زمان برای مذاکره؛
چگونه با طالبان گفتوگو شود؟
در جمله بازیگران مختلف ،ممکن طالبان بی تمایلترین آنها به مذاکره
باشند .یک جناح میانهرو ،بهشمول اعضای شورای کویته و رهبران
دینی با نفوذ میخواهند به سالها خونریزی پایان دهند .اما دیگر
رهبران طالبان ،از جمله مال اختر محمد منصور ،معاون فعلی مال عمر،
تندروتر بوده اند .منصور که شاهد بازگشت طالبان پس از سال 2001
بوده است ،باور دارد که این جنبش شانس پیروزی قطعی در این جنگ
طوالنی را دارد .گزارشهای خبری نشان میدهند که اختالف داخلی
باعث کندی آمدن طالبان به میز مذاکره شده است...
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اتحاد جنراالن شمال

"حزب جمعیت اسالمی و جنبش ملی با تروریستان یکجا مبارزه خواهند کرد"

صفحه 2

احتمال شکست استراتیژک امریکا
در افغانستان

شوربختانه سیاست امروز در عرصه جهانی بر اساس منفعت و سود
جویی استوار است .علم برداران سیاست جهانی از ترفندها و ابزارهای
متفاوت و حتا متضاد در گسترش حوزه نفوذاش استفاده مینمایند.
صفحه 4
ایاالت متحده امریکا در حوزه توسعه نفوذاش...

محمد محقق:

صفحه 2

والی قندوز برای امنیت این والیت
یک مشکل است

Flying 2 times
weekly to

رییس اجراییه:

اول اصالحات انتخاباتی،
بعد انتخابات پارلمانی

صفحه 2

بنیادهای لرزان افغانستان
از آغاز  23ماه جون ( 2سرطان) تمام نهادهای عمدهی دولت افغانستان
مشروعیتش را بر اساس قانون اساسی از دست میدهد .دورهی قانونی
پارلمان افغانستان به تاریخ  1سرطان پایان مییابد .اما به خاطر ناکامی دولت
صفحه 5
افغانستان در برگزاری انتخابات در ماه اپریل گذشته...

سه شنبه
 2سرطان
1394
سال چهارم
شماره865

روز
یادداشت

2

باز هم صلح میخواهید؟
حمله دیروز بر مجلس منایندگان ،پرسشهای زیادی خلق کرده است.
از جمله :با وجود اینکه نهادهای امنیتی مطلع بودند و پارملان بارها
هشدار دریافت کرده بود ،چرا این حمله انجام شد و چرا نیروهای
کشفی و استخباراتی ما نتوانستند که این تروریستان را پی گیری و
دستگیر منایند؟ چرا طالبان میدانستند که معصوم استانکزی نامزد
وزیر وزارت دفاع به مجلس میآید؟ و مهمتر از همه آیا هنوز دنبال
صلح با تروریستانیم؟
در چند ماه گذشته ،نیروهای طالبان توانستند خود را به قندوز برسانند.
قندوز والیتی است که برای طالبان از زمان زمامداریشان تا هنوز
حیاتی و اسرتاتژیک بوده است .این والیت زمینهی قدرمتندی برای
طالبان به شامر میآید که میتواند پناهگاه و سنگر محکمی برای
طالبان باشد .حاال طالبان دو ولسوالی این والیت را در اختیار دارند.
احتامل ترصف مناطق بیشرت در والیت قندوز وجود دارد و بیم آن میرود
که طالبان با استفاده از حامیتی که در قندوز برای شان وجود دارد ،به
والیات همجوار قندوز حملهور شوند و مناطق بیشرتی را ترصف کنند.
بدخشان ،رسپل ،تخار ،بغالن و چند والیت شاملی دیگر ،هر روز
دامنه ناامنیهایش گسرتده میشود و مردم از قدرمتند شدن تروریستان
بیشرت میترسند .جنوب نیز روزگار بهرتی ندارد ،هلمند و قندهار و زابل،
وضعیت نگران کنندهی دارد و هر روز دست کم چند درگیری میان
نیروهای امنیتی و طالبان صورت میگیرد.
در شامری از مناطق زمزمه آموزش و تجهیز نیروهای وابسته به داعش
هر روز بلند تر میشود .زابل ،بادغیس ،فراه ،جالل آباد و کرن از جمله
والیاتی است که حضور نیروهای وابسته به گروه داعش در آنها مشاهده
شده است و منابع امنیتی تأیید کرده اند که در شامری از این والیات
نیروهای داعش محالت کوچکی برای آموزش نیروهای شان در اختیار
دارند.
با این وضعیت ،حکومت افغانستان هنوز در پی تخصیص منابع و
امکانات دولتی در راستای صلح است .هر هفته یک هیئت رسمی
دولتی به یکی از کشورهای خارجی سفر میکنند و در کنفرانسها
و گفتوگوهای مربوط به صلح اشرتاک میکنند .در کنارش ،دید
وبازدیدهای محرم میان منایندگان حکومت ،پاکستانیها و شامری
از کشورهای دیگر جریان دارد .حکومت هنوز بدین باور است که
پاکستانیها میتوانند و میخواهند طالبان را به گفتوگوهای صلح
متقاعد کنند و وادار کنند که با حکومت افغانستان صلح کند.
اما واقعیت موجود چیزی دیگری است .جنگ گسرتده با نیروهای
امنیتی از جنوب تا شامل ،از رشق تا شامری از مناطق غربی ،و تالش
روز افزون طالبان برای کنرتول جغرافیای بیشرت ،نشاندهنده این است
که آنها صلح نخواهند کرد .در چنین وضعیتی که طالبان عمالً روزانه در
دهها نقطه جغرافیایی متفاوت با نیروهای امنیتی میجنگد ،امیدواری
به صلح و گفتوگوهای صلح ،یک آرزوی رشیف ،اما دست نیافتنی و
غیرمنطقی است.
بزرگترین امیدواری حکومت افغانستان در راستای گفتوگوهای
صلح ،ارتش و سازمان استخباراتی پاکستان است .سازمانی که اثبات
کرده است ،هیچ گاهی با مقامات افغانستان رو راست و صادق نبوده اند
و هیچ گاهی برای امنیت افغانستان تالش نخواهند کرد .پاکستانیها
ضمن اینکه قابل اعتامد نیستند ،شواهدی نشان میدهد که طالبان
پس از تحوالت در روابط افغانستان و پاکستان ،به روابط شان با
سازمان استخباراتی و نهادهای حکومتی پاکستان تجدید نظر کرده
اند .منابعی از حکومت وحدت ملی میگویند که طالبان گفته اند :اگر
با حکومت مقتدر کرزی صلح نکردیم ،با حکومت ضعیف ارشف غنی
هرگز صلح نخواهیم کرد.
در چنین وضعیتی منتظر ماندن برای صلحی که میرس نیست ،مقامات
حکومت وحدت ملی اشتباهات بزرگتری را مرتکب میشوند .این
اشتباهات ممکن است باعث سقوط شامری از والیت افغانستان
شود .طالبان جنگ را ادامه خواهند داد .پاکستان چه همکاری کند یا
بدکاری ،ما با جنگ و تروریست و خشونت روبرویم .این جنگ حاال
دامنهاش گسرتدهتر از کشوری به نام پاکستان شده است .پس چه
بهرت که قبول کنیم ما باید بجنگیم .حکومت افغانستان فقط تا هنوز
نپذیرفته است که جنگ با طالبان بی برگشت و اجتناب ناپذیر است.
پذیرفنت چنین واقعیتی حکومت افغانستان را از گذشته نجات خواهد
داد و مقامات حکومت را وادار خواهد کرد که برای جنگ برنامه ریزی
کند.
تا ما قبول نکردهایم که صلح به بن بست رسیده است ،ما منیتوانیم
بپذیریم که جنگ با طالبان قطعی و یگانه راه حل است .به نظر
میرسد ،حکومت باید بپذیرد که طالبان فقط با جنگ نابود تضعیف
میشود و نابود .حکومت اگر بپذیرد که با طالبان باید بجنگد ،مطمئناً
مردم افغانستان نیز با طالبان خواهند جنگید .و در جنگی که حکومت
و مردم افغانستان طرف جنگ باشد ،ما پیروز خواهیم شد .اما چالش
ن جاست که حاال نه دولت جنگ جدی میکند و نه مردم
اصلی ای 
امکانات جنگ را دارند .در چنین وضعیتی بعید نیست طالبان بیش از
تصور ما مناطق و منابع را که ما در اختیار داریم از ما بگیرند و در اختیار
خود قرار دهند.
از این رو فصل تأمل و تجدید نظر در رویارویی با طالبان و جنگ
فرارسیده است .حکومت باید بپذیرد که با طالبان باید بجنگد .و این
جنگ باید با مردم رشیک و هامهنگ شود .اگر به چنین نتیجهی حاال
نرسیم ،شش ماه بعد دیر خواهد شد.

اتحاد جنراالن شمال

"حزب جمعیت اسالمی و جنبش ملی با تروریستان یکجا مبارره خواهند کرد"
اطالعات روز :به دنبال نشر عکسهای مشابهی در
صفحات فیسبوک جنرال دوستم معاون اول ریاست
جمهوری و عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ ،گمانه
زنیهای ایجاد شد که دو طرف به توافقات مشترکی
دست یافته است.
در تازهترین مورد ،دو طرف در صفحات فیسبوک شان
تأیید کردند که حزب جمعیت و حزب جنبش ملی به
توافق رسیده اند که در برابر تروریستانی که میخواهند
شمال را ناامن کنند ،مشترکاً مبارزه کنند.
ذبیح فطرت ،معاون سخنگوی حزب جمعیت اسالمی
افغانستان ،به رسانهها گفته است که فرماندهان ارشد
جمعیت اسالمی و حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان
با هم دیدارهای مختلفی داشته اند و بر کنار گذاشتن
اختالفاتشان تأکید کردهاند.
وی گفته است که این حرکت از یک هفته بدینسو
آغاز شده است و عطا محمد نور ،رییس عمومی شورای
اجرائیه جمعیت اسالمی افغانستان و جنرال عبدالرشید
دوستم ،رهبر حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان از این
حرکت ستایش کردهاند.
فطرت اظهارداشت«:یکی از زمینههایی که این اتحاد را

فراهم کرده وضعیت امنیتی در شمال است ،تهدیدهای
امنیتی هر روز در شمال افزایش مییابد ،یکی از عوامل
هم همین است که برای جلوگیری از ناامن شدن شمال
و جلوگیری از تهدیدهای که متوجه شمال است هر دو
حزب بزرگ و تأثیرگذار با هم اتحاد کردند».
وی خاطرنشان کرد«:فرماندهان ارشد حزب جمعیت
اسالمی و جنبش ملی اسالمی افغانستان این کار را از
والیت فاریاب آغاز کردند و با هم دست دوستی و
برادری دادند که بعد از این بدون در نظر داشت تعلقات
سیاسی ما در برابر دشمن مشترک ایستاد میشویم و از
امنیت ،آرامش و رفاه مردم دفاع میکنیم».
شماری از فرماندهان حزب جمعیت اسالمی افغانستان
و حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان به مزار شریف
آمدهاند تا اختالفات شان را کنار گذاشته و روی یک
برنامهی واحد برای مقابله با طالبانیزه شدن شمال و شمال
شرق تعهد کنند.
فرماندهان احزاب جمعیت و جنبش ملی اسالمی افغانستان
با عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ و نیز رییس شورای
اجرائیه جمعیت اسالمی افغانستان در مهمانخانهی وی
دیدار کردند.

در این گفتوگوها بر وحدت و هماهنگی میان هر دو
حزب به منظور جلوگیری از تهدیدات امنیتی در شمال
کشور تأکید شده است .در این نشست بر مبارزهی
مشترک هر دو حزب با هراسافگنان اما در کنار نیروهای
امنیتی افغان تأکید شده است.
فطرت معاون ،سخنگوی حزب جمعیت اسالمی،
افغانستان گفت«:هر دو جریان سیاسی متعهد به این هستند
که در کنار نیروهای امنیتی برای تقویت و روحیه بخشیدن
به نیروهای امنیتی در کنار شان ایستاد شوند و از امنیت و
آرامش مردم دفاع کنند».
وی خاطرنشان ساخت« :جدای از این کدام تشکیل
جداگانه مطرح نیست که با آن در برابر دشمن بیاستند،
همان دشمنی که نیروهای امنیتی در برابرشان ایستادهگی
میکنند ،دشمن مشترکی هستند که هر دو جریان سیاسی
هم تحریک شده است».
عطامحمد نور ،رییس شورای اجرائیه جمعیت اسالمی
افغانستان ،در گذشته با دولت مرکزی همواره رابطهای
پرتنش داشته است .او بارها دولت مرکزی را به بیپروایی
برای جلوگیری از گسترش ناامنیها در شمال کشور متهم
کرده است.

رییس اجراییه:
اول اصالحات انتخاباتی ،بعد انتخابات پارلمانی
اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل رییس
اجراییه در نشست دیروز شورای وزیران
گفت بهزودی کار کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی آغاز خواهد شد.
رییس اجراییه گفت که«:کار کمیسیون
خاص اصالحات انتخاباتی بهزودی
شروع میشود و ما پس از تکمیل شدن
اصالحات انتخاباتی به طرف آمادگیها
برای برگزاری انتخابات میرویم».
این درحالی است که چند روز قبل رییس
جمهور غنی با صدور اعالمیهی مبنی بر

ادامه کار پارلمان افغانستان گفته بود که تا
یک ماه دیگر تقویم انتخاباتی را مشخص
خواهد کرد و زمان انتخابات پارلمانی
روشن خواهد شد.
اما صحبتهای دیروز رییس اجراییه نشان
میدهد که دو طرف بر سر اصالح نظام
انتخاباتی و زمان آن تا هنوز به توافق
قطعی نرسیده است و مواضع دوگانه
شان نشان میدهد که اختالفهایی بر
سر اصالح نظام انتخاباتی و برگزاری
انتخابات پارلمانی وجود دارد.

رییس اجراییه همچنان در نشست دیروز
شورای وزیران از ادامه کار پارلمان
حمایت کرد و گفت :متاسفانه به دلیل
عدم رسیدگی به مسئله اصالحات
انتخاباتی و آمادگیها برای برگزاری
به موقع انتخابات پارلمانی ،ما ناگذیر
شدیم که از پارلمان بخواهیم که تا زمان
تکیمل شدن بحث اصالحات انتخاباتی
و برگزاری انتخابات به کار شان ادامه
بدهند".
بر بنیاد ماده  83قانون اساسی ،کار مجلس

نمایندگان در ختم جوزای سال پنجم
پایان مییابد و در اول سرطان با مشخص
شدن نمایندگان جدید بر اساس انتخابات،
مجلس جدید کارش را آغاز میکند .اما
تأخیر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری
و جنجال برسر بحث اصالح نظام انتخاباتی
میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه
باعث شد که انتخابات پارلمانی بر اساس
دستور قانون اساسی در زمان معین برگزار
نشود و کار مجلس تا برگزاری و اعالم
نتایج انتخابات پارلمانی ادامه یابد.

محمد محقق:
مشکل اساسی ناامنی در قندوز والی این والیت است
اطالعات روز :محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجراییه،
میگوید والی قندوز برای امنیت قندوز یک مشکل اساسی
است.
آقای محقق در جلسه دیروز شورای وزیران گفت« :در مورد
والیت قندز یک مشکل اساسی وجود دارد و آن حضور والی
قندز است .وقتی والی در یک والیت مثل قندز همکار امنیتی
ما نباشد ،معلوم دار است که کار ما با مشکل مواجه است .در
قندوز مشکل اساسی وجود دارد که بخش مهم آن به حضور
والی قندوز بر میگردد».
محمد محقق همچنان هشدار داد که طالبان در حمالت بهاری
شان شکست خوردند ،حاال میخواهند عملیات تابستانی شان
را انجام دهند .اگر ما مسئله امنیت را جدیتر نگیریم ،وضعیت
خرابتر خواهد شد.

معاون دوم ریاست اجراییه هم چنان افزود که« :تحرکات
دشمن در سرپل و ماورای کوکچه نیز در حال جدی شدن
است و ما باید با تمام قاطعیت تحرکات دشمن را سرکوب
کنیم».
عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه نیز از وضعیتی که در قندوز پیش
آمده انتقاد کرد و گفت «:متاسفانه در ماه گذشته در قبال
قندوز کوتاهی جدی صورت گرفته است .چون ما در ماه
گذشته برای کنترول وضعیت قندوز در شواری امنیت بحث
و صحبتهای جدی داشتیم که بر اساس آن عملیاتها باید
به موقع صورت بگیرد ".عبداهلل عبداهلل به وزیر داخله و معاون
وزیر دفاع دستور داد که فورا ً جنرال نورمحمدخان را که
سمت قوماندان امنیه والیت تخار منصوب شده است ،بفرستد
تا آمادگی های الزم برای مبارزه با تروریستان گرفته شود.

همچنان معاون وزیر دفاع در نشست دیروز شورای وزیران
گفت که در هفته گذشته سطح تهدیدات دشمن بسیار بلند
بود ،اما در اکثریت نقاط به استثای دو ولسوالی قندوز دشمن
سرکوب شده است .معاون وزیر دفاع در این نشست گفت
که جنرال مراد علی مراد به قندوز رفته و این بار پالن ما این
است که دشمن را در والیت قندوز صد در صد تصفیه کنیم.
این درحالی است که در دو روز گذشته طالبان توانسته است
کنترول دو ولسوالی چهار دره و دشت ارچی این والیت را
بدست بگیرند و منابع محلی هشدار داده اند که اگر نیروهای
بیشتری به کمک این والیت نیاید ،احتمال سقوط شماری از
ولسوالیهای دیگر نیز وجود دارد و احتمال میرود طالبان
بهزودی بر شماری از ولسوالیهای والیت تخار نیز حمله
کنند.

ولسوالی دشت ارچی والیت قندوز
نیز بدست طالبان سقوط کرد
اطالعات روز :به دنبال سقوط ولسوالی
چهاردره والیت قندوز بدست شورشیان
طالب به روز شنبه ،ولسوالی دشت ارچی
این والیت نیز روز گذشته (دو شنبه،
1سرطان) بدست جنگجویان این گروه
سقوط کرد.
مسئوالن محلی این والیت سقوط ولسوالی
دشت ارچی را تأیید کرده و گفتهاند که
پس از درگیری شدید میان شورشیان طالب
و نیروهای امنیتی کشور ،این ولسوالی به
دست طالبان افتاده است.
به گفتهی نصرالدین سعدی ،ولسوال دشت
ارچی ،درگیری بین دو طرف از یک هفته

بدین سو جریان داشت.
ولسوال دشت ارچی گفته که در جریان
درگیری یک هفتهی میان نیروهای امنیتی
و شورشیان طالب ،آنها خواستار افزایش
نیرو و کمکهای فوری از حکومت
مرکزی شدهاند ،اما تاهنوز کمکی به این
نیروها فرستاده نشده است.
او گفت « :کسی صدای ما را نشنید و ما
مجبور شدیم از ولسوالی بیرون شویم».
همچنان عبداهلل قرلق ،نماینده قندوز در
مجلس سنا با تأیید این رویداد گفت
که پس از سقوط ولسوالی دشت ارچی
نیروهای امنیتی به طرف منطقهی قرلوق

عقب نشینی کردهاند.
از سوی هم تصاویری که از سوی
خبرنگاران ،که برای پوشش خبری
درگیریها به قندوز رفتهاند نشان میدهد
که طالبان تمام شهر را در کنترول خود
گرفته و بیرق این گروه را بر چهارراهیها
برافراشتهاند.
باشندگان والیت قندوز میگویند که
ناامنیهای اخیر در این والیت باعث شده
که صدها خانواده آواره شده و به مناطق
امنتر بروند.
این در حالیست که ناامنیها در هفتههای
اخیر در والیت قندوز به شدت افزایش

یافته و روز شنبه (  30جوزا) ولسوالی
چهاردرهی این والیت نیز بدست شورشیان
طالب سقوط کرد .قندوز در شمال کشور و
در مرز مشترک با کشور تاجیکستان ،داری
شش واحد ولسوالی میباشد که اکنون دو
ولسوالی آن در کنترول گروه طالبان قرار
دارند.
سقوط ولسوالیهای قندوز نشان میدهد
که با گذشت چهارده سال از آغاز
حملههای آمریکا به مواضع گروه طالبان
و پس از مأموریت ضد هراسافگنی ناتو
در کشور ،طالبان همچنان توانایی تصرف
ولسوالیهای کشور را دارند.

انتخابهای غیر از این پرهزینه است .یکی از این انتخابها
این است که هزینههای نیروهای امنیتی افغانستان ،چیزی
در حدود  2میلیارد تا  5میلیارد دالر در سال ،هم چنان
پرداخت شود و جنگ ادامه یابد .در این سناریو ،پیروزی
قطعی حکومت بعید است؛ حتا اگر حکومت اوباما نیروهای
این کشور پس از سال  2016در افغانستان نگهدارد.
گزینهی دیگر برای ایاالت متحده این است که از افغانستان
خارج شود ،کمکها را قطع کند و ظهور دوباره طالبان
در کابل را بپذیرد .در هردو صورت ،ممکن است ایاالت
متحده وسوسه شود و شرط ببندد که منافع متقابل حکومت
افغانستان ،پاکستان و چین در جلوگیری از بی ثباتی
منطقهای سرانجام صلح را به ارمغان خواهد آورد .این کار
یک قمار خواهد بود .بدون موجودیت فشار ایاالت متحده بر
تمام بازیگران ،گفتوگوها هرگز اتفاق نخواهد افتاد و بروز
یک جنگ داخلی تمام عیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این صورت بنیادگرایی رشد خواهد کرد :شواهد اندکی
وجود دارند که نشان بدهند طالبان به صورت
منبع :فارین افیرز
یک جانبه با القاعده قطع رابطه کند یا
نویسندگان:جیمز دوبین
بتواند از فعالیت القاعده یا دولت اسالمی در
و کارتر مالکایشن
افغانستان جلوگیری کند.
برگردان :حمید مهدوی

بخش سوم و پایانی:
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

تفصیل حمالت بر پارلمان

زمان برای مذاکره

چگونه با طالبان گفتوگو شود؟

طالبان چه میخواهند؟
در جمله بازیگران مختلف ،ممکن طالبان بی تمایلترین آنها
به مذاکره باشند .یک جناح میانهرو ،بهشمول اعضای شورای
کویته و رهبران دینی با نفوذ میخواهند به سالها خونریزی
پایان دهند .اما دیگر رهبران طالبان ،از جمله مال اختر محمد
منصور ،معاون فعلی مال عمر ،تندروتر بوده اند .منصور که
شاهد بازگشت طالبان پس از سال  2001بوده است ،باور دارد
که این جنبش شانس پیروزی قطعی در این جنگ طوالنی را
دارد .گزارشهای خبری نشان میدهند که اختالف داخلی
باعث کندی آمدن طالبان به میز مذاکره شده است.
طالبان ،چه میانهرو چه تندرو ،جنگ را متوقف نساخته اند و
نه احتمال آن میرود که قبل از این که گفتوگوها به نتیجه
به نتیجه برسند ،این کار را بکنند.
در سال  ،2014شورای کویته بزرگترین تهاجم شان
در جریان چندین سال راه اندازی کرد ،نیروهای امنیتی
افغانستان را در والیت جنوبی هلمند عقب راند و و بر
والیتهای قندهار ،قندوز و ننگرهار حمله کرد .مخاطبان ما از
درون طالبان میگویند که انتظار دارند در سال جاری و سال
آینده مناطق بیشتری ،از جمله مراکز والیات ،را به تصرف
شان درآورند .اگر پیروزی قطعی در میدان نبرد امکان پذیر
به نظر برسد ،بعید است رهبران طالبان مذاکره کنند .شاید
پاکستان و چین روی طالبان نفوذ داشته باشند؛ اما شورای
کویته مطمئنا در برابر فشار خارجی که آن را خارج از منافع
خود میبیند ،مقاومت خواهد کرد.
اگر طالبان تصمیم شرکت در گفتوگوهای صلح را بگیرند،
پرسش بعدی این است که آنها تا چه اندازه به این گفتوگوها
تن خواهند داد .نظر به گفته برخی از کارشناسان افغانستان،
از جمله توماس رتینگ ،مایکل سمپل و تئو فارل ،ممکن
است طالبان به پذیرش مهمترین شرط از سه شرط ایاالت
متحده برای صلح تمایل داشته باشند :قطع روابط با القاعده.
تعداد زیادی از رهبران طالبان هرگونه تمایل به راه اندازی
جهاد بینالمللی را رد کرده اند و در سال  ،2009شورای
کویته اعالن کرد که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک
کنند ،طالبان به دنبال حمله بر کشورهای دیگر نخواهند بود
و نه اجازه خواهند داد گروههای تروریستی دیگر از خاک
افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتهای شان استفاده کنند.
با این حال ،طالبان این را نیز روشن ساخته اند که صرف در
صورتی که به خواستههای شان از توافق صلح دست یابند،
رسما القاعده را نفی خواهند کرد.
نکته کالنتر دیگر شامل قانون اساسی افغانستان است.
برای بسیاری از اعضای گروه طالبان ،این تقاضا که [قانون
اساسی افغانستان] را بپذیرند ،قابل دفاع نیست؛ چون انجام
این کار آنها را مجبور میکند از مشروعیت ادعای شان مبنی
بر دست نشانده بودن رژیم ،صرف نظر کنند .طالبان همچنین
خواهان انتخاب یک حکومت جدید خواهند بود؛ حکومتی که
در آن انتظار مشارکت دارند .در این مفهوم ،توافق صلح نه
تنها به معنای آتش بس ،بلکه به معنای فرمول بندی دوباره
دولت افغانستان نیز است.
احتماال دیگر تقاضای کالن طالبان خروج تمام نیروهای
ایاالت متحده از افغانستان است .اشغال خارجی ،یکی از
دالیل اصلی جنگ طالبان است .نظر به ادعاها ،نمایندگان
طالبان در نشست قطر ،در ماه میگفتند که تنها پس از خروج
تمامی نیروهای خارجی ،آتش بس را خواهند پذیرفت .با توجه
به اهمیت موضوع ،کمتر تردیدی وجود دارد که موقف اولیه
طالبان در هر گفتوگویی این خواهد بود که تمام نیروهای
ایاالت متحده باید افغانستان را ترک کنند.
البته تندروان طالبان یا حتا تندروان گروههای دیگری چون
داعش ،همیشه میتوانند امور را به دست خود بگیرند .به

گونه مثال ،اگر افراط گرایان مال عمر را بکشند ،گفتوگوها
فرو خواهد پاشید .هرچند دولت اسالمی در حال حاضر در
افغانستان نفوذ اندک دارد؛ اما مرگ رهبری چون مال عمر به
این گروه اجازه میدهد تا برایش جای پا باز کند ،بنیادگرایان
را متقاعد سازد و یک جنگ خشونت آمیزتری را راه اندازی
کند.
جنگ و صلح
روزنهای کوچکی از فرصتها برای دستیابی به توافق از
طریق گفتوگوها باز شده است و ایاالت متحده باید تا زمانی
که میتواند از آن بهره برداری کند .هرچند تمام طرفها
توافق دارند که گفتوگوها باید توسط افغانستان رهبری شود،
حد اقل سه قدرت خارجی چین ،پاکستان و ایاالت متحده
به شکل مستقیم یا غیر مستقیم درگیر خواهند بود .ایاالت
متحده ،به نوبت خود ،میتواند سه گام مستحکمی را در
راستای حفظ تداوم گفتوگوها بردارد:
نخست این که این کشور باید نهایت تالشش را به خرچ دهد
و از پیروزیهای نظامی طالبان در مقیاس کالن جلوگیری
کند .صلح در میدان نبرد آغاز میشود :اگر طالبان مناطق
بیشتری ،به ویژه مرکز والیات ،را تصرف کنند؛ شورای کویته
دلیل کمتری برای چانه زنی خواهد داشت و به این باور
خواهد بود که شکست حکومت افغانستان حتمی است .فصل
جنگ تابستان به طور ویژهای در تصمیم گیریهای طالبان
حیاتی خواهد بود؛ چون رهبری این گروه با توجه به پیروزیها
و شکستها در میدان نبرد تصمیم خواهد گرفت که جنگ
برای شان مفیدتر است یا صلح .بنا براین عملکرد قوی ارتش
به اعتماد به نفس طالبان ضربه جدی خواهد زد و باعث تداوم
روند صلح خواهد شد.
ایاالت متحده و متحدانش باید برای تقویت تواناییهای
ارتش افغانستان به حمایت مالی و مادیاش تا زمان
دستیابی به توافق صلح ،یا احتماال فراتر از آن ،ادامه بدهد.
اوباما در ماه مارچ تصمیم درستی اتخاذ کرد؛ زمانی که به
درخواستهای افغانستان مبنی بر کند ساختن روند خروج
نیروهای ایاالت متحده از این کشور لبیک گفت و وعده
داد که  9800سرباز را تا پایان سال  2015در کشور حفظ
کند .زمانی که مسئله خروج در سال  2016و  2017مطرح
شود ،او باید به همین اندازه انعطاف پذیر باشد .اوباما باید
هم چنان به نیروهای امریکایی عملیاتهای ویژهی محدود و
حمالت هوایی را که هردو به ارتش و پولیس افغانستان مزیت
استراتیژیک میدهند ،اجازه بدهد .از حمالت علیه اعضای
شورای کویته در افغانستان و پاکستان نباید جلوگیری شود.
دوم این که ایاالت متحده باید به غنی و عبدالله در زمینهی
تشکیل یک حکومت منظبط که قادر به روی دست گرفتن
اقدامات اجرایی الزم برای راه اندازی جنگ و کارگزاری صلح
باشد ،کمک کند .تاکنون ،حکومت افغانستان سمبولی از بی
تصمیمی و بی ارادگی بوده است .شش ماه زمان در برگرفت
تا غنی و عبدالله توانستند صرف کابینهی شان انتخاب کنند.
چنین بن بستها ،چه بر سر پستهای کابینه یا سیاست
نظامی ،به شورای کویته جسارت داد .یک حکومت ضعیف
و متالشی شده ،گفتوگوهای صلح را تضعیف خواهد کرد.
ایاالت متحده همراه با دیگر اعضای جامعهی جهانی باید
هم چنان بر دو تیم فشار بیاورد تا به شکل موثرتری با هم
کار کنند.
سومین زمینهای که ایاالت متحده میتواند در آن کمک
کند به پاکستان ربط دارد .واشنگتن باید هرآنچه که توان
دارد برای اطمینان یافتن از این که پاکستان طالبان در میز
مذاکره نگه میدارد ،انجام بدهد .ایاالت متحده در پاکستان
منافع متعدد دارد – از جمله تامین امنیت سالحهای هستهای
پاکستان و کار با اسالم آباد برای ریشه کن ساختن القاعده –
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که این کشور را از تمرکز روی پایان دادن به حمایت پاکستان
از طالبان منحرف کرده است.
خوشبختانه ،خروج نیروهای ایاالت متحده تا حد زیادی یکی
از این منافع را از بین میبرد :وابستگی ارتش ایاالت متحده
به بندرگاهها و جادههای پاکستان برای حمایت حضورش
در افغانستان .واشنگتن باید کمکهای نظامی و ملکیاش
را به توافق پاکستان به حمایت از روند صلح و خودداری از
فراهم کردن پناهگاههای امن برای طالبان مشروط بسازد.
چهارم این که ایاالت متحده باید بپذیرد که توافق موثر صلح
یک قانون اساسی جدید افغانستان را شامل خواهد بود که به
طالبان اجازه میدهد بخش مشروعی از حکومت افغانستان
را تشکیل دهند .در واقع ،واشنگتن باید فرض کند که توافق
[طالبان و حکومت افغانستان] لویه جرگهای را اجازه میدهد
که در آن نمایندگان طالبان ،حکومت افغانستان و جامعهی
مدنی گردهم میآیند تا قانون اساسی فعلی را اصالح کنند یا
کامال یک قانون اساسی جدید بنویسند .در چنین بازسازیای،
آزادیهای مدنی خاص ،به ویژه حقوق زنان ،در معرض خطر
قرار خواهند گرفت .طالبان در رابطه به زنان ،دید عمیقا
محافظه کار دارد .ایاالت متحده باید قبل از هر آتش بسی از
تمام طرفها تعهدی بگیرد که در قانون اساسی جدید حقوق
مدنی فعلی تغییر نخواهد کرد.
ایاالت متحده زمانی میتواند گام پنجم را بردارد که توافقی
حاصل شده باشد .آنگاه ،ایاالت متحده باید نیروهایش را در
افغانستان تا زمانی نگهدارد که بحثها روی قانون اساسی
پایان یافته باشند و به دنبال آن انتخاباتی برگزار شده باشد .اما
حتا زمانی که نیروهای این کشور افغانستان را ترک میکنند،
ایاالت متحده باید نسبت به یک همکاری استراتیژیک با
افغانستان متعهد بماند و به کمک نظامیاش در حد یک
پایگاه ادامه بدهد .در غیر این صورت ،توازن قدرت به نفع
طالبان تغییر خواهد کرد و صلح بی اثر خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان افغانستان باور دارند که جنگ در
چند سال آینده دوام خواهد کرد .آنها عموما توافق دارند
که حکومت افغانستان صرف با تداوم کمکهای اقتصادی
و نظامی ایاالت متحده در قدرت خواهد ماند ،بدون آن
گروههای شورشی آزادانه حکمروایی خواهند کرد .روند صلح
آینده دیگری را رقم میزند ،آیندهای که ایاالت متحده باید با
اراده و صبر دنبال کند .تضمین پیروزی بسیار بعید است -در
واقع ،شانس اندکی برای تضمین پیروزی وجود دارد اما ارزش
تالش را دارد.
انتخابهای غیر از این پرهزینه است .یکی از این انتخابها
این است که هزینههای نیروهای امنیتی افغانستان ،چیزی
در حدود  2میلیارد تا  5میلیارد دالر در سال ،هم چنان
پرداخت شود و جنگ ادامه یابد .در این سناریو ،پیروزی
قطعی حکومت بعید است؛ حتا اگر حکومت اوباما نیروهای
این کشور پس از سال  2016در افغانستان نگهدارد .گزینهی
دیگر برای ایاالت متحده این است که از افغانستان خارج
شود ،کمکها را قطع کند و ظهور دوباره طالبان در کابل را
بپذیرد .در هردو صورت ،ممکن است ایاالت متحده وسوسه
شود و شرط ببندد که منافع متقابل حکومت افغانستان،
پاکستان و چین در جلوگیری از بی ثباتی منطقهای سرانجام
صلح را به ارمغان خواهد آورد .این کار یک قمار خواهد
بود .بدون موجودیت فشار ایاالت متحده بر تمام بازیگران،
گفتوگوها هرگز اتفاق نخواهد افتاد و بروز یک جنگ داخلی
تمام عیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این صورت بنیادگرایی رشد خواهد کرد :شواهد اندکی وجود
دارند که نشان بدهند طالبان به صورت یک جانبه با القاعده
قطع رابطه کند یا بتواند از فعالیت القاعده یا دولت اسالمی در
افغانستان جلوگیری کند.

دیروز دو حمله به جان پارلمان صورت گرفت .یکی تروریستان میخواستند
وکالی پارلمان را نابود کنند ،دیگری حکومت که میخواست پارلمان
افغانستان را از بنیاد ویران کند .هر دوی این حمله به خوبی دفع شد .حملهی
تروریستان را نیروهای امنیتی حکومت و حملهی حکومت را تروریستان دفع
کردند.
تفصیل حمالت :طالبان و مهاجمان گرانبمب تصمیم داشتند تعدادی از وکال
را بکشند ،اما نشد .آنها فکر میکردند که حاال ماه مبارک است و در ماه
مبارک ،محافظان امنیتی پارلمان ،مثل خود وکالی پارلمان ،سست و بیاراده
تشریف دارند .این فرض غلط باعث شد که طالبان در این حمله ناکام بمانند.
مقدار خسارتی که طی این حمله وارد شده قرار ذیل است:
الف -وکالی مونث تا توانستند چیغ و پیغ کردند .چرا؟ این عادت این طبقه
است؟
ب -بیفکری رییس مجلس افشاء شد .انفجار نیرومند پارلمان را به حدی
تکان داد که فضا تیره شد .آقای ابراهیمی گفت برق شارت شده ،نگران
نباشید.
ج -چند عراده موتر سوخت .تعدادی از بیگناهان کشته و زخمی شدند.
د -بعضی خسارات مالی دیگر.
بیرون از این ،تروریستان هیچ تلفات و خسارتی وارد نتوانستند .البته آنها
تصمیم داشتند که وارد بکنند ،نشد .دنیای قدرت را نمیفهمم اما در دنیای
فوتبال ،یک ضرب المثل است که میگوید :حریفت اگر مورچه هم باشد،
باید فیل فرضش کنی! این ضرب المثل ،متاسفانه خیلی دقیق است و تمام
آنهای که قصد رقابت و پیروزی دارند ،باید با این فرض وارد معرکه شوند،
در غیر آن ،با سرنوشت شش مهاجم دیروزی روبرو میشوند .مهاجمانی که
نیروهای امنیتی پارلمان را مثل وکالی پارلمان بیخاصیت و بیاراده فرض
کرده بودند ،فریب اعتماد به سقف خویش را خوردند و در نهایت ،آبروی
شان رفت.
از سوی دیگر ،حکومتی که مشروعیت قانونی آن زیر سوال است ،قصد داشت
پارلمان را که مرکز قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است را از بیخ و
بنیاد نابود کند .میپرسید چطوری؟ با این شرح :مدت کاری پارلمان به سر
رسیده ،بنا ًء مشروعیت قانونی پارلمان زیر سوال است .درست که پارلمان در
این زمینه تقصیری ندارد ،اما کوتاهی حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی،
هم مشروعیت پارلمان را زیر سوال میبرد ،هم زمینهی حملهی دیروزی
را تقویت میکند .سرور دانش به عنوان معاون رییس جمهور و نمایندهی
حکومت ،دیروز به پارلمان رفت که معصوم استانکزی را به عنوان کاندیدای
وزارت دفاع معرفی کند.
سرور دانش کسی است که بمب افتخار پیشنویسی قانون اساسی را به
قبرغههایش آویزان میکند .بدون شک ،یکی از تمایزها و برتریهای او
نسبت به ما ،فهم او از قانون و تفسیر قوانین است .او بیجهت سرور دانش
نیست ،خوب میفهمد .اما از وقتی وارد حکومت شده ،چندان به دانش و
قانون پایبند نیست ،نمیدانم دلیلش چیست؟ شاید اشرف غنی مجبورش
میکند ،شاید هم خودش درک کرده که دانش در این کشور ،بازار ندارد
و کاالی بسیار بسیار لوکس است .حاال که بحث عدم مشروعیت قانونی
پارلمان مطرح است و شایستگی معصوم استانکزی برای وزارت دفاع با
کوهی از ابهام مواجه است؛ آقای اشرف غنی سرور دانش را وارد معرکه
میکند .این تصمیم خیلی آگاهانه است .نقض قانون اساسی توسط کسی که
در تدوین آن نقش اساسی را بازی کرده ،شاهکار است .گرفتن مشروعیت از
پارلمانی که بیرون از زمان مشروعیت خویش به سر میبرند ،مشتی است
به دهان مجلس! پارلمانی که یکی از وظایف اساسی آن ،نظارت بر اجرای
قانون است و باید حساب کارها را از مجریان قانون بگیرد و هیچگاهی و
در هیچ موردی نباید اجازه بدهد که کسی ،حتی رییس جمهور ،قانون را
نقض کند؛ حاال چطور به حکومت اجازه میدهد که در پایان دورهی قانونی،
کاندیدای وزارت دفاع را به مجلس معرفی کرده و از مجلس بخواهد که
برایش مشروعیت قانونی ببخشد؟
هرچند متخصصین حملهشناسی ادعا دارند که اشرف غنی دوست ندارد کسی
از او منزهتر در کشور وجود داشته باشد ،به همین خاطر معصوم استانکزی
را به دست سرور دانش سپرد تا نقض قانون را به پای او بنویسد و چند صبا
بعد به ریش آقای دانش بخندد و بگوید که یادت است چطوری ترا به بازی
گرفتم؟! اما من مطمئنم که آقای دانش تقصیری ندارد و مثل برف پاک و
بیمزه است ،نه طعم ترشی و تلخی دارد و نه هم شیرینی و نمکی!
ن بود تفصیل حمالت دیروز باالی پارلمان .تا حمالت بعدی شما را به اهلل
ای 
پاک و بینیاز میسپارم .شاد و مسرور باشید ،بقیهی برنامههای مضحک را از
طرف حکومت و مخالفین از دست ندهید.
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش چهل و دوم

فمنیستهای سراسر جهان3-
بعضی از زنان ساکن آن مناطق ،سازمانهایی
برای رسیدگی به مشکالت اساسی و ضروری
خود ترتیب داده بودند :اتحادیههای ساکنین،
آشپزخانههای عمومی ،سازمان مصرف کنندگان و
گروههای حقوق بشری .فقر ،مراقبتهای بهداشتی
ضعیف و سقط جنینهای غیر بهداشتی ،منجر
به باالرفتن نرخ مرگ مادران میشد( .نرخ مرگ
مادران ،در بولیویا  390و در پرو  265در هر
 100000تولد تخمین زده شده بود) .در بعضی
کشورهای آمریکای التین ،سقط جنین حتا زمانی
که برای حفظ جان مادر ضروری بود ممنوع شده
بود .اما در پِرو ،علیرغم حضور دولتی مستبد ،یک
«وزارت زنان» ایجاد شد ،همچنین یک وکیل
عمومی برای زنان تعیین شد و قوانینی علیه خشونت
خانگی تصویب شدند.
از دهۀ  1970به بعد ،در سائوپائولو ،تمرکز جدیدی
بر مسایل بهداشتی وسالمت وجود داشت .زنان
برای استریل کردن آب ،و راههای شناسایی و
جلوگیری از بیماریهای کودکان آموزش داده
شده بودند؛ توصیههای کنترل بارداری در دسترس
قرار گرفت؛ گروههایی برای ارائۀ حمایت متقابل
برای به راه انداختن طرحهای تعاونی درون
اجتماعات تشکیل شدند و تبلیغ و تالش برای
خانه سازی بهتر جریان داشت .در دهۀ ،1980
«جنبش زنان کارگر روستایی» توسط زنان در
سرتائو ،منطقهای فقیر و بی آب در شمال برزیل،
تاسیس شد .زنان که بهعنوان کارگران کشاورز تنها
نصف دستمزد مردان به آنها داده میشد ،برای
شامل شدن در برنامههای مقابله با خشکسالی
مبارزه میکردند .آنها موفق شدند برای شرکت در
کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در شهر پکن در
 ،1955پول جمع آوری کنند.
قانون اساسی  1988برزیل که حداقل متن
تاثیرگذاری داشت ،عالوه بر مسایل دیگر ،مزد
برابر ،مرخصی زایمان طوالنی مدت برای زنان
و تعیین حداقل دستمزد را تضمین میکرد .اما
– از آنجا که بسیاری زنان ایدۀ اندکی برای احراز
حقوقشان داشتند -سازمانی به نام «تمیس» برای
آموزش زنان تاسیس شد .آنها تا آنجا پیش
رفتند که یک پروژۀ خلبانی و یک ایستگاه پلیس
که تنها قضایای تجاوز و خشونت را رسیدگی
میکرد راه اندازی کردند که به سرعت با ایجاد
مراکز مشابه دنبال شد .همچنین از  ،1975یک
«جنبش ملی کودکان خیابانی» و گروههای زنان
آغاز به فعالیت کردند که تالش داشتند کمکهای
پزشکی ،تحصیلی و حقوقی به میلیونها کودکی
که زندگیای دشواری را پیش میبردند ،در مقابل
تجاوزهای جنسی آسیب پذیر بودند و اغلب
توسط پلیس با آنها بدرفتاری میشد ارائه کنند.
عالوه بر این ،زنان سیاه پوست در برزیل نیز در
مورد دشواریهایی که بهطور خاص بر آنها تحمیل
میشد با صراحت سخن میگفتند :خشونتهای
نژادی به انواع مختلف ،سیاستهای بهداشت
عمومی و تبعیض در بازار کار.
در  ،1975ملل متحد یک «کنفرانس بین المللی
سال زنان» را در مکزیکو سیتی برگزار کرد و
فمنیستها را از سراسر جهان گرد هم آورد.
زنان از سال  ،1981از سراسر آمریکایی التین و
کارائیب ،هر سه سال در جلساتی منظم «برای ایجاد

همبستگی ،تدبیر فرمهای نوآورانۀ اعمال سیاسی،
گفتمانی دقیق با طرح استادانه برای به چالش
کشیدن سرکوبهای جنسی و محرومیتهایی
براساس جنس» مالقات میکردند .این جلسات
هر بار در کشورهای مختلفی برگزار میشد :کلمبیا،
پِرو ،برزیل ،مکزیک ،آرژانتین ،السالوادور و
شیلی.
بعضی زنان احساس میکردند که احزاب چپ
تمایل به بی اعتبارساختن فمنیسم بهعنوان محصول
بورژوازی و امپریالیست دارد؛ در حالی که احزاب
راست و کلیسا با آن بهعنوان تهدیدی برای
ارزشهای خانوادگی مسیحیت مبارزه میکردند.
گفتوگوها در این مالقاتها اغلب با هیجان،
اشتیاق و خشم همراه بود .شرکت کنندگان ،مانند
دیگر فمنیستهای کشورهای التین ،عالقمند
به حقوق برابر و توزیع اقتصادی مجدد بودند اما
همچنان مسایل چالش برانگیز دیگری که به باور
آنها اغلب نادیده گرفته میشد مطرح میکردند:
خشونت خانگی ،آزارهای جنسی ،تجاوز در
قالب ازدواج .در حقیقت ،برخی از فمنیستهای
آمریکای التین معتقدند که مهمترین دستاورد
آنها ،یک سری قوانین برای مجازات خشونت علیه
زنان بوده است .در برزیل ،گروههای زنان برای
بنیاد نهادن «شورای حمایت از زنان» به دولت فشار
میآوردند که در نهایت دادگاه عالی را متقاعد کرد
به غلبه بر رای هیئت منصفهای متشکل از مردان ،که
مردی را که همرش را کشته بود تبرئه کرده بودند.
آنها بحث میکردند که «در چنین جرایمی ،آنچه از
آن دفاع میشود ،ناموس نیست ،بلکه خودستایی و
تکبر مردی است که همسرش را جزو دارایی خود
میداند».
ترتیب دهندگان این مالقاتها ،در طول سالها،
بهمنظور شامل کردن بیشترین تعداد زنانی که
امکانش وجود داشت ،برای واردکردن گروههایی
برخاسته از مردم عادی تالش میکردند (با این
توجیه که هرزنی که خود را بهعنوان یک فمنیست
در نظر بگیرد ،یک فمنیست است) .در سراسر
دهۀ  ،1990آنها آغاز به برقراری روابط خارجی
کردند .فمنیستهای سراسر آمریکای التین
برای گردآوری زنان برای بحث و گفتوگوهای
پیش از «کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان در
 »1955تالش میکردند ،با این حال ،مجبور بودند
تا با مشکالتی دیگر نیز درگیر شوند .آنها مجبور
بودند بپذیرند که نابرابریهای طبقاتی ،نژادی و
گرایشهای جنسی ،نقطۀ مرکزی –و بغرنج -هر
تحلیل فمنیستی هستند .زنان سیاه پوست از 16
کشور آمریکای التین و کارائیبی با هم برای آماده
سازی سندی برای کنفرانس بیجینگ مالقات
کردند.
در اواخر قرن ،زنان جوانتر ،تعدادی از فعالین
سابق دانش آموزی ،دیگران برخاسته از برنامههای
فمنیستی دانشگاهی ،بیشتر به جنبش عالقهمند
میشدند و اغلب ،احتماال براساس طبیعتشان،
نسبت به بزرگترها منتقد بودند .آنها بر این دیدگاه
پیشگامانۀ سابق که «تنوع» را به رسمیت میشناخت
و حتا آن را تجلیل میکرد ،حمله میکردند .آنها
بحث میکردند که این باور ،نسخهای ابتدایی از
پلورالیسم است و اغلب همانگونه که داللت بر
عدم پذیر نابرابری دارد ،اجازۀ شناخت صحیح و
دقیق دیگران و تجربیات آنها را نیز نمیدهد.

احتمال شکست استراتیژک امریکا
در افغانستان
دیدار مرشقی

شوربختانه سیاست امروز در عرصه جهانی بر اساس منفعت
و سود جویی استوار است .علم برداران سیاست جهانی از
ترفندها و ابزارهای متفاوت و حتا متضاد در گسترش حوزه
نفوذاش استفاده مینمایند .ایاالت متحده امریکا در حوزه
توسعه نفوذاش نسبت به سایر ممالک دنیا دست باز و باالیی
دارد .این کشور در نیمههای قرن بیست در جنگ جهانی
دوم ،از یک انزوایی خود خواسته برون شد و در موارد مختلف
حرف نخست را در سیاست و جنگ زد .ایاالت متحده امریکا
بارها حریف جنگ سرداش را در میادین نبرد جنگ سرد و
گاهی جنگ گرم کشورهای مختلف شکست داد و خود در
ویتنام شکست خورد و در کوبا عقب نیشنی از تندروی را
پذیرفت .در عوض امریکا و کشورهای همسوی اروپاییاش
پیشرفت چشمگیر در عرصه سیاست داشتند و توانستند دست
شوروی سابق را در کشورهای اروپایی شرقی ببندند .اتحاد
جماهیر شوروی که در برابر پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو)،
پیمان ورشو را با کشورهای اروپای شرقی و بلوک شرق
کمونیزم به وجود آورده بود ،نتوانست در برابر طرح مارشال
و سیاست توسعه طلبانه غرب مقاومت بیاورند .امریکا در این
میادین برگ برنده را به دست آورد .این کشور بعد از جنگ
سرد (به باور این قلم این جنگ حاال به شکل دیگرش هم
چنان ادامه دارد) و در آغاز قرن بیستویک وارد جنگ و
نبرد در یک کشور عقب مانده و فالکت زده گردید .به نظر
میرسید امریکا ،برای حضورش در این کشور که دارایی
موقعیت ژئو پولتیک خوب ،سالها برنامه ریزی نموده بود
و توانست نسبتا به آسانی آن را تصرف نماید .این کشور
آشوب زده افغانستان بود که در آن زمان گروه متحجر و
بدوی به نام طالب بر آن حکومت داشت .طالبان شکست
خورد و جامعه جهانی در یک همسوی کمتر سابقه دار در
افغانستان حضور یافتند .این حضور جامعه جهانی و در رأس
آن ایاالت متحده امریکا با شعار نابودی تروریزم و تشکیل
دولت دمکراتیک همراه بود .اما از همان ابتدا به نظر میرسید
که امریکا به سادگی افغانستان را ترک نخواهد کرد و دوست
دارد که برای حضور بیشتر در آسیا ،در قلب آسیا جای پای
داشته باشد .جنگ امریکا با تروریزم و طالبان مدام با اما و
اگرها در مواجهه بود .گاهی حتا از کمکهای امریکا به گروه
طالبان حرف به میان میآمد و گاهی نیز از سیاست مدارا و
دو گانه این کشور انتقاد میگردید .جنگ امریکا از دیدگاه
مردم افغانستان جنگ با طالبان و به قول خود امریکاییان با
ترورزیم تا هنوز نقل مجالس میباشد .اما هر چه بود امریکا
بعد از سیزده سال تصمیم به خروج نیروهایش گرفت در
عین زمان خواهان پیمان استراتیژیک و امنیتی با افغانستان
شد .پیمان استراتیژیک با امریکا در حکومت حامد کرزی به
آسانی امضا شد .اما رییس جمهوری پیشن که در نخست با
آنها همسو به نظر میرسید بر خالف تمام وعدههای خود به
حرف مردم در لویه جرگه مشورتی وقع قایل نشد و پیمان
امنیتی را با ایاالت متحده امریکا امضا نکرد .باالخره این
پیمان در آغازین روزهای حکومت اشرف – عبداهلل به امضا
رسید.
موضوع بحث من در این مقاله این است که ایاالت متحده
دیدگاه استراتیژیک و عمیق به قضایای منطقه و جهان دارد
و حضوراش در افغانستان نمیتواند مقطعی باشد .دیدگاه
استراتیژیک امریکا در گیرو منافعاش در جهان است ،در

حالیکه شناخت امریکا از جامعه و مردمان کشورها در
بسیاری از موارد ناقص و ناکارا بوده است .این فقدان جامعه
شناختی امریکا از جوامع که در آن حضور دارد به صورت
خودکار شکست امریکا را زمینه سازی میکند .امریکا با
امضای پیمانهای استراتیژیک و امنیتی با افغانستان ،که
با مخالفت ایران و پاکستان همراه بود ،در تالش حضور
دوامدار در افغانستان است .اما به نظر میرسد که اگر در امر
بازی سیاسی در افغانستان تجدید نظر نکند احتمال شکست
استراتیژیک این کشور وجود دارد .امریکا در طول سیزده
سال گذشته و حتا قبل از آن ،قسمی که الزم بود نتوانست
افغانستان و مردم این کشور را به خوبی بشناسد .سیاست
امریکا در افغانستان از سوی برخی حلقات امریکایی-
افغانی البی گری میشود که در بافتهای اجتماعی جامعه
افغانستان دید بیطرفانه ندارند .به طور نمونه امریکا و در
کل جامعه جهانی ،بیشتر بودجه انکشافی را در نقاطی از
افغانستان به مصرف رساندند که کمترین ارزش را به
دموکراسی و آزادیهای مدنی داده اند .امریکا با تصور اشتباه
از اینکه گرایش ایدئولوژیک یک بخش از جامعه با ایران
گرایش سیاسی آنها نیز می باشد ،و گرایش سیاسی بخش
دیگر از جامعه با روسیه ،کشورهای آسیایی میانه و ایران ،به
این نقاط کمترین هزینه و سرمایه گذاری را داشته اند .از
آنجایی که عدم توجه و تمرکز ایاالت متحده در امر بازسازی
و نوسازی در قسمتهای مرکزی افغانستان و برخی از نقاط
شمال کشور با تصورات نادرست همراه بوده است ،این خود
سبب شده است که این مردمان به خودی خود آهسته آهسته
دید بدبینانه در مورد ایاالت متحده پیدا نمایند .از سوی دیگر
بخشی از جامعه که تمرکز ایاالت متحده در آن بوده است،
به صورت خودکار از حضور یک کشور خارجی و غیر مسلمان
بیزار اند .همچنان به نظر میرسد که نیروهای امریکایی در
بعضی از موارد اشتباهات جنگی را نیز مرتکب شدهاند که
خود زمینه بیزاری این مردم را به وجود آورده است .برداشت
امریکا از واقعیت اجتماعی افغانستان در گیرو شناخت آنها از
مراجع امریکایی – افغانی است که سوگمندانه در مسایل
افغانستان جانب بی طرفی را مراعات نمینمایند .نمونه این
نوع انتقال شناخت به جوامع غربی در کنفرانس بن اول نیز
اتفاق افتاد.
به همین طریق مردم هزاره و مردم شمال کشور که از
گروههای قومی مختلف میباشند ،در مدت حکومت حامد
کرزی از خود بیشترین بردباری و گرایش به ارزشهای مدنی
را نشان داده اند .اما حکومت ایاالت متحده و جامعه بین
المللی هیچ زمان به مشکالت و چالشهای آنها توجه نداشته
اند و کمترین بودجهی توسعهای به آنها اختصاص داده شده
است .به طور نمونه بخش از مناطق مرکزی و مناطق شمال
شرقی افغانستان در سیزده سال گذشته کمترین بودجهی
توسعهای در بودجه ساالنه توسعه دولت داشته است .والیت
دایکندی که از مناطق هزاره نشین و مرکزی میباشد هنوز
یک کیلو متر سرک پخته ندارد .در برخی موارد وقتی از
نامتوازن بودن بودجه توسعهای در مجلس نمایندگان بحث
صورت می گرفت ،نمایندگان حکومت به صراحت اعالم
میداشتند که این کمکها طبق میل خود کشورهای تمویل
کننده به مصرف میرسد در غیر آن کمک نمیکند .این
نوع کمکها که دید بی طرفانه در آن دخیل نباشد شکاف

ایاالت متحده در رأس و سایر
کشورهای کمک کننده ،اگر در
صدد حضور دوامدار خود در
افغانستان و منطقه اند ،الزم
است که دیدگاه برابر با تمام
شهروندان افغانستان داشته
باشند و از آزادی و برابری و
حقوق مردم بدون رنگ و رخ
شان دفاع نمایند .برای این که
افغانستان گذاری به یک جامعه
قانون مدار و با ارزشهای مدنی
عرض وجود نماید ،کمکهای
جامعه جهانی در ضمن که
ضرور پنداشته میشود باید
غیر جانبدارنه و متوازن
باشد .اگر جامعه جهانی در
کل و ایاالت متحده در رأس آن
نتواند دیدگاه فراگیر در برابر
مردم افغانستان داشته باشند،
احتمال شکست استراتژیک
امریکا در هر نقطه افغانستان
خارج از تصور نیست.
اجتماعی بیشتر شده ،در درون افغانستان سبب ایجاد بدبینی
نسبت به دولت و کشورهای تمویل کننده میگردد .اگر هر
کشوری تمویل کننده در افغانستان نتواند جانب بی طرفی
را بگیرد از نظر افکار عامه امریکا مسئول آن است .به طور
نمونه کودکان مناطق آرام و مدنی اندیش ،چون دایکندی،
که در زیر نور خورشید به تحصیل بپردازد و یک بخش
دیگر هر روز مکتباش توسط طالبان ویران شود و فردا
دوباره بازسازی شود ،چگونه ممکن است در آن والیت نفوذ
گروههای رادیکال را محدود و گرایش به ارزشهای مدنی
و جامعه دموکرات را توسعه بخشید؟ ایاالت متحده در رأس
و سایر کشورهای کمک کننده ،اگر در صدد حضور دوامدار
خود در افغانستان و منطقه اند ،الزم است که دیدگاه برابر با
تمام شهروندان افغانستان داشته باشند و از آزادی و برابری و
حقوق مردم بدون رنگ و رخ شان دفاع نمایند .برای این که
افغانستان گذاری به یک جامعه قانون مدار و با ارزشهای
مدنی عرض وجود نماید ،کمکهای جامعه جهانی در ضمن
که ضرور پنداشته میشود باید غیر جانبدارنه و متوازن باشد.
اگر جامعه جهانی در کل و ایاالت متحده در رأس آن نتواند
دیدگاه فراگیر در برابر مردم افغانستان داشته باشند ،احتمال
شکست استراتژیک امریکا در هر نقطه افغانستان خارج از
تصور نیست.
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بنیادهایلرزانافغانستان

حکومت افغانستان در سراشیبی سقوط قرار دارد -آیا میشود کاری
کرد تا از سقوط جلوگیری شود؟
منبع :الجزیره

از آغاز  23ماه جون ( 2سرطان) تمام نهادهای عمدهی دولت
افغانستان مشروعیتش را بر اساس قانون اساسی از دست
میدهد .دورهی قانونی پارلمان افغانستان به تاریخ  1سرطان
پایان مییابد .اما به خاطر ناکامی دولت افغانستان در برگزاری
انتخابات در ماه اپریل گذشته (ماه ثور) ،پارلمان جدیدی وجود
ندارد که جاگزین پارلمان کنونی شود .بخش اجرایی دولت که
توسط حکومت وحدت ملی رهبری میشود ،نیز مبنای قانونی
ندارد .این حکومت جدید برآمده از یک سازش سیاسی است
نه یک روند رسمی انتخاباتی.
دادگاه عالی ،دادستانی کل و کمیسیون نظارت از تطبیق قانون
اساسی همه اکنون توسط سرپرستها اداره میشوند .بحران
رعایت قانون اساسی این کشور در زمانی فراگرفته که حملههای
بهاری طالبان در سراسر کشور تهدیدهای جدی امنیتی را خلق
کردهاند .برعالوهی تمام این بنیادهای پیشاپیش لرزان ،رکود
اقتصادی رو به وخامت این کشور ،بحرانهای قانون اساسی،
سیاسی و امنیتی را هر روز بدتر میسازد.
در کنار اینها ،مناسبات خارجی افغانستان در حال بیرون شدن
از حالت توافقی و اجماعی و تبدیل شدن به مناسبات جهتدار
و قطبی قرار دارد .اکنون ایران ،روسیه ،هند ،کشورهای آسیای
میانه و حتا چین فکر میکنند که کابل یک شریک باثبات و
قابلاعتماد نیست.
ایاالت متحده خونسرد است و دیگر حامد کرزی که با تأمل و
حسابشده گام برمیداشت و گاهی بر آنان خشمگین میشد،
رهبری دولت را در دست ندارد .این در حالیست که بریتانیا،
عربستان سعودی و پاکستان به خاطر موفقیت سیاسی فرد
دلخواه شان ،اشرف غنی ،کف میزنند.
در این میان ،رییس اجرائیه ،عبدالله عبدالله ،فقط از تجمل و
نمایش دفترش راضی به نظر میرسد.
چالشهای متعدد
فروریزی نظم سیاسی افغانستان که موجی از چالشهای
اقتصادی ،محیطزیستی و امنیتی بر آن افزوده شده ،برای
بسیاریها در این کشور هراس فزایندهای خلق کرده است.
بیثباتی کنونی ریشه در معاملههای نخبگان سیاسی افغانستان
در پشت درهای بسته و بازیگران خارجی دارد که خواست
مردم افغانستان را هیچ در نظر نمیگیرند .رییس جمهور پیشین،
حامد کرزی ،با مهارت تمام روند انتخاباتی را دستکاری کرد
و انتخابات  2014افغانستان سر انجام تبدیل به ستیزهای میان
یک آرمان دموکراتیک و امتیازطلبی و ترجیحدهی قومی شد.
باوجود حضور گسترده و دلیرانهی مردم افغانستان ،امتیاز
و برتریطلبی قومی صحنه را تاریک کرد .در عقب چنین
صحنهای اهداف جیواستراتژیک پاکستان ،کشورهای عربی

برگردان:جواد زاولستانی

نویسنده :داوود مرادیان

خلیج ،بریتانیا و ایاالت متحده قرار داشت .بهرهی این سناریو
به غنی میرسید.
با آنکه منافع بریتانیا و ایاالت متحده دقیقا با هم همنوا نیستند،
به نظر میرسد که بریتانیا در رابطه به مسایل افغانستان تبدیل به
یک کارشناس منطقهای شده است .از نگاه بریتانیاییها ،برخی
از عوامل در صحنهی بزرگتر منازعهی افغانستان نقش دارند.
این عوامل شامل حضور در حال کاهش پاکستان در افغانستان،
بیرون ماندن طالبان از قدرت و نزاع توازن قدرت بین گروههای
قومی و قبیلهای افغانستان میگردد.
با توجه به این ارزیابی ،قبیلهی غلزی پشتون که طرفدار غنی
هستند ،به مثابه قبیلهای نگریسته میشود که به احتمال میتواند
کشور را باثبات سازد .آنان هم طرفدار گفتوگوی علنی با
مقامهای پاکستانیاند و هم طرفدار گفتوگو با رهبری طالبان
در افغانستان .این نگاه به قبیلهی غلزی به مثابه عامل باثبات
سازنده در کشوری پر هرج و مرج ،دلیل حمایت قویای
بریتانیا از غنیست .غنی یک پشتون غلزی است در حالیکه
کرزی یک پشتون درانی است.
جلوگیری از به هم خوردن نظم سیاسی افغانستان ،فقط
زمانی ممکن است که بتوانیم نواقص شخصیتی غنی ،انتخاب
سیاستگذاریها ،مهارتهای سیاسی و روند به افزایش منزوی
شدن داکتر عبدالله ،رییس اجرائیهی حکومت وحدت ملی را
شناسایی کنیم.
غنی آشکارا ،قومی و قبیلهای عمل میکند و شکست اصلی
او در ایجاد یک فرایند دموکراتیک ،با تکرار اشتباهاتش مانند
رویکرد خام او با پاکستان و مبارزهی گزینشی با فساد ،و نزاع رو
به افزایش او با حامد کرزی و رهبران پیشین مجاهدین ،و نگاه
او به کشور به مثابه امالک شخصیاش ،او را بیشتر در نزد مردم
منفور ساخته است.
بدون توجه به اینکه مشکالت همچنان پا بر جااند ،افغانستان
به شدت با فقر دست و پنجه نرم میکند ،از نهادهای ضعیف و
نهادینهنشده دولتی رنج می برد .ترس از جنگ قریب الوقوع و
نیز جنبش ایدیولوژیک تروریستی با کمک مافیای مواد مخدر
و فساد اداری فراگیر ،هر روز عمیقتر و گستردهتر میشود.
چالشهایی به این گستردگی و پچیدگی ،ممکن نیست که به
سادگی توسط یک فرد سریعا رفع گردد و التیام یابد.
فرایند فراگیر سیاسی
برای پیشرفت ،اولویت اصلی غنی این است که او باید در
پی جبران خطاهایش باشد و با طرح ابتکارهای جدی برای
اصالح نظام انتخاباتی و به کارگیری یک فرایند سیاسی فراگیر
به خصوص در میان گروهای اجتماعی ناراضی ،باید حمایت
مردم را جلب کند .در عرصهی سیاسی ،نیز ،غنی باید خطرهای
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برای
بهتر
شیوهی
جلوگیری از سقوط رژیم در
افغانستان تغییر رفتار رژیم
است؛ در غیر آن ،خود رژیم
باید تغییر کند .در مقایسه با
سرنگونی کل نظام حکومت
کنونی ،ایجاد یک حکومت
موقت ش ّر کمتری در پی
خواهد داشت .تغییر رهبری
باالرتبهی حکومتی باید
شبیه تغییر رهبری در میان
سهامداران یک شرکت بزرگ
صورت گیرد و این تحول،
از تغییرات پر هرجومرجی
انقالبی بهتر است.
بدبختانه ،با وجود رهبری
کنونی دولت و نهادهای
دولتی ،حکومت مؤقت
اساس قانونی نخواهد
داشت .اما این حکومت
موقت احتمالی ،کمتر از
رژیم کنونی تنفرآمیز،
منزوی و تفرقهانگیز
خواهد بود .یگانه وظیفهی
حکومت موقت این باشد
که با برگزاری انتخابات
سراسری مشروعیت را به
نظام بازگرداند و حکومت
را در مسیر قانون اساسی
هدایت کند.

ناشی از قطب بندی منطقهای ،اهداف جیواستراتژیک
مغرضانهی پاکستان را شناسایی کند.
برقراری روابط حسنه با پاکستان پایان یک روند طوالنی
گفتوگوهای جدی و ساختارمند بین دو کشور را رقم خواهد
زد که هدف آن باید فایق آمدن بر ضعفهای ساختاری
افغانستان باشد و جلو اهداف توسعهطلبانه و فرصتطلبانهی
پاکستان را بگیرد.
گزینهی دیگر به جای سقوط قریبالوقوع حکومت ،با
پشتکار و جدیت باید توسط کسانی در پیش گرفته شود که
در یک افغانستان باثبات نقش بهتری میتوانند داشته باشند.
خوشبختانه ،در عقب هدف مستحکم و محفوظ نگهداشتن
ثبات سیاسی افغانستان ،متحدان و سرمایههای زیادی در داخل
افغانستان وجود دارند .با وجود نارضایتیهای عمیق از از
حکومت کنونی ،مردم افغانستان از نظم سیاسی پساطالبان به
شکل گستردهای حمایت میکنند.
حتا در زمانی که با چالشهای عظیمی مواجهاند ،نیروهای
امنیتی ملی افغانستان ثابت کردهاند که مقاوم ،کارآمد و
توانمند هستند .عناصری در درون ساختار دولتی و فضای
سیاسی آن ،مانند رسانهها و جامعهی مدنی ،به پختگی قابل
توجهی رسیدهاند .شریکان جهانی و منطقهای کافی برای یک
افغانستان قوی از نگاه سیاسی و اقتصادی وجود دارند و این
حمایتکنندگان اجازه نخواهند داد که نظم در کابل از هم
بپاشد.
شیوهی بهتر برای جلوگیری از سقوط رژیم در افغانستان تغییر
رفتار رژیم است؛ در غیر آن ،خود رژیم باید تغییر کند .در
مقایسه با سرنگونی کل نظام حکومت کنونی ،ایجاد یک
حکومت موقت ش ّر کمتری در پی خواهد داشت .تغییر رهبری
باالرتبهی حکومتی باید شبیه تغییر رهبری در میان سهامداران
یک شرکت بزرگ صورت گیرد و این تحول ،از تغییرات پر
هرجومرجی انقالبی بهتر است.
بدبختانه ،با وجود رهبری کنونی دولت و نهادهای دولتی،
حکومت مؤقت اساس قانونی نخواهد داشت .اما این حکومت
موقت احتمالی ،کمتر از رژیم کنونی تنفرآمیز ،منزوی و
تفرقهانگیز خواهد بود .یگانه وظیفهی حکومت موقت این
باشد که با برگزاری انتخابات سراسری مشروعیت را به نظام
بازگرداند و حکومت را در مسیر قانون اساسی هدایت کند.
سرپیچی نخبگان افغانستان از تسلیم شدن به سیاست
دموکراتیک و سرپیچی کردن قدرتهای خارجی از احترام
به حاکمیت افغانستان ،هردو ،سبب تقویهی بحران افغانستان
خواهند شد .فقط پس از رفع این چالشهاست که ما قادر
خواهیم شد چراغ سبز را در انتهای تونل ببینیم.

یادداشتهایسخیدادهاتف
در فواید فهم سریع
بعضی ملتها یا اصال نمیفهمند یا آن قدر دیر میفهمند
که سوژهی فهم شان کامال از دنیا رفته است .مثال یک نفر
وسیلهیی آهنی آورده به نام «خیشاخیش»و قیمت باالیی
هم رویش گذاشته .میپرسی این چیست؟ میگوید:
« با این سنگ را تشخیش میکنند» .میپرسید تشخیش
چیست؟ میگوید « :همین که سنگ را پنقچقمق میکنند
دیگر».
مالحظه میکنید که این برادر یک چند هزار سال دیرتر
وارد بازار شده و خبر هم ندارد که از وقتی که زبان دری
عزیز مورد تهاجم فارسی قرار گرفته دیگر مردم پنقچقمق
را نمیفهمند و به جای آن «اون روی سگمو باال نیار» را
استفاده میکنند.
حاال قصهی شیرین انتحار است .میگویند مقامهای
امنیتی مدتها پیش اطالع داده بودند که انتحاریها بر
پارلمان کشور حمله میکنند .این تعجبی ندارد .اکنون
که کفایت و قابلیت افسانهیی نهادهای امنیتی افغانستان
همهی جهان را انگشت به زیر دندان کرده ،این چیزها
را میتوان به حساب هنرمندیهای غیرجدی امنیت ملی
گذاشت .یعنی همان «این که چیزی نیست ،ما از درون
دسترخوان شان هم خبر داریم» .ولی این قدر زود از ماجرا
اطالع یافتن هم خوب نیست .چرا که تا زمان وقوع انتحار
فکر آدم طرف چیزهای دیگر میرود و فراموش میکند که
انشاءالله قرار است به تاریخ پنجم ماه آینده تروریستها
وارد پارلمان شوند و همه را بکشند .نه به آن دیری دیر و نه
به این زودی زود .مثال دیگرش همین تراشیدن سر استادان
بود .گفته میشود دو نفر از استادان یک دانشگاه در غزنی
سر یک مسئلهی بغرنج فلسفی با جمعی دیگر از استادان
همان دانشگاه اختالف نظر پیدا میکنند و خبر این اختالف
به گوش امنیت ملی میرسد .چند نفر از افراد امنیت دچار
یک شک چند هزارساله میشوند و از همدیگر میپرسند
که اینجا شهر غزنی است یا اسپارت یا آسور؟ بعد ناگهان
متوجه میشوند که وقت شان ضایع میشود .این است
که میروند سر آن دو استاد را میتراشند تا مایهی عبرت
بقیهی هخامنشیان شود.
این طوری خوب نیست .به نظر من ،باید یک کورس
بگذارند و در آن سعی کنند که دامن امنیت ملی را از
آیندههای دور و گذشتههای بعید جمع کنند و به افراد این
سازمان یاد بدهند که بر زمان حال متمرکز شوند .مثال الزم
نیست امنیت ملی ما ما را از انتحارهای نوزده سال بعد
مطلع کند و در موردش پنجصد صفحه اطالعات جزئی
بدهد .از آن سو ،الزم نیست که وارد قضایای مربوط به سه
هزار سال پیش شود و سر استادان را بتراشد .بهتر است
فعال تمام تمرکز خود را بر سلسلهی «سنگین واسکتان»
بگذارد و اگر گاهی میخواست به «موی باب» بچسپد،
بیشتر غم ریش را بخورد نه موی سر را.
البته میدانم که طبق معمول کسی به من گوش نمیدهد،
تا وقتی که کار از کار گذشته باشد.
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Barry Salaam
مذاكرات صلح ميان حكومت وحدت ملى و برادرانِ
طالب ،همين لحظه در پارلمان كشور به شدت جريان
دارد .از تلفات انسانى اين مذاكرات مخلصانه تا هنوز
خبرى در دست نيست اما گفته مىشود كه خانهء ملت
آتش گرفته و ديوارهايش در حال فروريختن است؛ كه
نشانهء پيشرفت خوب در گفتوگوها مىباشد.
جا دارد از جاسوسان عزيز و شناخته شدهء مان ،كه با تعهد فراوان زمينهء اين مذاكرات را
همچون گذشته فراهم کردند سپاسگزارى كنيم و براىشان موفقيتهاى مزيد تمنا كنيم.
محل برگزارى دو ِر بعدى گفتوگوهاى صلح را عجالت ًا اعالم نمىكنيم تا از خوشى زياد
سكته نكنيد!


الیاس نواندیش

س گفت :نرتسید برق شارت کرده.
رئی 
فرماند ه پولیس کابل گفت :به زودی مهاجامن را از
پا در میآوریم.
شیخ رسو ر ده بار گفت :الهم صلی علی محمد و آل
محمد؛ باز تکرار کرد :پناه میبرم به غنی ،پناه میبرم

به غنی و...
ل عکس سِ لفی گرفت و نوشت :شکر خدا با همکارانم سامل هستیم و هیچ آسیبی
وکی 
برای ما نرسیده.
خربنگا ر نوشت :مهاجامن در ساختامن مقابل پارملان سنگر گرفته و تیر اندازی میکنند.
نف ر وکیل نوشت :همین اکنون در کنار وکیل صاحب فالنی هستم ،شکر خدا بخیر
گذشت.
بقیه سکوت کردند و یا هم از شدت صدای انفجار غش.
«مرگ» رسبازی بود که از جان وکیل دفاع کرد و شیخ
ِ
در این میان ،آنچه نگفته ماند
رسور را زنده از محل حادثه بیرون کرد .با کامل احرتام ،حتا دستی به اندام لطیف و
نرم و مالیم وکیل صاحب نزد ،وکیل را از در عقبی بیرون کشید و خودش در برگشت
گلوله خورد و جان داد.
ن با صدای بلند خواهد گفت :الله و اکرب و ...
شام امروزمؤذ 
در خطبه منازش خواهد گفت :بشتابید به سوی فالح و رستگاری ،روزه بگیرید و به
بهشت نزدیک شوید.
ن امشب به زنش خواهد گفت :امشب گرسنه بخوابیم ،کار نبود ،رس چوک
کراچیوا 
دانش دولت به پارملان میرفت ،یک گَ رمپس شد و بس ،هیچ کار
را تعطیل کردندِ ،
نکردم ،گرسنه هستم.
رسانهها خواهند نوشت/گفت :تا هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را به
عهده نگرفته است.


Kabul Taxi

آه قُم ،دمل برايت تنگ است
ييك زنگ زد :هلو تاكيس تاكيس.
من :بفرمائيد.
كجايي؟ رسور ،انفجار ،زود بيا ،هلو تاكيس ميشنوي؟ هلو پارملان ،پارملان ،قانون پوه ،جاللت خراب،

زود عاجل.
رفتم و رسور دانش را از پارملان گرفتم و به صدارت بردم .ترسيده بود ،گرد و خاك رس و
صورتش را پوشانده بود .موم موم ميكرد و حرفش فهميده منيشد .تا صدارت رسيدم
امان فصيحي ،غرجستاين ،رسور جوادي ،كريم خلييل ،خلييل زادهها از بس زنگ
زدند عصابم را خُ رد كرد.
گويش را خاموش كردم و رو به رسور دانش كرده گفتم كيس كشته نشد؟ گفت انشاالله
به كيس آسيب نرسيده.
گفتم افسوس كه همۀ تان زنده ايد .كاش ميمرديد ،تكه تكه مردار ميشديد .گفتم
شام چه از مردم زياد هستيد؟
گفتم دلت خوش كه وزير دفاع معريف ميكني ،اما يبخرب از اينكه رئيست غني
ميخواست امروز از تو لينگ خروس جور كند و از گوشت مجلس ،قورمه شورباي خوش
مزه تهيه كند.رسور دانش گفت حرفهاي خالف قانون ميزين .گفتم از تو ياد گرفتم.
تو ميخواستي وزير استانكزي را در مجلس ،كه مرشوعيت قانوين ندارد ،معريف كني،
تو جناب قانون پوه ،قانون اسايس را كه تهيه كردي روي آن شاشيدي و دولت را بر
اساس توافق نامه شكل دادي.
رسور گفت بس است من رسم گنگس است و جينگ جينگ ميكند.
گفت مثل كه خودت تروريستي؟ گفتم نه ،من ييك از آن رانندههاي احمق هستم كه
به تو رأي دادم .گفتم من از هرات ،غزين ،قندوز ،بدخشانم كه از خريات پوه تو و مغز
خايل ارشفك حاال مردمم در گروگان ،مادرم اسري ،خانوادهام گرسنه ،رسبازم محارصه،
و راههايم بسته است.
گفت چه كار بكنم من ،خاك عامل بر رسم ،من يبعرضه و يب غريتم و بگو چه كار كنم؟
گفتم برو استعفايت را بنويس و به ارشف بفرست و برو خانه تا اتهامهاي بيشرت از اين
به پاي تو امضاء نشود .گفت از غني ميترسم ،حرفم را گوش منيدهد و استعفايم را
پاره ميكند و به اشغال داين مياندازد.
گفت اگر استعفا دادم و خانه آمدم جواب خلييل را چه بگويم؟ آه و ناله رس داد و گفت
آه قُم! دمل برايت تنگ است .عجب نان يب منت خوردم و حاال بيا ببني.


Arif Ammar

سودای صلح!
پارملان سمبول دموکراسی است .هدف قرار گرفنت
پارملان ،در واقعیت امر به معنای هدف قرار گرفنت
دموکراسی است .مگر میشود با گروه و افرادی به صلح
دست یافت که نه تنها با حکومت بلکه با دموکراسی
از بنیاد مشکل دارند؟ حمله امروزی بر پارملان اگر طبق نقشه مهاجامن پیش میرفت،
میتوانست مهلکترین رضبه را بر پیکر نیمبند دموکراسی در افغانستان وارد سازد .از
اینجاست که باید تکلیف خود را با بحث صلح روشن سازیم .اینکه برای رسیدن به صلح،
باید تا کجا و چقدر بها پرداخت!

روزه گرفنت در روزهای گرم و بلند تابستان کمی با
فص لهای دیگر فرق دارد .زود تشنه م یشوید و اگر
شاغل باشید در طول روز با کاهش می زان انرژی و
فعالی تهای جسمی روبه رو می شوید .روزه عبادت
و مترینی ب رای تحمل سخت یهاست و اگر نکات
روزهداری را خوب به کار ن ربید روزهای سختی را
پش ترس خ واهید گذاشت .پس اگر م یخ واهید
ماه رمضان را با سالمت کامل پش ترس بگذارید،
راههای مفیدی ب رای سالمت شام در این ماه پیشنهاد
م یشود.
نخوردن سحری ممنوع
خیل یها بدون خوردن سحری روزه م یگی رند و اصال
به رضرهای این کار فکر من یکنند .نخوردن غذا در
وعده سح ر ،به بدن آسیب م یرساند و باعث طوالنی
شدن گرسنگی و ضعف شدید طی روز م یشود.
اگر عادت دارید بدون خوردن سحری روزه بگیرید
باید بدانید با دست خودتان باعث آسیب دستگاه
گ وارشتان مخصوصا معده و رودهها م یشوید .پس
تنبلی را کنار بگذارید و بدون سحری روزه نگیرید.
زیادهروی نکنید
زیاد خوردن در روزهای معم ولی سال خوب نیست
چه برسد به ماه رمضان که سیستم گ وارشی بدن
ساع تهایی را بدون م واد غذایی م یگذراند .اگر
فکر م یکنید هر چه بیشرت بخورید دی رتر گرسن هتان
م یشود اشتباه م یکنید .در خوردن وعده سحری و
افطاری باید حد اعتدال رعایت شود .غذا و آب را
به اندازهای بخورید که بدنتان نیاز دارد .با رعایت
نکاتی مانند رعایت قدرت هضم ،رعایت عادتهای
غذایی و داشنت نشاط پس از غذا خوردن و خوردن
وعدههای سحری و افطاری باعث سالمت معده و
بدن ،رشد بيشرت عقل و سبيك بيشرت جس متان
م یشوید.
آشنایی با آداب خورد و خوراک در ماه رمضان
ج بخورید
متناسب با مزا 
رعایت اصول بنیادین درست خوردن و درست
آشامیدن که در همه حال توصیه م یشود ،در ماه
مبارک رمضان و ب هویژه در روزهای بلند و گرم سال،
اهمیت بیشرتی دارد .دقت کنید از غذاهایی استفاده
کنید که با م زاجتان متناسب است .ب رای رشوع
نخست رساغ غذای لطیف و سب کتر بروید .هرگز
قبل و بعد از غذا یا بین غذا آب ننوشید .غذایتان
را خوب بجوید و پُ رخوری نکنید و همه چیز هم
نخورید.
افزايش رطوبت بدن
ب رای کاهش عطش و مقابله با خشکی بدن در
ساعات روزهداری ،م یت وانید از آب جو طبیعی
استفاده کنید .اگر بر اثر گرمی مفرط م زاج قلب،
معده ،کبد یا ت ولید ح رارت مفرط در بدن و بر اثر
تعب جسمی یا روانی طی ساعات روزهداری ،دچار
تشنگی شدید و کاهش رط وبت بدن م یشوید،
م یت وانید با مرصف آب جو طبیعی به جای آب
و چای در سحر و ساعات پس از افطار ،ع وارض
ناخ واسته احتاملی را کاهش دهید.
گياهي براي تقويت بنيه
ی که روز ه
در روزهای گرم سال ب هویژه روزهای 
م یگیرید ،از خوردن میوههای گرمسیری مانند کیله
و انبه (و ک متر آناناس) پرهیز کنید چ را که زیادهروی
در خوردن آنها موجب اف زایش غلظت خون م یشود.
گالب ،هم ب رای تقویت معده و دهانه آن و ه مچنین
تقویت روح و ق وا هنگام افطار بسیار مناسب است.

معده را تقویت کنید
خوردن کمی شُ ل هزرد ،ف رنی یا شی رب رنج ب رای رشوع
افطار خوب است .اگر معده مرط وبی دارید روی
آنها کمی دارچین و سیاهدانه بریزید .بد نیست که
ب رای تقویت دهانه معده ،هم راه با ف رنی ،شل هزرد یا
شی رب رن جتان کمی م ربا بخورید .البته شاید ب رای
کسانی که گرمی و خشکی زیادی در معده دارند،
سوپجو هم راه با آل وبخارا مناس بتر باشد البته به
رشطی که در آن قارچ نری زند .ب رای گرمم زاجانی که
دچار ریزش صف را به معده هستند (مثال احساس
سوزش یا درد گ زندهای رس معده دارند ،دهانشان
خیلی بدبوست ،تحری کپذیر و عصبی شدهاند)،
رشبت سکنجبین ولرم در رشوع کار بسیار مفید است
تا معده را از صف را بشوید.
غذايي براي رفع عطش
ب رای کاهش تشنگی و عطش در ماه رمضان
م یت وانید از رشب تهای رسک هشیره ،سکنجبین یا
رشبت آبلیمو در وعدههای سحری یا افطاری
استفاده کنید .نوشیدن کمی عرق کاسنی به تنهایی
یا هم راه با یک قاشق چایخوری تخم خرفه در
وعده سحری هم ب رای کاهش تشنگی در طول روز به
شام کمک م یکند .توصیه م یکنیم اگر خیلی تشنه
م یشوید ،خوردن خورشهای هم راه با آلو و زرشک
را در وعده سحری ف راموش نکنید .در طول ساعات
روزهداری هم م یت وانید عطش خود را با بوییدن سیب
گالب ،خیار یا لیم و ،اسپری کردن گالب خنک در
فضای اتاق ،شس توشوی رس و گردن و سینه با آب
خنک و تنفس ه وا و نسیم خنک که ح رارت زاید
قلب را کم م یکند ،کاهش دهید.
روزه را چطور باز کنیم ؟
از نیم ساعت پیش از افطار ،کمی از چهار مغز بادام،
گردو ،فندق و پسته ،به اندازه یک قاشق غذاخوری
بک وبید (طوری که پودر نشود) و آن را در یک
گیالس شیر داغ بخیسانید و مخلوط را با کمی شکر
یا عسل شیرین کنید یا یکی ،دو خرمای بدون هسته
به آن اضافه کنید .در زمان افطار ابتدا خرما میل کنید
و سپس مخلوط را هم ب زنید و قاشق قاشق با کمی
نان برشت ه شده ،بخورید .یادتان باشد اگر خ واستید
خوراک دیگری بخورید ،دس تکم با یک ساعت
فاصله بخورید.
نوشیدنی سنتی تهیه کنید
نوشیدن این مایع بهرت از هر نوشیدنی دیگری
م یت واند در ب رابر اسرتس گرمایی و تشنگی و تحلیل
رط وبت بدن ،شام را محافظت کند .اگر معده رسد
یا تری دارید بهرت است در هر لی وان آن یک قاشق
م رباخوری عسل حل کنید و سپس بنوشید .آبجو
طبیعی نباید غلیظ شود وگ رنه تاثیر آن معکوس
خ واهد شد .اگر جو کامال مرغوب و مناسب باشد،
مرنگ مایل م یشود.
رنگ آبجو به رسخ مالیم و ک 
هنگام مرصف عادی ،آبجو را تکان دهید تا دُردی
و بخش رقیق آن با هم مخلوط و بخش غذایی
آبجو هم خورده شود.
ب رای تهیه این آبجو سنتی  50گرم جوی
پوس تکنده سامل (نه پرک و نه نی مکوب) را با
چهار لی وان آب (یک لیرت) ،با ح رارت مالیم ،آهسته
بجوشانید تا وقتی که جوها به حالت شکفته و کامال
پخته برسند .این زمان ب هطور متوسط  40تا  50دقیقه
طول م یکشد .پس از آن ،تا این ترکیب رسد نشده،
آن را صاف کنید و در جای خنک ق رار دهید تا رسد
شود .از این چهار لی وان ،بیش از سه لی وان آبجو

به دست م یآید که حداکرث دو روز در یخچال قابل
نگهداری است.
مراه با رسوب آن خوشتان
اگر از نوشیدن آبجو ه 
من یآید ،فقط قسمت آبکی رقیق باالی آن را
بنوشید و دُردی آن را دور بریزید ،بدین ت رتیب از
ی و تریبخشی آبجو طبیعی بهرهمند
کیفیت رسد 
م یشوید ولی از ماده مغذی آن سودی من یبرید.
مرصف این فرآورده خانگی ،به کسان یکه م زاج گرم
و خشک دارند کمک م یکند تا از خشکی و زردی
رنگ پوست بدن ،گود افتادگی چش مها ،یبوست،
غلظت خون ،تحری کپذیری عصبی و آزردگ یهای
کلیوی احتاملی دور مبانند.
تدابري سنتي را آويزه گوش كنيد
غذا باید ب راساس فصل و ماه انتخاب شود .یادتان
باشد که در فصل گرم سال دستگاه گ وارش انسان
ضعیف م یشود .روزههای بلند تابستانه دستگاه
گ وارش را ضعی فتر م یکند پس رعایت تدابیر
م و الزم
خوردن و آشامیدن در روزهداری ،بسیار مه 
است .ابتدا از رشایط بدنی و م زاجی خود مطلع شوید
و پس از آن غذاهای مناسب فصل را انتخاب کنید؛
مثال غذاهای خیلی سنگین مانند کل هپاچه ،حلیم،
آبگوشت یا غذاهای خیلی گرم و خیلی شیرین یا
تند را از ب رنامه غذایی این ماهتان حذف کنید.
تشنگی در ماه رمضان
اگر در ماه رمضان غذاهای ادوی هدار گرم و خشک،
غذاهای م ولد صف را ،خوراکهای چرب و رسخکردنی
بخورید ،شک نکنید که طی روز تشنگی امانتان را
م یبرد .کارهای بدنی زیاد و سنگین ،گرمای روز و
س و احساساتی
تابش آفتاب ،بوها ،فکر و خیال ،اسرت 
که موجب اف زایش گرما در مغز و قلب و معده و کبد
م یشود همگی دالیلی هستند که شام را در روز
تشن هتر م یکنند.
ی ممنوع
پرخوری و شیرین 
با توجه به طوالنی بودن روزهای تابستان و فاصله
کم وعدههای افطاری و شام با سحری ،از پرخوری
در زمان افطار و پس از آن پرهیز کنید ،در صورت
رعایت نکردن دچار ناراحت یهای گ وارشی م یشوید.
در روزهای ماه مبارک بهرت است ک متر از شیرین یها،
ب هویژه شیرین یهایی مانند زولبیا و بامیه یا پشمک
استفاده کنید .توصیه شده در مناطقی که درخت
نخل رشد من یکند ،از مرصف زیاد خرما پرهیز شود
ولی در مناطق خرماخیز زیاد خوردن آن منعی ندارد.
دور اين غذاها خط بكشيد
تا م یت وانید از خوردن خوراک یهای چرب،
مخصوصا در وعده سحری ،پرهیز کنید چون باعث
عطش و تشنگی زیاد طی روز م یشود .اما اگر گاهی
غذای چرب م یخورید کافی است پس ازآن (ب هویژه
در وعده افطار) کمی پودر رازیانه را با نبات در آب
مخلوط کنید و بنوشید تا ع وارض آن را کم کند و به
گ وارش بهرت خوراک کمک کند.
کی شام بخوریم؟
باز کردن روزه و آغاز یکباره افطار با خوراکهای
ی
سنگین معمول ،ب هویژه در اف راد گرمم زاج و کسان 
که معدههای گرمی دارند ،به بدن آسیب م یرساند.
هر م زاجی که دارید ب رای باز کردن روزه ،از یک پیاله
آب گرم و یک عدد خرما استفاده کنید و اگر خیلی
احساس گرسنگی م یکنید ،دو تا سه لقمه غذا
بخورید تا کمی گرسنگ یتان رفع شود .شام را کم از
کم یک ساعت پس از افطار میل کنید.
منبع :ب رتری نها
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آبیدال:
به دنبال کشف مسی جدید خواهم بود

اریک آبیدال ،مدافع فرانسوی سابق
بارسلونا ،دیروز بصورت رسمی از سوی خوان
الپورتا ،به عنوان مدیر ورزشی موردنظر او
برای بارسلونا معرفی شد.
دیروز خوان الپورتا طی مراسمی ،رسام
نامزدی خود برای انتخابات ریاست باشگاه
بارسلونا را اعالم کرد و از سوی او ،آبیدال به
عنوان مدیر ورزشی بارسلونا در صورت برنده
شدنش در انتخابات ،معرفی شد.
آبیدال که همراه بارسا به متام افتخارات
باشگاهی دست یافته ،به خربنگاران گفت:
«برای من همراهی خوان الپورتا یک افتخار
است .من همیشه دوست داشتم به بارسلونا

برگردم و مدتها به این فکر م یکردم که
این مساله چ هگونه ممکن خواهد بود.
ما قصد داریم پروژه جدیدی را رشوع کنیم.
پروژه ما روی محصوالت آکادمی فوتبال
بارسلونا (الماسیا) استوار خواهد بود.
قصد داریم بازیکنانی نظیر مسی ،ژاوی و
اینیستا را کشف کنیم .این باشگاه متعلق
به هواداران است.
حضور در بارسلونا به لحاظ شخصی و
حرف های یک خوش شانسی است .بخاطر
این مساله و برای رشوع پروژههایمان
بسیار هیجانزده ام .بارسلونا فراتر از یک
باشگاه است .زنده باد بارسا و کاتالونیا».

پاسخ سویا به تیمهای خواهان
کارلوس باکا

لیورپول جدیترین تیمی است که خواهان به خدمت گرفت
مهاجم کلمبیایی باشگاه سویا شده است.
باکا در دو فصل اخیر از ارکان اصلی موفقی تهای سویا در
اللیگا و نیز لیگ اروپا بوده است .او بخصوص در فصل
جاری با گولهای خود کمک کرد تا سویا برای دومین سال
متوالی قهرمان لیگ اروپا شده و سهمیه مستقیم لیگ
قهرمانان فصل بعد را نیز کسب کند.
این بازیکن که درگیری اش با نیامر در کوپا آمریکا باعث
محرومیت دو جلس های او و  4جلس های نیامر شد ،مورد توجه
لیورپول ،رم و تاتنهام قرار گرفته است .باشگاه سویا قصد
ندارد این مهاجم ارزشمند را که تا سال  2018قرارداد دارد به
سادگی از دست بدهد.
دیروز "مونچی" ،مدیر ورزشی سویا به خربنگاران گفت که
پاسخ باشگاه سویا به تی مهای عالقمند به باکا (لیورپول در
راس همه) روشن است .اگر این بازیکن را م یخواهید باید
 30میلیون یورو هزینه کنید.


آلبا :جای نیمار بودم،
از کوره در میرفتم

یوردی آلبا ،مدافع بارسلونا به حامیت از هم تیمی اش،
نیامر پرداخت و گفت که اگر او هم در دیدار مقابل
کلمبیا جای نیامر بوده ،از کوره در میرفته است.
ستاره  23ساله برزیل پس از سوت پایان دیدار مقابل
کلمبیا ،با بازیکنان این تیم درگیر شد و در نهایت از
سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی با  4جلسه
محرومیت روبرو شد.
آلبا در مصاحبه با  Sport. esگفت« :فکر م یکنم
محرومیت نیامر واقعا ناعادالنه بود .حریف خیلی با او
درگیر بود .نیامر بازیکن صبوری است و سعی کرد با
آنها درگیر نشود .من اگر جای نیامر بودم ،خیلی زودتر
از کوره در میرفتم».


باشگاه پارما ورشکسته اعالم شد

باشگاه پارما به دلیل ورشکستگی مالی،
از فصل آینده در رسی  Dفوتبال ایتالیا
و در رده تی مهای آماتوری حضور خواهد
داشت.
پارما دو فصل پیش با قرار گرفنت در رده
ششم رسی  ،Aراهی لیگ اروپا شد اما به
دلیل مشکالت مالی ،از حضور در این
تورمننت محروم شد .سپس تغییرات
وسیع در بخش مالکیت باشگاه سبب شد
تا این تیم به انتهای جدول رسی  Aدر
فصل گذشته سقوط کرده؛ ب هطوریکه
در مقطعی از فصل ،بازیهای این تیم

به دلیل نبود بودجه کافی برای سفر به
شهرهای دیگر ،به تعویق افتاد .این
باشگاه با کرس چندین امتیاز نیز مواجه
شد.
پس از به پایان رسیدن موعد مقرر برای
تعیین مالکیت باشگاه ،تنها متقاضی
جدی این امر ،مایک پیاتزا ،بازیکن
سابق بیسبال ،دیروز صبح تایید کرد که
به حکم دادگاه ،پارما رسام باشگاهی
ورشکسته اعالم شده و از فصل بعد در
رسی  Dفوتبال ایتالیا ه مچون یک تیم
آماتور ،مجبور به بازی خواهد بود.



بنیتس:
رونالدو از من تقاضای غیرمعقول نداشته

رافا بنیتس در واکنش به شایعات اخیر در
مورد تقاضای بازیکنانی چون رونالدو و
بیل از او برای بازی کردن در یک منطقه
خاص از زمین ،واکنش نشان داد.
بنیتس که پس از انتصاب به عنوان
رسمربی رئال مادرید ،برای اولین بار
در مورد تیم جدیدش صحبت م یکرد،
به وبسایت رئال مادرید گفت« :با
خیلی از بازیکنان از جمله ایکر
کاسیاس ،راموس ،واران ،بیل ،رونالدو،
په په و . . .صحبت کردم .در ابتدا به
صحب تهایشان گوش دادم تا نقطه
نظراتشان در مورد نکات مثبت و منفی
فصل گذشته را برایم بگویند .نظراتشان
در مورد بهرت کردن اوضاع را پرسیدم و
به همراه تیم فنی خودم ،از آنها نهایت
استفاده را برای پیرشفت تیم خواهیم
برد.
نکت های که باید بگویم این است که
هیچ بازیکنی برخالف شایعات موجود،
از من تقاضا نکرد که از او در منطق های
خاص از زمین استفاده کنم .نه رونالدو،
نه بیل و نه هیچ بازیکنی از من تقاضای
غیرمعقول نداشته است .چیزی که
مسلم است ای نکه ،متام سعیم را خواهم
کرد تا تیم مورد عالقه هواداران را برای

فصل بعد مهیا کنم».
بنیتس در مورد سیستم بازی رئال گفت:
«همه فکر م یکنند که نحوه قرار گیری
بازیکنان در سیست مهای  4-4-2و -3-3
 ،4تعیین کننده مدل بازی تیم است؛
در حال یکه ای نگونه نیست .رئال پر از
بازیکنان هجومی است و طبیعی است
که مدل بازی ما هجومی باشد .من تیمی
م یخواهم که در زمین ،تا جای ممکن
توپ را در اختیار داشته باشد؛ آن را رسیع
به حرکت در بیاورد و تفکر هجومی مثبت
در آن جاری باشد.
در تیم من باید تعادل خوبی بین دفاع
و حمله وجود داشته باشد و بازیکنان
باید به بازی در سیست مهای مختلف،
خودشان را وفق بدهند .این قول را به
هواداران م یدهم که رئال فصل آینده،
در همه جام ها مدعی اول خواهد بود».
رسمربی جدید رئال در مورد خری دهای
احتاملی گفت 100« :درصد خری دهای
جدیدی خواهیم داشت .البته بهرت کردن
تیم کنونی کار بسیار دشواری است .این
مجموعه همه چیز را تاکنون فتح کرده
است .دانیلو و کاسمیرو نیز به جم عمان
اضافه خواهند شد که بازیکنان خوب و
باکیفیتی هستند».



شکایت کلودیو براوو
از بارسلونا و سوسیداد

به نظر م یرسد که باشگاه بارسلونا دچار یک مشکل
قضایی جدید شده باشد.
پس از مشکالت قضایی متام نشدنی بارسلونا بخاطر
جذب نیامر که هنوز هم این باشگاه از آن خالصی پیدا
نکرده ،دیروز خرب رسید که کلودیو براوو ،دروازهبان
شیلیایی بارسلونا از این باشگاه و نیز باشگاه سابقش
رئال سوسیداد شکایت کرده است.
براوو تابستان گذشته با قیمت  13میلیون یورو به
بارسلونا پیوست و قرار بود  10درصد این انتقال به
وی برسد .مبلغی معادل  3 .1میلیون یورو که هنوز به
حساب این بازیکن واریز نشده و همین مساله باعث
نارضایتی و شکایت او از بارسلونا و سوسیداد شده است.
مسئوالن باشگاه بارسلونا که از این خرب شگفت زده
شده اند ،در صدد رسیدن به یک مصالحه با دروازهبان
ارزشمندشان هستند.


تالش ولفسبورگ برای
دورکردن دی بروین از سیتی

منچسرتسیتی تالش وسیعی را برای بازگرداندن کوین دی
بروین به فوتبال جزیره رشوع کرده و قصد دارد با پیشنهادی
وسوسه انگیز ،این بازیکن ارزشمند را به خدمت بگیرد.
دی بروین خاطره خوشی از حضور در لیگ برتر انگلیس
ندارد .او زمانی عضو تیم چلسی بود اما بی اعتامدی
مورینیو به وی باعث شد او برای همیشه قید این تیم را زده
و راهی ولفسبورگ شود .این هافبک تهاجمی بلژیکی ،در
ولفسبورگ بازیهای فوقالعادهای را به منایش گذاشت و
کمک کرد این تیم نایب قهرمان بوندسلیگا و قهرمان جام
حذفی آملان شود .او رکورد پاس گول در فوتبال آملان را نیز
از آن خود کرد.
دی بروین حاال مورد توجه تی مهای بزرگ و متمول اروپایی
قرار گرفته و در راس همه آنها ،منچسرتسیتی با جدیت
در اندیشه جذب اوست .طبق ادعای میرور ،مسئوالن
ولفسبورگ نیز برای دور کردن بهرتین بازیک نشان از
سیتی ،قصد دارند در تازهترین پیشنهاد برای متدید قرارداد،
حقوق سالیانه  5 .8میلیون یورویی را برای دی بروین
در نظر بگیرند 5 .میلیون یورو بیشرت از حقوقی که این
بازیکن هم اکنون دریافت م یکند.
در روزهای اخیر ،خرب توقف مذاکرات بر رس متدید قرارداد
دی بروین ،شایعات مبنی بر انتقال این بازیکن به تیمی
دیگر را افزایش دادند.

الپورتا :
راموس جزو برنامه انتخاباتی من نیست

خوان الپورتا دیروز طی مراسمی ،نامزدی
رسمی خود برای انتخابات ریاست باشگاه
بارسلونا را اعالم کرد.
الپورتا که پیش از این به مدت  6سال
ریاست باشگاه بارسلونا را بر عهده داشت،
دیروز بار دیگر برای تکیه زدن بر مسند
ریاست این باشگاه اعالم آمادگی کرد .او
قرار است یوهان کرایف را به عنوان رئیس
افتخاری بارسلونا بار دیگر به باشگاه
بازگرداند.
اریک آبیدال ،مدیر ورزشی موردنظر او
خواهد بود و نیز پایان دادن به اسپانرسی
هواپیامیی قطر در بارسلونا را یکی از
اهداف اصلی خود عنوان کرد .الپورتا در
مورد یوهان کرایف به خربنگاران گفت:
«کرایف ذهنیت پیروزی را به بارسلونا
بازگرداند .او سبک نوینی از فوتبال را
وارد بارسلونا کرد .سبکی که با بارسلونا
آمیخته شده و مورد تحسین همه
عالق همندان به فوتبال در رسارس دنیا
قرار دارد .آغاز قدرتمنایی دوباره بارسا با
کرایف بود».
الپورتا در مورد ادامه همکاری با انریکه
در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس
باشگاه گفت« :عم لکرد انریکه در
بارسلونا عالی بوده و او شایستگی این را
دارد تا ه مچنان مربی بارسلونا باشد .من

به او اعتامد کامل دارم .در واقع این خود
من بودم که در زمان ریاستم بر باشگاه ،او
را به عنوان مربی تیم دوم بارسا انتخاب
کردم تا ما را به دسته دوم بازگرداند».
الپورتا در مورد شایعه پیوسنت راموس به
بارسلونا گفت« :من و آبیدال به عنوان
مدیر ورزشی موردنظرم ،هیچ عالق های
برای وارد کردن راموس به برنامه
انتخابات یمان نداریم .فکر م یکنم همه
این شایعات به این دلیل مطرح م یشوند
که قرارداد راموس با رئال در حال امتام
است».
نامزد ریاست بارسلونا در مورد خریدهای
فصل بعد گفت« :به دقت بازار را زیر
نظر داریم .بازیکنان جذابی در این بازار
حضور دارند اما در درازمدت توجه اصلی
ما روی الماسیا خواهد بود .دوست داریم
در کنار استفاده از محصوالت الماسیا،
بودجه باشگاه را رصف خرید بازیکنان
بااستعداد ،جوان و آیندهدار کنیم».
الپورتا در بخشی دیگر از مصاحبه خود
عنوان کرد که قصد دارد بار دیگر از
یونیسف به عنوان اسپانرس روی پیراهن
بارسلونا اسفاده کند .او عنوان کرد که
راسل و بارتومئو(روسای پیشین بارسا)
قطری هستند ولی من به یونیسف
عالق همندم.



میالن به دنبال زالتان،
کاوانی و ویتسل

آدریانو گالیانی ،نایب رئیس باشگاه میالن
عنوان کرد که قصد دارد خط میانی و خط
حمله تیمش را تقویت کند.
روسونری تا به حال ،بازنده نقل و انتقاالت
بوده و دو هدف اصلی اش را از دست داده
است .در ابتدا ،کوندوگبیا که با آنها
توافق کرده بود راهی اینرت شد و جکسون
مارتینز که به نظر انتقالش به میالن
قطعی بود ،با اتلتیکو وارد مذاکره شده
است.
گالیانی در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت
گفت« :برای فصل بعد ،یک هافبک بسیار
خوب و یک مهاجم عالی به جمع ما اضافه
خواهد شد ».این روزنامه معتقد است که
میالن قصد دارد در خط حمله ،زالتان

ابراهیموویچ و ادینسون کاوانی را به
خدمت بگیرد .هزینه انتقال کاوانی حدود
 60میلیون یورو خواهد بود و حقوقش نیز
حدود  10میلیون یورو در سال است.
ه مچنین روسونری از خرید زالتان دست
نکشیده و پیشنهادی جدید برایش ارائه
کرده است .حقوق زالتان در پاریسن ژرمن
 14میلیون یورو در سال است که پیشنهاد
جدید این تیم که حقوق باالتری در آن
پیشنهاد شده بود را نیز رد کرده است.
ه مچنین دیگر هدف میالن ،اکسل
ویتسل است که برای تقویت خط هافبک،
برای جذبش اقدام خواهد شد .ه مچنین
یوونتوس نیز در صورت جدایی پوگبا،
خواهان جذب ویتسل خواهد بود.



آلوس:
نیمار باید از اشتباهش درس بگیرد
دنی آلوس ،مدافع برزیل عنوان کرد که
پس از پیروزی  1-2مقابل ونزوئال ،به نیامر
توصیه کرده که سعی کند آرام باشد و یاد
بگیرد.
نیامر پس از درگیری با بازیکنان کلمبیا،
با محرومیتی  4جلس های روبرو شد که او را
از حضور در ادامه کوپا آمریکا منع م یکند.
آلوس در جمع خربنگاران گفت« :به نیامر
گفتم که آرام باشد و یاد بگیرد تا دیگر

این اشتباهات را تکرار نکند .کار او به
برزیل صدمه بزرگی وارد کرد .محرومیت
سنگینی برایش در نظر گرفته شده است.
اگر بازیکن دیگری بود ،چنین تاثیری
روی تیم من یداشت .خرب بد این است که
بازیکنی را از دست دادیم که رسنوشت
بازی را برایمان تغییر م یداد .حری فها
دای امً او را م یزنند ولی برای او مهم
نیست».

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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حمله به مجلس نمایندگان ،پس از دو ساعت درگیری
با کشته شدن شش مهاجم پایان یافت

اطالعات روز :مهاجمان انتحاری حوالی ساعت ده صبح روز
گذشته (اول سرطان) بر مجلس نمایندگان حمله کردند .این حمله
پس از حدود دو ساعت درگیری با کشته شدن شش مهاجم انتحاری
پایان یافت.
مقامهای امنیتی گفتهاند که نخست مهاجمان انتحاری یک موتر
مملو از مواد منفجره را در محوطهی ساختمان مجلس نمایندگان
انفجار دادند ،بعد صدای چند انفجار دیگر پی هم به گوش رسید.
پس از آن شورشیان با شلیک سالحهای سبک و سنگین بر
ساختمان مجلس حمله کردند.
به گفتهی این مقامها پس از این انفجارها ،نمایندگان ،مجلس را
ترک و به مکان امن انتقال داده شدند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله گفته که به هیچ یک از
نمایندگان مجلس آسیبی نرسیده است.
این رویداد هنگامی رخ داد که سرور دانش ،معاون ریاست جمهوری،
تازه وارد مجلس نماینده گان شده بود تا معصوم استانکزی ،نامزد
وزیر وزارت دفاع ،را به مجلس معرفی کند.
از سوی هم ،روز گذشته دور کاری مجلس نمایندگان نظر به قانون
اساسی پایان یافته بود ،اما نشست دیروزی مجلس پس از توافق
رییس جمهور و اعضای این مجلس بر ادامهی کار مجلس تا زمان
برگزاری انتخابات پارلمانی برگزار شده بود.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که حمله
به مجلس نمایندگان کار افراد این گروه بوده است .در پیام گروه
طالبان که به رسانهها فرستاده شده آمده که حمله هنگام معرفی
نامزد وزارت دفاع صورت گرفت و تعدادی از مهاجمان وارد پارلمان
شدند .انفجار اولی دقیق زمانی رخ داد که رییس مجلس نمایندگان
مشغول سخنرانی در نشست عمومی مجلس بود و قرار بود سرور
دانش وارد مجلس شود.
گفته میشود که به دلیل معرفی نامزد وزارت دفاع ،امروز اکثریت
اعضای مجلس در تاالر عمومی حضور داشتند.
تاکنون تلفات دقیق این رویداد مشخص نیست ،اما محمد اسماعیل
کاووسی ،سخنگوی وزارت صحت عامه گفته که  ۳۱زخمی از
جمله پنج زن و سه کودک به شفاخانهیی در نزدیک محل واقعه،
منتقل شدهاند؛ اما تصویرهای که بعد از وقوع رویداد به نشر رسیده
جسد یک زن را نشان میدهد که در کنار موتری افتاده است.
دفتر ریاست جمهوری با نشر اعالمیهای نوشته که رییس جمهور
غنی حملهی تروریستی باالی ساختمان مجلس نمایندگان را به
شدیدترین الفاظ محکوم کرده است.
رییس جمهور گفته«:حمله باالی مردم بیگناه در ماه مبارک
رمضان ،دشمنی آشکار با دین مقدس اسالم بوده و عامالن آن
جنایتکارانی اند که به هیچ دین و آیینی پایبند نیستند».
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اعالم حمایت نمایندگان سازمان ملل متحد
از انتخابات پارلمانی و تمویل مالی آن

اطالعات روز :نمایندگان سازمان ملل
متحد در نشستی با محمد اشرف غنی،
رییس جمهور کشور ،از عالقهمندی
جامعه بین المللی بهخاطر تمویل مالی
برگزاری انتخابات پارلمانی کشور خبر داده
و حمایت شان را از این روند اعالم کردند.
در این نشست که اعضای رهبری دفتر
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) و شماری از مسئوالن دفترهای
مربوط به این سازمان که در بخش
انتخابات فعالیت میکنند ،حضور داشتند.
این نمایندگان در رابطه به برگزاری
انتخابات شفاف گفتوگو کرده و پیشنهاد
کردند که زمان مشخص برای برگزاری
انتخابات بسیار مهم است و در این راستا
باید اقدام شود.
در خبرنامهی که از سوی ارگ به نشر
رسیده ،آمده است که در این نشست
نمایندگان ملل متحد روی باورمندی
مردم به روند انتخابات ،زمان برگزاری و
مصارف انتخابات پارلمانی صحبت نموده
و در مورد چگونگی اصالحات ،کار در
ساختارهای کمیسیونهای انتخاباتی و
عالقهمندی سیاسی رهبران حکومت
وحدت ملی صحبت کردند.
آنان تثبیت کارتهای رایدهی ،گماشتن
افراد در سمتهای کلیدی کمیسیونهای
انتخاباتی و جلوگیری از تقلب و مجازات
تقلب کاران را از طریق یک چارچوب و

مکانیزم ،امکان پذیر دانستند.
از سوی هم رییس جمهور غنی در
این نشست گفت که باید فعالیتهای
کمیسیونهای انتخاباتی متمرکز و
تخنیکیتر شود .او تأکید کرد که هر گونه
اصالحات در نظام انتخابات به اساس
پیشنهاد کمیسیونها ،ارگانهای مرتبط
و اجماع مردم افغانستان صورت میگیرد.
آقای غنی ضمن مهم دانستن سهم مردم
در روند انتخابات گفت که آگاهی مردم
از نظام و چگونگی روند انتخابات افزایش
یافته و آنان خواستار شفافیت و حاکمیت
قانون میباشند.
رییس جمهور افزود که برگزاری انتخابات
نمادی از حاکمیت قانون در یک کشور
است.
او در رابطه به زمان و چگونگی برگزاری
انتخابات نیز صحبت نموده تأکید کرد که
انتخابات باید به گونهیی برگزار گردد که
نیروهای امنیتی کشور بتوانند امنیت آنرا
به شکل درست تأمین کنند.
همچنان رییس جمهور غنی با تأکید بر
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی کشور
گفت که اصالحات از طریق یک مکانیزم
مشخص صورت خواهد گرفت.
به گفتهی او این موضوع باعث میشود
تا برای برگزاری انتخابات بعدی سیستم
ایجاد گردد تا هزینهها کاهش یافته و
شفافیت بیشتر شود.

رییس جمهور ضمن اینکه توازن
مرکزها و تثبیت کارتهای رایدهی
را از موضوعات مهم خواند و گفت که
حکومت در امور لوجیستیکی و انتقاالت،
کمیسیونهای انتخاباتی را همکاری
خواهد کرد.
او افزود که هدف ما از تالش برای ساختن
میکانیزمها و نظام پایدار این است که از
وابستگی خارجیها بیرون شویم.
رییس جمهور در این نشست خواهان
همکاریهای بیشتر سازمان ملل متحد در
زمینهی برگزاری انتخابات شد.
این اظهارات در حالیست که دوره
کاری مجلس نمایندگان روز گذشته (
اول سرطان) پایان یافت .زمان برگزاری
انتخابات پارلمانی هم تاکنون مشخص
نیست ،اما در روزهای اخیر ریاست
جمهوری با نشر اعالمیهای از ادامهی
کار مجلس نمایندگان حمایت کرد که این
موضوع باعث استقبال برخی از نمایدگان
مجلس قرار گرفت.
از سوی هم موضع ادامهی کار مجلس
نمایندگان بعد از ختم دور کاری رسمی
آن جنجالهای رای در روزهای اخیر به
راه انداخته بود .شماری از اعضای مجلس
بر ادامهی کار مجلس تأکید میکردند ،اما
شماری دیگر از اعضای مجلس و مجلس
سنا ،ادامهی کار مجلس فعلی را خالف
قانون اساسی دانستند.

