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بخش دوم و پایانیصفحهصفحه 3

دینامیک منازعه ی افعانستان، که عمر طوالنی داشت، بعد از مداخله ی نظامی ایاالت 
متحده ی آمریکا و متحدان آن، به طور گسترده متحول شد. برخالف دهه ی هشتاد و 
اوایل دهه ی نود میالدی که منازعه ی افعانستان از منطق جنگ سرد رنگ می گرفت، 
منازعه ی کنونی افغانستان رنگ قومی-مذهبی نیز به خود گرفته است. جنگ علیه 
تروریسم یک بُعد دیگر به ابعاد پیچیده ی آن افزود و اقتصاد جنگ نه تنها روابط بین 
حاشیه ی روستایی و مرکز شهری را بازتعریف کرد )فیلدان و گوتهند، 2001(، بلکه 
به بسیاری از شورشیان در ادامه ی فعالیت های تخریبی شان نیز کمک کرد. بنا براین، 
مهم است که منازعه ی کنونی و بازیگران آن را به درستی درک کنیم. گفته می شود، 
»نیو طالبان« یا طالبان جدید به عنوان یکی از بازیگران اصلی منازعه ی کنونی، خیلی 
متفاوت و پیچیده تر از طالبانی هستند که در اواخر دهه ی نود میالدی بر این کشور 

حکومت کردند )کالدار، 2012(. اگر چه آن ها )طالبان( به طور گسترده...

جنگ علیه تروریسم: 
اهمیت ثانوی صلح سازی و انسان دوستی در مداخله ی بین المللی
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صفحه 2

مشاور حقوقی اشرف غنی:
نامزدوزیرانامروزبهمجلسمعرفیمیشوند

افتخارآوران ورزش کشور،
 سزاوار تقدیر و زندگی اند

فن آوری
 در سال ۲۰۱5:

 هوشمندتر و 
ترسناک تر

غیبت »وحدت ملی« در کابل

بزکشی بر سر کابینه



اطالعات روز: شماری از سناتوران از افزایش فقر 
و بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده و می گویند 
که حکومت جدید برای رفع این مشکل اقدام های 
از  را یکی  بیکاری  آنان  را روی دست گیرد.  الزم 
تأکید  و  خوانده  کشور  در  نا امنی  افزایش  عوامل 
بوده  افزایش  حال  در  روز به روز  بیکاری  که  دارند 

است.
نشست  در  سنا  کلیم زی، عضو مجلس  حسیب اهلل 
دیروز این مجلس گفت که بیکاری تأثیر مستقیم بر 
امنیت کشور دارد. او افزود که بدون تأمین امنیت، 
پیشرفت در عرصه های معارف، صحت و سایر امور 
 مشکل است. در برخی از موارد گزارش شده است 

که شماری از جوانان به دلیل بیکاری به مخالفان 
مسلح دولت پیوسته اند.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر حدود 
این  از  و  اند  کار  شرایط  واجد  افغان  میلیون  ده   
مجموع، بیش از 4 میلیون آن بیکار هستند. پس از 
نا امنی، بیکاری یکی از چالش های عمده در کشور 
رفع  برای  گذشته  سال   13 در  می شود.  محسوب 
گرفته  روی دست  مفیدی  برنامه های  این مشکل 

نشده اند.
چند ماه پیش، دو جوان به دلیل فقر و بیکاری در 
والیت های غور و بغالن خودشان را به دار آویختند. 
به دنبال آن، یک زن در والیت قندوز، به دلیل فقر، 

9 پسر و 2 دخترش را آتش زد؛ اما مأموران پولیس 
این والیت آنان را از مرگ  نجات دادند. حکومت 
اما  داده،  وعده  بیکاری  و  فقر  کاهش  برای  جدید 

هنوز در این زمینه اقدام عملی نکرده است.
از سوی  دیگر، شماری از اعضای مجلس سنا دیروز 
ابراز  والیت ها  از  شماری  در  ناامنی ها  افزایش  از 
مجلس  این  عضو  اکبری،  گاللی  کردند.  نگرانی 
گفت که در اکثر والیت ها، ناامنی ها افزایش یافته 
است. به گفته ی او، در گذشته دو ولسوالی والیت 
اما حاال یک ولسوالی دیگر  ناامن بودند؛  بدخشان 

نیز نا امن شده است. 
دیگر  عضو  هوتک،  حسن  محمد  آن،  به دنبال 

مصروف  را،  نا امنی  افزایش  عامل  سنا  مجلس 
بودن سران حکومت در کارهای شخصی و سیاسی 
رییس  مسلم یار،  فضل هادی  سپس  کرد.  عنوان 
تأمین  در  دولت  با  را  مردم  همکاری  سنا  مجلس 
امنیت الزم دانست  و از حکومت خواست که برای 

تأمین امنیت تالش کند.
ادامه تأکید کرد که به روز  رییس مجلس سنا در 
برای  امنیتی  نهادهای  مسئوالن  آینده،  سه شنبه 
نا امنی به این مجلس  افزایش  پاسخ  دهی در مورد 
در  حاضر  سناتوران  اکثر  سپس  شوند.  فرا خوانده 
کردند.  تأیید  را  مسلم یار  این سخنان  سنا  مجلس 

در نشست دیروز ٦2 سناتور حاضر بودند.

اطالعات روز: عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی 
نهادهای عدلی  رییس جمهور موجودیت فساد در 
غیر قابل  ملی  وحدت  حکومت  برای  را  قضایی  و 
پذیرش خواند و گفت که در قدم نخست ریشه ی 
از دادستانی کل برچیده می شود. به گفته ی  فساد 
این  در  و  است  قانون  تسلیم  جدید  حکومت  او، 
حکومت، تخطی از قوانین و قانون گریزی پذیرفتنی 

نیست.
یازدهمین  از  تجلیل  مراسم  در  دیروز  محمدی 
کابل،  در  کشور  اساسی  قانون  تصویب  سالگرد 
تخطی از قانون را از عوامل فساد اداری عنوان کرد 

عدم  افغانستان،  اساسی  مشکل  یگانه  که  گفت  و 
اساسی  قانون  که  افزود  او  است.  قانون  حاکمیت 
شهروندان  و  نمی شود  رعایت  درست  کشور  در 
برای حل مشکالت شان بیش تر دنبال واسطه بازی 

هستند.
مدنی  نهادهای  از  که شماری  است  حالی  در  این 
تأکید دارند که در سال های گذشته قانون بیش تر 
مقام های  و  زورمندان  قانون گذاران،  خود  از سوی 
دولتی نقض شده است. محمدی گفت که متأسفانه 
در افغانستان سر خود قانون معامله می شود و برای 
یک  به  قانون پذیری  باید  مشکل،  این  از  عبور 

فرهنگ تبدیل شود.
از  همه  ،  بر  باید  قانون  که  کرد  تأکید  ادامه  در  او 
مجریان قانون گرفته تا زورمندان، مقام های دولتی 
و شهروندان، یک سان تطبیق شود. محمدی افزود 
که اداره ی دادستانی کل بیش از هر نهاد  دیگری 
در معرض اتهام به فساد قرار دارد که در آینده بر 
این  از  فساد  ریشه ی  جمهور،  رییس  حکم  اساس 

اداره برچیده می شود.
نهادهای  در  الزم  اصالحات  بدون  که  افزود  او 
دیگر  در  گسترده  اصالحات  قضایی،  و  عدلی 
تأکید  محمدی  نیست.  ممکن  دولتی  ارگان های 

قبول  قابل  دادستانی کل  کرد که وضعیت کنونی 
می شود:  آورده  اصالحات  اداره   این  در  و  نیست 
و  شده  تمام  خدمت شان  دوره ی  که  »افرادی 
فارغ  کارمندان  جمله  از  غیر مسلکی،  کارمندان 
در  که  افزود  او  می شوند«.  برکنار  وظیفه  از   ،12
فساد  به  متهم  افراد  با  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
عبده،  محمد  آن  به دنبال  می شود.  قانونی  برخورد 
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که 
نشده  رعایت  اساسی  قانون  گذشته  سال های  در 
است. او افزود که حکومت جدید در قسمت نهادینه 

شدن حاکمیت قانون در کشور تالش کند.

اطالعات روز: محمد یوسف کارگر، سر مربی تیم 
ملی فوتبال در حمله ی مردان ناشناس با ضربات 
چاقو زخمی شده است. مردان مسلح پس از حمله 
بر کارگر، موفق به فرار از محل  شده اند. سر مربی 
تیم ملی فوتبال بعد از این حادثه به شفاخانه انتقال 

خوب  صحی اش  وضعیت  حاضر  حال  در  و  داده 
گزارش شده است.

فوتبال  فدراسیون  نشرات  آمر  کاظمی،  علی  سید 
از  گذشته  کارگر شب  آقای  که  است  گفته  دیروز 
مهمانی برگشته و بعد در مقابل در ورودی منزلش 

گرفته  قرار  حمله  مورد  ناشناس  مردان  سوی  از 
با  را  کارگر  آقای  افراد  این  او،  گفته ی  به  است. 
ضربات چاقو از ناحیه ی سر و کمر زخمی کرده اند.

اما  نشده،  مشخص  حمله  این  انگیز ه ی  تا کنون 
شناسایی  خواستار  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 

کارگر  یوسف  جان  به  حمله  عامالن  بازداشت  و 
شده اند. سرمربی تیم ملی ۵1 ساله است و امسال 
به وی لقب مرد بزرگ فوتبال افغانستان از سوی 

فدراسیون فوتبال کشور اعطا شد.

رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
رییس  اختر،  رضوان  جنرال  با  کشور  جمهور 
اداره ی استخبارات پاکستان دیدار کرده است. دفتر 
نشر  با  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  رسانه های 
خبرنامه  ای اعالم کرد که در این دیدار هر دو جانب 

بر مبارزه ی با مشترک با تروریزم تأکید کردند.
ارگ  در  دیدار  این  در  خبرنامه،  این  اساس  بر 
تقویت  مورد  در  جانب  هر دو  جمهوری،  ریاست 
تالش مشترک دو کشور در امر مبارزه با تروریزم 
افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  بر قراری  افراطیت،  و 

پاکستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند.  رییس 
با  گفت و گو  برای  پاکستان  استخبارات  اداره ی 

مقام های حکومتی دیروز وارد کابل شد.
به  اختر  رضوان  سفر  سومین  این  اخیر  ماه  دو  در 
نظامی  مکتب  یک  بر  حمله  از  پس  است.  کابل 

کشور  این  تالش های  ظاهراً  پاکستان،  پشاور  در 
برای مبارزه با تروریزم افزایش یافته است. به روز 
رهبران  هیأت  یک  گذشته  هفته ی  پنج شنبه ی 
برقراری  مورد  در  مذاکره  برای  پاکستان  سیاسی 

صلح و ثبات در کشور نیز وارد کابل شد.

اطالعات روز: اداره ی مستقل ارگان های محلی 
می گوید که روند تعیین ولسواالن جدید این والیت 
در  می شود.  آغاز  به زودی  آزاد  رقابت  طریق  از 
خبرنامه ی ارسالی این اداره به روزنامه ی اطالعات 
جدید  ولسواالن  به زودی  است  قرار  آمده ،  روز 
انجیل،  غوریان، شیندند، کهسان، ادرسکن، گلران، 

اوبه و ُکرخ والیت هرات تعیین شوند. 
واجد  اشخاص  تمام  خبرنامه،  این  اساس  بر 
شرایط ، فورمه های رقابتی را در کابل از کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی و در هرات از دفتر 
ساحه ای این کمیسیون به دست آورند. هم چنان در 
بیک،  متین  عبدالمتین  از  نقل  به  خبرنامه  این 

آمده  محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی  سرپرست 
می  توانند  شرایط  واجد  اشخاص  همه ی  که  است 
در این روند اشتراک کنند و تقرر ولسواالن جدید 
تأخیر   نوع  هیچ  بدون  این والیت  ولسوالی  هشت 
این  خبرنامه ی  در  می گیرد.  صورت  به زودی  و 
محلی  اداره های  در  تغییرات  که  است  آمده  اداره  

روابط  استحکام  و  خدمات  عرضه ی  روند  هرات، 
بین حکومت و مردم این والیت را بهبود می بخشد. 
اشرف غنی چندی پیش در سفرش به هرات بیش 
از 30 مسئول  محلی این والیت را از وظیفه برکنار 
کرد. اما دیروز گزارش شد که برخی از مسئوالن 

برکنار شده، هنوز به کارشان ادامه می دهند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت کنر در 
از کشته شدن 1۸3 شورشی طالب  شرق کشور 
امنیتی  نیروهای  عملیات  در  پاکستانی  و  داخلی 
به  داده اند.  خبر  والیت  این  دانگام  ولسوالی  در 
نتیجه ی  در  تروریستان  تعداد  این  آنان،  گفته ی 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات 
یک ماه گذشته کشته شده اند. در این عملیات در 

ده ها  و  زخمی  دیگر  طالب  شورشی   122 حدود 
تن دیگر بازداشت شده اند. عبدالحبیب سیدخیلی، 
فرمانده ی پولیس کنر دیروز گفته است که در حال 
حاضر بیش از ۸0 درصد مناطق ولسوالی دانگام 
پاکستانی  و  داخلی  طالبان  وجود  از  والیت  این 
پاک سازی شده و نیروهای امنیتی اداره  ی بیش تر 
مناطق این ولسوالی را در کنترول دارند. به گفته ی 

او، اکنون وضعیت ولسوالی دانگام والیت کنر در 
کنار  ماین های  کارگذاری  اما  است؛  بهبود  حال 
جاده تا حدی مانع پیشروی نیروهای امنیتی شده 
است. فرمانده  پولیس کنر تأکید کرده است که در 
درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی 
دانگام، باشندگان این ولسوالی از نیروهای امنیتی 
که  است  افزوده  سیدخیلی  اما  کرده اند.  حمایت 

طالبان،  و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  آغاز  از 
دانگام   شده اند.  کشته  غیرنظامی   2 و  سرباز   ٦
با  که  است  کنر  والیت  نا امن  ولسوالی های  از 
داخلی  دارد. صدها طالب  پاکستان مرز مشترک 
با  ولسوالی  این  در  پیش  هفته  چند  پاکستانی  و 
نیروهای امنیتی درگیر شدند و این درگیری هنوز 

به طور کامل پایان نیافته است.

اطالعات روز: عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی 
جدید  کابینه ی  اعضای  که  گفت  جمهور  رییس 
او  می شوند.  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  امروز 
گذشته  ماه  سه  در  غنی  جمهور  رییس  که  افزود 
شایسته  افراد  انتخاب  برای  را  خود  تالش های 
کلیدی کشور  ریاست های  و  وزارت ها  پست   برای 
شماری  که  کرد  تأکید  او  اما  است.  داده  خرج  به 
تالش  در  سیاسی  شخصیت های  و  بزرگان  از 
برگزیدن افراد مورد نظرشان در پست  وزارت ها اند. 
تحمیل  تالش  در  افراد  این  محمدی،  گفته ی  به 
نظریه های شان به رییس جمهور اند. مشاور حقوقی 
مراسم  در  دیروز  را  اظهارات  این  جمهور  رییس 

در  اساسی  قانون  تصویب  هفته ی  از  بزرگ داشت 
کابل بیان کرد.

سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید  دیگر،  سوی  از 
ریاست اجرایی دیروز گفت که لیست نامزدوزیران 
از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی نهایی شده 
و کابینه به زودی معرفی می شود. او از توافق نهایی 
رییس جمهور و رییس اجرایی نیز خبر داد و افزود 
که 12 وزیر از سوی عبداهلل  انتخاب شده اند. اما 
او به طور دقیق نگفت که کابینه چه زمان معرفی 
عبدالرووف  روان  هفته ی  شنبه    روز  به  می شود. 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی، 
اشرف غنی به وی گفته است که اعضای کابینه ی 

جدید را به روز دوشنبه به مجلس معرفی می کند. 
پیش از این، رییس جمهور برای معرفی کابینه سه 
پایان  با  اما  بود؛  کرده  تعیین  مشخص  مهلت  بار 
به  اما رییس جمهور غنی  نشد.  کابینه معرفی  آن 
روز شنبه هفته ی روان در مراسم تحلیف سناتوران 
جدید در مجلس سنا گفت که حوصله مندی در این 
زمینه نتیجه ی خوب داده است. از تشکیل حکومت 
هنوز  اما  می گذرد؛  روز   100 از  بیش  ملی  وحدت 
وزارت ها، ریاست های کلیدی و والیت های کشور 
از سوی سرپرستان اداره می شوند. در همین حال، 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند، اگر 
از  به مجلس معرفی شوند،  به روز دوشنبه  کابینه 

آن استقبال می کنیم؛ اما به وزیران دوتابعیتی رای 
اعتماد نمی دهیم. از سوی دیگر، شماری از اعضای 
دیگر مجلس به روز شنبه هفته  ی روان گفتند که 
اگر از یک والیت سه یا دو وزیر معرفی شوند، به 

آنان رای اعتماد نمی دهیم.
و  شایسته  افراد  بر  مدنی  فعاالن  از  شماری 
ریاست های  و  وزارت ها  پست   برای  مختصص 
معیار  هنوز  همه،  این  با  کرده اند.  تأکید  کلیدی 
انتخاب نامزدوزیران به طور دقیق معلوم نیست؛ اما 
مردم انتظار دارند که پس از تأخیر بیش از 100 روز 
در معرفی کابینه، باید افرادی انتخاب شوند که به 

مشکالت مردم رسیدگی کنند.

۲

نگرانی سناتوران از افزایش فقر و بیکاری در کشور

عبدالعلی محمدی: ریشه ی فساد از دادستانی کل برچیده می شود

افراد ناشناس سر مربی تیم ملی فوتبال را زخمی کردند

گفت و گوی اشرف غنی با رییس استخبارات پاکستان در ارگ

روند انتخاب ولسواالن جدید هرات آغاز می شود

بیش از ۱8۰ طالب در ولسوالی دانگام کشته شده اند 

مشاور حقوقی اشرف غنی:

نامزدوزیران امروز به مجلس معرفی می شوند

داستان معرفی کابینه 
به درازا خواهد کشید

کابینه ی  جمهور  اعضای  رییس  می شود،  گفته  ظاهرا 
نمایندگان  مجلس  به  امروز  را  وحدت  حکومت  پیش نهادی 
سخنگویان  و  وی  مشاور  جمهور،  رییس  می کند.  معرفی 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همه وعده داده اند که امروز 
انتظار معرفی کابینه پایان می دهند و لیست نامزد وزیران  به 
به مجلس پیش کش می شود. البته، به دلیل وعده خالفی های 
پی هم حکومت در این ارتباط، نمی توان واقعا به این وعده ها 
مطمئن بود. حاال دیده شود که حکومت به آخرین وعده اش 
سایر  مثل  یا  می کند  وعده  کابینه  اعضای  معرفی  برای 

وعده هایش به این یکی نیز پشت پا می زند.
بر اساس گزارش ها، رهبران حکومت وحدت ملی نامزد وزیران 
با  نیز  رییس جمهور  و  کرده اند  را مشخص  پیش نهادی شان 
آن ها دیدار و از آن ها مصاحبه گرفته است. لیست هایی نیز در 
مورد نامزد وزیران پیش نهادی حکومت به مجلس نمایندگان، 
لیست ها  این  از  تاکنون هیچ  یک  اما  درز کرده؛  به رسانه ها 
تأیید  اجرایی   رییس  رییس جمهور  یا  از سوی  افراد رسما  و 

نشده اند. 
تقسیم کرسی های کابینه میان دو تیم و گزینش افراد از میان 
مجموعه های مختلف و گزینه های فراوان، بیش تر از سه ماه 
طول کشید. هنوز هم دقیق معلوم نیست که رهبران حکومت 
وحدت ملی از این مرحله گذشته اند یا خیر؛ اما تا گرفتن رای 
اعتماد، تشکیل کابینه و سامان یافتن نظم حکومت، راه دراز 

و مسیر دشواری در پیش است.
در درون  فقط  تقسیم قدرت  تاکنون جدال  دیگر،  عبارت  به 
یافته؛  اجرایی خاتمه  رییس  و  میان رییس جمهور  حکومت، 
اما سویه ی پیچیده تر آن در مجلس نمایندگان است. رییس 
تیمی  و  سیاسی  صف بندی های  با  مرحله  این  در  جمهور 
سلیقه های  با  و  ناهمگون  و  پارچه  پارچه  مجلسی  مختلف، 
رای  گرفتن  و  است  مواجه  مردم  نمایندگان  متعدد  شخصی 
است.  دشواری  کار  پیش نهادی،  نامزد وزیران  برای  اعتماد 
در حکومت قبلی مجلس نمایندگان و حکومت ماه ها بر سر 
گرفتن رای اعتماد به نامزد وزیران پیش نهادی حکومت با هم 
زور آزمایی می کردند. در حکومت قبلی شورای ملی از لیست 
نامزد وزیران پیش نهادی، به هژده تن آن ها رای عدم اعتماد 
دادند و جدال حکومت با مجلس نمایندگان ماه ها ادامه یافت.
به  نسبت  مجلس  در  عمومی  روحیه ی  و  ساختار  نیز  اکنون 
که  دارد  وجود  قوی  احتمال  و  نکرده  تفاوت  قبلی  دوره ی 
ملی  وحدت  با حکومت  را  برخورد  همان  نمایندگان  مجلس 

 کند که با رییس جمهور کرزی در همین مورد کرده بود .
از سوی دیگر، به  رخصتی های زمستانی شورای ملی، حدود 
تا  دلو  اول  از  نمایندگان  مجلس  است.  هفته  مانده  یک 
روزه  پنج  و  چهل  زمستانی  رخصتی های  به  حوت  پانزدهم 
قصه ی  که  است  بعید  اندک  مدت  این  در  اکنون  می رو د. 
معرفی کابینه و گرفتن رای اعتماد به سرانجام برسد. به نظر 
می رسد که پرونده ی معرفی کابینه و گرفتن رای اعتماد برای 
پایان رخصتی های زمستانی شورای ملی  تا  ماه های دیگر و 
ادامه می  یابد و سرپرستان هفته ها و ماه های بیش تری را عمر 

می کنند.
حکومت و مجلس نمایندگان هردو باید در این ارتباط مسئوالنه 
باید  نمایند. رییس جمهور و رییس اجرایی  و صادقانه عمل 
عمل  کابینه  اعضای  معرفی  خصوص  در  وعده های شان  به 
با این  کنند و نمایندگان مردم نیز باید مسئوالنه و صادقانه 
موضوع برخورد کنند. نمایندگان مردم باید در قضیه ی دادن 
نامزد وزیران را در نظر بگیرند و  رای اعتماد معیارهای الزم 
صرف نظر از تعلقات و سلیقه های کوچک سیاسی، قومی و 
از  اعتماد بدهند.  نامزد وزیران پیش نهادی رای  به  منطقه ای، 
همه مهم تر این که نمایندگان مردم باید قبل از رخصتی های 
زمستانی شان، پرونده ی رای اعتماد را بسته کنند و کشور را 
شدن  بسته  تا  باید  ملی  شورای  دهند.  نجات  بالتکلیفی  از 
تمام مسئوالن حکومتی،  به  اعتماد  پرونده و دادن رای  این 
رخصتی های زمستانی اش  را به تعویق بیانداز د. در غیر آن، در 
رای  پرونده ی  عنوان  هیچ  به  باقی مانده،  هفته ی  یک  طول 

اعتماد بسته نمی شود.
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داشت،  طوالنی  عمر  که  افعانستان،  منازعه ی  دینامیک 
و متحدان  آمریکا  ایاالت متحده ی  نظامی  از مداخله ی  بعد 
و  هشتاد  دهه ی  برخالف  شد.  متحول  گسترده  به طور  آن، 
از منطق  افعانستان  نود میالدی که منازعه ی  اوایل دهه ی 
جنگ سرد رنگ می گرفت، منازعه ی کنونی افغانستان رنگ 
قومی-مذهبی نیز به خود گرفته است. جنگ علیه تروریسم 
یک بُعد دیگر به ابعاد پیچیده ی آن افزود و اقتصاد جنگ نه 
تنها روابط بین حاشیه ی روستایی و مرکز شهری را بازتعریف 
کرد )فیلدان و گوتهند، 2001(، بلکه به بسیاری از شورشیان 
در ادامه ی فعالیت های تخریبی شان نیز کمک کرد. بنا براین، 
به درستی  را  بازیگران آن  مهم است که منازعه ی کنونی و 
به  یا طالبان جدید  درک کنیم. گفته می شود، »نیو طالبان« 
عنوان یکی از بازیگران اصلی منازعه ی کنونی، خیلی متفاوت 
و پیچیده تر از طالبانی هستند که در اواخر دهه ی نود میالدی 
آن ها  اگر چه   .)2012 )کالدار،  کردند  حکومت  کشور  بر این 
)طالبان( به طور گسترده در جنوب و جنوب شرق کشور حضور 
دارند، ولی به راحتی می توانند در سایر نقاط کشور نفوذ کنند و 
گسترش بیابند. طالبان، با استفاده از وضعیت امنیتی شکننده، 
نبود یا تحمل نهادهای فعال محلی؛ مانند نهادهای قضایی 
موازی  و  سایه  دولت  کشور  مناطق  از  بعضی  در  امنیتی،  و 
تشکیل داده اند و در حال ارائه ی خدمات قضایی و پولیسی 
البته  هستند.  اسالمی  اصطالح  به  نوع  از  خود شان  تلقی  با 
مانند شبکه ی حقانی  بازیگران کوچک دیگری  منازعه  این 
ملیشه های  دارد.  نیز  را  گلبدین حکمت یار  اسالمی  و حزب 
محلی وابسته به جنگ ساالران قبلی، بازیگران عمده ی دیگر 
این منازعه را تشکیل می دهند. مجرمان عادی و مافیای مواد 
اما تفکیک  نیز به طور جدی در خشونت سهم دارند؛  مخدر 
گروه های  این  است.  دشوار  خشونت،  اجزای  سایر  از  آن ها 
جنبش های  شبیه  بیش تر  مستقل  شبه نظامیان  و  شورشی 
چریکی  شورش های  با  کمتری  اشتراکات  و  اند  اجتماعی 
می شوند  سازمان دهی  عمودی  به صورت  که  دارند  معمولی 
و در یک قلمرو مشخص فعالیت می کنند )همان(. با وجود 
در  دیگر شورشیان  طالبان  یا  از  نفر  که صدها  واقعیت  این 
عملیات های »کشتن و دستگیرکردن« کشته یا اسیر شدند، 
جا گزین  جدیدی  نیروهای  بودند  قادر  هم  هنوز  اما  طالبان 
آن ها کنند و فعاالنه در خشونت شرکت ورزند. این نیروهای 
جدید، رادیکال تر و خشونت گراتر اند و کمتر ریشه ی محلی 

دارند.
و  شد  مرگ بار  فزاینده  به طور  طالبان  شورشگری  وقتی 
گسترش  کابل  تا  حومه ی  را  خود  نفوذ  و  حضور  طالبان 
نیروهای  به خصوص  آمریکا،  متحده ی  ایاالت  ارتش  دادند، 
کرد   سیاسی  و  مالی  حمایت  جنگ ساالران  از  آن،  ویژه ی 
بر این  اتکا  کنند.  کار  طالبان  علیه  نیابتی  جنگ  یک  در  تا 
بهبود  را  امنیتی  وضعیت  محلی،  جنگ ساالران  و  بازیگران 
کشور  در  ناامنی  مداوم  رشد  آهنگ  به  در عوض،  نبخشید. 
و  رید   ،2010 ساندرا،  و  )گوتهند  بخشید  بیش تر  سرعت 
آمریکایی؛  نظامیان  کوته بینانه ی  سیاست   .)2012 معرفت، 
مانند تشکیل ملیشه ها و نهادینه ساختن ساختارهای سیاسی 
شده  ایجاد  جنگ  سال های  که  طی  غیر متمرکز  امنیتی  و 
همه ی  شد.  دولت سازی  پروژه ی  جدی  تضعیف  سبب  بود، 
تالش ها برای برقراری ثبات در افغانستان و ایجاد یک دولت 
مؤثر، اگر ساختارهای سیاسی و امنیتی غیر متمرکز هم چنان 
ساختارها،  چنین  وجود  خورد.  خواهند  شکست  بیابند،  ادامه 
مواجه  مشکل  با  را  خشونت  از  استفاده  کردن  انحصاری 
اساسی ترین  از خشونت،  استفاده  کردن  انحصاری  می سازد. 
اصل در هر فرآیند دولت سازی بعد از جنگ به حساب می آید.

نیز  را  عمیقی  جنگی  اقتصاد  افغانستان،  در  طوالنی  جنگ 
به وجود آورده است. تردیدی نیست که نظامی گری جامعه ی 
افغانستان ارتباط نزدیک با اقتصاد جنگی دارد. اقتصاد سیاه 
به دست آمده از مجرای قاچاق مواد مخدر، سنگ های قیمتی، 
شورشگری  برای  درآمد  مهم  منبع  یک  به  اسلحه  و  چوب 
اقتصاد  از  اقتصاد غیر قانونی، که بزرگ تر  تبدیل شده است. 
رسمی است، از طریق ادغام سازی مناطق مختلف افغانستان 
اقتصاد  آن ها،  غیر قانونی  اقتصاد  و  همسایه  کشورهای  با 
رسمی افغانستان را به حاشیه رانده است. ) فیلدان و گوتهند، 
2011(. امروزه مواد مخدر بخش  بزرگی از قاچاق مرزی را 
از امرار معاش  تشکیل می دهد و به یک بخش قابل توجه 
بلوچ ها که در  مانند پشتون ها و  برای گروه   عمده ی قومی، 
به همان  است.  تبدیل شده  زندگی می کنند،  مرزی  مناطق 
از  نیز  فاسد  مقام های  تمام  و  جنگ ساالران  طالبان،  اندازه 
این تجارت پر سود و غیر قانونی نفع می برند. همان گونه که 
شده  باعث  افغانستان  جنگی  اقتصاد  شد،  ذکر  این  از  پیش 
و  منطقه ای  اقتصادی  فعالیت های  از  خاصی  گونه ی  است، 
شبکه های اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد که هم دولت های 

است.  کرده  تضعیف  را  آن ها  مشروع  اقتصاد  هم  و  منطقه 
هم  و  افعانستان  ثبات  برای  هم  اقتصادی،  چنین  دگرگونی 

برای ثبات کشورهای منطقه یک امر ضروری است. 
از  زیادی  تعداد   که  می دهد  نشان  افغانستان  تجربه ی 
پرسش ها در مورد اهداف و روش های گذار از جنگ به صلح 
در چهارچوب مداخله ی نظامی بین المللی بی پاسخ می مانند. 
مداخله ی بین المللی پیچیده و سرگردان بین اهداف متفاوتی 
چون جنگ با تروریسم و کمک های انسان دوستانه به نتایج 
موافقت نامه ی  در  که  دو هدف  نظر  از  ناامید کننده - حداقل 
بن پیش بینی شده بود- منجر شد. وقتی جامعه ی بین المللی 
پی برد  که هیچ یک از اهداف در نظر گرفته شده به دست 
نیامده اند، گفتمان و رویکرد جامعه ی بین المللی در افغانستان 
به تدریج به سمت تأکید بیش تری بر استفاده از »قدرت نرم« 
رویکرد  تغییر  این  که  نشان می دهند  اما شواهد  کرد.  تغییر 

واقعیت های سیاسی- امنیتی افغانستاد را چندان تغییر نداد.
قلب  آوردن  به دست  برای  نبرد  و  انسان دوستانه  کمک های 

و ذهن مردم
متوجه شدند  افغانستان  در  بین المللی  بازیگران  هنگامی که 
ندارد،  وجود  شورشگری  برای  نظامی ای  راه حل  هیچ  که 
به ویژه  نرم،  قدرت  از  استفاده  به  کردند  شروع  به تدریج 
پروژه های بازسازی، تا قلب و ذهن مردم افغانستان را تسخیر 
قدیمی  دکترین  یک  ذهن،  و  قلب  تسخیر  ایده ی  کنند. 
نظامی است که تاریخ طوالنی دارد و ریشه اش به تجربه ی 
بریتانیا در ماالیا در دهه ی پنجاه میالدی و دخالت آمریکا 
و  )گوتهند  بر می گردد  میالدی  دهه ی شصت  در  ویتنام  در 
که  است  این  نظریه  این  اصلی  فرضیه ی   .)2010 سیدرا، 
کمک های بشر دوستانه و پروژه های نمادین توسعه ای توسط 
نیروهای نظامی، می توانند به ثبات جوامع کمک کنند و  از 
طریق مشارکت با نخبگان محلی و سازمان های غیر دولتی، 
که  غالب  باور  این  بیاورند.  به وجود  را  اعتماد  شبکه های 
می شود«،  آغاز  طالبان  می رسد،  پایان  به  جاده  که  »آن جا 
که  ساخت  متقاعد  را  بین المللی  سیاست گذاران  و  نظامیان 
توسعه می تواند به مقابله با طالبان و دیگر شورشیان کمک 
) همان(.  بکاهد  محلی  اجتماعات  بر  آن ها  نفوذ  از  و  کند 
جدید  رویکرد  ناتو  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت  این رو،  از 
بار  اولین  برای  را  آن  و  گرفتند  معرفی  به  را  ضد شورش 
جدید  رویکرد  این  کردند.  پیاده  عمل  در  هلمند  والیت  در 
عنصر  سه  دارای  شد،  نام گذاری  مشترک«  »عملیات  که 
هدفش  و  بود  بازسازی-  و  نگهداری  پاک سازی،  اصلی - 
تأمین امنیت، توسعه و حکومت داری خوب برای اجتماعات 
محلی بود )کینسچیرف، 2011(. با این که بعضی پیشرفت ها 
بشردوستانه حاصل شد؛  و کمک های  بازسازی  زمینه ی  در 
اما بعدها مشخص شد که این مسایل اهداف اصلی کمپاین 
تسخیر قلب و ذهن نبودند. دغدغه ی اصلی چنین رویکردی، 
نیروهای  حضور  و  افغانستان  دولت  مشروعیت  که  بود  این 

نظامی بین المللی در افغانستان را افزایش دهد.
جدید،  رویکرد  عملیات،  این  اصلی  هدف  از  نظر  صرف 
محدودیت های جدی نظری و تجربی داشت که مهم است 
تسخیر  رویکرد  تیوریک،  لحاظ  به  شود.  پرداخته  آن ها  به 
استوار  سیاسی  مشروعیت  از  ناقصی  فرض  بر  ذهن  و  قلب 
است که ریشه در رویکرد هنجاری غربی به مشروعیت دارد. 
ارزش محدود  افغانستان  بستر  در  رویکردی  بنا براین، چنین 
دارد، یا هیچ ندارد. به جای این که چنین عملیاتی به عنوان 
و  طالبان  از  حمایت  پایگاه  حذف  برای  ضد شورش  تالش 
جلب حمایت اندک از رهبران و نخبگان محلی در نظر گرفته 
شود، باید به آن ها به عنوان بخشی از برنامه های دولت سازی 
غیر نظامی  و  نظامی  بازیگران  آن  در  که  می شد  نگریسته 
)ایگنیل،  می شدند.  مردم  عامه ی  از  مشروعیت  خواستار 
نادرست،  رویکردی  چنین  که  است  ذکر  به  الزم   .)2010

به طور قابل توجهی متفاوت از رویکرد طالبان به مشروعیت 
تحت  مناطق  به  شدند  موفق  طالبان  بود.  سیاسی  تثبیت  و 
کنترول شان صلح و ثبات بیاورند و حمایت های گسترده تری 
را جلب کنند، نه به خاطر این که آن ها توسعه یا حکومت داری 
خوب آوردند، بلکه به این دلیل که  سطحی از امنیت، نظم، 
قانون و عدالت را به وجود آوردند. )گوتهند و سیدرا، 2010(. 
شاید تعداد قلیلی از سیاست گذاران غربی این ایده را خریدار 
افغانستان  واقعیت های  از  بخشی  متأسفانه  این،  اما  باشند؛ 
است. امروز در افغانستان، این سازش های سیاسی و وضعیت 
امنیتی است که فرصت های توسعه و انکشاف را رقم می زنند، 
نه عکس آن. غیر از این  فکر کردن  به معنای گذاشتن »سبد 

پر از علف توسعه  پیش اسب گرسنه ی سیاسی« است.
با  نیز  ذهن  و  قلب  تسخیر  رویکرد  تجربی،  لحاظ  به 
فیش  مطالعه ی  مثال،  به طور  بود.  مواجه  جدی  چالش های 
استاین و ویلدر )2012( نشان داده است که پروژه ها مطابق 
با نیازهای محلی طراحی نشده بودند، کیفیت پروژه ها خیلی 
بد بود و مقدار زیادی از پول به هدر رفته بود و وعده ها هم 
مدام شکسته می شدند. احتکار و فساد در میان سازمان های 
غیر دولتی همتای نظامی به بدبینی های زیاد در میان افغان ها 
به  را  غیر دولتی  سازمان های  این  کار  افعان ها  و  زد  دامن 
) گوتهند  کردند.  تشبیه  می نوشد«  را  خود  شیر  که  »گاوی 
امنیت  توسعه،  که  فرضیه  این  بنابراین،   . )2010 سیدرا،  و 
می آورد را- دست کم در جنوب افغانستان- شواهد تجربی 
تأیید نمی کنند. در فقیرترین مناطق افغانستان؛ مانند مناطق 
مرکزی و بعضی از والیت های شمالی که در آن جا کمک های 
انسان دوستانه ی کمتری شده است، شورشیان کمتری نفوذ 
به  هلمند  و  قندهار  مانند  والیت های  که  حالی  در  کردند؛ 
و  بشر دوستانه  کمک های  اصلی  دریافت کنندگان  عنوان 
برای  نبرد  منبع عمده ی  سربازگیری و میدان  به  توسعه ای، 
انسان دوستانه  کمک های  که  زمانی  شده اند.  تبدیل  طالبان 
و توسعه ای بر تسخیر قلب و ذهن در جنوب متمرکز شدند، 
یک خشم جمعی در شمال و مناطق مرکزی کشور در حال 
شکل گیری بود که از این باور ناقص ناشی می شد که جنگ، 
می آورد  ارمغان  به  را  توسعه  و  بین المللی  توجه، کمک های 
نقش  می توانست  توسعه  را.  بین المللی  فراموشی  صلح،  و 
مهمی را در صلح سازی و افزایش ظرفیت نهادهای دولتی و 
مشروعیت حضور نیروهای بین المللی بازی کند؛ اما متأسفانه 
تحقق  به  بتواند  که  نشد  انجام  درستی  شیوه  ی  به  کار  این 

چنین اهداف بلند پروازانه یاری رساند.

نتیجه گیری
به  گذ را  به صورت  خیلی  که  افغانستان-  موردی  مطالعه ی 
آن پرداخته شد- نشان می دهد که تغییر اساسی در ماهیت 
و  صلح سازی  است.  گردیده  رونما  بین المللی  مداخله ی 
بشر دوستی دیگر منطق اصلی مداخله ی بین المللی را تشکیل 
در  نمی گیرد.  موش  خدا  برای  فقط  هیچ کس  نمی دهند. 
انعطاف نا پذیر  و  سرسخت  دشمن  با  نبرد  و  تعقیب  عوض، 
عوامل  است،  چند ملیتی  تروریستی  شبکه های  همانا  که 
برنامه های  می آیند.  حساب  به  بین المللی  مداخله ی  کلیدی 
بشردوستانه  کمک های  فراهم آوری  و  صلح سازی  نمادین 
عمل  نفس  توجیه  برای  است  تالشی  حالت،  بهترین  در 
در  مستقل  متغیرهای  به عنوان  دیگر  برنامه ها  این  مداخله. 
ابزاری  شکل  به  بلکه  نمی شوند،  دیده  بین المللی  مداخله ی 
معرض  در  که  کشور هایی  و  مردمان  از  دل جویی  برای 
می شوند.  گرفته  به کار  گرفته اند،  قرار  بین المللی  مداخله ی 
بنابراین، تغییری را که جنگ با تروریسم در فلسفه ی اساسی 
مداخله ی بین المللی به وجود آورد، متأسفانه به تخریب و به 
حاشیه راندن صلح و بشردوستی منجر شد  و این خبر خوشی 

برای آینده ی مداخله ی بین المللی نیست.

33 جنگ علیه تروریسم:
 اهمیت ثانوی صلح سازی و انسان دوستی

 در مداخله ی بین المللی

دوشنبه
22جدی
1393

سالچهارم
شماره754

  

رییس جمهور محمد اشرف غنی در مجلس سنا گفت که وحدت ملی در گفتار 
آسان، ولی در عمل بسی مشکل است. برای هر مشکلی، می توان دالیل متعددی 
مثل  اگر  باشد.  نشده  راه حلش کشف  که  نیست  بغرنج  آن قدر  این مشکل،  آورد. 
که  کنم  ادعا  می توانم  کنم،  برخورد  کلی  و  کلیشه  ای  عزیز،  کارشناسان  همه ی 
اولین راه رسیدن به وحدت ملی، محک زدن تعامالت در محور فردیت است. ما 
با  نیاز به یک سری تعامالت داریم. تعامل  انسانیم و برای تداوم زندگی خویش، 
محیط، تعامل با انسان های دیگر، تعامل با ابزار، تعامل با علم و شناخت و تعامل با 
هر چیز  تأثیرگذار در زندگی بشر. اگر موشکافانه و خیلی دقیق به این چرا بپردازم، 
می توانم ادعا کنم که وحدت ملی، یک ارزش یا هنجار خوب است و هرچیزی که 

در افغانستان خوب باشد، عمل به آن مشکل است. به طور مثال:
غصب زمین بد است؛ اما بازار غاصبان گرم! دولت می داند در هر والیت چقدر زمین 
غصب شده و در آینده به کدام مساحت غصب خواهد شد. افشای غاصبان یک 
عمل خوب است، حد اقل  ملت متوجه می شود که کدام شخصیت های نجیب در 
هر والیت، در غصب زمین دست دارند. اما دولت این غاصبان را افشا نمی کند! چرا 
دولت از افشای نام و هویت غاصبان خودداری می کند؟ چون سخت است. غاصبان 
این  دولت حمایت می کنند.  از درون  بلندرتبه  ای  مقام های  بدون شک،  را،  زمین 
مقام ها، در هر سطحی که باشند، کثیف اند. یکی از دالیل مشکل بودن وحدت ملی 

در عمل، این است که بعضی از مقام های دولتی کثیف اند.
تقلب بد است. اما آخور متقلبان همیشه پر است. مراجع عدلی و قضایی و نهادهای 
برای  زبان  ولی هیچ کدام  اند،  عزیز کشور کی ها  متقلبان  سیاسی، همه می دانند 
رسوایی و بازجویی از متقلبان باز نمی کنند. رسوا کردن متقلبان، کار نیک است؛ هم 
برای قانون مند کردن امور روزانه و هم برای آینده ی مردم و مملکت! اما افسوس 
که کار خوب در مملکت مشکل است. حتا خود متقلبان می دانند که تقلب، پاگذاشتن 
روی قانون و اخالق انسانی است؛ اما مدام در پی تقلب اند. چرا؟ چون از یک طرف، 
نفع شخصی-گروهی آن ها تضمین است و از طرف دیگر، قدرت و مراجع قدرت، 
باشد، وحدت ملی  تا وقتی که مراجع قدرت، حامی تقلب کاران  حامی آن هاست. 

بسیار مشکل تر از آن خواهد بود که آقای رییس جمهور از آن شاکی است.
انسان های آن مطالعه نمی کنند، یا کم مطالعه  مطالعه خوب است. جامعه  ای که 
می کنند، از هر لحاظ جامعه ی آفت زده یا مواجه به آفت است. اگر اعصاب تان خراب 
نمی شود، عرض کنم، از آن جایی  که میزان مطالعات دینی-مذهبی در کشور ما، 
مثل هر رشته و زمینه ی دیگر صفر است، عمل کرد دینی-مذهبی ما نیز آفت زده و 
آفت زا ست. بیش تر از 9۵ درصد کشور، منسوب به دین اسالم است  و بیش تر از صد 
درصد قدرت هم به دست ما مسلمان هاست. تمام تصامیم را ، با احترام به پیروان 
سایر مذاهب و آیین ها، ما مسلمان ها می گیریم. تمام معامالت کشوری و بین المللی 
نتیجه  ای که نصیب جامعه می شود،  از سوی ما مدیریت می شوند، پس چرا  هم 
این قدر دور از اسالم است؟ شاید بتوان ادعا کرد که ما مطالعه نمی کنیم. همه چیز را 
دربست قبول کرده و خیلی سبک سرانه از دیگران تقلید می کنیم. اگر اجازه بدهید، 
اسالم با کلمه ی »اقراء« یعنی »بخوان« آغاز شده، پس چرا نمی خوانیم؟ معلوم 

می شود که انجام دادن عمل خوب و پسندیده، برای ما مشکل است.
نظافت شهر، کوچه و خانه، عمل نیک و پسندیده است که باید از سوی هر آدم 
عاقلی، رعایت شود. اما گالب به روی تان، ما اگر ظرفیت نوشیدن یک قوطی پیپسی 
را پیدا کنیم، ظرفیت نیانداختن قوطی آن در سرک و جوی شهرداری را از دست 
می دهیم. بی هیچ مالحظه و حسابی، قوطی پیپسی را به جوی شهرداری می اندازیم. 
انداختن آن در  زباله دانی، کار نیکو و سخت تر از انداختن آن در جوی شهرداری که 
کار زشت و ناپسند است، می باشد. می بینید که چه  قشنگ ما از انجام عمل پسندیده 
بیزاریم؟ این جا حتا پای مقام های قدرت مند و غاصبان زمین و متقلبان امور هم در 
میان نیست. خود مردم، بدون این که حتا یک وکیل حامی داشته باشند، از نظافت 
دوری می کنند! نیست که از روی نفهمی این کار را بکنیم، خوبی و بدی کار را 
می فهمیم؛ اما اصل آن است که کار نیک، در کل مشکل است. درست مثل وحدت 

ملی، که آقای رییس جمهور از مشکل بودن آن سخن گفته است.
اگر کمی آپدیدتر به مسئله بپردازیم، این روزها کشمکش های معرفی کابینه، دمار 
از روزگار همه درآورده. خرد و بزرگ می دانیم که انتخاب و معرفی افراد شایسته، 
اما جای نشانی  بدون هیچ مالحظه  ای برای وزارت های موجود، کار نیک است. 
باشد که بسا افراد شایسته به خاطر مالحظات و مصلحت های سیاسی، نه تنها برای 
تصدی وزارت ها معرفی نمی شوند، که تخریب هم خواهند شد. این کار نه از روی 
منافع ملی، که از روی منافع فردی و گروهی انجام می شو د. چرا آدم های نجیبی 
که صالحیت ایجاد شایسته ساالری و حمایت از آن را دارند، منافع خویش را در 
پارتی بازی های سیاسی جست وجو می کنند؟ چرا منافع کوتاه مدت، چشم عقل ما را 
کور می کنند؟ چرا تعلق خاطر، اولویت درجه یک برای معرفی وزیران خواهد بود؟ 
دلیلش همان است که در باال به کرات ذکر شد؛ ما در کل با عمل نیک مشکل 
هم  عمل،  در  ملی  وحدت  بودن  مشکل  از  جمهور  رییس  آقای  شکوه ی  داریم. 
بجاست و هم بی جا! بجا به دلیلی است که به کرات در باال ذکر شد و بی جا به 
خاطری است که خود آقای رییس جمهور، بخشی از این مشکل خواهد بود! هرچند 

هنوز کابینه معرفی نشده، اما به زودی ثابت خواهد شد!

خبرنگار ناراضی

چرا وحدت ملی
 در عمل مشکل است؟

هادی دریابی هادی معرفت
بخش دوم و پایانی
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ماه عسل  دوره ی  که  ملی  وحدت  نخست حکومت  روز  صد 
سیاسی دانسته می شود، به پایان رسید. تاکنون، رییس جمهور 
نتوانسته اند  عبداهلل،  عبداهلل  اجرایی اش،  رییس  و  اشرف غنی 
پارلمان  به  پیش نهادی شان  کابینه ی  کامل  فهرست  سر  بر 
افغانستان، با هم به توافق برسند. مذاکرات جاری بین دو تیم 
انتخاباتی و دو رهبر بر سر نامزدوزیران کابینه، شباهت به بازی 
بزکشی دارد که در آن هریک تالش می کنند قدرت را به طرف 
خود بکشند و از آن به نفع خود استفاده کنند. با برکنار شدن 
اعضای کابینه ی پیشین، یک ماه پس از سوگند رییس جمهور 
غنی، کشور توسط وزیران و والیان سرپرست اداره می شود. غنی 
در دیدار اخیرش از هرات برای ارزیابی اوضاع امنیتی،  تمام 1۵ 
فرمانده پولیس ولسوالی ها و چندین مقام حکومتی آن والیت 
را برکنار کرد. باور بر این بود که اکثر آن مقام ها، متحدان والی 

جهادی پیشین، اسماعیل خان، بودند. 
وعده ی رییس جمهور غنی برای آوردن اصالحات و تغییرات 
بنیادی و انتظارات بلندی که در ماه اول حکومتش خلق کرد، 
اکنون به ضررش تمام می شو د. نظر سنجی ای که توسط طلوع 
نیوز برای بررسی 100 روز نخست حکومت غنی انجام شد، 
دریافت که میزان رضایت از کارکرد او ۵4 درصد کاهش یافته 
ماه  در  غنی  جمهور  رییس  کارکرد  از  رضایت  میزان  است. 
این میزان  بود؛ در حالی که  نخست حکومتش، ۵9.9 درصد 
در نظرسنجی تازه که به تاریخ ٦ جنوری اعالن شد، به 27.۵ 

درصد رسیده بود. 
با آن که غنی در مقایسه با کرزی، شیوه و نوع رهبری خیلی 
متفاوتی را در پیش گرفته است، هنوز باید منتظر بود تا دید 
که آیا او می تواند میان منافع مختلف و رقیب، موفقانه سازش 
آیا  تا دیده شود که  باید منتظر بود  یا نه. و هنوز  بر قرار کند 
افغانستان  در  را  سیاسی  ثبات  می تواند  ملی  وحدت  حکومت 

پسا 2014 تضمین کند.
تاریخ افغانستان نشان می دهد که بدون بر قرار کردن سازش 
نیروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و شریک کردن  میان 
تمام آن ها در قدرت، رسیدن به ثبات سیاسی و تضمین بقای 

دولت ناممکن است. 
بنیان گذار سلسله ی درانی در  وارتان گریگوریان می گوید که 
قرن هژدهم، پادشاهی شبکه ای ایجاد کرد و جانشینان او نیز  
قدرت شان را با استفاده از این الگو )ُمدل( تحکیم بخشیدند. 
پادشاهی او اساسا از اتحاد قبایل و خوانین تشکیل شده بود 
و یک حکومت شاهی متمرکز نبود. حکومت او ابتکاری برای 
تقسیم قدرت جمعی میان رییسان قبایل بود که به نام سردارها 
شناخته می شدند و هر کدام ارتش خود را داشتند و عواید مناطق 
غبار،  محمد  غالم  می کردند.  جمع آوری  را  کنترول شان  زیر 
مورخ کشور، به طور مناسبی آنان را  در یک کالم، شریک الدوله 
توصیف کرده است. قدرت حاکمان افغانستان تا حدود زیادی 
به حفظ حمایت این سردارها و برقراری تعادل قدرت میان آنان 
وابستگی داشت. مونتستوارت الفنستون، نماینده ی انگلیس در 
دربار درانی ها در اوایل سده ی نوزدهم، مشاهدات جالبی از دربار 
آن ها داشته است. او نوشته است: »شاه تا حدود زیادی وابسته 
به نیت خیر ]رضایت[ بزرگان درانی است و با واگذاری بخش 
بزرگی از قدرت و احترام به آنان، مجبور به سازش با چنین 

نظمی است.« 
شاه  احمد  سدوزایی،  اول  شاه  دو  مانند  افغانستان،  حاکمان 
و   )1793-1773( شاه  تیمور  او  جانشین  و   )1772-1747(
 1۸3۸-1۸2٦( خان  دوست محمد  شاه محمدزایی،  نخستین 
دلیل  این  به   ،)1973-1933( شاه  ظاهر  و   )1۸٦3-1۸42 و 
توانستند  ثبات سیاسی را فراهم کنند و در نتیجه بقای شان را 
طوالنی تر از دیگران سازند که تعادل قدرت را تضمین کردند 
شاهان،  دیگر  کردند.  استفاده  شبکه ای  پادشاهی  منطق  از  و 
کسانی مانند زمان شاه )1793-1۸00(، شیر علی خان )1۸٦3-
1۸٦٦( و امان اهلل خان )1919-1929( با تالش برای متمرکز 
ساختن قدرت و آوردن اصالحات بنیادی، با شتاب فراوان، راه 

را برای سرنگونی شان هموار ساختند. 
و  رهبران   ،2001 سال  در  بن  کنفرانس  سیاسی  نتیجه ی 
فرماندهان تنظیم های جهادی )سازمان های نظامی-سیاسی( 
دادن  تنظیم ها در شکست  این  آورد.  بر سر قدرت  را  پیشین 
موقت طالبان همکاری کرده بودند و از ظرفیت های سازمانی 
استفاده از زور برخوردار بودند. آنان بار دیگر دولت افغانستان را 
در دست گرفتند و نقاط استراتژیک و کلیدی بروکراسی دولت 
افغانستان و نهادهای امنیتی را اشغال کردند. نتیجه ی آن، شکل 
بود  پادشاهی شبکه ای  با  مشابه  دولت شبکه ای  گرفتن یک 
که ریاست آن را حامد کرزی به عهده داشت. در این دولت، 
تحرکات کارگزاران قومی-منطقه ای قدرت و مراکز قدرت آنان 

وارد چانه زنی های پیچیده و مناسبات وابسته به هم ساخت. 
در دوره ی پس از 2001،  زورمندان منطقه ای مانند عطا محمد 
نور،  والی بلخ  و گل آقا شیرزی،  والی پیشین والیت ننگرهار، 
اقتصاد سیاسی عظیمی را با اخاذی و تصرف زمین ها کنترول 
به  انحصار دسترسی  قدرت سیاسی،  از  استفاده  با  و  می کنند 
منابع اقتصادی را در دست دارند. چنان که قضیه ی کابل  بانک 
این واقعیت را برای ما آشکار می سازد، شبکه های قدرت مند 
نخبگان به شکل شگفت آوری از سیستِم بعد از 2001، سود 
جسته و سرمایه ی سیاسی و اقتصادی شان را گسترش داده اند. 
و  سیاسی  منافع  شبکه ای،  نخبگان  و  قدرت  دالالن  این 
اقتصادی شان را عمیقا در هم تنیده اند. بدین منوال، آنان از هر 
وسیله ای برای حفظ قوانین غیر رسمی بازی ای که آنان برای 
تضمین منافع درازمدت شان ایجاد کرده اند، کار خواهند گرفت. 
نشان  پسامنازعه  کشورهای  اکثر  تجربه ی  که  همان طوری 
و  فاسد  و  فرصت طلب  باج گیر،  غیر رسمی  نهادهای  می دهد،  
شبکه های قیمومتی دوام دار هستند و به آسانی از میان برداشته 

نمی شوند. 
در دورنمای غنی برای اصالحات بنیادی و مبارزه با فساد، منافع 
که  است  این  تلخ،  اما  جالب  می شوند.  تهدید  قدرت  دالالن 
همین دالالن قدرت کسانی اند که هم غنی و هم رقیبش، در 
جریان مبارزات انتخاباتی با آنان پیمان همکاری بستند. جنرال 
عبدالرشید دوستم، رهبر قومی قدرت مند ازبک و حاجی ظاهر، 
جریان  در  که  اند  کسانی  جمله ی  از  جبارخیل   قبیله ی  رهبر 
مبارزات انتخاباتی با غنی به توافق رسیدند. به عبارت دیگر، اگر 
غنی در صدد تغییرات گسترده و بنیادی مانند آنچه در هرات 
انجام داد، باشد، اکثر جهادیان دالل قدرت منافع مشترک شان 

را در ناکام شدن پالیسی های غنی خواهند یافت.

و  اوضاع  کنونی  جریان  تضعیف  برای  بنیادی  تالش  هر نوع 
منافع دالالن قدرت که عمدتا جهادی هستند،  می تواند بی ثباتی 

نظام را در پی داشته باشد و کشور را به بحران بکشد. 
بدون شک، صد روز نخست حکومت وحدت ملی در کشمکش 
بن بست  رسید.  مصرف  به  کابینه  کلیدی  مقام های  سر  بر 
کنونی نزاع بر سر قدرت است؛ اما نه فقط بین دو تیم سیاسی 
شکل  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  جمهور  رییس  اطراف  در  که 
گرفته اند، بلکه نزاع بر سر تقسیم منابع و امتیازات دولتی در 
منابع  این  آنان  دارد.  نیز وجود  اردوگاه  سیاسی  دو  این  درون 
را باز هم بین شبکه های خود شان توزیع خواهند کرد تا بتوانند 
را در شبکه های  تجاران  و  ولسوال ها  رهبران کلیدی محلی، 
چانه زنی سیاسی شان حفظ کنند، یا هم تعدادی را جدیدا وارد 
شبکه ی شان سازند. توانایی این دالالن قومی-منطقه ای قدرت 
و رهبران قبیله  در فراهم کردن امتیازات، منصب های دولتی و 
چانه زنی برای هواداران شان، صالحیت، قدر و مشروعیت آنان 

در حکومت جدید را تعیین می کند. 
تأخیر در معرفی اعضای کابینه چالشی جدی تر از آن است که 
پیش بینی  تکنوکراتش  و متحدان  اشرف غنی  رییس جمهور 

کرده بودند. 
هم غنی و هم عبداهلل از طریق معامله با دالالن کلیدی قدرت؛ 
مانند جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق که هواداران 
قومی-منطقه ای و قبیله ای دارند، توانستند رای به دست بیاورند. 
با منابع محدود و مدعیان فراوان، هردو رهبر وعده های ناممکن 
در مدیریت وعده های  را  ماه گذشته  آنان سه  دادند. هردوی 
سیاسی شان  اردوگاه  اعضای  نگهداشتن  و خوش  عملی نشده 
محقق  محمد  که  می شود  گفته  مثال،  برای  کرده اند.  سپری 
با عبداهلل بر سر تعیین وزیر خارجه یا وزیر داخله در جنجال 
بوده و جنرال دوستم بر گرفتن یک نهاد امنیتی کلیدی اصرار 

داشته است.
دو راهی ای که اکنون رییس جمهور غنی بر سر آن قرار دارد، 
این است که چگونه بتواند با این منافع شخصی-شبکه ای که 
تالش دارند بر نهادهای امنیتی و اقتصاد افغانستان نفوذ داشته 
باشند،  کنار بیاید و در عین زمان پالیسی اصالحاتش را تعقیب 

کند. 
کردن  جابه جا  و  قدرت  کردن  مستحکم  تا  حاضر،  حال  در 
تاریخ  به  توجه  با  باید  غنی  جمهور  رییس  تکنوکرات هایش، 
افغانستان، کنار هم آوردن و راضی ساختن نیروهای رقیب را 
در مرحله ی شکننده ی سیاسی کنونی،  قرار دهد.  اولویت  در 
ثبات حکومت وحدت ملی متکی به تعادل قدرت میان نیروهای 
رقیب است که بخش قابل توجه بروکراسی و اقتصاد افغانستان 
را کنترول می کنند. با این وجود، این بدان معنا نیست که او 
آنچه را که تا کنون با اصرار برای معرفی یک کابینه ی نستبا 
و  سیاسی  اصالحات  برنامه ی  کردن  عملی  برای  تکنیکی 
باید  اصالحات  اما  کند.  رها  رسانده،  فرجام  به  اقتصادی اش 
تدریجی و از نگاه استراتژیکی حساب شده، عملی گردد. غنی 
از  را  دولت  مشروعیت  منابع  مترقی،  به شکل  و  آهسته  باید 
حفظ شبکه های قدرت به حکومت داری خوب و ارائه ی خدمات 
تغییر دهد و ناامیدی مردم از شدت فساد را که در نخبگان این 
شبکه ها ذاتی است، پایان بخشد. این کار زمان گیر خواهد بود. 

به تاریخ 2۸ دسامبر، طوالنی ترین و خون بارترین مأموریت جنگی ناتو در تاریخ 
ائتالف، به صورت رسمی پایان یافت. جنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای کمک 
به امنیت در مراسم رسمی اعالم ختم مأموریت، گفت که »اکنون ناتو به تدریج 
همین  در  است.«  حرکت  حال  در  افغان   امنیتی  نیروهای  از  حمایت  سمت  به 
نداشت.  به همراه  موفقیتی  اخیر هیچ  ده سال  ناتو طی  مأموریت جنگی  حال، 
برعکس، در این اواخر فعالیت جنگی طالبان بیش از پیش افزایش یافت. چنانچه 
افغانستان  ملی  اردوی  سرباز  تعداد 4٦34  به  اخیر  سال  چند  در  تنها  می دانیم، 
به دست آن ها کشته شدند. در باره ی این که افغانستان در آینده ی نزدیک منتظر 
انیستیتوت  چه چیزی باید باشد، روزنامه ی »لنتا« با ایوان سافرانچوک، معاون 
مطالعات بین المللی معاصر و مدیر مسئول ژورنال »بلشایه ایگرا« مصاحبه ای را 

انجام داده است.
کدام بخش از نیروها از افغانستان خارج می شوند و کدام ها باقی 

می مانند؟
پایان مأموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا همان ائتالف بین المللی، 
به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است. ناتو این مأموریت 
را رهبری کرد. اما در این مأموریت، تنها اعضای ائتالف شامل نبودند، بلکه در 
البته که  داشتند.  در حدود ۵0 کشور شرکت  مأموریت جنگی،  این  در  مجموع 
بودند،  متفاوت  زیادی  تا حد   لحاظ کمیت  به  این کشورها،  از  نیروهای هر یک 
مأموریت  چارچوب  در  که  سربازانی  بر این،  عالوه  آمریکا.  دولت  از  به خصوص 
افغانستان مستقر بودند، اغلب آمریکایی بودند که جنگ شان را در این  ناتو در 
کشور جمهوری اسالمی در چارچوب مأموریت مستقالنه، پس از حمله ی یازدهم 
به  کمک  ائتالف  یا  آیساف  کردند.  شروع  افغانستان  در   ،2001 سال  سپتامبر 
آیساف  مأموریت  بنابراین، در حال حاضر  امنیت، در سال 2004 شکل گرفت. 
به اتمام رسیده است، ولی نیروهای آمریکایی که در مرکز رهبری جنگ در این 
کشور حضور داشتند، به تعداد چند هزار باقی می مانند که البته در فرم خاصی 
خالصه می شوند. تعداد این سربازان جمعًا باالتر از ده هزار است. تعداد دیگری 
از کشورهای عضو ناتو نیز سربازان شان را باقی می مانند و ده هزار دیگر، تعداد 
آن ها خواهد بود. اما این، عدد دقیقی نیست. توافق نهایی تعداد نیروهایی که باید 
باقی بمانند، از خزان سال گذشته تا تاریخ امضای دیگر در پایان سال 2013 و 
همین طور پس از آن در بهار سال 2014 تا تابستان و خزان، همیشه یک سان 

نبوده است. همه ی این ها ممکن است تغییر کنند. 
این نیروها در کجا مستقر خواهند شد؟

افغانستان  در  نظامی  پایگاه  نُه  که  می شد  گفته  قباًل  نیست.  مشخص  هنوز  تا 
از  کمتر  پایگاه ها  تعداد  اما ظاهراً  است.  کافی  نیز  تعداد  این  که  می مانند  باقی 

این خواهد بود. 
را  مأموریت هایی  چه  می مانند،  باقی  افغانستان  در  که  نیروهایی 

پیش خواهند برد؟
و  اردو  است:  افغان  محلی  نیروهای  آموزش  بار  این  آن ها  رسمی  مأموریت 
پولیس. اما تعدادی از این نیروها عملیات جنگ علیه مخالفان مسلح را به صورت 
در  که  عده ای  آن  مأموریت  جزئیات  هنوز  کرد.  خواهند  رهبری  غیرمستقیم 
این  باقی می مانند، مشخص نشده است و فقط گفته شده است که  افغانستان 

سربازان خارجی در مواقع ضروری، عملیات را پیش خواهند برد. 
آیا از قبل الزامات حقوقی عملیات مشخص شده است؟ به عنوان 
حامد  اسبق،  جمهور  رییس  همین طور  و  افغان  مقام های  مثال، 
کرده  تنفر  ابراز  شبانه«  »عملیات  اصطالح  به  عملیات   از  کرزی، 
توسط  ضد تروریسم  عملیات  این  که  بودند  شده  مدعی  و  بودند 
نیروهای آمریکایی، بدون تأیید و هماهنگی دولت افغانستان انجام 

شده اند.
افغانستان  در  حقوقی«  »الزامات  و  »قانون مندی«  نظیر  دسته بندی هایی  چنین 
زیاد معنایی ندارند. خود ما قضاوت کنیم؛ در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری 
نتایج  از  اما  بود؛  انتخابات  این  پیروز  روی کار آمد  و ما می دانیم که چه کسی 
این انتخابات، چیزی نمی دانیم. وضعیت موجود برای غربی ها ناممکن می نمود 
در  ضد تروریسم  عملیات  حقوقی  جنبه های  آمریکا  برای  افغانستان.  برای  نه  و 
کشورهای اسالمی، معنایی ندارد. با این حال، جنبه های حقوقی عملیات همان 
خواهد بود که آمریکا و مقام های افغانستانی  بر سر آن به توافق رسیده اند و چیز  

بیش تری در این ارتباط نمی توان گفت. 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  را  چیزی  چه  دقیقاً  آمریکایی ها 

آموزش می دهند؟
به اعتقاد من، این مسئله به طور کلی عجیب و غریب به نظر می رسد. به خاطری 
که نمی توان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان بد می جنگند، بلکه برعکس، 
نیروهای امنیتی افغانستان عالی می جنگند؛ همان طور که آن ها بارها و بارها به 
اثبات رساندند. در این جا صرف می توان گفت، آن ها به آموزش ضرورت ندارند، 
آن ها فقط به چند چیز دیگر ضرورت دارند: دریافت معاش، اسلحه و تجهیزات 
نظامی. افغان ها ضرورت ندارند آموزش ببینند تا چگونه در خاک خود بجنگند. 
آمریکایی  نیروهای  هوایی  حمایت های  به  محلی  نیروهای  تنها  است  ممکن 

ضرورت داشته باشند؛ اما نه آموزش برای جنگیدن.

ایوان سافرانچوک:
افغان ها مجبور به یادگیری 
مبارزه در خاک خود نیستند

منبع: روزنامه ی روسی زبان »لِنتا«

نویسنده: دکتر تیمور شاران افغانستان در نگاه
برگردان: جواد زاولستانی 
این مقاله با اندک تغییرات، در سایت مجله ی فارن پالیسی به زبان انگلیسی قبال نشر شده است. 



سه ماه آشفتگی و سر درگمی. این کشمکش های سیاسی در پی انتخابات به میان آمدند. اشرف غنی 
که در ماه سپتامبر در رأس دولت قرار گرفت، اکنون در یک منجالب فرو رفته است و برای پیش برد 
امور دولت، پس از پایان مأموریت ]جنگی[ ناتو، در تقابل با افکار عمومی قرار گرفته است. »دولت 
وحدت ملی« حاصل یک توافق سیاسی است که با پا درمیانی ایاالت متحده ی امریکا، میان اشرف 
غنی و رقیب نگون بختش، عبداهلل عبداهلل، که به خاطر تقلب های انتخاباتی  روز خوشی را ندید، به 

میان آمد .
بر اساس همین توافق نامه که اشرف غنی  رییس جمهور شد و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی  – این 
ُپست آخری، در شرایط اضطرار مطابق اقتضای زمان ایجاد شد- اکنون هردوی آن ها در تالش 
تشکیل کابینه ی دولت توافقی شان اند. با این وضعیت معلق، اکنون امور دولت توسط سرپرست وزیران 
به پیش برده می شود. اشرف غنی با تظاهر به طرف داری از شایسته ساالری، تمام وزیران پیشین 
کابینه ی حامد کرزی را سلب صالحیت کرد. عدم معرفی وزیران جدید کابینه، باعث شده است 
مواجه شده  تند  انتقادهای  با  افغانستان  جدید  دولت  این سردرُگمی  بگراید.  به سستی  دولت  که 
است، به خصوص آ ن که پایان مأموریت جنگی سازمان ناتو به تاریخ 31 دسامبر 2014، یک خالی 
استراتژیک را به میان آورده است و گروه طالبان  از این شرایط بهره می برند و به نا امنی در سراسر 

کشور افزوده اند. یک دیپلمات ناتو در کابل می گوید: »این،  نشانه ی خوبی نیست«.
کشمکش ها و مشاجرات در تیم های غنی و عبداهلل بر روی وزارت خانه های کلیدی است؛ وزارت های 
چون  وزارت دفاع، امنیت ملی، وزارت داخله، وزارت مالیه و وزارت خارجه. بن بست  تشکیل کابینه، 
در اصل  بر می گردد به فورمول تقسیم قدرت که بر اساس یک توافق نامه ی سیاسی در پی بحران 
انتخاباتی در شرایط اضطراری به میان آمده بود. بر اساس این توافق نامه، هر دو تیم برنده اعالم شده 

بودند و اشرف غنی مطابق صالح دید، رییس جمهور اعالم شد.
کشمکش های درون تیمی

افغانستان،  تلویزیونی  شبکه ی  یک  در  جنوری   4 یک شنبه،  روز  به  عبداهلل  معاون  احمدخان، 
»طلوع نیوز«، گفت: »اعضای هر دو تیم تقاضاهای زیادی از هر دو رهبر حکومت دارند. این مسئله 
باعث تأخیر اعالم کابینه شده است«. او هم چنان افزود: »پیش بینی های ما در مورد اعالم کابینه 
تحقق نیافتند«. در واقع، رهبران دولت جدید افغانستان در هفته های اخیر هدف شان را این گونه بیان 

کرده بودند که تا صد روز نخست حکومت، »کابینه  ی جدید« شان را معرفی می نمایند.
احمدخان  به کشمکش های درون تیمی اشاره می کند. در تیم عبداهلل، شمال افغانستان جایگاه قوی 
دارد. کشمکش های جدی میان پنجشیری ها )باشندگان دره ی پنجشیر( که خود را از خانواده ی برتر 
سیاسی می دانند  و غیر پنجشیری ها ادامه دارد. در تیم اشرف غنی، بلندپروازی ها و خواسته های بزرگ 
رشید دوستم، متحد سیاسی رییس جمهور که اکنون به طور رسمی در پست معاونت اول ریاست 
جمهوری قرار دارد، این تیم را از درون آسیب پذیر ساخته است. او از رییس جمهور می خواهد که افراد 
متخصص و صاحب فن باید هر کدام در جای شان معرفی شوند. خواسته های دوستم یک چالش جدی 

افراد ناشناس حوالی ساعت 9:30 شنبه شب  به محمد یوسف کارگر، سرمربی تیم فوتبال کشور 
را زمان برگشت از یک مهمانی، در محل زندگی اش در بالک 27 مکروریان شهر کابل، هنگاهی 
که زینه های آپارتمان را طی می کرد  و به منزلش می رفت ، حمله کردند و با ضرب چاقو سر و 
صورت او را زخمی کردند. بعد از این حادثه، اعضای خانواده ی آقای کارگر او را به شفاخانه انتقال 
دادند و هم اکنون تحت تداوی و مراقبت های بهداشتی قرار دارد. داکتران گفته اند که وضعیت 

صحی او خوب است و کدام آسیب جدی بر او وارد نشده است.
محمد یوسف کارگر از چهره های محبوب ورزش افغانستان می باشد که دوازده سال در بخش 
مربی گری به فوتبال کشور خدمت کرده است و به همت او فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا 
شد و در سطح جهانی پله های صعودی و پویایی را پیمود. به پاس خدمات او، فدراسیون فوتبال 

کشور عنوان »مرد بزرگ فوتبال« را شایسته ی او دانسته است.
ضمن،  در  و  است  نکوهش  قابل  ورزش کاران،  و  ورزشی  محبوب  چهره ی  این  به  حمله 
بازگو کننده ی این واقعیت می باشد که ورزش کاران و چهره های نام دار ورزشی کشور باید حمایت 
شوند. ورزشکاران در سیزده سال گذشته بیش ترین افتخار را در عرصه  ی ورزشی به کشور هدیه 
داده اند و در هر بار پیروزی خویش در رقابت های جهانی، برای افغانستان عزت و افتخار به ارمغان 
آورده اند و پرچم ملی توسط آن ها در میدان های ورزشی جهان با افتخار به اهتزاز درآمده است. 
شاهد  ما  امسال  نیست.  ورزشکاران  به  جانی  تهدید  واقعه ی  تنها  کارگر  آقای  جان  به  حمله 
به  ناشناس  افراد  از سوی  نیز  دیگری  ورزش کاران   بوده ایم.  نیز  نوع  این  از  دیگری  واقعه های 
می دهند  نشان  واقعه ها  این  رسیده اند.  قتل  به  و  گرفته  قرار  حمله  مورد  نامعلوم  انگیزه های 
که ورزشکاران مصئونیت ندارند. عوامل مختلف می توانند در پشت حمله به جان ورزش کاران 
برد  نام  را  دشمنان کشور  نیت های شوم  و  نادرست  رقابت های  می توان  از جمله  باشند،  موفق 
که می خواهند با انجام این اعمال، افتخارات کشور را در عرصه ی ورزشی به مخاطره اندازند و 

را میان او و دیگر ]اعضای[ رهبری این تیم  خلق کرده است.
در نهایت، سومین منبع دشواری، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان است. او که 
افغانستان را از سال 2002 تا 2014 به طور دوام دار و بدون وقفه رهبری کرده است، اکنون 
می خواهد  نقش مهمی را در » پشت صحنه« بازی کند. نا رضایتی جدیدی از دولت اشرف غنی 
به پا خاسته است، به خصوص از سوی کسانی که به خاطر سخت گیری ها و دیدار های متوالی 
اشرف غنی، قربانی شده اند و مقام های شان را از دست داده اند. اگر حامد کرزی  خودش به طور 
صریح و مستقیم از جانشین خود انتقاد نمی کند،  هواخواهان و طرف دارانش  به گونه ی مجازی 
یک اپوزیسیون را ساخته اند و  عملکرد های اشرف غنی را نقد می کنند. نمایش نامه ی سیاسی در 
کابل، یک در هم شکستگی خطرناک سیاسی را به نمایش گذاشته است. به روز دوشنبه  هفته ی 
پیشین، نهادهای مختلف جامعه ی مدنی، با انتقاد از وضعیت کنونی، به شیوه ی طنز آمیز، کابینه ی 

نمادین شان را معرفی نمودند.

افتخارات ورزش کاران کشور باعث حسادت آن ها شده اند. علت دیگر را می توان رقابت ها و 
حسادت هایی از جانب بعضی از ورزش کاران  نامتعهد برشمرد. 

انگیز ه ها  می توانند باعث تهدید به جان و عدم مصئونیت جانی ورزش کاران  این عوامل  و 
و به خصوص قهرمانان و چهره های موثر ورزشی کشور گردد. از وقوع این حوادث می توان 
نتیجه گرفت که ورزش کاران با خطر جانی روبه رو اند و چهره های مشهور آن ها مصئونیت 
ندارند. از طرفی، الزم است عامالن این رخداد ها شناسایی شوند  و از جانب دیگر، این نیاز 
جدی است که تدابیری برای مصئونیت جانی و شغلی ورزش کاران سنجیده شوند و  برای 
نظر  مد  دولت  سوی  از  محافظانی  ورزشی،  قهرمانان  و  ورزشی  ارشد  مدیران  جان  حفظ 
مدیران  که  دارد  وجود  امکان  این  که  می رسد  نظر  به  نشوند.  قربانی  آن ها  تا  شود  گرفته 
ارشد ورزشی؛ مانند آقای کارگر و قهرمانان ورزشی که  تهدید جانی می شوند، از جان شان 

محافظت شود. 
در شرایطی که برای مشاوران ریاست جمهوری، چهره های سیاسی و قومی محافظ استخدام 
می شو د و هزینه های هنگفتی برای تأمین امنیت آن ها به مصرف می رسند، برای حفظ جان 
مدیران ارشد و قهرمانان ورزشی هیچ گونه تدابیری مد نظر گرفته نمی شود و آن ها از حقوق 
تأیید  قابل  ورزشکاران  به  بی تفاوتی  این  اند.  محروم  زندگی شان  در  کافی  سهولت های  و 
نیست. اگر اهمیت این هزینه گذاری ها را در نقش آفرینی و پاسبانی از عزت و افتخارات ملی 
برای  آراسته  و  پاک  آنان  اند.  از همه  قرار دهیم، ورزش کاران مستحق تر  میهنی مالک  و 
این ملت و سرزمین دست آورد های پرافتخاری را به آرمغان آورد ه اند و حس وطن دوستی و 

افتخارات مشترک ملی را رقم زنده اند. 
بنابراین، الزم است که خطرهای جانی به ورزش کاران و چهره های پرافتخار  ورزشی کشور 

را نادیده نگیریم و برای مصئونیت و حفظ جان آن ها تدابیری بسنجیم.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

  دو شنبه22 جدی، 1393سال چهارم شماره 754  

یادداشت های سخیداد هاتف

جهان  چهار سوی  از  که  وحشت ناکی  خبرهای  میان  در 
پیدا  باشد،  دل گرمی  مایه ی  که  زیادی  چیز  می شنویم، 
امروز  وضعیت  به  عمیق  نگاهی  اگر  همه،  این  با  نمی شود. 
پیش رفت  مورد  یک  در  حد اقل  بیندازیم،  افغانستان  مردم 
با  البته  می کند.  خوش  را  حال مان  که  می بینیم  محسوسی 
این توضیح که حال ما مثل حاِل بقیه ی مردم جهان خوش 
نمی شود. یعنی این طور نمی شود که مثل شادی خیز برداریم، 
رنگ به سر و صورت مان بمالیم و چیغ بکشیم و هم دیگر را در 
آغوش بگیریم. ما مردم متین و سنگینی هستیم و وقتی که 
حال مان خوش می شود، یک کمی رنگ صورت مان متمایل 
به سرخی می شود و تا حدی تپش قلب مان از زیر جاکت دیده 
اما آن موردی که مایه ی خوش حالی است،  می شود. همین. 

چیست؟
یادتان هست که چند سال قبل ملت غرش مند ما تا می شنید 
پیدا  کسی  برازیل  جنگل های  شمال  در  دهکده  یک  در  که 
شده که به دین ما خندیده، ما چند هزار نفری را در شهرهای 
می کردیم  شروع  و  می کردیم  جمع  خود  قدیم االیام  مملکت 
به مچاوبه؟ )مچاوبه از باب مفاعله به معنای چوب در آستین 
هم دیگر کردن است(. تا پولیس خبر می شد، ما 19 نفر کشته 
داده بودیم و 7۸ نفر زخمی داشتیم. جالب این که همه مثل 
برادران هم آهنگ بیرون می آمدیم که در برابر اهانت آن مرد 
جنگل نشین برازیلی اعتراض کنیم؛ اما چون دست مان به آن 
برادر ناراضی نمی رسید، به جان هم دیگر می افتادیم و 19 تن 
از افراد خود را می کشتیم. البته این خوبی را داشتیم که بعدا 
یاد مان  از  و  می نامیدیم  گلگون کفن  شهدای  را  نفر   19 این 

می رفت که خودمان ناساغ شان کرده ایم.
هفته نامه ی  دفتر  به  رفتند  غیور  مسلمانان  از  نفر  دو  امسال 
فرار  و  کشتند  را  نفر  دوازده  پاریس.  در  ابدو  شارلی  طنزی 
می گویم  این که  نیفتاد.  اتفاقی  هیچ  ما  ملِک  در  کردند. 
خوش حال هستیم، به خاطر همین است. نمی دانم آن هایی که 
در این گونه موارد خود را پترول می زدند و به آتش می کشیدند، 
خسته  آتش  حماِم  همه  این  از  واقعا  یا  نشنیدند  را  خبر  این 
شده اند و دیگر حال تظاهرات خونین را ندارند. وگرنه، بعید بود 
که ما کلمات کالشینکوف، کارتون و اروپا را یک جا بشنویم 
و به سرک ها نریزیم. البته از باب احتیاط خوب است این را 
هم در نظر داشته باشیم که ما گاهی در افغانستان خبرها را 
دیر هضم می کنیم. بعید نیست یک هفته بعد احساس کنیم 
کنیم  شروع  و  نشده  کشته  آدم  کافی  حد  به  پاریس  در  که 
که  فعال  افغانستان.  یعنی  دالوران،  میهن  در  روده کشی  به 
فرانسوی ها هرچه خود را با ما می مالند و میلیون میلیون به 
خیابان ها می آیند، ما کرخت نشسته ایم و تماشا می کنیم. یکی 
به این چشم آبی های مو زرد بگوید که خیلی تحریک می کنید. 
کشتیم  اگر  اما  نمی کشیم،  نمی کشیم  ما  نکنید.  را  کار  این 

خودمان را می کشیم. زیاده می مالید.

جهان  چهار سوی  از  که  وحشت ناکی  خبرهای  میان  در 
پیدا  باشد،  دل گرمی  مایه ی  که  زیادی  چیز  می شنویم، 
امروز  وضعیت  به  عمیق  نگاهی  اگر  همه،  این  با  نمی شود. 
پیش رفت  مورد  یک  در  حد اقل  بیندازیم،  افغانستان  مردم 
با  البته  می کند.  خوش  را  حال مان  که  می بینیم  محسوسی 
این توضیح که حال ما مثل حاِل بقیه ی مردم جهان خوش 
نمی شود. یعنی این طور نمی شود که مثل شادی خیز برداریم، 
رنگ به سر و صورت مان بمالیم و چیغ بکشیم و هم دیگر را در 
آغوش بگیریم. ما مردم متین و سنگینی هستیم و وقتی که 
حال مان خوش می شود، یک کمی رنگ صورت مان متمایل 
به سرخی می شود و تا حدی تپش قلب مان از زیر جاکت دیده 
اما آن موردی که مایه ی خوش حالی است،  می شود. همین. 

چیست؟
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سایت  اجرایی،  مدیر  بیشاپ،  مایک 
راکوتن

با اطمینانی که مردم به خرید ا نترنتی پیدا کرده اند، 
امسال تجارت فرامرزی رشد خواهد کرد. در گذشته 
خودشان  کشور  در  که  فروشنده هایی  از  خیلی ها 
باالی  هزینه ی  دلیل  به  نمی کردند،  خرید  نبودند، 
یا  انتظار،  مدت  بودن  طوالنی  یا  حمل ونقل، 
دشواری پرداخت پول به کشوری دیگر. اما به مرور 
تجارت  برای  الزم  زیرساخت های  در  فروشنده ها 
استفاده  نهایت  فرامرزی سرمایه گذاری می کنند که 

را از بی مرزی ا نترنت ببرند.
امکان  فیس بوک  در  تو یتر، هم  در  ۲۰۱۴ هم  سال 
بود.  جالبی  تحول  که  شد،  ایجاد  مستقیم  خرید 
دوازده  در  فن آوری  این  ببینم  مشتاقم  به شخصه 
ماه آینده به کجا می رسد. رشد سایت های اشتراک 
اینستاگرام،  و  پینترست  مثل  عکس،  گذاشتن 
این که کارهای جدید  بنابراین، احتمال  سریع است. 
بیش تری در حوزه ی تصویر انجام شوند، زیاد است. 
مردم هم عکس های شان را به اشتراک می گذارند، 
دوست  که  را  چیزهایی  مختلف  مدل های  هم 
برای  درخشان  موقعیتی  یعنی  این  می خرند.  دارند 
مفرح تر  و  را جذاب تر  ا نترنتی  که خرید  فروشنده ها 

کنند.
اجتماعی می تواند  در یک شبکه ی  صفحه ی شما 
مثل مسئول خرید شخصی شما عمل کند و مثال 
بر مبنای چیزهایی که دوستان تان گفته اند دوست 
بروید،  می خواهید  گفته اید  که  برنامه هایی  و  دارند 

بهتان پیش نهاد بدهد چه بخرید.
بنیان گذار، مایم کست نیل ماری، 

انترنت خواهد  سال ۲۰۱۵ مهم ترین موضوع امنیت 
و  تبه کار  گروه های  خالف کار،  افراد  چون  بود؛ 
ضعفی  نقطه  هر  می کنند  سعی  دولتی  هکرهای 
و خط  مرکز  در  مردم عادی  کنند.  پیدا  که هست، 
که  جامعه ای  در  بود.  خواهند  حمله ها  این  مقدم 
عمال همه چیزش شبکه ای شده، خالف کارها سعی 
مردم  اجتماعی  خدمات  از  کلکی  هر  با  می کنند 

سوء استفاده کنند.
خدمات-مجرمانه  آن چه  از  خالف کارها  سود 
خبره  هکرهای  می شود.  بیش تر  می خوانند، 
خدمات  ارائه ی  برای  کالود  فن آوری  از  خودشان 
غیرقانونی – به هرکس پول بیش تر بدهد – استفاده 

که  ابزارهایی  از  نیستند   وارد  که  آن ها  و  می کنند  
برای سوء استفاده از کالود طراحی شده.

ارائه  کالود  خدمات  که  مؤسساتی  شمار  هرچه 
می دهند، بیش تر می شود، و هرچه حجم داده های 
مي توان  می شود،  بیش تر  کالود  در  شده  ذخیره 
دچار  هم  دیگر  فروشنده های   که  بود  مطمئن 
که  مشکالتی  بشوند.  گسترده  امنیتی  مشکالت 

می توانند به صدها میلیون نفر آسیب بزنند.
کارشناسان  رییس  داربی شایر،  مارک 

فن آوری، اس.ای.پی
و  کوچک  شرکت های  و  کارآفرینان  نقش  امسال 
باز  درمان  و  بهداشت  بخش  گسترش  در  متوسط 
هم بیش تر خواهد شد. پیش بینی ما این است که 
اقتصاد شبکه ای هم به این امر دامن بزند. منظور از 
اقتصاد شبکه ای، بخشی از اقتصاد است که افراد، 
به  دیجیتال  به صورت  و چیزها  مکان ها، سازمان ها 
هم وصل اند. در چنین فضایی خیلی از کارها بدون 
با مشتری  مناسبات  انجام می شوند،  انسان  دخالت 

بهینه و امکان همکاری بیش تر می شود.
و  درمان   و  بهداشت  عرصه ی  در  نوپا  شرکت های 
مراقبت های  خدمات  مشتری  به  که  شرکت هایی 
رشد  برای  طالیی  فرصتی  می کنند،  ارائه  شخصی 
گزارش  اساس  بر  نمونه،  به عنوان  داشت.  خواهند 
پزشکی  وسایل  بازار  بازار،  تحقیقات  مرکز  یک 
رشد  درصد   ۱۶.۴ گذشت،  که  سالی  در  پوشیدنی 

داشت.
خواهند  خیره  کننده  رشد  هم  دیگری  حوزه های 
به  که  بی سیم  ارتباطی  فن آوری های  مثل  داشت: 
کارکنان بخش بهداشت و درمان امکان پیام رسانی 
لحظه به لحظه  مکان یابی  خدمات  یا  می دهد،  امن 
که می تواند تجهیزات را ردیابی کند و بهره وری را 

باال ببرد.
مدیرعامل،  ارشد  معاون  ویتبی،  مارک 

سی گیت
ذخیره   ظرفیت  که  است  سالی  آخرین   ۲۰۱۵ سال 
را می دهد. سال  موجود  تقاضای  کفاف  داده  کردن 
داده  بایت  زتا   ۳.۵ حدود  هم  روی  انسان ها   ۲۰۱۳
میلیارد   ۱۲۰ اندازه ی  به  حدودا  کردند –  تولید 
دی وی دی.  میلیارد   ۶۰۰ یا  گیگابایتی،   ۳۲ گوشی 
سال ۲۰۲۰ این ارقام جلو  حجم داده ای که در جهان 

تولید می شود، هیچ خواهد بود.

تخمین های دست پایین این است که فقط در یک 
می شود.  تولید  داده  زتابایت   ۴۴ حدود   ۲۰۲۰ سال 
خیلی  که  است  این  معنای  به  سریع  رشد  چنین 
اواخر  خورد.  برخواهیم  مشکل  به  آن  از  زودتر 
اطالعاتی  حجم  که  می رسیم  به جایی   ۲۰۱۵ سال 
که  می شود  چیزی  از  بیش  می کنیم،  تولید  که 

کنیم. می توانیم ذخیره 
این  )اطالعات(  ذخیره  صنعت  مشکالت  از  یکی 
مقناطیسی  ضبط  )یا  پی. ام. آر  فن آوری  که  است 
پیش برنده ی  نیروی  که  سیلیکون،  و  عمودی( 
درایو های  هارد  مبنای  واقع  در  و  کامپیوتر  صنعت 
دانش  با  می شوند.  کهنه  کم کم  هستند،  امروزی 
فعلی و فن آوری  پی .ام.آر می توانیم حجم عظیمی 
ذخیره  کوچک  خیلی  روی سطوحی  را  اطالعات  از 
هیچ گونه  که  می رسیم  جایی  به  به مرور  اما  کنیم. 

نمی شود اطالعات را فشرده تر کرد.
این است که فن آوری های جدید در راه  خبر خوب 
حل  را  مشکل  این  از  بخشی  باید  قاعدتا  که  اند 
اطالعات  بین  دره ی  بتوانند  است  بعید  اما  کنند. 

تولید شده و فضای ذخیره شدن را پر کنند.
و  بریتانیا  اجرایی  مدیر  کالمر،  سایمون 

ایرلند، آوایا
کرده اند   عادت  دور  راه   از  تصویری  ارتباط  به  مردم 
در  می فهمند.  را  این  پیش  از  بیش  شرکت ها  و 
ویدیو  طریق  از  مشتری  به  خدمات  ارائه ی  نتیجه 
تبع آن، هم مشتری ها،  به  مرسوم تر خواهد شد. و 
داشت،  خواهند  مثبت تری  تجربه ی  شرکت ها  هم 
خدمات  درمان،  و  بهداشت  بخش های  در  به ویژه 

مالی و آموزش از راه دور.
کرده،  هیجان زده  بقیه  از  بیش  را  من  که  چیزی 
راه   ارتباط  امکان  که  است  ویدیویی  فن آوری های 
یا  نرم افزار  به  آن که  بدون  می کنند،  فراهم  را  دور 
مرورگر  همان  با  می توانید  یعنی  باشد.  نیاز  افزونه 
کنید.  برقرار  تصویری  ارتباط  موبایل تان  یا  انترنتی 
از  پیش  می کنید.  انترنتی  خرید  دارید  کنید  تصور 
مثال  می آید؛  پیش  برای تان  سوالی  پول  پرداخت 
روی  همان جا  می توانید  پست.  هزینه ی  مورد  در 
نفر که مسئول خدمات  با یک  و  بزنید  یک دکمه 
بدون  بزنید –  حرف  تصویر  با  مشتری هاست،  به 
داشتید خرید  از آن صفحه ای که  باشد  آن که الزم 

می کردید، خارج شوید.
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تشکیلکابینه:توقعاتجمپناک
رانندگان طوری می خواهند از جمپ )که در بالد ایرانیه به 
آن دست انداز گویند( تیر شوند که سینه موتر به آن نخورد. 
میل مستری ها خالف آن است. مادران اصرار دارند جمپ 
را نزدیک دروازه خانه بسازند، تا کودکان شان را اگر موتر زد آهسته بزند. افسران پولیس 
می گویند تالشی را نزدیک جمپ ببرید. می خواهند رانندگان را با اعصاب آرام بگویند 

"اسلحه خو نداری انشاء اهلل".
گدایان از خدا می خواهند جمپ کمی مرتفع تر باشد، تا مسافران ثانیه بیشتری سپری 
کنند و متوجه شوند که پرخاک کردن داغ های سرک چقدر شاقه است و چقدر نیازمند 

"فند" جامعه رانندگان است.
نوآموزان می ترسند پیش از آن که موتر خاموش شود و رانندگان عقبی بر او هارن بزنند 

چگونه از این قله "ایورست" عبور کنند.
پیک گیرانی که در ظلمت شب و در روی سرک سرشان را گرم می کنند هر بار که از 
آن می گذرند لعنت می فرستند زیرا با چپه شدن آب تلخ لباس شان بی نماز می شود.

خالصه، یکی جمپ را بلند می خواهد دیگری پایین؛ یکی سخت کانکریتی، دیگری نرم 
خاکی؛ یکی دور، دیگری نزدیک، و برای یکی جمپ منبع عاید است و برای دیگری 

مایه اضطراب.
ای ملت، شما که از یک کتله مشت خاک و آب اینقدر توقع دارید، لختی باید درنگ کنید 
که آنانی که خزانه هایشان را فدای چشم نمناک نامزدان ریاست جمهوری کرده بودند، 
از ایشان چه انتظارات خواهند داشت؟ زیاد عجله نکنید، بگذارید کابینه را اول از چاه 
تشنج سیاسی بکشند و سپس فرعون مصر مقرر کنند. اگر نه، اولش خود تان اعتراض 

می کنید که این چگونه وزیر مواد مخدر است که از چرس بویی نمی برد!

افراطی گری و از جمله افراطی گری مذهبی به یکبارگی 
به  زدن  دست  از  پیش  گرا  افراط  افراِد  کند.  نمی  ظهور 
خشونت؛ می آموزند، پرورده می شوند، و سرانجام از لحاظ 
بزعم  و  به خلق خشونت  آماده می شوند  روانی  و  ذهنی 
خود؛ خلق جهان ایدآل. غلبه بر پدیده افراطی گری، بدون توجه به زمینه و مناسباِت 
تولید کننده افراطیت ممکن نیست. بنظر شما بعداز این همه مبارزه و پیکار، آیا زمینه 
تر و  یا فراخ  از میان رفته است  افغانستان  افراطی گری دینی در  و مناسبات پرورش 

مساعد تر ؟

تروريست براي را دروازه پانزده اشرفغني
هاگشود!

پاکستاني  مقامات  با  دیدار  در  که  گفت  غني  اشرف 
پانزده مسیر ترانزیتي دیگر بین افغانستان و پاکستان 

به زودي باز مي شود.
تا کنون دو دروازه بین افغانستان و پاکستان باز بود و این همه تروریست از پاکستان 
به افغانستان صادر مي شد، اکنون که پانزده دروازه دیگر هم بر روي تروریست 
ها گشوده مي شود معلوم نیست که روزانه شاهد چند انتحار و انفجار خواهیم بود.

از سوي دیگر مسافرین جاغوري و مالستان گزارش داده اند که در ولسوالي هاي 
پشتون نشین اطراف جاغوري خارجي هاي مسلح که نه زبان دري را مي دانند و 
نه با زبان پشتو آشنایي دارند، جا به جا شده اند و مقامات محلي جاغوري از جمله 

مدیر حقوق جاغوري نیز این امر را تأیید کرده است.
براي عبور و مرور  بازگشایي مرزهاي جدید  و  پاکستاني در کابل  تردد مقامات 
تروریست ها توسط اشرف غني، سهم خواهي اشرف غني براي طالبان و حضور 
گسترده تروریست هاي خارجي در گوشه و کنار کشور در سه ماه اخیر، نشان مي 

دهد که شاید اشرف تحوالتي را در کشور به وجود آورد.
و  دولت مرکزي  رفته شان مي خواهند که  نمایندگان خواب  از  مردم جاغوري 
نهادهاي امنیتي را از حضور گسترده تروریست هاي خارجي در مناطق پشتون 
را روي دست  اقدامات الزم  این زمینه  تا در  آگاه سازند  نشین اطراف جاغوري 

بگیرند.

Jawed Nader

Hussain Hasrat

محمدنسیم جعفری







قربانیانتروريسمازنیجريهتاپاريس!
در شمال شرقی  "باگا"  حرام شهر  بوکو  تروریستی  گروه 
تن  هزار  دو  از  بیش  و  کشاند  آتش  به  تماما  را  نایجیریه 
اغلب کودکان، زنان و سالمندان را کشت. رسانه ها دو روز 
بعد از وقوع این تراژدی از آن گزارش دادند و هنوز هم هیچ کسی از عمق فاجعه در این 
منطقه چیزی نمی داند. شهر "باگا" کامل سوخت و هیچ عکس یا ویدیویی از این جنایت 
ثبت نشد، اجساد کشته شده ها بدون شمارش به شکل دست جمعی زیر خاک شدند و 
زخمی هایی که نیمه جان به کوه و دشت خود را رسانده بودند، تاکنون همه مرده اند. 
کسی نمی داند آوارگان این شهر به کجا رسیدند و بر زنده مانده های این شهر سوخته 
چه گذشت. این تراژدی در سکوت مطلق گذشت. دریغ از یک جرعه ابراز همدردی، نوع 
دوستی و غم شریکی. نه خبرنگاری در مورد این تراژدی گزارشی نوشت و نه رهبری، 

نهادی ابراز تاثر و تاسف کرد. 
اما حمله و گروگان گیری دو تروریست در پاریس و مرگ هفده تن، تمام اروپا را به 
به  امریکا  و  اروپا  آسیا،  از  جهان  کشور  چهل  از  بیش  رهبران  امروز  آورد.  در  حرکت 
مرگ  بدارند.  گرامی  را  تروریستی  حمله  قربانی  هفده  یاد  تا  ایند  می  گردهم  پاریس 
کاریکاتوریست های "مجله شارلی ابدو" و دیگر قربانیان این جنایت غمناک است؛ اما 
در مقایسه با مرگ دو هزار انسان بی گناه در نیجیریه، خیلی اندک است. دنیای ما چقدر 
دو رنگی است! کاش در این گردهم آیی یادی از قربانیان مظلوم شهر "باگا" هم شود. 
این دو تراژدی از یک جنس اند فقط قربانیان آن از دو نژاد و دو کشور هستند. هردو 
قربانی تروریست هستند و ریشه عامالن هردو به القاعده و افراط گرایی اسالمی می 

رسد.

Hadi Sadeqi

فیونا گراهام، بی بی سی
بخش دوم

فنآوریدرسال۲۰۱۵:
هوشمندتروترسناکتر
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حمايت چلسي از سکوت 
رسانه اي مورينيو

شکست سنگين پاريس سنت 
جرمن مقابل باستيا

توقف منچسترسيتي
 در خانه ی اورتون

باستیا  مقابل  خانه  از  خارج  دیداري  در  جرمن  سنت  پاریس 
در صدر جدول  مارسي  به  و فرصت رسیدن  شکست خورد 
را از دست داد. شاگردان لورن بالن در این دیدار ابتدا با دو 
گول از حریف پیش افتادند؛ اما در  ادامه با دریافت چهار گول، 

شکست سنگینی را متحمل شدند.
 ،۱۰ دقیقه ی  در  و  کردند  آغاز  طوفانی  را  بازی  پاریسی ها 
لوکاس گول اول بازی را روی پاس یوان کابای به  ثمر رساند. 
پاریسی ها  جوان  ستاره ی  رابیو،  آدریان  نوبت  بعد  دقیقه   ۱۰

بود که با یک حرکت تماشایی، گول  دوم را به ثمر برساند.
در دقیقه ی ۳۰ باستیا به بازی برگشت. خطای فن در ویل، 
یک ضربه ی پنالتی نصیب میزبان کرد که ریاض  بودبوز آن 
در  خوبش  بازی  بودبوز  کرد.  تبدیل  تیمش  اول  گول  به  را 
نیمه ی اول را در دقیقه ی ۴۵ با یک پاس  گول به فرانسوا 
پایان  به   ۲-۲ تساوی  با  نیمه  این  تا  کرد  تکمیل  مودستو 

برسد.
نمایش برتر باستیا در نیمه ی دوم هم ادامه پیدا کرد و این 
تیم به دو گول دیگر رسید. ابتدا ژولین پالمیری در  دقیقه ی 
۵۶ گول سوم باستیا را به ثمر رساند و در حالی که پاریسی ها 
به گول تساوی تالش می  کردند، در دقیقه ی  برای رسیدن 
89، پالمیری یک گول دیگر زد تا بازی با پیروزی ۴-۲ باستیا 

به پایان برسد. 
با این شکست، پاریس سنت جرمن با ۳8 امتیاز، در رتبه ی 
مارسی   ۴۱  به  رسیدن  فرصت  و  ماند  باقی  جدول  سوم 

امتیازی، که شنبه شب شکست خورده بود را از دست داد.

با  اورتون  مقابل  خانه  از  خارج  دیداري  در  منچسترسیتي 
تساوي ۱-۱ متوقف شد و بار دیگر صدر جدول را به چلسي 
واگذار کرد. سیتی که در هفته های اخیر با کسب پیروزی های 
پیاپی، توانسته بود فاصله اش با چلسی را از بین ببرد، با  این 

تساوی، بار دیگر از آبی های لندن دو امتیاز عقب افتاد.
دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و ۲۰ دقیقه طول کشید 
تا اولین موقعیت جدی توسط بازیکنان منچسترسیتی ایجاد 
شود؛ اما ضربه ی   یووتیچ راهی به چهارچوب دروازه ی اورتون 
در  سیتی  بازیکنان  از  خطرناک  ضد حمله ی  یک  نداشت. 
دقیقه ی ۳۱، داوید سیلوا را در  موقعیت گولزنی قرار داد؛ اما 
این موقعیت هم از دست رفت. اورتون هم در دقیقه ی ۴۲ 
اما در نهایت این  نیمه  یک موقعیت نصفه و نیمه داشت؛ 
بدون گول به پایان رسید. اورتون نیمه ی دوم را بهتر آغاز کرد 
اما ضربه ی  لوکاکو صاحب موقعیت شد؛  و در دقیقه ی ۵7 
ستاره ی بلجیمی نتوانست جو  هارت را مغلوب  کند. حمالت 
 ،7۴ دقیقه ی  در  این که  تا  داشت  ادامه  تیم  دو  پراکنده ی 
سیلوا  ضربه ی  انداخت.  پیش  را  منچسترسیتی  فرناندینیو، 
بعد از برخورد به  بازیکنان حریف به فرناندینیو رسید و او با 
یک ضربه ی محکم، دروازه ی  هاوارد را باز کرد.  اما این برتری 
تنها چهار دقیقه پایدار بود و استفن نای اسمیت در دقیقه ی 
با  بینز،  لیتون  دیدنی  ارسال  کشید.  تساوی  به  را  کار   ،78
ضربه   ی  نای اسمیت، به گول مساوی تبدیل شد. در دقایق 
پایانی موقعیت چندانی روی دروازه ها ایجاد نشد تا بازی در 

نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان برسد.

فرستادن  براي  مورینیو  ژوزه  تصمیم  از  چلسي  باشگاه 
پیش  و  مطبوعاتي  کنفرانس  به  دستیارش،  استیو هالند، 
پس از بازي مقابل نیوکاسل، حمایت کرد. اتحادیه ی فوتبال 
دیدار  از  بعد  مورینیو  اخیر  صحبت های  دلیل  به  انگلیس 
مقابل  ساوتهمپتون، که گفته بود یک کمپاین علیه تیمش 
شکل گرفته، او را جریمه کرد. در مقابل، مورینیو هم  تصمیم 

گرفت در کنفرانس های مطبوعاتی شرکت نکند.
گفت:  خبرنگاران  به  چلسی   رسانه ای  مدیر  اتکینز،  استیو 
زمانی  و  تا  را جریمه کرد  ژوزه  انگلیس  فوتبال  »اتحادیه ی 
که شرایط این طور باشد، او صحبت نمی کند. باشگاه کامال 
از موضع او حمایت می کند. این می  خواست وارد بحث داوری 
پرداخته  آن  به  باید  که  است  موضوعی  »کمپاین«  و  شود 
مورد بحث  این  در  ما هم  و  شود. جریمه سر جایش  است 

می کنیم«.
دیدار  داور  تیلور،  آنتونی  تصمیم  به  مورینیو  اصلی  اعتراض 
به  جای گرفتن  بود که در دقیقه ی ۵۱،  مقابل ساوتهمپتون  
یک پنالتی روی سسک فابرگاس، به این بازیکن کارت زرد 

نشان داد.

حمله ی هواداران رونالدو به خانه ی پالتيني

گوارديوال: من ناجي بارسلونا نيستم

آربلوا : بيل شايسته ی سرزنش شدن نيست

زنگ خطر براي رونالدو از جانب گرت بيل

امتناع گوارديوال از امضا کردن پيراهن بارسا

8 دليل براي نارضايتي 
بازيکنان بارسا از انريکه

ايسکو: بيل، رونالدو را نديد،
 وگرنه به او پاس مي داد

ریال  ستاره ی  رونالدو،  کریس  هواداران 
اخیر  صحبت هاي  به  اعتراض  در  مادرید، 
از  حمایت  در  یوفا،  رییس  پالتیني،  میشل 
 رسیدن توپ طال به مانویل نویر، دروازه بان 
بایرن مونیخ، ۶۱ توپ به سمت خانه ی او در 
پاریس شوت کردند. رونالدو که دو بار برنده ی 
توپ طالی بهترین بازیکن سال جهان شده، 
با   ۲۰۱۴ سال  توپ  طالی  به  رسیدن  برای 

لیونل مسی و مانویل نویر رقابت دارد.
شانس  را  پرتگالی  ستاره ی  این  بسیاری 
اما  می دانند؛  جایزه  این  دریافت  اصلی 
توپ  که  بود  کرده  اعالم  به تازگی  پالتینی 
باید  جهانی  جام  در  قهرمانی  دلیل  طال  به 
پالتینی چندان  برسد. صحبت های  نویر  به 

به مذاق هواداران رونالدو خوش نیامد و آن ها 
پرتگالی،  تبلیغاتی  شرکت  یک  همکاری  با 
بندازیم  را  پالتینی  »بیایید  کمپاینی  به نام 
بیرون!« راه انداختند. در حمایت از اقدام، چند 
نفر که صورت های شان را با ماسک  پوشانده 
بودند، ۶۱ توپ را به سمت خانه ی او شوت 
سال  در  رونالدو  گول های  تعداد   ۶۱ کردند. 

۲۰۱۴ است.
گفته می شد رابطه ی رونالدو و پالتینی بعد 
تیرگی  به  یوفا  رییس  اخیر  صحبت های  از 
گراییده و ستاره ی پرتگالی در مراسم  اهدای 
جوایز جام باشگاه های جهان، حاضر به دست 
دادن با   پالتینی نشده؛ ادعایی که خیلی زود 

رد شد.

مي کند  سپري  را  ناآرامی  روزهاي   بارسلونا 
انریکه  لوییس  برکناري  احتمال  روز به روز  و 
پپ  مي شود.  بیش تر  بارسا  سرمربي گري  از 
بایرن  هدایت  که  است  فصل  دو  گواردیوال 
بسیار خوبی  نتایج  و  دارد  بر عهده  را  مونیخ 
است.  کرده  کسب  تیم  این  همراه  نیز 
شایعات حاکی از آن اند که با انتخاب شدن 
الپورتا به عنوان رییس بارسلونا، گواردیوال به 

بارسا بازخواهد گشت.
بارسلونا،  باشگاه  تاریخ  سرمربی  بهترین 
جواب  در  قطر  در  خبری  کنفرانس   یک  در 

به  بارسلونا  نجات  برای  آیا  که  سوال  این 
نمی کنم  »فکر  گفت:  برمی گردید،  تیم  این 
که من راه حل مناسبی برای حل مشکالت 
حاضر  حال  در  تیم  این  باشم.  بارسا  فعلی 
مربی خوبی دارد و باید به او فرصت داد تا 
موفقیت پشت  با  را  پیش رویش  چالش های 
که  افرادی  به موقع،  بارسلونا  در  بگذارد.  سر 
را  درست  تصمیمات  دارند،  را  صالحیتش 
هم چنان  باشگاه  این  تا  کرد  خواهند  اتخاذ 
تکرار  بماند.  باقی  دنیا  بهترین های  از  یکی 

می کنم که من ناجی بارسلونا نیستم«.

ریال مادرید شنبه شب در برنابئو با سه گول 
بر اسپانیول غلبه کرد؛ در حالي که یکي از 
صحنه هاي بحث برانگیز بازي، زماني بود که 
بیل در یک موقعیت مناسب، حاضر نشد به 
رونالدو پاس بدهد که عصبانیت شدید فوق 
ستاره ی پرتگالي را به دنبال داشت. در پایان 
این بازی، آلوارو آربلوا، یکی از بازیکنانی بود 
به  برنابئو آمد و  به میکسدزون ورزشگاه  که 
سواالت خبرنگاران پاسخ گفت. مدافع راست 
ترکیب  در  شب  شنبه  بازی  در  که  ریال 
گفت:  خبرنگاران  به  داشت،  قرار  اصلی 
اعتماد  از  حاال  و  بود  دل چسبی  »پیروزی 
به نفس بیش تری برای جبران شکست بازی 
حمایت  با  برخورداریم.  اتلتیکو  مقابل  رفت 
را  اتلتیکو  می توانیم  مطمئنا  هواداران مان، 
حذف کنیم«. آربلوا در مورد خطاهای شدیدی 

که در دو بازی اخیر انجام داده، گفت: »وجدانم 
آسوده است؛ چرا که هیچ کدام را به عمد انجام 
اشتباه شدم.  دچار  محاسباتم  در  فقط  ندادم. 
کریس  عصبانیت  مورد  در  آربلوا  همین«. 
رونالدو و نیز هواداران ریال از گرت بیل گفت: 
آن ها  کرد،  مواخذه  را  هواداران  »نمی توان 
تقریبا برای همه ی ما سوت اعتراضی زده اند. 
بازیکنی  کنند  احساس  وقتی  ریال  هواداران 
می کنند.  سرزنش  را  او  می کند،  اشتباه  زیاد 
البته گرت بازیکن بسیار مؤثری برای ما بوده و 
فصل گذشته و این فصل، گول های حساسی 
را به ثمر رسانده است. او مقابل اسپانیول هم 
یک گول زد. درست است که در آن صحنه 
مجموع  در  اما  می داد؛  پاس  رونالدو  به   باید 
در  کرد.  سرزنش  خاطر  بدین  را  او  نمی توان 

فوتبال از این اتفاقات همیشه رخ می دهند«.

بازي ریال مادرید و  گرت بیل روز شنبه در 
گولي  آزاد،  ضربه ی  یک  روي  از  اسپانیول، 
او  گول هاي  آمار  و  رساند  ثمر  به  تماشایي 
رسید.   ۴ به  ریال،  در  آزاد  ضربات  روي  از 
ضربات  زننده ی  ریال،  در  که  نیست  شکی 
و  است  رونالدو  کریس  اول  درجه ی  در  آزاد 
تحت شرایط خاصی، گرت بیل پشت توپ 
قرار می گیرد. از زمانی که بیل به ریال آمده، 
او موفق شده است تا ۴ گول از روی ضربات 
که  است  حالی  در  این  برساند؛  ثمر  به  آزاد 
در  و  زمان  مدت  همین  در  رونالدو  کریس 
او  به  بیش تری  ضربات  تعداد  که  حالی 
رسیده، تنها یک گول بیش تر از بیل به ثمر 

رسانده است )۵ گول(.

بیل فصل گذشته در مقابل بتیس، سویا و 
گاالتاسرای، و در این فصل مقابل اسپانیول، 
ضربات آزاد خود را گول کرده؛ در حالی که 
ثمر  به  قبل  فصل  را  گولش   ۵ هر  رونالدو 
رسانده است. سوسیداد، الچه، سویا، بایرن و 
اوساسونا، تیم هایی بودند که از روی ضربات 

آزاد، مغلوب هنرنمایی رونالدو شدند.
را  ضربه  یک  ضربه،   9.۵ هر  از  بیل  گرت 
گول کرده است؛ در حالی که آمار رونالدو، هر 
آزاد یک گول بوده است. در  ۱۵.۶ ضربه ی 
فوتبال دنیا، با توجه به آمار به ثبت رسیده 
یک  آزاد،  ضربه ی   ۱۰ هر  از  پیرلو  تاکنون، 
آزاد،  ۱۴.۱ ضربه ی  هر  از  نیز  مسی  و  گول 

یک ضربه را گول کرده اند.

بایرن مونیخ این روزها دوران آماده سازي خود 
براي نیم فصل دوم بوندسلیگا را در کشور قطر 
سپري مي کند. قطر با امکانات بسیار پیشرفته 
میزبان  امسال  خود،  مجهز  کمپ های  و 
شرایط  از  نیز  گواردیوال  پپ  و  بایرنی هاست 
هواداران  روز  هر  است.  راضی  بایرن  اردویی 
بایرنی ها  استقرار  محل  کمپ  به  نیز  زیادی 
می آیند تا با ستارگان پرشمار باواریایی ها دیدار 
کرده و عکس و امضا بگیرند. گواردیوال نیز 

یکی از محبوب ترین چهره ها در نزد هواداران 
در  عجیبی  و  جالب  اتفاق  دیروز  اما  است. 
کمپ بایرن رخ داد. یکی از هواداران، زمانی که 
از گواردیوال خواست  پیراهن بارسلونا را برایش 
امضا کند، او از این کار امتناع کرد که تعجب 
همگان را باعث شد. شاید شرایط خاص این 
روزهای بارسا که جایگاه سرمربیش، متزلزل تر 
رفتار گواردیوال  نوع  این  در  از همیشه است، 

بی تأثیر نبوده است.

بارسلونا با وجود برتري ۵-۰ بر الچه در کوپا 
دل ري، روزهاي آرامي را سپري نمي کند و 
به  مسي،  با  انریکه  لوییس  اختالف  بحث 
موضوع روز فوتبال اسپانیا بدل شده است. 
شنبه شب تلویزیون TV۳ فاش ساخت که 
برخی ستارگان بارسلونا نیز همسو با لیونل 
انریکه ناراضی  از کار کردن زیر نظر  مسی 
خواسته اند  باشگاه  رییس  از  حتا  و  هستند 
بازگرداند.  باشگاه  به  را  رایکارد  فرانک  که 
هرچند که این خبر از سوی باشگاه بارسلونا 
حکایت  موثق  منابع  اما  شد؛  تکذیب 
کردن  پیدا  به دنبال  بارتومئو  که  می کنند 
این  و  است  انریکه  لوییس  برای  جانشین 

قول را به ستارگان بارسا داده است.
»فرناندو پولو«، نویسنده ی روزنامه ی موندو 
دالیل  مورد  در  یادداشتی،  در  دپورتیوو، 
لوییس  از  بارسلونا  بازیکنان  نارضایتی 

انریکه می نویسد :
گذشته  تابستان  بارسلونا  باشگاه  که  زمانی 
منصوب  سرمربی گری  به  را  انریکه  لوییس 
چه  و  برنامه ها  چه  او  که  می دانست  کرد، 
ماه   7 که  ایده هایی  دارد.  سر  در  ایده هایی 
از  را  اعتبار خود  او،  آمدن  از روی کار  پس 
دست داده  و باعث بروز مشکالت  عدیده در 

رختکن شده اند.
بازیکنان  نارضایتی  دالیل  از  برخی  اینها 

بارسلونا از لوییس انریکه هستند:
مسابقه،  هر  بازیکن   ۱8 ۱-  اعالم 

صبح روز بازی
بارسلونا  به  انریکه  لوییس  که  زمانی  از 
آمده، قانونی را وضع کرده مبنی بر این که 
مسابقه،  هر  برای  شده  دعوت  بازیکن   ۱8
می شود.  اعالم  او  سوی  از  بازی  روز  صبح 
نام  به خط می کند و سپس  را  بازیکنان  او 
می کند.  قرائت  را  نظرش  مورد  بازیکنان 
خوانده  منتظر  به دست  که ساک  بازیکنانی 
خارج  که  آن هایی  هستند.  نام شان  شدن 
بسیاری  در  می مانند،  نفره   ۱8 فهرست  از 
موارد سرخورده به خانه باز می گردند. تقریبا 
از این سیستم  بارسا،  بازیکنان  از  هیچ کدام 

اعالم بازیکن راضی نیستند.
با  فنی  کادر  بین  زیاد  ۲- فاصله ی 

بازیکنان
اعضای کادر مربی گری بارسلونا که با خود 
رابطه ی  بازیکنان  با  هستند،  نفر   7 انریکه 
برخی  شهادت  به  ندارند.  چندانی  عاطفی 
معمول  حد  از  بیش  فاصله  این  بازیکنان، 

و نوع ارتباط حتا سرد است.
۳- فقدان بحث های تاکتیکی

هر  به  مانده  نیم  و  ساعت  یک  انریکه 
و  انتخاب  را  اصلی  بازیکن   ۱۱ مسابقه، 
برخی  می رساند.  بازیکنان  اطالع  به  را  آن 
چون  تازه واردها،  به خصوص  بازیکنان، 
یا خیر،  اصلی هستند  ترکیب  در  نمی دانند 
به خوبی  روانی  لحاظ  از  را  خود  نمی توانند 
نوعی  همیشه  و  کنند  آماده  مسابقه  برای 

استرس و اضطراب در آن ها وجود دارد.

همواره نوعی غرولند و شکایت های مخفی 
موضوع  این  به  نسبت  بازیکنان  میان  در 
وجود دارد. در ترکیب انریکه و نیز ایده های 
دیده  تغییراتی  همواره  بازی،  هر  برای  او 
نیز  را  بازیکنان  که  مسئله ای  می شوند؛ 
سردرگرم کرده است. این تغییرات تاکتیکی 
جانیفتاده،  بازیکنان  برای  نیز  به خوبی  که 
به یک معضل، درون مجموعه تبدیل شده 

است.
۴- وسواس بیش از حد انریکه در مورد 

حفظ اسرار تیمی
نکردن  درز  در  عجیبی  وسواس  انریکه 
تیم  اخبار  نیز  و  تاکتیکی اش  ایده های 
تمرین  زمین  در  که  آنچه  دارد.  بیرون  به 
سفرها  در  که  اتفاقاتی  حتا  و  می گذرد 
می افتند، نباید به رسانه ها اطالع داده شوند. 
موظف  و  رسانه ها  از  او  حد  از  بیش  دوری 
مسئله،  این  از  تبعیت  به  بازیکنان  کردن 
را  تیم  این  ستارگان  از  بسیاری  تعجب 
به دنبال داشته است؛ جوی که سابق بر این 
در بارسلونا وجود نداشت؛ جو  دیکتاتور گونه.

بی پایان ۵- تغییرات 
فصل،  این  در  بارسلونا  بازی   ۲۵ در  انریکه 
کرده  امتحان  را  متفاوت  ترکیب   ۲۵ تقریبا 
است. به عقیده ی او، این مسئله باعث این 
حضور  برای  بازیکنان  همه ی  تا  می شود 
و  باشند  داشته  باالیی  انگیزه ی  میدان  در 
مطمئن  خود  بودن  فیکس  به  هیچ کس 
نتیجه  ی  ایده،  این  شک،  بدون  نباشد. 
مداوم،  تغییرات  این  است.  داده  برعکس 
بارسلونا،  مثل  تیمی  ترکیب  در  آن هم 

نارضایتی ها را به دنبال داشته است.
۶- تنبیه بازیکنان بزرگ

ستارگان  کردن  تنبیه  از  ابایی  هیچ  انریکه 
اندازه  چه  نیست  مهم  ندارد.  بارسلونا 
کوچک ترین  دارند،  شهرت  و  اند  بزرگ 
واکنش  با  انریکه   سوی  از  بی انضباطی، 
منفی و تندی مواجه می شود. نمونه ی این 
و  ژاوی  پیکه،  مورد  در  را  تنبیهی  اقدامات 
که  مسئله ای  بوده ایم.  شاهد  مسی  اخیرا 

رختکن بارسا را پرتنش کرده است.
7- بی اعتمادی به روان شانس تیم

خواکین والدس، روان شناس بارسا، هرچقدر 
سوی  از  دارد،  قرار  انریکه  اعتماد  مورد 
حس  به خود  اطمینانی  بارسا  بازیکنان 
کادر  مورد  در  بی اعتمادی،  این  نمی کند. 
لفظی  درگیری  دارد.  وجود  نیز  انریکه  فنی 
مسی با روان شانس بارسا در تونل ورزشگاه 

آنوئتا، موید این ادعاست.
اندازه ی  از  بیش  8- محدودکردن 

اسپانسرها
اسپانسرهای  به  چندانی  عالقه ی  انریکه 
ندارد  تبلیغی  فعالیت های  نیز  و  باشگاه 
محدود  زمنیه  این  در  را  بارسا  بازیکنان  و 
با آن  بارسا  می کند. مسئله ای که ستارگان 
موافق نیستند و اختالف نظرهایی را موجب 

شده است.

و  ایسکو  درخشش  با  دیروز  مادرید  ریال 
شد  موفق  ناچو ،  و  بیل  خامس،  گولزني 
 اسپانیول را از پیش رو بردارد. ایسکو همچون 
تمام بازی های اخیرش، ستاره ی خط میانی 
ریال بود و نقش تعیین کننده ای در پیروزی 
ستاره ی  داشت.  دیروز  بازی  در  مادرید  ریال 
ماالگایی ریال، در انتهای بازی به خبرنگاران 
از  گفت: »امروز همه چیز خوب پیش رفت. 
این که پیروز شدیم و دوباره در مسیر برد قرار 
باید در اللیگا همیشه  گرفتیم، خوش حالم. 

همین گونه ظاهر شویم«.
هواداران  مکرر  تشویق  مورد  در  ایسکو 
حمایت  آمدم،  ریال  به  که  روزی  »از  گفت: 
همیشه  آن ها  و  دیده ام  خود  با  را  هواداران 
هواداران  همه ی  از  داشته اند.  لطف  من  به 

در  او  ممنونم«.  تشویق های شان  به خاطر 
مقابل  ریال  اخیر  متوالی  شکست  دو  مورد 
وقتی  »از  گفت:  چنین  اتلتیکو  و  والنسیا 
قهرمان جام جهانی باشگاه ها شدیم، پیروزی 
در مقابل ما مقاومت می کرد. حاال با این برد، 
اطمینان مان برای جبران نتیجه ی بازی رفت 
با  که  مطمئنم  شد.  بیش تر  اتلتیکو  مقابل 
اتلتیکو را حذف  حمایت هواداران می توانیم 

کنیم«.
ستاره ی ۲۱ ساله ی ریال در مورد سوت های 
به  که  زمانی  بیل،  هواداران  علیه  اعتراضی 
به  مسئله  »این  گفت:  نداد،  پاس  رونالدو 
هواداران مربوط است. بیل رونالدو را ندید و 
به همین دلیل به او پاس نداد. در بازی بعدی 

شک نکنید که به رونالدو پاس می دهد«.













ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کرد که شایعات فرار رییس 
خدایداد صحت ندارد و وی در حال حاضر 
خبرنامه ی  در  می برد.  به سر  در  زندان 
به  ریاست  این  رسانه های  دفتر  ارسالی 
که  است  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی 
به  افراد  از  برخی  از سوی  شایعات  این 
سبب مغشوش ساختن اذهان عامه نشر 

می شوند.
بر اساس این خبرنامه، بعضی اشخاص 
به خاطر مغشوش ساختن اذهان عامه و 
زیر سوال بردن فداکاری ها و مؤفقیت های 
نهادهای امنیتی در این مرحله ی حساس 
سیاسی که رحمت اهلل نبیل به حیث نامزد 
به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  پست 
مجلس نمایندگان معرفی می شود، دست 

به چنین فعالیت ها می زنند.
در خبرنامه آمده است که رییس خدایداد 
و  و سایر مجرمان در محل های محرم 
عدلی  مراجع  تا  اند،  توقیف  در  مصئون 
آنان  بر  را  کشور  نافذه ی  قوانین  احکام 

تطبیق کنند. در همین حال، در ویدیویی 
که از سوی امنیت ملی منتشر کرده شده، 
 رییس خدایداد می گوید که در زندان این 

ریاست به سر می برد.
رییس خدایداد در ماه سنبله سال جاری 
خورشیدی در یک عملیات  3٦ ساعته ی 
امنیت ملی، از ناحیه ی پنجم شهر کابل 
بازداشت شد. از رییس خدایداد به عنوان 
در  مجرم  ماهرترین  و  خطرناک ترین 
مورد  صدها  در  که  می شود  یاد  کشور 
قتل های  و  مسلحانه  سرقت  اختطاف، 

عمدی دست داشته است.
ملی،  امنیت  اداره ی  معلومات  اساس  بر 
رییس خدایداد رهبری چندین شبکه ی 
و  والیت   32 و  کابل  در  را  اختطاف 
خارجی  کشورهای  از  برخی  هم چنان 
بر عهده داشته است. او پیش از بازداشت، 
و  پاکستان  تاجیکستان،  کشورهای  در 
امارت متحده ی عربی نیز فعالیت داشته 
پولیس  سیاه  لیست  در  خدایداد  است. 

انترپول نیز قرار دارد.

امنیت ملی: 
رییس خدایداد فرار نکرده است 
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صفحه آرا:  هادی دریابی
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آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 
قیمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160

اطالعات روز: وزارت معارف از کمک 100 میلیون دالری برنامه ی مشارکت 
جهانی برای آموزش )جی پی ای ( برای رشد معارف کشور خبر داد. قرار است این 
کمک  بین سال های 201٦-201۸ در بخش معارف مصرف شود. در خبرنامه ی 
وزارت معارف که در اختیار روز نامه ی اطالعات قرار گرفته، آمده است، از مبلغ 
100 میلیون دالر، 70 میلیون آن از سوی نهاد )جی پی ای( تصویب و 30 میلیون 

دیگر آن نظر به تکمیل و پیشرفت تعهدات قبلی، بعداً منظور می شود.
در این خبرنامه آمده است که کمک جدید برای رشد و تقویت معارف افغانستان 
در آخرین نشست بورد رییسان »برنامه ی جهانی مشارکت برای آموزش« در 
در  این کمک  است  قرار  است.  نظر گرفته شده  در  امریکا  پایتخت  واشنگتن، 

سال های آینده برای رشد معارف در 40 ولسوالی 13 والیت مصرف شود.
این پول در بخش معارف در ولسوالی های ناامن و هم چنان مناطقی که سطح 
تعلیم دختران در آن جا پایین است، مصرف می شود. محل های دور دست، فقیر و 
محروم نیز شامل این کمک اند. در خبرنامه ی وزارت معارف آمده است که این 
وزارت در حال حاضر مصروف تهیه ی برنامه ی دقیق برای عملی شدن کمک 

جدید نهاد »جی پی ای« است. 
بر اساس این خبرنامه، کمک های جدید در مناسب ترین راه های پیشرفت معارف 
به مصرف می رسد. برنامه ی مشارکت جهانی برای تعلیم، نخستین خدماتش را 
در سال 2013 در کشور آغاز کرده است. گفتنی است که در 13 سال گذشته 
و عدم  دلیل فساد  به  اما  معارف کشور کمک شده،  برای رشد  دالر  میلیون ها 

مصرف شفاف، هنوز معارف با مشکالت مواجه است.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس 
می گوید  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
که افزایش توانایی بانوان در بخش های 
اقتصادی و حکومت داری در اولویت این 
حکومت قرار دارد. او هم چنان خواستار 
بخش  در  زنان  برای  کالج  یک  ایجاد 
رهبری شده است. عبداهلل می گوید که 
بخشی از کمک های 21٦ میلیون دالری 
امریکا )برای توان مندی زنان افغان( باید 
رهبری  بخش  در  کالج  در ساخت یک 
برای زنان مصرف شود، تا افغانستان در 
آینده زیربنا و ساختاری برای توان مندی 

زنان داشته باشد.
عبداهلل اختصاص بخشی از این کمک ها 
زنان  برای  کالج  یک  ساختن  برای  را 
و  خواند  مفید  رهبری  بخش  در  افغان 
هم  حکومت  قسمت  این  در  که  گفت 
اقدام خواهد کرد؛ زیرا اگر در سال های 
جهانی  جامعه ی  کمک های  آینده 
و  زیربنا  افغانستان  باشند،  نداشته  وجود 
ساختاری برای دوام این فعالیت ها داشته 

باشد.
رییس اجرایی دیروز در نشستی با حضور 
در  زنان  و  یواس ای آی دی  نمایندگان 
کابل گفت که کمک های 21٦ میلیون 
مصرف  شفاف  به صورت  امریکا  دالری 
می شود. چندی پیش امریکا و حکومت 
برنامه ی مشترکی را زیر عنوان »ارتقا« 
امریکایی  دالر  میلیون   21٦ ارز ش  به 

برای توان مندسازی زنان کشور در پنج 
سال آینده  روی دست گرفتند.

زنان کشور  تقویت  روی  برنامه  این  در 
حکومت داری،  مدیریت،  بخش های  در 
با  می شود.  کار  اجتماعی  و  اقتصادی 
این حال، عبداهلل دیروز گفت که از این 
کمک برای زنان افغان  به بهترین وجه 
شده   تعیین  قبل  از  اهداف   قسمت  در 
برای  باید  که  افزود  او  استفاده  شود. 
هماهنگی  مکانیزم  پول ها  این  مصرف 

واضح و روشن وجود داشته باشد.
امیدوارم  که  کرد  تأکید  اجرایی  رییس 
بخش  این  در  دیگر  کنندگان  کمک 
حکومت افغانستان را همکاری کنند. او 
در  زنان  گذشته  سال   13 در  که  افزود 
عرصه های مختلف، از جمله حقوق  بشر، 
توان مندسازی و حکومت داری پیشرفت 
بازهم کارهای زیاد  اما  خوبی داشته اند؛ 

باقی مانده و باید در آینده انجام شوند.
در  جدید  حکومت  که  افزود  عبداهلل 
زنان  توان مندسازی  و  حقوق  عرصه ی 
کارهای اساسی را انجام می دهد. این در 
است که هفته ی گذشته شماری  حالی 
ملی  شورای  اعضای  و  زن  فعاالن  از 
داده  وعده  کمک  از  هنوز  تا  که  گفتند 
شده ی 21٦ میلیون دالری امریکا برای 
خبری  افغانستان  زنان  توان مندسازی 
نیست و باید این کمک منحصر به یک 

بخش نباشد.

کمك ۱۰۰ میلیون دالری
 برای رشد معارف کشور 

رییس اجرایی: 
وضعیت زندگی زنان بهبود می یابد 


