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افزایش چشمگی ِر قدرت و قلمروی سازمانهای جهادی در سوریه و
عراق ،تا همین اواخر ،توسط سیاستمداران و رسانهها در غرب ،نادیده
گرفته میشد .یکی از دالیل اصلیاش این است که دولتهای غربی و
نیروهای امنیتی آنها ،تهدید جهادیها را بهگونهای تعریف میکنند که
گویا توسط القاعدهی «مرکزی» کنترل میشوند .این کار ،آنان را قادر
میسازد تا تصویر بزرگتری از موفقیتهایشان در مقایسه با آنچه
عمال درجریان است ،از این بهاصطالح «جنگ علیه ترور»...
صفحه 5

نی :مسئوالن حکومت وحدت ملی
از حنیف اتمر باید وضاحت بخواهند

خربها

علومی :درج واژه «افغان»
در تذکرههای برقی الزم نیست

صفحه 2

وزارت خارجهی پاکستان بار دیگر
سفیر افغانستان را احضار کرد

صفحه 4

چرا افغانها مواظب پاکستان
هستند؟

افغانستان ،دشمن را هوشیارانه
انتخاب کنید!

بسیاری از افغانها هنگامی که در اوایل ماه جاری خبر مرگ حمیدگل ،رییس پیشین
استخبارات پاکستان را شنیدند ،شادمان شدند .تعدادی از مردم در جادههای کابل پایتخت
و دیگر شهرهای کالن افغانستان پایکوبی کردند و مرگ کسی را که آنها «قصاب
افغانها» میخوانند ،جشن گرفتند .نقش حمیدگل به عنوان رییس اداره استخبارات ارتش
صفحه3
پاکستان ،آی.اس.آی در جریان جنگ افغنستان ...

پس از تأیید مرگ مال عمر سروصداها فروکش کردهاند .اما غبار آن به این زودی فرو
نخواهد نشست .روند جانشینی از مال عمر به معاونش اختر محمد منصور نستبا نرم و آرام
صورت گرفت ،گرچند تنشهایی در درون اعضای خانوادهی مال عمر وجود داشت .با
این حال ،دورنمای افغانستان اما آرام نخواهد بود.
صفحه4
مال عمر برای طالبان ،فراتر از یک نیروی متحدکننده بود...

صفحه 2
رسمقاله

اعالمیهی رسمی برای نقض
«آزادی بیان» و اعمال «سانسور»

Flying 2 times
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پس از احضار ذکی دریابی و جواد ناجی به ریاست امنیت ،و اعتراضات گستردهی
کاربران شبکههای اجتماعی ،رسانهها و نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران،
شورای امنیت ملی با نشر اعالمیهای ،واکنش ناامیدکننده و نگرانکنندهای در
قبال عمل غیرقانونی رییس این شورا داشت .شورای امنیت ملی ،در اعالمیهی
مطبوعاتیاش ،از طرفی تالش کرده است تا این نهاد را حامی رسانهها و آزادی
بیان معرفی کند و از جانب دیگر ،این اداره صریحا هشدار داده است که رسانهها
و کاربران شبکههای اجتماعی ،به نقد آنچه در این شورا میگذرد ،نپردازند.
در آغاز اعالمیهی این شورا ،آمده است« :آزادی بیان و فعالیت چشمگیر رسانهها،
یکی از دستآوردهای بزرگ مردم و دولت جمهوری اسالمی افغانستان...
صفحه 2
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اعالمیهی رسمی برای نقض
«آزادی بیان» و اعمال
«سانسور»
پس از احضار ذکی دریابی و جواد ناجی به ریاست امنیت ،و اعرتاضات
گسرتدهی کاربران شبکههای اجتامعی ،رسانهها و نهادهای حامی
رسانهها و خربنگاران ،شورای امنیت ملی با نرش اعالمیهای ،واکنش
ناامیدکننده و نگرانکنندهای در قبال عمل غیرقانونی رییس این شورا
داشت .شورای امنیت ملی ،در اعالمیهی مطبوعاتیاش ،از طرفی
تالش کرده است تا این نهاد را حامی رسانهها و آزادی بیان معرفی
کند و از جانب دیگر ،این اداره رصیحا هشدار داده است که رسانهها
و کاربران شبکههای اجتامعی ،به نقد آنچه در این شورا میگذرد،
نپردازند.
در آغاز اعالمیهی این شورا ،آمده است« :آزادی بیان و فعالیت
چشمگیر رسانهها ،یکی از دستآوردهای بزرگ مردم و دولت
جمهوری اسالمی افغانستان میباشد .دفرت شورای امنیت ملی ،به
حق اساسی آزادی بیان که در مادهی  34قانون اساسی کشور تضمین
گردیده ،متعهد بوده و از آن به متام معنا پاسداری میمناید».
اما در ادامهی اعالمیه ،چنین نوشته شده است که« :در این اواخر،
یکی از صفحات شبکهی اجتامعی فیسبوک با هویت مجهول،
برخالف احکام و قوانین نافذهی کشور ،معلومات محرمانهی دولتی
که شامل افشای هویت کارمندان دفرت شورای امنیت ملی کشور
میباشد ،را نرش منوده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی
میگردد .دفرت شورای امنیت ملی ،با در نظرداشت اصل آزادی بیان
و حق دسترسی مردم به اطالعات ،از ادارات ذیربط تقاضا منوده
تا بهمنظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانهی سکتور
امنیتی ،با متخلفین این قضیه ،در مطابقت با قوانین نافذهی کشور،
عمل مناید».
اینک ،دو نکته دررابطه با منت این اعالمیه قابل تامل است:
اول :آنچه این شورا در اعالمیهاش ،در رابطه با تعهد به آزادی بیان
و پاسداری به متام معنا برای حفاظت از این آزادی نوشته است ،یک
شوخی بیمزه با آزادی بیان و دهنکجی به اصل قانونیبودن آزادی
بیان در پرتو قانون اساسی افغانستان است .بخش اول اعالمیه ،نه
تنها فقط یک تعارف شیک به معتقدبودن به آزادی بیان است ،بلکه
نشان میدهد این اداره دچار برداشتی اشتباه از اصل آزادی بیان و
قانونی بودن آن است .اگر این شورا برداشت اشتباهی از این مفهوم
ندارد ،چرا زمانی که صفحات اجتامعیِ دیگر ،هویت کارمندان سایر
نهادهای امنیتی را افشا کردند ،این شورا درخواست احضار مسئوالن
آن صفحات را صادر نکرد؟ مدتی قبل ،یکی از صفحات مجازی دیگر
در شبکهی اجتامعی فیسبوک ،نام دهها تن از کارمندان بلندپایهی
ریاست امنیت ملی را منترش کرد .چرا شورای امنیت درآن زمان اقدامی
برای مسدود کردن این صفحه نکرد؟
پس آنچه را که این شورا ادعا میکند ،دروغ و تعارفی بیش نیست.
این شورا به آزادی بیان باورمند نیست و برای پاسداری از آن،
تابهحال هیچ کاری انجام نداده است .حتا اگر فرض بر این باشد
که افشای نام کارمندان بلندپایهی نهادهای امنیتی غیرقانونی باشد،
در آن صورت ،چرا این شورا ،گردانندگان صفحاتی که نام مسئولین
ریاست امنیت ملی را منترش کردند ،مورد پیگرد قرار نداد؟ از جانب
دیگر ،مگر این شورا منیداند که شامری از کارمندانش ،به محض
تقرر در شورای امنیت ملی ،این خرب را برای هزاران مخاطب خود در
فیسبوک نوشتهاند؟ اگر این اطالعات محرمانه باشند و نرش آنها
غیرقانونی ،چرا پیش از همه ،کارمندان این شورا احضار و مجازات
نشدهاند؟ برخورد سلیقهای شورا در این مسئله ،نشان میدهد که نه
تنها اعتقادی به رعایت اصل آزادی بیان و احرتام به حقوق افراد
در بیان اندیشه و تفکرشان ندارد ،بلکه برداشت کامال نادرستی از
خود مفهوم آزادی بیان دارد .اگر نرش نام کارمندان شورای امنیت،
ارسار محرمانه و خالف قانون است ،چرا نرش کارمندان ریاست امنیت
ملی ،محرمانه و خالف قانون نیست؟ چرا درمورد آنها سکوت کرده و
درقبال گروه رسود تیم خود ،خشمگین است؟
دوم :بخش دوم اعالمیهی شورای امنیت ملی ،هشداری تکاندهنده
برای آزادی بیان و رسانهها در این کشور است .این شورا ،بااستفاده
از نام «نهادهای امنیتی» و مفهوم «اطالعات محرمانه» ،به گونهای
رسمی ،با نرش اعالمیهاش ،بر رسانهها و شهروندان کشور اعامل
محدودیت کرده است.
آنچه را که این شورا اطالعات محرمانه نامیده است ،چرا محرمانه
است؟ چرا نرش آنها غیرقانونی است؟ اگر محرمانه و غیرقانونی است،
براساس چه قانونی؟ این شورا ،در مورد این مسئله هیچ توضیحی
ارایه نکرده و تالش کرده است با «محرمانه» و «غیرقانونی» خواندن،
این نهاد را از قلم نقد نویسندگان و زبان نقد کارشناسان ،در امان
دارد .و در نهایت ،این شورا تالش کرده است تا استفاده از حق آزادی
بیان را در مورد سایر نهادهای دولتی بهاستثنای این شورا ،قانونی
دانسته و در رابطه با مسایل مرتبط با شورای امنیت ملی ،غیرقانونی
تعریف مناید.
از اینرو ،این اعالمیه نه تنها در ستایش و اعالم تعهد به آزادی بیان
نیست ،بلکه هشداری به رسانهها و شهروندان این کشور است و خرب
از اعامل سانسور و خشونت در برابر آزادی بیان و محدودکردن حق
قانونی و بنیادی شهروندان این کشور برای بیان افکار و عقایدشان
میدهد.

نی :مسئوالن حکومت وحدت ملی از حنیف اتمر
باید وضاحت بخواهند
اطالعات روز :پس از رسانهها و کاربران شبکههای
اجتامعی ،شامری از نهادهای حامی رسانهها و خربنگاران از
مسئوالن حکومت وحدت ملی خواستند که از حنیف امتر
مشاور امنیت ملی کشور به دلیل صدور دستور بازجویی از
خربنگاران ،وضاحت بخواهند.
مجیب خلوتگر ،رییس دفرت نی در کنفرانس مطبوعاتی از
رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی خواسته
تا از مشاور امنیت ملی در پیوند به بازجویی از خربنگاران
به اتهام گردانندگی صفحه فیسبوک «کابلتاکسی» وضاحت
بخواهند.
نی گفته که شورای امنیت ملی پیش از این نیز برای محدود
کردن جریان اطالعرسانی تالش کرده و جلوگیری از صحبت
فرماندهان پلیس با رسانهها منونه آن است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز این گونه برخورد
با خربنگاران ،از آدرس شورای امنیت ملی کشور ،را جدا ً
نگران کننده و بر خالف قوانین نافذه در کشور خوانده است.
در اعالمیهی این نهاد آمده« :بر مبنای قانون رسانههای
همگانی ،هر گاه یک شخصیت حقیقی یا حکمی ،شکایتی
از یک رسانه یا خربنگار دارد ،باید از مجرای کمیسیون
رسانههای همگانی ،شکایتاش را دنبال کند؛ اما این که یک
مقام دولتی با سؤ استفاده از صالحیتهایش ،خربنگاران را
از طریق ریاست امنیت ملی مورد بازجویی قرار دهد ،بیشرت
از این که بر مبنای قوانین کشور و اصول دموکراتیک استوار
باشد ،به یاد آورنده نظامهای دیکتاتوری و دورههای اختناق
در کشور است».
این نهاد همچنان گفته که قبل از این نیز شکایتهایی
در مورد این که مشاور شورای امنیت ملی به سخنگویان
نهادهای امنیتی دستور داده است که با خربنگاران مصاحبه
نکنند ،وجود داشته است.
این نهاد نیز از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی ،خواسته
تا برخوردهای غیر قانونی مشاور شورای امنیت ملی را

جدا ً پیگیری منوده و جلو این گونه خود رسیها و قانون
شکنیها را بگیرند.
به دنبال اعرتاضات کاربران شبکههای اجتامعی و رسانهها
و «فراقانونی خواندن» اقدام اخیر شورای امنیت ملی توسط
دفرت نی (نهاد حامیت کننده رسانههای افغانستان) ،شورای
امنیت ملی در توضیح این اقدام گفته که با آدرسهایی
که معلومات محرمانه دولتی را افشا میکند ،مطابق قوانین
برخورد میکند.
امینت ملی در روزهای اخیر به دستور حنیف امتر ،مشاور
امینت ملی ،ذکی دریابی ،مدیر مسئول روزنامه اطالعات روز
و جواد ناجی ،رییس سابق رسانههای اداره امور را به اتهام
گردانندگی صفحهی «کابل تاکسی» مورد بازجویی قرار داد.
این موضوع واکنشها و اعرتاضهای رسانهها و فعاالن
مدنی را به دنبال داشت .دفرت نی (حامیت کننده رسانههای
افغانستان) این اقدام شورای امنیت ملی را «فراقانونی»
خوانده و خواستار توقف بازپرسی از خربنگاران شده است.
مسئوالن این اداره امروز در نشست خربی در کابل گفتند که
این اقدام شورای امنیت منتج به «ایجاد ترس و وحشت» میان
خربنگاران میشود.
اما شورای امنیت ملی با نرش اعالمیهای در صفحهی
فیسبوکاش ،مطلب اخیر صفحه «کابل تکسی» که در
مورد مشاوران حنیف امتر نوشته بود ،را فاش کردن معلومات
محرمانه دولتی خوانده است.
در اعالمیهی شورای امنیت ملی آمده« :اخیرا ً یکی از
صفحات شبکه اجتامعی فیسبوک با هویت مجهول ،بر
خالف احکام قوانین نافذ در کشور ،معلومات محرمانه
دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفرت شورای امنیت
ملی کشور میباشد را نرش کرده که بدون شک موجب
خطرات جدی امنیتی میشود».
در این خربنامه آمده که شورای امنیت ملی با رعایت اصل
آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطالعات از ادارات

مربوط خواسته تا برای جلوگیری از تداوم افشای معلومات
محرمانه بخش امنیتی با متخلفین این پرونده مطابقت با
قوانین نافذه کشور عمل مناید.
همچنان شورای امنیت ملی تأکید کرده که به «حق اساسی
آزادی بیان که در ماه  ۳۴قانون اساسی تضمین شده» متعهد
است .خربنامه افزوده که این اداره از رویکرد انتقادی
رسانهها استقبال میکند؛ اما افشای معلومات محرمانه دولتی
را «موجب نقض قانون» میداند.
صفحهی فیسبوک «کابل تاکسی» اخیرا ً فهرست مشاوران
آقای حنیف امتر را منترش کرد .کابل تکسی به مناسبت
سالروز استقالل افغانستان ،مطلبی انتقادی در مورد مشاوران
حنیف امتر نوشت و در این پست سواد ،تواناییهای
حرفهای و شیوهی استخدام کارمندان شورای امنیت ملی را
نیز زیر سوال برده است.
این مطلب باعث ناراحتی آقای امتر شده و تاکنون با مشاوره
او دو روزنامهنگار از سوی امینت ملی مورد بازجویی قرار
گفته است.
صفحه بحث برانگیز طنزی «کابلتاکسی» در شبکهی
اجتامعی فیسبوک از پنج ماه بدینسو در میان صفحههای
فیسبوک شهروندان کشور اضافه شده و توسط فرد یا افراد
ناشناس مدریت میشود.
هنوز روشن نشده که چه کسی نویسنده و یا نویسندگان این
صفحه فیسبوکی اند و این صفحه از کجا به روز رسانی
میشود.
اما این صفحه با انتقاد رصیح و طنزآمیز از رهربان جهادی،
چهرههای مطرح قومی و سیاسی و مقامهای عالیرتبه
دولتی ،به یکی از صفحات جنجالی تبدیل شده و هم اکنون
بیش از  ۳۰هزار نفر آن را الیک کردهاند.
اقدام اخیر شورای امنیت ملی باعث شد که الیک این
صفحه از  22هزار ،در ظرف سه روز نزدیک به  30هزار
برسد.

علومی:
درج واژه «افغان»در تذکرههای برقی الزم نیست
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخلهی کشور گفته
است که درج واژهی افغان در تذکرههای برقی الزم نیست و
ذکر جمهوری اسالمی افغانستان در آن خود نشان دهندهی
هویت افغانی شهروندان کشور است.
درج واژه افغان و نام قوم شهروندان کشور در تذکرههای
برقی ،موضع بحث برانگیز میان شهروندان و مقامهای بلند
پایه کشور بوده است .این موضع و برخی موارد دیگر باعث
شده که تاکنون توزیع این نوع تذکرهها آغاز نشود.
با این حال وزیر داخله درج واژه افغان را در تذکرههای برقی
الزم ندانسته و تأکید کرده که به زودی در نشست کابینه زمان
توزیع تذکرههای برقی مشخص خواهد شد.
تذکرههای برقی« ،بزرگترین پروسهی ملی» که جنجالی
شده و بعد از بارها اعالم آمادگی برای توزیع آن از سوی

اداره توزیع تذکرههای برقی ،تاکنون این روند عمالً آغاز
نشده است.
ِ
پیش از این شورای وزیران گفت که  ۲۸اسد سال جاری
زمان توزیع شناسنامههای برقی مشخص شده؛ اما به علت
برگزاری جشن استقالل بازهم به تأخیر افتاد.
اکنون وزیر داخله در گفتوگو با تلویزیون یک تأکید کرده
است که در همین هفته در نشست کابینه زمان توزیع
تذکرههای برقی مشخص خواهد شد.
ظاهرا ً اختالفها بر رس درج واژهی افغان در تذکرههای برقی
میان ریاستجمهوری و ریاست اجرایی مانع اصلی در برابر
توزیع این تذکرهها شده است.
اما وزیر داخله تأکید کرده که بر بنیاد قانون ثبت و احوال
نفوس ذکر دولت جمهوری اسالمی افغانستان در تذکرهها

هویت شهروندان را در بر میگیرد و نیاز به درج واژهی افغان
نیست.
تأخیرهای پی در پی و طوالنی در توزیع تذکرههای برقی
باعث شد که اتحادیهی اروپا کمکهای مالیاش را به اداره
توزیع تذکرههای برقی به حالت تعلیق در بیاورد.
اما به تازگی سفیر اتحادیهی اروپا گفته است که اگر رهربان
حکومت وحدت ملی این روند را آغاز کنند این اتحادیه
کمکهای مالیاش را از رسخواهد گرفت.
با این حال معلوم نیست که توزیع عملی تذکرههای برقی
چه وقت آغاز خواهد شد .این تأخیرهای پی در پی و قطع
کمکها باعث شد که رییس ادارهی توزیع تذکرههای برقی
از فروپاشی این نهاد در صورت قطع دوامدار کمکها هشدار
بدهد.

وزارت خارجهی پاکستان بار دیگر سفیر افغانستان را
احضار کرد
اطالعات روز :وزارت خارجهی پاکستان اعالم کرده که
جانان موسیزی ،سفیر افغانستان در این کشور را بهخاطر
حملهی هراس افگنان از خاک افغانستان بر نظامیان
پاکستانی به این وزارت احضار کرده است.
وزارت خارجه پاکستان با نرش خربنامهای مدعی شده که
چهار رسباز پاکستانی از اثر پرتاب یک موشک از سوی
دهشتافگنان از داخل خاک افغانستان بر یک پاسگاه
نظامیان این کشور کشته شدهاند.
در خربنامهی این وزارت آمده که این حمله حوالی ۹:۰۰
صبح یک شنبه در ساحهی آخندوال منطقهی قبایلی خیرب
به وقوع پیوست که چهار رسباز دیگر نیز زخمی شدهاند.
این دومین بار است که وزارت خارجهی پاکستان ،سفیر
افغانستان در این کشور را احضار میکند.
به تاریخ  13رسطان امسال ،یک روز بعد از احضار سفیر
پاکستان در کابل از سوی وزارت خارجهی افغانستان در
پیوند به شلیک نظامیان پاکستانی بر پولیس مرزی کشور،
وزارت خارجهی پاکستان نیز آقای موسی زی را احضار
کرد.

وزارت خارجهی پاکستان در احضار فعلی از سفیر افغانستان
خواسته که از حکومتاش بخواهد تا این رویداد را بررسی
کرده و نتیجهی آن را با دولت پاکستان رشیک کند.
وزارت خارجهی پاکستان ضمن تعهد به مبارزهی مشرتک
با افغانستان بر ضد دهشت افگنی گفته است که حمله بر
نظامیان آن کشور قابل قبول نیست.
پاکستان ادعا دارد که شورشیان فراری وابسته به تحریک
طالبان پاکستانی در ساحات مرزی افغانستان پناه برده و از
آنجا حمالت شان را بر نظامیان پاکستانی طراحی و تطبیق
میکنند.
در همین حال ارتش پاکستان گفته که نظامیان پاکستانی نیز
پاسخ این حمله را دادهاند و افزون بر کشنت چندین هراس
افگن ،یک پناهگاه آنان را نیز در داخل خاک افغانستان
نابود کردهاند.
با این حال تاکنون مقامهای حکومتی کشور در این مورد
ابراز نظری نکرده است.
موشک پرانیهای نظامیان پاکستان بر نقاط مرزی رشقی
کشور هرازگاهی انتقادهای مقامهای حکومتی کشور از

دولت پاکستان را به همراه داشته است.
به دنبال موشک پرانی نظامیان پاکستان بر والیتهای رشقی
کشور ،وزارت خارجه در یک ماه گذشته دو بار سفیر
پاکستان در کابل را به این وزارت احضار کرد.
سفیر پاکستان وعده سپرده بود که نگرانیها و خواستهای
دولت افغانستان را به مقامها و مراجع مسئول کشورش
خواهد رساند.
در تازهترین مورد جرنال مراد علی مراد ،معاون رییس
ستاد مشرتک ارتش کشور با انتقاد شدید از موشک پرانی
نظامیان پاکستانی گفت ،حکومت افغانستان دیگر تحمل
این حمالت پاکستان را ندارد و جواب این موشک پرانی
نظامیان پاکستان را خواهیم داد.
از سویی هم ،در روزهای اخیر و پس از حملههای انتحاری
خونین در کابل ،روابط کابل -اسال مآباد تیره شده و مقامهای
بلند پایه حکومتی انتقادهای شدیدی را علیه دولت پاکستان
وارد کردند.
این مقامها میگویند که تروریستان از خاک پاکستان وارد
افغانستان شده و از این کشور نیز متویل میشوند.

چرا افغانها مواظب پاکستان هستند؟
منبع :دویچه ویله

نویسندگان :شمیل شمس و مسعود سیف الله

برگردان :حمید مهدوی
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بسیاری از افغانها هنگامی که در اوایل ماه جاری خبر مرگ حمیدگل ،رییس پیشین
استخبارات پاکستان را شنیدند ،شادمان شدند .تعدادی از مردم در جادههای کابل
پایتخت و دیگر شهرهای کالن افغانستان پایکوبی کردند و مرگ کسی را که آنها
«قصاب افغانها» میخوانند ،جشن گرفتند .نقش حمیدگل به عنوان رییس اداره
استخبارات ارتش پاکستان ،آی.اس.آی در جریان جنگ افغنستان در دهه  1980از
هیچ کسی پوشیده نیست .حمیدگل که در پاکستان «قهرمان جنگ» خوانده شده است،
با ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی از نزدیک کار کرد تا اطمینان حاصل کنند
که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان موفق نمیشود .اما آنچه که افغانها بیش از
هرچیزی در مورد حمیدگل نفرت دارند حمایت او از گلبدین حکمتیار جنگ ساالر
علیه رییس داکتر نجیب الله و برهان الدین ربانی ،رییس جمهوران پیشین افغانستان
است که به ترتیب طرفدار شوروی و هند بودند.
فاروق سولیریا ،محقق و روزنامهنگار پاکستان ساکن در لندن اخیرا به دویچه ویله گفت:
«حمیدگل و آی.اس.آی ،پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان ،به هیچ کدام
از حکومتهای این کشور اجازه ندادند موفق شوند« ».این یکی از بدترین دورههای
تاریخ افغانستان بود و حمیدگل معمار آن بود».
حمیدگل در سال  1992از ارتش بازنشسته شد؛ اما به حمایتاش از گروههای اسالمگرای
طرفدار اسالم آباد در افغانستان ادامه داد .او نفوذش را در نهاد قبلیاش حفظ کرد که بر
اساس ادعاها در سال  1994جنبش در حال ظهور طالبان را مسلح میساخت و آموزش
میداد .گل حمید تاهنگام مرگاش در  15ماه اگست  ،2015حامی سرسخت طالبان،
القاعده و جنبشهای جهادی جهانیای چون «دولت اسالمی» ماند.
هیلهمن کتوازی ،باشنده محلی والیت پکتیکا ،در میان آنهایی بود که مرگ حمیدگل
را جشن گرفته بودند« :وقتی که حمیدگل مرد ،مردم بسیار خوش بودند .آنها از من
خواستند تا به جشن آنها بپیوندم؛ چون ما همه باور داریم که حمیدگل طراح اصلی
جنگ افغانستان بود» .کتوازی افزود« :وقتی ضیاالحق ،دیکتاتور پیشین ارتش پاکستان
مرد ،افغانها مرگ او را عزا گرفتند .ما نمیدانستیم ضیاالحق چه کسی بود و کشورش
علیه ما چه میکرد .اکنون که اهداف ارتش پاکستان و آی.اس.آی را میدانیم ،از مرگ
هرکسی که فکر میکنیم مسئول بدبختیهای ما است ،استقبال میکنیم».
تاریخ بی اعتمادی
احمد ضیا فیروزپور ،استاد دانشگاه بلخ به دویچه ویله گفت« :تاریخ ثابت کرده است
که پاکستان در افغانستان یک حکومت ضعیف میخواهد تا به عنوان تنها میانجی
بحران در کشور همسایهاش برای جامعه جهانی باقی بماند» .وی اضافه کرد که تنها
زمانی که پاکستان با افغانستان خوش بود ،دوران رژیم طالبان بود .فیروزپور گفت« :در
سال  ،2001اسالم آباد به دلیل فشار بین المللی به حمالت علیه طالبان بپیوندند؛ اما بازی
دوگانه حمایت از شورشیان اسالمگرا و تالشهای بین المللی در افغانستان به صورت
همزمان آغاز کرد» .با این حال ،فیروزپور تاکید کرد که هدف خشم افغانها ارتش
پاکستان و آی.اس.آی است ،نه مردم آن.
نظر به گفته صدف غیاثی ،یک ژورنالیست و فعال افغان ،رسانههای اجتماعی نقش
کالنی را در شکل دهی دید افغانها نسبت به پاکستان ایفا کرده است .وی گفت:
«حکومت افغانستان ثبوت کافی از مداخالت پاکستان در افغانستان را در رسانههای
اجتماعی ارائه کرده است» .اما شکریه بارکزی ،عضو پارلمان افغانستان ،باور دارد که
اوضاع تحت رهبری حکومت جدید افغانستان تغییر خواهد کرد .او به دویچه ویله
گفت« :چیزی را که ما از پاکستان میخواهیم غیر ممکن نیست :ما از اسالم آباد
میخواهیم موافقت نامه ترانزیتی با افغانستان را امضا کند و از مداخالت در امور امنیتی
افغانستان دست بردارد» .او هشدار داد« :افغانستان تمام گزینهها را با پاکستان امتحان
کرده است .اگر پاکستان سیاستهایش را تغییر ندهد ،مشاوره با شورای امنیت سازمان
ملل متحد گزینه آخر ما خواهد بود».
روند صلح
اسالم آباد میگوید آماده همکاری است .این کشور ادعاهای مداخله در افغانستان را
رد میکند و میگوید که روند صلح را تسهیل کند .باوجود یک دور گفتوگوهای
موفقانه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان با میزبانی پاکستان ،در این زمینه هنوز
موفقیتی به دست نیامده است .اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان به تازگی اسالم آباد
را بهخاطر عدم تمایل ظاهری آن به همکاری در مذاکرات متهم کرد».
غنی اخیرا در دیداری با پیتر سمنب ،سفیر سویدن در افغانستان گفت« :پاکستان باید
اوضاع در افغانستان را درک کند و همان تعریفی را از تروریزم در مورد افغانستان به کار
ببرد که در داخل این کشور به کار میبرد» .آقای غنی افزود که گفتوگوهای صلح با
طالبان باید یک روند به رهبری افغانها و متعلق به افغانها باشد.
غنی هم چنین خشماش را نسبت به پاکستان به دلیل سلسله حمالتی که چند هفته قبل

دهها تن را کشت ،ابراز کرد و پاکستان را مقصر ناکامی در جلوگیری از برنامه
ریزی و اجرای حمالت تروریستی توسط شورشیان اسالمگرا از آنسوی مرز
مقصر دانست .غنی در یک کنفرانس خبری در  10ماه اگست گفت« :ما امید
صلح داشتیم؛ اما خاک پاکستان علیه ما اعالم جنگ شده است».
اما تحلیلگران میگویند بعید است که خشم افغانستان سیاستهای پاکستان در
افغانستان را تغییر بدهد چون نهادهای نظامی و ملکی این کشور هنوز طالبان را
یک متحد استراتیژیک مهم میدانند .اسالم آباد باور دارد که گروههای اسالمگرا
حاال بخشی از حکومت افغانستان باشند .دیدگاه ناظران بر این است که ارتش
پاکستان امیدوار است تا دوباره در کابل نفوذ پیدا کند؛ نفوذی که قبل از سرنگونی
حکومت طرفدار پاکستان طالبان در سال  2001توسط ایاالت متحده و متحدانش
از آن برخوردار بود.
مت والدمن ،محقق جنگ افغانستان در دانشگاه هاروارد باور دارد که پاکستان از
حمایتاش از طالبان دست برنخواهد داشت تا پویایی منطقه تغییر کند .والدمن
به دویچه ویله گفت« :شواهد نشان میدهند که پاکستان سیاستاش در قبال
افغانستان را اساسا تغییر نداده است».
زیگفرید ولف ،کارشناس علوم سیاسی در دانشگاههالدلبرگ دیدگاه مشابه دارد.
او به دویچه ویله گفت که متقاعد شده است عناصر متعدد در داخل دستگاه
امنیتی پاکستان هنوز باور دارند که میتوانند از طالبان به عنوان ابزار استراتیژیک
برای مقابله با حضور هند در افغانستان استفاده کند.
حیات خلوت سیاسی
برخالف خواست پاکستان ،روابط کابل با دهلی جدید بهبود یافت و این بهبودی
وضعیت سیاست گذاران پاکستان در اسالم آباد را خشمگین ساخت .در حالی که
هند از سال  2001بدینسو در بازسازی افغانسان فعال بوده است ،فاروق سولهریا
میگوید نقش پاکستان در این زمینه قابل چشم پوشی بوده است .این کارشناس
افزود« :اسالم آباد ،با حمایت از طالبان ،در تخریب افغانستان کمک کرده است.
من اغلب از کابل دیدار میکنم و میتوانم بگویم که پاکستان در افغانستان
بسیار منفور است .متاسفانه ،پاکستان آماده تغییر مسیر نیست» .وی میگوید که
افغانستان در جریان سالهای گذشته بسیار تغییر کرده است و واقعیتهای غینی و
عوامل ذهنی به نفع پاکستان نیست« .پاکستان دیگر قادر نخواهد بود شرایط خود
به حکومت افغانستان و دیگر کشورهای جهان نخواهد بود .فکر میکنم پاکستان
جنگ نیابتی را باخته است»« .کابل اکنون با دهلی جدید روابط دوستانهتر دارد،
در حالیکه اسالم آباد همانگونه که مقامهای خارجیاش ایید کرد ،هم چنان از
طالبان حمایت میکند .پاکستان آرزو دارد این سناریو را تغییر بدهد و افغانستان
را بار دیگر به حیات خلوت سیاسیاش تبدیل کند».
پاکستان بالگردان است؟
حکومت پاکستان میگوید برای مقامهای افغانستان آسان است تقصیر
ناکامی کشور شان را برعهده پاکستان بیاندازند .برخی از تحلیلگران میگویند
سیاستمداران افغانستان نتوانستهاند به تعهدات شان عمل کنند و این گفته که
پاکستان مسئول تمام مشکالت شان است ،یک تاکتیک سیاسی برای آنها
است .اما شکریه بارکزی میگوید ادعاها حقیقت ندارند« :من فکر نمیکنم که از
پاکستان به عنوان بالگردان استفاده کنیم .مشکالت ما با پاکستان تنها به سیاست
محدود نیست ،ما با آنها مشکالت اقتصادی نیز داریم» .وی گفت« :افغانستان
تنها کشوری نیست که نهادهای پاکستان را به مداخله در امور شان متهم میکند.
هند ،بنلگه دیش و چین را ببینید .این کشورها با اسالم آباد مشکالت مشابه دارند».
مت والدمن ،محقق جنگ افغانستان در دانشگا ه هاروارد باور
دارد که پاکستان از حمایتاش از طالبان دست برنخواهد
داشت تا پویایی منطقه تغییر کند .والدمن به دویچه ویله
گفت« :شواهد نشان میدهند که پاکستان سیاستاش در
قبال افغانستان را اساسا تغییر نداده است».
زیگفرید ولف ،کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه
هالدلبرگ دیدگاه مشابه دارد .او به دویچه ویله گفت که
متقاعد شده است عناصر متعدد در داخل دستگاه امنیتی
پاکستان هنوز باور دارند که میتوانند از طالبان به عنوان
ابزار استراتیژیک برای مقابله با حضور هند در افغانستان
استفاده کند.

هر وقت حرف از آزادی بیان میشود ،دو اتفاق ُرخ میدهد.
اول ،دولتمردان سنگ افتخارش را به سینه کوبیده و تقریباً هشت نسل
بعدی ما را بدون هیچ تعارفی فحش میدهند! البته مستقیامً نه ،اما ته دل
شان فحشهای تر و خشک قلوم قلوم میکند.
دوم ،رسانهها به صورت اتومات و دقیقاً مثل طالبان که هیچوقت اجازهی
داخل شدن در خانههای مردم را منیگرفت ،در ذهنخانهی آدم داخل
میشوند.
اما آنچه مسلم است ،حضور رسانهها هرگز به معنای آزادی بیان نیست،
ضمن اینکه آزادی بیان با رسانهها معنا مییابد .بهطور مثال ،اگر به تعداد
رسانهها توجهی نداشته باشیم ،رسانه در افغانستان از دههها قبل وجود داشته
که میتوان به رادیو رشیعت هم اشاره کرد .رادیو رشیعت در دوران خودش
رسانه بود ،آما آنچه از آدرس رادیو رشیعت به مردم رسانده میشد به کلی
متفاوت از پیامها و حرفهای است که امروز از رادیوهای محلی افغانستان
شنیده میشود .خواهش میکنم گیر ندهید که برنامههای رادیوهای محلی
چهقدر میانتهی و بازاری است .به اندازهی کافی وقت داریم روی این
مسئله ،محفل چرس و چلم برپا کنیم (گالببهرو ما هم یک شینگ حس
قوماندانی داریم).
شاید شام بیشرت و دقیقتر از من از برنامههای رادیو رشیعت بدانید و به یاد
داشته باشید ،بگذریم .اما آنچه از طریق رسانهی بهمرسانی میشود ،همواره
مهم بوده و اهمیت آن تا امروز پابرجاست .یکی از اصول اولیهی رسانهگری،
بیطرفی در بازتاب دادن موضوعات و مسایل است .حفظ بیطرفی در
جامعهی افغانستان کار سختی است .آدم باید با عاملی از پرسشها و موانع
کنار بیاید تا خربی را بدون دخل و ترصف به سمع مردم و مخاطبینش برساند.
رادیو طالبونگ که یکی از رسانههای محرتم کشور به شامر میرود ،با حفظ
همین اصل دوست دارد مدام خربهای نرش کند تا مردم از اتفاقاتی که هرگز
نیفتاده ،باخرب شوند .این رادیو در متام موارد بیطرف است ،اما در یک
مورد از وزارت اطالعات و فرهنگ ،وزارت امور داخله ،ریاست امنیت ملی،
وزارت دفاع ،ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه اجازه گرفته که بیطرف
نباشد چون در این قسمت ،بیطرفی بیرشفی است! این قسمت هامن دامن
زدن به مسایل و اختالفات قومی-مذهبی است .دلیلش این است که اگر این
اختالفات نبود ،امروز مقامات حکومتی سنگ افتخار آزادی بیان را به سینه
منیکوبیدند و هی فرق مردم را در بدل این افتخار منیشکافتند .بگذارید
اختالفات قومی داغ باشد تا آزادی بیان طعم دلپذیرش برای همیشه باقی
مباند.
رادیو طالبونگ از مخاطبین خواهش میکند که رساغ وزارت اطالعات و
فرهنگ نروند و نپرسند که چرا چشم بر سیاهکاریهای این رسانه میپوشاند؟
ضمناً یخن امنیت ملی را هم نگیرید که چرا در قبال گزارشهای مغرضانه
و نفاقافگنانهی این رادیو خاموش است! گرچه امنیت ملی به صورت فعال
کنار جرنال دوستم مرصوف جنگ با طالبان در والیت فاریاب و ولسوالی
غورماچ والیت بادغیس اند اما ما حضور آنها را نادیده گرفتیم و یک گزارش
دروغ را نرش کردیم که آقای معاون اول ریاست جمهوری مرصوف چپاول
و تجاوز بر نوامیس مردم اند .خوب کردیم که از فرار مردم مسلامن والیت
فاریاب سخن گفتیم ،برای ما اصالً مهم نیست که مردم فاریاب از رش و
ستم طالب توسط نیروهای دولتی با رهربی جرنال دوستم رهایی یافته اند
و بچههای شان از این به بعد امکان به مکتب رفنت را حاصل خواهند کرد.
برای ما مهم این است که اوالد این مردم همچنان از درس و تحصیل دور
مبانند تا رادیو طالبونگ همچنان در آیندهها شنونده و حامی داشته باشد.
در دنیاییکه تجارت حرف اول را بزند ،چه فرقی میکند خون تجارت کنیم
یا تریاک؟ قدرت تجارت کنیم یا دروغ؟ زندگی تجارت کنیم یا جهل؟ ما
برای بقای خویش دست به هرکاری خواهیم زد .اگر قرار باشد ما هم مثل
بقیه رسانهها آنچه را که واقعیت دارد نرش کنیم ،بازار ما سقوط خواهد کرد.
چون از یکطرف کارمندان ما سواد ندارند ،از سوی دیگر ،وجدان ما قبول
منیکند.
رادیو طالبونگ مایل است کمی شکسته نفسی به خرج بدهد و به سمع
مردم برساند که آنچه از آدرس این رادیو نرش میشود ،دیدگاه خربنگاران
یا گزارشگرانش نیست ،بلکه دیکتهایست که توسط مدیران و رهربان
این رسانه میشود .اعتبار و امتیاز متام خربها به مدیران این رسانه مربوط
میشود .از کارمندان هم نهایت سپاسگزاریم که در این زمینه ما را همیشه
یاری رسانده و عنقریب مثل ما به گدودی ایامن میآورند.
رادیو طالبونگ حدس میزند که وزارت اطالعات و فرهنگ ،کمیسیون بررسی
تخطیهای رسانهیی ،امنیت ملی و متام مقامات مسئول از گزارشهای که
اینجا به نرش سپرده میشود ،بیخرب اند ،ورنه دلیلی وجود ندارد مانع افروخنت
آتش اختالفات ما نشود .رادیو طالبونگ از باسواد شدن و آگاه شدن مردم
به شدت میترسد .بنا ًء خواهش ما از مردم رشیف و مسلامن افغانستان این
است که آگاه نشوید ،پشت درس و تحصیل نگردید .ما از همهچیز شام را
خرب میکنیم ،دیگر چه نیاز است؟ مگر نشنیدهاید که شاعر میگوید:
نابرده رنج اگر میرس شود گنج
مزد آن گرفت جان برادر که گوش کرد
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین
سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش هشتم

افغانستان ،دشمن را هوشیارانه
انتخاب کنید!

رهربی جدید طالبان شاید آخرین فرصت برای حل سیاسی بحران افغانستان باشد .در غیر
آن ،دولت اسالمی (داعش) افغانستان را عراق یا سوریهی دیگری خواهد ساخت.
نویسنده:جیف ایگرز
برگردان:جواد زاولستانی
منبع :فارن پالیسی

بااینحال ،تمام نویسندگانی که در رابطه با
اینترنت مینویسند ،با سایتهایی که زنان را در
محدودهی روابط و جذابیتهای جنسی تعریف
میکنند ،مشکلی ندارند .کیبی ( )1997چنین
بحث میکند که وقتی زنان صفحههای اینترنتی
و وبسایتهای شخصی بهراه می اندازند ،کنترلی
بر این بازنمودها از تن و شخصیت خود بهعنوان
یک زن ،در فضای آنالین ،اعمال میکنند و
الزامی نیست که واکنش کسانی مانند توبز بر آنها
تاثیرگذار باشد .دستهای از فمنیستهای طرفدار
آزادی جنسی ،از حق زنان برای استفاده و تولید
پورنوگرافی و اینکه در اینترنت به دنبال فرصتی
برای ابراز خود باشند ،حمایت میکنند .این دسته
از فمنیستها ،شرکت زنان در پورنوگرافی را راهی
برای توانمندسازی و آگاهی بخشی و همچنین
منبعی برای درآمد مالی میبینند.
اما در نهایت ،نمیتوان گفت تمام بازنمودهای
زنان در وب ،به شکل کلیشهای جنسی هستند.
کیبی ( )1997و بلیر و تاکایوشی ( ،)1999به
وبسایتهایی اشاره میکنند که توسط زنان و
برای زنان ساخته شدهاند .وبسایتهایی که
بازنمودهای سنتی از جنسیت را فرومیپاشند؛
برای مثال ،زنان را در حیطههایی که براساس
عرف جایگاه آنها نیست ،فعال و قدرتمند
نشان میدهند و از طرف دیگر ،گاهی نیز از
تصاویر رایج سنتی به این منظور استفاده میکنند
(مانند تصاویر زنان خانهدار در دههی .)1950
محتوای چنین سایتهایی« ،صریح و روشن»
و «هوشمندانه» توصیف شدهاند و گفتمان
متفاوتی و بنیادبراندازی را درکنار گفتمانهای
سنتی جنسیتی بهراه انداختهاند.
تجاریکردن
بزرگترین تغییر برجسته و تاثیرگذار بر اینترنت
در سالهای اخیر ،تجاریشدن شبکهی جهانی
وب بوده است .این تجاریشدن ،که با ختم
بودجهی ایاالت متحدهی آمریکا برای تامین
هزینههای حمایتکننده در  1995شتاب گرفت،
دری را برای نفوذ رسانههای عمومی به اینترنت باز
کرد و همچنین ،فرصتهایی را برای کارآفرینان
شخصی برای آغاز تجارتهای آنالین خلق کرد.
ادعا شده است این پیشرفتها به سود زنان هستند
که در واقع مصرفکنندگان اصلی اقتصاد جهان
اول بهشمار میآیند ،اما بهشکل سنتی از کنترل و
مالکیت در فضای تجاری حذف شدهاند.
وب را میتوان بهعنوان یک رسانهی همگانی
در نظر گرفت .وب ،مخاطبان گستردهای دارد و
مطالب بسیاری توسط افراد یا سازمانها در آن
برای بازدیدکنندگان منتشر میشوند .اگرچه که
کمتر احتمال دارد بازدیدکنندگان وب ،نسبت به
رسانههای همگانی سنتی مانند تلویزیون ،تنها
نقش مصرف کنندهی مطالب را داشته باشند.
همچنین ،وب ،بهشکلی افزایشی به راهی برای
انتشار رسانههای چاپی تبدیل شده شده است.
یک شرکت رسانهای چندملیتی به نام تایم وارنر،
در یک اعالن عمومی در جنوری  ،2001گفت که
یک ارایهدهندهی بزرگ خدمات اینترنتی را با یک
مجموعهی رسانهای ادغام کرده است که اخبار
تلویزیون را بهنشر میرساند ،کتابها و مجالت
را چاپ میکند ،و صاحب یک کمپانی آماری
نیز میباشد .شرکت ادغامشدهای از رسانههای
همگانی که منافع و عالیقش در اینترنت و خارج

از آن ،تقریبا بهطور کامل توسط مردان کنترل
میشوند.
در همین حال ،قرارگرفتن بنرهای تبلیغاتی در
وبسایتهای شخصی ،میتواند یک فعالیت
سودآور باشد .این امر میتواند به نوعی« ،منشا
قدرت عمومی مردمی» آنالین را از طریق بهبود
یک صفحهی وبسایت شخصی به یک فضای
تجاری ،افزایش بدهد .تعدادی از وبسایتهای
زنمحور که در این گروه قرار دارند ،مانند
« »Cybergirlو « ،»Women.comقابل مقایسه
با مجلههای عالقهمندیهای عمومی هستند
و در اصل افرادی باتجربه از جنبشهایی مانند
«زین» را استخدام کردهاند .بااینحال ،اگرچه
این صفحهها توسط زنان و برای زنان ،برای
فراهمآوردن مطالب سیاسی و علمی و روشنفکرانه
ایجاد شدند ،بسیاری از این سایتها ،اکنون به
شکلی روزافزون ،نیازهای جریان اصلی در اجتماع
را ارایه میدهد .بنابراین « »Women.comکه
در  ،1993بهعنوان رشتهای برای اتصال زنان به
یکدیگر و فراهمآوردن امکان یک انجمن برای
گفتوگوهای آنالین ،به کار آغاز کرده بود ،اینک
مطالب آن تنها شامل نسخههای آنالین جریان
اصلی در مجالت زنان میشود ،مانند «کتاب سرخ
(« ،»)Redbookجهانبین (،»)Cosmopolitan
و «خانهداری خوب (.»)Good Housekeeping
مشهورترین سایت زنان ،»Village« ،توسط
یک زن تاسیس شد اما از آن زمان بهبعد ،یک
مرد عهدهدار مدیریت آن است :این سایت
«توصیههای برای لباس نوزادان ،تقویم بارداری،
رژیمهای الغری و نصیحتهایی برای خرید»
ارایه میدهد و چهارچوبی خلق میکند که زنان را
بهعنوان افرادی که مسایل آنها در درجهی دوم
اهمیت است و نیازی دایمی برای پرورش خود
دارند تا مورد پسند دیگران قرار بگیرند ،محدود
میکند .براون ( ،)2000گرایش محتویات در
جریان اصلی را به تجاری سازی نسبت میدهد
و بهطور خاص ،به نیاز برای تولیدکنندگان
وبسایتها ،تا در رقابت میان رسانههای عمومی
بیشترین سود را بهدست بیاورند.
قوانین و عالقهمندیهایی که براساس فرهنگی
جنسیتزده کلیشهسازی شدهاند ،در الگوهای
استفاده از وب نیز انعکاس داده میشوند.
برطبق گزارش مدیا متریکس ،زنان ،اکثریت
بازدیدکنندگان از وبسایتهای فروش
اسباببازی ،خریدهفروشی ،و صفحات پزشکی
و سالمتی را تشکیل میدهند .درحالیکه ،مردان
در نقطهی مقابل ،در سایتهایی اکثریت هستند
که شامل محتوایی تکنیکی ،اطالعاتی اقتصادی،
ورزشی و خبری باشند .پاسخ جوامع تجاری به
چنین یافتههایی این است که تبلیغات آنالین را
با درنظرداشت خطوط جنسیتی هدف قرار دهند،
که در نتیجه کلیشههای شیءانگارانهی بیشتری
درمورد زنان شکل میدهد .بنابراین ،اگرچه وب
میتواند زندگی زنان (و مردان) را بهگونهای
مناسبتر بسازد ،بهنظر نمیآید تا بتواند عدم تقارن
جنسیتی موجود را همسطح کند.
در عین حال ،اگر تجاریکردن باعث شود تا
تعدادی از زنان از این فضا سود ببرند ،خود این امر
باعث توانمندسازی آنها از طریق جذب سرمایه
میشود و آنها میتوانند تغییرات دور از دسترس
بیشتری را بهوجود بیاورند.

پس از تأیید مرگ مال عمر سروصداها فروکش کردهاند.
اما غبار آن به این زودی فرو نخواهد نشست .روند
جانشینی از مال عمر به معاونش اختر محمد منصور نستبا
نرم و آرام صورت گرفت ،گرچند تنشهایی در درون
اعضای خانوادهی مال عمر وجود داشت .با این حال،
دورنمای افغانستان اما آرام نخواهد بود.
مال عمر برای طالبان ،فراتر از یک نیروی متحدکننده
بود .او خلیفه نیز اعالم شدهبود و این میان طالبان و گروه
دولت اسالمی مانع ایجاد میکرد (طالبان ابوبکر البغدادی
را «خلیفهی قالبی/جعلی» میدیدند ).در واقع ،آن عده
از اعضای طالبان که به گروه دولت اسالمی پیوستهبودند،
شایعههای مرگ مال عمر را باور کردهبودند.
مرگ مال عمر شکافهایی جدید را در میان طالبان که
همواره متحد پنداشته میشدند ،ایجاد کردهاست .به این
دلیل ،منصور برای صلح انگیزهی اندک دارد .او تالش
میکند تا وحدت طالبان را حفظ کند .بدین ترتیب،
به نظر میرسد که منصور پایش را از گفتوگوهای
صلح پس کشیده و تالشهایش را در میدان نبرد شدت
بخشیده و رویدادهای شدیدا خشونتآمیز در کابل به اوج
رسیدهاند .طیب آغا ،رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر
و برجستهترین چهرهی معتدل و طرفدار گفتوگوهای
صلح ،از سمتش در گروه طالبان استعفا کرده .در عین
زمان ،ایمنالظواهری ،رهبر کنونی القاعده ،با رهبر جدید
طالبان اعالم بیعت کردهاست.
پس از ارزیابی تغییرات اخیر ،پالیسیسازان ایاالت متحده
دو گزینه در پیشرو دارند :ایجاد شکافهای یبشتر در
میان طالبان به منظور رسیدن به دستآوردهای نظامی
یا پیگیری مصالحهی سیاسی بدون در نظرداشت اتحاد
یا پراکندگی رهبری طالبان .با توجه به صعود سریع گروه
دولت اسالمی ،این خطر وجود دارد که در این فرصت
نتوان مخالفان دولت افغانستان را به گفتوگوهای صلح
کشاند .با وجود آنکه رهبری جدید طالبان ادامه همان
طالبان قبلیاست ،شاید آخرین فرصت برای راه حل
سیاسی بحران افغانستان باشد.
ایاالت متحده امریکا پس از حملهی  11سپتامبر با یکجا
کردن طالبان که یک شورش با اهداف داخلیست با گروه
تروریستی بینالمللی القاعده ،دشمنش را بزرگتر ساخت.
ش داخلی و تهدیدهای تروریستی
در عراق و سوریه ،شور 
ی شدهاند و نتیجهی آن ظاهرا یک مشکل
خارجی یک 
پیچیده و غیرقابل کنترل است .با این حال ،در افغانستان تا
هنوز میتوان با شورشیان و تروریستها جداگانه برخورد
کرد .مصالحه یا آوردن طالبان به صحنهی سیاسی بهترین
راه برای جلوگیری افغانستان از تبدیل شدن این کشور به
عراق یا سوریه است و میتوان از سقوط دولت جلوگیری
کرد.
فرصتهای نخستین برای صلح زمانی از دست رفتند که
استراتیژی ایاالت متحده در ابتدا «شکست دادن» طالبان

بود .این استراتژی تا سال  2009پابرجا بود و زمانی تغییر
کرد که ایاالت متحده پالیسیاش را بازبینی کرد و آن را
به استراتژی «انتقال» مسئولیتهای امنیتی به نیروهای
امنیتی افغانستان تغییر داد و شرایط مصالحهی سیاسی
را تعیین کرد .امروز آن «انتقال» تکمیل شده است،
اما ،روند سیاسی همچنان شکنندهاست .هر چقدر هم
رفتارها و هنجارهای طالبان نفرتآور باشند ،شماری در
داخل افغانستان مصالحه را بر دوام بحران در کشورشان
ترجیح میدهند .و مصاحله میتواند منافع غربیها را نیز
تأمین کند .برای مثال ،دلیل خوبی وجود دارد که طالبان
حاضر شوند که روابط خود را با القاعده قطع کنند و در
جریان مصالحهی سیاسی ،جمهوری اسالمی را بپذیرند
و از امارت اسالمیشان بگذرند و به منظور مشارکت در
اصالح قانون اساسی مصالحه کنند.
بنابراین ،اکنون دولت افغانستان با احتیاط دشمنش را
انتخاب کند .با آنکه دالیل موجه وجود دارد که طالبان
سرکوب شوند ،اما در مقایسه با آنچه گروه دولت اسالمی
بر سر افغانستان خواهد آورد ،طالبان معتدل دانسته خواهند
شد .به صورت عموم ،طالبان مسلمانان حنفی مذهب
اند که از مکتب دیوبند پیروی میکنند .بر خالف آنها،
دولت اسالمی (داعش) پیرو اسالم سلفیاست که خیلی
ب است .بر عالوه ،طالبان تا کنون یک
سختگیر و متعص 
شورش با اهداف داخلیاست ،در حالیکه ،دولت اسالمی
یک تهدید بینالمللی است .طالبان پیشاپیش با دولت
اسالمی درگیر شد ه و دستکم مردم افغانستان در مخالفت
و ایستادگی در برابر دولت اسالمی (داعش) بعضی منافع
مشترک دارند.
پیش از مرگ مال عمر امیدواریها برای صلح زیاد شده
بودند .پیش از آن دیدارهایی بین مقامهای دولت افغانستان
و کسانی از طالبان در چین ،ناروی و مری پاکستان انجام
شده بود .قرار بود ،دور دوم دیدارها نیز در مری پاکستان
انجام شود ،اما با مرگ مال عمر این گفتوگوها تا آیندهی
نامعلوم به تعویق افتاده است.
فشار آوردن غنی بر پاکستان برای همکاری بیشتر کار
درست است .اما بر خالف آنچه اکثر مردم افغانستان
فکر میکنند ،به همین سادگی ،خشونتها در افغانستان
تعیینکنندهی سیاست خارجی پاکستان نیست .در حالیکه
پاکستان میتواند و باید برای ممکن ساختن گفتوگوهای
صلح کار بیشتر انجام دهد ،اما نفوذ این کشور بر طالبان
برای وادار کردن آنان به معاملهی سیاسی به احتمال زیاد
کافی نیست .مرگ مال عمر این کار را برای پاکستان
دشوارتر ساختهاست .پاکستان بر طالبان آنقدر فشار
نخواهد آورد که برای خود دشمن جدیدی خلق کند .اگر
ایالت متحده تا آن حد بر پاکستان فشار بیاورد ،همکاری
بین دو کشور را برای اولویتهای دیگر تضعیف خواهد
کرد .برعالوه ،طالبان در برابر نقش قوی پاکستان برای
ممکن ساختن گفتوگوهای صلح ،مقاومت خواهند کرد.

چون ،آنها نمیخواهند آلهی دست پاکستان دانسته شوند.
صلح در افغانستان ممکن است .اما نیاز به تالشهای
متمرکز فرامنطقهای دارد .بیشتر آنچه طالبان را نگران
میسازد ،در دست بازیگران بینالمللیاست .ایاالت
متحده به نوبهی خود ،باید نقشش را واضح بسازد .این
کشور دیگر نمیتواند هم نقش میانجی را بازی کند
و هم نقش شریک جنگ را و باید یک طرف سوم را
تشویق کند که پا پیش بگذارد و میانجی شود .در عین
زمان ،ایاالت متحده باید به حمایت از حکومت افغانستان
و روند صلح به رهبری مردم افغانستان متمرکز گردد.
اکنون مسئله این نیست که «که عراق را از دست داد؟»
پرسش بهتر این است که «عراق چگونه از دست
رفت؟» شاید حکومت عراق با راضی کردن سنیها
میتوانست از رخنه کردن دولت اسالمی جلوگیری کند.
یا شاید حکومت بشار اسد با جلوگیری از جنگ داخلی
میتوانست جلو دولت اسالمی را بگیرد .درسهایی زیاد
اند که باید آموخت و در افغانستان تطبیق کرد.

بر خالف آنچه اکثر مردم
افغانستان فکر میکنند ،به
همین سادگی ،خشونتها
در افغانستان تعیینکنندهی
سیاست خارجی پاکستان
نیست .در حالیکه پاکستان
میتواند و باید برای ممکن
ساختن گفتوگوهای صلح
کار بیشتر انجام دهد ،اما
نفوذ این کشور بر طالبان
برای وادار کردن آنان به
معاملهی سیاسی به احتمال
زیاد کافی نیست .مرگ مال
عمر این کار را برای پاکستان
دشوارتر ساختهاست.
پاکستان بر طالبان آنقدر
فشار نخواهد آورد که برای
خود دشمن جدیدی خلق کند.
اگر ایالت متحده تا آن حد
بر پاکستان فشار بیاورد،
همکاری بین دو کشور را
برای اولویتهای دیگر
تضعیف خواهد کرد.
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فرهنگ
تغافل سیاسی

افزایش چشمگی ِر قدرت و قلمروی سازمانهای جهادی در
سوریه و عراق ،تا همین اواخر ،توسط سیاستمداران و رسانهها
در غرب ،نادیده گرفته میشد .یکی از دالیل اصلیاش این است
که دولتهای غربی و نیروهای امنیتی آنها ،تهدید جهادیها را
بهگونهای تعریف میکنند که گویا توسط القاعدهی «مرکزی»
کنترل میشوند .این کار ،آنان را قادر میسازد تا تصویر بزرگتری
از موفقیتهایشان در مقایسه با آنچه عمال درجریان است ،از این
بهاصطالح «جنگ علیه ترور» عرضه کنند .درحقیقت ،این فکر
که تنها جهادیهایی که باید نگرانشان بود ،کسانی هستند که از
موهبت رسمی القاعده برخوردارند ،خام و خودفریبنده است .چنین
فکری ،این حقیقت و نمونه را که ایمن الظواهری رهبر القاعده،
داعش را بهخاطر فرقهگرایی و خشونت بیشازحد مورد انتقاد قرار
داده است ،نادیده میگیرد .در اوایل امسال ،پس از صحبتکردن
ِ
جهادی سوریه در جنوب و شرق ترکیه،
با یکسری جنگجوی
که مستقیما به القاعده وابسته نیستند ،یک منبع به من گفت «همهی
اینها بدون استثناء ،دربارهی یازده سپتامبر اشتیاق نشان میدهند و
ابراز امیدواری میکنند که همین حادثه در اروپا نیز اتفاق بیفتد».
گروههای جهادی که از لحاظ ایدئولوژیک به القاعده نزدیک

گردهمآیی شبهنظامیان اسامه بن
الدن ،که او خودش آن را تا قبل از یاده
سپتامبر ،القاعده نمینامید ،تنها یکی
از چندین گروه جهادی در دوازده سال
گذشته بود .اما اکنون ،بهدلیل پرستیژ
و عمومیتیافتن القاعده ازطریق
تخریب برجهای دوگانهی تجارت
جهانی ،جنگ در عراق و قلعوقمعکردن
این گروه توسط واشنگتن ،بهحیث
منبع تمامی اشرار ضدآمریکایی ،ایده
و روش این گروه در بین جهادیها
بهخوبی جا افتاده است .امروزه،
تفاوتهای فکری جهادیها ،صرفنظر
از اینکه رسما با القاعدهی «مرکزی»
رابطه دارند یا خیر ،در حال کمشدن
است.

هستند ،اگر رفتاری همراستا با مقاصد سیاسی آمریکا داشته باشند،
میانهرو خوانده میشوند .در سوریه ،آمریکاییها از طرح عربستان
سعودی برای ایجاد یک «جبههی جنوبی» در اردن ،که قرار بود ضد
دولت اسد و همزمان ضدگروههای شبهالقاعده در جنوب و شرق
سوریه باشد ،حمایت کردند .لوای قدرتمند و ظاهرا میانهروی
یرموک ،که تصور میشد دریافتکنندهی موشکهای ضدهوایی
از سوی عربستان باشد ،قرار شده بود عنصر پیشرو در این تشکیالت
شود .اما ویدیوهای زیادی نشان میدهند که لوای یرموک ،بارها
در کنار جبههی النصره ،نمایندهی رسمی القاعده میجنگد .از
آنجا که احتمال داشت درمیان جنگ ،این دو گروه مهمات را
با یکدیگر شریک سازند ،واشنگتن به گونهی مؤثری اجازه داده
بود تا تسلیحات پیشرفته به دست خطرناکترین گروه تروریستی
بیفتد .مقامات عراقی تایید میکنند که تسلیحات پیشرفتهای را از
جنگجویان درحال جنگ در عراق بهدست آوردهاند که در اصل
از سوی قدرتهای خارجی در اختیار نیروهایی که گمان میرود از
نیروهای ضد القاعده در سوریه باشند ،قرار داده شده است.
اسم القاعده ،همواره با انعطاف در هنگام شناسایی دشمن بهکار
گرفته شده است .در سالهای  2003و  ،2004زمانی که مخالفتهای
مسلحانه در برابر اشغال عراق به رهبری آمریکا و بریتانیا آغاز
شده بود ،مقامات آمریکایی ،بیشتر حمالت را به القاعده نسبت
میدادند ،درحالیکه بیشتر آنها توسط ملیگراها و گروههای بعثی
صورت میگرفت .تبلیغاتی از این نوع ،کمک کرد تا  ۶۰درصد
رایدهندگان آمریکایی ،پیش از اشغال عراق و علیرغم نبود هیچ
مدرکی ،متقاعد شوند که رابطهای میان صدام حسین و کسانی که
مسئول  11سپتامبر بودند ،وجود دارد .در خو ِد عراق و در واقع در
تمام جهان اسالم ،این اتهامات با اغراقآمیزکردن نقش القاعده در
مقاومت در برابر اشغال آمریکا و بریتانیا ،به سود این گروه تمام شد.
در سال  2001در لیبی ،دقیقا عکس این تاکتیک توسط دولتهای
غربی بهکار گرفته شد .در آنجا ،هرگونه شباهتی میان القاعده و
شورشیان مورد حمایت ناتو ،که برای سرنگونی معمر قذافی رهبر
لیبی میجنگیدند ،بیاهمیت جلوه داده شد .تنها جهادیهایی که
لینک عملیاتی مستقیم با القاعدهی «مرکزی» و اسامهبنالدن داشتند،
خطرناک خوانده شدند .نادرستبودن این ادعا که جهادیهای
ضد قذافی در لیبی ،کمتر از آنانی که با القاعده رابطهی مستقیم
دارند خطرناک هستند ،بهشدت و در نهایت تاسف ،زمانی مشخص
شود که سفیر آمریکا ،کریس ستیفینس ،در سپتامبر  ،2012توسط
جنگجویان جهادی در بنغازی کشته شد .اینها همان جنگجویانی
بودند که توسط دولتها و رسانههای غربی ،بهخاطر نقشی که در
شورش علیه قذافی داشتند ،ستایش میشدند.
مدتهاست که القاعده دیگر تنها یک باور است نه یک سازمان.
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القاعده ،برای مدت پنج سال پس از  ،۱۹۹۶در افغانستان کادر و
منابع و کمپ داشت ،اما با فروپاشی طالبان در  2001تمام اینها از
بین رفت .از آن به بعد ،القاعده اساسا تبدیل شد به یک شعار و فریاد
حمایتطلبی؛ چیزی مانند یک سلسله باور مذهبی در جهت ایجاد
یک دولت اسالمی و اعمال شریعت ،بازگشتی به رسوم اسالمی،
در قید درآوردن زنان و برپایی جهاد علیه دیگر مسلمانان ،بهویژه
شیعهها –که در این دکترین ،مرتد و جایزالقتل خوانده میشوند .در
دل این دکترینِ جنگی ،تاکیدی بر قربانیدادن و شهادت ،بهعنوان
نمادی از ایمان و تعهد مذهبی وجود دارد .این امر ،موجب استفاده
از مؤمنان ناآگاه و متعصب ،بهعنوان بمبگذاران انتحاری شده
است ،با اثرات بسیار مخرب و ویرانگر.
این تصور که القاعده ،مانند یک پنتاگون کوچک یا مافیای
آمریکایی ،دارای ساختار کنترل و فرماندهی میباشد ،همواره
بهنفع آمریکا و دیگر دولتها بوده است .این تصور خوبی برای
ذهنیت عمومی مردم است ،زیرا از این طریق میتوان گروههای
سازماندهیشده –حتا اهریمنی -را ،از طریق زندانیکردن یا مرگ،
از میان برداشت .آنچه بیشتر مایهی نگرانی میشود ،این حقیقت
است که ما با جنبشی روبهرو هستیم که پیروان آن به خواست خود
استخدام شدهاند و در هرکجایی میتوانند سبز شوند.
گردهمآیی شبهنظامیان اسامه بن الدن ،که او خودش آن را تا قبل از
یاده سپتامبر ،القاعده نمینامید ،تنها یکی از چندین گروه جهادی در
دوازده سال گذشته بود .اما اکنون ،بهدلیل پرستیژ و عمومیتیافتن
القاعده ازطریق تخریب برجهای دوگانهی تجارت جهانی ،جنگ
در عراق و قلعوقمعکردن این گروه توسط واشنگتن ،بهحیث منبع
تمامی اشرار ضدآمریکایی ،ایده و روش این گروه در بین جهادیها
بهخوبی جا افتاده است .امروزه ،تفاوتهای فکری جهادیها،
صرفنظر از اینکه رسما با القاعدهی «مرکزی» رابطه دارند یا خیر،
در حال کمشدن است.
تعجبی نیست که دولتها این تصویر خیالی از القاعده را ترجیح
میدهند .زیرا این تصویر به آنها امکان میدهد تا با کشتن اعضا
و همپیمانان شناختهشدهی این گروه ،ادعای پیروزی بزرگتری
داشته باشند .غالبا ،به کسانی که از بین میروند ،عناوین و مقامهای
شبهنظامی مانند «رییس عملیاتی» میدهند تا اهمیت مرگ آنها
را افزایش دهد .نقطهی اوج این عمومیتدهی ،کشتن بن الدن
در ایبتآباد پاکستان در  2011بود که یکی از جنبههای بیربط
به «جنگ با تروریزم» نیز میباشد .پوشش و عمومیتدادن به این
واقعه ،به رییسجمهور اوباما امکان داد تا بهعنوان مردی که شخصا
عهدهدار عملیات شکار رهبر القاعده بوده است ،در مقابل مردم
آمریکا بایستد .در عمل اما ،مرگ بن الدن ،تاثیر کمی بر گروههای
شبهالقاعده که اتفاقا بعدها رشد چشمگیری یافتند ،بر جای گذاشت.

بی گمان حاکمیت فعلی افغانستان در چشم مردم اعتبار
خود را از دست داده است .اخیرا نتایج یک نظرسنجی
به صورت روشن نشان داد که اکثر مردم افغانستان حضور
مثبت دولت وحدت ملی را اساسا نمیبینند .حال ،سوال
این است :
اگر دولت وحدت ملی هنوز بر گزینههای جانشین خود
(از جمله هرج و مرج یا برگشت طالبان) برتری دارد،
چرا مردم افغانستان چنین رجحانی را نمیبینند و بیان
نمیکنند؟
در پاسخ به این سوال عوامل زیادی را میتوان در میان
آورد و مورد بررسی قرار داد .من در این یادداشت تنها به
یک عامل مهم این بیاعتمادی اشاره میکنم و آن چیزی
است که اسماش را میتوان «فرهنگ تغافل سیاسی»
در میان حکومت گران نهاد .منظورم از فرهنگ تغافل
سیاسی نگاه شایعی در میان حاکمان ماست که بر اساس
آن رو گرداندن و ناشنیده و نادیده گرفتن شکایتهای
مردم بهترین پاسخ سیاسی به مردم است .شاید کسی
بپرسد چرا چنین است و چرا حاکمان ما این گونه فکر
میکنند؟ علت چنین رفتاری را میتوان در دو سطح
دید :یکی این که حاکمان ما آدمهای متکبری هستند و
خود همین حاکم شدن خود را دلیلی بر برتری فکری و
برحق بودن موضع گیری های خود میگیرند و بنا بر این
با بی اعتنایی به مردم به آنان میگویند که اگر ما بهتر
از شما نمیبودیم بر شما حاکم نمیشدیم .دیگری این
که حاکمان ما در گوش دادن به دیدگاهها و شکایتها
و اعتراضهای مردم خطر از دست دادن منافع خود را
میبینند و به همین خاطر طوری رفتار میکنند که گویی
هیچ چیزی ندیدهاند و نشنیدهاند.
این که رییسجمهور مملکت و ارکان حکومتاش هرگز
به مردم توضیح نمیدهند که در مملکت چه میگذرد،
نقش مهمی در بی اعتمادی مردم نسبت به دولت
دارد .مثال ،از باب نمونه ،معاون اول رییسجمهور
مدتهاست در شمال کشور علیه طالبان میجنگد .در
تمام این مدت مردم میخواستند و میخواهند بدانند که
موضع روشن رییسجمهور و رییس اجراییه در این باره
چیست .سکوت ابهام اندود این مقامات کشوری تنها
نتیجهیی که برجا گذاشته این است که در این دولت هیچ
همآهنگیای وجود ندارد و ساختار حاکمیت فروپاشیده
است.
اگر رییسجمهور و سایر همراهان حکومتیاش
میخواهند اعتبار از دست رفتهی خود و دولت را بازسازی
کنند ،باید پیوسته به مردم توضیح بدهند .با تغافل سیاسی
فقط خود را در وضعیت بدتری قرار میدهند و کشور را با
سرعت بیشتر به سوی بحران میرانند.
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زيادتميزنباشيد!

بگو مگو از

Abdullah Watandar
حتام خرب نجات حدود  60تن از نیروهای امنیتی
ارزگان خاص از محارص ِه طالبان را خوانده و یا
شنیدهاید .یکی دو روز قبل این نیروها به کمک
خارجیها نجات یافتند ،و با هواپیام از ارزگان خاص
به ترینکوت  -مرکز والیت ارزگان  -منتقل شدند.
رهربی این نیروها را کسی به اسم مال عبدالصمد (قوماندان صمد) به عهده
داشت که در سال  2012در پی اختالف با هم سنگران طالبش ،لت و کوب
شدن از سوی آنها و بعد قتل یک طالب به دست برادرش از طالبان برید و
به دولت پیوست .در آن زمان ،پیوسنت او به دولت را خارجی و داخلی یک
پیروزی مهم در ارزگان میدانستند.
اینک وقتی آدم خرب انتقال نیروهای صمد از ارزگان خاص به ترینکوت را
میخواند ،به خوبی متوجه میشود که از  2012تا حال ،چقدر وضعیت در
آنجاها دگرگون شده است ،امید به پیروزی از میان رفته است ،و بهرتین کاری
که میتوانند برای یک آدم مهم محلی واقعا ضد طالب بکنند ،فرار دادنش از
معرکه است .شام اگر به پیروزی ،امکان مقاومت و ضعف دشمن باور داشته
باشید ،منیروید که در تاریکی شب ،نیروهای تان را از محارصه یک ماهه
دشمن نجات داده کامال از صحنه خارج کنید .میروید محارصه را میشکنید،
دشمن را گوشاملی میدهید ،نیروهای تان را تقویت میکنید و...
در چنین رشایط حساس و خطرناک ،شورای امنیت ملی و آقای امتر واقعا
حق دارند هر طور شده ،راننده کابل تاکسی را شناسایی کنند .آخر ،پوشیده
نگهداشنت این همه گندیدگی ،جدیت و تالش می خواهد!


Salman Ali Doostzada
یافتههای من!
درکشور برباد رفتهی من استعدادها ،لیاقتها و مدیران
با تعهد کم نداریم که یا در فیلرتها و گلوگاههای
حلقات مافیای سیاست و انحصار قدرت گیر ماندهاند
و یا از مشارکت آنان در امرتوسعه و انکشاف این
رسزمین برباد رفته جلوگیری میشود و یا اگر فیصدی کم آنها شانس راه پیدا
کردن به میدان سیاست و مدیریت را پیدا میکنند با متام لیاقت و شایستگی
برنامهها و تالشهایشان عقیم میماند.
زمری باهر رییس ثبت نام تذکرههای الکرتونیکی ،یکی از معدود مدیران دلسوز و
متعهد کشور است که شام در دفرتکاری شان لیاقت و نظم را مشاهده میتوانید .با
متام چالشها و مشکالت فراوان به همراه متام همکارانشان برای توزیع شناسنامه
ملی بارها از طریق مدیا و مطبوعات اعالم آمادگی کرده است و متاسفانه مدتی
است که در انتظار صدور فرمان رییس محرتم جمهور ،توزیع شناسنامههای ملی
عقیم مانده است.
امید است قبل از کنسل منودن حامیه مالی این پروژه توسط رشکای بین املللی ما
به دلیل طوالنی شدن این برنامه ملی ،ملت عزیز افغانستان شاهد توزیع آن باشند.
به نوبه خود از ین آمادگی و تالشها تقدیر میمنایم.


Rahil Razavi
یاد تان مانده یک وقت کریم خرم از از پشت تریبون
وزارت اطالعات و فرهنگ نعره زد :از این پس
واژههای پوهنتون ،روغتون ،زیژنتون ،درملتون و....
چندین تون دیگر باید بعنوان اصطالحات رسمی
دولتی مورد استعامل واقع گردد و بر این دستورش
چنان قاطعانه ایستاد که حتا رسپیچی از آن را جرم میپنداشت .دیدیم این نعره
مستانه و دستور شاهانه جناب وزیر برعکس عمل کرد ،یعنی دقیقا از آن روز
ببعد اصطالحات ناب دری بیشرت رس زبانها افتاد .منونهاش همین اصطالح
دانشگاه است که جناب خرم حتا دستور داده بود کلمه دانشگاه را از تابلوها
بردارد ولی میبینیم امروزه اکرث دری زبانان و حتا پشتو زبانان بجای پوهنتون
واژۀ دانشگاه را بکار میبرند.
القصه اینکه فرهنگ سازی امری نیست که بشود با جرب و اکراه درجامعهای
اعامل شود ،نه تنها ممکن نیست که حتا دستآورد معکوس دارد.
حاال برخورد ارگانهای امنیتی بهخصوص جناب امتر با قضیه کابل تاکسی ،مثل
قصه پشتو سازی جناب خرم شده است .یعنی برخورد نا سامل امتر بر رسعت
این موتر افزوده اگر چه پایان ماجرا معلوم نیست ولی هرچه هست این برخورد
نسنجیده جناب مشاور امنیت ملی باد دو چندان بر دماغ راننده ماهر کابل
تاکسی انداخته و بیشرت از پیش او را انگیزه داده است تا چوکی نشینان خواب
رفته ارگ را دورادور کابل به چکر بربد تا اندکی خواب شان را بپراند.
پ.ن :میگن رشی خیزد که خیرما باشد .قبل از این یک کابل تاکسی داشتیم و
یک راننده حاال شهر پر شده از تاکسی و راننده و همه هم کوشش دارند غیر از
رییس صاحبا و اربابان ارگ ،کسی دیگه ره سوار نکنن...
حاال دل تان رییس صاحبای محرتم در هر تاکسی که سوار میشین سوار شوین
ولی نا گفته منانه ایمدفه ممکنه غیرر تان را بکشه این تاکسی وانای نوچرخ...

ت وليدكنندگان محصوالت آنت يباك رتيال ادعا
م يكنند خاصيت قوي ميكروبكيش اين
صابونها سالمت شام را تضمني م يكند اما
گروهي از متخصصان و پژوه شگ ران م يگويند
رشي كه صابونهاي آنت يباك رتيال به خاطر وجود
ماده کیمیاوی ت ريكلوزان در تركي بهايشان به
بدن شام م يرسانند ،از خريش بيشرت است.
از نظر آنها خاصيت ميكروبزدايي
آنت يباك رتيالها مثل شمشري دولب هاي است
كه هم م يت واند بهداشت شام را تامني كند و
هم خطري ب راي سالم تتان محسوب شود .در
اين مطلب شام را با هفت مورد از تصورات
غلط و خط رات احتاميل استفاده از اين م واد
ضدعفوينكننده که ب رايتان به هم راه م يآورد،
آشنا م يكنيم و به شام م يگوييم كه چ را نبايد
بيش از اندازه متيز باشيد.
تابستان هم رسما م يخوريد؟
اين صابونها و م واد شوينده طوري ط راحي
شدهاند تا ب راي تضمني سالمتي شام ،متام
باكرتيها را نابود كنند اما باكرتيها بر خالف
اس مشان آنقدرها هم خط رناك نيستند و هميشه
شام را بيامر من يكنند .از بني رفنت باكرتيهايي
كه ب هطور كامل آنها را م يشوييم ،م يت واند به
كم شدن مقاومت طبيعي بدن در ب رابر بيامريها
يزا بينجامد و به عبارت
و باكرتيهاي بد و بيامر 
به رت ،گاهي وجود اين باكرتيها م يت واند از بدن
شام در ب رابر بيامريهاي مختلف محافظت كند.
به باور محققان ممكن است شام هم از ترس
بيامر شدن چندين م رتبه در روز دس تهايتان
را بشوييد؛ درحايلكه بدن شام ب هطور طبيعي
م يت واند  9 .99درصد از ميكروبها را تنها با
م واد آنت يباك رتيال طبيعي بدن نابود كند و اجازه
دردرسساز شدن به آنها ندهد.
سازندگان صابون از مزيتي كه ب هطور طبيعي
در بدن شام وجود دارد ،ب راي فروش بيشرت
محصوالتشان استفاده م يكنند و نه تنها
با ت وليد اين محصوالت ،خري ويژهاي به بدن
شام من يرسانند ،بلكه آن را هر روز تنب لتر و
ضعي فتر م يكنند .آنها مدام تبليغ م يكنند
تا از ان واع صابونها و م واد ضدعفوينكننده
استفاده كنيد اما به شام من يگويند كه استفاده
از اين محصوالت م يت واند به قيمت نابود كردن
باكرتيهاي مفيد بدنتان متام شود و آنقدرها
هم سودمند نباشد.
آلرژيك م يشويد
ت وليدكنندگان م واد ضدعفوينكنن د ه و صابونها
والدين را تشويق م يكنند ب راي محافظت
فرزندانشان در مقابل بيامريها از ان واع اين
محصوالت استفاده كنند در حايلكه برريسها
نشان داده ،مرصف ت ريكلوزان موجود در
صابونها خطر ابتال به آلرژي را در كودكان
اف زايش م يدهد .اين م واد کیمیاوی با كشنت
باكرتيهاي طبيعي بدن ،سيستم اميني كودكان
را تحت تاثري ق رار م يدهد .اگر نگ ران سالمتي
فرزندتان هستيد ،م راقب باشيد با مرصف زياد
اين محصوالت ،كودكتان را دچار آلرژي نكنيد.
حتا اگر همه جا را از م واد ضدعفوينكننده پر
كنيد ،باز هم من يت وانيد سالمت كودكتان را

تضمني كرده و از بيامر شدنش جلوگیري كنيد؛
تنها نتيج هاي كه بازي با اين شويندهها عايدتان
م يكند اين است كه رشايط را ب راي ابتالی
فرزندتان به آلرژي آمادهتر م يكند.
در بدنتان خانه م يكنند
وقتي مدام دس تهايتان را با آنت يباك رتيالها
يريزيد
م يشوييد ،انگار حرشهكش را در لي وان م 
و رس م يكشيد .تعجب نكنيد؛ هنگامي
كه دس تهايتان را با م واد ضدعفوينكننده
م يشوييد ،از هامن م وادي استفاده م يكنيد
كه درآف تك شها ب راي از بني بردن ح رشات
موذي استفاده م يشود .محققان درباره استفاده
از اين ماده آف تكش به شام هشدار م يدهند
و م يگويند ت ريكلوزان كه در بسياري از
محصوالت استفاده م يشود ،جزء اسايس
آف تك شها محسوب م يش وند و با مرصف
مداوم اين شويندهها در بدن شام خانه م يكنند
و اين م واد آسانتر از آنچه تصورش را م يكنيد،
جذب پوس تتان م يش وند .برريسها نشان
م يدهد ت ريكلوزان به آساين از راه دهان و
پوس تتان به بدنتان راه م ييابد.
بدنتان يبدفاع م يشود
برريسهاي اخري نشان م يدهد استفاده از
صابونها و م واد ض دعفوينكننده ،به ورود
راح تتر ويروسهاي جديدي كه بدن شام
قادر به مقابله با آنها نيست ،كمك م يكند.
برخي از كارشناسان باور دارند كه استفاده
از م وا د ضدعفوينكننده راه را ب راي ورود
باكرتيهاي جديدي كه به م واد آنت يباكرتي
و م واد ضدعفوين مقاوم هستند ،باز م يكنند.
م واد کیمیاوی قابليت مقابله با همه ويروسها را
ندارند و درمقابل ويروسهاي جديد هم كامال
يبدفاع هستند.
از طريف ما هم با از بني بردن آنت يويروسهاي
مفيد بدنمان شانس خود را ب راي مقابله با
ويروسهاي جديد از دست م يدهيم .هنگام
ورود ويروسهاي جديد تنها باكرتيهاي
مفيد بدن خودمان هستند كه قابليت ساخت
آنت يويروس را دارند و با ورود باكرتيهاي جديد
به بدن يبدفاعمان ،به سادگي هرچه متامتر در
مقابل ويروسها شكست م يخورند .بسياري
از محققان باور دارند شيوع اين باكرتيها كه
بدنمان با ساخت آنت يباكرتي قادر است در
مقاب لشان ايستادگي كند ،ممكن است سالمت
عمومي جامعه را به خطر بيندازد.
هورمونهايتان به هم م يريزد
با ورود ان واع ب رن دهاي م واد آنت يباك رتيال و استفاده
هرچه بيشرت از آنها ،برريسهاي گسرتدهاي
درباره م رضات استفاده از اين م واد انجام شد.
محققان م يگويند اين م واد کیمیاوی عالوه
يزنند،
بر همه آسي بهايي كه به بدن شام م 
م يت وانند هورمونهاي شام را هم تحت تاثري
ق رار دهند .آزماي شهاي مختلفي که درارتباط
با تاث ريت ريكلوزان بر حي وانات انجام شده هم
اين نتيجه را تاييد م يكنند و بر خطر استفاده
يزنند.
از شويندههاي آنت يباك رتيال مهر تاييد م 
محققان معتقدند ت ريكلوزان م يت واند بر سيستم
غدد درو نريز و البته ت وليد و انتشار هورمونها

تاثري بگذارد و آنها را با اختالل م واجه كند.
اگر زياد از اين م واد استفاده كنيد ،ممكن است
با اختالاليت در سطح هورمونهاي اسرتوژن،
تستوسرتون و تريوئيد م واجه شويد .پژوه شگ ران
معتقدند كودكان و زنان بيشرت در معرض خطر
ق رار دارند و ت ريكلوزان تاثري بيشرتي در به هم
خوردن تعادل هورمونهايشان دارد.
شهرتان ناپاك م يشود
درست است كه مرصف ت ريكلوزان ب راي بدن
رضر دارد اما ماج را به همني جا ختم من يشود؛
اين خط رها تنها متوجه بدن آدمهايي كه از
آنها استفاده م يكنند ،من يشود؛ برريسها نشان
داده است كه اين م واد درسطح گسرتدهتر محيط
زيست را هم تخ ريب م يكنند .هر روز آب زيادي
ب راي شس توشو اين م واد آلوده م يشود و همني
آب آلوده به چرخه طبيعت بازم يگردد .حتا در
ب را تصفيه
كشورهاي پي رشفته هم كه فاضال 
م يكنند ،مقداري از ت ريكلوزان به جويها و
آبهاي زيرزميني بازم يگردد و آلودگي كه از
اين مسري به محيط زيست بازم يگردد ،به راحتي
قابل برطرف شدن نيست.
ويروسها را من يكشد
تصور نكنيد با مرصف مداوم صابونهاي
ضدباكرتي و م واد پاككننده م يت وانيد از
بيامريها در امان باشيد .علت بسياري از
رسماخوردگ يها و آنفلوآن زاها ويرويس است كه
در طبيعت هستند و با مرصف م واد آنت يباك رتيال
من يت وان از ت وليد آنها جلوگريي كرد .تبليغات
دروغ كه ادعا م يكنند با استفاده مداوم از م واد
ضدعفوينكننده بيامر من يشويد ،تنها جنبه
تبليغايت دارد .واقعيت اين است كه علت اكرث
رسماخوردگ يها و آنفلوآن زاها ويروس است .ما
من يت وانيم ويروسهاي موجود در طبيعت را
نابود كنيم و با مرصف م واد ضدعفوينكننده
تنها آنت يويروسهاي طبيعي بدنمان را نيز از
بني م یب ریم.
از آنت يباكرتيالها برتسيد
در ساخت 70درصد صابونهاي مايع
و30درصد صابونهاي جامد از ماده کیمیاوی
خطرساز به نام «ت ريكلوزان» استفاده م يشود.
اين ماده ضدعفوينكننده كه در ابتدا از آن در
بيامرستآنها استفاده م يشد ،وقتي اولني بار در
سال  1990در كارخانه صابونسازي ت وليد شد،
سود زيادي را نصيب سازندگانش كرد اما بعدها
ت وليدكنندگان از ت ريكلوزان در محصوالت
ديگري از م واد آنت يباكرتي استفاده کردند مانند
دستاملمرطوب ،ژل ،برخي خمريدندآنها و
محصوالت بهداشتي مرصيف درخان هها و حتا
محصوالت م ربوط به بچ هها.
محققان م يگويند استفاده از اين ماده ب راي
سالمتي خط رايت دارد و تحقيقات صورت
گرفته در آم ريكا مبني بر رسطا نزا بودن و ايجاد
آسي بهاي خط رناك ب رای كبد را نشان م يدهد.
وجود همني ماده کیمیاوی در صابونهاي
آنت يباك رتيال است كه باعث م يشود به عقيده
بسياري از محققان صابونهاي آنت يباك رتيال
آسي بهايي را ب راي سالمت فردي و سالمت
عموم جامعه به هم راه داشت هباشد.
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نجات جان یک هوادار اورتون
توسط آگوئرو

رسجیو آگوئرو ،مهاجم منچسرتسیتی ،یکی از
هواداران اورتون را از یک خطر جدی نجات
داد.
آگوئرو که مرگبارترین مهاجم لیگ برتر
محسوب م یشود ،روز ی کشنبه چهرهی
جدیدی از خود به فوتبال دوستان نشان داد.
او که منتظر ارسال رضب هی کرنر بود ،مشاهده
کرد که یکی از هواداران اورتون در پشت
دروازه ،ب یهوش شده است .او بازی را متوقف
کرد و به داور اطالع داد تا تیم پزشکی حارض

در ورزشگاه ،به هوادار اورتون رسیدگی کنند.
هوادار اورتون به بیامرستان منتقل شد و
خوشبختانه از خطر مرگ نجات یافت.
او پس از بازی درباره این اتفاق در توئیرتش
نوشت :درباره هواداری که دچار مشکل شده
بود ،باید بگویم که من کاری را کردم که هر
انسان دیگری انجام م یداد .نگ ران بودم ولی
شنیدم که او به موقع و به بهرتین شکل
درمان شده است .ب رایش آرزوی بهرتی نها را
دارم.

بنیتس:
به ادامه فصل خوشبین هستم
رافا بنیتس ،رسمربی رئال مادرید پس از تساوی  0-0مقابل خیخون
عنوان کرد که به آینده تیمش امیدوار است.
بنیتس و شاگردانش در اولین بازی رسمی خود در ال مولینون
مقابل خیخون با نتیجه  0-0متوقف شدند .با وجود لغزش در
رشوع اللیگا ،بنیتس معتقد است که تیمش شخصیت خوبی از
خود به منایش گذاشت.
او گفت :در نیمه اول ،دست خیخون را باز گذاشتیم ولی در نیمه
دوم ،م یتوانستیم پیروز شویم ولی اعتامد به نفس نداشتیم .در
متام موقعی تها ،پاس پایانی را اشتباه ارسال کردیم .خیلی شوت
به سمت دروازه داشتیم .تیم شخصیت خوبی از خود به منایش
گذاشت و ب رای همین است که خوشبین هستم .این رشوع کار
ماست .حاال باید به پیرشفت کنیم.


پیگرینی :بازی خوب بهتر
از رکوردشکنی است



تاکید دوباره سامر:
مولر را نمیفروشیم

متیاس سام ر ،مدیر ورزشی بایرن مونیخ عنوان
کرد که تیمش به هیچ وجه قصد فروش
توماس مول ر ،ستارهی آملانی خود را ندارد.
لوئیس فان خال در تالش است که مولر را از
بایرن مونیخ به خدمت بگیرد .فان خال خود
مولر را از ردههای سنی بایرن به تیم اصلی
منتقل کرد و رابط هی صمیمی با او دارد.
ه مچنین پس از عدم موفقیت در جذب

پدرو ،منچسرت به یک مهرهی هجومی در
خط حمل هی خود نیاز دارد .با این حال ،سامر
عنوان کرد که تیمش قصد فروش بازیکنانش
را ندارد.
او گفت :به هم هی بازیکنانمان نیاز داریم.
فکر من یکنم چیز دیگری رخ بدهد.
بایرن پی شتر هم شایعه پیوسنت مولر به
منچسرت را رد کرده بود.



چرا پدرو بعد از گولزنی مصاحبه نکرد؟
پدرو ،مهاجم اسپانیایی چلسی ،موفق شد
در اولین حضورش ب رای آب یها ،هم گولزنی
کند و هم پاسگول بدهد ولی اتفاق جالبی
پس از بازی ب رایش رخ داد.
پدرو پس از بازی با خربنگاران روبرو شد اما
مشکلی که در این میان وجود داشت ،این
بود که او به زبان انگلیسی مسلط نبود
و به همین دلیل نتوانست مصاحب های با
خربنگاران داشته باشد.
او در پاسخ به سواالت خربنگاران گفت:

خوشحامل .خیلی خوشحامل .انگلیسی
صحبت کردن ب رای من سخت است.
با حضور چندین اسپانیایی در ترکیب
چلسی ،کار پدرو ب رای جا افتادن در ترکیب
چلسی سخت نخواهد بود .ه مچنین با
توجه به ای نکه مورینیو به زبان اسپانیایی
نیز مسلط است ،هافبک کاتاالن مشکلی
در رابطه با ارتباط با رسمربی خود نخواهد
داشت ولی با این وضعیت ،او من یتواند
ارتباط درستی با رسان هها داشته باشد.



راموس:
هیچ چیز به جز پیروزی خوب نیست

رسجیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید پس از
تساوی  0-0تیمش مقابل خیخون عنوان کرد
که هر نتیج های به جز پیروزی ب رای تیمش
قابل قبول نیست.
ی کشنبه شب رئال اولین بازی رسمی اش در
فصل جدید را انجام داد و  27شوت به سمت
دروازه حریف داشت ولی موفق به گولزنی در
جریان آن نشد .راموس نیز عنوان کرد که این
نتیجه ب رای تیمش قابل قبول نیست.

او گفت :به وضوح در نیمه ا ول خوب نبودیم
ولی در نیمه دوم ،خوب ظاهر شدیم .سعی
م یکردیم  3امتیاز را به دست آوریم .هیچ
چیزی به جز پیروزی خوب نیست .رئال در
اولین دیدار خود در فصل متوقف شد و این
در حالیست که بارسلونا با نتیجه  0-1بیلبائو
را پشت رس گذاشت و اتلتیکومادرید 0-1 ،الس
پاملاس را شکست داد تا رئال در همین ابتدای
کار از دو رقیب اصلی خود عقب بیفتد.



توافق چلسی و یووه برای انتقال کوادرادو

جوزپه ماروتا ،مدیر ارشد باشگاه یوونتوس،
تایید کرد که این باشگاه با چلسی ب رای
انتقال قرضی خوانکوادرادو به توافق رسید.
کوادرادو جنوری گذشته با انتقالی 32
میلیون یورویی از فیورنتینا به چلسی
پیوست اما نتوانست انتظارات را برآورده
کند و با پیوسنت پدرو به آب یهای لندن ،دیگر

شانس چندانی ب رای بازی در رقاب تهای این
فصل در ترکیب آب یها نداشت.
باشگاه چلسی چند روز قبل اعالم کرد که
آماده اند تا کواردرادو را به طور قرضی
به تیم دیگری بدهند و پس از آن بود که
یوونتوس ب رای به خدمت گرفنت او اب راز متایل
کرد.

مانوئل پیگرینی ،رسمربی منچسرتسیتی ،اعالم کرد که از منایش
تیمش ،بیش از رسیدن به رکورد پیروزیهای پیاپی باشگاه در
سطح اول فوتبال انگلیس ،احساس رضایت م یکند.
سیتی ی کشنبه شب باگولهای الکساندر کوالروف و سمیر نرصی
در خانه اورتون به پیروزی رسید و با رکورد  9پیروزی پیاپی در
رقاب تهای لیگ که از سال  1912در باشگاه سیتی دستنخورده
باقی مانده ،ب رابری کرد.
پیگرینی به خربنگاران گفت :فکر م یکنم منایشی بسیار حرف های
ارائه دادیم .ما مقابل حریفی بسیار دشوار بازی م یکردیم .در
هر دو نیمه ،بسیار با اعتامد به نفس و منسجم بازی کردیم و
فرص تهایبیشرتی نسبت به اورتون ب رای گولزنی داشتیم.
بار دیگ رگولهای بیشرتی زدیم و دروازهمان را بسته نگه داشتیم.
ما خیلی خوب بازی م یکنیم .ما تیم خوبی داریم و بسیار
مهم است که م یتوانیم از همه بازیکنان خود استفاده کنیم.
ه مچنین مهم است که درککنیم فصل تازه آغاز شده و تنها سه
بازی انجام داده ایم.
پیش از بازی کسی به من گفت که ما م یتوانیم با رکورد باشگاه
ب رابری کنیم اما مه متر از آن ،این استکه در صدر جدول هستیم
و مه مترین مسئله این است که به این خوبی بازی م یکنیم .بار
دیگر تک رار میکنم که تنها سه بازی سپری شده و فصل در ماه
م یبه پایان م یرسد.
رسمربی شیلیایی سیتی ه مچنین در مورد احتامل پیوسنت کوین
دی بروین به این باشگاه گفت :هنوز یک هفته دیگر از بازار
نقل و انتقاالت باقی مانده؛ بناب راین باید ببینیم چه رخ م یدهد.


خشم شدید دخیا از شیوه
رفتاری فان خال
 ASو موندو دپورتیوو در گزارشاتی جداگانه دیروز ادعا کردند که
داوید دخیا از شیوه رفتاری فان خال با وی و سنگ اندازیهایش
در انتقال او به رئال خشمگین است.
تنها هفت روز تا پایان مهلت نقل و انتقاالت تابستانی باقی
مانده و در رئال مادرید هنوز چندین مورد حل نشده باقی
مانده است .جذب داوید دخیا از یک طرف و فروش بازیکنانی
چون ایارامندی ،لوکاس سیلوا و کوئن رتائو از سوی دیگر ،ذهن
مدی ران رئال را به شدت مشغول کرده است.
بزرگترین دغدغه فکری این روزهای فلورنتنیو پرز ،رئیس باشگاه
رئال مادرید ،ب یتردید نهایی کردن انتقال دخیا از یونایتد است.
مذاک راتی که هفت ههاست ادامه دارد و دیگر بسیار خست هکننده
شده است .منچسرتیها از مواضع قبلی خود که فروش 40
میلیون یوریی دخیاست کوتاه نیامده اند و از سوی دیگر ،فان
خال در نشست خربی اخیر خود رصاحتا از عدم عالقه ب رای
فروش دخیا صحبت کرده است.
فان خال در چندین مورد ،علت سکونشینی دخیا در  5بازی
اخیر منچسرتیونایتد را رسپیچی او از فرمان مربی دروازهبانهای
یونایتد عنوان کرده است .به ادعای فان خال ،دخیا خود از بازی
ب رای شیاطین رسخ رسباز زده است.
از طرف دیگر ،دخیا که مدتهاست هیچ ارتباط دوستان های با
فان خال ندارد و حتی به ادعای برخی منابع با او حرف هم
منی زند ،از این ادعای رسمربی تیمش به شدت عصبانی شده
و معتقد است که همه ای نها بدین دلیل است تا بر رس راه
پیوسنت او به رئال مادرید مانع ایجاد شود؛ هدفی که فان خال
تاکنون بدان رسیده است .پرز که م یداند دخیا سال آینده و با
امتام ق راردادش ،به عنوان بازیکن آزاد و بدون هزین های م یتواند
به رئال بپیوندد ،ه مچنان منتظر است تا مدی ران یونایتد از
مواضع قبلی خود کوتاه آمده و به انتقال  25میلیون یورویی
دخیا رضایت دهند .جالب ای نجاست که در گزارش منابع
اسپانیایی قید شده است که مندس ،مدیر برنام ههای دخیا ،به
رئال یها وعده داده تا انتهای همین هفته ،اجازه جدایی دخیا از
یونایتد را گرفته و او را به برنابئو منتقل خواهد کرد.

واران:
بعضی مواقع در گولزنی بیدقت میشویم
رافائل واران علت اصلی تساوی بدونگول رئال
مادرید ب رابر خیخون را ب یدقتی بازیکنان این
تیم در زدن رضبات نهایی م یداند.
رئال مادرید در عین ناباوری نتوانست در
اولین بازی فصل خود در مقابل خیخونی که
تازه به دسته برتر آمده پیروز شده و ب هگول
دست یابد .رافائل واران ،مدافع جوان ف رانسوی
رئال که از سوی بنیتس در بازی ی کشنبه شب
به په په ترجیح داده شده بود به خربنگاران
گفت :این بهرتین شکلی که م یتوانستیم
لیگ را رشوع کنیم نبود .در نیمه دوم در زدن
رضبات نهایی ب یدقت بودیم .بد بازی نکردیم

و حتی در دفاع ب ینقص ظاهر شدیم ولی
م یتوانیم بسیار بهرت از ای نها بازی کنیم و
باید به پیرشفت ادامه دهیم.
واران ادامه داد :برخی مواقع پیش م یآید
که در گولزنی ،کمی دقت و مترکز الزم را
از دست م یدهیم و در فضا سازی و خلق
موقعی تها ی گول از ریتم همیشگ یمان خارج
م یشویم .باید چه در دفاع و چه در حمله
بهرت شویم .درست است که پیروز نشدیم و
رشوع خوبی هم نداشتیم اما با رسی باال به
آینده نگاه م یکنیم .در نیمه دوم بسیار بهرت
از نیمه اول ظاهر شدیم و ح قمان برد بود.



آخرین خبر از وضعیت مصدومیت آلوس
و بوسکتس

ی کشنبه شب همین هفته دنی آلوس
و رسخیو بوسکتس ،دو ستاره بارسلونا،
نتوانستند بازی ب رابر بیلبائو را به امتام
برسانند و به دلیل مصدومیت ،زمین بازی را
ترک گفتند.
آلوس در هامن دقیقه  18به دلیل مصدومیت
از ناحیه کشاله پای راست ،مجبور به ترک
زمین شد و رسجیو روبرتو جای وی را در
زمین گرفت .بوسکتس نیز در نیمه دوم پس
از برخورد با بازیکن بیلبائو ،از ناحیه مچ پا

آسیب دید و انریکه او را هم تعویض کرد.
هر دو بازیکن دیروز صبح در کلینیک باشگاه
بارسلونا حارض شده و تحت آزمایشات دقیق
ق رار گرفتند و به ادعای موندودپورتیوو ،پس
از بررس یهای پزشکی ،مصدومیت آلوس تایید
شد و او حداقل سه هفته از میادین به دور
خواهد ماند و در سوی مقابل ،بوسکتس دچار
هیچ گونه مصدومیت جدی نشده و م یتواند
در صورت صالحدید انریکه ،در بازی هفته بعد
بارسا ب رابر ماالگا حضور یابد.



پدرو:
پوشیدن پیراهن چلسی برایم عجیب است
پدرو رودریگز دیروز در محل باشگاه بارسلونا
حضور یافت تا بصورت رسمی از هواداران این
تیم خداحافظی کند.
پدرو هفته گذشته پس از هفت هها کشمکش
رسانجام از بارسلونا جدا شد و در حالی که
بسیاری تصور م یکردند به منچسرتیونایتد
بپیوندد ،راهی چلسی شد .او در اولین بازی
رسمی خود ب رای چلسی ی کگول زد و یک
پاسگول نیز داد.
ستاره سابق بارسا در کنف رانس خربی دیروز
خود در بارسلونا گفت :کمی عصبی هستم و
این طبیعی است .هیچ متنی ب رای خداحافظی
آماده نکرده ام و ترجیح م یدهم آنچه در دل
دارم را به زبان بیاورم .از هامن روزی که وارد
باشگاه بارسلونا شدم ،با فلسفه این باشگاه
خودم را وفق دادم و هدفم رسیدن به تیم اول
بارسلونا بود؛ هدفی که در نهایت نیز بدان
رسیدم.
در این مدت چیزهای زیادی از مربیان و
بازیکنان بزرگ باشگاه نظیر پویول ،ژاوی،
اینیستا ،والدس ،پیکه و البته بهرتین بازیکن
دنیا مسی یاد گرفتم .فقط م یتوانم از آنها و
همه کسانی که در دوران حضورم در بارسا به
من کمک کردند تشکر کنم .روزها و لحظاتی به
یادماندنی در بارسلونا داشتم؛ از کسب جامهای
مختلف گرفته تا روزهای به یادماندنی دیگ ر.
جدایی از بارسا ب رای من غ مانگیز بود ولی
خوشحامل که هر آنچه در توان داشتم را ب رای
این باشگاه گذاشتم و با رس باال از بارسلونا جدا
شدم .باید از رئیس باشگاه (بارتومئو) و تیم
مدیریتی او نیز تشکر کنم .در انتهای فصل
گذشته هر دو م یدانستیم که جدایی من یکی

از گزین ههایی است که ممکن است اتفاق
بیفتد .من م یخواستم بیشرت بازی کنم اما در
بارسلونا این امر دشوار بود و به همین دلیل
گزینه خروج را بررسی کردم.
پدرو در مورد علت متدید ق راردادش در انتهای
فصل گذشته گفت :با این ایده که یکی دو سال
دیگر نیز در بارسلونا مبانم متدید ق رارداد کردم.
می دانستم که هیچ تیمی ب رای من بارسلونا
من یشود .در واقع من از بزرگترین باشگاه
دنیا جدا شدم و در این رابطه با خیل یها نیز
مشورت کردم .رسانجام راهی چلسی شدم و به
همه بح ثها خامته دادم.
پدرو در مورد حضورش در چلسی نیز گفت:
هرگز فکر من یکردم روزی از بارسلونا جدا شوم
و پوشیدن پی راهن چلسی هنوز ب رای من کمی
عجیب است؛ هرچند که از جریان کار خوشحامل.
خداحافظی از ه متیم یها و هواداران بارسلونا
ب رای من سخت است و در این مدت دیده ام که
هواداران چطور خالصانه به من لطف و محبت
داشته اند .خاط رات شیرین بسیاری با هم داریم.
پدرو در مورد سال آخر حضورش در بارسا گفت:
یکی از سخ تترین سالهای دوران فوتبامل بود
چون بسیار رنج کشیدم .می دیدم که نقش
اندکی در موفقی تهای تیم دارم و این ب رایم
آزاردهنده بود اما درون رخ تکن و در کنار
ه متیم یهایم همیشه احساس خوبی داشتم.
دوست داشتم در تیمی بازی کنم که به من
اهمیت بیشرتی م یدهند و به همین دلیل
تصمیم به جدایی گرفتم .جدایی من هرگز
بخاطر مسائل مالی نبود .بارسا را ترک کردم
تا فضایی جدید را تجربه کرده و احساس مهم
بودن کنم.
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فرمانده پولیس سرپل:
ولسوالی کوهستانات در کنترول دولت است
اطالعات روز :به دنبال ادعای طالبان از ترصف دوبارهی
ولسوالی کوهستانات والیت رسپل توسط افراد این گروه،
اکنون فرمانده پولیس رسپل با رد این ادعا گفته است که
نیروهای امنیتی این ولسوالی را در کنرتول دارند.
به نقل از خربگزاری بخدی ،جرنال محمد آصف جبارخیل،
فرمانده پولیس رسپل خربهای انتشار یافته در مورد عقب
نشینی نیروهای دولتی و سقوط ولسوالی کوهستانات به
دست طالبان را ب یاساس خوانده است.
این در حال یست که به روز یک شنبه ،یک روز پس از ترصف
ولسوالی کوهستانات به دست نیروهای امنیتی ،گروه طالبان
با نرش خربنام های ادعا کرد است که افراد این گروه دوباره این
ولسوالی به ترصف خویش درآورده اند.
ه مچنان این گروه مدعی شده که هنگام ترصف این ولسوالی
تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد گردیده است.
اما فرمانده پولیس رسپل نرش این خربها را شایعه و «تبلیغات
دشمن» خوانده و گفته است که نیروهای امنیتی در حال

پیرشوی هستند و شامری زیادی از روستاها را از وجود طالبان
پاکسازی کردهاند.
به گفت هی جبارخیل ،طالبان توانایی جنگیدن در کوهستانات
و گرفنت دوباره این ولسوالی را از دست دادهاند.
در همین حال آقای جبارخیل گفته در جریان درگیری در دو
روز اخیر در کوهستانات ۲۰ ،طالب کشته و بیش از  ۲۰تن
دیگر آنها زخمی شدهاند.
جبارخیل گفته« :قری هجات گنجک ،تنگی افغان ،گنجا،
فیض آباد ،آدرنگ ،نگاله ،جرغان ،لغنان ،بلغالی ،قریه
سوخته و چندین قریه دیگر از وجود طالبان پاکسازی شده
و پوست ههای امنیتی در مسیر این مناطق تازه تأسیس شده
است».
در همین حال فرمانده پولیس رسپل افزوده که طالبان در ۵
کیلومرتی مرکز ولسوالی ،راه یک تنگی را تخریب کرده و با
ریختاندن سنگ کام الً آن را مسدوده کردهاند .در حال حارض
نیروهای امنیتی تالش دارند ،تا این تنگی را آزاد کنند.

با این حال اما اعضای شورای والیتی رسپل گفت ههای دیگری
دارند .آنها م یگویند که نیروهای امنیتی پس از ای نکه
ولسوالی کوهستانات را ترصف کردند ،دوباره بخ شهای این
ولسوالی را از دست دادهاند.
نور آغا نوری ،عضوی شورای والیتی رسپل گفته که گروه

طالبان روز ی کشنبه پیرشوی کرده و چند روستا را ترصف
کردهاند.
ولسوالی کوهستانات یکی از ولسوال یهای مهم برای گروه
طالبان در رسپل است .گفته م یشود که متام مرکزهای
فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستانات موقعیت دارد.

دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.

