مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
752

شنبه

 20جدی 1393 ،سالچهارم قیمت 10 :افغانی

Year 04 Price: 10 Af

10 Jan, 2015

Saturday

افغانستان؛
مأموریت ناتمام ،آیندهی مبهم

طرح واگذاری
سه وزارت و سه والیت
به طالبان برای تأمین
امنیت
صفحه 2

صفحه3

نکوهش برحق و مفتی ناحق
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فعاالن مدنی به روز پنجشنبه در اعتراض به آمدن موالنا فضلالرحمان ،رهبر جمعیت
علمای پاکستان ،که بر اساس برخی گزارشها ،قرار بود در ترکیب هیأت متشکل از
رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاید ،تظاهرات کردند ،با آمدن او به کابل
ت نشان دادند و عکسهای او را به آتش کشیدند .نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی
مخالف 
ریاست جمهوری دعوت دولت از او برای آمدنش به کابل را رد کرد.
موال فضلالرحمان یکی از رهبران بانفوذ مذهبی در پاکستان است که به پدر معنوی
طالبان شهرت دارد .وی در تشکیل گروه طالبان نقش داشته و در پاکستان به عنوان
چهرهی مذهبی بانفوذ و مرجع مذهبی شناخته میشود.برعالوهی اینکه او اظهاراتی
را به دفاع از طالبان و مشروع دانستن جهاد در افغانستان مطرح کرده میکند ،هرباری
که دولت پاکستان میخواهد دخالت سیاسیاش در افغانستان را از پشتوانهی مذهبی
برخوردار سازد ،از نفوذ مذهبی او استفاده میکند .از این نظر ،او از اعتبار سیاسی نزد دولت
و سازمان استخباراتی پاکستان نیز برخورددار میباشد.
درواقع آنچه را که مال فضلالرحمان بیان میکند ،با سیاست مداخلهگرایانهی...
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افغانستان چگونه میتواند
به ثبات اقتصادی برسد؟

چهکار کنیم تا رویاهای
شبانهیمان را بهخاطر بسپاریم؟
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آیا میتوان
با دادن وزارت
امنیت را خرید؟
 هادی صادقی
بیبیسی خبری منتشر کرده که گویا گروه طالبان درخواست
رییس جمهور غنی مبنی بر اشتراک در کابینهی حکومت
وحدت ملی را رد کرده است .این رسانه از قول منابع نزدیک
به رییس جمهور غنی نوشته است که رییس جمهور پیشنهاد
وزارتهای احیا و انکشاف دهات ،حج و اوقاف و سرحدات
و قبایل را به گروه طالبان و حزب اسالمی کرده بود .البته
سخنگوی رییس جمهور غنی با رد این خبر ،آن را بیاساس
خوانده است.
زمزمههای دادن کرسیهای دولتی به طالبان در حکومت
وحدت ملی از چندی بدینسو سر زبانها اند .پیش از این نیز
برخی منابع ،دلیل تأخیر در اعالن کابینه را چانهزنی برای سهیم
کردن طالبان و حزب اسالمی در کابینهی حکومت وحدت ملی
دانسته بودند .گفته میشد ،قرار است چند وزارتخانه به طالبان
و حزب اسالمی داده شوند تا آنها از جنگ و خشونت دست
کشیده و به روند صلح بپیوندند.
بحث دادن کرسیهای دولتی
صرف نظر از تأیید یا عدم تأیی ِد ِ
به طالبان ،این یک واقعیت است که دولت افغانستان تالش
میکند با حفظ قانون اساسی ،حضور نیروهای خارجی و
سیاستهای کلی دولت ،از هر راه ممکن طالبان را به روند
مصالحه دعوت کند .دادن کرسیهای دولتی به این گروه به
عنوان یکی از این راهها از زمان رییس جمهور کرزی تاکنون
تعقیب شده؛ اما نتیجه نداده است .در بحث مذاکرات صلح با
طالبان و تالش برای آوردن آنها به میز مصالحه ،شریک
ساختن آنها در قدرت همواره یکی از گزینهها بوده است.
دولت افغانستان به منظور دست یافتن به صلح ،به دادن یکی
دو وزارت به طالبان حاضر بوده و در محاسبات سیاسی خویش
حل کردن مسئلهی طالبان در بدل یکی دو وزارت را به صرفه
و قابل قبول تشخیص داده است؛ اما طالبان به این پیشنهاد
راضی نبودهاند .تغییر قانون اساسی ،خروج کامل نیروهای
خارجی از کشور و طراحی سیاست خارجی افغانستان بر اساس
ترجیحات سیاسی طالبان ،از خواستهای اصلی این گروه در
روند مصالحه بوده است؛ اموری که برای دولت افغانستان
اهمیت حیاتی دارند و غیرقابل سازش اند.
دادن دو یا چند وزارتخانه به طالبان ،مسئلهی امنیت
افغانستان را حل نمیکند و حکومت وحدت ملی نباید دچار
این کوتهنگری شود .حتا اگر این محاسبه را درست بپنداریم ،با
آنهم نباید از طریق باجدهی و سهیم ساختن آنها به قدرت،
روند مصالحه را به نتیجه برسانیم .دادن کرسیهای حکومتی
به طالبان ،به معنای باجدهی به این گروه جانی و تروریست
است .طالبان که در کشتن مردم افغانستان و دهشتافگنی به
هیچ چیزی احترام قایل نیستند و همهروزه با حمالت انتحاری
دسته دسته مردم بیگناه را میکشند ،به هیچ عنوان شایستهی
سهیمشدن در قدرت نیستند .حتا اگر کرسیهای حکومتی را
در اختیار فرستادگان این گروه قرار دهیم ،باز هم دست از
دهشتافگنی و جنایت برنمیدارند .هیچ ضمانتی وجود ندارد
که این گروه در صورت سهیمشدن در قدرت ،دست از جنگ،
ترور و دهشتافگنی بردارد.
گذشته از آن ،طالبان ابزار پاکستان در افغانستان است .این
گروه توسط آیاسآی و نظامیان پاکستانی بهوجود آمد و هم
اکنون نیز از سوی آنها تمویل و حمایت میشود .برنامههای
نظامی طالبان از سوی افسران آیاسآی تهیه و با کمک آنها
در افغانستان اجرا میشوند .به عبارتی ،پاکستان بازیگردان
اصلی معادلهی جنگ و صلح افغانستان است .از اینرو ،این
گروه عمال هیچ صالحیتی در معادلهی جنگ و صلح ندارد .به
همین خاطر است که روند مصالحهی دولت افغانستان با این
گروه به نتیجه نمیرسد .رییس جمهور کرزی نیز در آخرین
ماههای حکومتش در خصوص روند مصالحه به همین درک
رسیده بود؛ اینکه طالبان صالحیت مذاکره را ندارند و برای
پایان یافتن جنگ افغانستان و دست کشیدن طالبان از شورش،
باید با پاکستان مذاکره نمود .بنابراین ،نمیتوان با دادن یک یا
چند وزارت به طالبان ،به جنگ افغانستان خاتمه بخشید و روند
مصالحه را به نتیجه رساند.

طرح واگذاری سه وزارت و سه والیت



اطالعات روز :بیبیسی به نقل از منابع نزدیک
به رییس جمهور کشور گزارش داده است که
اشرف غنی در کابینهی حکومت وحدت ملی برای
برقراری صلح و ثبات در کشور ،به گروه طالبان
سه وزارت را پیشنهاد کرده است .اشرف غنی
وزارتهای انکشاف دهات /توسعهی روستایی ،حج
و اوقاف و وزارت سرحدات و قبایل را برای گروه
طالبان پیشنهاد کرده است.
از سوی دیگر این گزارش آمده است که هم
اکنون گفتوگوها برای تعیین والیهای طالبان
در والیتهای نیمروز ،قندهار و هلمند نیز جریان

به طالبان برای تأمین امنیت

دارند .به نقل از بیبیسی ،گروه طالبان خواست
محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور را مبنی
بر اشتراک در کابینهی حکومت وحدت ملی رد
کرده است.
یک منبع نزدیک به رهبری طالبان به بیبیسی
گفته است که امضای موافقتنامههای امنیتی با
کشورهای خارج ،موانع بزرگ بر سر راه مذاکرات
صلح اند .اشرف غنی امیدوار بوده که در کابینهی
جدید مال ضعیف ،سفیر سابق طالبان در پاکستان،
وکیل احمد متوکل ،وزیر خارجهی پیشن طالبان و
غیرت بهیر ،از نزدیکان گلبدین حکمتیار حضور

داشته باشند .اما نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی
رییس جمهور با رد این خبر گفته است که بحث
پیشنهاد وزارتها به طالبان بیاساس است .ولی
سخنگوی رییس جمهور در این زمینه بیشتر از
این به رسانهها معلومات نداده است .این خبر در
حالی نشر شد که با گذشت بیش از صد روز از
تشکیل حکومت حدت ملی ،هنوز کابینهی آن
معرفی نشده است .سران حکومت وحدت ملی
حداقل سه بار برای معرفی کابینهی جدید مهلت
تعیین کردند؛ اما با پایان آن کابینه معرفی نشد.
از چندی بدینسو تأخیر معرفی کابینه به گونهی

تمسخرآمیز از سوی فعاالن مدنی تمثیل میشود
و همچنان شورای ملی برای معرفی کابینه بر
حکومت فشار وارد میکند؛ اما این موارد چندان
تأثیری بر سران حکومت نکردهاند.
این در حالی است که شماری از شهروندان
تأکید دارند که تأخیر در معرفی کابینه برای آنان
مشکالت خلق کرده است .عالوه بر مشکالت
ناامنی و سیاسی ،در حال حاضر در فصل سرما،
قیمت مواد خوراکی و سوختی در کابل و والیتها
باال رفته وگفته میشود ،سرپرستان برای حل این
مشکالت اقدام عملی نکردهاند.

ضایع شدن میلیونها دالر در ساخت یک پایگاه نظامی ارتش

اطالعات روز :ادارهی بازرسی امریکا برای
بازسازی افغانستان (سیگار) بهتازگی با نشر
گزارشی اعالم کرد که میلیونها دالر کمک برای
ایجاد یک پایگاه ویژه برای کماندوی این کشور
درست مصرف نشده است .در این گزارش آمده
است که این پایگاه در حال حاضر با کاستیهای
زیادی مواجه است.
بر اساس این گزارش ،وزارت دفاع امریکا در ایجاد
یک پایگاه نظامی برای نیروهای کماندوی ارتش

افغانستان  57میلیون دالر به مصرف رسانده؛ اما
در حال حاضر این پایگاه با کاستیها و مشکالت
زیادی مواجه است .در این گزارش مشکالت
عمدهی پایگاه یادشده ،نبود برق کافی و سالن
غذاخوری عنوان شده است.
بر اساس گزارش ،ماشینهای برقی نصب شده در
پایگاه ویژهی کماندوی ارتش افغانستان ،حتا 25
درصد برق این پایگاه را تأمین نمیتوانند .برای
تأمين برق اين پایگاه ،پنج مایشن برق به ارزش

هفت ميليون دالر نصب شده؛ اما در حال حاضر
اکثر این ماشینها درست کار نمیکنند و از آنان
استفاده نمیشود .همچنان در ادامهی گزارش آمده
است که سالن غذاخوری اين پایگاه نظامی برای
 ٢٨٠تن در نظر گرفته شده بود؛ اما اکنون بيش از
 ١٦٠٠تن از آن استفاده میکنند و محل بزرگتری
که برای غذاخوری در نظر گرفته شده بود ،هنوز
ساخته نشده است .بر اساس این گزارش ،بسیاری
از پروژههای امریکا در افغانستان بر اساس برنامهی

درست پیش نرفتهاند.
مقامهای حکومتی تا هنوز در مورد این گزارش
واکنش نشان ندادهاند .ادارهی بازرسی امریکا برای
بازسازی افغانستان در سالهای گذشته همواره از
ضایع شدن کمکهای امریکا در پروژههای این
کشور در افغانستان انتقاد کرده است .سال گذشته
اعالم کرد که در خریداری پرزهها برای موترهای
وزارت دفاع ملی افغانستان میلیونها دالر ضایع
شده است.

سه شرکت هوایی در لیست سیاه اتحادیهی اروپا قرار گرفتند

اطالعات روز :اتحادیهی اروپا بهتازگی سه
شرکت هوایی کشور را در فهرست سیاه این
اتحادیه قرار داده است .شرکتهای هوایی کامایر،
صافی و آریانا-افغان در فهرست سیاه اتحادیهی
اروپا قرار گرفتهاند .این اتحادیه با نشر گزارشی
اعالم کرده است که شهروندان اتحادیهی اروپا
از سفر کردن توسط هواپیماهای این سه شرکت
خودداری کنند.
بر اساس این گزارش ،به هواپیماهای این سه
شرکت افغانی اجازهی نشست در میدانهای
هوایی کشورهای عضو این اتحادیه داده نمیشود.

اتحادیهی اروپا این سه شرکت هوایی را به دلیل
معیاری نبودن و نداشتن پرواز مصئون و قابل
اعتماد ،از نشست و برخواست در میدانهای هوایی
اتحادیهی اروپا منع کرده است.
سال  ۲۰۱۳میالدی نیز گزارشی در مورد توقف
پرواز هواپیماهای مربوط به شرکتهای داخلی
افغانستان به کشورهای اروپایی منتشر شده
بود .پیشتر بیبیسی نیز گزارش داده بود که
شرکتهای هواپیمایی خصوصی و دولتی افغانستان
به دلیل عدم داشتن مجوز پرواز به اروپا ،ماهانه و
هفتهوار میلیونها دالر خسارت را متحمل میشوند.

بر اساس این گزارش ،شرکت هوایی صافی ۳۵
میلیون دالر ،کامایر  ۴۸میلیون دالر و شرکت دولتی
آریانا هر هفته صدها هزار دالر را از دست میدهند.
اما مدیران این شرکتها گفتهاند که آنان در رقابت
نابرابر با شرکتهای هوایی نیرومند خارجی قرار
گرفته و از همینرو زیان میبینند.
به نقل از بخدی ،اکنون بیش از ده شرکت هوایی
خارجی به افغانستان رفت و آمد دارند که از آن
جمله شرکتهای فالی دبی ،ترکیش ایرویز،
ایرعربیه ،ایراندیا و شرکت ایرانی آسمان تقریب ًا
همهروزه به کابل پرواز دارند .این شرکتها زمانی

حق استفاده از فضا و میدانهای هوایی افغانستان
را دریافتند که دولت سیاست اقتصادی «آسمان
باز» را در پیش گرفت.
کامایر ،صافی و آریانا ،سه شرکت معتبر هوایی
در کشور اند که از سیزده سال به اینسو فعالیت
دارند .شرکت هوایی پامیر نیز در سالهای نخست
شامل این فهرست بود؛ اما به دلیل سقوط یکی از
هواپیماهای آن در گذرگاه سالنگ ،جواز فعالیت
آن به تعلیق درآورده شد .در نتیجهی سقوط این
هواپیما ۴۶ ،سرنشین آن ،بهشمول شهروندان
خارجی ،کشته شدند.

طالبان هشت کارمند ماینپاکی را ربودند

اطالعات روز :طالبان دیروز هشت کارمند
ماینپاکی را در والیت لوگر ربودند و سه
موتر آنان را نیز به آتش کشیدند .دين محمد
درويش ،سخنگوى سرپرست واليت لوگر
دیروز به پژواک گفت که گروه طالبان ظهر
روز جمعه دو کارمند ،شش راننده و چهار موتر
و دو آمبوالنس یک مؤسسهی ماينپاکى را با

خود بردهاند .این افراد از قريهی زرغون شهر
ولسوالى محمد آغهی والیت لوگر اختطاف
شدهاند .گروه طالبان در جریان سالهای
گذشته همواره ماینپاکان را در شماری از
والیتهای کشور ربوده و سپس آنان را به قتل
رساندهاند .چندی پیش طالبان تروریست چند
ماینپاک را در والیت هلمند در جنوب کشور

اختظاف کردند .در همین حال ،عزيزاهلل ،یکی
از باشندگان محلی والیت لوگر گفته است که
طالبان هشت ماینپاک را از دشت دادوخيل
پل علم ،مرکز لوگر ربودهاند .این افراد کارمند
مؤسسهی «هيلو ترست» بودهاند .نهاد یادشده
از سال گذشته بدينسو در والیت لوگر فعالیت
ماینپاکی را آغاز کرده است .در همین حال،

سمونيار عبدالوکيل حقيار ،فرمانده پولیس
ولسوالى محمدآغه لوگر میگوید که به دلیل
ناامنی ،آنان هنوز ماینپاکان را از چنگ طالبان
رها نتوانستهاند .لوگر از والیتهای ناامن
است که گروه طالبان در مرکز و برخی از
ولسوالیهای آن فعالیت دارند.

شیوهی رشوهگیری جدید در نهادهای عدلی و قضایی دایکندی

اطالعات روز :شیوهی رشوهگیری در نهادهای
عدلی و قضایی والیت دایکندی شکل دیگری
بهخود گرفته و نهادهای مدنی این والیت هشدار
دادهاند ،اگر برای جلوگیری از آن اقدام نشود،
پیامدهای خطرناکی را بهدنبال خواهد داشت.
زنی در این والیت میگوید ،یک عضو مسلکی
آمریت حقوق ریاست عدلیه ،در بدل رسیدگی به
دعوای حقوقیاش ،دختر وی را رشوه خواسته
است.
این زن به خبرگزاری بخدی گفته است که
چندی پیش برای رسیدگی به دعوای حقوقیاش
به ریاست عدلیهی این والیت مراجعه کرده و

محمدرضا محمدی ،آمر حقوق این ریاست به
وی گفته است« :ما دو نفریم و میدانیم حق از
توست؛ اما برای رسیدن به حقت ،باید دخترت را
به عنوان رشوه به یکی از ما بدهی».
این خانم میگوید که وی درخواست کارمند
ریاست عدلیه را نپذیرفته و بعد از سوی این
کارمند لتوکوب شده است .این زن زرین
نام دارد و باشندهی قریهی پای نیلی مرکز
والیت دایکندی است .او از یک سال بدینسو
با یک همسایهی خود بر سر زمین دعوای
حقوقی دارد .خانم زرین اکنون برای رسیدگی
به دعوای حقوقیاش با مشکل مواجه شده

است .او میگوید که اگر به دعوایش در والیت
دایکندی رسیدگی نشود ،با مدارک خود به ارگ
ریاست جمهوری رفته و عریضهاش را به اشرف
غنی تحویل میدهد .دایکندی در مرکز کشور
از والیتهای امن است؛ اما فساد اداری در
نهادهای عدلی و قضایی این والیت گسترده
است .در همین حال ،محمدرضا محمدی،
عضو مسلکی آمریت حقوقی ریاست عدلیهی
دایکندی اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و
گفته است که دخترخانم زرین را به عنوان رشوه
نخواسته است .او همچنان میگوید که این خانم
را لتوکوب نکرده و خانم زرین خودش هنگام

اجرای وظیفهی آنها در دفتر ،دروازهی دفتر وی
را با لگد شکستانده است.
اما فعاالن مدنی دایکندی از وضعیت ارگانهای
عدلی و قضایی این والیت نگران هستند.
شیرمحمد انتظار ،یکی از فعاالن مدنی این
والیت گفته است که دولت کارمند ریاست
عدلیهی این والیت را به دلیل ارتکاب عمل
غیراخالقی و نقض اصول اداری ،مورد پیگرد
قانونی قرار دهد .حبیباهلل رادمنش ،معاون
سرپرست والیت دایکندی میگوید که موضوع
لتوکوب خانم زرین از سوی فرماندهی پولیس
این والیت بررسی میشود.

فعاالن مدنی :حکومت با پاکستان معاملهی پنهانی نکند

اطالعات روز :همزمان با سفر هیأت احزاب
سیاسی پاکستانی برای مذاکره با مقامهای
حکومتی ،شماری از نهادهای مدنی و
شهروندان از حکومت خواستند که با پاکستان
معاملهی پنهانی نکنند .آنان تأکید دارند که
سران حکومت جدید در مورد گفتوگوهایشان
با سران احزاب سیاسی پاکستان و طالبان به
مردم معلومات دهند.
به روز پنجشنبه هفتهی گذشته شماری از
رهبران سیاسی پاکستان ،از جمله افراسیاب
ختک ،محمود اچکزی و آفتاب شیرپاو برای

مذاکرات صلح با مقامهای حکومتی وارد
کابل شدند .پیش از سفر این هیأت ،شماری
از اعضای جامعهی مدنی در اعتراض به سفر
موالنا فضلالرحمان به کابل در ترکیب این
هیأت ،در چند نقطهی شهر کابل تظاهرات
کردند.
گزارش شده بود که فضلالرحمان ،رهبر
جمعیت علمای پاکستان نیز شامل این هیأت
بوده است .اما نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی
ریاست جمهوری پس از اعتراضها گفت که
حکومت فضلالرحمان را دعوت نکرده است.

به گفتهی او ،حکومت از شماری از رهبران
سیاسی پاکستان پیش از این نیز دعوت کرده
بود که به افغانستان بیایند.
او هدف از سفر این هیأت را بهبود روابط میان
کابل و اسالمآباد عنوان کرد و گفت که در
دیدارهای این هیأت با مقامهای حکومتی ،در
مورد مبارزهی مشترک با تروریزم گفتوگو
میشود .اما باری سالم در اعتراض روز
پنجشنبه گفت که نظر به معلومات وی ،موالنا
فضلالرحمان دعوت شده بود .اینکه سفرش
لغو شده است ،موضوعی جداست .او موالنا

فضلالرحمان را نمادی از خشونتپروری،
گسترش تروریزم و کشتار مردم بیگناه در
کشور عنوان کرد.
موالنا فضلالرحمان چندی پیش در سفر اشرف
غنی به پاکستان ،جنگ در افغانستان را جایز
اعالم کرده بود .این شعار او واکنش تند فعاالن
مدنی و شماری از اعضای شورای ملی را در
کشور بهدنبال داشت .پس از آن فضلهادی
مسلمیار ،رییس مجلس سنا گفت که این
مولوی دربدل ده هزار کلدار پاکستانی راضی
به صدور چنین فتواها میشود.

نکوهش برحق و مفتی ناحق
ِ


بشیر یاوری

فعاالن مدنی به روز پنجشنبه در اعتراض به آمدن
موالنا فضلالرحمان ،رهبر جمعیت علمای پاکستان ،که
بر اساس برخی گزارشها ،قرار بود در ترکیب هیأت
متشکل از رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاید،
تظاهرات کردند ،با آمدن او به کابل مخالفت نشان دادند
و عکسهای او را به آتش کشیدند .نظیفاهلل ساالرزی،
سخنگوی ریاست جمهوری دعوت دولت از او برای
آمدنش به کابل را رد کرد.
موال فضلالرحمان یکی از رهبران بانفوذ مذهبی در
پاکستان است که به پدر معنوی طالبان شهرت دارد.
وی در تشکیل گروه طالبان نقش داشته و در پاکستان
به عنوان چهرهی مذهبی بانفوذ و مرجع مذهبی شناخته
میشود.برعالوهی اینکه او اظهاراتی را به دفاع از طالبان
و مشروع دانستن جهاد در افغانستان مطرح کرده میکند،
هرباری که دولت پاکستان میخواهد دخالت سیاسیاش
در افغانستان را از پشتوانهی مذهبی برخوردار سازد ،از نفوذ
مذهبی او استفاده میکند .از این نظر ،او از اعتبار سیاسی
نزد دولت و سازمان استخباراتی پاکستان نیز برخورددار
میباشد.
درواقع آنچه را که مال فضلالرحمان بیان میکند ،با
سیاست مداخلهگرایانهی پاکستان توافق دارد و آنچه از
گلوی این مالی متحجر پاکستانی بیرون میشود ،بازتاب
سیاستها و رویکرد مداخلهگرایانهی دولت پاکستان
میباشد که در قالب فتواها و تزویرهای مذهبی از زبان
این مالی مذهبی بیان میشود.
موال فضلالرحمان در گذشته نیز به دعوت رهبران دولتی
به کشور آمده است .رهبران سیاسی ما برای تأمین صلح،
دست به دامن او که جنگ طالبان را برحق میداند و جهاد
در افغانستان را فرض میداند ،بردهاند .او سال گذشته
نیز به دعوت حامد کرزی ،رییس جمهور پشین کشور به
کابل آمده بود و در مقالهاش که در وبسایت پشتوزبان
بیبیسی نشر شده ،در مورد موضع و هدف سفرش در
سال گذشته به کابل ،چنین توضیح داده است« :موضع
جمعیت علمای پاکستان روشن است .نیروهای بینالمللی
باید از منطقه بیرون شوند و به کشورهای منطقه اجازه
بدهند که مشکالتشان را خود حل کنند .ما به افغانستان
سفر کردیم تا در مورد خروج نیروهای خارجی از این کشور
صحبت کنیم و زمینه را برای مفاهمهی داخلی فراهم
کنیم» .همچنان وی در این نوشتهاش بهطور صریح گفته
است« ،جمعیت علمای پاکستان به مبارزهی طالبان با

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

موالنای زرد یا فصلالرحمان!

آمدن این رهبر مذهبی پاکستان به کشور بهخاطری قابل نکوهش است که او از
افراطگرایی و جنگ طالبان و افراطگرایان در افغانستان حمایت میکند و بدون در
نظرداشت موازین بینالمللی ،مخالف حضور نیروهای خارجی در افغانستان است و به
این بهانه ،برای افغانستان فتوای جهاد صادر میکند .حال آنکه این عملکرد از لحاظ
حقوقی و موازین بینالمللی توجیهی ندارد و در واقع یک مداخلهی آشکار در امور
افغانستان است .در شرایطی که مردم افغانستان دارای دولت و حاکمیت ملی مستقل
میباشند ،نهادهای مذهبی این کشور فعال اند ،رهبران مذهبی در امور رهبری دولت
نقش دارند و در قانون اساسی آن تأکید شده است که افغانستان یک کشور اسالمی
میباشد ،اعالن فتوای جهاد از سوی موالنا فضلالرحمان هیچگونه بار حقوقی و توجیه
مذهبی ندارد و اعتراض فعاالن مدنی و مردم افغانستان از آمدن او به افغانستان،
قابل ستایش و تأمل است و میتواند بیانگر نارضایتی و اعتراض مردم افغانستان به
کارنامهی زشت این رهبر مذهبی پاکستانی باشد.
قدر و عزت مینگرد؛ اما این قربانی دادن باید معنا داشته
باشد».
آمدن این رهبر مذهبی پاکستان به کشور بهخاطری
قابل نکوهش است که او از افراطگرایی و جنگ طالبان
و افراطگرایان در افغانستان حمایت میکند و بدون در
نظرداشت موازین بینالمللی ،مخالف حضور نیروهای
خارجی در افغانستان است و به این بهانه ،برای افغانستان
فتوای جهاد صادر میکند .حال آنکه این عملکرد از
لحاظ حقوقی و موازین بینالمللی توجیهی ندارد و در
واقع یک مداخلهی آشکار در امور افغانستان است .در
شرایطی که مردم افغانستان دارای دولت و حاکمیت
ملی مستقل میباشند ،نهادهای مذهبی این کشور فعال
اند ،رهبران مذهبی در امور رهبری دولت نقش دارند و
در قانون اساسی آن تأکید شده است که افغانستان یک
کشور اسالمی میباشد ،اعالن فتوای جهاد از سوی موالنا

حمزه واعظی
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دانشجو شدن هم عشق است و هم زینت شهر...

دانشجویان انبوه است .دانشجویانی که
کابل شهر
ِ
دلبرانه بهدنبال مدرک اند تا مایهی اعتبار اجتماعیشان
در «قریه»ی پدری گردد و منبع درآمد و ثروتشان در
بازارهای شهری شود .مساحت کابل ،بزرگ نیست؛ اما
تراکم آدمها و تنوع رنگها ،جغرافیای نیازها را گستردهتر
از حجم زمین مینمایاند و دانشجویان ،زیباترین حجم و
رنگینترین نیاز این تراکم اند.
دانشجویان کابل ،در بهار میآیند و با خود عطر رودها و
سرودهای نوروزی میآورند .این گرو ِه سیال و جوانهی
سال ،زینت شهر اند؛ اما به جلوهگری شُ هرهتر اند.
گلگون بسیا ِرشان ،عصمت روستا را جار میزند؛
گونههای
ِ
اما طنازی گفتار و تلون رفتارشان ،چاالکی شهریان را
نشان میدهد!
در هر کوی و برزن کابل ،تابلوی دانشگاه آویزان است:
دانشگاهی برای آموختن «حقوق » و «علم سیاست».
دانشکدهای برای «ژورنالیزم» و «جامعهشناسی» خواندن.
موسسهی عالیای برای «طبیب» و «انجینر» شدن.
کانونی برای پرورش آرزوهای بلند و رویاهای قشنگ.
جایی برای فیس دادن و افاد ه فروختن .مکانی برای پول
دادن و پوهاند شدن.
دانشگاههای خصوصی ،آیینهی تمام قامتِ اشتیاق
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به آموختن اند :مرکز سهلالوصول تمامی عاشقان
پویندگان شاهراه .خانهی دربازی برای تمامی
دانشگاه و
ِ
بازماندگان کنکور و جویندگان نور .حریم راهروهای تنگ
و ساختمانهای گلرنگ و دربانانی با تفنگ .محلی با
امکانات محدود و بلندپروازیهای نامحدود.
دانشگاه کابل اما ،مادر دانشگاههای پدروطن است؛
شاهدان مهجور .با بناهای معمور
با سابقهی دور و
ِ
و کارنامهی مشهور! با «پوهنزی»های رنگارنگ،
استادان سرهنگ ،که باد سرخوشی و
پوهاندهای نهنگ و
ِ
افاضات عالمی را میپراکنند.
محوطهی بزرگ دانشگاه ،به باغ دلنشین بابر میماند؛ اما
کهنگی دانش و خاکگرفتگی بینش متولیان آن ،با عهد
متقدمان پهلو میزند.
سرعت و صرافت دانشجو شدن به یک جنبش شبیه است.
جنبشی سیال که در دورترین قریه سرایت کرده است .به
یک عطش پویا میماند؛ عطشی که هرساله کام فرزندان
این سرزمین را تشنهتر میکند .از بلخ تا بدخشان ،از
هرات تا بامیان و از دایکندی تا قندهار ،این تشنگی زبانه
میکشد .این تشنگی ،شیرینی بیداری را عیان میکند.
حالوت تغییر را مزه میدهد و شکو ِه امید را آیینهداری
میکند.

فضلالرحمان هیچگونه بار حقوقی و توجیه مذهبی ندارد
و اعتراض فعاالن مدنی و مردم افغانستان از آمدن او به
افغانستان ،قابل ستایش و تأمل است و میتواند بیانگر
نارضایتی و اعتراض مردم افغانستان به کارنامهی زشت
این رهبر مذهبی پاکستانی باشد.
جا دارد که رهبران دولتی هم این واقعیت را مدنظر بگیرند.
این مالی پاکستانی که بهطور صریح از طالبان حمایت
میکند و بدون در نظر گرفتن حاکمیت ملی افغانستان،
جهاد در کشور ما را فرض تلقی میکند ،هرگز نمیتواند
در افغانستان بانی صلح باشد و دعوت از او پیش از آنکه
بتواند زمینهی تأمین صلح با طالبان را مساعد بسازد،
قربانی کردن حیثیت و عزت مردم افغانستان بهپای نقش
جنایتکارانهی او و نادیده گرفتن خون هزاران انسان این
سرزمین میباشد که با فتوای مذهبی این چهرهی خبیث
مذهبی ،قربانی شده و میشوند.

دانشجو شدن یک عشق فراگیر شده؛ عشقی که
تلخیهای انفجار در جنوب و مصیبتهای انتحار در
شمال را تسکین میبخشد .عشقی که فرجامش رسیدن
معشوق تعقل ،در آغوش کشیدن شاه ِد دانایی و معاشعه
به
ِ
با رخسار روشنایی است.
دختران ماهرخسار دایکندی است
عشق
ِ
دانشجو شدنِ ،
پسران شاهدانهی غوری .دلدادگی دوشیزگان طنا ِز
و
ِ
عشق وزیران
هراتی است و پسران گیسودراز جاللآبادیِ .
عشق
کاخنشین کرزی و
ِ
مدیران کروزینسوار احمدزیِ .
زهرای  30ساله و زلمی  60ساله.
دانشجویی ،هم عشق است و هم آفت .عشق به آیندهی
رشید و یک کهکشان امید .آفت هم هست؛ آفت
نمرههای کیلویی و مدرکهای سودایی .هم شور است
و هم شرارت .شو ِر وزیر شدن و وکیل شدن و رییس
شدن .شرارت هم هست؛ خط ِر فروافتادن در چا ِه شرارت
شهرنشینی و شبکههای سیاسی و آلودگیهای فکری و
اخالقی.
دانشجو شدن برای دختران اما هم شوکت است و هم
شهادت .هم امارت است و هم اسارت .شوکتِ مدیرشدن،
منشیشدن و فعال مدنیشدن .امارت هم هست؛ امارت
ملک و مال و مآل .شهادت هم هست؛ شهید انفجارهای
کور و انتحاریهای منفور؛ آنگونه که «قدسیه» شد.
اسارت هم هست؛ اسیر چشمهای طماع و خیابانگردهای
عیاشان االغ .اسیر تنهایی و فقر و دلتنگی.
چاق و
ِ
اسیر انجوها و انجنیرها .اسیر دالالن سیاست و دکتران
آمران نکبت .اسیر مدیران
نجاست .اسی ِر استادان شهوت و ِ
حیلهگر و مالیان صیغهگر!
و ...دانشجو شدن عشق به روشنایی هم هست .عشق به
آفتاب امید و بها ِر نوید .عشق به دانایی و توانایی .عشق به
ِ
آیندهی شاد و دیار آباد...

آوازه شد که موالنا فضلالرحمان به کابل میآید؛ از خوشحالی میترکیدم.
یک شانه تخم مرغ خریدهبودم .به دکاندار اکیداً سفارش کردم که اگر کدام
شان ه تخم مرغ گندیده و خرابشده داری ،برایم بده! از شانس بد بعضی از
این دکانداران اص ً
ال تخم مرغ گندیده ندارند .میخواستم با یک شانه تخم
مرغ به استقبال موالنا بروم .اما شنیدم که آنها نمیآیند! شانهی پر از تخم
مرغ را به خانه بردم .خدا را شکر کردم که آن دکاندار تخم مرغ گندیده
نداشته بوده!
موالنا فضلالرحمان را که همه میشناسید؛ یک موالنایی است بهشدت
زرد! لنگیاش را گفتم .رییس جمعیت علمای پاکستان است .از بس خورده،
نافچپه در حدود  30درجه مایل به زمین میخوابد .سه چهار غالم علمی
دارد که مدام شانهها و پاهایش را ماساژ میدهند .گفته شده آن سه ،چهار
نفری که چنین میکنند ،در صدد تقویهی علم موالنا اند که هرازگاهی
ممکن است یک یا دو قاشق به آنها هم برسد! این موالنای زرد ،پدر معنوی
طالبان خوانده میشود و فابریکهی تولید طالبان او ،هیچ ورشکستشدنی
نیست! او در کنار اینکه زرد است و یک بغله میخوابد ،یک خصوصیت
منحصر به خودش را دارد و آن این است که ایشان ،عاشق خون مردم
افغانستان است .هی به این طالبان کرام بیهمهچیز دستور میدهد که بروید
به افغانستان و جهاد کنید! زن و بچهی مردم را بکشید ،پلها را خراب کنید،
شهر را به وحشت بیاندازید ،به کسی هم رحم نکنید .طالبان را که خود
میدانید چقدر مردم باشعور و منطقی هستند! نیاز به تشریح نیست.
هیئتی که قرار بود از پاکستان در کابل بنشیند ،نیامد! شماری از فعاالن
مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،ادبی و هنری جمع شدند و به پیشواز ورود این
هیئت ،انزجار و انفجارات خویش را به موالنا فضلالرحمان تقدیم کردند.
عکس موالنای زرد را آتش زدند ،لگدمال کردند .معلوم است که اینها از
روی دیوانگی و بیکاری این کار را نمیکنند ،میخواهند انزجار خویش را
نسبت به آن موجود همشیه یکبغله و سه ،چهار نفر مصروف ماساژ دستها
و پاهایش ،نشان بدهند و به حکومت وحدت ملی بگویند که این موالنای
زرد ،نجستر از آن است که وارد خاک مقدس افغانستان شود .آنها همچنان
از حکومت وحدت ملی خواستند که برای مصالحه با طالبان ،یا برای موفقیت
گفتوگوهای صلح ،اص ً
ال نیازی به موالنای زرد نیست؛ باید بر حکومت و
استخبارات پاکستان فشار بیاورید و آنها را قناعت بدهید که دست از تمویل
و حمایت طالبان بردارند .آنها اکیداً از این حکومتیهای چیز خواستند که به
مال فضلو اجازه ندهند وارد افغانستان شود؛ چون معتقد اند که مال فضلو ،نه
عالم دین است و نه بویی از صلح میبرد ،بلکه او موجودی است که محتوای
دهن و مغز و شکم او را آیاسآی فراهم میکند .یعنی به زبان ساده ،ایشان
یکی از بلندگویان آیاسآی است.
بلندگو را فهمیدید یا نفهمیدید؟ مث ً
ال فرض کنید من علم حقوق را میفهمم!
رییس جمهور از این موضوع باخبر میشود و مرا به زور مشاور حقوقیاش
انتخاب میکند .من هرچند راضی نیستم؛ اما رییس جمهور آدم قدرتمندی
است و من مجبور میشوم مشاور حقوقی او شوم! بر اساس علم من (حقوق)،
کار من مشوره دادن به رییس جمهور است! بهطور مثال ،عاقل و دیوانهی
این مملکت میفهمد که حکومت وحدت ملی از دل یک توافق سیاسی
بیرون آمده ،نه قانون و حقوق! بعد من بیایم ادعا کنم که فالنیها در
حکومت وحدت ملی ،مبنای حقوقی ندارند! در این صورت ،روا باشد که
شما بگویید ،آهای عقل کل کشور!!! کجای این حکومت مبنای حقوقی و
قانونی دارد که فالنش داشته باشد؟! یعنی بازهم نفهمیدید؟ آغا/خانم محترم!
پست و عنوان من مشاوریت است؛ اما از بس عقل و حقوق در من فوران
میکند ،به خودم اجازه میدهم بهجای رییس جمهور سخن بگویم ،در حالی
که رییس جمهور خود سخنگوی دارد و سخنگویش هم سخنگو دارد .خبر
شدید که بعضی از وکالی مجلس نمایندگان ادعا دارند که رییس جمهور،
من مشاور که کارم مشوره دادن است ،اگر
مرتکب خیانت ملی شده! حاال ِ
سخنگوی
بروم و بهجای خود رییس جمهور یا سخنگوی رییس جمهور یا
ِ
سخنگوی رییس جمهور ،به دفاع از رییس جمهور بپردازم ،عنوانم بهصورت
اتومات میشود ،مشاور حقوقی رییس جمهور که بعض ًا بلندگو هم میشود!
بازهم نفهمیدید؟ یک مثال دیگر را خدمتتان به ارتفاع میرسانم .یادتان
است ،وقتی موالنای زرد گفت ،جنگ در افغانستان جواز دارد؟ بعدش
قرار بود یک هیئت پاکستانی برای گفتوگو در مورد طالبان و خطرات
ناشی از طالبان با دولت افغانستان وارد کابل شود .در همین زمان ،معاون
سخنگوی وزارت خارجهی ما اعالم کرد که سخنان همان موالنای زرد،
نظر شخصیاش است و نظر دولت پاکستان نیست .یادتان است؟ یعنی
معاون سخنگوی وزارت محترم خارجهی ما ،یا فکر کرده که این مردم هیچ
مسئلهای را نمیفهمند ،یا اگر این طور فکر نکرده ،حتم ًا یکی از بلندگویان
حکومت پاکستان یا موالنای زرد است.
البته دور از جالب نخواهد بود که در افغانستان و پاکستان ،نامها حامل بار و
پیام مخالف خودشان اند ،اکثراً! مث ً
ال همین موالنا فضلالرحمان را نگاه کنید؛
آنقدر عاشق بدی و جنگ و خونریزی در کشور ماست که آدم دعا میکند،
کاش حداقل نامش موالنا فصلالرحمان بود!
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بخش آخر

مشکل دیگر ،حضور زیرزمینی تروریستها حتا در والیتهای نستب ًا امن کشور
است .با قبول این واقعیت که تماس با طالبان به خودی خود جرم نیست؛ اما
تعدادی از این افراطگرایان هم به اندازهی کافی خطر تهدیدهای تروریستی را
افزایش میدهند .به عنوان مثال ،گزارشهای امنیت ملی نشان میدهند که در
مناطقی از کابل  107گروه متعلق به جنگجویان مخالف دولت ،فعالیت دارند .وجود
چنین مراکزی ،عم ًال به طالبان این اجازه را میدهد که بهسادگی حمالتشان را با
قدرت قوی ،در مناطق مختلف پایتخت ،راهاندازی کنند.
با همهی اینها ،الزم است از فعالیت و اثرات قابل توجه عملیات امنیت ملی
افغانستان نیز یادآوری کنیم که در بخشهای مختلفی از پایتخت و همینطور برخی
ولسوالیهای دور و اطراف پایتخت ،موفقانه سازماندهندگان حمالت تروریستی را
شناسایی و دستگیر میکنند .به عنوان مثال ،در ماه اکتبر ،امنیت ملی افغانستان
گروهی را دستگیر کرد که تحت فرماندهی یکی از رهبران مخالفان دولت ،از
والیت هلمند وارد کابل شده بودند تا حمالتی چند را در مناطق مختلف پایتخت
سازماندهی کنند .اما فعالیت امنیت ملی در والیتهای جنوبی و جنوب-شرقی که
در آنجا شبکههای اطالعاتی بسیار ضعیف و مواضع طالبان بسیار قوی اند ،بسا
ضعیفتر است .به همین علت است که امنیت ملی در مواجهه با برخی حوادث
تروریستی ،شکست خورد .به عنوان مثال ،سازمان مذکور نتوانست از حملهی
خونین طالبان در ورزشگاه پکتیکا که در نتیجهی آن  60تن کشته شدند ،جلوگیری
کند.
اگر در مورد وجود تعداد زیادی از شبکههای رادیکال زیرزمینی در افغانستان
صحبت میشود ،باید دانست که ریشههای این افراطگرایان ،در پاکستان است.
اغلب کسانی که عضو چنین شبکههایی هستند ،آنهایی اند که آموزش مذهبی
میبینند یا اینکه در کشور افغانستان ،دستمزد خیلی پایینی دارند .عوامل طالبان،
اکثراً کسانی اند که بستگان نزدیکشان در مناطق پاکستان زندگی میکنند .حقیقت ًا
در برخی موارد ،طالبان با استفاده از ابزارهای مختلف ،از جمله پرداخت پول ،تهدید
به اقدامات تالفیجویانه در برابر خانوادههای افراد ،برخی افراد را همکار خود
میسازند .طالبان و جنگجویان مخالف دولت ،از این افراد اغلب به مقصد انجام
حمالت تروریستی و از جمله ترور مقامهای نظامی استفاده میکنند.
چند نکته برای نتیجهگیری
خالصهای از اطالعات داده شده در سطور قبلی ،میتواند بخشی از نتایج امنیتی در
سال  2014را به ما آشکار کند .در سال  2014به دلیل خروج سربازان خارجی از
افغانستان ،طالبان ضمن اینکه فعالیتهای جنگی خود را ادامه دادند ،موقعیت خود
را نیز قویتر کردند .معمو ًال مخالفان مسلح نیروهایی را برای راهاندازی حمالت
به مراکز امنیتی و شمار دیگری از مراکز قوتهای نظامی دولت ،از میان مردم
جمعآوری میکنند .با این حال ،سال گذشته بسیاری از ناظران این نکته را گوشزد
میکردند که نیروهای امنیتی افغانستان فقط فعالیتهای ضدحمله را آموختهاند
تا حداقل بخشی از مناطق از دست رفته را دوباره از مخالفان مسلح پس بگیرند.
تا حال موضوع بازپسگیری مناطق تحت تسلط طالبان ،در سیاست افغانستان به
یک موضوع پیش پا افتاده بدل شده است .در حال حاضر ،مقامها در افغانستان روی
نیروهای محلی تمرکز کردهاند که تعدادشان نیز بهطور مداوم در حال افزایش است.
برای همین است که عواقب منفی ذیل را بار آورده است« :حمالت درونگروهی»،
حفاظت از شهرکها و جادهها ،ارتکاب اعمال خشونتآمیز و پایمال کردن بسیاری
از نورمهای اجتماعی از سوی پولیس و سرانجام ،شکلگیری ساختارهای قدرت
موازی با دولت .با وضع موجود ،راهحل ایدهآل در مقطع حاضر وجود ندارد و با توجه
به بسیاری از مشکالت موجود ،امتناع و انحالل نیروهای محلی نیز غیرمنطقی و
عم ًال غیرممکن است.
میخواهم خاطرنشان سازم که مشکالت شرح داده شده در مقالهی حاضر،
مثل ترک دستهجمعی ،ساختار سایهای طالبان میان مقامها ،تلفات گستردهی
غیرنظامیان ،فعالیتهای خودسرانهی نیروهای امنیتی دولت و ...به این معنا نیست
که در سال گذشته ،وضعیت به مرحلهی فاجعهبار خود رسیده است .بسیاری از این
مشکالت ریشه در وقایع و اوضاع دههی  1970دارند که در طول دهههای بعدی،
در ذهن مردم افغانستان به امر عادی و روزمره تبدیل شده است.
برای قضاوت اوضاع در این کشور ،الزم است که در مورد دینامیکهای محلی
صحبت کنیم .از همین منظر ،بایست اعتراف کرد که وضعیت در این کشور ،به
میزان وضعیت سال  ،2013پیچیده باقی مانده است؛ اما این وضعیت را وخامت
شدید نمینامند .آنگونه که بسیاریها پیشبینی میکردند ،فروپاشی ارگانهای
دولتی اتفاق نیافتاد .تا حال اردو و جامعهی افغانستان در برابر حمالت طالبان و در
کنار آنها افراطگرایان برای تصرف افغانستان ،از خود مقاومت نشان دادهاند ،گرچه
تلفات بسیاری را متحمل شدهاند و تالفی آن هم ساده نیست.
بهطور کلی ،میتوان گفت که احتمال انتقامگیری برای طالبان در افغانستان ،به
آیندهی غیرقابل پیشبینی تبدیل شده است؛ آنهم در شرایطی که برخالف باور
عمومی ،رژیم کنونی نیز پایهی استوار ندارد .همزمان ،به دلیل تغییر در تاکتیکهای
جنگی در شمال افغانستان ،احتمال حمالت تروریستها علیه کشورهای مستقل
مشترکالمنافع ( )СНГبهخصوص از دریچههای بدخشان ،جوزجان ،قندوز و
فاریاب ،بیش از پیش افزایش یافته است.

مأموریت جنگی ناتو در افغانستان رسما پایان یافته است؛ اما
ایاالت متحده و دیگر اعضای سازمان پیمان اتالنتیک شمالی
(ناتو) به حضور نظامیشان در افغانستان پایان ندادهاند و صرف
ظاهر آن را تغییر دادهاند .تداوم حضور  13000نیروی ایاالت
متحده در پنج پایگاه نظامی ،در نتیجهی تعریف جدید ارائه
شده از این مأموریت در موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی ممکن
شده است؛ موافقتنامهای که بین افغانستان و ایاالت متحدهی
امریکا امضا شد .از این به بعد ،قرار است نیروهای امریکایی بدون
درگیری مستقیم در عملیاتهای جنگی ،به ارتش افغانستان
مشاوره و آموزش بدهند ،البته صرف تحت شرایط ویژه و زمانی
که مقامهای افغانستان از آنها بخواهند ،در عملیات جنگی نیز
شرکت خواهند کرد .با این حال ،در مورد ختم مأموریت جنگی ناتو
در افغانستان ،سیزده سال پس از تهاجم ارتش کشورهای غربی به
این کشور نیز مالحظاتی وجود دارند:
الف :چالشهای ایدیولوژیکی و قومی قدرت در افغانستان شدت
یافتهاند و در حال حاضر در دو سطح وجود دارند:
 .1چالش قدرت بین حکومت مرکزی و مخالفان مسلح ،بهویژه
گروه طالبان؛
 .2چالش قدرت در درون حکومت افغانستان بین دو گروه؛
گروهی که از حکومت متمرکز حمایت میکند و گروهی که
طرفدار توزیع قدرت بر اساس قومیت است.
ب :رقابتهای منطقهای و بینالمللی برای بهدست آوردن نفوذ
بیشتر در کشور ،در سه سطح تشدید شدهاند:
 .1رقابتهای سیاسی و رقابت بر سر قلمرو بین هند و
پاکستان.
 .2رقابتهای ایدیولوژیکی بین ایران ،عربستان سعودی و
ترکیه.
 .3رقابت میان ایاالت متحده ،چین و روسیه برای کسب نفوذ
بیشتر در این کشور جنگزده.
در فضای رقابتهای شدید داخلی ،منطقهای و بینالمللی ،سوال
اصلی این است که پیامدهای احتمالی ختم مأموریت نظامی ناتو در
افغانستان چه خواهند بود؟ مهمتر از همه اینکه چه چشماندازی
برای صلح و ثبات و همچنین ساختار قدرت در کشور در آینده
قابل تصور است؟ در این مورد حرفهای زیادی گفته خواهند
شد؛ اما بهصورت عموم ،چشمانداز آیندهی تحوالت در افغانستان
میتواند در سطوح کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت بررسی شوند.
در کوتاهمدت ،تشدید بیشتر رقابتهای داخلی ،در سطح نظامی،
بین شورشیان طالب از یک طرف و ارتش افغانستان ،حکومت و
نیروهای امنیتی از سوی دیگر محتملترین امکان است .در عین
زمان ،باید بهخاطر سپرده شود که هدف اصلی تشدید ستیزه بین
طالبان و حکومت مرکزی ،بهدست آوردن امتیاز بیشتر توسط
هرطرف است ،نه پیروزی قطع ی یکی از این دوطرف بر طرف
دیگر .بنابراین ،شرایط برای تشدید جنگ چریکی بین دوطرف،
حداقل در جریان بهار آینده و اوایل تابستان ،مساعد خواهد بود .در
نتیجه ،محتملترین فرضیه در حال حاضر این است که ستیزههای
داخلی در اشکال حمالت انتحاری بیشتر و حمالت طالبان بر
مواضع ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان افزایش خواهند یافت.
در سطح حکومت ،سرانجام حکومت وحدت ملی با پادرمیانی
ایاالت متحده تأسیس شد و رییس جمهور غنی و دکتر عبداهلل
عبداهلل ،رییس اجرایی ،با هم به توافق رسیدند .با این حال ،این امر
نتوانسته است به رقابتهای قومی و ایدیولوژیکی پایان بخشد و در
کوتاهمدت نیز برای این رقابتها نقطهی پایانی قابل تصور نیست.
رقابتها در حکومت افغانستان ،در واقع ،رقابت میان دو شیوهی
مختلف تفکر و دو رویکرد مختلف به قدرت اند .اینجا یک رویکرد
سنتی قومی وجود دارد که معتقد است ،حکومت و قدرت سیاسی

یک حق اساسی گروه قومی پشتون است که اشرف غنی از آن
نمایندگی میکند و مشروعیتش را از لویه جرگه میگیرد .همچنین
یک رویکرد نسبتا معتدل وجود دارد که مربوط به دکتر عبداهلل
است و بهدنبال توزیع قومی قدرت در چهارچوب نوعی از فدرالیزم
و ساختار قدرت غیرمتمرکز است .او قصد دارد پست نخستوزیری
را احیا کند و نوع حکومت کشور را از ریاستی به پارلمانی تبدیل
کند که در آن حکومت مشروعیتش را از صندوقهای رایدهی
بهدست خواهد آورد و مجلس شورای ملی ،منبع دیگر مشروعیت
حکومت خواهد بود .این دو رویکرد مختلف در حال حاضر حکومت
جدید وحدت ملی را با مشکالت خاص مواجه کرده است و اتحاد،
صرف با مداخلهی مؤثر ایاالت متحده ،با پشتیبانی مداوم و حضور
نظامی در کشور ،حفظ شده میتواند.
در سطح منطقه ،جمهوری اسالمی ایران ،عربستان سعودی و
ترکیه ،مدعیان اصلی اند که ادعا میکنند ،الگوهای خوبی برای
یک مدل اسالمی قدرت در افغانستان هستند .بنابراین ،این سه
کشور در ادامهی رقابتهایشان بر این کشور ،قاطع و استوار اند.
پایان مأموریت نظامی ناتو ،حتا به چنین رقابتهای ایدیولوژیکی
دامن خواهد زد .افغانستان و عربستان سعودی روی همکاری در
اعمار یک مرکز اسالمی به توافق رسیدهاند؛ مرکزی که هزینهی
اعمار آن  100میلیون ریال سعودی برآورد شده است و قرار
است ظرفیت  10هزار دانشجو را داشته باشد .این توافق یک
نشانهی واضح تشدید رقابتها بین دو مکتب فکری و بحثهای
ایدیولوژیکی است که نمایندهی آنها انقالب اسالمی در ایران
و مکتب سلفی–عربی در عربستان سعودی اند .وضعیت تقریبا
مشابهی برای تشدید رقابتهای سیاسی و رقابت بر سر قلمرو
میان هند و پاکستان در افغانستان قابل تصور است .پیمان
حمایت هند از نیروهای جداییطلب بلوچ و همکاری دهلی جدید
با تحریک طالبان پاکستان ،در واقع ،پاسخهایی به سیاستهای
جهادیای اند که توسط ارتش پاکستان دنبال میشوند و هدف
این همکاری تضعیف موقف پاکستان در افغانستان است .در
نتیجه ،این وضع مسلما به تشدید رقابتها بین هند و پاکستان
در افغانستان خواهد انجامید.
در سطح بینالملل ،نتیجهی پایان مأموریت جنگی ناتو در
افغانستان ،تشدید رقابت میان ایاالت متحده ،چین و روسیه برای
بهدست آوردن نفوذ سیاسی و اقتصادی در افغانستان و دسترسی
به منابع معدنی این کشور خواهد بود .این کشورها همچنین تالش
خواهند کرد تا از موقعیت ژیواستراتژیکی و ژیواکونومی افغانستان
بهرهبرداری کنند که در نتیجهی آن ،رقابتهای این کشورها
بهراحتی به آسیای مرکزی کشانیده خواهند شد .از این جهت،
کسی ادعا خواهد کرد که «بازی بزرگ» گذشته ،که از اواسط
قرن نزدهم تاکنون بین قدرتهای بزرگ جهانی در افغانسان
و آسیای مرکزی ادامه داشته است ،به اشکال جدید و متناسب
با شرایط جدید در جهان ،ادامه خواهد یافت .در یک رویکرد
عمومیتر ،بهخوبی تصور شده میتواند که چین تالش خواهد
کرد تا از نفوذش در افغانستان و پاکستان برای دسترسی بیشتر
به شرق میانه و منابع انرژیکی خلیج فارس استفاده کند .این کشور
همچنین از عین مسیر برای گسترش نفوذش در آسیای مرکزی
و دسترسی به منابع انرژیکی دریای کاسپین استفاده خواهد کرد.
روسیه نیز میتواند از افغانستان به عنوان مسیری برای تحقق
هدف سنتی دسترسیاش به آبهای گرم اقیانوس هند استفاده
کند .در عین زمان ،جلوگیری از گسترش بیشتر نفوذ چنین و
روسیه در افغانستان و دور نگهداشتن آنها از حوزهی امنیتی
ایاالت متحده در آسیای مرکزی ،طبیعیترین هدف این کشور
خواهد بود .بنابراین ،پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستان ،پایان
رقابتها نخواهد بود؛ اما برعکس ،تشدید بیشتر این رقابتها

را میتوان انتظار داشت .اکنون ،با در نظرداشت این واقعیتها،
پرسش اصلی این است که افغانستان آینده به کدام سو خواهد
رفت و این کشور با چگونه تحوالت مواجه خواهد شد؟ مسئلهی
اصلی در این رویکرد ،تداوم چالش قدرت و نفوذ است که در
نتیجهی آن ،چند سناریوی احتمالی قابل تصور اند:
 .1ادامهی وضعیت موجود و حفظ حکومت شکنندهی وحدت
ملی؛
 .2ادامهی گفتوگوهای ملی مصالحه با طالبان ،پس از یک
دورهی کوتاه ،تشدید ستیزهجویی بهدنبال تالشها در راستای
دادن سهمی به طالبان در سیستم قدرت در مناطقی از افغانستان
که اکثریت باشندگان آن از گروه قومی پشتون اند .احتمال دادن
سهمی به طالبان در قدرت مرکزی در کابل نیز وجود دارد.
 .3فدرالیسازی سیستم سیاسی و توزیع قدرت بر اساس
قومیت در میان گروههای بزرگ قومی ،از قبیل پشتونها،
تاجیکها ،هزارهها و ازبکها؛
 .4تجزیهی افغانستان به دو کشور جدید .در این صورت،
پشتونستان ویژهی پشتونها و کشور دیگری ،احتماال بهنام
خراسان ،برای دیگر گروههای قومی غیرپشتون خواهد بود.
شکی وجود ندارد که تجزیهی افغانستان بهنفع هیچ جریان سیاسی
داخلی و منطقهای نخواهد بود و میتواند آغاز بحران جداییطلبی
در سرتاسر منطقه باشد .بنابراین ،تجزیهی افغانستان باید آخرین
گزینه برای حالت بنبست مطلق باشد؛ حالتی که دیگر گزینهها
نتیجهای در پی ندارند .با این حال ،نباید آن را کامال غیرمحتمل
شمرد .گروههای قومی غیرپشتون و احتماال روسیه ،مسلما در مورد
رشد بیشتر افراطگرایی به شکل سلفی و ایدیولوژی جهادگرایی
نگران اند .از سوی دیگر ،چین قبال از نیروهای افراطی در ایاالت
سینکیانگ این کشور به ستوه آمده است و این کشور برای حفظ
امنیت ملیاش ،مسلما ترجیح خواهد داد که مانعی بین منطقهی
سینکیانگ این کشور و مناطقی با اکثریت مسلمان در آسیای
مرکزی ببیند؛ مناطقی که این ایدیولوژی در آن پرورش مییابد .در
نتیجه ،مسلما پکن چنین مانعی را ترجیح خواهد داد؛ چون امکان
آن وجود دارد که روسیه و ایاالت متحده از جریانهای سلفی و
جهادی به عنوان ابزار علیه چین استفاده کنند.
در چنین شرایطی ،به نظر میرسد که مناسبترین راهحل برای
مشکالتی که افغانستان با آنها مواجه است ،تغییر ساختار
متمرکز قدرت و اصالح این ذهنیت است که قدرت حق تاریخی
پشتونهاست .در نتیجه ،مدلی باید رعایت شود که قدرت را میان
تمام گروههای قومی و مناطق جغرافیایی افغانستان توزیع کند و به
هرگروه قومی اجازه دهد ،بهطور قناعتبخشی از آنها در حکومت
مرکزی نمایندگی صورت گیرد .در پایان روز ،حفظ صلح و ثبات
در افغانستان و همچنین توسعهی پایدار این کشور در تمام ساحات
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی به کاهش رقابتها در
سطوح داخلی ،منطقهای و بینالمللی ضرورت خواهد داشت .این
به افغانستان اجازه خواهد داد تا به راهش در جادهی ملتسازی
و دولتسازی مدرن ادامه دهد و همچنین بین سنتها و تجدد
در کشور ،از طریق یک ترکیب مؤث ِر منابع مشروعیت قدرت که
لویه جرگه و مجلس شورای ملی را شامل میشود ،سازش ایجاد
کند .در درازمدت ،بهترین راهحل این است که به افغانستان در
حفظ جایگاه جدید بینالمللیاش به عنوان یک کشور بیطرف
کمک شود ،به مداخالت خارجی در افغانستان پایان داده شود و
رقیبان منطقهای و بینالمللی شرایط جدید در افغانستان را بپذیرند.
البته ،این هدفی است که بهسادگی تحقق نمییابد .اگر چنین
راهحلهایی دنبال نشوند ،آخرین گزینه ،تجزیهی کشور در امتداد
خطوط قومی خواهد بود که البته این گزینه نباید برای گروههای
درگیر در افغانستان ،گزینهی مطلوب باشد.
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افغانستان چگونه میتواند

به ثبات اقتصادی برسد؟

یادداشتهایسخیدادهاتف

نویسندهM.F. Moonzajer :
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :فارن پالیسی

برای رونق دادن اقتصاد افغانستان در سال  ،2015نیاز به آوردن تغییرات در پالیسیهای سه بخش اصلی
است :توسعهی پایدار و فراگیر ،حکومتداری و مدیریت منابع.
یکسوم مردم افغانستان در فقر مطلق بهسر میبرند و بیشتر از یکسوم دیگر ،اندکی باالتر از خط
جنگ افغانستان را به درازا کشیده و همزمان
فقر زندگیشان را میگذرانند .قاچاق مواد مخدر و فسادِ ،
با آن ،شورش ،بیعدالتی و تنشهای قومی رقابتهای ناسالم سیاسی را دوامدار ساختهاند .سازمان
بینالمللی شفافیت ( )Transparency Internationalدر این اواخر ،افغانستان را چهارمین
کشور فاسد جهان دانسته است .این سازمان از فساد اداری و سیاسی در سراسر جهان نظارت میکند.
[این نهاد در نظارتش] فقدان ایمنیسازمانی ،آسیبپذیری در اصالح پالیسی و تغییرات ساختاری
اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار داده است.
با وجود به دستآوردهای مهم در بخشهای صحت و آموزش ،هنوز هم بیکاری بزرگترین چالش
بر سر راه رشد اقتصادی و توسعهی پایدار است .ایاالت متحده و جامعهی بینالمللی میلیاردها دالر را
اولیهیشان دسترسی
در افغانستان مصرف کردهاند؛ اما هنوز هم ،اکثر مردم افغانستان به ضرورتهای 
ندارند .برای رونق دادن اقتصاد افغانستان در سال  ،2015نیاز به آوردن تغییرات در پالیسیهای سه
بخش اصلی است :توسعهی پایدار و فراگیر ،حکومتداری و مدیریت منابع .در حال حاضر اکثر
پروژههای توسعهای به دلیل فساد در تمام سطوح ،پایدار نیستند و ملیونها دالر قراردادها سرانجا م به
دست طالبان میرسند .برعالوه ،سوء مدیریت مالی ،هدر دادن پولها ،رشوهستانی و تقلب و فریب
نهادهای قانونی عدلی-قضایی را ضعیف ساختهاند .توسعهی پایدار و فراگیر برای آیندهی افغانستان
حیاتی است .حکومت افغانستان برای ساختن سیستم حمایتی داخلی قوی ،باید گروهها و اجتماعات
به حاشیه راندهشده؛ مانند زنان و اقلیتها را در روند توسعه شامل سازد .این برنام ه و کارهای پایدار،
ساختارهای ملی را تغییر خواهند داد و سرانجام ،افغانستان روی پای خودش خواهد ایستاد .برای مثال،
در مقایسه با سال  2002که شش درصد مردم افغانستان به برق دسترسی داشتند ،اکنون نزدیک به
 30درصد آنان به برق دسترسی دارند.
ی تمام مسئولیتهایشان باشند و برای مبارزه با
تمام بخشها و شریکهای پروژه ،باید پاسخگو 
فساد ،شفافیت در اولویت قرار داده شود .برای از بین بردن فقر ،آگاهی مردم و سهمگیری آنان و
پویا ساختن یکسوم جمعیت افغانستان که اندکی باالتر از خط فقر زندگی میکنند ،از اهمیت حیاتی
برخوردار است.
گام دوم که باید برای باثبات ساختن اقتصاد افغانستان برداشته شود ،حکومتداری خوب است.
مهمترین عنصر برای رشد اقتصادی و توسعه در دولتهای پس از بحران ،حکومتداری خوب
است 60 :سال پیش ،کوریای جنوبی از دو-سوم کشورهای آفریقای مرکزی و غربی (کشورهایی که
کامال یا قسما در جنوب صحرا واقع شدهاند ،به استثنای سودان) فقیرتر بود .اما به دلیل کمکهای
خارجی و حکومتداری خوب ،امروز یکی از  12اقتصاد بزرگ جهان است .حکومتداری خوب که
شامل شفافیت ،حسابدهی ،سهمگیری و پیشبینی میشود ،میتواند پنجرهی فرصتهای تازه را
به روی افغانستان باز کند.
حکومتداری خوب ،مانند بهبود فرصتهای کاری ،زمینه برای رشد اقتصادی و ثبات برای
سرمایهگذاری خارجی در افغانستان را فراهم خواهد کرد ،معیارهای زندگی را باال خواهد برد و
سبب انسجام اجتماعی خواهد شد و نیز مهاجرت مردم افغانستان به خارج از کشور را آهسته خواهد
ساخت که در نتیجه هم فرار مغزها از افغانستان کاهش مییابد و هم بار اقتصادی مهاجران از دوش
کشورهای خارجی برداشته میشود.
سومین اقدام جدی باید در راستای مدیریت منابع روی دست گرفته شود .افغانستان کشور خیلی
خشک و کوهستانی است .بهخاطر ویژگیهای طبیعی افغانستان ،تأثیرات تغییرات اقلیمی؛ مانند
سیالب ،لغزش زمین و طوفانهای شدی د میتوانند زندگی میلیونها انسان این سرزمین را در نقاط
مختلف متأثر سازند.
افغانستان با همسایههایش رودخانههای مشترک دارد :در شرق و جنوب با پاکستان و در غرب با

ایران .و منازعه بر سر منابع آبی در منطقه هر روز در حال افزایش است .نبود توافقنامههای
تقسیم آب و مرزهای سیاسی در حال تغییر ،منازعات داخلی را تبدیل به بحرانهای بینالمللی
میسازد.
پالیسیسازان افغانستان باید سازمانهای بینالمللی؛ مانند بانک جهان ی را در حل مسایل مربوط
به تقسیم آب با کشورهای همسایه دخیل سازند .دخالت مثبت ،فعال و متداو ِم یک جانب سوم
برای حل بحرانها و منازعات ،حیاتی است .معاهدهی آب سند (The Indus Water
 )Treatyبین هند و پاکستان نمونهی موفق ثبات بین دو کشور آسیای جنوبی درگیر منازعه
است.
بیظرفیتی نهادهای افغانستان ،فساد سیستماتیک و رشوهستانی ،همین منابع محدود افغانستان را
نیز ضایع کرده است .افغانستان در خطر باالی آفات و آسیبهای طبیعی قرار دارد .خشکسالی،
سیالب و خیزش آب معمولترین آسیبهای طبیعی در افغانستان اند.
زراعت ستون فقرات اقتصاد افغانستان است .در حال حاضر بیشتر از  70درصد نفوس افغانستان
در بخش زراعت کار میکنند که  24.6درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد .نیاز است
که دولت افغانستان در این بخش برای دهقانان کمکهای مالی فراهم کند تا ظرفیت مالی
و انسانی آنان باال برود .برعالوه ،هرگونه افزایش در منابع انسانی باعث افزایش سرمایهی
دهقانان خواهد شد .سرمایهگذاری در ماشین ی ساختن (میکانیزه کردن) زراعت ،بزرگترین
بخش مردم افغانستان را باالتر از خط فقر خواهد برد .رییس جمهور افغانستان ،اشرف غنی ،در
جریان کنفرانس لندن در بارهی افغانستان ،وعدهی تطبیق برنامههای جدید برای اصالحات و
توسعه را داد.
جامعهی جهانی در جریان کنفرانس توکیو در سال  2012و کنفرانس لندن وعده سپرد که
اگر حکومت افغانستان ارادهی سیاسی نشان دهد ،آنان آن را در زنده ساختن اقتصاد مردهاش
کمک خواهند کرد .توسعهی بخش خصوصی و بازار باز و رقابتی ،بهترین فرصتها برای رشد
اقتصادی درازمدت اند .با استفاده از چارچوب حسابدهی متقابل توکیو (Tokyo Mutual
 )Accountability Frameworkبهحیث فهرست روشن مسئولیتهایشان ،هم
جامعهی جهانی و هم حکومت افغانستان میتوانند بر اساس الزامات تعیینشده عمل کنند.
حکومت وحدت ملی جدید نیاز دارد تا پالیسیسازان و کارگزارانی را که میتوانند شیوههای پایدار
و همهشمول را برای توسعهی افغانستان عملی سازند ،وارد حکومت کنند .این امیدواری وجود
دارد که این پالیسیسازان بتوانند بر پالیسیها و استراتژیها در سطح ملی و منطقهای برای ایجاد
یک محیط پویا و پایدار تجارتی تأثیر بگذارند.

کابینهنیست،
قلینگ مبارک!

حاال که کابینه تشکیل نمیشود و پارلمان هم هرچه هشدار
میدهد ،رییس جمهور و رییس اجرایی قاه قاه میخندند و
کشمش و عسل وارد میکنند و سرشان چای سبز مینوشند،
پارلمان قانون عروسی را تسوید ،تنقیح ،تصویب و تکثیر کرد.
البته از نظر علمی این کار پارلمان خیلی حالی است ،همان
عالی سابق .علم میگوید که از آنجا که سنگ بزرگ به
معنای نزدن است ،آدم باید از اول سنگ کوچک بردارد .خوبی
سنگ کوچک این است که هم پرتاب کردنش آسان است و
هم طرف مقابل را آن قدر زخمی نمیکند که بالکل عقدهای
شود و مثال دفعهی دیگر که وزارتش با کدام کشور قرارداد
پرسودی بست ،نمایندهی پارلمان را هیچ خبر نکند .البته این
هم هست که معموال وقتی که نمایندگان پارلمان افغانستان
قانونهای مربوط به امور خوشحال کنندهای چون عروسی
و بزن و برقص را تصویب میکنند ،دچار احساسات مثبت
میشوند و در حاشیهی قانونسازیهای دیگر ،یک قانون
امتیازات مادامالعمر برای خود هم تصویب میفرمایند .اما
نفس تصویب کردن قانون عروسی واقعا حالی است (همان
عالی سابق) .من فقط یکی دو مالحظه در مورد این قانون
دارم:
یکی این است که در این قانون گفته شده که آهنگهایی
که در عروسی خوانده میشوند ،باید بدون ساز باشند .شما
تا حاال آهنگ بدون ساز شنیدهاید؟ البته شنیدهاید؛ اما فقط از
هنرمندان گروه طالبان .البته از سر منبر هم اینگونه آهنگها
را شنیدهاید؛ اما در عروسی سابقه ندارد .مورد دوم این است
که در این قانون گفته شده که داماد باید از پوشیدن واسکت
پرهیز نماید و با عروس برخورد کامال برادرانه داشته باشد و
طوری رفتار نکند که خدای نخواسته این حس در عروس
ایجاد شود که گویی داماد نسبت به او نظر نامناسبی دارد.
من با ممنوعیت واسکت در عروسی موافقم .اصال باید پارلمان
پوشیدن واسکت را در سراسر کشور و برای همگان ممنوع
کند .قید هم بگذارد که واسکتهای سرپیراهن و زیرپیراهن
در کل ممنوع اند .اما این برخورد برادرانهی داماد با عروس
کمی زیادهروی است .همین که پشتونها ،هزارهها ،تاجیکها،
ازبیکها و ترکمنها و بلوچها و دیگر ساکنان این مملکت با
هم برادر اند ،بس نیست؟ فردا اگر دامادی واقعا با عروس
برادری کرد ،یعنی او را زد سیاه و کبود کرد و دست و پایش را
شکست ،چه کسی مسئولیتش را به گردن میگیرد؟ ندیدهاید
که ما اقوام با هم برادر افغانستان که با هم بغلکشی میکنیم
و روی همدیگر را ماچ میکنیم ،روزها بعد متوجه میشویم که
گوشمان با ماچ آن برادر ماچنده رفته است؟ از یادمان رفته
که هر وقت با همدیگر برادری میکنیم ،زخمی میشویم؟
منظور من این است که پارلمان ما هر وقت زورش به
رییس جمهور نرسید ،به جان عروس و داماد میافتد .این
یک ضربالمثل هم داشت که فراموشم شده .اگر یادم آمد،
میگویم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
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بگو مگو از
عظیم بشرمل

آقای خلیلی همیشه سنتهای سیاه را پایهگذاری کرده
است .یکش همین سنت خودتجلیلی بود .بعد از عطا نوبت
به سیاف میرسد .مجددی و مال عمر هم در صف هستند
که برای کارنامهی دینی و سیاسیشان تجلیل مجللتر از

چهکار کنیم تا رویاهای
شبانهیمان را بهخاطر بسپاریم؟


خلیلی و عطا برگزار کنند.
روزگاری دانشجویان هندی شعار میدادند ،زندهباد «نهرو»؛ اما نهرو با شکستهنفسی
و ناراحتی میگفت ،نگویید زندهباد نهرو ،بگویید زندهباد هندوستان .همگی میگفتند،
زندهباد هندوستان! اما در افغانستان مدعیان رهبری که در حقیقت یک مشت رهزن
هستند ،محفل خودتجلیلی با مصرفهای هنگفت برگزار میکنند! عجب عجب عجب


Mukhtar Haidari

وحدت شعاری و تفرقهی عملی!
سالهاست که به مناسبت میالد پیامبر اسالم ،از تاریخ 12
تا  17ربیعاالول در ایران هفتهی وحدت نامگذاری شده
است .در این هفته در حالی شعارهایی در مورد وحدت داده
شده و سمینارهایی در مورد وحدت میان مسلمانان برگزار میشوند که سیاست عملی
و واقعی بسیاری از کشورهای اسالمی ،از جمله ایران ،عمال بر تفرقه و درجهبندی
مسلمانان است( .عکس برگزاری جداگانهی نماز جماعت سنیها و شیعهها که در
صفحهی شاه حسین مرتضوی منتشر شده است ،گویای واقعیت تلخ موجود است).
تا وقتی که سیاستهای رسمی حکومتها در کشورهای اسالمی مبتنی بر درجهبندی
شهروندان بر مبنای اعتقادات دینی و مذهبی باشد ،نامگذاری مناسبتها و برگزاری
سمینارها دردی را دوا نخواهد کرد .در این میان البته سخنان حسن روحانی ،رییس
جمهور ایران را شاید بتوان مقداری متفاوت ارزیابی کرد .نکاتی از این سخنرانی:
« -1برگزاری کنفرانسها و گردهماییها به تنهایی قادر به تبدیل تفرقه در دنیای اسالم
به وحدت نیستند.
 -2باید از همان کتابهای دورهی دبستان به فرزندانمان بیاموزیم که یکدیگر را به
رسمیت بشناسند و مذاهب مختلف را به عنوان شاخههای یک درخت واحد ببینند و این
دیدگاه را به دانشگاهها ،حوزهها و مدارس دینی نیز نشر دهیم.
 -3برای رسیدن به وحدت باید همهی سا زوکارها را در مسیر وحدت بهکار بگیریم و
ال اگر شبکهای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی
مث ً
دیگر ایستا د و اگر کسی بهنام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری
توهین کرد ،باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم.
 -4در کشورهای اسالمی ،باید همهی مذاهب در حکومت شریک باشند».
شاید وجود سیاستمداران «حقوقدان» ،عملگرا ،واقعبین و آشنا به ارزشهای مدرن،
چون حسن روحانی( ،البته اگر اجازه بیابند) بتوانند عمال به ایجاد وحدت عملی میان
پیروان مذاهب اسالمی کمک کنند.


Zmaray Baher

سيمون دوبووار:
«مثل من رفتار كنيد ،نترسيد .بهدنبال تسخير جهان برويد:
جهان متعلق به شماست».
تا حال در ميان زندگينامهها و خاطراتى كه مطالعه
كردهام ،فقط يكى مربوط به زنان نامور جهان بود؛ خاطرات بينظير بوتو« ،دختر شرق».
حاال مصروف خواندن نخستين برگههاى كتاب خاطرات بووار هستم.
سيمون دوبووار با نوشتن خاطرات خود ،كه بهترين اثر ادبى وى نيز به شمار ميرود ،به
كار ارزشمند و سترگى دست يازيده است .كتاب ،از زمان كودكى بووار تا وقتى را شامل
ميشود كه وى را متفكر بزرگ عنوان ميدهند.
اين كتاب تنها زندگينامهی بووار نبوده ،بل تحليل واضح حالت رواني نويسنده است
كه تمام ابعاد زندگي وي را دربرميگيرد .از نخستين برگهها برميآيد كه اين اثر آيينهى
تمامنماى زندگى هنرى-ادبى فرانسه و بسيارى از انديشمندان معاصر نيز است.
كتاب يادشده حكايت جذابى است از زندگى يك زن مبارز و پرتالش كه با بيان خيلى
گيرا نگارش يافته است.


روزانه نگار

م و لشم
#اختالف سياسي ميان پش 
در آستانهی معرفي كابينه ،شكاف تازه ميان رسول سياف
ال عبداهلل گفته بود كه
و عبداهلل دهن باز كرده است .قب ً
فهرست نامزدوزيران اصالحات آماده است و دليل تأخير
در معرفي كابينه ،به رييس جمهور برميگردد.
در روزهاي نخست وزارت معارف ،تجارت و عدليه سهم محقق بودند؛ اما با پافشاري
برخي افراد و زير فشار قرار گرفتن عبداهلل ،محقق دست از معارف كشيد تا فشارها را از
شانهی عبداهلل كم كند.
خبرها ميرسانند كه فشارهاي حلقههاي دور و بر عبداهلل ،بهخصوص سياف ،نه تنها
كاهش نيافته ،بلكه به تيرگي روابط نيز انجاميده است .مهمترين چالش فعلي عبداهلل،
استاد سياف است .منابع ميگويند ،وزارت معارف قناعت سياف را فراهم نكرده است.
اكنون سياف وزارت صحت عامه را نيز ميخواهد .سياف وزارت صحت را براي اسماعيل
خان خواسته است.
داكتر عبداهلل اما خواستهاي سياف را غيرعملي دانسته و گفته است ،چنين چيزي
امكانپذير نميباشد.
سياف گفته است ،يا هردو وزارت را به من ميدهيد ،يا من هيچ وزيري در كابينه معرفي
نميكنم.


Musadiq Parsa

مولوی فضلالرحمان به دعوت مقامات افغانستان ،برای
بازدید از صحنهی جهاد مشروع به کابل میآید .یک زنجیر
انسانی ۳۰نفره در دروازهی فرودگاه کابل میتواند مانع از
ورود این شیطان به شهر ما شود.
آیا ما توان ایستادگی در برابر یک حکومت ناکام و مهمان جنایتکارش را داریم؟

م یگویند که به خاطرسپردن رویاها کار دشواری
است .در حقیقت ،اگر پیش از بیدارشدنمان ،خوابی
که داریم م یبینیم تمام شود ،آن را به خاطر نخواهیم
سپرد .فرایندی که امکان حافظهی بلندمدت را ب رای
ما فراهم آورده ،همزمان با خوابیدن ما خودش نیز
به خواب م یرود و دلیل اصلی اینکه عمدهی
خوابهایمان را اندکی پس از بیدار شدن از یاد

م یبریم نیز همین است .ب رای مثال ،در هنگام رویا
دیدن ،نورپینفرین در سطح بسیار پایینی قرار دارد و
ب رای فعالیت الکتریکی در مناطقی از مغز که کلید
حافظهی بلندمدت است (مثل قشر پی شپیشانی)
نیز امر مشابهی صادق است.
ک امریکن ،وقتی مغز بیدار
به گزارش ساینتیفی 
م یشود ،شروع به روشن کردن فرایندهایی م یکند
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که ب رای حافظهی بلندمدت مورد نیاز است .به این
ترتیب ،اگر بالفاصله پس از دیدن یک رویا از خواب
بیدار شویم ،بی شتر احتمال دارد که آن را به خاطر
بسپاریم .تحقیقی در سال  1390/2011نشان داد،
افرادی که پس از بیدار شدن از خواب ( REMیکی
از مراحل پنجگانهی خواب افراد معمولی که طی آن،
چشم حرکتهای سریع تصادفی انجام م یدهد) در
قشر پیشپیشانی خود فعالیت بی شتری در امواج
مغزی تتا دارند ،رویاها را بهتر به خاطر م یسپارند.
فعالیت تتا نشان از حالت مغزی آهسته و در آرامش
دارد و هرچه فعالیت تتا بی شتر باشد ،هنگام
بیدارشدن حافظهی بهتری خواهیم داشت.
محتوای احساسی و سازگاری منطقی رویا هم
بر یادآوری آن اثر م یگذارد .پژوهشی نشان داده
که یادآوری رویاهای غیرمنطق یتر ،سختتر از
یادآوری رویاهایی است که روند منظمتری داشته
و محتوایشان شدیدتر احساس م یشود .رویاهایی
که احتمال به خاطر سپردنشان بی شتر است
(کابوسها و دیگر رویاهای احساسی و روشن) ،مغز
و بدن را بی شتر بیدار م یکنند و در نتیجه بی شتر
احتمال دارد که ما را از خواب بپ رانند.
برخی شیوههای خاص م یتوانند به یادآوری رویاها
کمک کنند .هر چیزی که توجه شما را بالفاصله
پس از بیدار شدن جلب کند ،روند یادآوری رویا را
مختل م یکند؛ در نتیجه ،بهمحض اینکه به
خواب م یروید ،به خود یادآوری کنید که م یخواهید
خوابتان را به خاطر بسپارید .بگذارید قبل از
خوابیدن این آخرین فکرتان باشد .یک مداد و
دفتر در کنار تختتان داشته باشید .وقتی بیدار
م یشوید ،اولین کارتان بیرون پریدن از تخت یا
توجه به چیز دیگر نباشد ،حتا اگر فکر نم یکنید
که بتوانید رویایی را به خاطر بسپارید ،یک دقیقه
وقت بگذارید تا ببینید که آیا تصویر یا احساسی
هست که بتوانید آن را شرح دهید یا خیر؟ شاید با
پیروی از این گامهای ساده بتوانید کل یک رویا را
به یاد بیاورید.

آخرین پیشبینی انیشتین
پس از صد سال باالخره تأیید میشود؟

امسال صدمین سالگرد ارائهی نظریهی
نسبیت عام توسط آلبرت انیشتین است و پس
از یک قرن ،هنوز پی شبینی او مبنی بر وجود
امواج گرانشی اثبات نشده است.
در سال  ،1294 /1915آلبرت انیشتین یک
سری معادله منتشر کرد که درک ما را از جهان
تغییر داد .با این معادالت ،توضیح نیوتنی
از گرانش بین اج رام پرجرم از اعتبار ساقط
و ایدهی جدیدی وارد شد که بیان م یکرد،
گرانش یکی از ویژگ یهای جهان است و اج رام
سنگین ،فضا-زمان را خم م یکنند.
یک قرن بعد ،گرانش هنوز ما را درگیر خود کرده
است .معادالت نسبیت پی شبینی م یکنند که
رخدادهای عظیم کیهانی باید موجهایی را در
فضا-زمان ایجاد کنند که در مسیر انتشار

جوراب هوشمند

دنیای ما بهسرعت با واژهی هوشمندشدن
آشنا م یشود و بهصورت طبیعی وقتی که
از مرحلهی تیلفون هم راه هوشمند گذشته و
به دورهی عینک هوشمند و مچبند هوشمند
و ساعت هوشمند وارد شدهایم ،باید انتظار
عرضهی تقریبا ه رنوع وسیلهی هوشمندی
را داشته باشیم و این مورد در ردهی لباسها
م یتواند سرعت باالتری از تطبیق را به هم راه
داشته باشد.
در این میان شرکت  Sensoriaیک
جوراب هوشمند به بازار عرضه کرده است که
به واسطهی آن م یتوان فعالی تهای جسمانی
کاربر را تحت نظ رات گرفت .این جوراب
هوشمند نم یتواند بهتنهایی کار کند و ب رای

خود ،ابعاد فضا و زمان را تغییر م یدهند ،ولی
هنوز هیچ نشانی از آنها مشاهده نکردهایم.
در سال جاری شاهد دریافت اطالعات از دو
پروژه خواهیم بود که با هدف حل این مشکل
طرح شدهاند :از سرگیری آزمایش ارتقایافتهی
امواج گرانشی موسوم به  LIGOو پرتاب
فضاپیمای  LISAکه فنآوری مشاهدهی
امواج گرانشی را در فضا آزمایش خواهد کرد.
جالبتر اینکه شاید شاهد پیشرفت در حل
بزرگترین معمای حلنشدهی فیزیک ،یعنی
ناسازگاری نظریههای نسبیت عام و کوانتوم
هم باشیم .در مقیاس اتمی ،گرانش به حدی
ضعیف است که فیزیکدانان عموما از آن
صرف نظر م یکنند؛ حال به نظر م یرسد
که این کار اشتباه بوده و شاید گرانش نقشی
عملکرد کامل خود به دو هم راه نیاز خواهد
داشت که یکی از آنها سختافزاری و دیگری
نرمافزاری خواهند بود.
ب رای کارکرن با این جوراب ،باید یک وسیلهی
مشاب ِه یک نوار پالستیکی را به مچ پا وصل
کرد تا سیگنالهای برداشت شده توسط
جوراب را به امواج تبدیل کرده و به تیلفون
هم راه هوشمند صاحب جوراب انتقال بدهد
تا نرمافزار این دستگاه ب رای تحلیل دادههایی
مانند سرعت دویدن ،می زان کالری مصرف شده
و ...اقدام کند .شایان ذکر است که این نوار با
یک بار چارج ،به مدت  6ساعت کار خواهد
کرد.
نرمافزار این جوراب هوشمند ب رای سیستمهای
عامل هم راه اندروید iOS ،و ویندوزفون قابل
دسترسی خواهد بود و قیمت این جوراب نیز به
هم راه نوار پالستیکی آن ب رابر با  199دالر است

حیاتی در دنیای کوانتوم بازی م یکند .احتماال
گرانش عنصر مفقودهی واقعیت است.
فیزیکدانان پی شبینی م یکنند در سال جاری
به تمام پاسخها نخواهیم رسید؛ اما دستکم
به نظر م یرسد که بزرگترین معمای هنوز
حلنشدهی گرانش ،باالخره در مسیر حلشدن
ق رار گرفته است.

و البته با پرداخت  59دالر م یتوان سه جفت
جوراب دیگر را نیز در اختیار گرفت.
این جوراب هوشمند تا  35بار شس توشو تحت
ضمانت شرکت سازنده است ،ولی م یتوان به
دفعات بسیار بی شتری نسبت به این رقم آن را
شسته و استفاده کرد( .جام جم آنالین)
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لوو :نرسيدن توپ طال به نوير،
نااميدکننده است

ن اعالم
يواخيم لوو ،سرمربي تيم ملي آلما 
کرد ،نرسيدن توپ طالي سال  2014به
مانویل نوير م يتواند بسيار ناامي دکننده
باشد .نویر ب رای بهدست آوردن توپ طالی
 2014رقابت نزدیکی با کریس رونالدو و لیونل
مسیدارد؛ اما لوو معتقد است که دروازهبان
مل یپوش بایرن به دلیل نمایشهای خوبش
در سال گذشته ،شایستهی بردن این جایزه

است. او به بیلد گفت« :هر اتفاقی بهجز
رسیدن توپ طال به نویر ،ناامیدکننده است.
مانویل در چند سال اخیر ،پست دروازهبانی
را وارد ابعاد جدیدی کرده است .او شبیه
هیچ دروازهبان دیگری نیست .او شخصیت
فوقالعادهای دارد؛ چه در زمین و چه خارج
آن .او در جام جهانی کیفیت فوقالعادهاش
را به دنبال نشان داد».



لمپارد :مطمئنا در پايان فصل
به نيويورک سيتي ميروم

فرانک لمپارد ،ستارهی منچسترسيتي ،با رد
شايعات اخير در مورد قراردادش ،تأکيد کرد
که در پايان اين فصل راهينيويورک سيتي
خواهد شد. انتظار م یرود لمپارد از ابتدای
فصل جدیدMLS که از اواخر فبروری آغاز
م یشود ،راهی نیویورک شود؛ اما باشگاه
منچسترسیتی تصمیم گرفت او را تا پایان
فصل  2014-15نگهدارد.
این در حالی است که اتحادیهی فوتبال
انگلیس روز پنجشنبه با انتشار بیانی های،
اعالم کرد که لمپارد هیچ تعهدی ب رای رفتن
به نیویورک سیتی ندارد؛ اما او با رد این
ادعا ،اعالم کرد در پایان فصل ،مطمئنا به
باشگاه امریکایی خواهد رفت. در بیانی هی او
آمده است« :من م یخواهم شرایط را بهطور
واضح شرح بدهم؛ زی را در چند روز گذشته
حرفهای ب یربطو دروغ زیادی در این مورد

شنیدم.وقتی در پایان فصل گذشته قراردادم
با چلسی به پایان رسید ،من قراردادی دو
ساله با نیویورک سیتی امضا کردم که از
 1جنوری  2015آغاز م یشد. سپس این
فرصت ب رایم فراهم شد که بهطور موقت
به منچسترسیتی بپیوندم تا بتوانم خودم را
ب رای بازیهای نیویورک سیتی در بهترین
فرم حفظ کنم.
این مدت توسط سیتی تمدید شد و
اکنون قرار است در پایان فصل لیگ
برتر ،به نیویورک سیتی بپیوندم .در این
مدت ،طرفین دایما با هم در تماس بودند
تا بهترین راهحل را پیدا کنند .م یتوانم
بگویم که از اینکه قرار است به نیویورک
بروم ،بسیار هیجانزدهام .از همه بهخاطر
حمایتهایشان تشکر م یکنم و ب رای همه
در سال  2015آرزوی شادی وسالمتی دارم».

فابرگاس :نميخواهم
مسي را به چلسي ببرم

سسک فابرگاس ،هافبک چلسي ،اعالم کرد که قصد ندارد
ليونل مسي را ترغيب به ترک نوکمپ و پيوستن به آب يهاي
لندن بکند. گفته م یشود ستارهی آرجانتینی بارسا با رییس
و سرمربی این باشگاه دچار مشکل شده و از چلسی به
عنوان مقصد احتمالی او نام برده م یشود ،بهویژه از ارتباط
دوستانهی او با فابرگاس به عنوان دلیل پیوستن او بهچلسی
یاد م یشود؛ اما فابرگاس تأکید کرد که قصد ندارد نقشی در
این رابطه ایفا کند.
او به اوندا سرو گفت« :شرایط او بدتر از چیزی که هست،
نشان داده م یشود .مسی از بودن در بارسا راضی است و
باشگاه هم از داشتن او راضی است .وقتی بعض یها م یگویند
که من م یخواهم مسی را متقاعد کنم به چلسی بیاید،
احساس بدی پیدا م یکنم .مردم چه فکری م یکنند که
چنین حرفی م یزنند؟ من تنها یک فوتبالیست هستم.
لیو کاری را انجام م یدهد که باعث خوشحال یاش شود.
به عنوان یک دوست و همتیمی سابق ،اینکه فرصت بازی
کردن دوباره با او را پیدا کنم ،فوقالعاده خواهد بود .من
واقعا لوییز انریکه را نم یشناسم .اما مسی را م یشناسم و
واقعا تردید دارم چیزهایی که م یگویند اتفاق افتاده ،واقعا
اتفاق افتاده باشد .لیو آدم ساکتی است و من در سه سالی
که همتیم یاش بودم ،هرگز چنین چیزهایی که م یگویند،
نشنیدم».
فابرگاس که در تابستان گذشته از بارسا به چلسی پیوست،
گفت« :چندماه قبل اصال نم یتوانستم تصور کنم که به
چلسی بیایم ،بهویژه با توجه به پیشینهام در آرسنال؛ اما
در فوتبال نم یتوانم هیچ احتمالی را رد کرد. بعد از اینکه
تصمیم به ترک بارسا گرفتن ،هیچ مشکلی ب رای تصمیم
گیری نداشتم .باید خودخواه م یبودم و بهترین تصمیم را
ب رای خودم م یگرفتم .با مورینیو صحبت کردم و در  10دقیقه
تصمیم گرفتم .او من را متقاعد کرد به چلسی بیایم».

ايکر کاسياس ،کاپيتان ریال مادريد ،معتقد
است که کارلو آنچلوتي مربي بهتري
از ژوزه مورينيو است .کاسیاس رابطهی
چندان خوبی را ژوزه مورینیو نداشت و در
شش ماه آخر حضور او در سانتیاگو برنابئو،
نیمکتنشین شد .با این وجود ،تأکید کرد،
اگر روزی سرمربی پرتگالی را ببیند ،بهگرمی
با او احوالپرسی خواهد کرد.
او به کوپه گفت« :آنچلوتی بهتر از مورینیو
است .رابطه من با مورینیو عشق -نفرت بود.
در زمان او ،ما با هم در رختکن صحبت
نم یکردیم .البته فکر م یکنم حاال که او در
تیم دیگری است و من هم در ریال ،الزم

باید در این مورد حرف بزنیم .این کار کمی
بزدالنه است. من آرزو م یکنم که همهچیز
ب رای او خوب پیش برود .زمانی که او در
ریال بود ،چند جام برد و بایداز او تشکر کرد.
اگر همین فردا او را جایی ببینم ،دستم را به
سمتش دراز م یکنم .آنوقت به او بستگی
دارد که با من دست بدهد یا نه .فکر م یکنم
او این کار را م یکند».
ژابی آلونسو بهتازگی از مانویل نویر به عنوان
بهترین دروازهبان دنیا یاد کرد .کاسیاس در
مورد همتیمی سابقش گفت« :عالقهای به
صحب تهای ژابی آلونسو ندارم .در سالهای
اخیر ،رابطهی ما چنداندوستانه نبود».



پودولسکي :ونگر به من بياحترامي کرد

لوکاس پودولسکي ،مهاجم جديد اينت ر اعالم
کرد که پيش از ترک آرسنال ،آرسن ونگر
حتا با او خداحافظي هم نکرد. پودولسکی
که در نیمفصل اول تنها  13بازی در همهی
رقابتها ب رای آرسنال انجام داد ،دو هفته
پیش به اینتر پیوست و اولین بازیاش را
مقابل یوونتوس انجام داد.
او که در  60بازی ب رای آرسنال 19 ،گول به ثمر
رساند ،هرگز مورد اعتماد ونگر قرار نگرفت و
اکنون ادعا کرد که سرمربی فرانسوی به او
ب یاحترامی نیز کرده است. پودولسکی به

سان گفت« :او هیچ چیزی به من نگفت.
او با من تماس نگرفت یا خداحافظی نکرد.
من از او گول یا بوسهنم یخواهم .اما بحث
احترام مطرح است .احترام ب رای من مهم
است .شاید او مشکلی دیگری با من دارد.
من هر کاری که م یتوانستم ب رای باشگاه
انجام دادم .فکر نم یکنم کار بدی کرده
باشم .ب رای آرسنال و هواداران فوقالعادهاش
بهترینها را در این فصل آرزو م یکنم و
خودم را یک توپچی م یدانم؛ هرچند ونگر
هیچ کاری ب رایم نکرد».



فيگو :رونالدو و مسي
مثل شيريني و خاويار هستند

لویيز فيگو ،ستارهی سابق تيم ملي
پرتگال ،اعالم کرد که دشوار است بين
کريس رونالدو و ليونل مسي ،يکي را
انتخاب کرد؛ اما معتقد است ،توپ طالي
 2014بايد به رونالدو برسد. فیگو که خود
در سال  2000برندهی توپ طال شد ،اعتقاد
دارد ،برندهی امسال توپ طال ،از نظر رای،
فاصلهی زیادی با دو رقیب دیگر نخواهد
داشت؛ جایزهای که امیدوار است در نهایت
به هموطنش برسد.

او به خبرنگاران گفت« :انتخاب کردن از
بین مسی و رونالدو ،مثل انتخاب کردن
از بین شیرینی و خاویار است؛ اما از نظر
من ،کریس باید برنده شود .او در ریال ،از
هر نظر سال فوقالعادهای داشت. نویر؟
م یدانم که آلمان برندهی توپ طال شده
و درک م یکنم کسانی هستند که فکر
م یکنند نویر دروازهبان بزرگی است و در
این موفقیت نقش زیادی داشته ،پس بای د
برندهی این جایزه شود».

لوکاس پودولسکي ،پنجشنب ه هفتهی
گذشته رسما به اينتر پيوست و اولين
بازي خود با پي راهن اين تيم را نيز روز
سهشنبه مقابل يوونتوس انجام داد .اینتر
یک نیمفصل بسیار بد را پشت سر
گذاشته؛ اما نمایش نیمهی دوم این تیم
مقابل یوونتوس ،بسیار امیدوارکننده بود.
پودولسکی در گفتوگو با گاتزتا در مورد
دلیل پیوستنش به اینتر گفت« :همه
رونالدو (ب رازیلی) را م یشناسند .او سالها
ب رای اینتر بازی کرده و ب رای من یک بت
محسوب م یشد .صحب تهای او در مورد
اینتر مرا متقاعد کرد به اینتر بیایم .او از
اینتر همواره به نیکی یاد م یکند و همین

ب رای آمدن من به اینتر کفایت م یکرد».
پودولسکی در مورد هدف اصلی اینتر در
این فصل گفت« :اینتر ب یشک یکی از
 10باشگاه برتر دنیاست.این تیم افتخارات
زیادی را در سطح اروپا کسب کرده و اگر
بتوانیم وظایفمان را درست انجام دهیم،
صعود به لیگ قهرمانان فصل بعد ،دور
از دسترس نیست .من کامال روی همین
هدف تمرکز کردهام» .پودولسکی در مورد
پیوستن شقیری به اینتر و تنگ شدن
احتمالی جای او در این تیم گفت« :شقیری
بازیکن بسیار خوبی است و من مطمئنم
که او در اینجا م یدرخشد .شقیری ب رای
کمک به اینتر م یآید و نه چیز دیگری».



واتسکه :دورتموند هرگز کلوپ را اخراج نميکند

بورسيا دورتموند با هدايت يورگن کلوپ ،در
بدترين وضعيت  50سال اخير خود قرار دارد
و در حال حاضر تيم هفدهم بوندسليگاست.
کلوپ با دورتموند دو بار قهرمان بوندسلیگا
شده و حتا به فاینل لیگ قهرمانان نیز راه
یافته است؛ با این حال ،پس از خروج گوتزه
و لواندفسکی از این تیم و پیوستنشان به
بایرن مونیخ ،افت دورتموند نیز شروع شد؛
اما بدبی نترین هوادار این تیم هم تصور
نم یکرد که در این فصل ،دورتموند یکی
از مدعیان سقوط لقب بگیرد.
یورگن واتسکه ،نایب رییس دورتموند به بیلد

گفت« :درست است که ما جایگاه بسیار بدی
در بوندسلیگا داریم؛ اما هرگز یورگن کلوپ
را اخ راج نخواهیم کرد .او خدمات زیادی را
ب رای دورتموند انجام داده و اخ راج او راهحل
مناسبی ب رای حل مشکالت نیست».
واتسکه در مورد تأثیر جدایی لواندوفسکی
در نتایج ضعیف دورتموند گفت« :البته که
جدایی لواندوفسکی تأثیر داشته؛ اما من فکر
م یکنم که با وجود او هم در این فصل،
دورتموند با مشکالت فعلی روبهرو م یشد.
لواندوفسکی به تنهایی نم یتوانست حالل
مشکالت دورتموند باشد».





کاسياس :آنچلوتي بهتر از مورينيو است

پودولسکي :رونالدو
مرا متقاعد کرد به اينتر بيايم

والدس :براي کمک به دخيا
به منچستريونايتد آمدم

ويکتور والدس ،دروازهبان جديد منچستريونايتد ،اعالم کرد که
م يخواهد به داويد دخيا کمک کند تا همچنان بهپيشرفتش
ادامه بدهد. این دروازهبان باتجربهی اسپانیایی پنجشنبه شب
قراردادی  18ماهه با شیاطین سرخ امضا کرد .اوکه در پایان
فصل گذشته از بارسا جدا شده بود ،به دلیل مصدومیت
نتوانست در تابستان باشگاهی ب رای خود پیدا کند؛ اما پس
از حضور در تمرینات منچستریونایتد در اواخر سال ،2014
سرانجام با این باشگاه قرارداد امضا کرد.
او به سایت اختصاصی باشگاه منچستریونایتد گفت« :فکر
م یکنم در حال حاضر دخیا بهترین دروازهبان جهان است.
نمایشهای او هر روز و در هر دیدار نشان م یدهد که سطح
بازی او بسیار باالست .او سال فوقالعادهای داشت و این
خیلی خوب است .فکر م یکنم در حال حاضر او بهترین
دروازهبان جهان است. من اینجا هستم تا به همه کمک
کنم .در تمام طول دوران حرفهایام ،به همتیم یهایم،
مربیان و همهی اعضای تیم کمک کردهام. من عضوی از
تیم هستم و نم یخواهم مشکلی بهوجود بیاورم .من فقط
عضوی از تیم هستم .اگر بازی کنم ،همیشه بهخوب بازی
کردن ،کمک به همتیم یها و کمک به تیم ب رای پیروزی
فکر م یکنم».

يحيي توره مرد سال فوتبال
آفريقا شد

يحيي توره ،ستارهی منچسترسيتي ،ب راي چهارمين سال پياپي،
عنوان بازيکن سال آفريقا را از آن خود کرد. این ستارهی ساحل
عاجی در راه کسب این عنوان ،ونسان انیاما ،دروازهبان تیم ملی
نیجریه وپیر امریک اوبامیانگ ،مهاجم تیم ملی گابن را پشت
سر گذاشت و با رکورد  4عنوان سامویل اتوئو ب رابری کرد .البته
او اولین بازیکنی است که چهار بار پیاپی به عنوان بهترین
بازیکن آفریقا انتخاب شد.
این بازیکن  31ساله فصل گذشته در  35دیداری که ب رای سیتی
به میدان رفت 20 ،گول به ثمر رساند و کمک کرد تا تیمش
قهرمان لیگ برتر شود. اوبامیانگ در اولین فصل حضور در
دورتموند نمایشهای فوقالعادهای داشت و کمک کرد تا تیمش
در بوندس لیگا و جام حذفی در رتب هی دوم قرار بگیرد .او در
بوندس لیگ  13گول به ثمر رساند .انیاما هم کاپیتان نیجریه
در جام جهانی بود و همچنین ستارهی لیل که فصل گذشته
در لیگ فرانسه سوم شد .آساموا جیان از غنا و احمد موسی از
نیجریه هم در فهرست اولی هی پنج نفره حضور داشتند؛ اما در
ماه دسامبر در فهرستنهایی جای نگرفتند.

سوارز در انديشهی بازگشت به انگلستان

لویيس سوارز تابستان امسال با قيمت 88
ميليون يورو از ليورپول راهي بارسلونا شد؛
اما نتوانسته درخشش دوران حضورش در
ليورپول را در تيم جديدش تکرار کند .سوارز
از  24اکتبر که با پایان یافتن محرومیتش،
فرصت بازی ب رای بارسلونا را پیدا کرد ،تاکنون
در همه رقابتها  3گول به ثمر رسانده است.
آماری بسیار ضعیف ب رای آقای گول فصل
گذشتهی فوتبال اروپا .دیلی میل دیروز در

گزارشی مدعی شده که سوارز از طریق مدیر
ب رنامههایش ،در حال بررسی شرایط بازگشت
به فوتبال انگلستان است .باشگاههای آرسنال،
سیتی و یونایتد خواهان به خدمت گرفتن او
هستند .در این گزارش البته قید شده است
که با توجه به مشکالت اخیر بارسا که مجور
خرید بازیکن در سال  2015را نخواهد داشت،
تقریبا جدا کردن سوارز از این باشگاه ،یک
مأموریت غیرممکن است.



ثبت يک رکورد منفي انحصاري
در کارنامهی آنچلوتي

ریال مادريد پنجشنبه شب ب راي سومين
بار متوالي مقابل همشهري خود شکست
را تجربه کرد .ریال مادرید پنجشنبه شب
در ویسنته کالدرون با نتیجه  0-2مغلوب
اتلتیکو مادرید شد و امیدهای این تیم
ب رای صعود به مرحلهی یکچهارم کوپا دل
ری کمرنگ شد .تیم تحت هدایت کارلو
آنچلوتی ،سومین شکست متوالی خود
مقابل اتلتیکو را در  4ماه اخیر متحمل شد.
در دو دفع هی قبلی ،اتلتیکو به ترتیب 0-1
و  ،2-1ریال را در دیدار برگشت سوپرجام
اسپانیا و هفتهی سوم اللیگا مغلوب کرده

بود.
پیش از این سابقه نداشت که یک مربی
ریال مادرید ،سه بار متوالی از اتلتیکو
شکست بخورد و این رکورد منفی در
کارنامهی آنچلوتی به ثبت رسید .البته
کارلتو رکوردهای مثبت فراوانی در ریال
مادرید بهجای گذاشته و از مقبولیت عمومی
در باشگاه ریال برخوردار است .همچنین از
سال  1951که اتلتیکو با هدایت هلنیو هررا
موفق شد تا ریال را سه بار متوالی شکست
دهد ،تا پنجشنبه شب گذشته دیگر شاهد
چنین اتفاقی نبودیم.



کاسياس :ریال به مسي نيازي ندارد

ايکر کاسياس ،کاپيتان ریال مادري د اعالم کرد
حتا اگر بارسلونا بهدنبال فروش ليونل مسي
باشد ،ریال اين ستارهیآرجانتيني را نمي خرد.
گفته م یشود ،رابطهی مسی و لوییس انریکه
بهشدت تیره شده و این ستارهی آرجانتینی
بهدنبال ترک نوکمپ است .کاسیاس معتقد
است ،مسی از بارسا جدا نخواهد شد و اگر
هم این اتفاق بیفتد ،مقصد او سانتیاگو
ب رنابئونخواهد بود .او در پاسخ به این سوال
که آیا ریال باید مسی را بخرد ،گفت« :نه ،با
بازیکنانی که داریم ،ما م یتوانیم خیلی خوب
کارکنیم و به دستآوردهای بزرگی برسیم».
اتفاقات اخیر در باشگاه بارسلونا و اخ راج آندونی
زوبی زارتا و شایعات مربوط به مسی ،باعث

شد تا بسیاری از وجود بحران در باشگاه
کاتاالنی صحبت کنند؛ اما کاسیاس بهوجود
چنین بحرانی اعتقاد ندارد.
«معتقد نیستم که شرایط بارسا بحرانی
است .اینطور فکر نم یکنم .صادقانه بگویم،
با توجه به چیزی که دیدم ،در مورد آنها
اغ راق شده است .آنها در اللیگا ،کوپا دل
ری و چمپیونزلیگ شرایط خوبی دارند و فکر
نم یکنم در بحران بهسر بب رند .آنها فقط
چند امتیاز در اللیگا با ما فاصله دارند .در
جام حذفی و چمپیونزلیگ هم حذف نشدهاند.
آنها در سه جام حضور دارند و فاصلهی ریال
با آنها در صدر جدول اللیگا زیاد نیست.
رقابت فشرده است».
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پاکستان:
مدت اقامت مهاجران افغان را تمدید نمیکنیم

اطالعات روز :سران حکومت پاکستان
بهتازگی در نشستی تصمیم گرفتهاند که
مدت اقامت مهاجران افغانستان در این
کشور را تمدید نکنند .دیلی تایمز ،يکى
از روزنامههاى پاکستانى به روز پنجشنبه
هفتهی گذشته گزارش داد که در اين
نشست فیصله شده است که مدت اقامت
مهاجران افغان بیشتر از  ۳۱دسامبر سال
 ۲۰۱۵میالدی تمدید نشود.
بر اساس گزارش این روزنامه ،توافقی
در مورد تمدید اقامت مهاجران افغان که
در نشست مقامهای افغانستان ،پاکستان
و کمیساریای عالی سازمان ملل صورت

گرفته بود ،بعد از  ۳۱دسامبر سال ۲۰۱۵
معتبر نیست .در این نشست همچنان
فیصله شده که از این ماه به بعد مهاجران
افغان از مناطق شهری پاکستان به
کمپهای مهاجرین انتقال داده شوند.
قرار است در آینده حکومت پاکستان
برای جمعآوری مهاجران افغان کمپهاى
مخصوص را ایجاد کند .این تصمیم در
نشست نمایندگان دولت مرکزی و
مقامهای ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان
صورت گرفته و قرار است مقامهای
پاکستان در آینده این موضوع را بهطور
رسمی با افغانستان و کمیساری عالی

سازمان ملل در امور پناهندگان در میان
بگذارند.
مقامهای حکومتی تاکنون در این مورد
واکنش نشان ندادهاند؛ اما کارشناسان
این تصمیم پاکستان را سیاسی عنوان
میکنند .بر اساس معلومات ارائه شده،
در حال حاضر حدود  ١،٦ميليون مهاجر
افغان بهطور قانونى و يک ميليون تن
ديگر بدون داشتن مدرک قانونى در
پاکستان زندگى مىکنند.
از جمع  ٢،٦ميليون مهاجر افغان ،حدود
يک ميليون تن آنان در ايالت خيبر
پشتونخواه پاکستان بهسر ميبرند .چندی
پیش حکومت ایالت خیبر پشتونخواه
پاکستان دستور اخراج مهاجران افغان
را از این ایالت صادر کرد .به دنبال
آن ،مقامهای وزارت مهاجران و عودت
کنندگان کشور ،این تصمیم پاکستان را
خالف تعهدات دوجانبه عنوان کردند.
اسالمالدين جرئت ،سخنگوى اين وزارت
گفته بود که مطابق تعهدات دوجانبه،
پاکستان باید مهاجران افغانستان را
تا پايان سال  ٢٠١٥اخراج نکند .به
گفتهی او ،اگر این اقدام پاکستان عملی
شود ،دولت افغانستان در این زمینه با
چالشهای جدى مواجه میشود؛ زیرا
موضوع اخراج میلیونها مهاجر در میان
است.
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 150خانوادهی خارجی مسلح
در زابل جابهجا شدهاند

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس نمایندگان
و مسئوالن محلی والیت زابل در جنوب کشور از
جابهجایی بیش از  150خانوادهی مسلح خارجی در
برخی از ولسوالیهای این والیت خبر دادهاند .در حال
حاضر این نگرانی مطرح شده که در میان این خانوادهها
افراد گروه تروریستی موسوم به داعش حضور نداشته
باشند.
این مسئله در حال حاضر باشندگان والیت زابل
را نگران کرده و از دولت خواستهاند که این افراد را
بهزودی خلع سالح کند .عبدالحبیب اندیوال ،نمایندهی
مردم زابل در مجلس نمایندگان دیروز به رادیو آزادی
گفته است که اخیراً 150خانوادهی خارجی مسلح در
ولسوالیهای خاک افغان ،دای چوپان و نوبهار والیت
زابل جابهجا شدهاند.
به گفتهی او ،در میان این خانوادهها افراد مسلح
عربیزبان ،چچینی ،ازبک و پاکستانی نیز حضور
دارند .اندیوال میگوید که این خانوادهها با خودشان

سالحهای جنگی چون پیکا ،کالشینکوف و امونیم
نایتریت دارند .او احتمال داده است که این خانوادههای
مسلح در آیندهی نزدیک در برخی از ولسوالیهای
والیت غزنی نیز مستقر خواهند شد.
اندیوال گفته است که این افراد مسلح خارجی به کمک
طالبان محلی در مناطق ناامن ولسوالیهای زابل مستقر
شدهاند .این افراد تاکنون با نیروهای امنیتی کشور وارد
جنگ نشده و نیز کدام مشکلی را برای مردم ایجاد
نکردهاند؛ اما احتمال میرود که آنان در آیندهی نزدیک
مانند تروریستان دیگر فعالیت تخریبی و ترویستی را
آغاز کنند .در همین حال ،روغ لیونی ،فرمانده پولیس
والیت زابل گفته است که افراد مسلح خارجی عالوه
بر شماری از ولسوالیهای زابل ،در ولسوالی ناوهی
والیت غزنی نیز مستقر شدهاند .او میگوید که بهزودی
یک عملیات نظامی برای پاکسازی برخی از مناطق
ولسوالیهای والیت زابل از وجود افراد مسلح خارجی
راهاندازی میشود.

