنند.  سخنرانی  و  شرکت 

 )Levellers( »عضو جنبش سیاسی »ترازکننده ها

بودند  فعال  زمینه ی گسترده تر  در  به طور خاص 

خود  از  توجهی  قابل  سیاسی  و هوش  توانایی  و 

را  زنان  فعالیت های  جنبش  این  دادند.  نشان 

انسان ها،  »تمام  برابری  به  و  می کرد  تشویق 

آن ها  در  خود  روح  از  خداوند  که  آفریدگانی 

جنبش  زنان  داشت.  اعتقاد  است«،  دمیده 

 ،1650 اوایل  و   1640 دهه ی  در  »ترازکننده« 

بارها  بودند،  زندان  در  همسران شان  که  زمانی 

که  گردهمایی هایی  در  لندن،  مینستر،  وست  در 

امروزی  به »تظاهرات«های  زیادی شبیه  تا حد 

را  همسران شان  آزادی  و  می شدند  جمع  بودند، 

آزادی  درخواست  بر  می کردند. عالوه  درخواست 

خودشان  که  دشواری هایی  از  آن ها  زندانیان، 

آن ها  می کردند.  شکایت  نیز  بودند  درگیر  آن  با 

معموالً با رفتارهای خشونت آمیز و زننده ای روبه رو 

بودند و به خاطر »دخالت در اموری که باالتر از 

حد درک و شعور آن ها بود«، سرزنش می شدند. 

در  را  صلح  برای  دادخواهی  که  زنانی  جمعیت 

1642 و 1643 به راه انداختند، با واژه هایی چون 

»فاحشه، دالل عشق و خدمت کاران آشپزخانه« 

تحقیر می شدند. 300 زنی که دادخواست دیگری 

لنویکس  دوک  توسط  نیز  بردند  پارلمان  به  را 

بدون توجه به درخواست شان بالفاصله رد شدند. 

دوک با عصبانیت گفته بود، »این زنان را بیرون 

بیندازید« و با حالتی توهین آمیز اضافه کرده بود، 

»شاید بهتر بود یک پارلمان زنانه می داشتیم«. 

برای  دیگر  دادخواست  یک  می  1649  ماه  در 

با  »ترازکننده«  گروه  عضو  زندانیان  آزادی 

توهین و تحقیر سرکوب شد. به آن ها گفته شد: 

نیست.  زنان  مناسب  کاری  »دادخواهی کردن، 

این  بشورند«.  بمانند و ظرف  در خانه  باید  آن ها 

هیچ  دیگر  »ما  دادند:  پاسخ  جسارت  با  زنان 

ظرفی در خانه برای شستن نداریم«.

اواخر آن سال، آن ها یک بار دیگر تالش کردند. 

کردند   امضا  را  دیگری  دادخواست  زن  هزار  ده 

و پرسیدند:

»ما متعجب و در عین حال اندوهگینیم که چرا 

در نگاه شما چنین منفور و ناخوشایند هستیم که 

حتا آن قدر ارزش برای ما قایل نیستید که شکایت 

کنیم؟  ارائه  پارلمان  به  را  خود  دادخواست  و 

این  از  عضوی  عنوان  به  ما  منافع  و  عالیق  آیا 

امنیت«  و  آزادی  »حق  از  برخورداری  در  ملت، 

با  است،  آمده  کشور  قوانین  از  بسیاری  در  که 

مردان برابر نیست؟ آیا قرار است زندگی، اندام، 

آزادی و تمام آنچه به ما زنان تعلق دارند، توسط 

فرایندهای قانونی از ما گرفته شوند؟«

یک هزار زن این دادخواست را به پارلمان بردند؛ 

در حالی که روبان های سبزرنگی روی سینه های 

خود سنجاق کرده بودند. این بار نیز آن ها به طرز 

اهانت آمیزی اخراج شدند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very(

)short introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش پنجم

مهدی زرتشت 

کارت برنده ی رییس جمهور نظربایف
 در انتخابات قزاقستان چه بود؟

قزاقستان،  سیاسی  مسایل  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
در  نظربایف،  جمهور  رییس  به  اعتماد  رای  باالی  درصدی 
جمهور  رییس  کاری  سابقه ی  نداشت:  بیش تر  دلیل  دو  واقع 
دوم،  و  کند  جلب  را  کشور  این  مردم  کل  اعتماد  توانست  که 
برنامه های آینده ی او که در جریان کارزار انتخابات، مورد توجه 
عموم قرار گرفته بود. برنامه ی او شامل تمامی استراتژی های 
دولتی توسعه ای میان مدت و طوالنی مدت چند سال اخیر بود. 
آینده«  »راه  ضدبحران  برنامه ی  آن  کلیدی  اساس  و  پایه  اما 
بود که در خزان سال گذشته توسط او پیش نهاد گردید. همین 
برنامه اساس تعهدات مبارزات انتخاباتی او را تشکیل می داد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

فهمید  می توان  روز  این  در  فقط  بود.  پدر  روز 
که افغانستان از لحاظ پدر چه قدر غنی است. به 
نظر من، بهشت زیر پای پدران افغان است. یک 

کنید: فکر  لحظه 
بعد  سواد  نظر  از  مملکت  این  داشت  امکان  آیا 
پیش رفته ی  کشور  سومین  ناروی  و  سویدن  از 
باسواد شدن  برای  افغان  پدران  اگر  شود،  جهان 
نمی کشیدند؟  زحمت  همه  این  خود  فرزندان 
به  کنند  شروع  افغان  جوانان  بود  ممکن  آیا 
سال  صد  که  طیاره ای  دو باره ی  اختراع کردن 
پیش اختراع شده، اگر پدران شان به رشد علمی 
می شد  آیا  نمی داشتند؟  عالقه ای  میهن  فرزندان 
سی و پنج  به  سال  در  شهروندان  سرانه ی  درآمد 
میلیون افغانی برسد، اگر پدران ما از همان آغاز 
فکری  پیش  سال  هزار  پنج  در  کشور  تأسیس 
ما  آیا  نمی کردند؟  وطن  اوالد  آینده ی  حال  به 
ضعیف  و  فقیر  کشورهای  از  امروز  می توانستیم 
در  افغان  پدران  اگر  کنیم،  فارس حمایت  خلیج 
را  ناتوان  اعراب  از  حمایت  روحیه ی  ما  وجود 

بودند؟ نکرده  نهادینه 
خود  پدران  از  همه  که  می بینند  وقتی  بعضی 
و  می روند  فرو  خود  در  می کنند،  ستایش 
اند،  این قدر خوب  پدرها  همه ی  اگر  می پرسند: 
و  روشن  روز  در  شمالی  ایرلند  مردم  چرا  پس 
در وسط شهر زن ها را آتش می زنند؟ چرا مردم 
می برند؟  را  دختران خود  بینی  و  استرالیا گوش 
چرا در بلجیم تعصب مذهبی و نژادی هی زبانه 
نمی توان  را  هیچ کاری  امریکا  در  چرا  می کشد؟ 
مردم  فرانسه  در  چرا  برد؟  پیش  رشوه  بدون 
کفن  دیگر  والیت  به  والیت  یک  از  سفر  برای 
عربی،  زبان  به  را،  خود  شهادتین  و  می پوشند 

می خوانند؟ و صدها سوال دیگر از این قبیل.
را  سواالت  این  دارند  حق  البته  دوستان  این 
آن  در  و  است  آزادی  کشور  افغانستان  بپرسند. 
ممنوع الخروج  کتاب ها  بعضی  گاهی  آن که  جز 
وجود  بیان  آزادی  راه  سر  بر  مانعی  می شوند، 
ندارد. اما سخن این است که ما را به فرانسه و 
ایرلند و... چه کار؟ آن ها البد پدرسگ و جاهل 
وطن  باره ی  در  ما  می کنند.  را  کارها  آن  که  اند 
هرگز  شما  ما،  وطن  در  می زنیم.  حرف  خود 
و  باشد  داشته  وجود  هم  که  دیده اید  را  پدری 
پدری  با  که  شده  باشد؟  جاهل  و  خشن  هم 
رو به رو شوید که ذره ای دارای بی منطقی باشد؟ 
جنگ  و  خون ریزی  از  پدری  که  شنیده اید  هیچ 
خوشش بیاید یا دفاع کرده باشد؟ خوب، اجانب 
سال هاست که پدران ما را با هم جنگانده اند. اما 
که  اجانب  ماست.  خود  پدران  سر  بر  ما  حرف 

بی پدر ند. خیلی 
اثبات گردید. پس 

چه پدرهایی!

برگردان: حمید مهدوی  نویسندگان: عظام احمد و جوزف گولدشتینمنبع: نیویورک تایمز

ماه ها پس از آن که رییس جمهور اوباما 
امریکا  طوالنی  جنگ  کرد  اعالم  رسمًا 
یافته  پایان  افغانستان  در  طالبان  علیه 
منظم  صورت  به  امریکا  ارتش  است، 
شورشیان  پایین  سطح  نیروهای  علیه 
و  می دهد  انجام  هوایی  حمالت 
نیروهای عملیات ویژه را تحت پوشش 
»آموزش و مشاوره« مستقیمًا در معرض 

خطر قرار داده است.
تداوم  توجیه  در  حکومتی  مقام های 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
تأکید کرده اند که به نیروها نقش مبارزه 
و  القاعده  بقایای  )ردیابی  تروریسم  با 
جهانی(،  تروریستی  گروه های  دیگر 
امنیتی  نیروهای  مشاوره ی  و  آموزش 
را  جنگ  کامل  مسئولیت  که  افغانستان 

بر عهده گرفته اند، داده شده است.
طالبان  که  کرده اند  تأکید  علنًا  مقام ها 
برای  مگر  نشده اند،  داده  قرار  هدف 
»محافظت از نیروها« و زمانی که تهدید 
امریکایی  نیروهای  متوجه  فوری ای 
مقام های  با  مصاحبه ها  اما  بوده اند. 
واشنگتن  و  کابل  در  غربی  و  امریکایی 
نظامی  عملیات  یک  از  تصویری 
تهاجمی تر علیه طالبان در ماه های اخیر 
به  شورشیان  که  زمانی  می کند؛  ارائه 
حکومتی  نیروهای  علیه  پیشرفت شان 

ادامه داده اند.
ارتش امریکا به جای پایان دادن به جنگ 
عمل  آزادی  از  افغانستان،  در  امریکا 
گسترده اش برای تداوم حمالت هوایی، 
اکثراً از مأموریت های هواپیماهای بدون 
استفاده  ویژه  عملیات های  و  سرنشین 
و  یافته  افزایش  عمل  در  که  می کند 
اعالم  علنًا  سفید  کاخ  که  را  حدودی 
و  غربی  مقام های  است.  شکسته  کرده ، 
و  امریکایی  نیروهای  که  گفتند  نظامی 

پایان  از  پس  ماه ها  مارچ،  ماه  در  ناتو، 
حمله ی   52 جنگی،  مأموریت  رسمی 
این  از  انجام داده اند. بسیاری  هوایی را 
نخست  ماه  سه  در  که  هوایی  حمالت 
سال جاری تعداد مجموعی آن به 128 
پایین و  فرماندهان سطح  حمله رسیده، 
دورترین  در  را  طالبان  متوسط  سطح 
داده اند.  قرار  هدف  افغانستان  نقاط 
در  مقام ها  که  زمانی  جنوری،  ماه  در 
واشنگتن پایان مأموریت جنگی را جار 
نیروهای  از  تن   40 حدود  می زدند، 
امریکا  ویژه ی  عملیات های  به  مربوط 
به  تا  بودند  شده  اعزام  کنر  والیت  به 
مشاوره  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بدهند؛ نیروهایی که به خاطر ]کنترول[ 
یک تعداد محدود ولسوالی ها در امتداد 

مرز با پاکستان با طالبان درگیر بودند.
نظر به گفته ی دو مقام نظامی امریکا که 
حالی  در  شود،  فاش  نام شان  نخواستند 
داشتند،  حضور  صحنه  در  نیروها  که 
امریکا  رهبری  به  ائتالف  فرماندهی 
این حمالت هوایی را تحت صالحیت 
از  یکی  خواند.  نیروها  از  محافظت 
در صحنه  را  افراد  »آن ها  گفت:  مقام ها 
تا حمالت  می دهند  قرار  مکان هایی  در 
به  آن ها  »وقتی  کنند.«  توجیه  را  هوایی 
]این  می روند،  صحنه  به  تهاجم  هدف 

حمالت[ محافظت از نیروها نیست«.
ارشد  فرمانده  کمپبل،  اف   جان  جنرال 
اظهار  حین  افغانستان،  در  امریکایی 
نظر در مورد تداوم عملیات های ارتش 
را رد کرد  اتهامات  علیه طالبان، شدیداً 
موقعیت های  در  را  نیروها  او  گویا  که 
برای  را  زمینه  تا  قرار می دهد  خطرناک 
کند.  فراهم  بیش تر  هوایی  حمالت 
حدود  در  این  است،  کرده  تأکید  او 
شورشی  طالبان  که  اوست  صالحیت 

یا  امریکایی  نیروهای  تنها  نه  که  را 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  بلکه  ناتو، 
هدف  می دهند،  قرار  تهدید  مورد  را 
که  گفت  مصاحبه ای  در  او  دهد.  قرار 
بود،  مشخص  صحنه  در  او  گزینه های 
از  واشنگتن  علنی  توضیحات  اگر  حتا 
جنرال  باشد.  نبوده  روشن  گزینه ها  این 
را  »واشنگتن همان چیزی  کمپبل گفت: 
برای  سیاسی  لحاظ  از  که  گفت  خواهد 
آن  با  من  و  می گوید  مختلف  مخاطبان 
هیچ مشکلی ندارم.« »من صالحیت هایم 
و این که با نیروهای افغانستان و نیروهای 
اگر  می کنم.  درک  را  کنم  چه کار  خودم 
خوش  رسانه ها  از  بخشی  مزاج  به  این 
نمی توانم  می گویم،  هم  باز  نمی خورد، 
»مبارزه  او اضافه کرد:  باشم«.  نگران آن 
و جنگ و انتقال، همان طور که می دانید، 
برای  است.  پیچیده ای  بسیار  مسئله ی 

من، این امر سیاه و سفید نیست«.
دوره ی  یک  جریان  در  عملیات ها 
پرچالش برای نیروهای امنیتی افغانستان، 
طالبان،  پیشرفت های  ادامه ی  با  هم زمان 
و  پولیس  نیروهای  آمار  می یابد.  ادامه 
شورشیان  توسط  که  کشور  ملی  اردوی 

باالیی  به حد  کشته شدند، سال گذشته 
رسید و در سه ماه نخست سال جاری، 
به  نظر  می رسد:  نظر  به  بدتر  اوضاع 
مقام  یک  و  غربی  مقام  یک  گفته های 
شود،  فاش  نام شان  نخواستند  که  افغان 
سال  در  مشابه  دوره ی  با  مقایسه  در 
افزایش  درصد   54 تلفات  نرخ  گذشته، 

یافته است.
والیت  در  اخیر  روزهای  در  خطر  این 
که  جایی  شد؛  برجسته  قندوز  شمالی 
اردوی ملی افغانستان وادار شد، هزاران 
حمله ی  یک  و  بفرستد  حمایتی  نیروی 
در  مقام ها  بزند.  عقب  را  طالبان  کالن 
بر  عالوه  شورشیان  که  گفتند  قندوز 
ولسوالی،  یک  تصرف حد اقل  به  تهدید 
آمده اند.  والیت  مرکز  مایلی  چند  در 
به  ائتالف  نیروهای  که  گفتند  مقام ها 
جت ها  منطقه  در  قدرت نمایی  منظور 
استفاده  مهمات  از  اما  کردند؛  اعزام  را 
ارتش  مقام های  محیط،  این  در  نکردند. 
جنگ  رها کردن  به  تمایلی  امریکا 
با  که  کرده اند  استدالل  و  نداشته اند 
متغیر  عوامل  و  طالبان  تهدید  به  توجه 

منطقه ای، دخالت آن ها ضروری است.

برجسته  قندوز  شمالی  والیت  در  اخیر  روزهای  در  خطر  این 
افغانستان وادار شد، هزاران نیروی  شد؛ جایی که اردوی ملی 
حمایتی بفرستد و یک حمله ی کالن طالبان را عقب بزند. مقام ها 
در قندوز گفتند که شورشیان عالوه بر تهدید به تصرف حد اقل 
یک ولسوالی، در چند مایلی مرکز والیت آمده اند. مقام ها گفتند 
جت ها  منطقه  در  قدرت نمایی  منظور  به  ائتالف  نیروهای  که 
محیط،  این  در  نکردند.  استفاده  مهمات  از  اما  کردند؛  اعزام  را 
و  نداشته اند  جنگ  رها کردن  به  تمایلی  امریکا  ارتش  مقام های 
متغیر  و عوامل  طالبان  تهدید  به  توجه  با  که  کرده اند  استدالل 

منطقه ای، دخالت آن ها ضروری است.

پیشروی طالبان دوباره نیروهای امریکایی را 
به جنگ افغانستان کشاند



افسردگی، طردشدگی، تأثیرپذیری و احساس خوشبخت نبودن؛

چهاراثرروانیفیسبوک

برایپیشگیریازچاقی،بهغذاهانگاهکنید
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بگو مگو از

گفت وگوهای  در  افغانستان  دولت  موقعیت 
قطر

در گفت وگوهای علنی در قطر میان نمایندگان 
و  اسالمی  حزب  طالبان،  افغانستان،  دولت 
قرار  بهتری  موقعیت  در  طرف  کدام  پاکستان 
پاکستان  اختیار  در  برتر  و  بهتر  موقعیت  این  که  می رسد  نظر  به  دارد؟ 
از  مهمی  بخش  که  است  شده  موفق  پاکستان  فعال  دارد.  قرار  طالبان  و 
بخش های  و  براند  افغانستان  درون  به  پاکستان  قلمرو  از  را  تروریستان 
بسیاری از افغانستان را ناآرام کند. طالبان هم هم چون سال ها قبل، محدود 
والیت  چندین  در  می توانند  هم زمان  و  نیستند  کشور  و شرق  به جنوب 

جنگ های سنگین را بر نیروهای امنیتی تحمیل کنند.
با این همه، این گفت وگوها می تواند زمینه ی چنددستگی احتمالی در درون 
طالبان را فراهم کند  و تعدادی از آن ها را که تندروتر و سازش ناپذیرترند، 
به سوی پدیده های جدید دنیای تروریستی براند، پدیده هایی چون داعش. 
بعید است که پاکستانی ها این واقعیت را در نظر نداشته باشند. اتفاقًا همین 
پدیده هم امکان کنترول بیش تر پاکستانی ها بر طالبان و هم امکان داشتن 

انتخاب های بیش تر در آینده را به آن ها می دهد.
نیروهای  قدرت  محدودیت  و  کاهش  شاید   افغانستان،  امتیاز  مهم ترین 
افغانستان  دست  اولی  باشد.  امریکا  با  امنیتی  پیمان  داشتن  و  ضدطالبان 
می گذارد   باز  را  پاکستان  و  طالبان  به  بیش تر  امتیازات  واگذاری  برای 
میان  از  را  طالبان  دست  به  کابل  تسخیر  دورنمای  حدودی،  تا  دومی  و 
الزم  شرایط  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  پاکستانی ها  آیا  است.  برداشته 
به  را  سوال  این  آورده اند؟  دست  به  را  چانه زنی های جدی  شروع  برای 
شکل دیگری هم می توان طرح کرد. آیا دولت افغانستان آماده ی پذیرفتن 

خواست های جدی طرف مقابل شده است؟
جواب این سوال ها را به این زودی ها نخواهیم دانست. اما یک چیز روشن 
افغانستان  دولت  یا  امریکایی ها  نفع  به  زمان  که  است  این  آن  و  است 
به جنگ  انسجام سازمانی شان  برای نگهداشتن  نیست. طالبان  در حرکت 
شدت  بر  دولت،  با  چانه زنی ها  کنار  در  زیاد  احتمال  به  و  دارند   نیاز 
برای  را  می تواند دشواری های جدی  این،  افزود.  جنگ های شان خواهند 

دولت های امریکا و افغانستان خلق کند.
دولت  برنامه ی  در  طالبان  بر  جدی  نظامی  فشار  خالی  جای  هیچ چیزی، 
افغانستان برای رسیدن به صلح را پر نمی کند. بسیج نیروهای ضدطالبان، 
می تواند این فشار را ایجاد کند  و افغانستان را در رویارویی و گفت وگو 
با پروژه های  انتخاب  اما این  با تروریستان در موقعیت بهتری قرار دهد؛ 
دولت  درون  در  سیاسی-قومی  صالحیت  صاحب  نیروهای  از  بخشی 

سازگار نیست  و احتماال هیچ گاه در نظر گرفته نخواهد شد.

چه چیزی سبب می شود گروه طالبان را متقاعد 
آنان  چرا  بپیوندند.  صلح  پروسه ی  به  که  کند 
در زمانی که گفت وگوهای صلح تقویت شده 
است، دست به عملیات نظامی در تعدادی از 

والیات کشور بزند؟
به نظر می رسد تمامی فشارهایی که طالبان در بهار امسال بر دولت وارد 
طالبان  که  واقعیت  این  می چرخد.  صلح  مذاکرات  محور  در  کرده اند، 
خواستار سهم بیش تر در دولت افغانستان است، آنان را وادار می کند تا با 
راه اندازی عملیات در نقاط مختلف کشور، آن سهم را از مذاکرات صلح 

به دست آورد.
گفت وگوهای دفتر قطر آیا این خواسته را فراهم می کند؟ مسئله  ای است 
که باید منتظر نتایج این گفت وگوها باشیم. دولت افغانستان آیا امتیازات 
بیش تری به طالبان می دهد؟ جواب این سوال بستگی به این دارد که در 

گفت وگوهای صلح موقعیت برتر با کدام طرف است.
موقعیت برتر نیز از میدان نبرد تعیین می شود. حال اگر ارتش افغانستان 
حمالت بهاری طالبان را به خوبی 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 می تواند موقعیت برتر 
را به طالبان بدهد: اول( با توجه به نقش پاکستانی ها در مذاکرات صلح 
و تصمیم آنان در این مذاکرات، اگر دولت پاکستان اراده ی آوردن طالبان 
را در چوکات دولت افغانستان داشته باشد، در این صورت، مذاکرات به 

نتیجه می رسد. این یک چالش تعیین کننده است.
در  گروه هایی  می شود. چه  مربوط  افغانستان  دولت  به  دوم  دوم( چالش 
از  که  گروه هایی  است.  جنگ  ادامه ی  خواستار  افغانستان  دولت  درون 
آیا  دارند.  مؤثری  نقش  نیز  دولت  تصمیم های  در  و  می برند  سود  جنگ 
دولت این گروه ها و حلقات را می تواند مدیریت کند؟ اگر دولت بتواند 
آید، مسلما در جنگ و مذاکرات صلح نقش اصلی  فایق  این گروه ها  بر 

را بازی می کند.
با گروه طالبان در  نیروهای موافق و همکار  سوم( نقش و تعیین کنندگی 
بر تصمیم های دولت  تا چه حد  نیروها  این  نیز مهم است.  درون دولت 
درون  به  را  طالبان  می خواهند  چگونه  و  پیمانه  چه  تا  و  هستند  مؤثر 

چوکات دولت افغانستان بیاورند.
این چالش ها سبب می شود که دولت افغانستان در مذاکرات موقعیت برتر 
نتیجه  با این وجود، دولت می خواهد مذاکرات صلح به  را نداشته باشد. 
برسد و دامنه ی جنگ از کشور برچیده شود. این خواستن به چه قیمتی 

تمام می شود و چه چیزی به دست می آید؟

Abdullah Watandar

Hamid Jami

و  علمی  مؤسسات  از  تعدادی  در  پژوهشگران 

مطالعات  فیس بوک-  خود  بر  افزون  دانشگاهی- 

در  حضور  با  کاربران  این که  باره ی  در  روزافزون 

فیس بوک چه احساسی در باره ی خود و زندگی شان 

پیدا می کنند را انجام می دهند. متأسفانه، بسیاری 

از یافته های آن ها چندان برای فیس بوک و افرادی 

که به این شبکه ی اجتامعی اعتیاد پیدا کرده اند، 

خوب نیست.

از  مکرر  استفاده ی  پژوهشگران،  یافته های  ابر  ن ب

فیس بوک با عالیم افرسدگی در ارتباط است. آن ها 

هم  احساسات،  که  کرده اند  ثابت  را  مسئله  این 

پست هایی  طریق  از  به راحتی  منفی،  هم  و  مثبت 

اشرتاک  به  اجتامعی  شبکه ی  در  کاربران  که 

ورود  هم چنین،  می یابد.  گسرتش  می گذارند، 

بزرگ ساالن  شادی  میزان  بر  فیس بوک  به  مرتب 

مشارکت  دیگر،  سوی  از  است.  تأثیرگذار  جوان 

شبکه ی  این  در  طردشدن  احساس  یا  منفعل 

اجتامعی به آثار روانی منفی منجر می شود.

سبک  و  خود  مقایسه ی  به  ما  متایل  لطف  به 

داریم،  فیس بوک  در  که  دوستانی  ا  ب زندگی مان 

پژوهشی جدید ارتباط بین استفاده از این شبکه ی 

است.  داده  نشان  را  افرسدگی  عالیم  و  اجتامعی 

و  الینی  ب این مطالعه که در نرشیه ی روان شناسی 

زمان  نشان می دهد هرچه  منترش شده،  اجتامعی 

احتامل  می گذرانیم،  فیس بوک  در  را  بیش تری 

است.  بیش تر  کنیم،  افرسدگی  احساس  آن که 

اجتامعی  مقایسه ی  زمینه  این  در  اصلی  مکانیزم 

احساسی  چنین  ایجاد  دلیل  نتیجه،  در  است. 

ا  ب خود  اجتامعی  مقایسه ی  برای  ما  متایل  به 

دوستان مان باز می گردد.

رصف وقت بسیار زیاد در فیس بوک یا بازدید مکرر 

مقایسه ی خود  به  با متایل  مثبت  ارتباطی  آن،  از 

رشایط  این  که  می کند  ایجاد  کاربر  در  دیگران  ا  ب

است.  ارتباط  در  افرسدگی  عالیم  افزایش  ا  ب نیز 

اگر عکس های منترششده توسط دوستان موجب 

بهرت  شاید  می شوند،  ما  در  افرسدگی  احساس 

فاصله  بیش تر  اجتامعی  شبکه ی  این  از  تا  باشد 

بگیریم.

مسئله  این  گذشته  سال  تابستان  در  فیس بوک 

نیم  از  بیش  ار  اخب خوراک  بخش  که  کرد  فاش  را 

احساسی  محتوای  تغییر  برای  را  کاربر  میلیون 

پست هایی که مشاهده می کردند، دست کاری کرده 

است. این اقدام به منظور مطالعه ی این که چگونه 

اجتامعی  شبکه ی  این  در  می توانند  احساسات 

که  مطالعه  این  طی  شد.  انجام  یابند،  گسرتش 

در  منفی  و  مثبت  پست های  که  شده  داده  نشان 

داده  تغییر  کاربر  هزار   689 از  بیش  ار  اخب خوراک 

که  پست هایی  لحن  بر  تغییرات  آثار  تا  شده اند 

کاربران پس از آن یادداشت کرده اند، بررسی شود.

بوده  مرسی  خلق وخو  که  دریافتند  پژوهشگران 

را  بیش تری  مثبت  پست های  که  کاربرانی  است. 

بیش تری  مثبت  پست های  بودند،  کرده  مشاهده 

بیش تری  منفی  که پست های  افرادی  و  داشته اند 

از آن پست های منفی بیش تری  بودند، پس  دیده 

عضویت  هنگام  کاربران  اگرچه  کرده اند.  ارسال 

این  از  استفاده  با رشایط  موافقت  و  فیس بوک  در 

نیز  مطالعاتی  چنین  انجام  ا  ب اجتامعی  شبکه ی 

اجتامعی  شبکه ی  این  اما  می کنند،  موافقت 

گرفت.  قرار  قضاوت  مورد  انرتنت  در  به رسعت 

نباشد،  غیرقانونی  اگر  را  مطالعه  این  بسیاری 

غیراخالقی عنوان کردند.

پژوهشگران  توسط  پیش  سال  دو  که  مطالعه ای 

دانشگاه میشیگان انجام شد، نشان داد که هرچه 

بزرگ ساالن  توسط  فیس بوک  از  استفاده  میزان 

جوان بیش تر باشد، آن ها احساس بدتری می یابند. 

به چاپ  این مطالعه که در نرشیه ی »پلس وان« 

به  فیس بوک  از  استفاده  که  نشان می دهد  رسید، 

از  کلی  رضایت  و  لحظه  به  لحظه  شادی  کاهش 

دارند،  قرار  کالج  سن  در  که  افرادی  میان  زندگی 

منجر می شود.

حضور  فیس بوک  مانند  سایتی  در  که  هنگامی 

این که  باره ی  در  را  بسیاری  پست های  دارید، 

انجام می دهند، دریافت می کنید.  مردم چه کاری 

می زند.  کلید  را  اجتامعی  مقایسه ی  مسئله  این 

در  فیس بوک  منفی  آثار  دریافتند،  پژوهشگران 

اجتامعی تر  واقعی  زندگی  در  که  افرادی  میان 

بوده اند، بیش تر بوده است. اما راه حلی ساده برای 

این رشایط ارائه شده که شامل ارتباط رو در رو یا از 

ا دیگران است که به احساسی بهرت  طریق تلفن ب

در رشکت کنندگان منجر شده است.

منترش  اجتامعی  تأثیر  نرشیه ی  در  که  مطالعه ای 

در  فعال  مشارکت  عدم  که  می دهد  نشان  شده، 

خوش بختی  احساس  بر  منفی  آثار  فیس بوک، 

دارد.  آن ها  زندگی  معناداربودن  درک  و  کاربران 

آثار  بررسی  برای  را  آزمایش  دو  پژوهشگران 

آزمایش  در  دادند.  انجام  و طردشدن  پنهان ماندن 

نخست، رشکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند 

که یک دسته اجازه ی به اشرتاک گذاری اطالعات 

به  اجازه  این  فاقد  دیگر  دسته ی  و  فیس بوک  در 

به  اجازه ی  که  آن هایی  بودند.  ساعت   48 مدت 

سطوح  نداشتند،  را  اطالعات  اشرتاک گذاری 

ا دار داشتند. پایین تری از تعلق و وجود معن

در آزمایش دوم، پژوهشگران نسخه ای از فیس بوک 

رشکت کنندگان  از  نیمی  که  کردند  شبیه سازی  را 

به روزرسانی  زمینه ی  در  بازخوردی  هیچ گونه 

افراد  این  منی کردند.  دریافت  خود  پست های 

سطوح پایین تری از تعلق، اعتامد به نفس، کنرتول 

پژوهشگران  دادند.  نشان  را  ا دار  معن وجود  و 

این گونه نتیجه گیری کردند که مشارکت غیرفعال 

اثری  اجتامعی  شبکه ی  در  طردشدن  احساس  یا 

دارد.  کاربران  خوش بختی  احساس  بر  منفی 

)برترین ها(

شیرین  و  چرب  غذاهای  دورکردن 

راه  بهرتین  شاید  دسرتس،  از 

باشد؛  چاقی  از  جلوگیری  برای 

دانشمندان  جدید  پژوهش  اما 

تنها  که  داده  نشان  آمریکایی 

برای  می تواند  غذا  به  نگاه کردن 

را  خوردن  به  میل  کوتاهی  زمان 

مؤسسه ی  محققان  بربد.  بین  از 

از  گروهی  هیوز،  پزشکی  هاروارد 

گرسنگی  به  حساس  سلول های 

که  کرده اند  شناسایی  مغز  در  را 

را  هوله  هله  خوردن  به  متایل 

می دهند. افزایش 

باورند که سلول های  این  بر  آن ها 

نیورون های  به  موسوم  مغز 

اجداد  گذشته ی  نیاز  از   AGRP

به  تشویق  برای  انسان  شکارچی 

و  ناشناخته  محیط های  به  ورود 

به  غذایی  مواد  برای  جست وجو 

می رسد  نظر  به  اما  مانده اند.  جا 

موقت  طور  به  سلول ها  این  که 

وجود  غذا  این که  دانسنت  ا  ب تنها 

تحقیقات  می شوند.  راضی  دارد، 

بر روی موش ها نشان داد که این 

مشاهده ی  محض  به  نیورون ها 

از فعالیت دست می کشند. غذا، 

دانشمندان،  گفته ی  به  اگرچه 

مجدداً  بعد  کمی  نیورون ها  این 

به  می تواند  اما  می شدند؛  فعال 

تا  بدهد  فرصتی  رژیم  تحت  افراد 

کنند.  انتخاب  را  سامل تری  غذای 

تشخیص  منظور  به  محققان 

با  نیورون ها  ارتباط  چگونگی 

مایکروسکوپ  یک  از  گرسنگی، 

مغز  درون  بررسی  برای  کوچک 

خوردن  غذا  زمان  در  موش ها 

دریافتند  و  کرده  استفاده  آن ها 

تا   »AGRP« سلول های  که 

پیدا  را  غذا  موش ها  که  زمانی 

جالب  اما  بودند؛  فعال  می کردند، 

برای خاموش کردن  این جاست که 

نیازی  موش ها  نیورون ها،  این 

تنها  و  نداشتند  غذاخوردن  به 

ا  ب یا  غذایی  مواد  مشاهده ی  با 

سلول ها  آن،  وجود  پیش بینی 

غیرفعال  کوتاهی  مدت  برای 

می شدند.

این  که  داده اند  هشدار  محققان 

آن ها  اما  بوده،  کوتاه مدت  تأثیر 

برای  را  راهی  بتوانند  امیدوارند 

این  طوالنی مدت  غیرفعال کردن 

گرسنگی  کنرتول  و  نیورون ها 

کنند. شناسایی 

»نیچر«  مجله ی  در  نتایج  این 

جم  )جام  است.  شده  منترش 

آنالین(
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بواتنگ : بهتر است اصال
 به بارسلونا نرویم

درگذشت همسر ریوفردیناند
 به دلیل بیماری سرطان

لیورپول به دنبال هافبک
 ریال مادرید

سیمئونه: تورس
 در بازگشتش فوق العاده بوده

ژروم بواتنگ، مدافع مستحکم و ملی پوش بایرن مونیخ، به 

اید مثل یک  ا ب هم تیمی هایش هشدار داد که مقابل بارسلون

گروه متحد و هامهنگ ظاهر شوند.

در  خود  زودهنگام  قهرمانی  گذشته  هفته  مونیخ  بایرن 

زمین خود  در  در جام حذفی  اما  را جشن گرفت  بوندسلیگا 

ایرنی ها  ب برسد.  فینال  به  نتوانست  و  شد  دورمتوند  مغلوب 

ابتدا با یک گول پیش افتادند اما در نیمه دوم گول مساوی 

التی ها قافیه را به زردپوشان  را دریافت کرده و در ضیافت پن

باختند.

بازی  تا  برود  نوکمپ  به  اید  ب بایرن  چهارشنبه همین هفته، 

مقابل  را  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  از  خود  رفت 

بازی  این  آستانه  در  بواتنگ  کند.  برگزار  اللیگا  صدرنشین 

بهرتین  از  یکی  ا  بارسلون گفت:  کیکر  مجله  به  حساس 

اید مقابل این تیم بهرتین  تیم های حال حارض دنیاست و ما ب

منایش مان را ارائه دهیم. اگر بخواهیم هامن گونه که مقابل 

دورمتوند بازی کردیم در نوکمپ ظاهر شویم، بهرت است اصال 

ا نرویم.  به بارسلون

اید مراقب باشیم. باید هم چون چند ماه پیش یک تیم  ما ب

متحد و هامهنگ باشیم. تیمی که یک پارچه حمله می کرد 

و همه بازی کنانش نیز در دفاع نقش موثری ایفا می کردند. 

به  وقتی  دادیم.  دست  از  را  خوبی  شانس  دورمتوند،  مقابل 

گول رسیدیم، اشتباهات ما نیز رشوع شد. رسیع توپ ها را از 

لند روی  دست می دادیم و بیش از اندازه به ارسال توپ های ب

آوردیم. از این که مقابل دورمتوند همه چیز خالف انتظارات 

پیش رفت متاسفم.

باشگاه  و  انگلستان  ملی  تیم  سابق  مدافع  اند،  فردین ریو 

ایتد دیروز در غم از دست دادن همرس خود عزادار  منچسرتیون

شد.

اند خرب از ابتالی همرس خود ربکا به  چندی پیش بود که فردین

اند،  بیامری رسطان داده بود و دیروز اعالم شد که ربکا فردین

یا رفته  ا این بیامری مهلک، از دن ارزه ب پس از مدت کوتاهی مب

است. 

ایتد جدا و به کوئینزپارک  اند که تابستان گذشته از یون فردین

رنجرز پیوست، در وبسایت اختصاصی خود ضمن تشکر از 

لندن،  پارک  بیامرستان رویال مارسدن  پزشکان و مسئوالن 

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 قصد دارد برای خرید دنیس چریشف، هافبک ریال 

مادرید پیشنهادی به باشگاه مادریدی ارائه دهد.

در  قرضی  صورت  به  حارض  حال  در  روس،  ساله   24 وینگر 

ویاریال بازی می کند و بازگشتش به ریال و حضورش در تیم 

اصلی بعید به نظر می رسد. قیمت درخواستی ریال برای این 

احتامل  بود.  خواهد  یورو  میلیون   22 حدود  روس،  هافبک 

جدایی اسرتلینگ در تابستان وجود دارد و لیورپول قصد دارد 

با جذب چریشف، جای خالی او را پر کند.

از  متجید  به  اتلتیکومادرید  رسمربی  سیمئونه،  دیگو 

اندو تورس، مهاجم تیمش پرداخت و گفت که از زمان  فرن

بازگشتش به کالدرون، فوق العاده بوده است.

توپ  اتلتیکو  در   2007 تا   2001 سال های  بین  که  تورس 

و  تیم های چلسی  در  چندین فصل ضعیف  از  می زد، پس 

یک نیم فصل در میالن، به اتلتی بازگشت. او در 23 بازی 

برای تیمش، 5 گول به مثر رسانده که هر 5 گول اهمیت 

راضی  او  از عمل کرد  نیز  سیمئونه  و  است  داشته  بسیاری 

است.

او در پیروزی 3-0 مقابل الچه خیلی مهم ظاهر  او گفت: 

ا انگیزه  شد، هر چند که نتوانست گول زنی کند. او خیلی ب

و رقابتی است. در دیدار مقابل ویاریال، از اولین فرصتش 

این  کرد.  گول  به  تبدیل  را  آن  خوبی  به  و  کرد  استفاده 

تحرک،  گول،  می خواستیم،  او  از  که  بود  چیزی  دقیقا 

در  شده،  اضافه  تیم  به  وقتی  از  رسعت.  کوشی،  سخت 

خوب  بسیار  عمل کردی  و  افتاده  جا  خوبی  به  مترینات 

داشته است. در داخل زمین خیلی موثر بوده و دقیقا هامن 

چیزی که می خواهیم را اجرا می کند.

راجرز:
 قصد فروش استرلینگ را نداریم

آلونسو:
 گواردیوال و مورینیو فوق العاده اند

مورینیو:
 نمی توانیم برتری مان را سال ها حفظ کنیم

آنچلوتی:
 راموس از کاناوارو کامل تر است

جشنواره گول بارسلونا 
در زمین کوردوبا

مانچینی:
 اوج گیری اینتر نیازمند زمان است

کرد  عنوان  لیورپول  رسمربی  راجرز،  برندن 

اسرتلینگ  رحیم  فروش  قصد  لیورپول  که 

را ندارد.

برای  لیورپول  پیشنهاد  آخرین  رد  از  پس 

شایعه  اسرتلینگ،  توسط  قرارداد  متدید 

جدایی او از جمع رسخ ها قوت گرفته است، 

هر چند که بزرگان لیورپول از او به خاطر رد 

منچسرتسیتی  کردند.  انتقاد  پیشنهاد  این 

از مشرتیان پر و پا قرص اوست ولی راجرز 

ستاره  این  فروش  قصد  که  کرد  عنوان 

جوان را ندارند.

مشخص  را  موضع مان  ابتدا  از  گفت:  او 

حامیت  ما  از  نیز  باشگاه  مالکان  و  کردیم 

نخواهد  جایی  تابستان  در  رحیم  کردند. 

خوبی  و صحبت  آمد  من  خانه  به  او  رفت. 

هم  شخصی  مسایل  مورد  در  یک دیگر  با 

بلکه  نیست،  فوتبال  بحث  تنها  داشتیم. 

هنوز  او  زیرا  اوست  آرامش  و  رفاه  بحث 

پیش روی  زیادی  سال های  و  است  جوان 

داشتیم  خوبی  صحبت های  ما  اوست. 

خواهیم  خوبی  نتایج  به  می کنم  وفکر 

کامل  آرامش  در  حارض  حال  در  او  رسید. 

مالقات  رحیم  ا  ب اره  دوب باشگاه  است. 

مدیربرنامه هایش  ا  ب و  داشت  خواهد 

دارند  دوست  همه  کرد.  خواهد  صحبت 

که جام بربند و در رقابت های بزرگ حضور 

جایی  در  اید  ب ابتدا،  در  ولی  باشند  داشته 

چنین  شانس  که  باشید  داشته  حضور 

بهرتین  اینجا  باشد.  داشته  وجود  اتفاقی 

باشگاه برای او در حال حارض است، جایی 

که فرصت بازی کردن در آن برایش وجود 

دارد و می تواند بجنگد.

به  مونیخ  بایرن  هافبک  آلونسو،  ژابی 

مورینیو  ژوزه  و  گواردیوال  پپ  از  متجید 

فوق العاده  رهربانی  را  دو  این  و  پرداخت 

خواند.

در  مورینیو  هدایت  تحت  فصل   3 آلونسو 

بایرن در  به  ا پیوستنش  ب و  بازی کرد  ریال 

تحت  کردن  بازی  فرصت  حال  تابستان، 

در  است.  کرده  پیدا  را  گواردیوال  هدایت 

ریال  در  گواردیوال  و  مورینیو  حضور  زمان 

تبدیل  رقبای یک دیگر  به  این دو  بارسا،  و 

شده بودند و دایام با هم مقایسه می شدند.

آن ها  گفت:  مارکا  ا  ب مصاحبه  در  آلونسو 

و  سبک  کس  هر  هستند،  متفاوت  هم  با 

رهربانی  دو  هر  ولی  دارد  را  خود  شخصیت 

کنرتل  می توانند  که  هستند  العاده  فوق 

رختکن را به خوبی در دست بگیرند. خیلی 

ا هردو کار کرده ام. خوش شانسم که ب

به  روز چهارشنبه  و هم تیمی  هایش  آلونسو 

پیروزی  در صورت  و  می روند  بارسا  مصاف 

در دو دیدار رفت و برگشت، در فینال حارض 

تیم  ریال،  حضور  احتامل  که  شد  خواهند 

سابق آلونسو وجود دارد.

او در این باره گفت: احتامل رخ دادن چنین 

احساسی  رابطه  من  دارد.  وجود  فینالی 

ا ریال دارم ولی امیدوارم بتوانیم  ب نزدیکی 

به فینال برسیم.

که  کرد  عنوان  چلسی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
تیمش نمی تواند برای سال ها، در لیگ برتر تیم 

اول باقی بماند.
اختالف  امتیاز   13 با  حاضر  حال  در  آبی ها 
برتر  لیگ  جدول  صدر  در  سیتی،  به  نسبت 
قرار دارند و در صورت پیروزی مقابل کریستال 
این  با  پاالس، قهرمانی را جشن خواهند گفت. 
حال، سرمربی سابق ریال مادرید عنوان کرد که 
تیمش قابلیت حفظ سلطه بر لیگ برتر را ندارد.

تیم هایی  که  هستند  کشورهایی  گفت:  او 
آلمان،  در  مونیخ  بایرن  دارند،  سلطه  آن ها  بر 
یا  سوئیس  در  بازل  اسکاتلند،  در  سلتیک 
برای  لیگ ها،  این  در  یونان.  در  المپیاکوس 
دارند.  آن سلطه  بر  تیم ها  این  سال هاست که 

برای  خوبی  مثال  انگلیس،  که  نمی کنم  فکر 
غیرقابل  خیلی  چیز  همه  باشد.  چیزی  چنین 
یک  بعد  فصل  می توانم  و  است  پیش بینی 
فرض  تیمی  هر  برای  را  خوب  بسیار  ترکیب 
که  نمی کنیم  صحبت  ترکیبی  درباره  ما  کنم. 
به  نیاز  و  باشد  داشته  وجود  آن ضعف هایی  در 
تغییر داشته باشد، بلکه یک ترکیب درجه یک. 
تمامی  بعد،  فصل  که  کنید  فرض  می توانید 
قوی  خیلی  خیلی  قهرمانی،  مدعی  تیم های 
شروع  برتر  لیگ  وقتی  بنابراین،  بود.  خواهند 
باید  شوید،  قهرمان  می خواهید  اگر  می شود، 
همان  در  هم  را  شدن  پنجم  یا  چهارم  ریسک 
فصل قبول کنید و فکر می کنم فصل بعد هم 

همین وضعیت ادامه خواهد داشت.

کارلو آنچلوتی، سرمربی ریال مادرید، با ستایش 
را  او  تیمش،  باتجربه  مدافع  راموس،  سرخیو  از 
ملی  تیم  سابق  کاپیتان  کاناوارو،  از  فابیو  بهتر 

ایتالیا دانست. 
آنچلوتی  نظر  زیر  اخیر  فصل  دو  در  راموس 
بسیار درخشانی داشته  و گول های  نمایش های 
حساسی نیز برای تیمش به ثمر رسانده است. 
او به تازگی در دیدار برگشت مرحله یک چهارم 
در  مادرید،  اتلتیکو  مقابل  چمپیونزلیگ   نهایی 
خط میانی بازی کرد و کارلتو هم او را بازی کنی 

استثنایی  دانست. 
راموس  است که  به خبرنگاران گفت: دشوار  او 
کرد.  مقایسه  ساز  تاریخ  بازی کنان  سایر  با  را 
دارند؛  استثنایی  کیفیتی  که  بازی کنان  هستند 
داشته  خوبی  بسیار  تمرکز  می توانند  بعضی ها 
خوبی  خیلی  کیفیت  دفاعی  بعضی ها  و  باشند 

دارند.  
می تواند  او  است.  استثنایی  راموس  اما 
کاناوارو  شاید  شود.  تاریخ  مدافع  کامل ترین 

قوی تر بود اما راموس  کامل تر است. 

شب  بارسلونا  و  ا  کوردوب تیم های  دیدار 

ا پیروزی 8-0 بارسلونا خامته یافت  گذشته ب

قهرمانی  به  دیگر  قدم  یک  تیم  این  تا 

نزدیک تر شود.

از  پس  و  اخیر  هفته های  در  که  ا  بارسلون

بازی های  متام  سویا  برابر  شدن  متوقف 

خود را پیروز شده از ساعت 06:30 به مصاف 

میزبان که هیچ  قعرنشین رفت.  کوردوبای 

اعاده  برای  تنها  نداشت،  بقا  به  امیدی 

صدرنشین  و  قدرت مند  تیم  مقابل  حیثیت 

ا قرار گرفت. بارسلون

پاس  روی   ،2 دقیقه  در  و  زود  خیلی  بارسا 

گول  به  می توانست  نیامر  رضبه  و  آلوس 

قدرت  ا  ب چنان  نیامر  رضبه  اما  یابد  دست 

باال  به  قدم  شش  از  توپ  که  شد  نواخته 

رفت. چند دقیقه بعد، کوردوبا خودی نشان 

داد و روی رضبه رس مهاجم خود یک فرصت 

گول زنی خوب خلق کرد. این توپ به بیرون 

رفت ولی کمک داور نیز اعالم آفساید کرده 

بود.

موقعیت  یک  رفنت  هدر  از  پس  ادامه،  در 

گول توسط هر دو تیم، در دقیقه 27، مسی 

دست  از  گول  زدن  برای  را  فرصت  بهرتین 

ا به زیبایی  داد. رضبه او را دروازه بان کوردوب

بارسا  گول  شانس  بهرتین  این  کرد.  مهار 

تا آن لحظه بود. رضبه نیامر نیز در دقیقه 

تیم  بارسا  تا  کرد  برخورد  دروازه  تیر  به   36

بدشانس زمین هم باشد.

از 42 دقیقه مقاومت، رسانجام دروازه  پس 

که  مسی  استثنایی  پاس  شد.  باز  ا  کوردوب

ا جا گذاشنت همه مدافعان،  بیرون محوطه ب

راکیتیچ را در بهرتین موقعیت دیده بود، به 

این ستاره کروات رسید. یک کنرتل خوب و 

ا را به همراه  رضبه ای بهرت، گول اول بارسلون

داشت.

بارسا  دوم  گول  به  نوبت  نیز  بعد  دقیقه   4

اینیستا بود که سازنده گول  ار  ب این  رسید. 

را  ارزش مند  هافبک  این  پاس  سوارز  و  بود 

پاس  دومین  این  کرد.  تبدیل  دوم  گول  به 

گول فصل اینیستا و اولین پاس گول او در 

به  دو گول  با همین  اول  نیمه  بود.  اللیگا 

امتام رسید.

ا نیمه دوم را نیز طوفانی آغاز کرد و  بارسلون

دو دقیقه پس از رشوع، توسط مسی به گول 

سوم خود دست یافت. سانرت آلوس را مسی 

در  مسی  کرد.  تبدیل  گول  به  رس  رضبه  با 

با رضبه رس  از هر فصلی  بیشرت  این فصل 

گول زنی کرده است.

دبل  تا  رسید  سوارز  به  نوبت  بعد  دقیقه   5

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 

جای  کوردوبا  دروازه  قعر  در  سوارز،  کننده 

گرفت تا بارسا پیروزی خود را پرگول تر کند.

برای  تا  رسید  پیکه  به  نوبت   65 دقیقه  در 

بارسا  گول  پنجمین  کند.  گول زنی  بارسا 

روی هشتمین کرنر این تیم و پاس راکیتیچ 

را به گول  حاصل شد. پیکه پاس راکیتیچ 

ا 5-0 پیش بیفتد. تبدیل کرد تا بارسلون

گول  دومین  موفق شد  78 مسی  دقیقه  در 

مثر  به  نیز  را  بارسا  گول  ششمین  و  خود 

برساند. هم کاری عالی نیامر، پدرو و سوارز، 

به گول مسی ختم شد.

به  نیامر  حرکت  روی  بارسا   ،85 دقیقه  در 

التی  التی دست یافت. رضبه پن یک رضبه پن

را هم خود نیامر به گول تبدیل کرد تا بارسا 

7 بر صفر پیش بیفتد. سه دقیقه بعد بارسا 

ار دیگر توسط سوارز به گول دست یافت.  ب

هت  اولین  شد  موفق  سوارز  ترتیب  بدین 

تریک خود در اللیگا را جشن بگیرد.

قطعی  حکم  خود،   0-8 برتری  ا  ب ا  بارسلون  

امضا  را  پایین تر  دسته  به  ا  کوردوب سقوط 

قرار  قهرمانی  امتیازی   9 در  خود  و  کرد 

گرفت.

قهرمانان  لیگ  به  رسیدن  از  اینرت  دست 

همه  و  ماند  کوتاه  نیز  جاری  فصل  در 

امیدهای مانچینی و شاگردانش، رسیدن 

به یکی از سهمیه های لیگ اروپاست.

نوامرب گذشته بود که والرت ماتزاری، پس 

از  بازی،   11 از  امتیاز   16 تنها  کسب  از 

ار  ب مانچینی  روبرتو  و  ار  برکن خود  سمت 

روزهای  اینرت  بازگشت.  اینرت  به  دیگر 

رس  پشت  مربی  این  ا  ب را  پرنوسانی 

تیم  که  است  هفته  چندین  اما  گذاشته 

کسب  مثبتی  نتایج  مانچینی  روبرتو 

می کند. 

این تیم در حال حارض هشتم است و سه 

)سامپدوریا(  جدول  پنجم  تیم  ا  ب امتیاز 

ا  ب مصاحبه  در  مانچینی  دارد.  فاصله 

اینرت  فعلی  وضعیت  مورد  در  الرپوبلیکا، 

گفت: ما می باید رشد کنیم و البته من در 

می بینم.  زیادی  پیرشفت های  خودم  تیم 

خوشبینی  با  آینده  به  نیز  باشگاه  رئیس 

او خیلی خوب می داند که  نگاه می کند. 

به اوج رساندن آن  اینرت و  دوباره ساخنت 

زمان می خواهد و در این راه ممکن است 

دشواری های زیادی را تجربه کنیم. 

و  منی کند  فکر  ایتالیایی ها  مثل  او 

را  اسکودتو  بالفاصله  که  ندارد  انتظار 

اید  ب ما  هدف  که  البته  کنیم.  کسب 

رسیدن به قهرمانی رسی A باشد اما این 

مساله باید در فکر متام بازی کنان جاری 

باشد و همه چیز به گذشت زمان بستگی 

خواهد داشت.
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محکمه ی  قبل،  دو ماه  روز:  اطالعات 
سال   16 زیر  کودک  یک  بامیان  شهری 
و چهار ماه حبس محکوم  به 13 سال  را 
واکنش های  محکمه،  حکم  این  که  کرد 
به  را  دادستان ها  و  مدافع  وکیل های  تند 

دنبال داشت.
شماری از وکیل های مدافع و دادستان ها 
بامیان  در  حکم  این  به  اعتراض  در 
می گویند که شدیدترین مجازات در قانون 
جزای افغانستان، 20 سال حبس  یا اعدام 
است که مطابق به قانون، کودکان اعدام 

نمی شود.
از  یکی  نوری،  همایون  همین حال،  در 
می گوید  بامیان  در  مدافع  وکیل های 
بامیان  )ابتدایی(  شهری  محکمه ی  که 
 40 به  قتل  جرم  به  را  دیگری  شخص 
حکم  این  که  کرده    محکوم  حبس  سال 

خالف قانون می باشد.
بامیان  »محکمه ی  افزود:  نوری  آقای 
مشکل جدی دارد که باید در این قسمت 
رسیدگی شود. این ها فراتر از قانون عمل 
می کنند و قانون جدید می سازند. شخصی 
 که به طویل ترین حبس محکوم شود )20 
کودکان  می سازند.  دوچند  را  این  سال( 

یک سوم  جزا،  قانون   39 ماده ی  طبق 
به  نظر  کودک  این  می بینند.  را  مجازات 
محکوم  باید  ماه   8 و  سال   6 به  قانون، 
می شد؛ در حالی  که آنان 13 سال و 4 ماه 

محکوم نموده اند«.
افغانستان  حکومت  و  عالی  دادگاه  از  او 
می خواهد که این پرونده را بررسی کنند و 
نیز از اداره ها و اشخاصی که حق نظارت 
از قضایا و عمل کرد  دارند، می خواهد که 
قاضی ها نظارت کنند تا مشکالت موجود 

در محکمه ی بامیان حل شوند.
حکم  مقابل  در  بامیان  دادستان های 
واکنش  والیت  این  شهری  محکمه ی 
نشان دادند و این حکم را خالف ماده ی 
می دانند.  کودکان  تخلفات  قانون   39
دادستان های  اعتراض های  و  واکنش ها 
دوم  محکمه ی  در  و  داده  نتیجه  بامیان 
زندان  سال   5 به  سن،  زیر  کودک  این 

محکوم شده است.
دو  نخستین بار  برای  پیش،  دو ماه  حدود 
شهری  محکمه ی  در  زنا  جرم  به  جوان 
بودند  به صد شالق محکوم شده  بامیان 
که پیش از این در محکمه های افغانستان 

سابقه نداشته است.

ریاست  ارسالی  خبرنامه ی  در  روز:  اطالعات 
است  آمده  روز  اطالعات  به  ملی  امنیت  عمومی 
یک  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مأموران  که 
نیمروز  والیت  در  را  انفجاری  مواد  مخفی گاه 

کشف کرده اند.
بر بنیاد این خبرنامه، از این مخفی گاه 45 کیلوگرام 
ماین،  انفجار دهنده ی  کپسول   13 انفجاری،  مواد 

مهمات  مقداری  و  ماین  انفجاری  تخت   3
چخانسور  ولسوالی  مربوطات  از  دیگر  تخریبی 
والیت نیمروز به دست آمده است. با کشف این 
انتحاری  چندین حمله ی  از  انفجاری،  مواد  مقدار 

جلوگیری شده است.
هم چنان ریاست عمومی امنیت ملی در یک اقدام 
دیگر، 3 مرمی اوراگان )کلستری( را از مربوطات 

قریه ی لرغاِن ایبک مرکز والیت سمنگان کشف 
و خنثا کرده اند. گفته می شود که شورشیان مسلح 
جنگ   زمان  در  انفجاری  مواد  مخفی گاه های  از 
استفاده  نیروهای شان  از  پشتیبانی  برای  بیش تر 
با  نیز  را  انتحاری  مسلسل  حمله های  و  می کنند 
به  انفجاری  مواد  مخفی گاه های  این  از  استفاده 

راه می اندازند.

و  احیا  وزارت  رسانه  های  دفرت  روز:  اطالعات 

خربنامه  ای،  پخش  با  روستاها  انکشاف/توسعه ی 

از تکمیل شدن کار ساخت 28 پروژه ی توسعه ای 

والیت  در  ملی  هم بستگی  برنامه ی  عام املنفعه ی 

خربنامه،  این  از  نقل  به  است.  داده  خرب  فاریاب 

این پروژه های توسعه ای شامل حفر چاه های آب، 

ساخت  و  فرعی  رسک های  کانکرت  برق،  توزیع 

مسجد ها می باشد که از سوی برنامه ی هم بستگی 

ملی به بهره برداری سپرده شده اند.

و  احیا  وزارت  ملی  هم بستگی  برنامه ی  مسئول 

فاریاب  والیت  روستاهای  انکشاف/توسعه ی 

می گوید که در کار ساخت این پروژه ها نزدیک به 

50 میلیون )49641320( افغانی به مرصف رسیده 

است. به گفته ی او، از این پروژه ها 4502 خانواده 

و 20 روستا استفاده می کنند. هم چنان در خربنامه 

آمده که در والیت فاریاب 1147 روستا زیر پوشش 

برنامه ی هم بستگی ملی قرار گرفته و تا هنوز 2714 

پروژه ی آن توسط بخش های مختلف تکمیل شده 

است. در همین حال، 500 پروژه ی دیگر برنامه ی 

هم بستگی ملی نیز زیر کار می باشند.

ملی،  هم بستگی  برنامه ی  مسئوالن  گفته ی  به 

برنامه ی  سوی  از  پروژه ها  این  پولی  هزینه های 

روستاها  انکشاف  و  احیا  وزارت  ملی  هم بستگی 

مردم  آن  کار  تکمیل کردن  در  و  می شود  پرداخت 

محل نیز ده درصد سهم گرفته اند.

کشف یک مخفی گاه بزرگ مواد انفجاری در والیت نیمروزمحکمه ی شهری بامیان

28 پروژه ی برنامه ی هم بستگی ملی به بهره برداری رسید
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