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وزارت کار و امور اجتماعی:
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حملهی انتحاری در پکتيکا،
 ۵۰کشته و بیش از  ۶۰زخمی برجا گذشت

 6.5ميليون کودک در شرایط دشوار
زندگی میکنند
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پروندههای
قتل خبرنگاران بررسی شوند

2
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صفحه 2

همبستگی علیه طالبان

صفحه3

تغییر موقف اوباما و گسترش
نقش امریکا در جنگ افغانستان

رییس جمهور اوباما در هفتههای اخیر تصمیم گرفتنظر به چیزی که اصال برنامهریزی شده بود ،مأموریت
ارتش این کشور در افغانستان در سال  2015را گسترش دهد ،گامی که اطمینان میدهد نیروهای امریکایی
در جنگ این کشور جنگزده برای حداقل یک سال دیگ ر نقش مستقیم خواهند داشت.
نظر به گفتههای چندین مقام حکومتی ،ارتش و کانگرس امریکااز تصمیم آقای اوباما باخبرند .این دستور
به نیروهای امریکایی اجازه میدهد تا علیه طالبان و دیگر گروههای شورشی که تهدیدی علیه نیروهای
امریکایی یا حکومت افغانستان باشند ،مأموریت انجام دهند؛ مأموریتی که در مقایسه با آن یکی که رییس
جمهور در اوایل سال جاری به مردم توضیح داد ،گستردهتر است .این اختیار جدیدی که به نیروهای امریکایی
داده شده است ،به جیتها ،بمبافگنها و هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی اجازه میدهد تا از نیروهای
افغانستان در مأموریتهای جنگی حمایت کنند.
آقای اوباما در ابالغیهای در باغ رز کاخ سفید در ماه میگفت که سال آینده ارتش امریکا در افغانستان نقش
جنگی نخواهد داشت و مأموریت  9800نیروی باقیماندهی این کشور در افغانستان ،به آموزش نیروهای این
کشور و شکار «بقایای القاعده» محدود خواهد بود.

صفحه 4

5
ص

استفاده نادرست از موبایل
چه بالیی بر سر گردن میآورد؟

بخش6

گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان
در محیطهای دانشگاهی افغانستان

گسترهی نفوذهای بیرونی بر بنیادگرایی /شدن دانشجویان
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که جناحهای بیرونی از دسترسیشان به دانشگاهها سود میبرند و از
قدرت بسیج اعتراضهای دانشجویان به مثابه وسیلهای برای پیشبرد منافعشان استفاده میکنند .بهویژه
این گروهها با حمایت از دانشجویان و تمویل انجمنهای آنان و وعدهی کار بعد از فراغت ،مناسبات
حامی-مشتری ایجاد میکنند .در بدل آن ،دانشجویان در تظاهراتها و اعتراضها به لقمههای دهان آنان
تبدیل میشوند .در اغلب موارد ،این مناسبات دانشجویان تحریک به تجزیه شدن بر اساس قوم و مذهب
میکنند که پرخاشگری در میان دانشجویان را ترغیب میکند .برعالوه ،محیطهای دانشگاهی که حس
قویتر اعتراضهای بنیادگرایانه را از خود به نمایش میگذارند ،در نزدیکی حوزههایی قرار دارند که از نگاه
تاریخی خیلی سیاسی بودهاند .در این مناطق احزاب سیاسی ،جنگساالران و مدرسهها تا حدودی به شکل
محافظهکارانه بر آن مناطق حکم میرانند .یک قضیهی این چنینی ،در جاللآباد مشاهده شد که در آن
مدرسهی دارالعلوم مسئولیت بسیج دانشجویان برای اعتراض علیه حضور ایاالت متحده در افغانستان را به
عهده داشت (صدای امریکا .)2013 ،مورد دیگر در کابل گزارش داده شد که در آن جمعیت اصالح تظاهرات
دانشجویی را علیه الیحهی قانون منع خشونت علیه زنان سازماندهی کر د (عثمان.)2013 ،
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مسي جاودانه شد!

7
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دوشنبه
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موافقتنامههایی
که آیندهی افغانستان را
تضمینمیکنند



شهریارفرهمند

موافقتنامهی همکاریهای امنیتی و دفاعی میان افغانستان و
امریکا و موافقتنامهی وضعیت نیروها با اکثریت آرا از سوی
مجلس نمایندگان تصویب شد .این دو موافقتنامه بیش از سه
سال بحث غالب بر فضای سیاسی کشور بود و حکومت قبلی
افغانستان بیش از دو سال با این دو موضوع درگیر بود .در
نخستین روزهای حکومت وحدت ملی ،این دو موافقتنامه از
سوی نمایندههای دولت وحدت ملی ،ناتو و ایاالت متحدهی
امریکا امضا شد و اکنون با تصویب آنها در مجلس نمایندگان،
حیثیت یک سند حقوقی الزامآور را پیدا کرده است.
این دو موافقتنامه ،چارچوب همکاریهای امنیتی و دفاعی میان
افغانستان ،ناتو و ایاالت متحدهی امریکا در چشمانداز ده سال
آینده را ایجاد کرده است .تمامی همکاریهای امنیتی ،سیاسی و
کمکهای اقتصادی ایاالت متحدهی امریکا در چارچوب همین
سند تعریف و تضمین گردیده و سرنوشت سربازان امریکایی در
افغانستان را همین سند مشخص میسازد.
این دو سند از حمایت قاطع در داخل افغانستان برخوردار بودند.
حکومت افغانستان این دو سند را تضمین کنندهی افغانستان
در برابر مداخالت خارجی و تهدیدهای داخلی میخواند.
قشر سیاسی -از تمام نحلهها و تفکرات– بقا و دوام ثبات و
دموکراسی افغانستان را مرتبط به آن میداند و مردم به تعهدات
کمکهای اقتصادی و امنیتی که در پرتو این سند تعریف
گردیده ،دل بستهاند .از همان روزهای نخست طرح پیمان
ن موافقتنامهی امنیتی ،تا
استراتژیک با امریکا و به تعقیب آ 
کنون هیچ مخالفت جدی و منطق قوی در مخالفت با این
سند مشاهده نشده است .با اینکه برخی کشورهای همسایه
و حلقههای مشخص و وابسته در داخل کشور موج تبلیغات
منفی علیه آن ایجاد کردند؛ اما با آنهم لویه جرگهی مشورتی
این سندها را تصویب کرد و مردم افغانستان از تمام اقشار و
نحلههای فکری و سیاسی خواهان امضای این سند و تصویب
آن در پارلمان گردیدند .این امر نشان میدهد که این سندها
مایهی امید و اطمینان مردم افغانستان در آیندهی نامعلوم اند.
رییس جمهور غنی در نخستین روزهای شروع بهکار حکومتش،
با امضای این سند ،مسیر تعامل سازنده و همکاریهای نزدیک
افغانستان با عمدهترین متحدانش (ناتو و ایاالت متحدهی
امریکا) را هموار کرد و اکنون با تصویب این سند در پارلمان،
آیندهی همکاریهای امنیتی و اقتصادی آنها مستحکمتر شده
است.
هردو کشور منافع و اهداف بلندمدت و کوتاهمدت زیادی را در
این سند میبینند .افغانستان منافع فوری را در این سند برای
خود تصور میکند که تأمین کنندهی نیازهای فوریاش میباشد؛
نیازهایی مثل تداوم کمکهای اقتصادی و فنی ،دریافت
کمکهای نظامی و تسلیحاتی ،حمایت از افغانستان در برابر
خودسریها و تکتازیهای همسایگان فرصتطلب و ارتقای
منزلت بینالمللی افغانستان در منطقه .پرسش از مأموریت ناتمام
مبارزه با تروریسم در افغانستان ،آیندهی ثبات و امنیت ،چگونگی
تأمین منابع مالی و اقتصادی حکومت افغانستان در سالهای
آینده و زمینههای خطر و تهدیدات باالقوه برای ایاالت متحدهی
امریکا و افغانستان و مسایل دیگر با امضا و تصویب این سندها
پاسخ مییابند و نگرانیها و پرسشهای مردم افغانستان از
آیندهیشان را این دو سند رفع میکنند.
امریکا نیز اهداف و توقعات زیادی از این سند دارد .ایاالت
متحده توقع دارد که با امضای موافقتنامهی امنیتی ،پایگاههای
نظامی در افغانستان بگشاید و با تسهیالتی که این موافقتنامه
برای سربازان آن در افغانستان فراهم میکند ،بتواند راحتتر و
خوبتر مأموریت مبارزه با تروریسم و تجهیز و آموزش نیروهای
امنیتی افغانستان را انجام دهد .افزون برآن ،ایاالت متحده
میخواهد از این طریق حضور مؤثر خود را در یکی از مهمترین
و خطرسازترین نقاط جهان تأمین نماید .حضور نظامی مؤثر
امریکا در افغانستان نه تنها به این کشور را به نظارت بر اعمال
و برنامههای پنهان و آشکار رقبای منطقهایاش قادر میسازد،
بلکه این کشور را در مهار تروریسم و بنیادگراییبه عنوان یکی
از مهمترین منابع تهدید امنیت و منافعش نیز قادر میسازد.
بنابراین ،این دو سند برای منافع افغانستان و ایاالت متحدهی
امریکا فوقالعاده حیاتی اند و انتظار میرود که مجلس سنا نیز
با درک مقتضیات و اهمیت این دو سند ،آنها را تصویب کند.

مجلس نمایندگان قرارداد امنیتی با امریکا و ناتو را تصویب کرد



1اطالعات روز :مجلس نمایندگان قرارداد
امنیتی با امریکا و ناتو را دیروز در یک نشست
فوقالعاده با اکثریت آرا تصویب کرد .قراردادهای
امنيتى با امریکا و ناتو به تاریخ  ٨ماه عقرب در کابل
به امضا رسیدند و پس از آن متن این قراردادها به
تاریخ  19اکتبر برای تصویب به مجلس نمایندگان
فرستاده شد.
مطابق قانون اساسی ،تأيید یا رد معاهدات و
میثاقهای بینالمللی با کشورهای خارج ،از
صالحیتهای شورای ملی است .در نشست دیروز
مجلس نمایندگان از  ۱۵۷عضو حاضر در این
مجلس ،به «قرارداد همکاریهای امنیتی و دفاعی
میان افغانستان و امریکا» پنج رای مخالف و سه
رای ممتنع و متباقی رای مثبت دادند.
همچنان از جملهی  ۱۵۲نمایندهی حاضر در
مجلس نمایندگان به «قرارداد وضعیت نیروها بین

افغانستان و ناتو» تنها  ۵تن آنان رای مخالف دادند.
باید گفت که شماری از نمایندگان در آغاز نشست
دیروز مخالفت شدیدی به تصویب دو سند یاد شده
نشان دادند که باعث واکنش جدی موافقان این
قراردادهاشد.
شماری از مخالفان امضای پیمان امنیتی با امریکا
و ناتو ،تعدادی از همکارانشان را متهم کردند که
برای تصویب این قراردادها ،قب ًال در سفارت امریکا
در کابل برنامه داشتهاند .اما شماری از موافقان
امضای قراردادهای همکاری با امریکا و ناتو را برای
ثبات و امنیت کشور مهم خواندند.
بر اساس قرارداد همکاریهای امنیتی با امریکا،
حدود  ۹۸۰۰سرباز امریکایی پس از  ۲۰۱۴در کشور
باقی میمانند .امریکا بر اساس همین قرارداد،
پس از  2014در کابل ،بگرام ،مزار شریف ،هرات،
قندهار ،هلمند ،گردیز ،جاللآباد و شیندند هرات

پایگاه نظامی خواهند داشت.
این توافقنامه تا سال  ۲۰۲۴اعتبار دارد و پس از آن
هم در صورت توافق دو کشور ،قابل تمدید است.
قرار است مأموریت رزمی نیروهای امریکایی و ناتو
در کشور در آخر سال روان پایان یابد ،پس از آن
مأموریت جدید آنها در راستای حمایت و آموزش
نیروهای امنیتی کشور آغاز میشود.
مطابق قرارداد همکاری با امریکا و ناتو ،نیروهای
خارجی نیروهای امنیتی را در بخشهای آموزش
و مشورهدهی کمک میکنند .در بخشی از این
توافقنامهها آمده ،نیروهای خارجی پس از سال
 2014نیروهای امنیتی کشور را در زمینههای
خنثاسازی بمبهای گوناگون ،ارتقای سیستم
تدارکاتی و حم لونقل ،اطالعاتی و تقویت نیروهای
هوایی هم کمک میکنند.

استقبال رییس جمهور
محمد اشرف غنی ،ريیس جمهور کشور از تصویب
قراردادهای امنیتی میان افغانستان ،امریکا و ناتو
توسط مجلس استقبال کرده و از مجلس سنا
خواسته تا اقدام مشابه در مورد تأیید قراردادهای
مذکور انجام دهد .در خبرنامهی ریاست جمهوری
به نقل از اشرف غنی آمده ،تأیید قراردادهای یاد
شده توسط مجلس اقدام خوبی در راستای تحکیم
حاکمیت ملی کشور است.
در خبرنامه آمده است ،بر اساس این قراردادها،
نیروهای امنیتی کشور مسئولیت کامل امور
امنیتی را بهدوش خواهند داشت و این نیروها
بیشتر تقویت و تجهیز خواهند شد .در همین
حال ،شماری از اعضای مجلس سنا گفتهاند که در
تأیید قراردادهای امنیتی با امریکا و ناتو از دقت
کار میگیرند.

حملهی انتحاری در پکتيکا ۵۰ ،کشته و بیش از  ۶۰زخمی برجا گذشت

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت پکتیکا
در شرق کشور اعالم کردند که بر اثر یک حملهی
انتحاری در این والیت 50 ،تن کشته و بیش از
 60تن دیگر زخمی شدهاند .بر اساس معلومات
آنان ،جسدهای کودکان ،ورزشکاران و موسفیدان
نیز در بین قربانیان دیده میشوند.
عطااهلل فضلی ،معاون والی پکتیکا عصر دیروز

به رسانهها گفت که یک حمله کنندهی انتحاری
سوار بر موترسایکل ،مواد انفجاری حاملش را در
منطقهی موسوم به پراو در مربوطات ولسوالی
یحییخیل این والیت انفحار داد .به گفتهی او،
در این رویداد تا ساعت  ۷شام ۵۰ ،جسد و بیش
از  ۶۰زخمی به یکی از شفاخانههای این ولسوالی
انتقال داده شدهاند.

اما برخی از رسانهها به نقل از مقامهای امنیتی
پکیتکا ،تعداد کشته شدگان این رویداد را  45تن
گزارش دادهاند .اين حادثه زمانی رخ داده که یک
مسابقهی والیبال بین ولسوالیهای یوسفخیل و
یحییخیل والیت پکتیکا در حال برگزاری بوده
است .در دور نهایی این مسابقه ،برعالوهی مردم
عام ،فرماندهان پولیس نیز حضور داشتهاند.

در همین حال ،برخی از رسانهها به نقل از منابع
گزارش دادهاند ،سه فرمانده پولیس و هفت تن از
محافظان آنها نیز شامل کشته شدگان اند .محمد
اشرف غنی ،رییس جمهور کشور با نشر بیانیهای
این حمله را محکوم کرد .جنرال دوستم ،معاون
اول ریاست جمهوری نیز این حمله را محکوم و
قتل عام مردم بیگناه خوانده است.

وزارت کار و امور اجتماعی 6.5 :ميليون کودک در شرایط دشوار زندگی میکنند

اطالعات روز :مقامهای وزارت کار و امور
اجتماعی اعالم کردند که اکنون شش و نیم
میلیون کودک آسیبپذیر در کشور وجود دارند.
آمنه افضلى ،سرپرست این وزارت گفت که از
این رقم ،سه و نيم ميليون آن تحت حمايت قرار
گرفتهاند .او افزود ،هنوز هم سه ميليون کودک در
کشور روى سرکها و فابريکهها مصروف کارهای
شاقهاند .بانو افضلی گفت ،در بعضی موارد این
کودکان قاچاق میشوند و مورد تجاوزهاى جنسى
قرار میگيرند که برای جلوگیری آن باید اقدام
شود .اما او تأکید کرد که وزارت کار و امور
اجتماعی در سالهاى گذشته به کمک منابع

اطالعات روز :مسئوالن مرکز خبرنگاران
افغانستان خواستار بررسی پرون دههای قتل
خبرنگاران در کشور شدهاند .احمد قریشی،
رییس این مرکز میگوید ،تا کنون به پروندههای
خبرنگاران و بازداشت عامالن این قتلها رسیدگی
نشده است .او با ابراز نگرانی از عدم مصئونیت
خبرنگاران در کشور گفت ،در دو دههی اخیر 46

اطالعات روز :مسئوالن سازمان جهانی مهاجرت
یا «آیاوام» اعالم کردند که این سازمان نزدیک
به  1500متخصص افغانستان را از کشورهای
مختلف جهان ،دوباره به این کشور برگشتانده
است .این افراد اکنون در بخشهای مختلف در
ادارهای دولتی و غیردولتی مصروف فعالیت اند.
ریچارد دینزیگر ،رییس سازمان جهانی مهاجرت
دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که

تمويل کننده ،استراتژىها و قوانينی را براى بهبود
وضعيت کودکان تهيه نموده و این قوانین مؤثر
بودهاند .ولی به گفتهی او ،به دلیل کمبود امکانات
مالى ،به تمام مشکالت کودکان رسيدگى نشده
است .بانو افضلی از حکومت وحدت خواست که
برای بهبود وضعیت کودکان در کشور بودجهی
خاصی را اختصاص دهد .در گذشته بیشتر
هزینهها در بخشهای امنیتی به مصرف رسیده
و برای بهبود وضعیت کودکان توجه خاصی نشده
است .بانو افضلی سالمت جامعه را با سالمت
کودکان ارتباط داد و گفت که اگر در مورد تعليم
و تربيه ،امور صحى و آزادىهاى کودکان توجه

شود ،سالمت جامعه نیز تضمين خواهد شد .او
این اظهارات را دیروز در مراسم بیست و پنجمین
سالگرد کنوانسيون حقوق کودکان در کابل بیان
کرد .عبدالعلى محمدى ،مشاور حقوقی اشرف
غنى در این مراسم از وزارت کار و امور اجتماعی
خواست که به تجليل از اين روز اکتفا نکند ،بلکه
به تحليل وضعيت کودکان بپردازد و راهکاری را
ت
براى بهبو د سرنوشت آنان پیدا کند .او از وزار 
معارف و سایر ادارههای مربو ط نیز خواست که در
این زمینه با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری
کنند .محمدی برای بهبود وضعیت کودکان در
کشور خواستار ایجاد يک استراتژى براى حمايت

پروندههای قتل خبرنگاران بررسی شوند

خبرنگار در کشور کشته شدهاند .به گفتهی او29 ،
تن از این خبرنگاران مورد هدف قرار گرفته و 17
تن دیگرشان در انفجار و درگیریهای مسلحانه
کشته شدهاند .او این اظهارات را روز گذشته در
نشست کمپاین سراسری علیه معافیت از مجازات
خبرنگاران و فعاالن رسانهای در کابل بیان کرد.
قریشی گفت که تا کنون تنها عامالن قتل دو

خبرنگار مجازات شدهاند« :در میان خبرنگاران
کشته شده 19 ،شهروند افغان و دو خبرنگار
پاکستانی شامل اند» .او افزود 12 ،خبرنگار توسط
افراد ناشناس ،شش تن توسط طالبان ،پنج تن
توسط مردم ،سه تن توسط افراد مسلح ناشناس،
یک تن توسط نیروهای امریکایی ،یک تن توسط
نیروهای بریتانیایی و یک تن توسط پولیس

 1500متخصص افغان دوباره به کشور برگشتهاند
این تعداد افراد از سال  2001میالدی تا کنون از
 31کشور جهان به افغانستان برگشتانده شدهاند.
او افزود ،در حال حاضر این تعداد مختصصان
در  24وزارت و  96نهاد غیردولتی در افغانستان
ی وظیفه میکنند .به گفتهی او ،از جملهی
اجرا 
افغانهای متخصص برگشته به کشورشان236 ،
تن آنها را زنان تشکیل میدهند .دینزیگر در
ادامه گفت ،برنامهی برگرداندن مختصصان افغان

به کشورشان از سوی سازمان جهانی مهاجرات
ادامه خواهد یافت .نمایندگان وزارتهای معارف
و شهرسازی کشور نیز در نشست یاد شده حضور
داشتند .آنان از همکاری سازمان «آیاوام» در مورد
برگرداندن افغانهای متخصص به کشور ،قدردانی
کردند .امیرالدین سالک ،معین وزارت شهرسازی در
این نشست گفت ،افغانهای متخصص برگشته
به کشور ،کارهای خوبی را در این وزارت انجام

از کودکان شد و تأکید کرد که با ساختن آن،
نسلهاى بعدى براى کسب دانش مجبور به
سفر به کشورهای خارج نخواهند شد .به باور او،
تأمین عزت کودکان در کشور باعث رفع مشکل
اقتصادى ،فقر و ساير محروميتها میشود.
فقر ،کار اجباری ،محروميت از تعليم و تربيه ،سوء
استفادههای گوناگون ،آزار و اذيت و قاچاق از
مشکالت اصلی فراراه کودکان در کشور خوانده
شدهاند .هرچند مقامهای مسئول همواره اعالم
کردهاند ،در  13سال گذشته برای بهبود وضعیت
کودکان اقدام شده؛ اما هنوز هم کودکان در کشور
با مشکالت جدی دستوپنجه نرم میکنند.

افغانستان کشته شدهاند .او تأکید کرد که زندگی
کاری خبرنگاران با خطر مواجه است و آنان در
کشور مصئونیت کاری ندارند .در این نشست پیام
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی
نیز خوانده شد .رییس اجرایی در این پیام از تعهد
حکومت وحدت ملی در راستای بررسی پروندههای
قتل خبرنگاران و بازداشت عامالن آن اطمینان داد.

دادهاند .او از سازمان جهانی مهاجرت خواست
که به همکاریهایش در این زمینه ادامه دهد.
تعداد زیادی از متخصصان و دانشمندان کشور در
بخشهای مختلف ،به دلیل ادامهی جنگها ،کشور
را ترک کردهاند .کمبود متخصص در بخشهای
مختلف در کشور باعث شده تا شماری زیادی از
متخصصان خارجی در وزارتها با معاش بسیار
گزاف به عنوان مشاور مقرر شوند.

گفتوگوی اشرف غنی با اعضای کانگرس امریکا روی تجهیز ارتش

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور
کشور با هیأت شش نفری از کانگرس امریکا در
مورد تجهیز نیروهای امنیتی مذاکره کرده است .راب
ویتمن ،نمایندهی کمیتهی خدمات تسلیحاتی ایاالت
متحدهی امریکا ،ریاست هیأت کانگرس امریکا در
کشور را به عهده داشته است .در خبرنامهی ارسالی

دفتر رسانههای ریاست جمهوری به روزنامهی
اطالعات روز آمده است ،این دیدار روز یکشنبه
هفتهی روان در ارگ انجام شد .در این دیدار هردو
جانب در مورد روابط میان دو کشور در عرصههای
مختلف ،بهویژه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی
افغان و ادامهی کمکهای ایاالت متحدهی امریکا

به افغانستان ،گفتوگو کردهاند .تجهیز نیروهای
امنیتی از سوی امریکا ،از خواستهای عمدهی مردم
و حکومت جدید اند .با امضای پیمانهای امنیتی با
امریکا و ناتو و همچنان تصویب آن از سوی مجلس،
انتظار میرود که آنان نیروهای امنیتی کشور را با
سالحهای سنگین و هواپیماهای جنگی تجهیز

کنند .اعضای هیأت کانگرس امریکا در دیدار با
رییس جمهور از ادامهی حمایتهای این کشور از
حکومت و مردم اطمینان دادهاند .بهدنبال آن اشرف
غنی از کمکهای آن کشور در راستای تقویت
نیروهای امنیتی قدردانی کرده و بر گسترش بیشتر
روابط میان دو کشور تأکید نموده است.

مجلس سنا :در تأیید قراردادهای امنیتی عجله نمیکنیم

اطالعات روز :پس از تصویب قراردادهای امنیتی
با امریکا و ناتو از سوی مجلس نمایندگان ،اعضای
مجلس سنا اعالم کردند که در تأیید این قراردادها
عجله نخواهند کرد .اعضای این مجلس تأکید دارند
که در قسمت تأیید قراردادهای امنیتی با امریکا و
ناتو از دقت کامل کار میگیرند .محمد علم ایزدیار،
معاون مجلس سنا دیروز گفت که متن قراردادهای
امنیتی امروز از سوی مجلس نمایندگان برای

تأیید به مجلس سنا ارسال خواهد شد .ما پس از
گفتوگوهای زیاد ،در مورد آن تصمیم میگیریم.
اعضای مجلس سنا میگویند ،مجلس نمایندگان
در تصویب قراردادهای امنیتی عجله کرده است.
رفیعاهلل گل افغان ،معاون دوم مجلس سنا گفت که
ما پس از مطالعهی دقیق و بررسی همهجانبه در
مورد قراردادهای امنیتی تصمیم میگیریم .او افزود،
یک کاپی متن این قراردادها برای خوانش باید به

کمیسیونهای مجلس سنا داده شود .این عضو
مجلس سنا تأکید کرد که در تأیید این قراردادها
علجه نمیکنیم؛ چون در اینجا مسئلهی ملی
مطرح است .اعضای مجلس سنا تأکید دارند که
در حال حاضر افغانستان در آتش ناامنی میسوزد
و امریکا مطابق قرارداد امنیتی ،باید امنیت کشور
را تأمین کند .آنان میگویند ،امریکا بر بنیاد
قراردادهای امنیتی تنها حق تأمین امنیت ،تجهیز

نیروهای امنیتی و جلوگیری از مداخلهی پاکستان
در امور داخلی افغانستان را دارد .براساس قرارداد
امنیتی با امریکا ،در حدود  ۹۸۰۰سرباز امریکایی
پس از  ۲۰۱۴در کشور باقی خواهند ماند .بر اساس
همین قرارداد ،امریکا پس از سال یاد شده در کابل،
بگرام ،مزار شریف ،هرات ،قندهار ،هلمند ،گردیز،
جاللآباد و شیندند هرات نیز پایگاه نظامی خواهد
داشت.

تغییر موقف اوباما
و گسترش نقش امریکا در جنگ افغانستان
منبع:نیویارکتایمز

نویسندگان :مارک مازیتی و ایریک اشمیت
برگردان:حمیدمهدوی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

به رییس بگوییم،
بیجا تالش نکند!

رییس جمهور اوباما در هفتههای اخیر تصمیم گرفتنظر
به چیزی که اصال برنامهریزی شده بود ،مأموریت ارتش
این کشور در افغانستان در سال  2015را گسترش دهد،
گامی که اطمینان میدهد نیروهای امریکایی در جنگ این
کشور جنگزده برای حداقل یک سال دیگ ر نقش مستقیم
خواهند داشت.
نظر به گفتههای چندین مقام حکومتی ،ارتش و کانگرس
امریکااز تصمیم آقای اوباما باخبرند .این دستور به نیروهای
امریکایی اجازه میدهد تا علیه طالبان و دیگر گروههای
شورشی که تهدیدی علیه نیروهای امریکایی یا حکومت
مأموریت انجام دهند؛ مأموریتی که در

افغانستان باشند،
مقایسه با آن یکی که رییس جمهور در اوایل سال جاری به
مردم توضیح داد ،گستردهتر است .این اختیار جدیدی که به
نیروهای امریکایی داده شده است ،به جیتها ،بمبافگنها
و هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی اجازه میدهد تا از
نیروهای افغانستان در مأموریتهای جنگی حمایت کنند.
آقای اوباما در ابالغیهای در باغ رز کاخ سفید در ماه می
گفت که سال آینده ارتش امریکا در افغانستان نقش جنگی
نخواهد داشت و مأموریت  9800نیروی باقیماندهی این
کشور در افغانستان ،به آموزش نیروهای این کشور و شکار
«بقایای القاعده» محدود خواهد بود.
تصمیم تغییر این مأموریت ،نتیجهیبحث طوالنی و داغی
بود که تنشها در درون حکومت اوباما بر سر دو مسئلهی
مهم و اغلب رقیب را آشکار کرد :قولی که آقای اوباما برای
پایان دادن به جنگ افغانستان داده بود ،در مقابل تقاضاهای
پنتاگون مبنی بر اینکه نیروهای امریکایی قادر باشند
مأموریتهای باقیماند هیشان در افغانستان را موفقانه
انجام دهند.
بحثهای داخلی علیه پسزمینهی سقوط نیروهای امنیتی
عراق در برابر پیشرفتهای دولت اسالمی در سال جاری
و بیاعتمادی موجود میان پنتاگون و کاخ سفید ،که از
زمان تصمیم آقای اوباما مبنی بر افزایش  30000نیروی
امریکایی در سال  2009در افغانستان وجود دارد ،صورت
گرفتند .برخی از مشاوران ملکی رییس جمهور میگویند
که این تصمیم صرف به دلیل فشار زیا د پنتاگون اتخاذ شد
و برخی از مقامهای ارتش میگویند که این تصمیم ناقص
بوده و با نگا ه به سیاستهای داخلی اتخاذ شده بود.
تصمیم اوباما در جریان یک نشست کاخ سفید با مشاوران
ارشد امنیت ملی آن در هفتههای اخیر اتخاذ شد و اوباما
موفق شد بر انتقاد برخی از دستیاران ارشد ملکیاش فایق
آید؛ مشاروانی که استدالل کردند ،حیات امریکاییها نباید
در سال آینده در هیچ عملیاتی علیه طالبان به خطر انداخته
شود و آنها باید صرف یک مأموریت محدود مبارزه علیه
تروریزم در برابر القاعده را به عهده داشته باشند.
اما ارتش باعث شد تا کاخ سفید عقبنشینی کند و جنرالها
در پنتاگون و افغانستان آقای اوباما را برانگیختند تا این
مأموریت را گستردهتر تعریف کند و به نیروهای امریکایی
اجازه دهد تا در صورتی که نظر به استخبارات ،بنیادگراها
برای نیروهای امریکایی در این کشور تهدیدی باشند،
طالبان ،شبکهی حقانی و دیگر شورشیان را هدف قرار دهند.
این دستور اوباما ،تحت شرایط مشخص ،به حمالت هوایی
امریکاییها برای پشتیبانی عملیاتهای ارتش افغانستان
در این کشور و همچنین همراهی گاهگاه نیروهای زمینی

با نیروهای افغانستان در عملیاتها علیه طالبان نیز اجازه
میدهد .یک مقام امریکایی گفت« :برخیها میخواستند
این مأموریتمحدود و تنها رویالقاعده متمرکز باشد» .اما
این مقام گفت« :تا حدودی ،ارتش چیزی را که میخواست،
بهدست آورد».
یک مقام ارشد حکومتی شام روز جمعه تأکید کرد که
نیروهای امریکایی گشتزنیهای معمول را انجام نمیدهند
و در سال آینده مأموریتهای تهاجمی علیه طالبان را هدایت
نمیکنند .این مقام گفت« :ما دیگر طرف متخاصم را صرف
بهخاطر اینکه اعضای طالبان اند ،هدف قرار نمیدهیم».
«در صورتی که اعضای طالبان مستقیما نیروهای ایاالت
متحده و ائتالف را در افغانستان تهدید کنند ،یا بهطور
مستقیم از القاعده حمایت کنند ،در این صورت ،ما برای
در امان نگهداشتن امریکاییها ،اقدام مناسبی روی دست
میگیریم».
در واقع ،تصمیم اوباما دامنهی نقش نظامی فعلی امریکا را
برای یک سال دیگر تا حد زیادی گستردهتر میکند .آقای
اوباما و دستیارانش وادار شدندتصمیمی اتخاذ کنند؛ چون
قرار است مأموریت  13ساله (عملیات بلندمدت آزادی) در
 31ماه دسامبر پایان یابد.
ویکرام سینگ که در دوران حکومت اوباما روی پالیسی
سیاست افغانستان در وزارت خارجه و پنتاگون کار کرده
است و اکنون در «مرکز پیشرفت امریکا» در واشنگتن
است ،گفت که مسئلهی نقش نظامی در افغانستان در سال
« 2015یک مسئلهی واقعا بحثبرانگیز بوده است ،حتا
بحثبرانگیزتر از تعداد نیروها».
مقامهای امریکایی گفتند ،در حالی که بحث روی ماهیت
نقش نظامی امریکا که در  2015آغاز میشود ،سالهای
دوام کرده است؛ اما دو مسئله بهصورت ویژه در ماههای
اخیر بحث را تغییر داده است .بحث نخست ،پیشرف
نیروهای دولت اسالمی در سرتاسر شمال عراق و فروپاشی
ارتش عراق است ،چیزی که به انتقادها از تصمیم اوباما
مبنی بر خروج ارتش این کشور از عراق و تنها گذاشتن
نیروهای ناآمادهی عراقی در زمینهی حفاظت از خاکشان،
منجر شد.
این مسئله انتقاد از استراتژی اوباما در قبال افغانستان را
تشدید کرده است و جمهوریخواهان و حتا برخی از
قانونگذاران دموکرات از پابندی به یک جدول زمانی
بیش از حد فشرده ،که مانع تالشها در راستای آموزش و
مشاورهدهی به نیروهای امنیتی افغانستان میشود و بهطور
بالقوه باعث میشود آنها در برابر حمالت جنگجویان
طالبان و دیگر بنیادگراها آسیبپذیر باشند ،سخن گفتهاند.
این اقدام تازه میتواند تا حدی از انتقادها بکاهد ،هرچند
احتمال آن وجود دارد که از طرف برخی از قانونگذاران
دموکرات مورد انتقاد قرار گیرد که خواهند گفت ،آقای اوباما
به ارتش اجازه داد تا شرایط فصل آخر جنگ در افغانستان
را دیکته کند.
عامل دوم ،انتقال قدرت به رییس جمهور اشرف غنی
است که در مقایسه با حامد کرزی ،سلفش ،بهمراتب
بیشتر پذیرای یک مأموریت نظامی گستردهی امریکا در
کشورش بوده است .نظر به گفتهی یک مقام ارشد پیشین
افغانستان که با همکاران سابقهاش روابط نزدیک دارد ،در
هفتههای اخیر اشرف غنی و حنیف اتمر ،مشاور امنیت

ملیاش ،درخواست کردهاند که ایاالت متحده به جنگ
علیه نیروهای طالبان در سال  2015ادامه دهد؛ چیزی که
مغایر عملیاتهایی است که صرفا به عملیاتها علیه القاعده
محدود بمانند .این مقام افغان گفت که آقای غنی همچنین
اخیرا محدودیتها بر حمالت هوایی امریکا و عملیاتهای
مشترک را که آقای کرزی وضع کرده بود ،برداشته است.
رییس جمهور جدید افغانستان قبال با جنرال جان اف
کمپبل ،فرمانده نیروهای امریکایی و ائتالف در افغانستان،
روابط کاری نزدیک برقرار کرده است .جنرال کمپبل در
ایمیلی در مورد تفاوت برخورد با آقای غنی و آقای کرزی
گفت« :تفاوت ،مثل شب و روز است»« .رییس جمهور غنی
جامعهی جهانی را در آغوش گرفته است .ما یک فرصت
استراتژیکی داریم که قبال با رییس جمهور کرزی نداشتیم».
مقامهای ارتش امریکا برداشتن محدودیتهای حمالت
هوایی که توسط آقای کرزی وضع شده بودن د را قابل توجه
دیدند؛ هرچند این محدودیتها همیشه رعایت نمیشدند .در
تابستان سال جاری ،جنرالهای افغانستان گاهگاهی دستور
آقای کرزی را نادیده گرفتند و زمانی که نیروهایشان با
مشکل روبهرو میشدند ،از امریکاییها درخواست کمک
هوایی میکردند .اکنون به نظر میرسد که نیاز نیستاز این
به بعد ،این درخواستها پنهان نگهداشته شوند.
یک افسر ارشد ارتش امریکا گفت که در روشنی تصمیم
اوباما ،نیروهای هوایی انتظار دارند تا از جنگندههای ،16-F
بمبافگنهای  1B-Bو هواپیماهای بدون سرنشین
«درنده» و «دروکننده» برای تعقیب طالبان در سال 2015
استفاده کنند .وی گفت« :هدف از استفادهی هواپیماها،
حفظ توانایی تهاجمی در افغانستان است» .این افسر گفت
که انتظار دارد پنتاگون در چند هفتهی آینده با صدور
فرمانی ،جزئیات نقش ارتش در سال  2015در افغانستان
را ارائه کند .پنتاگون قصد دارد نقش رهبری مشاورهدهی
و آموزش نیروهای افغانستان در مناطق جنوبی و شرقی را
برعهده بگیرد ،ایتالیا نیز در شرق ،آلمان در شمال و ترکیه
در کابل ،عملیات خواهند کرد.
اما تا اواخر سال آینده ،نیم  9800سرباز امریکایی افغانستان
را ترک خواهند کرد .نیروهای باقیمانده در کابل و بگرام با
هم خواهند پیوست و سپس در اواخر سال  2016افغانستان
را ترک خواهند کرد و به آقای اوباما اجازه خواهند داد تا
بگوید که قبل از ترک ریاست جمهوری ،به جنگ افغانستان
پایان داد.
انتظار میرود که متحدان ناتوی امریکا حدود  4000تن
از نیروهایشان را در سال  2015در افغانستان نگهدارند و
انتظار میرود که متحدان امریکا نیز رهبری این کشور در
یکی کردن و خروج نیروهایشان را دنبال کنند.
پس از سال  2016نیز ایاالت متحده میتواند مشاوران
نظامی در کابل داشته باشد که در ادارهی همکاری امنیتی
در سفارت ایاالت متحده ،کار خواهند کرد؛ اما حکومت
نگفته است که این گروه امنیتی چه اندازه بزرگ خواهد بود
آن چه خواهد بود.این مسئله واضح نشده
و مأموریت دقیق 
است که تداوم هر جومرج در عراق و تصمیم اوباما مبنی بر
ارسال نیرو به عراق ،بر برنامههای حکومت برای خروج از
افغانستان تأثیر میگذارد یا خیر .رییس جمهور در باغ رز کاخ
سفید در ماه میگفت« ،فکر میکنم امریکاییها آموختهاند
که پایان دادن به جنگها سختتر از آغاز آنهاست».

در قدم نخست خودم را در غم پکتیا شریک میدانم .امید که دیگر شاهد
انفجار و انتحاری نباشیم .دیروز والیت پکتیکا شاهد یکی از خونینترین
رویدادهای امسال بود .انتحاری دیروز در پکتیکا ،صدها خانواده را به ماتم
نشاند و دل میلیونها انسان را شکست .خدا به همه صبر بدهد.
میگویند که آقای رییس جمهور وقتی این خبر را شنید ،به خود لرزید.
رییس اجرایی هم طی یک اقدام جداگانه و چند دقیقه بعد از انفجار،
لرزیده ،اما گفته که انشااهلل تعالی این مشکل حل میشود .همینطور،
شاید سرپرست وزارتهای دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی نیز به خود
لرزیده باشند ،شاید هم نه .اینکه مقامها میلرزند یا نه ،مهم نیست؛ مهم
زندگی بیش از چهل نفر بود که فنا شد و سالمتی دهها تن دیگر ،که با
خطر مواجه شده است .مهم زندگی بقیهی هموطنانمان است که در خطر
اند .اما من شک دارم که رییس جمهور و رییس اجرایی حتا خمی به ابرو
آورده باشند و بزرگان دیگر ،حتا پیشانی ترش کرده باشند .مثل همیشه
لبانشان با خندههای تصنعی آراسته بودهاند .نه اینکه من بخواهم آنها
همیشه ترش و خشن باشند ،نه ،میخواهم لبخند آنها واقعی و مدام
باشد و مردم نیز حق داشته باشند لبخند بزنند و لبخند تبادله کنند .اما
میبینیم که مردم ،عذاب میبینند .در پکتیکا اگر انتحاری میشود ،صدای
نالهی مردم از هرات و غزنی و لوگر و سایر والیتها بلند میشود؛ اما از
ارگ ،تقبیحنامه صادر میشود .نمیدانم چند بار دیگر ،در کدام والیتها
انتحار شود و چند هزار نفر دیگر قربانی این تاکتیک دشمن شود که آقای
رییس جمهور ما ،این مسئله را جدی بگیرد؟ مگر این آقای محمد اشرف
غنی فعلی و احمدزی قبلی نبود که میگفت ما جدی هستیم و جدی کار
میکنیم؟ پس کو آن جدیت؟ نکند حتا روی این مسئله هم میان ریاست
جمهوری و ریاست اجرایی کشمکش وجود دارد و توافق نشده است؟ نکند
دشمن معنای دیگری هم دارد که آقایان میدانند و ما نه؟ نکند انتحار و
نابودی جزو الینفک صلح است؟ نکند که شما هم عجب بیکار هستید
اینقدر نکند نکند میخوانید ،انگار که هیچ نکند نخوانده باشید .بابا بروید
کمی بکند هم بخوانید .مث ً
ال بخوانید که اشرف غنی رفته بود پاکستان که
به پاکستانیها بگوید ،صداقتشان را ثابت بکنند .خُ ب! اگر پاکستانیها
ضرورت ندیدند صداقتشان را ثابت بکنند ،چه میشود؟ گزارش میرساند
که در آنصورت دولت افغانستان مایل است که رویهی باالمثل بکند .با
چه؟ من نمیدانم.
یا اگر در همین زودیها (که از خدا میخواهم واقع ًا زودیهایی وجود
داشته باشند و تا آن موقع ،تار مویی از هموطنانمان کم نشود) بشنوید که
رییس جمهور تصمیم گرفته بر مواضع و پناهگاههای طالبان در والیتهای
افغانستان حمله بکند و از تمام نیروهای امنیتی و مردم خواسته که در این
راستا با او همکاری بکند ،واقع ًا از ته دل خوشحال نمیشوید؟ اما نمیکند.
یعنی قرار نیست بکند .رییس جمهور شدیداً بر این عقید ه است که طالبان،
مخالفان سیاسی اند و باید با آنها سیاسی برخورد نمود .طبق این تعریف،
هیچ یکی از نیروهای امنیتی ما حق برخورد مسلحانه یا نظامی با طالبان
را ندارند؛ چون هیچ دولتی با مخالفان سیاسی خود چنین نمیکند .یکی
به رییس جمهور بگوید که گاهی تغییر عقیده الزم است ،مخصوص ًا که
هر روز جان هموطنانت در خطر باشند .البته این بکندها که همیشه خوب
نیستند ،گاهی جنبهی نمایشی دارند؛ مث ً
ال حاال که پکتیکا در خون شناور
است ،شاید رییس جمهور این حمله را شدیداً تقبیح بکند .شاید با ریاست
اجرایی یکجا شدیدترین تقبیحات خویش را به جانب تروریستان ارسال
بدارد .همینطور وزارتها و ریاستهای مرتبط! میبینید که این نوع
بکندها هیچ فایدهای ندارند .کاش میشد شاهد این بکندهای بیفایده در
جناح طالبان باشیم ،یعنی دولت ما باالی مواضع طالبان حمله بکند و هر
روز تلفات سنگینی بر طالبان وارد بکند و رهبران طالبان از روی ناچاری و
درماندگی ،حمالت دولت را شدیداً تقبیح بکنند.
میدانم شما نیز مثل من با سر مغموم و دل درد دیده دچار شدهاید .حاال
ما باید چه کار بکنیم؟ بیایید به قدر توان ،از هر راه ممکن ،بر دولت فشار
بیاوریم که فکر مصالحه با طالبان را از سر بیرون کند .از هر دری که باز
است ،وارد شویم و از عالیجنابان بخواهیم که تنها تالش سیاسی برای
جلوگیری از ترور و کشتار کافی نیست؛ باید از راههای نظامی و مسلحانه
نیز وارد شوند .طالبان دشمن انسانیت اند ،دشمن شریعت اند .مگر یکی
از تفسیرهای شریعت ،صلح نیست؟ اگر هست ،معلوم میشود که طالبان
بدان باور ندارند .حملهی دیروز آنها ،نشان میدهد که طالبان با هرچه
ارزش و پدیدهی نیکوست ،مخالف اند .هرچند طالبان بارها ادعا کردهاند
که کاری به مردم عادی ندارند و تنها با همکاران خارجیها و دولتمردان
مخالفت دارند؛ اما حمله بر بازار ارگون پکتیا و میدان ورزشی در پکتیکا
نشان میدهد که نه ،طالبان با همه دشمن اند .پس از هر راه ممکن ،به
آقای رییس جمهور بفهمانید که دشمن اهل مصالحه نیست .به رییس
بگوییم ،بیجا تالش نکند!
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بخش سوم

دلیل دوم بر نادرستی این مقایسه عبارت از این است که در دههی ،80
 40درصد از ارتش با «برنامهی کامل» در افغانستان جنگیدند ،از جمله در
جنگهای زمینی .ائتالف ضدطالبان از جنگ فرار کردند .بهخاطری که در
ذخیرهگاه مهمات آنها هیچ چیزی وجود نداشت .نیروهای اروپایی ائتالف
بینالمللی ،در پایگاههای خود دنبال سوراخی بودند تا در صورت نیاز ،فوراً
پایگاهشان را ترک کنند .آنگلو-ساکسونها (امریکایی ،انگلیسی ،کانادایی و
استرالیایی) فعاالنه جنگیدند؛ اما نه در مقایسه با آنچه که آنها [در افغانستان]
در مقام انتیشوروی [ضدشوروی] در مقابل ارتش اتحاد شوروی جنگیدند.
به هرحال ،پدیدههای مشکلساز محیطی همچون کوه ،کویر و عدم راههای
مواصالتی ،عاملی است که میتواند در حالجی مشکالت تعیین کننده باشد.
ارتش اتحاد شوروی به قوت خود در فرایند عملیات و حفاظت از ستونها و
همین طور در حفظ ارتباطات موفقانه عمل کرد و البته بخش قابل توجهی از
تلفات نیروهای اتحاد جماهیر شوروی نیز ناشی از همین عملکرد بود .ائتالف
غربی ظاهراً کل مسئله را در نمایش عملیات نظامیخالصه کرده است .حفظ
یا سرکوب طالبان در مناطق پاکستان یا در داخل افغانستان تنها به بهانهی
مشکالت اقتصاد نظامی به نتیجهای نرسید .در حالی که از نقطه نظر دیگر،
ضرر و زیان مناطق دیگر ،بهطور کلی نادیده گرفته میشود.
در نهایت ،از تذکر این واقعیت نباید چشمپوشی کرد که ائتالف غربی برای
اینکه زارعین محلی و جنگساالران افغان را عصبانی نکرده باشند ،بهطور
کل از محو و مبارزه علیه مواد مخدر طفره رفتند .چنین خوی سادهنمایی از
طرفی ،تلفات نیروهای ائتالف را کاهش میدهد.
تا اواسط سال ( 2006از شروع جنگ) تعداد تلفات نیروهای ائتالف بینالمللی
از این قرار است 335 :سرباز امریکایی 40 ،سرباز انگلیسی 32 ،سرباز
کانادایی 19 ،سرباز اسپانیایی 18 ،سرباز آلمانی 9 ،سرباز فرانسوی 6 ،سرباز
ایتالیایی و به تعداد دو هزار سرباز افغانستانی در جنگ با طالبان کشته شدند.
میزان تلفان مخالفان [طالبان] در حدود  6500نفر تضمین زده شده است.
در مدت زمان مذکور ،شمار کل سربازان از این قرار بود 20 :هزار سرباز از
امریکا 5400 ،سرباز از انگلیس 2500 ،سرباز از کانادا و آلمان 2300 ،سرباز
از هالند 1250 ،سرباز از ایتالیا ،هزار سرباز از فرانسه 650 ،سرباز از اسپانیا،
 580سرباز از ترکیه 560 ،سرباز از رومانی و  380سرباز از ناروی .تا این مدت
[از  2001تا اواسط  ]2006اوضاع در حالت متوسط قرار داشت؛ اما بعد از آن،
اوضاع بهصورت ملموس رو به وخامت گذاشت .بیاعتمادی افغانها نسبت به
ائتالف بینالمللی بیشتر شد و در عین حال ،نفوذ و قدرت طالبان روزبهروز
بیشتر شده رفت.
بر این اساس ،حتا تلفات حداقلی کشورهایی که هزینههای بزرگی را به این
عملیات نظامی اختصاص داده بودند ،باعث شد تا تمام جوامع غربی عصبانی
شوند .با این حال ،این تلفات مردمی به آرامی ،بهطور پیوسته از دهها کشته در
سال ،به صدها کشته در سال رسید .در سال  2008تلفات ماهانه (تا  50نفر)
رسید ،درست به میزان آنچه در ابتدای جنگ بود.
از شروع جنگ ( )2001تا ماه نوامبر سال  2008تلفات نظامیان نیروهای
ائتالف بینالمللی در افغانستان قرار ذیل است :ایاالت متحدهی امریکا 627
نفر ،بریتانیا  128نفر ،کانادا  98نفر ،اسپانیا  28نفر ،فرانسه  25نفر ،هالند
 17نفر ،دانمارک  16نفر ،ایتالیا  13نفر ،لهستان و رومانیا  8نفر ،استرالیا 7
نفر ،ناروی و جمهوری چک و استونی  3نفر ،مجارستان ،پرتگال و سویدن-
هریک 2 -نفر ،جمهوری کره ،لتونی ،لیتوانی و فنلند -هریک -یک نفر را در
جنگ افغانستان از دست دادند .بنابراین ،چهار کشور آنگلوساکسون در مجموع
 %84,56تلفات را تشکیل میدادند ( 860نفر /سرباز از مجموع  1017سرباز).
عامل بسیاری از این تلفات نظامیان خارجی در افغانستان ،ماینهای زمینی
کارگزاری شده و همین طور خودکشی بوده است.
در سالهای  2009تا  2010جنگ و همین طور عملیات شدت یافت .نیروهای
نظامیایاالت متحده و بریتانیا بیشترین عملیاتشان در والیت هلمند جریان
داشت و متمرکز بود .در این بخش از خاک افغانستان ،جمع ًا چهار هزار نظامی
شرکت داشتند .با این حال ،طالبان طبیعت ًا از رویارویی و جنگ مستقیم با این
نیروها ،خودداری کردند که در نتیجه ،نتیجهی عملیات چندان چشمگیر نبود.
ادامه دارد...

یادداشت :این تحقیق که بهتازگی توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به نشر رسیده است ،در نوع خود ،یگانه و تازهترین پژوهش
معیاری در رابطه به گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان افغانستان است .این پژوهش هم برای نهادهای علمی و مدنی و هم برای
نهادهای حکومت و پالیسیسازی ،درک بهتری از زمینههای رشد بنیادگرایی در محیطهای دانشگاهی ،دالیل گرایش دانشجویان به برداشتهای
بنیادگرایانه از اسالم و چگونگی نفوذ گروههای بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمتیار ،طالبان و القاعده در میان دانشجویان فراهم میکند .با توجه
به این واقعیت که جوانان بخش بزرگتر جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در حال گسترش اند،
ت بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد .اما اگر به خواستها و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که آنان در آنجا آموزش
ظرفی 
و مهارت کسب میکنند ،نظارتی وجود نداشته باشد ،تهدیدهای تازهتری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد میشوند .روزنامهی اطالعات روز ،با
درک اهمیت موضوع و سرنوشتساز دانستن مسئلهی جوانان و دانشجویان کشور ،این تحقیق را ترجمه و نشر میکند.

رابرت زمان

عبداالحد محمدی

انستیتوت مطالعات
استراتژیک افغانستان

گسترهی نفوذهای بیرونی بر بنیادگرایی /شدن
دانشجویان
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که جناحهای بیرونی
از دسترسیشان به دانشگاهها سود میبرند و از قدرت
بسیج اعتراضهای دانشجویان به مثابه وسیلهای برای
پیشبرد منافعشان استفاده میکنند .بهویژه این گروهها
با حمایت از دانشجویان و تمویل انجمنهای آنان و
وعدهی کار بعد از فراغت ،مناسبات حامی-مشتری
ایجاد میکنند .در بدل آن ،دانشجویان در تظاهراتها
و اعتراضها به لقمههای دهان آنان تبدیل میشوند .در
اغلب موارد ،این مناسبات دانشجویان تحریک به تجزیه
شدن بر اساس قوم و مذهب میکنند که پرخاشگری در
میان دانشجویان را ترغیب میکند .برعالوه ،محیطهای
دانشگاهی که حس قویتر اعتراضهای بنیادگرایانه را از
خود به نمایش میگذارند ،در نزدیکی حوزههایی قرار دارند
که از نگاه تاریخی خیلی سیاسی بودهاند .در این مناطق
احزاب سیاسی ،جنگساالران و مدرسهها تا حدودی به
شکل محافظهکارانه بر آن مناطق حکم میرانند .یک
قضیهی این چنینی ،در جاللآباد مشاهده شد که در
آن مدرسهی دارالعلوم مسئولیت بسیج دانشجویان برای
اعتراض علیه حضور ایاالت متحده در افغانستان را به
عهده داشت (صدای امریکا .)2013 ،مورد دیگر در کابل
گزارش داده شد که در آن جمعیت اصالح تظاهرات
دانشجویی را علیه الیحهی قانون منع خشونت علیه زنان
سازماندهی کرد (عثمان.)2013 ،
بر اساس گزارشها ،جمعیت اصالح با استفاده از
امکانات فنی /تکنیکی و هم وارد شدن مستقیم در
بسیج دانشجویان ،بیشتر از سه صد دانشجو را در صف
تظاهرات علیه این الیحه حاضر کرده بود .جمعیت اصالح
که یک نهاد خیریه (حبیبی )2013 ،و جنبش اصالح
اجتماعی (هاشمی )2012 ،دانسته میشود و شباهت خیلی
نزدیکی با ایدیولوژی اخوانالمسلمین (الرسن)2009 ،
دارد ،در صدد برقراری حکومت قویتر اسالمی است.

با آنکه پیشینهی این جنبش به دههی  1980میالدی
میرسد ،فقط در سال  2003بود که در وزارت عدلیه
ثبت شد .با آنکه این گروه تقریبا در سراسر افغانستان
حضور دارد ،اکثر اعضای آن از کابل و ننگرهار هستند .بر
اساس گزارشها ،گرفتن عضویت در این گروه ،یک روند
زمانگیر و دشوار است که شامل سپری کردن کالسهای
هفتهوار برای سالها زیر نظر دیگر اعضای گروه میشود.
اما در تظاهراتهای آنان هرکس میتواند اشتراک کند .در
مورد تظاهرات سال  2013در دانشگاه کابل و در بعضی
جاهای دیگر در اعتراض به کنار زدن محمد مرسی،
رییس جمهور اخوانالمسلمینی مصر ،قضیه همینگونه
بود (عثمان .)2013 ،بعضی از کلیدیترین استداللهای
تفرقهافگنانهی آنان ،شامل حذف زنان از حوزهی عمومی
و بازگشتن آنان به نقشهای سنتی و رد کردن حقوق
بشر و ارزشهایی میشوند که آنان الهام گرفته از غرب
میپندارند .بهجای آن ،آنها طرفدار ارزشهای سنتی
اسالمی ریشهدار در سلفیگرایی اند.
برعالوهی سربازگیری از میان دانشجویان ،بر اساس
گزارشها ،این گروهها در تالش فراهم کردن بستری
برای حضور دوامدارشان در محیطهای دانشگاهی اند.
در سالهای اخیر ،تعدادی از انجمنهای دانشجویی
در دانشگاههای افغانستان شکل گرفتهاند .استادان در
دانشگاه بلخ تأسیس انجمنهای مذهبی دانشجویی و
دیگر انجمنها را مثابه یک حق دموکراتیک و گام مثبت
بهسوی آزادی بیان در محیط دانشگاه میدانند .با این حال،
آنان ترس دارند که بذر دیدگاههای بنیادگرایانه توسط
جناحهای بیرونی که این انجمنها را تشکیل و تمویل
میکنند ،در میان دانشجویان کاشته شود .از آنجایی
که وزارت تحصیالت عالی افغانستان برای انجمنهای
دانشجویی حمایت مالی فراهم نمیکند ،دانشگاهها مجبور
میشوند در جاهای دیگر دنبال پول بگردند .در نتیجه،
جناحهای بیرونی برای انجمنهای دانشجویی خط مشی
تعیین میکنند .در هرات و کابل ،استادان ادعا میکنند که

برگردان :جواد زاولستانی
بخش ششم

انجمنهای دانشجویی بر اساس قوم تشکیل شدهاند؛ در
حالی که بر اساس گزارشها ،انجمنهای دانشجویی در
جوزجان توسط جنگساالران حمایت میشوند .تا زمانی
که این گروهها به حیث دروازهبان برای فرصتهای شغلی
بعد از فراغت حضور داشته باشند ،دانشجویان مجبور اند
که به مناسبات حامی-مشتری به مثابه وسیلهای برای
اطمینان بخشیدن به آیند هیشان ،تن بدهند و نتیجهی
این روند ،شاید پذیرفتن ایدیولوژی بنیادگرایانهی آن
گروهها باشد.
نتیجه
هدف این پژوهش ،بررسی گرایشهای بنیادگرایانه/
تندروانه در میان دانشجویان در هفت دانشگاه افغانستان
بود .ما به این نتیجه رسیدیم که گرایشهای بنیادگرایانه
در دانشگاههایی که در والیتهای کابل ،قندهار و
جاللآباد موقعیت دارند ،آشکارتر است .با این وجود،
دانشگاه به مثابه یک نهاد نقش قوی در بنیادگرایی/
بنیادگراشدن دانشجویان بازی نمیکند .اما بیشتر از آن،
فضای سیاسی مشبوع و فرصت آماده برای بسیج آسان
و سریع سبب میشود که دانشجویان خیلی زود در صف
تظاهرات و اعتراض بایستند .به هرحال ،یافتههای این
تحقیق نشان میدهند که همین بسیج آسان دانشجویان،
گروههای بیرونی مانند طالبان ،القاعده و شاخهی نظامی
حزب اسالمی حکمتیار را به طرف آنان میکشد تا در
روز تظاهرات با بیرقهای سفید ،سیاه و سبزشان حضور
یابند .در کنار آن ،به نظر میرسد که همین تظاهراتها
سبب قطببندی و تفرقه در میان دانشجویان در محیط
دانشگاه میشود که بهطور روزافزونی شبیه دستیازیدن
به تکفیر میشود .اگر از این وضعیت نظارت نشود ،این
تفکر تفرقهانگیز به بیرون از دانشگاه نیز سرایت میکند.
از آنجایی که بیکاری در افغانستان در حال افزایش است،
دانشجویان بعد از فراغت وقت کافی خواهند داشت تا
تندروانهیشان بند بیندازند.

جادهها را با تظاهراتهای
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یادداشتهایسخیدادهاتف

هایدگر
و مزهی توت

بیش از یک دهه روابط پرفرازونشیب دولتهای افغانستان و پاکستان ،پشت سر گذاشته شد.
ی با پاکستان
افغانستا ن با تشکیل دولت جدیدش ،میخواهد روابطی را که در پایان اقتدار کرز 
به تیرگی گرایید ،به یک رابطهی دوستانه مبدل کند .اکنون هردو کشور در پی بهبود دوبارهی
روابط سیاسی و اقتصادیشان اند.
یبندند،
 31دسامبر نزدیک شده است؛ تاریخی که نیروهای ناتو ،بار سفرشان را از افغانستان م 
به مأموریت جنگیشان در این کشور پایان میدهند و نیروهای امنیتی افغانستان را در میدان
نبرد و مبارزه با طالبان تنها میگذارند .اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستان که در آخر ماه
سپتامبر قدرت را بهدست گرفت،هفتهی گذشته در یک سفر دو روزهبه پاکستان رفت .وی در
این سف ر طی دیدار از مقامهای ارتش و مقامهای ملکی پاکستانی ،دو هدف را دنبال میکرد:
بهبود بخشیدن روابط تجاری و اقتصادی که در سیزد ه سال اخیر هرازگاهی با
.1
مشکل مواجه بود.
بررسی راههایمذاکرهی صلح با طالبان
.2
اکنون که بیش از شش هفتهی دیگر تا پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستا ن باقی نمانده
است ،هدف دوم ،برای اشرف غنی پراهمیت و سرنوشتساز میباشد« .ما ،موانع سیزد ه ساله را
در دو روز از میان برداشتیم»؛آقای غنی پس از دیدارش با نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان،
هنگامیکه وی گفت ،برای استقرار امنیت و تأمین صلح در افغانستان تالش میکند ،این سخن
را با شوق و رغبت بیان کرد .در واقع ،ارتش پاکستان نقش مهم و کلیدی را در مبارزه علیه
طالبان ایفا میکند .روی همین اساس ،جنرال راحل شریف ،رییس ستاد ارتش پاکستان که فرد
توانمندی استو نقش مهمی را در ارتش دارد ،با رییس جمهور غنی در کابل دیدار نمود .به
باور کارشناسان ،اشرف غنی ،باید فرصتی را فراهم نماید تا روابط تنشزای یک دههی اخیر
پاکستان و افغانستان دوباره ترمیم شود و اعتما د میان این دو کشور به میان آید .به باور این

کارشناسان ،اعتماد و روابط دوستانه میان این دو کشور ،کلید اصلی ثبات و صلح دوامدار در
افغانستان پنداشته میشود.
پس از تشکیل دولت جدید در افغانستان ،مقامهای پاکستانی به افغانستان سفر نمودند و رییس
جمهور اشرف غنی را نیز به سفر ب ه اسالمآباد دعوت نمودند که از سوی وی نیز پذیرفته شد
و به این کشور سفر نمود .هردو کشور با این دید و بازدیدهایشان ،در تالش اند که روابط
تنشزای یک دههی اخیرشان را بهبود بخشند .افغانستان و پاکستان ،هرد و به بیثباتسازی
ی همدیگرشان را به حمایت
منطقه متهم هستند .از سوی دیگر ،کابل و اسالمآباد ،با بیاعتماد 

از طالبان افغانستان در جنگهای مرزی میان هردو کشور متهم میکنند .هفتهی گذشته،
پنتاگو ن با انتشار گزارشی مبنی بر اینکه پاکستان به بیثباتسازی افغانستان ادامه میدهد،
آتش این اتهامزنیها را بیشتر شعلهور کرد .اما نباید فراموش کرد که پاکستان ،از جملهی
سه کشوری است که رژیم طالبان ( )2001-1996را پیش از آنکه در پایان سال  ،2001با
مداخلهی نظامی امریکا از قدرت کنار رود ،به رسمیت شناخته بود .در زمان حکومت آقای
کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان ،روابط میان کابل و اسالمآباد به تیرگی گراییده بود،
مقامهای هردو کشو ر همدیگرشان را برای حفظ منافعشان به حمایت از طالبان در خاک
همدیگ ر متهم میکردند .اما ارتش پاکستان بهطور واض ح به داشتن روابط نزدیک و به عنوان
حامی گروه طالبا ن شناخته میشود .آقای غنی ،بر اساس همین واقعیت پس از آنکه به قدرت
دست یافت ،به کشورهای عربستان سعودی و چین سفر نمود .او ،بر میزان تأثیرگذاری و
نفوذی که این دو کشور بر حکومت پاکستان دارند ،تأکید کرد ،تا بر اسالمآباد فشار بیاورند که
طالبان را برای مذاکرهی صلح با دولت کابل ترغیب نماید .باید منتظر بود که این تالشها
برای از میان برداشتن مانع طالب چقدر فرصت را فراهم کرده میتوانند .نیروهای ناتو در مدت
سیزدهسال قادر نشدند خار طالبان را از سد راه افغانستان بردارند.

انتظار مردم از پیامد توافقنامهی امنیتی با امریکا
بشیر یاوری

مجلس نمایندگان دیروز در جلسهی عمومی خویش توافقنامهی امنیتی با امریکا و ناتو (پیمان
اتالنتیک شمالی) را به اتفاق آرا تصویب کرد و از  157نمایندهی حاضر 5 ،نماینده به این
موافقتنامه رای رد دادند و سه نفر رای ممتنع 152 ،نماینده به این موافقتنامه رای مثبت دادند .از
دو سال قبل که بحثها و رایزنیها در مورد امضای توافقنامه با امریکا مطرح شد ،تالشهایی از
طرف طالبان و جریانهای افراطی مذهبی و کشورهای همسایه در مخالفت به امضای این پیمان
صورت گرفتند و امضای پیمان را تسلط امریکا بر افغانستان و و مخالفت با اسالم تلقی کردند.
حامد کرزی که امضای پیمان امنیتی با امریکا را مشروط به رای مردم کرده بود ،لویه جرگه را
برای نظرخواهی از مردم دایر کرد .نمایندگان مردم در لویه جرگه به امضای آنتوسط دولت رای
مثبت دادند .بعد از آن حامد کرزی تا پایان دورهی زمامداری خویش از امضای آن خودداری کرد
و گفت ،در صورتی با امضای پیمان امنیتی با امریکا موافقت دارد و آن را امضا میکند که امریکا
تضمین کند که از برقراری صلح در افغانستان حمایت میکند .اما رییس جمهور محمد اشرف غنی
آنگون ه که در جریان پیکارهای انتخاباتی خویش گفته بود که در اولین روزهای ریاست جمهوری
خویش موافقتنامهی امنیتی را امضا میکند ،یک روز پس از تحلیفش این موافقتنامه بهامضا
رساند .به تاریخ  5عقرب متن موافقتنامه با امریکا به پارلمان فرستاده شد کهنمایندگان آن را
بررسی نمایند .بعد از  25روز ،با وجود تالشها برای به چالش کشیدن آن ،اکثریت نمایندگان آن
را مورد تأیید قرار دادند.
بر اساس این موافقتنامه ،بخشی از نیروهای نظامی امریکا در افغانستان میمانند و در زمینههای
آموزشهای نظامی و مشاورهدهی با نیرویهای نظامی افغانستان همکاری میکنند و امریکا
اجازه دارد که از میدانهای بگرام ،کابل ،قندهار ،شیندند ،مزار شریف و شوراب هلمند و از بنادر
تورخم ،اسپین بولدک ،تورغندی ،حیرتان و شیرخان برای ورود و خروج استفاده کند .مفاد مهم این
موافقتنامه برای افغانستان این است که امریکا در مسایل امینتی با افغانستان همکاری مینماید و
هرگاه با کدام تهدید امینتی مواجه شود ،از متحدش (افغانستان) دفاع میکند.
مردم و اعضای مجلس بهخاطری از توافقنامهی امنیتی با امریکا حمایت کردند که این پیمان
باعث میشود ،همکاری امنیتی امریکا با افغانستان ادامهیابد و امریکا مکلف است که بر اساس
تعهداتی که مینماید ،افغانستان را در برابر تهدیدهای امنیتییاری رساند و از قدرتیابی طالبان
و سایر گروههای تروریستی جلوگیری کند .این پیمان باعث میشود که افغانستان بعد از خروج
نیروهای ائتالف مبارزه با تروریزم و ختم مأموریت جنگی امریکا،تنها نماند و بار دیگربه مکان
امنی برای گروهای تروریستی مانند القاعده و طالبان مبدل نشود .دولت و مردم افغانستان با این

امیدواری و توجیه بر موافقتنامهی امنیتی با امریکامهر تأیید گذاشتند .حاال نوبتایاالت متحده
است که دولت افغانستان را از نظر سیاسی و نظامی برای مبارزهی موفقانه و تضعیف طالبان و
سایر گروههای تروریستی حمایت کند .در بعد سیاسی امریکا میتواند از نفوذ سیاسی خویش
بر پاکستان استفاده کند و دولت پاکستان را وادار کند که حمایتهای سیاسی و نظامی خویش
را از طالبان قطع کند و پناهگاهها و مراکز تربیهی تروریستان را که در خاک پاکستان میباشند،
از بین ببر د و فعالیت آنها را متوقف سازد .در بعد نظامی نیروهای افغانستان را برای سرکوبی
و حمالت تهدید کنندهی گروههای تروریستی حمایت کند .آنچه از کارکرد مأموریت نظامی
ایاالت متحده در خصوص مبارزه با تروریزم در سیزده سال گذشته معلوم میشود ،این واقعیت
است که ایاالت متحده با در نظر گرفتن تحمل تحلفات و هزینهی مالیای که برای مبارزه
با تروریزم نموده بود ،در زمینهی مبارزه با تروریزم در افغانستان موفق نبوده است و با رویکرد
محافظهکارانهای که اتخاذ کرد ،نتوانستطالبان و گروههای تروریستی دیگر را تضعیف کند و
اکنون که امریکا و ائتالف مبارزه با تروریزم در پایان مأموریت خویش قرار دارند ،خطر قدرتیابی
مجدد این گروهها متصور است .انتظار مردم مردم افغانستان این است که امریکا و دولت
افغانستان با امضای موافقتنامهی امنیتی صادقانه در زمینهی مبارزهی مشترک برای جلوگیری
از قدرتگیری مجدد تروریسم در افغانستان عمل کند و حاصل پیمان امنیتی ده سالهی امریکا
با افغانستان ،تقویت پایههای امنیت و نظام سیاسی وشکست کامل طالبان و سایر گروههای
تروریستی در افغانستان باشد.

در مملکت ما خیلی چیزها نیستند که باید باشند و خیلی
چیزها هستند که نباید باشند؛ اما خوب میکنند که هستند؛
یعنی برو بمیر که تحمل دیدنشان را نداری .مثال ما به
«گنجینهی نهان»ی ضرورت داریم که تاریکیهای تاریخ
ما را روشن کند .این گنجینه هست؛ اما نهان است و اگر
نهان نمیبود ،آن را نهان نمیگفتند .این از این .اما از
جملهی چیزهایی که نباید باشند ،اما هستند ،یکی همین
موی
موی فراوان در دماغ آدم است .نه ،نه ،شوخی میکنمِ .
ِ
دماغ کارکرد صحی سایکالیجکال و فیزیالوجیکال دارد .آها،
یادم آمد .این دو تا «کال» را که گفتم یادم آمد .از چیزهایی
که نباید باشند و هستند ،یکی همین مانع زبانی میان آدمها
و روشنفکران است .نگران نشوید .منظورم را شرح میدهم:
روشنفکران چراغ جامعه اند .در این نزاعی نیست .اما این
چراغها گاهی به اقتضای روشنفکری ناگزیر میشوند به
زبانی سخن بگویند که مردم را گیج میکنند .البته به
اختیار خودشان نیست که چنان سخن بگویند .اقتضای
روشنفکری است .من که آدم بیکار و بیکارهای هستم،
معموال در این باره تشویش میکنم که آن خدمتی که تا
کنون برای ملت خود کردهام چیست و در کمال شرمندگی
درمییابم که هنوز هیچ خدمتی نکردهام .از این پس تصمیم
گرفتم به حیث «مترجم» میان مردم و روشنفکران کار کنم
و البته از این بابت از هیچ کسی توقع پاداش مالی (حتا در
حد وام کابل بانک) هم ندارم .از همین حاال شروع میکنم:
اندرکنش متنازعانهی «عامل»های
سخن روشنفکر :در
ِ
انسانی این «امکان» به روی هستی کنشگران باز است که
به دایرهی خون-در-سیما-آشکاره فروافتند.
ترجمه :اگر آدمها با هم جنگ کنند ،امکان دارد سر و
رویشان خونآلود شود.
سخن روشنفکر :از منظر اپیستمولوژیک ،میان تقلیل
یافتن وجودی من در مالل -در بازهی زمانی هفتهای که
ِ
هستی انضمامی مرا درمینوردد،
امروز
چه
ن
آ
و
گذشت-
ِ
نوعی «این همانی ِ» مشبوع برقرار است.
ترجمه :امروز هم مثل هفتهی گذشته خستهام.
البته این دو مورد آسانتر بودند .میدانید که ترجمه از یک
زبان به زبان دیگر کار سختی است و ترجمه از یک زبان
به خود همان زبان ،کاری بهمراتب سختتر است .امیدوارم
دوستان عزیزی که در این زمینه تجربه دارند ،مرا کمک
کنند.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Asad Kosha

الف :شاخصهی جیواکونومیک ،جیوپولیتک و
جیواستراتژیک افغانستان ،این سرزمین را از ازمنهی
دور در کانون توجه جهانگشایان قرار داده است.
اهمیت جیواستراتژیک این کشور اما پس از جنگ سرد
کماکان از چشم قدرت بینالمللی افتاده و در کانون توجه
همسایههای همکیش و دیگر کشورهای منطقه قرار گرفت .اما پس از یازدهم سپتامبر
و حضور سرمایهداری غرب به رهبری امریکا در این کشور ،افغانستان بار دیگر از اهمیت
جیواستراتژیکی در منطقه برخوردار شد .حضور سرمایهداری غرب در افغانستانِ امروزی
از این منظر ،نوعی حضور نظامی ،سیاسی و فرهنگی سرمایهداری در جغرافیایی است که
در گذشته از اهمیت استراتژیکی چون «جادهی ابریشم»« ،کانون تقاطع»« ،دروازهی
آسیای مرکزی»« ،دروازهی هند و آبهای گرم» و «قلب آسیا» برخوردار بود.
ب :چنانچه امروزه حضور سیاسی و فرهنگی سرمایهداری غرب در افغانستان حضور
استراتژیک است ،سرمایهگذاریهای کشورهای همسایه نیز بیرون از تداوم حضور
استراتژیک و سیاسی در این سرزمین نیست .در این گیرودار اما ،آنچه انگیزهی اساسی
و خواست تاریخی سرمایهداری را شکل میدهد ،نوعی توجه و خواست استراتژیک و
اکونومیکی است که خدایان سرمایه و قدرت در افغانستان دنبال میکنند.
ج :از اینرو و با توجه به اهمیت استراتژیک افغانستان ،مدرسهسازیهای ایران،
دانشگاهسازی امریکا و مدرسهسازی عربستان سعودی در یک نگاه تاریخی نوعی
تداوم حضور سیاسی و استراتژیکی در این سرزمین است .این ایده که مدرسهی
«خاتمالنبین» محسنی بریده و از خواست جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه عمل
میکند و در تدوین متون درسی نگاه ملی به وقایع تاریخی دارد ،از بیخ غلط و بیاساس
است .چنانچه دانشگاه افغان-امریکایی در این سرزمین نوعی دستگاه آگاهیساز
ایدیولوژیک سرمایهداری غرب است ،مدرسهسازیهای عربستان و ایران نیز گونهای
سرمایهگذاریهای سیاسی و استراتژیکی است که سیاستهای خارجی و اقتصادی آنها
را در جغرافیایی بهنام افغانستان دنبال میکند.
د :این توجیه که ایجاد مدرسهها در افغانستان ،ما را از زیر یوغ مدارس دیوبندی و قُمی
رها میکند ،امری است بعید و شعارگونه .برخالف این توجیه ،مدرسههای کابلی ،هراتی،
مزاری به لحاظ ماهیت هیچگونه تفاوت محتوایی با مدارس ایرانی و مصری ندارند .بر
این اساس ،تولیدات فکری مدارس در افغانستان بیشتر از آنکه بر محور نیازهای
تاریخی و سیاسی افغانستان تولید گردند ،از آبشخورهای قُم ،االزهر و دیوبند مایه
میگیرند .و در نتیجه حضور چنین مدارس بیش از آنکه مرکز زایش فکری مرکززدا
( )decentralizeباشد ،نوعی تداوم حضور فرهنگی-سیاسی آنها است .مدارس
دینی به مثابه یک دستگاه کلی نوعی دستگاه آگاهی کاذبسازی و در کلیت محتوایی
مصرف مصرفگران و
ِ
خود گونهای «صنعت فرهنگسازی» است که تولیداتش را برای
به منظور فریب ایدیولوژیک و کسب سود و تداوم حضور سیاسی تولید میکند.


Ahmad Wali Massoud

گذار از «سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن ِ»
Divide and Rule
سياست «تفرقه بيانداز و حكومت كن» از سياستهاى
معروف جهـان ميباشد و بيشتر در عرف و سنت سياسى
انگليسهـا متمايز ميشود؛ چنانچه با استفاده از هـمين پاليسى توانستند سيطرهى خود
را از يك جزيرهى كوچك تا به سرزمينى كه آفتاب غروب نداشت ،پهـن نمايند .گرچه
تا هـنوز اين يك سياست مسلط در جهـان ميباشد ،اما به شيوههاى متفاوت.
اين سياست در افغانستان نيز از پاليسىهاى متداول و به ارث مانده از استعمار بريتانيا،
مورد استفادهى حكام بوده است ،كه چون با سنت سياسى قبيلهاى هـمدست گرديد
و به مصرف داخلى ميان اقوام رسيد و با غيرانسانىترين شيوه بهكار رفت ،باعث
تلخكامىهاى مردم و ناكامىهاى تاريخى كشور گرديد.
رقابت ميان نخبگانى از آغاز تأسيس افغانستان تا حكومتدارى آقاى كرزى ،نمونههاى
بارز هـمين «سياست تفرقه انداز و حكومت كن» بوده است كه وقت ،انرژى و
فرصتهـاى كشور را بهباد داد و هـيچگاهـى هـم نه مملكت استقرار پيدا كرد و نه هـم
آبى در دل مردم گرم شد.
اكنون محورىترين مسئوليت و مأموريت تاريخى دولت وحدت ملى دقيق ًا در هـمين
نهـفته است كه چگونه مرحلهى گذار را با عبور از اين سياست تباهكن به سياست جديد
انسانى ،موفق ميگرداند .آغاز و انجام پيروزى اين دولت به هـمين يك شعار سياسى
بستگى عام و تام دارد .اين يعنى مهـمترين اولويت نسبت به امنيت ،اقتصاد ،روابط
خارجى و ...كه بهآسانى ميتواند كشور را بكُ شد يا هـم بكشد.
اينجاست كه احساس ملى ،تفكر ملى و عملكرد ملى ،در راستاى رسيدن به وحدت ملى
واقعى تولد ميشود و با هـمگرايى در هـمين مسير ،تحول رونما ميگردد .با درك چنين
چشمانداز است كه رسالت رهـبرى دولت وحدت ملى در ترازوى قضاوت مردم و تاريخ
مورد ارزيابى قرار خواهـد گرفت.
رهـبران دولت وحدت ملى قطع ًا متوجه اند كه اولين قربانى يك سياست تفرقه انداز،
خودشان خواهـند بود ،بحران برخواهـد گشت و اميد مردم مهـر خواهـد خورد.
حضور چشمگير مردم در كمپاينهاى انتخاباتى ،اوج نيازمندىهاى مردم را در يك
شرایط خاص به نمايش گذاشت تا دلبستگى به خود كانديدان و برنامههايشان،
چنانچه تفاوت فاحش ميزان اشتراك مردم در دو دور كمپاينها ،گواه روشن ميباشد.
پس بر رهـبران دولت وحدت ملى است تا شرایط ،فرصت و جايگاه خودشان را عميق ًا
درك نمايند؛ چون مسئلهى
بود و نبود وطن ميباشد.


آصف مهاجر

حرف زدن از دین و چیستی آن دشوار است؛ چون دین بر
مبنای تجربهای استوار است که از تجارب دیگر میتواند
متفاوت باشد .این پرسش مطرح میشود که دین چه
ظرفیتی دارد که هرکس در ظرف آن قرار گرفت ،برداشت
و قرائت خاصی از آن میگیرد .به عبارت دیگر ،فهم افراد از دین و داشتههای آن
متفاوت و متکثر است .ایمان که اصل ذاتی دین باید شمرده شود ،اگر محض باشد ،یعنی
بدون قوای عقالنی ،فرد مؤمن را یک قسم بار میآورد ،اگر ایمان پشتوانهی عقالنی
داشته باشد ،تجربهی دینداری به گونهی دیگری رقم خواهد خورد .در این میان ،اگر
ال شکل
باورهای دینی توأم با گرایشهای عرفانی باشند ،دنیای دیندار و مؤمن کام ً
متفاوت را به خود میگیرد .واقع ًا تجربهی دینی چیست؟

استفاده نادرست از موبایل

چه بالیی بر سر گردن میآورد؟

ش تازه نشان م یدهد که سر خم
نتایج یک پژوه 
کردن و نگاه کردن به پایین ب رای کار کردن با
تیلفون همراه ،معادل وزنهی  27کیلوگرامی روی
گردن شما نیرو وارد م یکند .این نیرو مشابه این
است که یک مورچهخوار غولپیکر یا چهار توپ
بزرگ بولینگ از گردنتان آویزان شده باشد؛ تازه شما
چندین بار در روز دارید این کار را انجام م یدهید.
ما انسانهای امروزی بهطور متوسط حدود  4ساعت
از شبانهروز را به پایین نگاه م یکنیم تا موبایل خود
را چک کنیم یا چیزی را بخوانیم .این کار معادل
 1400ساعت فشار اضافی در سال روی ستون فق رات
گردنی (بخشی از گردن که درست باالی شانهها
ش جدید نشان م یدهد
قرار دارد) است .یک پژوه 
که هر وقت این کار را انجام م یدهیم ،معادل وزن
 27کیلوگرام نیرو به گردنهای خود وارد م یکنیم.
این مقدار نیرو با وزن  4توپ بولینگ یا یک کودک
هشتساله ب رابری م یکند .از همه بدتر اینکه هنوز
نم یدانیم تأثی رات درازمدت این کار چه خواهد بود.
این پژوهش به رهبری کنت هانس راج ،جراح ارشد
ستون فق رات و ارتوپیدی در مرکز توانبخشی و
جراحی نخاع نیویورک انجام شد که از مدل سهبعدی

ستون فق رات ب رای اندازهگیری تأثی رات کشش ثابت
سر به سمت پایین ب رای چک کردن تیلفون همراه
استفاده کرده بود .به دلیل اینکه سر با وزن 5.5
کیلوگرام بسیار سنگین است ،وقتیکه ب رای مدت
طوالنی به پایین نگاه م یکنیم ،گشتاور زیادی روی
گردن اعمال م یکنیم .گروه هانس راج ب رای نمایش
شهودی اثر این گشتاور ،آن را با آویزان کردن وزنهای
از گردن شبی هسازی کرد و با نتایج غیرمنتظرهای
روبهرو شد.
Surgical
ژورنال
در
هانس راج
Technology
International
گزارش م یدهد« :وقتی که سر به سمت جلو خم
م یشود ،این نیروها ب رای  15درجه شیب به اندازهی
 12کیلوگرام ،ب رای  30درجه به اندازهی  18کیلوگرام،
در  45درجه به اندازهی  22کیلوگرام و در  60درجه،
 27کیلوگرام خواهند بود .وقتی که زاویهی سر
روبهجلو تغییر م یکند ،وزن مشاهده شده توسط
ستون فق رات به می زان چشمگیری افزایش م ییابد.
این فشارها ممکن است منجر به سایش ،پاره شدن
و آسیب گردن شده و حتا شاید هم به جراحی ختم
شود».

اما این بدان معنا نیست که تیلفون خود را به بیرون
از پنجره پرتاب و استفاده از ابزارهای الکترونیکی
را ب رای همیشه فراموش کنید ،فقط کافی است
نترسید و بر خود مسلط باشید .یک فیزیوتراپ اهل
سیدنی بهنام تیمر سابت م یگوید که درد گردن
عالوه بر استفاده از تیلفون همراه ،م یتواند بهخاطر
مجموعهای از عوامل ،همچون سن ،جنسیت ،نوع
کار و استرسها هم باشد.
ً
او م یگوید« :از یک چشمانداز مطلقا فیزیکی،
یافتههای پژوهش اخیر منطقی به نظر م یرسند ،ولی
حال م یدانیم که درد چندبعدی است .مجموعهی رو
به افزایشی از دادهها در مورد اختاللهای ژنتیکی،
ویژگ یهای رفتاری و احوال شخصی و همچنین
محیط فیزیکی وجود دارند که ارتباطشان با درد
گردن کشف شده است».
هانس راج اذعان م یکند که منطقی نیست انتظار
داشته باشیم همهی مردم گوش یهایشان را کنار
بگذارند تا ستون فق راتشان را نجات دهند ،ولی
م یگوید که صرف آگاهی از مشکل و تالش ب رای
اصالح نحوهی در دست گرفتن گوشی ،م یتواند در
درازمدت مفید باشد( .خبر آنالین)

شیر مادر حتا سلولهای بنیادی هم دارد
م یدانیم که شیر مادر سرشار از مواد خوب است،
ی سلولهای بنیادی
ولی آیا م یتواند در بردارنده 
هم باشد و آنها را به کودکان منتقل کند؟ شواهد
اولی هی یک تحقیق نشان م یدهند که این موضوع
در مورد موشها صادق است و م یتوان حدس زد که
در انسانها هم به همین صورت باشد.
سلولهای بنیادین توانایی غیرمعمولی ب رای بازتولید
خودشان دارند و م یتوانند به خیلی از اندامها تبدیل
شوند .منابع متعددی از سلولهای بنیادی ب رای
استفادهی درمانی تولید شدهاند که رویان ،خون بند
ناف و بافتهای بالغ در زمرهی آنها هستند .به
گزارش نیوساینتیست ،هفت سال پیش کشف شده
بود که شیر مادر در انسان هم حاوی نوعی سلول
بنیادی است .سوال این است که آیا این سلولها کار
مفیدی هم ب رای نوزادان انجام م یدهند ،یا اینکه
به شکلی اجتنابناپذیر در شیر مادر نشت کردهاند.
جدیدترین یافتهها که بهتازگی در همنشست
(سمپوزیوم) ملی شیر مادر در لندن ارائه شد ،نشان
م یدهد که دستکم در موشها ،سلولهای بنیادین
شیر مادر از شکم فرزند به خون او راه پیدا م یکنند
و بعدها در زندگی آنها نقشی کلیدی ایفا م یکنند.
فوتینی هاسیوتو از دانشگاه وسترن استرالیا و
همکارانش ،ب رای نشان دادن این امر ،ابتدا یک موش
اصالحشدهی ژنتیکی خلق کردند که سلولهایش
حاوی ژنی بهنام  tdTomatoهستند که زیر
نور فلورسنت بهرنگ سرخ دیده م یشود.
موشهای مادهی حاوی این ژن ،جفتگیری کرده
و باردار م یشدند؛ اما بعد از تولد فرزند ،پژوهشگران
موشهای نوزاد را عوض کرده و نوزادان تغیی رنیافتهی
ژنتیکی را ب رای شیر دادن به آنها م یسپردند .در
نتیجه ه رنوع سلول سرخی که در نوزادان مشاهده

شده باشد ،باید از طریق شیر به آن منتقل شده باشد.
وقتی این نوزادان به سن بلوغ رسیدند ،سلولهای
سرخ در خون و بسیاری از بافتهای دیگر بدن
آنها یافت شده که مغز ،غدهی تیموس ،لوزالمعده،
کبد ،طحال و گرده هم از آن جمله بودند .عالوه
ب رآن ،گروه هاسیوتو با استفاده از روشهای دیگر
دریافتند که سلولهای بنیادین در سلولهای بالغ
هم مشاهده م یشوند .ب رای مثال ،سلولهای بنیادین
مغز خصوصیات نیورونها را داشتند ،آنهایی که
در کبد بودند ،پروتین آلبومین کبد را م یساختند و
آنهایی که در پانق راس بودند ،انسولین م یساختند.
او م یگوید« :به نظر م یرسد که این سلولهای
بنیادی ترکیب شده و به سلولهای کاربردی اندامها
تبدیل م یشوند» .آیا م یتوان گفت که سلولهای
بنیادین فقط در رشد معمولی نقش دارند ،یا اینکه
مث ً
ال به فرزندان هم کمک م یکنند که بتوانند
سلولها و پروتی نهای مادرشان را تحمل کنند و
تزا به شیر مادر را کاهش
خطر واکنش حساسی 
دهند .هاسیوتو م یگوید« :اینجا به نظر م یرسد که

برخی مزایای تکاملی وجود داشته باشند .این یافته
که سلولهای بنیادی شیر مادر م یتوانند بافتهای
متفاوت را بسازند ،احتما ًال آنها را ب رای کاربردهای
درمانی مناسب م یسازد».
کریس میسون از یونیورسیتی کالج لندن م یگوید:
«اگر این سلولهای فریبنده کاربردی هم باشند،
م یتوانند انتخابی ناب ب رای آیندهی روشهای
درمانی با استفاده از سلولهای بنیادین باشند».
به نظر م یرسد که سلولهای بنیادین شیر مادر،
ظرفیت کمتری ب رای تقسیم سلولی نسبت به
سلولهای بنیادین جنینی داشته باشند؛ اما این
درواقع چیز خوبی است .ب رای مثال ،زمانی که این
سلولها به موشها تزریق م یشوند ،تومور تشکیل
نم یدهند و در نتیجه اگر ب رای درمان افراد بهکار
برده شوند ،احتمال کمتری دارد که منجر به سرطان
شوند.
هاسیوتو اشاره م یکند که این نوع آزمایش را
نم یتوان در انسانها انجام داد؛ اما او قصد دارد در
میمونها این کار را تکرار کند( .خبر آنالین)

7

دوشنبه 3قوس1393 ،سال سوم شماره 717

مسي جاودانه شد!

مسي با زدن سه گول در ديدار شنبه شب مقابل سويا ،به
بهترين گولزن تاريخ الليگا تبديل شد.
نوکمپ 22 ،نوامبر  .2014هفتهی دوازدهم اللیگا .بارسا
سه یک از میهمان خود سویا پیش است .دقیقهی 71
مسابقه ...کاپیتان ژاوی توپ را به مسی م یرساند .حرکت
او به قلب خط دفاعی حریف ،آنها را بههم م یریزد .لیو به
سمت چپ خود پاس م یدهد .نیمار با پاسی عرضی توپ
را زمینی به دهانهی دروازهی سویا م یفرستد .بی شتر از
آنکه سوارز ب رای زدن اولین گولش با لباس بارسا انگیزه
داشته باشد ،این مسی است که با تکلی بلند به هم راه
توپ وارد دروازه م یشود تا س رانجام اعجوبهی آرجانتینی
بارسا در دوصد و هشتاد و نهمین بازیاش ب رای این
تیم ،رکورد  59سالهی لیگا را بشکند و باالتر از مهاجم
افسانهای بیلبائو ،برترین گولزن تاریخ بازیهای باشگاهی
اسپانیا لقب گیرد.
این گول اعجوبه یکی بی شتر از  251گولی است که
تلمو زارا در  278بازی ب رای بیلبائو به ثمر رسانده بود .در
این لحظهی بهیاد ماندنی که معلوم نیست چند دههی
دیگر مانندش خلق خواهد شد ،همتیم یهای او در بارسا

آقای گول تاریخ اللیگا را روی دست بلند کردند تا اینگونه
جشن مختصری در لحظه ب رای این نابغهی  27ساله
بگی رند .با وجود عددی که سن رکورددار جدید گولزنی در
لیگا را نشان م یدهد ،پس باید همچنان تع داد گولهای
شماره  10را بشماریم و هروقت خودش خسته شد و از
گولزنی دست کشید ،بنشینیم و مرور کنیم اتفاقات بزرگ
و تاریخی را که آنقدر پشت سرهم و زیاد رقم زده که شاید
به اندازهی کافی فرصت لذت بردن ب رایمان نبوده.
رکوردشکنی لیو البته یک اتفاق ساده و معمول نیست.
مسی اولین بار در فصل  2004-05و در بازی بارسا
مقابل آلباسته موفق شد ب رای آب یاناریها گولزنی کند
و این یعنی ده فصل استم رار حضور و درخشش در
ترکیب تیمی پرستارهی به بزرگی بارسا .شاید آن موقع
با وجود آنکه مسی  17سال و  10ماه و  7روز بی شتر
نداشت ،تصور ف رارسیدن روزی که تع داد گولهای لیو
از  251گول زده ف راتر رود ،غی رممکن به نظر م یرسید؛
اما فوق ستارهای چون او زاده شده ب رای خلق چنین
لحظاتی .وقایعی که ب یشک از پس هیچ فوتبالیست
دیگری ب رنم یآمد و ب هراستی که او برگزیده شده تا همهی

عذرخواهيمورينيوازهوادارانچلسي

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،از هواداران
تيمش به دليل انتقاد اخيرش از آنها،
عذرخواهي کرد .مربی پ رتگالی بعد از پیروزی
 1-2تیمش مقابل کویینزپارک رنجرز ،با اب راز
نارضایتی از جو ورزشگاه استمفوردبریج ،اعالم
کرده بود که احساس م یکند تیمش در
ورزشگاه خالی بازی م یکند.
اما در دیدار روز جمعه مقابل وست بروم،
هواداران چلسی جو خوبی در ورزشگاه ایجاد

کردند و این باعث شد تا مورینیو بهخاطر
صحب تهای قبل یاش عذرخواهی کند« :جو
خیلی بهتری داشتیم .قصد مقایسه ندارم و
نم یخواهم بار دیگر در این مورد صحبت
کنم .باشگاه به من حقوق م یدهد که در
دیدارهایمان به پیروزی برسیم؛ بهخاطر اینکه
مرب یگری کنم؛ نه اینکه از هواداران انتقاد کنم.
بهخاطر صحب تهای چند هفته قبلم ،متأسفم.
تفاوت جو دو دیدار واقعا فوقالعاده بود».



آلگري :پوگبا قدرتمندترين
هافبک دنيا ميشود

ماسيميليانو آلگري ،سرمربي يوونتوس ،پس از
پيروزي  0-3مقابل التزيو ،عملکرد پل پوگبا،
ستارهی فرانسوي تيمش را مورد ستايش قرار
داد .پوگبا در دیدار جمعه شب دو گول زد تا
به همراه تکگول تبس ،بیانکونری به یک
پیروزی باارزش دست پی دا کند .با این پیروزی،
آمار دیدارهای بدون شکست یووه مقابل التزیو
به  20رسید.
آلگری به خب رنگاران گفت« :پوگبا بازی
فوقالعادهای را پشت سر گذاشت؛ اما او این
کیفیت را دارد که بهتر شود؛ قدرتمندترین
هافبک دنیا .او در دفاع و حمله با ضرباهنگ
مناسب حرکت م یکرد .این بهترین نمایش او
در این فصل بود .تیم هم خوب کار کرد .وقتی
الزم بود ،بهخوبی دفاع کردیم و فکر م یکنم

با پاسهای خوب ،حرکات خوبی به نمایش
گذاشتیم.
در نیمهی اول کمی به مشکل خوردیم و
پاسهای اشتباه زیادی داشتیم اما توانستیم آن
را جب ران کنیم .پیروزی در این دیدار دشوار ،در
مقابل حریفی سرسخت مانند التزیو در ورزشگاه
المپیکو ،بسیار مهم بود؛به ویژه اینکه رم هم
بازیاش را با پیروزی پشت سر گذاشته بود».
آلگری همچنین در مورد بازگشت پی رلو به
ی گفت« :پی رلو  10روز با ما تمرین
ترکیب اصل 
نکرده بود؛ اما نمایش فوقالعادهای داشت و
وقتی یک بازیکن اضافه بین خط دفاعی و
خط میانی داشتیم ،طبیعی است که او فضای
بی شتری داشت و م یتوانست پاسهای بهتری
بدهد».



پيگريني:
اميدوارم مقابل بايرن اشتباه نکنيم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي،
پس از پيروزي  1-2تيمش مقابل سوانسي،
نمايش يحيي توره ،ستارهی ساحل عاجي
تيمش را مورد ستايش قرار داد .در این دیدار
ابتدا سوانسی با گول ویلفرد بونی پیش
افتاد؛ اما استوان یووتیچ و یحیی توره با زدن
دو گول ،سه امتیاز را نصیب آب یها کردند.
پیگرینی به خبرنگاران گفت« :او خسته بود؛
اما این شخصیت و تعهد را داشت که تا
پایان بازی کند .فکر م یکنم او خیلی خوب
بازی کرد .ب رای یحیی ممکن نیست که
به اندازهی فصل قبل گول بزند؛ اما مهم
است که او خیلی خوب بازی م یکند .فکر

م یکنم او در این دیدار خیلی خوب بود .فکر
م یکنم گولزنی ب رای او همیشه مهم است؛
اما فکر م یکنم او امروز خیلی خوب بازی
کرد .ما به او اعتماد داشتیم که م یتواند تا
پایان بازی کند .ما مقابل یک تیم خوب،
موقعی تهای گولزنی زیادی ایجاد کردیم.
ما باید امتیازهای بی شتری به دست بیاوریم.
تا پایان دسامبر 21 ،امتیاز دیگر داریم و مهم
است که هرچقدر که م یتوانیم ،امتیاز کسب
کنیم .با این پیروزی ،بهتر به استقبال دیدار
مقابل بایرن م یرویم .ما هر روز در تمرینات
روی دفاع کردن کار م یکنیم و امیدوارم
سهشنبه اشتباهات امروز را تکرار نکنیم».

رکوردهای گولزنی را بهنام خود ثبت کند .رکورددار گولزنی
در یک سال میالدی ،در یک تیم  115ساله ،در یک لیگ
بزرگ و از همه مهمتر ،در بزرگترین بازی باشگاهی دنیا،
در الکالسیکو.
نه تنها  78,283نفر حاضر در نوکمپ و حتا گومز (داور
دیدار) ،بلکه همهی آنها که  22نوامبر  2014در قید حیات

ونگر :در  80درصد زمان بازي،
تيمبرتربوديم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،پس از شکست  1-2تيمش
مقابل منچستريونايتد ،ادعا کرد که شاگردانش در اين ديدار
 80درصد بر بازي مسلط بودند .در این دیدار توپچ یها
موقعی تهای گولزنی زیادی را ،بهویژه در نیمهی اول ،از دست
دادند تا سرانجام یونایتدها با گولهای کیه رون گیبس (گول به
خودی) و وین رونی به پیروزی برسند .تکگول الیویه ژیرو هم
نتوانست مانع از شکست می زبان بود .این بدترین شروع آرسنال
در لیگ انگلیس در  32سال اخیر بود؛ اما ونگر از نمایش
شاگردانش چندان ناراضی نیست« :این دیداری بود که ما در آن
 80درصد زمان بازی تیم برتر بودیم .ما مقابل منچستریونایتد
در کمتر دیداری تا این اندازه برتر بودیم؛ اما در یکسوم
هجومی به اندازهی کافی مؤثر نبودیم و اشتباهاتی هم در
خط دفاعی داشتیم .دروازهبان آنها (داوید دخیا) بهترین بازیکن
میدان بود .ما موقعی تهایی زیادی داشتیم که م یتوانستیم کار
تیم حریف را یکسره کنیم .وقتی بازی  0-1بود ،ما مالکیت
توپ زیادی در یکسوم حریف داشتیم .موقعی تهای زیادی را
از دست دادیم؛ در حالی که در چنین دیدارهایی باید مؤثر کار
کنید .ما خیلی ناراحتیم .این یک عدم تطابق بین مالکیت
توپ ،فرصتهایمان و نتیجه است».

روني:ميدانستيم
چطور آرسنال را شکست بدهيم

وين روني ،کاپيتان منچستريونايتد ،پس از پيروزي  1-2تيمش
مقابل آرسنال ،اعالم کرد که تيمش م يدانست بهترين راه ب راي
شکست دادن توپچ يها ،استفاده از ضد حمالت است .در دیدار
شنبه شب ،آرسنال یها ب رای دقایق زیادی ب رای بازی مسلط
بودند؛ اما این منچستریونایتد بود که با گول به خودی کیه رون
گیبس پیش افتاد .وین رونی در فاصله  5دقیقه به پایان ،گول
دوم یونایتدها را به ثمر رساند و گول ثانی ههای پایانی ژیرو هم
نتوانست مانع از شکست می زبان شود .رونی به اسکای اسپورتس
گفت« :پیروزی مهمی بود .البته بهویژه در نیمهی اول فشار
زیادی را تحمل کردیم .دروازهبان ما فوقالعاده بود و در نهایت
با دو گول خوب آنها شکست دادیم .بازی متفاوتی بود .آنها
مالکیت توپ را در اختیار داشتند و ما روی ضدحمالت به آنها
ضربه زدیم .این ب رنامهی ما بود .فکر م یکنم خوب کار کردیم
و م یدانستیم که م یتوانیم در ضدحمالت از سرعت رابین
فنپرسی ،دی ماریا و خودم استفاده کنیم .تأثیر این ب رنامه را در
نیمهی دوم دیدیم .فکر م یکنم این نتیجهی فوقالعادهای ب رای
ماست .دو بازیکن خیلی جوان ما ،پدی مک نیر و تیلور بلکت،
در این بازی بزرگ ،عملکرد خوبی داشتند .اگر م یتوانستیم
دروازهیمان را بسته نگهداریم ،دروازهبان و مدافعانمان خیلی
نتیجه اعتماد بهنفس زیادی به ما

خوشحالتر م یشدند .این
م یدهد؛ این پیروزی در زمان مناسبی بهدست آمد».

بودهاند ،تا ابد در ذهن تاریخ خواهند ماند! چرا که نه...
ممکن است تا  50سال دیگر 70 ،سال دیگریا حتا 100
سال دیگر از عصری سخن بگویند و داستان نقل کنند و
بنویسند که ما در آن زیستهایم! و همهی اینها مرهون
هن رنمایی و تاریخسازی اعجوبهای بهنام مسی است؛
شازده کوچولوی قصههای واقعی.

ته وز :در بهترين فصل دوران حرفهاي هستم

کارلوس ته وز ،مهاجم يوونتوس ،پس از به ثمر
رساندن يازدهمين گولش در رقابتهاي اين فصل
سري  Aمقابل التزيو ،اعالم کرد که در بهترين
فرم دوران حرفهاياش قرار دارد .یوونتوس یها شنبه
شب  0-3التزیو را شکست دادند و ته وز در ابتدای
نیمهی دوم ،گول دوم تیمش را به ثمر رساند.
او به خب رنگاران گفت« :من در باشگاه فوقالعادهای
یزنم .از بازی کردن لذت م یبرم و هه تالشم
توپ م 
را در زمین م یکنم .با آنهایی که م یگویند این
بهترین فصل دوران حرفهای من است ،موافقم.

انتظار چنین بازی خوبی را از تیم داشتم؛ اگرچه
این اولین بازی ما بعد از بازیهای ملی بود.
نم یتوانستیم اشتباه دفع هی قبلی را تکرار کنیم».
یوونتوس در دیدار بعدی ،باید در دیدار لیگ قهرمانان
با مالمو بازی کند و ته وز امیدوار است که تیمش
به نتیجهی الزم دست پی دا کند« :ما ابتدا باید با
مالمو بازی کنیم .بعد ببینیم که کجا قرار داریم .باید
همان طور که با پارما و التزیو بازی کردیم ،مقابل
این تیم به می دان برویم .با این سطح بازی ،امکان
ندارد شکست بخوریم».



پوگبا:ميخواهم
ت طوالني در يووه بمانم
براي مد 

پل پوگبا ،ستارهی جوان يوونتوس ،با رد شايعات
انتقالش به ریال مادريد ،تأکيد کرد که م يخواهد
ت طوالني در يوونتوس بماند .پوگبا در
ب راي مد 
پیروزی  0-3شنبه شب تیمش مقابل التزیو ،دو
گول به ثمر رساند تا بیانکونری همچنان با سه
امتیاز ب رتری نسبت به رم ،در صدر جدول سری A
قرار داشته باشد .او به خب رنگاران گفت« :این بهترین
بازی این فصل من بود و امیدوارم به همین ترتیب
ادامه پی دا کند .تنها م یخواهم چیزهای بی شتری
یاد بگیرم و بهتر شوم .به این ترتیب م یتوانم روزی
بهترین بازیکن دنیا شوم» .پوگبا همچنین در مورد

شایع هی پیوستن به باشگاههای دیگ ر گفت« :ریال
باشگاه بزرگی است؛ اما من از بودن در یوونتوس
خیلی راضی هستم و م یخواهم در اینجا به
بازیام ادامه بدهم .امیدوارم ب رای مدتی طوالنی
اینجا بمانم .اینکه م یشنوم باشگاههای زیادی
بهدنبال من هستند ،بسیار خوشحالکنند است؛ اما
من ب رای یوونتوس بازی م یکنم و خوشحالم که
پی راهن بیانکونری را م یپوشم .چرا منچستریونایتد
اجازه داد من بروم؟ باید این سوال را از آنها پرسید.
من قراردادی نداشتم و تصمیم گرفتم که به اینجا
بیایم .اکنون هم راضی هستم».



گوندوگان:شرايطدورتموند
بدتر از اين نميشود

ايلکاي گوندوگان،هافبک بروسيا دورتموند ،معتقد
است که تيمش در بدترين شرايط ممکن قرار دارد.
نایب قهرمان دو فصل اخیر بوندس لیگا جمعه
مقابل پادربورن به تساوی  2-2رسید تا اکنون با 11
امتیاز از  12بازی ،در رتبه پانزدهم جدول قرار داشته
باشند .دورتموند در دیدار دیروز با دو گول از حریفش
پیش بود اما در نهایت به تساوی  2-2رضایت داد؛
اتفاقی که انتقاد شدید گوندوگان از عملکرد تیمش
را به همراه داشت .او به خب رنگاران گفت« :نم یدانم
هیچ تیمی در بوندس لیگا ،نیمهی دومی بدتر از
بازی ما مقابل پادربورن داشته یا نه .ما در نیمهی

اول خوب بودیم و کامال تیم ب رتر می دان .دو گول
زدیم و با شایستگی  0-2پیش افتادیم .البته
م یتوانستیم گولهای بی شتری بزنیم؛ اما این
کار را نکردیم .در نیمهی دوم ،ما گولی دریافت
کردیم که شروعش ،از ضربهی کرنر خودمان بود.
سپس مارکو رویس مصدم شد و بعد از آن ،یک
گول واقعا عجیب دیگر دریافت کردیم .واقعا شرایط
ب رای ما بدتر از این نم یشود .مصدومیت رویس نه
فقط ب رای خودش ،که ب رای همهی ما دشوار است.
امیدوارم او در میان این همه بدشانسی ،کمی هم با
خوششانسی روبهرو شود».
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اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻧ７ﻳﻮاﻟــ！ ３ﻮﻟﻨــ ３ﭘــﻪ ﻣﺮﺳــﺘﻪ ،د ﭘــﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘــ，

ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬﺎﻧــﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی

د ＊ــﻮوﻧ ３او روزﻧــ ３او ﭘﺮﻣﺨﺘــ ，ﻟﭙــﺎره د زﻣﻴﻨــ ３ﺑﺮاﺑــﺮول د

و ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﻤــﻮدن زﻣﻴﻨــﻪ آﻣــﻮزش و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺜــﺎل ﻫــﺎی

ﮐــ７ی دی -د ﻳــﻮه ﭘﻴــﺎوړي اﻣﻨﻴﺘــﻲ ＄ــﻮاک راﻣﻨ％ﺘــﻪ ﮐــﻮل او

دې ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ ＊ﻪ ﺑ５ﻠ／ﻪ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻣﻠــﻲ ﻳﻮواﻟــﻲ ﺣﮑﻮﻣــﺖ د ﻫﻴــﻮاد د ﺛﺒــﺎت او د

＊ــ ３راﺗﻠﻮﻧﮑــ ３ﭘــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ د ﺧﭙــﻞ ﮐﺎر ﭘــﻪ ﻟﻮﻣــ７ۍ اووﻧــ ９ﮐــ３
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