چرا پولیس
فرخنده را نجات نداد؟

آ نچه بر سر فرخنده آمد ،به خاطر انتقادی بود که از مالی تعویذنویس کرده بود.
او به مال گفته بود ،نباید با فالبینی مردم را فریب دهد .مالی تعویذنویس برای
اینکه این انتقاد فرخنده را خنثا سازد ،شایعه پخش کرد که فرخنده برگههایی از
قرآن را آتش زده است .مردان خشمگین به سوی او دویدند و بدون تأمل و دقت،
با شدیدترین و فجیعترین برخورد ،هرچه به دستشان آمد را به طرف او پرتاب
کردند .در حالی که فریاد میزد که اتهام او دروغ است و قرآن را آتش نزده است،
کسی به حرفش گوش نکرد .در نهایت ،فرخنده با وحشیگری بیمانند ،در حضور
پولیس به قتلرسید و مردان خشمگین فریبخورده...،
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اشرف غنی کرزی نیست؛
اما هنوز یک افغان است
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پنج بلندپروازی جالب ناسا
که رنگ واقعیت ندیدند
عکاس :مانی مشکینقلم
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اشرف غنی ،سپاسگزار حمایتهای امریکا
اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستان ،دیدارش از ایاالت متحده
را با پیامی ساده آغاز کرد :اشرف غنی مردیست که ایاالت متحده
میتواند با او کار کند و او سپاسگزار حمایتها و قربانیهای ایاالت
متحده است.
تفاوت او با حامد کرزی برجستهتر از این نمیتوانست باشد .در جایی
که کرزی متحدان امریکاییاش را نکوهش و بعضی وقتها آنان را با
طالبان مقایسه میکرد ،آقای غنی از آنان ستایش کرد و در مناسبات
ایاالت متحده و افغانستان آغاز مرحلهی جدیدی را اعالم کرد.
او به گزارشگران گفت« :اکنون نوبت افغانستان است که بخششهای
سخاوتمندانهی امریکا را که در جریان چندین سال فراهم کرد ،جبران
کند .جبران این بخششها به معنای از خود دانستن مشکالت ،حلکردن
آنها و پرسیدن از خود است که ما چه کاری باید برای خود و برای
منطقه انجام دهیم».
در جریان روز -در سخنرانی در پنتاگون...،
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یادداشت روز

افغانستان و آمریکا
در پی تعریف فصل
جدید روابط دو کشور



هادی صادقی

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به واشنگتن رفتهاند تا
گشایش تازه در مناسبات سیاسی دو کشور را مستحکم سازند.
اشرف غنی ،رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرای ،در
این سفر میکوشند که با بازتعریف روابط سیاسی افغانستان
با ایاالت متحدهی آمریکا ،نیازها و تهدیدهای افغانستان را
به بزرگترین متحدش برسانند و از آنها خواهان کمکهای
بیشتر در زمینههای مختلف گردند .برای این سفر مقدمات
زیادی از هردو جانب چیده شده و انتظار میرود که این سفر،
آغاز دور تازهای از روابط افغانستان با ایاالت متحدهی آمریکا
باشد.
در روزهای نخست این سفر پنج روزه و در مذاکرات حاشیهای
رهبران افغانستان با مقامهای واشنگتن ،آمریکا تعهدات تازهای
به افغانستان داده است .وزیران خارجه و دفاع این کشور گفتهاند
که تالش میکنند برای نیروی  350هزار نفری افغانستان
بودجهی الزم را فراهم کنند و تأکید کرده که میکوشند تا
نیروی افغانستان از  350هزار تن کاهش نیابد .همچنان قرار
است رهبران حکومت وحدت ملی در دیدار با باراک اوباما،
رییس جمهور آمریکا از او بخواهند که نظامیان آمریکایی را از
افغانستان را آرام و تدریجی خارج کند.
با تشکیل حکومت وحدت ملی ،یخ مناسبات سیاسی افغانستان
و آمریکا که در زمان حامد کرزی منجمد شده بود ،اندک اندک
آب شد .رییس جمهور غنی رویهی تقابلجویانهی حامد کرزی
با آمریکا را کنار نهاد و مشی همکاریجویانه و سازنده را در
پیش گرفت .آقای غنی در نخستین روزهای شروع به کارش
موافقتنامهی امنیتی با ایاالت متحدهی آمریکا را امضا کرد و
مسایلی که در مناسبات دو کشور گره ایجاد کرده بودند را از سر
راهش برداشت .آمریکا نیز مشی همکاریجویانه را اختیار کرد و
در بسیاری موارد ،از جمله خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از
افغانستان و تعهدات کمکهای مالی و نظامی به افغانستان ،با
انعطافپذیری بیشتر عمل کرد.
به نظر میرسد در سفر رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن
و مذاکرات آنها با مقامهای آمریکایی ،زمینهی تفاهم مؤثر و
جلب تعهدات جدی آمریکا فراهم است .کاهش تدریجی و آرام
سربازان آمریکایی از افغانستان و جلب کمکهای بیشتر از
آمریکا برای سالهای آیندهی افغانستان که از اهداف اصلی سفر
رهبران افغانستان به آمریکا میباشند ،بهزودی و راحتی حاصل
خواهد شد .آقای غنی با توضیح شرایط امنیتی و تهدیدهای
تازه در افغانستان و منطقه و نیازمندیهای افغانستان برای
سالهای آینده ،میتواند توافق رهبران آمریکا را برای کاهش
تدریجی نظامیان این کشور از افغانستان حاصل کند؛ چون
ذهنیت مقامهای این کشور برای تأمین هزینهی فصل جدید
همکاریهای دوجانبه آماده است .در گشایش جدید مناسبات
دو کشور ،رهبران امریکا حاضرند برای توسعهی روابطشان
با افغانستان و حفاظت از دستآوردهای چهارده سال جنگ
مشترک با تروریسم ،برنامهریزی کنند و افغانستان نیز نیاز دارد
تا با جلب حمایت آمریکا ،حفاظت از دستآوردهای چهارده سال
گذشته را تضمین کند.
تعهد آمریکا به تأمین بودجهی نیروهای امنیتی  350هزار نفری
افغانستان ،یک دستآورد بزرگ و چشمگیر است .این تعهد از
سندهای پیمان استراتژیک و موافقتنامهی امنیتی به عنوان دو
میثاق سیاسی فصل جدید مناسبات دو کشور و نشستهایی
چون شیکاگو ،بن و لندن به مثابهی اجماع جهانی حمایت از
افغانستان ،فراتر است .در هیچ یک از این سندها و کنفرانسها
تعهدی روشن از سوی متحدان افغانستان در مورد افزایش شمار
سربازان ارتش و تأمین هزینهی آنها صورت نگرفت و در
برنامهریزیهای امنیتی و سیاسی آمریکا و افغانستان در چند
سال گذشته نیز تصمیمی قاطع گرفته نشد که شمار سربازان
نیروهای امنیتی از سقف  350هزار تن کاهش نیابد.
اکنون ،با ختم چهارده سال جنگ دشوار و پرهزینهی افغانستان
و آمریکا با طالبان ،نیاز است که برای حفظ دستآوردهای آن
و دفع چالشها و تهدیدهای تازه در سالهای آینده ،فکر و
برنامهریزی شود .حفظ دستآوردهای افغانستان در سالهای
آینده ،بدون حضور نظامیان خارجی ،یکی از نگرانیهای جدی
است .اکنون بهترین فرصت است که رهبران افغانستان و امریکا
به این نگرانی پاسخ گفته و برای سالهای آینده برنامهریزی
مشترک کنند.



اطالعات روز :هزاران تن در کابل با
راهاندازی تظاهراتی گسترده ،خواستار
محاکمهشدن عامالن قتل و سوزاندن فرخنده
شدند .این بزرگترین تظاهرات پس از قتل
فرخنده در کابل بود .معترضان دیروز با وجود
بارندگی شدید ،در محل حضور یافتند و برای
فرخنده دادخواهی کردند .حضور زنان در این
تظاهرات گسترده بود.
فرخنده ،بانویی  27ساله به روز پنجشنبه
هفتهی گذشته به اتهام سوزاندن نسخههای
قرآن در پیش مسجد شاه دوشمیشرهی کابل
توسط شماری از اوباشان کشته و بعد جسدش
سوزانده شد .درحالی که وزارت داخله اعالم
کرد ،اسنادی در مورد سوزاندن نسخههای

ِ
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قرآن توسط فرخنده وجود ندارد .مردم به
تحریک یک مالی تعویذنویس فرخنده را
سوزاندند.
اکنون این مال بازداشت شده و اعتراف کرده
که در این زمینه به مردم دروغ گفته است .با
اینحال ،معترضان در کابل با حمل شعارهای
«عدالت عدالت؛ ما همه فرخندهایم؛ جهالت
دشمن انسانیت؛ حمایت از جنایت ،جنایت
است؛ قاتالن فرخنده محاکمه شوند و ما
خواهان عدالتیم» ،خواستار تحقیق جدی در
پروندهی فرخنده شدند.
وزیر داخله از بازداشت  42تن ،بهشمول 20
پولیس ،در پیوند به قضیهی فرخنده خبر داد و
اعالم کرد ،تالشها در این زمینه جریان دارند.

در روزهای گذشته برای دادخواهی از قاتالن
فرخنده ،در والیتهای بلخ ،دایکندی و هرات
نیز تظاهراتهایی راهاندازی شدهاند .آنان
خواستار تحقیق جدی در رویداد قتل فرخنده و
جمعآوری تعویذنویسان از کشور شدهاند.
شورای علمای کابل دیروز با محکومکردن قتل
فرخنده اعالم کرد ،تعویذنویسان باید از شهر
جمعآوری شوند .مسئوالن این شورا خواستار
مجازات عامالن این رویداد شدند و گفتند،
حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از تکرار
چنین حوادث ،باید فعالیت تعویذنویسان را در
کابل متوقف کند.
مولوی عبدالبصیر حقانی ،رییس شورای علمای
کابل در مسجد جامع عیدگاه کابل گفت،

موضوع قتل فرخنده ارتباط با تعویذنویسهایی
دارد که در زیارت شاه دوشمشیره حضور
داشتند .به گفتهی او ،شورای علمای کابل و
اعضای شورای والیتی کمپاینی را برای بیرون
ساختن جادوگران ،فالبینان و تعویذنویسان
تجارتی از شهر آغاز کردهاند.
قتل و سوزاندن فرخنده واکنشهای خارجی ،از
جمله سازمان ملل ،اتحادیهی اروپا و دیدهبان
حقوق بشر را نیز به دنبال داشت .آنان خواستار
پیگیری جدی این قضیه از سوی حکومت
شدهاند .کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور
نیز از حکومت خواست تا این قضیه را جدی
بررسی و عامالن آن را مطابق قانون مجازات
کند.

استانکزی به اتهام حمایت از قتل فرخنده برکنار شد

اطالعات روز :دفتر رسانههای وزارت داخل ه
اعالم کرد ،حشمت استانکزی ،سخنگوی
پیشین فرماندهی پولیس کابل به اتهام حمایت
از قتل فرخنده ،از پستش برکنار شده است.
منبع دیروز به بیبیسی گفت ،استانکزی دیگر
کارمند وزارت داخله نیست .استانکزی و معین
نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ از قتل
فرخنده حمایت کرده بودند.
استانکزی در صفحهی فیسبوکش نوشته بود،
فرخنده فکر کرده بود مانند چند مرتد دیگر با
این نوع توهین ،تابعیت امریکا و اروپا را به دست
میآورد؛ اما قبل از رسیدن به هدف ،کشته شد.
ما قتل او را به دوستدارانش تسلیت میگوییم.
همچنان سیمین غزل حسنزاده ،معین وزارت

اطالعات و فرهنگ نیز نوشته بود ،هیچ نیرویی
توان مقابله با ایمان مردان افغانستان را ندارد.
این اظهارات دو مقام حکومتی جنجالی شد و
شماری از کاربران فیسبوک ،خواهان برکناری
آنان شدند .پس از افزایش انتقادها ،این دو مقام
حکومتی از گفتههایشان عذرخواهی کردند.
همزمان با موضعگیری استانکزی ،صدیق
صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله گفت ،پولیس
کابل سخنگو ندارد و استانکزی کارمند روابط
عامهی وزارت داخله است.
فرخنده به روز پنجشنبه هفتهی گذشته به
اتهام سوزاندن قرآ ن توسط تعدادی از افراد در
کابل کشته و سپس جسدش سوزانده شد .اما
اخپلواک صافی ،عضو کمیسیون بررسی قتل

فرخنده دیروز گفت ،بر اساس تحقیقات آنان،
ادعای آتشزدن قرآن توسط فرخنده کامال
نادرست بوده است.
به گفتهی او ،فرخنده از یک تعویذنویس
خواسته تا مردم را به بدعت تشویق نکند؛ اما
این تعویذنویس اوراق سوختهی قرآن سالهای
پیش در این زیارت را به مردم نشان داده و گفته
است ،آن را فرخنده آتش زده است .دو روز پیش
وزیر داخله نیز سوزاندن قرآن توسط فرخنده را
رد کرد و گفت ،در نجات او ،ناکام بودیم.
این اظهارات درحالی مطرح شدند که انتقادها
علیه وزارت داخله و پولیس در این رویداد
گسترده اند .در تمام ویدیوها و عکسهای
منتشرشده از جریان قتل فرخنده ،پولیس

در محل حضور دارد؛ اما اینکه چرا فرخنده
را نجات داده نتوانسته ،هنوز روشن نیست.
همچنان به تازگی با نشر ویدیویی جدید،
اظهارات فرمانده پولیس کابل افشا شده است.
نادر ،پدر فرخنده در این ویدیو گفت،
عبدالرحمان رحیمی ،فرمانده پولیس کابل از
من خواست تا دخترم را در گفتوگو با رسانهها
روانی معرفی کنم .به گفتهی او ،رحیمی از او
خواسته تا جنازهی فرخنده را مخفیانه دفن کند
و خانوادهاش را نیز شبانه از کابل خارج کند و به
والیت خودش (کاپیسا) انتقال دهد .نادر افزود،
رحیمی اظهار داشت« ،همانطور که پولیس
نتوانست از دخترت محافظت کند ،از شما نیز
محافظت نمیتواند».

وضع محدودیت ایران بر انتقال اموال تجارتی افغانستان

اطالعات روز :ایران بهتازگی برای
موتردارانی را که اموال تجاراتی افغانستان را
انتقال میدهند ،محدودیت وضع کرده است.
این موترداران در والیت نیمروز دیروز گفتند،
حکومت ایران مدت ویزهی آنان را از ششماه
به سهماه کاهش داده است .به باور آنان ،این
کار بر امور تجارتى کشور ،اثری ناگوار خواهد
داشت.
از سوی دیگر ،گرفتن ویزه برای آنان

سخت و مشکلساز شده است .محمدنبی،
مسئول کنترول و ترتیب موترهای باربری
ترانزیت نیمروز گفت ،اخیراً ایران برای آنان
محدودیتهايی وضع کرده و نیز از سهماه
بدینسو ،کنسولگری این کشور در قندهار
برایشان ویزه نداده است .او افزود ،برای حل
این مشکل اقدام شده ،اما نتیجه نداده است.
محمدنبى به پژواک گفت ،ایران در گذشته
ویزهی ششماهه را در بدل  ٣٠٠یورو توزیع

میکرد؛ اما اکنون ویزهی سه ماهه به ٢٠٠
یورو داده میشود .با اینحال ،محمدقاسم
خدری ،معاون والی نیمروز گفت ،بر اساس
یک مکتوب وزارت خارجه ،مدت ویزه برای
اتباع ایران توسط افغانستان سهماهه است و
ایران نیز همین روند را در پیش گرفته است.
اما او افزود که تالش برای بيشترشدن مدت
ويزه برای موتردارانی که اموال تجارتی را
انتقال میدهند ،جریان دارد .در همین حال،

مسئوالن گمرک نیمروز هشدار دادهاند ،اگر
این مشکل بهزودی حل نشود ،عواید گمرک
کم میشود .نيمروز با ايران سرحد مشترک
دارد .مواد نفتى و اموال تجارتى از ایران به این
والیت وارد میشود .عوايد سال مالى ١٣٩٣
گمرک نيمروز ،به شش ميليارد و  ٥٠٠ميليون
افغانى رسیده بود .این مبلغ عواید ،حدود 16
درصد کل عواید گمرکات کشور را تشکیل
میدهد.

انتقاد مجلس از عدم معرفی نامزد وزارت دفاع

اطالعات روز :شماری از نمایندگان مجلس
دیروز از معرفینشدن نامزد وزارت دفاع
بهشدت انتقاد کردند .به باور آنان ،با توجه به
اوضاع کنونی ،سران حکومت باید نامزد این
وزارت را معرفی میکردند .پیش از سفر رییس
جمهور غنی و رییس اجرایی به امریکا ،به غیر

از نامزد وزارت دفاع 16 ،نامزدوزیر معرفی
شدند.
اما اعضای مجلس تأکید دارند ،نامزد وزارت
دفاع باید هرچه زودتر برای گرفتن رای اعتماد
معرفی شود .به باور آنان ،به احتمال زیاد ،با
گرمشدن هوا فعالیتهای طالبان بیشتر

میشود و در این حالت ،موجودیت وزیر دفاع
الزمی است .در دور قبلی شیرمحمد کریمی،
رییس ستاد مشترک ارتش به عنوان نامزد
وزارت دفاع به مجلس معرفی شد ،اما رای
الزم را برای کسب این کرسی به دست نیاورد.
در رایگیری پیش از رخصتی مجلس ،از میان

 17نامزدوزیر پیشنهادی ،تنها هشت تن آنان
رای اعتماد گرفتند .با گذشت بیش از ششماه
از تشکیل حکومت وحدت ملی ،هنوز اکثر
وزارتها توسط سرپرستان اداره میشود .این
مسئله بر اوضاع سیاسی-اقتصادی کشور تأثیر
منفی گذاشته است.

ت عامه:
وزارت صح 
ساالنه  13هزار تن بر اثر بیماری توبرکلوز جان میدهند

اطالعات روز :مقامهای وزارت صحت عامه
از ثبت  58هزار بیماری توبرکلوز در سال 2014
خبر دادند و اعالم کردند ،ساالنه  13هزار تن بر
اثر این بیماری در کشور جان میدهند .به گفتهی
آنان ،اکثر بیماران متبال به توبرکلوز در کشور زنان
هستند .در جریان سالهای گذشته برای جلوگیری
از این بیماری اقدامی مفید نشده است.

فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه دیروز در روز
جهانی مبارزه با بیماری توبرکلوز در کابل گفت،
مرگ افراد بر اثر این بیماری در کشور تکاندهنده
است و برای حل این مشکل ،باید اقدام جدی شود.
اما او افزود که تالش داریم تا در یک سال آینده
دسترسی شهروندان به درمان این این بیماری را تا
 90درصد افزایش دهیم.

فیروز از نهادهای بینالمللی نیز خواست تا
همکاریشان را برای مبارزه با بیماری توبرکلوز
در کشور افزایش دهند .او همچنان از این نهادها
تقاضا کرد تا در قسمت ایجاد مرکزهای درمان
بیماری توبرکلوز با وزارت صحت عامه همکاری
کند .توبرکلوز یا سل یک بیماری خطرناک و
کشنده است ،اما قابل تداوی میباشد.

آلودگی هوا و نبود رژیم غذایی مناسب از عوامل
اساسی افزایش این بیماری در کشور عنوان
میشوند .ازدواجهای زیر سن ،حاملگی بدون وقفه
و ضعف جسمانی در میان زنان ،از عوامل دیگر
مبتالشدن افراد به این بمیاری خوانده شدهاند .بر
اساس معلومات سازمان صحی جهان ،افغانستان
بلندترین رقم مرگ و بیماری توبرکلوز را دارد.

 42تن در پیوند به قتل فرخنده بازداشت شدهاند

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور
اعالم کرد ،تا کنون  20تن از منسوبان پولیس
و  22تن دیگر در پیوند به قتل فرخنده
بازداشت شدهاند .در خبرنامهی ارسالی این
وزارت به روزنامهی اطالعات روز آمده است،
در حال حاضر این افراد تحت تحقیقات پولیس
قرار دارند .بر اساس این خبرنامه ،پولیس

تمامی تالشش را برای ردیابی و بازداشت
سایر عامالن این رویداد ادامه خواهد داد و
در این راستا از هیچ تالشی دریغ نمیکند .در
این خبرنامه آمده است ،وزارت داخله رویداد
فرخنده را با جدیت تمام پیگیری میکند
و تا مجازات عامالن این رویداد غمانگیز،
به تالشهایش ادامه میدهد .وزارت داخله

میگوید ،اگر منسوبان پولیس در قضیهی
فرخنده مقصر شناخته شوند ،با آنان برخورد
قانونی خواهد شد .فرخندهی  27ساله به روز
پنجشنبه هفتهی گذشته از سوی شماری از
اوباشان به اتهام سوزاندن نسخههای قرآن
کشته و سپس سوزانده شد .اما وزارت داخله
سوزاندن نسخههای قرآن توسط فرخنده را رد

کرده است .این رویداد واکنشهای تندی را در
داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است .در
چند روز گذشته تظاهراتهای گستردهای در
کابل و شماری از والیتهای کشور راهاندزی
شدند .تظاهراتکنندگان از حکومت وحدت
ملی خواستند ،تمام عامالن قتل فرخنده را
بازداشت و به جزای اعمالشان برساند.

اشرف غنی،
سپاسگزار حمایتهای امریکا

اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستان ،دیدارش از
ایاالت متحده را با پیامی ساده آغاز کرد :اشرف غنی
مردیست که ایاالت متحده میتواند با او کار کند و او
سپاسگزار حمایتها و قربانیهای ایاالت متحده است.
تفاوت او با حامد کرزی برجستهتر از این نمیتوانست
باشد .در جایی که کرزی متحدان امریکاییاش را نکوهش
و بعضی وقتها آنان را با طالبان مقایسه میکرد ،آقای
غنی از آنان ستایش کرد و در مناسبات ایاالت متحده و
افغانستان آغاز مرحلهی جدیدی را اعالم کرد.
او به گزارشگران گفت« :اکنون نوبت افغانستان است
که بخششهای سخاوتمندانهی امریکا را که در جریان
چندین سال فراهم کرد ،جبران کند .جبران این بخششها
به معنای از خود دانستن مشکالت ،حلکردن آنها و
پرسیدن از خود است که ما چه کاری باید برای خود و
برای منطقه انجام دهیم».
در جریان روز -در سخنرانی در پنتاگون ،در جریان
مالقاتها با مقامهای امریکایی و در کنفرانس خبری در
کمپ دیوید ،در اقامتگاه ریاست جمهوری در مریلند،
اشرف غنی بر تعهدش در مبارزه با پیکارجویی و اینکه
افغانستان روزی به مثابه یک دموکراسی باثبات و کارامد
بتواند روی پای خودش بایستد تأکید کرد.
آقای غنی که بیشتر از  20سال در ایاالت متحده زندگی
کرده ،به نظر میرسید که با یادآوری مکرر  2215تن
امریکایی که در افغانستان کشته و  20000تن دیگر
که در این کشور زخمیشدهاند ،در احترام گذاشتن به
قربانیهای امریکا در افغانستان از رسم معمول فراتر رفت.
مقامهای امریکایی از شنیدن این پیام خوشحال بودند
و عالقه داشتند که غنی را در پیشکش کردن این پیام
کمک کنند .ادارهی اوباما به تغییر برنامهاش در رابطه به
کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان نزدیک است و
مقامهای بلندپایهی امریکایی بهبود مناسبات با حکومت
غنی را یکی از دالیل آهستهتر کردن خروجشان عنوان
کردهاند.
غنی روزش را در پنتاگون آغاز کرد ،جایی که او با سربازان
امریکایی و خانوادههای آنان صحبت کرد .سخنرانی او به
شکل محتاطانهای طرح شده بود تا بتواند پیام غنی برای
سپاسگزاری از ایاالت متحده را منتقل کند.
او که در کنار وزیر دفاع جدید ایاالت متحده ،اشتون
کارتر ،ایستاده بود ،گفت«:هر یک از شما میراثی از خود
بر جای گذاشتهاید ،اما من این را نیز درک میکنم که شما
در افغانستان برچسب خوردهاید».

سپس آقای غنی شخصا از دو تن از میان آنان قدردانی
کرد :کل سو مایرز ،بیوهی جنرال هارولد گرین از ارتش
امریکا که بر اثر شلیک یک سرباز ارتش افغانستان در
اکادمی نظامی افغانستان کشته و کپتان جرمی هاینز که
در آن حمله شدیدا زخمی شدهبود.
جنرال گرین بلندرتبهترین افسر ارتش امریکا بود که پس
از جنگ ویتنام در یک منطقهی جنگی به قتل رسید
و جراحات کپتان هاینز نیز خیلی خطرناک بودند .غنی
گفت« :ما میپذیریم که ملیونها داستان مانند داستان
آنها وجود دارد :داستان وظیفه ،عزت و قربانیها و بعضی
وقتها داستان اندوه و غم ،چون بیشتر از  850هزار

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

ماتیو روزنبرگ-نیویورک تایمز
برگردان :جواد زاولستانی

اگر غنی بیشتر مانند یک
سیاستمدار امریکایی به
نظر میرسید تا یک رهبر
خارجی ،احتماال به این دلیل
است که او ایاالت متحده را
خوب میشناسد .او مدرک
دکترایش از دانشگاه کلمبیا
به دست آورد و پیش از
سپری کردن  15سال به
عنوان مقام ارشد در بانک
جهانی در واشنگتن ،در
دانشگاههای امریکایی درس
می داد .او زمانی صاحب یک
خانه در نزدیکی کمپ دیوید
بود ().BETHESDA, MD
که به طرف جنوب یک
ساعت از آن فاصله دارد .بر
اساس گفتههای کسانی که او
را میشناسند ،با وجود اینکه
او طرفدار امریکاست ،عمیق ًا
ملیگرا نیز میباشد.
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خبر دارید کجا روانیم؟

سرباز و غیرنظامی امریکایی و هزارها قراردادی از سالها
 2001بدینسو در افغانستان خدمت کردهاند و قربانی
دادهاند و نیز خانوادههای آنان».
بعدتر ،زمانی که با خبرنگاران در کمپ دیوید صحبت
میکرد ،غنی بار دیگر شمار کشتهشدگان امریکایی در
افغانستان را یادآوری کرد .او گفت« :آنان را همیشه به
یاد خواهیم داشت و به روح آنان دعا میکنیم».
اگر غنی بیشتر مانند یک سیاستمدار امریکایی به
نظر میرسید تا یک رهبر خارجی ،احتماال به این دلیل
است که او ایاالت متحده را خوب میشناسد .او مدرک
دکترایش از دانشگاه کلمبیا به دست آورد و پیش از سپری
کردن  15سال به عنوان مقام ارشد در بانک جهانی در
واشنگتن ،در دانشگاههای امریکایی درس می داد .او
زمانی صاحب یک خانه در نزدیکی کمپ دیوید بود
( ).BETHESDA, MDکه به طرف جنوب یک
ساعت از آن فاصله دارد .بر اساس گفتههای کسانی که
او را میشناسند ،با وجود اینکه او طرفدار امریکاست،
عمیق ًا ملیگرا نیز میباشد.
هم او و هم رییس جمهور اوباما میخواستند مطمئن
شوند که دیدارشان را با دستآوردهای ملموس پایان
بخشند .تصمیمگیری دربارهی شمار سربازان امریکایی
در افغانستان ،محتملترین نتیجهی این دیدار خواهد بود.
تمرکز بحثهای غنی و اوباما در روز سه شنبه در کاخ
سفید ،روی این موضوع بود.
بحث شمار سربازان در جریان دیدارهای روز دوشنبه در
کمپ دیوید طوری مطرح شد که انواع توافقهای ضمنی
دیگر را برای آغاز مرحلهی جدید همکاریها فراهم کند.
آقای اوباما در این نشستها شرکت نکرده بود .وزیر دفاع
ایاالت متحده ،اشتون کارتر ،و وزیر خارجه ،جان کری ،و
نیز عبداهلل عبداهلل ،در این گفتوگوها شرکت کرده بودند.
آقای عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی است.
سمت سیاسی او پس از جنجالهای انتخابات سال
گذشته در افغانستان ایجاد شد که وزیر خارجهی ایاالت
متحده آن را میانجیگری کرد .اما صالحیتهای رییس
اجرایی هرگز به شکل درست تعریف نشده و به خاطر
کشمکشهای درونی ،حکومت مختل شده است ،چون
غنی تالش کرده که قدرت خود را مستحکم سازد و
عبداهلل را به حاشیه براند.
با این وجود ،هردوی آنان در مقابل مردم خود را متحد
نشان دادهاند و پس از مالقاتهای کمپ دیوید ،آنان با
آقای کری و کارتر باهم ظاهر شدند.

اینجا افغانستان است .افغانستان ،کشوریست که مردم آن سربلند ،غیور ،شریف ،نجیب،
شهید پرور ،مومن ،مسلمان ،باهم برادر و برابر ،عزتمند ،قهرمان و  ...تشریف دارند.
البته من به عنوان یک فرد از مجموع مردم افغانستان ،هیچ شکی در این مورد ندارم.
من نجابت مردم را از خون سیزده مسافری که در میدان وردگ به قتل رسیدند،
فهمیدم ،حاال هم ایمانم به نجابت مردم این مرز و بوم ،صدبرابر هم شده .من شرافت
مردم افغانستان را با ورق زدن صفحات اسارت آن  30مسافر هزاره دریافتم که تاهنوز
در بند اسارت اند .من سربلندی مردم افغانستان را جسد سوختهای فرخنده حاصل کردم.
من عزت مردم را از سکوت شان در برابر این همه جنایت فهمیدم .من برادری و برابری
مردم را از جنگ برای چوکی وزارت فهمیدم .من قهرمانی مردم افغانستان را از دشمنی
دیرینهی شان میفهمم.
به راستی اینجا چه خبر است؟ ما قرار است به کجا برویم؟ در پی بدست آوردن چه
چیزی هستیم که ارزش این همه نابسامانی را داشته باشد؟ از دولتمردان گرفته تا
شهروندان ،همه در برابر این همه نابسامانی ،مسئولیم .وقتی دختری روز روشن ،در
برابر نیروهای پولیس کشته و آتش زده میشود ،وقتی هر روز مسافرهای این کشور ،از
اتوبوس پایین و به گلوله بسته میشوند ،وقتی اسارت هیچ خطری را برای حکومت و
مردم بازگو نمیکند ،وقتی مالی مسجد بر دختر  13ساله تجاوز میکند ،وقتی شوهری
اعضای بدن همسرش را میبرد ،وقتی خانمی گردن شوهرش را قطع میکند ،وقتی
کابلبانک سقوط میکند ،وقتی اکثریت مردم بیکار میشود ،مسئولیت ما چیست؟
جواب این سوال بماند برای سالهای بعد .فع ً
ال برای جواب ارایه کردن زود است .از
من دلیل نپرسید ،دلیلش واضح است .من به جای دلیل چند افسانهی کوتاه خدمت شما
ارایه میکنم ،امیدوارم اشیای توجه تان نشکند.
 -1کمیسیون ویژه رسیدگی به خاکستر فرخنده اعالم کرد که ما برای ادای دین
خویش نسبت به این فاجعه ،تصمیم داریم خرس باغ وحش را در شهر رها کنیم و به
جای آن چند مقام دولتی را داخل قفس بیاندازیم .هرچند مقامات دولتی که همیشه از
روی احساسات و طبع شاعرانگی خویش سخن میگویند ،اما اینبار موضع متفاوتی
در برابر این پیشنهاد گرفته اند .یکی از آنها گفته که قبول! اما یک شرط دارم .شرط
من این است که مردم از من راضی شوند و معاشی را که قب ً
ال به من میدادند ،بازهم
به من بدهند .دیگه گور پدر هرچه مسئله و نکته و باریکی و اخالق و وجدان است.
 -2در مورد تعویذنویسان شنیده اید؟ عدهای به صورت رسمی مامور شده که بساط
این جماعت خرفت و پلید را از سطح شهر کابل جمع کنند .یکی از تعویذنویسان که از
سراسر وجود مبارکش غیر چرک چیزی دیگری فوران نمیکرد ،به رادیو آزاری گفت:
هاهاهاهاهاهاهاها ...همین آدمهای که گفته میشود برای بسته کردن کار و کسب ما
مامور شده ،خود شان سابق تعویذنویسی داشت .او عالوه کرد که من شخص ًا شاگرد
فالنی گکش بودم .او گفت اگر تعویذنویسی بد است ،این جماعت نیک تا حاال کدام
گوری گم بود .وی گفت اگر دولت توجهی در این زمینه نکند ،آنها جوازهای را که
قب ً
ال دریافت کرده اند را خواهند سوختاند و از این به بعد ،بخت هیچ دختری را باز
نخواهند کرد و هیچ دعای برای خانمهای که مشکل باردار شدن را دارد ،نخواهند
خواند.
 -3در همین حال ،اشرف غنی و عبداهلل به مردم امریکا گفت که ما به مالیه شما
نیاز داریم .مالیه از شما ،مصرفش از ما! ما حین برگشت چندین کمیسیون دیگر برای
قدردانی از مالیهدهی شما ایجاد خواهیم کرد .گفته میشود که یکی از امریکاییها
به زبان پشتو از اشرف غنی پرسید که چرا مردم افغانستان مالیه نمیدهند؟ اشرف
غنی گفت که مردم غیور و دلیر افغانستان کی کار دارد ،کی درآمد دارد که مالیه آن
را پرداخت کند؟ سپس او رو به طرف عبداهلل عبداهلل نمود و یک هههههههههه نمود
و خالص!
 -4شورای امنیت ملی افغانستان عزمش را جزم کرده ،اما معلوم نیست برای چه کاری.
 -5یکی از مولویهای صاحب اعتبار که هم ایاز است و هم نیازی ،گفته بود که اگر
دولت قاتلین فرخنده را دستگیر کند ،با خیزش مردمی مواجه خواهد شد .سازمان تفسیر
بیانیهها این سخن او را چنین تفسیر میکند :بدون شک! هرکسی که علیه باورهای
کور مردم بایستد ،چه دولت باشد چه غیر دولت ،با ایاز نیازیهای افغانستان مواجه
خواهد شد .این سازمان عالوه کرده که شما به نستوه نادری نگاه کنید ،ایشان که
بر همگان معلوم است چه شخصیتی واالیی دارد ،از مال نیازی حمایت کرده و گفته
تو تنها نیستی! برو هر چیزی که دلت خواست بگو و بخور ،ما هم کنارت میایستیم،
میگوییم و میخوریم.
 -6حقوق بشر افغانستان در حالی که قتل و سوزاندن فرخنده را محکوم میکند و قتل
 13مسافر در میدان وردگ را به شدیدترین نوع آن محکوم مینماید ،حکومت را مورد
انتقاد قرار داده است .این حقوق بشر عالوه کرده که حکومت از بس ضعیف است،
هیچ کاری غیر از محکوم کردن ندارد .وی سند آورده که یکی از مقامات محلی میدان
وردگ بعد از کشتن  13مسافر به دست افراد ناشناس ،گفته که (تروریستان یک بار
دیگر چهرهی منفور خود را به جهانیان نشان داد) ،این یعنی چه؟ آنها میآیند راحت
حملهی مسافرین را توقف میدهند ،مسافرین را رگبار میکنند اما این حکومت فقط
میتواند بگوید که آنها چهرهی منفور خویش را به جهانیان نشان داد.
 -7یک شرکت آمریکایی موفق شده فلم چگونگی به آتش کشیدن یک انسان در
افغانستان را روی پردهای سینما ببرد .موضوع این فلم ،روایت تلخ برداشتهای سست
و بیبنیاد مردم از حکایتهای دینی مبلغان مذهبی را نشان میدهد .این فلم نشان
میدهد که مردم افغانستان نه تنها از لحاظ اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
ضعیف و بیچاره اند که از لحاظ باورهای دینی-مذهبی نیز قابل ترحم اند .یعنی وضع
خطرناکی داریم ،وقتی با یک شایعه حاضر میشویم انسانی را بکشیم و جسدش را
به آتش بکشیم.
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چرا پولیس فرخنده را نجات نداد؟


بشیر یاوری

بر سر هر قرارگاه پولیس و حوزههای
امنیتی نوشته شده است« :پولیس
خدمتگار جامعه» و در اولین مرحلهی
آموزش ،به نیروهای پولیس آموزش
داده میشود که پولیس حافظ قانون
و حامی امنیت ،جان و سالمت جامعه
است .اما با وجود این تأکیدها ،پولیس
افغانستان از قانون و وظیفهاش تخطی
میکند و حتا در مواردی ،کسانی که
در سطح رهبری آن قرار دارند ،به
ارزشهایی که به پولیس نسبت داده
میشوند ،عمل نمیکنند .مثال زندهی
آن چگونگی برخورد فرمانده پولیس
کابل (عبدالرحمان رحیمی) با خانوادهی
فرخنده است .فرمانده پولیس به جای
اینکه در پی دانستن واقعیت و کشف
حقیقت باشد ،در اولین ساعتهای
پس از وقوع این حادثه ،به پدر فرخنده
میگوید که به رسانهها بگوید که
دخترش به بیماری روانی مبتال بوده و
از او میخواهد که به کمک بستگانش،
هرچه زودتر کابل را به مقصد زادگاهش
(کاپیسا) ترک کند و برایش توصیه
میکند ،همانگونه که پولیس نتوانسته
از جان فرخنده دفاع کند و او را از
مرگ نجات دهد ،نمیتواند از جان او و
اعضای خانوادهاش حفاظت کند.
آنچه بر سر فرخنده آمد ،به خاطر انتقادی بود که از مالی
تعویذنویس کرده بود .او به مال گفته بود ،نباید با فالبینی
مردم را فریب دهد .مالی تعویذنویس برای اینکه این انتقاد
فرخنده را خنثا سازد ،شایعه پخش کرد که فرخنده برگههایی
از قرآن را آتش زده است .مردان خشمگین به سوی او دویدند
و بدون تأمل و دقت ،با شدیدترین و فجیعترین برخورد ،هرچه
به دستشان آمد را به طرف او پرتاب کردند .در حالی که
فریاد میزد که اتهام او دروغ است و قرآن را آتش نزده است،
کسی به حرفش گوش نکرد .در نهایت ،فرخنده با وحشیگری
بیمانند ،در حضور پولیس به قتل رسید و مردان خشمگین
فریبخورده ،پیکر بیجان او را در زیر موتر انداختند و بعد
آتش زدند.
یکی از سوالهای جدیای که در پیوند به این حادثهی دردناک
در ذهن هرکسی ایجاد میشود ،این است که چرا پولیس
فرخنده را نجات نداد؟ آیا امکان نجات او توسط پولیس وجود
نداشت؟ اگر امکان نجاتش وجود داشت ،چه عواملی باعث
شده که پولیسهای موجود در محل ،هیچگونه عمل و تدبیری
برای نجات او انجام ندادند و حتا تعدادی از آنها با کسانی که
فرخنده را سنگباران کردند ،همدست شدند.
پاسخ به این سوالها و شبهات ،یکی از زوایای جدی حادثهی
غمبار قتل فرخنده و موارد مشابه است .همه میدانیم که
پولیس تأمینکنندهی امنیت جامعه و مدافع جان ،عزت و شرف
شهروندان میباشد و جلوگیری از وقوع جرایم و تخطیها از
قانون ،یکی از مسئولیتهای مهمش است.
بر سر هر قرارگاه پولیس و حوزههای امنیتی نوشته شده است:
«پولیس خدمتگار جامعه» و در اولین مرحلهی آموزش ،به
نیروهای پولیس آموزش داده میشود که پولیس حافظ قانون

و حامی امنیت ،جان و سالمت جامعه است .اما با وجود این
تأکیدها ،پولیس افغانستان از قانون و وظیفهاش تخطی
میکند و حتا در مواردی ،کسانی که در سطح رهبری آن قرار
دارند ،به ارزشهایی که به پولیس نسبت داده میشوند ،عمل
نمیکنند .مثال زندهی آن چگونگی برخورد فرمانده پولیس
کابل (عبدالرحمان رحیمی) با خانوادهی فرخنده است .فرمانده
پولیس به جای اینکه در پی دانستن واقعیت و کشف حقیقت
باشد ،در اولین ساعتهای پس از وقوع این حادثه ،به پدر
فرخنده میگوید که به رسانهها بگوید که دخترش به بیماری
روانی مبتال بوده و از او میخواهد که به کمک بستگانش،
هرچه زودتر کابل را به مقصد زادگاهش (کاپیسا) ترک کند و
برایش توصیه میکند ،همانگونه که پولیس نتوانسته از جان
فرخنده دفاع کند و او را از مرگ نجات دهد ،نمیتواند از جان
او و اعضای خانوادهاش حفاظت کند.
نمونهی دیگر ،رویداد به رگبار بستن دختر و پسری است که به
جرم دوستداشتن همدیگر ،در چندقدمی مقر پولیس در والیت
بغالن در بهار سال گذشته صورت گرفت .صدها موارد از این
نوع هر روز در این کشور اتفاق میافتند که نیروهای پولیس و
امنیت در اجرای وظایفشان متعهد نیستند و حتا شریک جرم
میشوند .این ناکارگی و ضعف پولیس به نکات زیر ارتباط دارد.
مسلکینبودن پولیس و نیروهای امنیتی
ی امنیتی شریک جرم
یکی از علتهایی که پولیس و نیروها 
و تخطی از قانون میشوند و نسبت به مسئولیتهایشان
غفلت میورزند ،این است که بیشتر این نیروها ،به طور
اصولی آموزشهای مسلکی را فرانگرفتهاند و طی یک روند
کوتاهمدت ،آموزشهای ابتدایی را فراگرفته و در صف نیروهای
امنیتی و پولیس قرار گرفتهاند .به این خاطر ،این افراد ذهینت

الزم را برای پیشبرد درست این مسلک ندارند .آنها وظایف و
مسئولیتهایشان را بهخوبی انجام داده نمیتوانند و حتا خالف
آن عمل میکنند.
مسلکینبودن ،سطح پایین سواد و عدم آشنایی پولیس با
هنجارهای زندگی مدنی ،از جملهی نارساییهای جدی اند که
در نیروهای پولیس و امنیتی ما وجود دارند .این مسئه این
ضرورت را ایجاب میکند که به تربیت ،چگونگی آموزش
و تجهیز این نیروها بیشتر توجه شود .یکی از ریشههای
نارسایی در این خصوص ،این است که نظام آموزشی و تربیتی
پولیس بهروز و برخوردار از ارزشهای مدنی و جدید نیست و
استادانی که نیروهای پولیس را آموزش و تربیت میدهند ،فاقد
جهانبینی مدرن و انسانی هستند و از ذهنیتها و ارزشهای
سنتی متأثر میباشند .این مسئله یکی از علتهایی است که
نیروهای پولیس در مرحلهی تربیت و دورههای آموزشیشان
خوب پرورده نمیشوند و وقتی وظایف اجتماعی برایشان
سپرده شدند ،نمیتوانند آنچنان که انتظار میرود ،از پس انجام
آن برآیند .نکتهی مهمی که باید در آموزش و تربیت پولیس
مدنظر گرفته شود ،این است پولیس نباید ایدیولوژیک پرورده
شود؛ زیرا در این صورت ،او تنها سرباز معتقدات خود است.
به داشتن ذهنیت انسانی و مدنی در پولیس باید توجه شود.
پولیس یک انسان مسئول ،آشنا با ارزشهای زندگی مدنی و
حمایتکنندهی آن پرورده شود.
متأسفانه به این مهم در آموزش نیروهای امنیتی ما تا هنوز
کمتر توجه شده است .تأمل در مورد آن ،از رسالتهای مهم
پاسداران نظام میباشد.
سنتِ ستیز با نظام رسمی
صدسال پیش که ارادهای برای تحکیم نظام رسمی در

افغانستان به وجود آمد و شاه اماناهلل خان اراده کرد که
حاکمیت رسمی در این سرزمین پا بگیرد و زندگی اجتماعی بر
پایهی الگوهای مدرن شکل بگیرد ،قانون به جای فتوا حاکمیت
کند و جامعه به سوی هنجارها و ارزشهای مدرن سوق داده
شود ،این جنبش او توسط سنتگرایان با شکست مواجه شد.
نگرش حکومتداری توأم با پاسداری از ارزشهای سنتی و
مذهبی رقم خورد .کسانی که پرچم سنت و قبیله را علیه نظام
و قانون مدرن بلند کردند ،در رأس حاکیمت قرار گرفتند .قانون
و نظام مدنی کفر تلقی شد .به این صورت ،الگوی حاکمیت
رسمی و مدرن با نگرش و پندار محافظکارانه درآمیخت.
این آمیزش نامیمون ،پای الگوی حکومتداری مدرن و مدنی را
در این کشور روزبهروز سست کرد .در دورهی جهاد ،سنتگرایی
تشدید یافت و در دورهی حاکمیت طالبان ،به بلوغ کامل خود
ی برای پاگیری و
رسید .در دورهی جدید که فرصت خوب 
تقویت الگوی نظام مدنی و مدرن مساعد شد ،بازهم نگرش
ی برای تقویت نظام مدرن ،ضعیف بود .به همین علت،
نظامساز 
از فرصتها برای تقویت حاکمیت رسمی و مدرنساختن جامعه
استفادهی شایانی صورت نگرفت .با نگرش قبیلهای نظامسازی
شد .این مسئله باعث شد که بدویت در کشور حاکم شود و
نظام ،توجیهگر آن گردد.
موضوع جدی در این خصوص این است ،تا زمانی که نگرش
ما به نظامسازی و حکومتداری تغییر نکند ،الگوی حاکمیت
مدرن در جامعه حاکم نشود ،هنجارها و ارزشهای بدوی
زندگی اجتماعی ما را همانند فاجعهی مرگ فرخنده سیاه و
تاریک میسازد و راهی برای جلوگیری از فجایع دیگری از
همین نوع ،نداریم.
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اشرف غنی کرزی نیست؛
اما هنوز یک افغان است

یادداشتهایسخیدادهاتف

اولویت نخست غنی باید توجه به منافع افغانستان باشد ،نه جلب رضایت امریکا

آیین
معذرتخواهی

منبع :الجزیره
نویسنده :ایمل فیضی
برگردان :حمید مهدوی

همزمان با میزبانی واشنگتن از نخستین سفر رسمی اشرف
غنی ،رییس جمهور افغانستان ،جف اگرز ،یک مقام شورای
امنیت ملی ایاالت متحده ،در مقایسه با روابط حکومت
امریکا با حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،روابط حکومت
ایاالت متحده با رییس جمهور جدید افغانستان را «تغییری
مثبت و کیفی» توصیف میکند و «دیدگاه بسیار متفاوت»
آنها را که با بحث مطرحشده توسط آمریکا« ،از امنیت تا
مصالحه»« ،بسیار تطابق» دارد ،ستایش کرد.
دان فیلدمن ،نمایندهی ویژهی ایاالت متحده برای افغانستان
و پاکستان ،رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی را «همکاران شایسته با رویکردی بسیار متفاوت در
زمینهی روابط دوجانبه با ایاالت متحده» خواند.
با خواندن این اظهارات مقامهای ارشد ایاالت متحده که از
دید عمومی دخالت ایاالت متحده در افغانستان نمایندگی
میکند ،میتوان فهمید که دید امریکاییها نسبت به روابط
دوجانبهی این کشور با کشور فقیری مانند افغانستان ،چقدر
خودخواهانه و بدونمالحظه است.
به عنوان دستیار نزدیک رییس جمهور پیشین ،من از نزدیک
شاهد بودهام که چگونه کرزی در جریان چندین سال ،در
گفتوگوهای دوجانبهی پشت درهای بسته با مقامهای ارشد
امریکایی ،تالش کرد تا روابط میان کابل و واشنگتن را بهبود
داده و تقویت کند.
حاکمیت و کرامت
تمام خواست کرزی از حکومت ایاالت متحده این بود که
او را به عنوان رییس جمهور یک کشور بهتر درک کند و
به حق حاکمیت افغانستان و شأن این کشور در سیاستها
و اقداماتش نسبت به افغانستان احترام بگذارد .نگرانی اصلی
کرزی و دلیل کلیدی بدتر شدن روابط کابل با واشنگتن،
عملیاتهای نظامی یک طرفه ،از جمله حمالت هوایی
کور ایاالت متحده بر روستاها و شهرهای افغانستان بود که
افغانهای بیگناه ،بهشمول کودکان و زنان ،را میکشتند.
بر اساس تحقیق تازهی یک سازمان تحقیقی مستقر در

لندن که به نام «اقدام در مورد خشونتهای مسلحانه»
( )AOACیاد میشود ،با خروج نیروهای خارجی از
افغانسان و کاهش عملیاتهای نظامی ایاالت متحده،
«تلفات ملکی ناشی از بمباران هوایی در افغانستان کاهش
یافته است».
آین اوورتون ،مدیر سیاسی این سازمان گفت که با ختم
ماموریتهای نظامی خارجی در افغانستان« ،ناتو تشخیص
داد که حتا با ارتشهایی که به خوبی آموزش دیده اند و
تجهیز شده اند ،هنوز در افغانستان اشتباهات صورت
میگرفت که توسط بمبهای آنها ملکیهای بسیار زیادی
کشته میشدند».
مسئلهی تلفات ملکی همیشه در صدر نگرانیهای کرزی
قرار داشت؛ اما آیا حکومت ایاالت متحده در زمینهی حصول
اطمینان از محافظت ملکیهای افغان هیچ اقدامی کرد؟
اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که در کل هیچ اقدامی نکرد.
نیروهای امریکایی ،سالها ،هزاران تن از افغانها را
بازداشت کردند و در بازداشتگاه غیرقانونی ،در زندان بگرام
که از حداکثر امنیت برخوردار است ،نگهداری کردند .آنها
ملیشهها و جنگساالران را حمایت مالی و مسلح کردند،
که نظر به گزارش نیویارک تایمز ،اکنون «بیشتر یغماگر
شدهاند ...تا خودشان را تغذیه کنند؛ چون کسی نیست که
آنها متوقف سازد».
اینگونه سیاستها ،پروپاگند طالبان را تقویت کردند و
بسیاریها هوادار طالبان شدند .سرانجام ،اینگونه سیاستها
باعث شد تا ملکیهای زیادی به مقامهای طالبان و دیگر
نیروهای مسلح مخالف حکومت بپیوندند و بر ناامنی و
بیثباتی کلی در کشور بیافزایند.
فقدان وضاحت
فقدان وضاحت در سیاستهای ایاالت متحده در قبال
پاکستان و به اصطالح جنگ علیه تروریسم ،تمام دالیل را
به کرزی داد تا باور کند که ایاالت متحده به دنبال دایمی
کردن جنگ در افغانستان و دسیسه با پاکستان برای مداخله
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در امور افغانستان است.
از دید افغانها ،ایاالت متحده میتوانست پاکستان را تحت
فشار قرار دهد تا تأمین مالی ،تشویق و حمایت از تروریسم
را متوقف سازد و باید این کار را میکرد .با اینحال ،انتظار
حکومت ایاالت متحده از کرزی این بود که خاموش بماند
و با سیاستهای این کشور مخالفت نکند .اگر کرزی از
خطاکاریهای امریکا در افغانستان چشم پوشی میکرد،
«همکار استراتیژیک مناسب» در نظر گرفته میشد ،یا
آنگونه که زمانی توسط مقامهای امریکایی و محققانی چون
بارنت روبین «بزرگترین رهبر طرفدار امریکا در جهان اسالم
که میتوان از او خواهشی داشت» ،توصیف شده بود.
کرزی مخالف امریکا نبود .مانند هر افغان وطن پرست دیگر،
او سپاسگزار تمام کمکهای امریکا به مردم افغانستان بود.
او بارها قربانیهای جامعهی جهانی در افغانستان را ستایش
کرد.
کرزی در مصاحبهای با ویلیام دالرمپل که یک نویسنده است،
گفت« :احساس میکنم این مسئولیت من است که مطمئین
شوم ،در مقایسه با هر زمان دیگری ،آیندهی مردم افغانستان
بهتر است .من صرف امیدوارم که امریکاییها درک کنند
من در قبال افغانستان مسئولیت دارم و مقاوم بودن من در
مسایل ،مخالفت با آنها نیست .من مخالف غرب نیستم .من
صرف بردهی منافع مردم افغانستان هستم ،منافعی که تحقق
خواهم بخشید».
اکنون ،هرچند حکومت ایاالت متحده از غنی انتظار دارد
که پیام «او حامد کرزی نیست» را ارائه دهد ،بهتر است
او به واشنگتن واضح سازد که نخست و قبل از هرچیز
دیگری او یک افغان است و اولویت او تأمین منافع مردمش
است .افغانها میخواهند براساس احترام دوجانبه به عنوان
دو کشور مستقل ،با شرایط عملی ،با ایاالت متحده روابط
دوجانبه داشته باشند .اما اگر همکاری ایاالت متحده با
افغانستان به صلح و ثبات در کشور شان نیانجامد[ ،داشتن
روابط با امریکا] برای آنها هیچ سودی نخواهد داشت.

در این اواخر هممیهنان بسیاری به من مراجعه میکنند و
از من میخواهند که یک راهنمای عذرخواهی برایشان
تدوین کنم .میگویند ،تو در حوزهی عذرخواهیِ مؤثر
اهل فن هستی و ما انتظار داریم که دیگران را نیز در
موقعیتهای دشوار یاری کنی .خواهش میکنم .من خاک
پای همهی شما هستم (گفتم خاک پای ،نه خاک کفش
و گفتم خاک ،نه چرک و گفتم هستم ،نه اینکه خواهم
بود .دقت کنید) .من در زندگی خود خطاهای بزرگی
کردهام؛ اما به فضل خداوند هربار که خطایی کردهام و
معذرت خواستهام ،مردم شریف افغانستان از رفتا ِر زشتی
که در برابر خطای من کرده بودند ،پشیمان شدهاند و از
من طلب عفو نمودهاند .من هم آدم لجباز و سنگدلی
نیستم .معموال مردم را عفو میکنم و میگویم« :هههههه!
جان کاکایش ،دفعهی دیگر از این پدرلعنتیها نکنی که
صلوات خانهات را با خاک برابر میکنم».
اما معذرتخواهی مؤثر:
هر وقت خطایی کردید ،مثال هر وقت از کشتهشدن
دختران مردم به دست ملت متدین خیلی مست شدید،
خوشحالیتان را از به ِر احتیاط طوری بیان کنید که
فردا اگر ورق برگشت و دیگران اعتراض کردند ،جایی
برای عقبنشینی داشته باشید .مثال در آخر جملههایتان
عالمت «!» بگذارید .این عالمت معجزه میکند .اگر فردا
تعداد کسانی که طرفدار وحشیگری بودند ،زیاد بود،
بگویید مرا هم حساب کنید لطفا .اما اگر موج به نفع
مخالفان وحشیگری باال گرفت ،چند جملهی مشابه دیگر
نیز همراه با عالمت «!» بنویسید و در آخرش بگویید« ،ای
وای ،وطنم! دیروز نوشتم که مردم خوب کردند! امروز هم
میگویم خوب کردند! بکشید! بکشید بیگناهان را! آری،
بکشید! جان مردم چه ارزشی دارد؟!!!!!!!!!!!!!!» فراموش
نکنید که این جملهی آخری را با چندین نشانهی «!»
بیارایید .آن وقت ،مردم با خود میگویند:
«آها ،گرفتم .این از بس دردمند بوده ،معکوس حرف
میزده .اول خیال کرده بودیم واقعا نظرش همین است
که خوب کردید آدم کشتید».
یکی از راههای دیگر معذرتخواهی مؤثر این است که
بگویید ،من ابتدا فکر کردم بچهها شوخی میکنند .به
من گفتند که بیست نفر تیرباران شدهاند و من شنیدم
که «بیرتاران» شدهاند و به همین خاطر ،نوشتم که خوب
شدهاند بیرتاران شدهاند .میدانید که بیرتاران یعنی
خسته و بیحال .گفتم حتما سپورت کردهاند که بیرتاران
شدهاند .ولی حاال که متوجه شدهام تیرباران شده اند،
واقعا دلم چنان به درد آمده که میگویم ،کاش پدر و
مادرم اصال با هم ازدواج نمیکردند.
روشهای دیگری هم هستند که بعدا شرح خواهند شد.
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بگو مگو از
Farrukh Leqa Sultani

انسان به دالیل فراوان مقدم بر هر کتابی است .آنکه
قرآن را به تحریر درآورد ،یک انسان بود؛ آنکه کتاب
را قبول کرد ،انسان بود و باالخره آنکه کتاب را
برای خودش چشم و گوش و عقل و هوش قرار
داد نیز انسان بود .این یعنی انسان ،خود خالق کتاب است و خالق همیشه
بر آنچه خلق شده ،مقدم است .واضح بگوییم ،انسان بر کتاب مقدم است .از
سوی دیگر ،انسان پویاست و نظر به زمان و مکان تغییر میکند؛ اما کتب دینی
ایستا و غیرقابل تغییر اند .جوامع آن چیزی را میپذیرند که بر حسب زمان و
نیازهایشان تنظیم شده باشد .آنچه به نیاز ما پاسخ نتواند بگوید ،خود نیازمند
تغییر و اصالح است .از سوی دیگر ،کتب برای هدایت و نظمبخشیدن زندگی
انسان آورده شدند و در واقع از انسان برای انسان آمد و نباید به خاطر آن یک
انسان دیگر تلف شود یا از میان برداشته شود .با در نظرداشت همهی این موارد،
انسان ارزشمندتر از یک کتاب است .جاندادن و جان گرفتن هم فقط و فقط
به دست آن است که باعث راه رفتن انسان روی زمین شد.
مرگ فرخنده جهالت یک جماعت را به نمایش گذاشت و لکهی ننگی شد بر
دامن تاریخ این کشور.

پنج بلندپروازی جالب ناسا
که رنگ واقعیت ندیدند



Sayed Hussain Eshraq
بررسی «جنونِ اجتماعی» از مهمترین بحثهای
علوم اجتماعی است؛ به جهت اینکه رفتار جمعی را
مورد مطالعه قرار میدهد که گروهی ،به خود یا افرا ِد
دیگر آسیب میرسانند.
«جنونِ اجتماعی» که از آن به شیفتگی ،افراطیگری و شیدایی نیز تعبیر میشود،
به الگوی رفتاری ویرانگری اطالق میشود که برخی از مردم در یک دوره به
نمایش میگذارند و وجدانِ عمومی را تکان میدهند.
در «جنونِ اجتماعی» عدهای از مردم به گونهی دیوانهوار ،دست به عملی میزنند
خالف قانون یا هنجارهای معقولِ اجتماعی است؛ به گونهای که همچون
ِ
که
بیماری همهگیر ،اثرات نامطلوبی بر حافظهی جمعی ،گروهها ،شهرها و حتا کُل
جامعه وارد مینماید .در نزد جامعهشناسان ،بیماریهای سرایتکنندهای مانن ِد
ترس و اضطراب ،بیاعتمادی و ناامیدی ،پیامدشان چیزی است که خود ،نام
«تشنج تودهای» بر آن نهادهاند.
«جنونِ اجتماعی» ،گونهای از رویکر ِد غیرمنطقی است که در آن ،رفتار ،بهروشنی
تعریف نگردیده و در چارچوب هنجارهای فرهنگی صورت نمیگیرد؛ زیرا تعاریف
فرهنگی و هنجارهای اجتماعی تا حدو ِد زیادی محدودکنندهی کنشهای
مالحظات فرهنگی
ِ
اجتماعی هستند؛ در حالی که در رفتارهای جمعی جنونآمیز،
و ارزشهای معنوی ،نه تنها ناچیز ،که بیارزش شمرده میشوند.
صاحبنظرانِ «تیوری اشاعه» تأکید میکنند :همانطور که مردم با یکدیگر
کنش متقابل برقرار میکنند ،به مبادلهی احساسات با یکدیگر نیز میپردازند؛
ِ
فرایندی که دایرهای و افزایشیابنده است .در این صورت ،همانطور که مردم
احساسات یکدیگر را
ِ
سکنات یکدیگر را میخوانند ،معنای خشم و
ِ
حرکات و
نیز در مییابند .وقتی چنین امری اتفاق بیافتد ،مبادلهی ایما و اشارات شدیدتر
میشود .آدمها نسبت به پاسخهای یکدیگر تلقینپذیر و جوگیر میشوند و در
نتیجه ،ممکن است جمعیتی در مسیری به حرکت درآیند و کارهایی انجام دهند
حالت معمولی و شرایطِ عادی ،هرگز فکر نمیکردند که انجام دهند.
که در ِ
تحلیلگرانِ «نظریهی همگرایی» نیز توضیح میدهند :مردم با وجو ِد آنکه به
وسیلهی اشاعهی عاطفی تغییر یافته و جابهجا میشوند ،خودانگیخته نیز هستند.
آنها وقتی در یک جم ِع تودهوار گِردهم میآیند ،آنگونه عمل میکنند که
نفرت مشترک میرسانند.
احساساتِشان را به مر ِز ِ
پژوهشگرانِ «نظریهی هنجار نوپدیدار» نیز اذعان میکنند که انسانها با وجو ِد
دریافت معانی آنها ،هنجارهای جدیدی در بارهی اینکه
ِ
خواندنِ ایما و اشارات و
چگونه رفتار کنند را نیز توسعه میدهند .آنها برای همخوانی با این هنجارهای
نوپدیدار ،به یکدیگر به صورت فیمابینی پاداش میدهند؛ به گونهای که
مشترک خشونتبار قابل توجیه پنداشته میشوند.
ِ
کنش
رفتارهای خشن تشویق و ِ
بسترهای «جنون جمعی» را خرافهباوری ،ایدیولوژیزدگی و اسطورهباوری
افراطی ناشی از خودمرکزپنداری مهیا میکند؛ خطری که در زیر پوست جوامع
هنجارگسیخته جا گرفته و هر آن هوای این را دارد که امی ِد نیمبن ِد شهروندان
برای آینده را دچار تباهی کند.
راهحل اساسی را صاحبنظران در برنامهریزیهای فرهنگی و اقتصادی معطوف
به توسعهی پایدار اجتماعی میدانند .در غیر آن ،برخوردهای عکسالعملی و
پس پردهی پندارهای
بدونِ راهبرد ،مشکلِ ریشهدا ِر جنونِ جمعی کمینگرفته در ِ
مقدسمآبانه را به گونهی اساسی حل نخواهد کرد.


Aref Yaqubi

دیروز یکی از دوستان ایرانی زنگ زد .بعضی جزئیات،
از جمله اسم خانوادگی فرخنده را پرسید .گفت،
میخواهد در مورد قتل فرخنده برای «رادیو زمانه»
مطلبی بنویسد.
در تیلفون ،از واکنشهای دوستان ایرانی در فیسبوک پرسیدم .گفت که خیلیها با
نشر عکس ،ویدیو و نوشتن مقالههای کوتاه و بلند ،واکنش نشان دادهاند و عمدت ًا
موضعگیریهای «عاقالنه» دارند.
گفت ،در این میان کسی نوشته است« :افغانیها با توحُ ش تجدید مثاق کردند».
قتل فرخنده ،وحشتناکتر از وحشت بود .جای شکی نیست .اما نتیجه گرفتن از این
حادثه و تعمیم آن به همه ،خودش وحشتناک است .فرخنده هم افغان بود .کسانی
که اعتراض کردند ،جسد او را به دوش کشیدند ،توجیهگران این حمله را مجبور به
عذرخواهی کردند ،همه افغان هستند .کلیگویی ،یک نوع محکمهی صحرایی است.

ناسا پر از رؤیاپردازان بلندپرواز است که هزینهی
رویاهای آنها را باید کنگرهی آمریکا تأیید کند؛ اما
پس از ب رنامهی آپولو ،بسیاری از ایدههای ناسا پیش از
بیرون آمدن از طرحهای مفهومی ،کنار گذاشته شدند.
این ایدهها شامل توهماتی دور از ذهن تا مأموریتهای
محتاطانهتر به لحاظ مالی و برخی طرحها و معادالتی
بر روی برگه بودند؛ اگرچه برخی دیگر مدلسازی و
آزمایش شدند؛ اما همهی آنها در یک چیز مشترک
بودند و آن عمل ینشدن آنها بود.
در این گزارش به برخی از جالبترین ایدههایی که در
سالهای گدشته عملی نشدند ،اشاره شده است.
 -1تراکتور بزرگ ماهنورد جنرال موتورز
با پی شرفت ب رنامهی آپولو به سوی فرود فضاپیمای
سرنشی ندار بر روی ماه ،برخی دانشمندان ناسا
ب رنامههایی را ب رای مأموریتهای انسانی طوالن یتر به
منظور بررسی و کاوش سطح ماه طرح کردند.
به این منظور ،ناسا در سال  1963با شرکت جنرال
موتورز ب رای تولید یک آزمایشگاه مسکونی چرخدار
قرارداد بست که فضانوردان بتوانند در زمان سفر بر روی
سطح ماه ب رای هفتهها در آن زندگی کنند .این وسیله
در ابتال یک موتر ماهنورد بود که نیروی آن توسط
موتور شرکت شورولت کوروایر تأمین م یشد .اما پس
از چند فرود موفق آپولو ،ب رنامه ب رای کاوش طوالن یتر
ماه لغو شد .شرکت جنرال موتورز یک پی شساخت
تولید کرد و در نهایت به سازمان زمی نشناسی آمریکا
امانت داده شد که از آن ب رای چند پروژه در بیابانهای
جنوبغرب آمریکا استفاده شد.
 -2کلون یهای فضایی دههی  1970ناسا
در پی موفقیت ب رنامهی آپولو ،برخی دانشمندان
ایدهای ب رای کلون یهای فضایی ب یشماری را ارائه دادند
که در ایستگاههایی در مدار زمین قرار م یگرفتند.
ب رای مثال ،یک پژوهش ناسا در سال  ،1975یک
سکونتگاه فضایی را به تصویر کشیده بود که در آن
 10هزار انسان به کار ،توسع هی خانواده و زندگی مانند
انسانهای عادی مشغول هستند.

ب رنامههایی ب رای چند ایستگاه فضایی مختلف ط راحی
شد که هرکدام از نیروی گریز از مرکز ب رای شبی هسازی
حس گرانش استفاده م یکردند .ساکنان م یتوانستند
از خاک به دست آمده از ماه ب رای پرورش مواد غذایی
خود ،تصفی هی آب و ساخت پارک ،فروشگاه ،مکتب
و شفاخانه استفاده کنند .هدف یکی از این کلون یها
صنعتی بود که در آن از انرژی خورشیدی ب رای تولید
برق و تأمین نیروی کورههای خورشیدی ب رای پاالیش
آلمونیم ،تیتانیم و سیلیکان به دست آمده از سنگهای
معدن ماه استفاده م یشد.
 -3پرواز به مریخ و ناهید
یک ب رنامهی واقع بینانهتر ب رای کاوش فضایی
انسانی پس از آپولو ،مبتنی بر چند مأموریت پرواز به
سیارات بود .اولین مأموریت شامل پروازی توسط یک
فضاپیمای الهام گرفته از آپولو در سال  1975بود که
فضانوردان را طی یک سفر دوساله به سوی مریخ ب رای
نمونهبرداری از نمونهی سنگهای سیاره برده و نمونهها
را به زمین بازم یگرداند.
مأموریت دیگر شامل انجام پروازهای سهگانهی
سرنشی ندار با استفاده از همترازی زمین ،مریخ و ناهید
ب رای پرواز به ناهید ،سپس مریخ و مجددا به ناهید
بود .اما این پروازها مانند بسیاری از ب رنامههای دیگر
کاوشگر سرنشی ندار فضا پس از آپولو به دلیل کاهش
چشمگیر بودجه توسط کنگره ،کنار گذاشته شدند.
در عوض ،پس از آخرین پرتاب آپولو در سال ،1972
ناسا ط راحی سادهتر ایستگاه فضایی  Skylabرا در
دههی  1970دنبال کرد.
 -4پروژهی النگ شات
در سال  ،1987محققان ناسا و نیروی دریایی آمریکا
پروژهی النگ شات را که یک کاوشگر میانستارهای
ب رای سفر به ستارهی الفا قنطورس  -Bیکی از
نزدیکترین ستارگان به خورشید – بود ،مطرح کردند.
این فضاپیما از یک ریاکتور همجوشی هستهای ب رای
تأمین نیروی موتورش استفاده و توسط یک لیزر ،دادهها
را به زمین منتقل م یکرد.

اگر این فضاپیما با سرعت  48میلیون کیلومتر در
ساعت ( 4.5درصد سرعت نور) سفر م یکرد ،سفر
به ستارهی الفا قنطورس  Bحدود  100سال طول
م یکشید .این ایده به چند دلیل متفاوت هی چگاه اتفاق
نیفتاد :جدا از مشکل تولید فنآوری الزم ب رای سفری
اینچنین طوالنی با این سرعت ،مشکل دیگر شامل
متقاعدکردن مقامات ناسا ب رای سرمایهگذاری بر روی
مأموریتی بود که ب رای یک قرن هیچ ثمری نداشت.
اکنون فضاپیمای وویجر  1که دورترین فضاپیمای
ساخت دست بشر در فضا محسوب م یشود ،تنها 12
میلیارد مایل سفر کرده که دو درصد مسیر ستارهی الفا
قنطورس  Bمحسوب م یشود.
 -5کاوشگر دریای تیتان
تیتان بزرگترین قمر سیارهی زحل بوده و با چند
دریاچهی پر از متان مایع پوشیده شده است .ناسا
در سال  2009ب رای بررسی آن ،طرح ارسال کاوشگر
دریایی تیتان را مطرح کرد .در این طرح ،یک کاوشگر
در دومین دریاچهی بزرگ تیتان فرود آمده و مانند
یک قایق ب رای بررسی شیمی دریا و کمک به درک
چگونگی عملکرد چرخه متان بر روی آن حرکت
م یکند .تیتان یک قمر ابری است اما در صورت
انتخاب طرح ،کاوشگر م یتوانست بر یک ژنراتور
جدید فوق کارآمد هستهای با سوخت پلوتونیم تکیه
کند که ب رای مدت بسیار طوالنی تری م یتوانست
بقای آن را تضمین کند.
اما در سال  2012این طرح به دلیل کمبود بودجه کنار
گذاشته شد و به جای آن کاوشگری ب رای فرود بر
مریخ و بررسی درون سیاره انتخاب شد .ناسا در سال
 2013ساخت جنراتور جدید هستهای را متوقف کرده و
به طور کلی پروژهی دریای تیتان را تعطیل کرد.
اگرچه هنوز امکان بررسی دریاچههای تیتان وجود دارد.
ناسا از یک مفهوم زیردریایی ب رای تیتان رونمایی کرد
که ممکن است بتواند نظر کنگره را ب رای تأمین بودجه
جذب کرده و در دههی  2020یا  2030شاهد حضور آن
بر روی این قمر باشیم( .جام جم آنالین)

روشی برای هککردن امنترین کمپیوترهای جهان

معموال امنترین کمپیوترهای جهان بدون اتصال به
هی چگونه شبکهای ط راحی م یشوند تا بتوان اطالعات
آنها را از هکشدن حفظ نمود ،ولی روشی جدید
موجب شده است تا با کمک اسکنرهای حرارتی،
بتوان رمز ورود به این سیستمها را بهآسانی به دست
آورد.
دنیای کمیپوترها هر روز بیش از روز قبلی ناامن
م یشود و در این میان باید گفت که مقایس هی
سرعت تهدیدهای امنیتی با سرعت پی شرفت
ساختارهای مبارزه با آنها شبیه به مسابقهی یک
موتر کروزین و یک موتر سراچه است .به همین دلیل
نیز بسیاری از شرکتها ب رای استفاده از ساختاری
امن ب رای انجام کارهای ویژه و بسیار حساس خود،
از سیستمهایی استفاده م یکنند که به اصطالح

سیستمهای  AIR-GAPPEDنامیده م یشوند.
این کمپیوترها رسما به هیچ شبکهای متصل نیستند
یا حتا به دستگاههای دیگری که به شبکهی انترنت
ارتباط داشته باشند نیز اتصال نخواهند داشت و پس
از انجام تمامی کارهای مورد نیاز ،دادههای آنها با
کمک فلش درایف به سیستم دیگر منتقل م یشوند.
شاید با مشاهدهی اطالعات اولی هی سیستمهای
 AIR-GAPPEDفکر کنید که این سیستمها
بهشدت امن هستند ،ولی هکرها موفق به دستیابی
به اطالعات این دستگاهها نیز شدهاند .روش مورد
استفاده ب رای سرقت اطالعات از این کمپیوترها بسیار
ساده است ،ولی نحوهی اجرای آن دشوار بهنظر
م یرسد .ب رای نفوذ به چنین کمپیوتری تنها باید
رمز عبور آن را بدانید که هکرها ب رای این کار از

ح سگرهای حرارتی استفاده کردهاند تا حرکات دست
کاربر سیستم را اسکن کرده و متوجه شوند که از
چه عبارتهایی ب رای وارد ساختن رمز عبور استفاده
م یکنند.
موضوع نگرانکننده در این زمینه این است که
کمپیوترهای  ،AIR-GAPPEDمعموال ب رای
کنترول شلیک موشکها و تسلیحات نظامی به کار
م یروند و در صورتی که امنیت این محصوالت زیر
سوال برود ،آنگاه شاهد این خواهیم بود که ابزارهای
جنگی به دست افرادی ناشناس و غیرقابل ردیابی
افتادهاند ،در نهایت تنها م یتوان گفت که دنیای ما
به یک ساختار حفاظت دادههای نوین نیاز دارد( .جام
جم آنالین)
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 153میلیون یورو
برای نجات بیل از فوتبال اسپانیا
گرت بیل روزهای خ وبی را در فوتبال اسپانیا
و ریال مادرید سپری نم یکند و نشانی از فوق
ستاره نجات بخش فصل گذشته ندارد.
هرچقدر گرت بیل در بازیهای مهم فصل
گذشته ریال موفق به زدن گولهای حساسی
شد و در کسب  4افتخار ارزشمند این تیم
نقشی اساسی داشت ،در فصل جدید اوضاع
ب رای فوق ستاره ولزی و گ رانت رین بازیکن
حال حاضر جهان ،خوب پیش نم یرود.
دیلی تلگ راف در مورد حال و روز این روزهای
بیل م ینویسد :الکالسیکو م یتوانست
بزرگت رین میدان ب رای بازگشت دوباره
گرت بیل به روزهای اوج و اثبات دوباره
توانای یهایش باشد .با وجود ارایه یک بازی
خوب در نیمه اول و زدن یک گول که آفساید
اعالم شد ،او نیز در نیمه دوم ه مچون اکثر
بازیکنان ریال دچار افت شد و نتوانست

بازی خ وبی از خود به نمایش بگذارد .بیل
حاال م یداند که ب رای ق رار گرفتن در ترکیب
ریال و محبوب ماندن ،نم یتواند به انتقال
گ رانقیمتش تکیه کند و اوضاع ب رای او در
حال تغییر است.
بیل پس از بازگشت کاروان ریال به مادرید،
یکی از بازیکنانی بود که به شدت مورد
انتقاد رسانههای اسپانیایی و هواداران ریال
ق رار گرفت .دیلی میرور دیروز در گزارشی
ادعا کرده است که دو باشگاه منچسترسیتی و
منچست ری ونایتد قصد دارند در فصل تابستان،
ب رای به خدمت گرفتن بیل و به نوعی نجات
او از فوتبال اسپانیا ،مبلغ  153میلیون یورو
هزینه کنند .در این گزارش البته آمده است
که بیل تمایلی ب رای جدایی از ریال ندارد و
دوست دارد در این تیم مانده و بار دیگر خود
را ثابت کند.

پس از چند هفته مذاک رات طوالنی ناتالیا سیمئ ونه ،خواهر و
نماینده دیگو سیمئ ونه با مدی ران اتلتیکو مادرید ،س رانجام دو
طرف ب رای تمدید ق رارداد به توافق رسیدند.
سیمئ ونه در سه فصل و نیم حضورش در اتلتیکو ،موفق شد
تیمی قدرتمند و در حد قهرمانی بسازد؛ طوریکه در حال
حاضر یکی از  8تیم ب رتر اروپا و رقیبی جدی ب رای بارسل ونا و
ریال مادرید در اللیگا به حساب م یآید.
این م ربی آرژانتینی پس از امضای ق رارداد تا سال  2020با
اتلتیکو به خب رنگاران گفت :این یک لحظه مهم ،ب رای باشگاه
و من به حساب م یآید .در این چند سال ب رای ساختن تیمی
با ثبات ،زحمات و سخت یهای زیادی کشیدیم .متشکرم از
باشگاه و همه کسانی که به من و مجموعه ام اعتماد کردند.
حاال همان جایی هستم که م یخواستم باشم.
بدون ایمان و اعتقاد و بدون کمک باشگاه و تقویت شدن تیم،
رسیدن به جایگاه کنونی ممکن نبود .باشگاه اهداف درازی دارد،
استادیوم جدید در راه است و تیم روز به روز در حال ترقی
است .در برهه کنونی انتخاب درست دشوار است و خوشحالم
که بهت رین انتخاب را انجام دادم .اتلتیکو و پیشرفتش را دوست
دارم .به این باشگاه تعهد دارم و پای مسئ ولیتی که قبول کرده
ام خواهم ایستاد .باید مثل سابق تالش کرده و ناامید نشویم.

 3381دقیقه ،کاسیاس با  3330دقیقه ،بنزما
با  3312دقیقه و مارسلو با  3247دقیقه بازی،
از مرز  3000دقیقه گذر کرده بودند.

لو:پیشرفت گوتزه در دو سال
اخیر باورنکردنی بود



چرا ریال پس از گول دوم بارسا
ازهم پاشیده شد؟

ریال مادريد با وجود ارایه يک بازي خوب در
نيمه اول مقابل بارسل ونا و خلق موقعي تهاي
گول ف راوان ،در نيمه دوم پس از به ثمر
رسيدن گول سوارز نتوانست واکنش مثبتي
نشان دهد و اين بارسا بود که کنترل بازي را
در دست گرفت.
ریال مادرید در یک ربع پایانی الکالسیکو،
به وضوح خستهتر از بارسا به نظر م یرسید
و بازیکنان این تیم بجای ارایه یک بازی
منطقی ،به بازی احساسی روی آورده بودند.
یکی از دالیل خستگی بازیکنان این تیم را
م یتوان در آمار زیر جستجو کرد.
ریال مادرید در ش رایطی به الکالسیکو رسیده
بود که  6بازیکن فیکس این تیم ،بیش از
 3000دقیقه ب رای ریال در طول فصل بازی
کرده بودند؛ در حالیکه در بارسل ونا تنها مسی
( 3621دقیقه) چنین ش رایطی داشت .کروس
با  3542دقیقه ،رونالدو با  3410دقیقه ،بیل با

ل وئیس ان ریکه تا بدینجای فصل ،در تمام
رقابتها از  29بازیکن مختلف در ترکیب
تیمش استفاده کرده و تیمی سرحالتر و تازه
نف ستر را در الکالسیکو در مقایسه با ریال
مادرید کارلو آنچلوتی در اختیار داشت .کارلتو
برعکس ،در طول فصل ،بارها از ترکیبی ثابت
و قابل حدس در ترکیب تیمش استفاده کرده
و به نظر م یرسد که چندان به نیمکت خود
اطمینان ندارد.
ل وئیس ان ریکه اینگونه بود که توانست
بارسل ونا را با وجود اینکه سه روز ک متر از
ریال ب رای این بازی است راحت کرده بود ،از
الکالسیکو س ربلند بیرون بیاورد.



راموس:
نوکمپ را با سربلندی تمام ترک کردیم

ریال مادريد يکشنبه شب با وجود ارایه يک
بازي خوب بخصوص درنيمه اول ،نتوانست
از سد بارسل ونا عبور کرده و با نتيجه 1-2
مغلوب اين تيم شد.
با این شکست ،ریال حاال در جدول  4امتیاز
با بارسای صدرنشین اختالف دارد و بار دیگر
انتقادها از این تیم باال گرفته است .راموس
در رابطه با انتقادات به کادنا سر گفت:
انتقادات؟ پشتمان قرص است و به شخصه
همیشه از انتقادات درست ،در راه بهتر شدنم
استفاده کرده ام .من و کاسیاس به عنوان
کاپیتآنهای تیم ،همیشه بی شتر از دیگ ران
در کانون انتقادات ق رار داریم و در لحظات
دشوار ،همواره پاسخگوی مسایل م ربوط به
تیم هستیم.
در مسیر برگشت و در هواپیما ،من مثل
همیشه در کنار ایکر نشسته بودم و در

طول راه با هم در مورد اتفاقات بازی صحبت
م یکردیم .پس از شکست ،فضای رختکن
ساکتتر از همیشه بود و همه به این فکر
م یکردند که م یتوانستیم با نتیجه ای بهتر
زمین را ترک کنیم.
راموس در مورد شکست مقابل بارسا گفت:
شکست همیشه اتفاق بدی است اما نوکمپ
را با سری باال و س ربلندتر از همیشه ترک
کردیم .بازی م یتوانست پایان بهتری ب رای
ما داشته باشد .به عقیده من ،نیمه اول مقابل
بارسا خارقالعاده ظاهر شدیم و م یتوانستیم
به این تیم چند گول بزنیم .بارسا هم در نیمه
دوم شان سهای خ وبی داشت اما این ما بودیم
که م یتوانستیم پرونده بازی را زودتر به نفع
خودمان ببندیم .وقتی گول دوم را دریافت
کردیم ،تیم از هم پاشید و بجای انجام یک
بازی منطقی ،احساسی بازی کردیم.



تمجید الکسیس از نمایش براوو
در ال کالسیکو

لژي ون رهاي تيم ملي شيلي يک به يک از
يرسانند و آخ رين
س راسر دنيا خود را به ات ريش م 
نف راتي که خودشان را به اردوي اين تيماضافه
کردند ،الکسيس سانچز و کلوديو ب راوو بودند.
این دو بازیکن ارزشمند آرسنال و بارسل ونا ،با
هم به ات ریش رسی دند و مورد استقبال رسانههای
حاضر درمحل اردوی شیلی ق رار گرفتن د.
سانچز در بدو ورود توسط خب رنگاران محاصره
شد و ب رای دقایقی کوتاه پاسخگوی آنها
شد .مهاجم سابق بارسا در ابتدا به شوخی در

رسمی :سیمئونه تا 2020
با اتلتیکو تمدید کرد

مورد عم لکرد خیره کننده کلودیو ب راوو در
الکالسیکو گفت :فکر نم یکردم اینقدر
خوب مقابل ریال بازی کند (می خندد) اما
نه؛ واقعاعالی بازی کرد و از این بابت بسیار
خوشحالم.
الکسیس در مورد وضعیت خود و تیم ملی
شیلی گفت :به شخصه هیچ مشکلی ندارم و
ش رایطم خوب است .تیم قدرتمندی داریم و
م یت وانیم امسال قهرمان کوپا آم ریکا شویم .در
تیم ملی همه چیز خوب پیش م یرود

یواخیم لو ،سرم ربی تیم ملی آلمان ،با ستایش از ماریو گوتزه،
ستاره بایرن م ونیخ ،پیشرفت این بازیکنجوان را باورنکردنی
توصیف کرد.
گوتزه که یکی از ستاره آلمان در جام جهانی  2014بود ،گول
قهرمانی این تیم در دیدار فینال مقابل آرژانتین را به ثمر
رساند و لو از پیشرفت او در سالهای اخیر اب راز تعجب کرد.
او به خب رنگاران گفت :به نظرم پیشرفت او در دو سال اخیر
فوقالعاده بود .او دو سال و نیم قبل ،یکدوره دشوار را پشت
سر گذاشت؛ زمانی که ب رای  6ماه مصدوم بود و کسی مطمئن
نبود که او خیلی زودبه فرم مطلوب م یرسد.
در دو سال اخیر ،من پیشرفت باورنکردنی در ماریو دیدم.
او از یک بازیکن جوان آیندهدار ،به یک بازیکن حرفهای
تمام عیار تبدیل شد .م یدانم که او در تم رینات تالش زیادی
م یکند؛ همین طور در رژیمغذایی و م راقبت در سبک زندگی
اش .بناب راین او از سالهای جوانی ،او به طرز باورنکردن یای،
حرفهای و جاهطلب بود.
او بازیکنی بسیار مهم ب رای ما در جام جهانی بود؛ نه تنها
به خاطر گولی که در فینال به ثمر رساند ،بلکه به خاطر
تاثیرگذاری کلی اش که باعث شد ب رای ح ریفان غیرقابل
پی شبینی باشد.

بیانیه جدید باشگاه بارسلونا
در مورد پرونده نیمار

باشگاه بارسل ونا با انتشار بیانی های ،بار دیگر اتهامها در رابطه
با ماج رای انتقال نیمار از سانتوس به اینباشگاه را رد کرد.
نیمار در تابستان  2013با انتقالی که گفته م یشود  57میلیون
یورو هزینه داشته ،به بارسا پیوست اما بعداً مشخص شد که
ب رای انجام این انتقال  86میلیون یورو هزینه شده و همین
مسئله ،پای مقامات مالیاتی اسپانیا را به این انتقال باز کرد.
ساندرو روسل ،رئیس وقت باشگاه بارسل ونا در زمان انجام
انتقال ،به دلیل فشارها مجبور به استعفا شد واکنون دادستان
خوزه پ رالس ب رای او تقاضای  7سال و سه ماه حبس کرده
است .اما جوزپ ماریا بارتومئو،رئیس فعلی باشگاه که در آن
زمان نایب رئیس بود ،ه مچنان خود را ب یگناه م یداند .در حالی
که دادستان تقاضای پرداخت ج ریمه  22میلیون یورو توسط
باشگاه بارسل ونا و یک ج ریمه جمعی  11میلیون یورو توسط
باشگاه بارسل ونا ،روسل و بارتومئو شده است.
در بیانیه باشگاه بارسل ونا آمده است :هیئت مدیره باشگاه در
مورد مجازاتهایی که ب رای باشگاه ،رئیس فعلی جوزپ ماریا
بارتومئو و رئیس قبلی ،ساندرو روسل در مورد پرونده نیمار،
درخواست شده ،گفتگو کرد .در این مورد هیئت مدیره این
موارد را شفاف سازی م یکند.
باشگاه و رئیس آن تاکید م یکند در این مورد ب یگناه است و
تنها پرداخت مالیات انتقال مطرح است و هیچتخلف دیگری
صورت نگرفته است .رئیس باشگاه قصد دارد عل یرغم این
ب یعدالتی بزرگ ،در انتخابات آینده شرکت کند و با همین
جدیت ،به هدایت این باشگاه ادامه بدهد و ب رای موفقیت بارسا
هر کاری که الزماست ،انجام بدهد.

کاکا:
من بهتر از مسی و رونالدو بودم
کاکا ،ستاره سابق فوتبال برزیل ،تاکید کرد
که در روزهای اوج ،بازیکن بهتری نسبت به
ک ریس رونالدو ولی ونل مسی بود.
کاکا که در سال  2007به دلیل بازیهای
درخشانش با پی راهن میالن ،عنوان بهت رین
بازیکن دنیا را به دست آورد ،از اینکه
توانست در آن سال مسی و رونالدو را پشت
سر بگذارد،خوشحال است.
او به دیلی میل گفت :من در رقابت با مسی
و رونالدو ،ب رنده توپ طال و جایزه بهت رین
بازیکن جهان شدم .آنها از آن سال به
بعد این جایزه را از آن خود کردند اما من
م یتوانستم باز هم آنها را شکست بدهم.
ب رای من بسیار مهم بود که بهت رین رقبا را
داشتم .به این موضوع افتخار م یکنم.
کاکا که بین سالهای  2009و  2013در
ریال در کنار رونالدو بازی کرد ،معتقد است
او و ستاره پ رتگالی به هم کمک کردند تا

نمایشهای بهتری داشته باشند.
من فکر م یکنم که ما به هم کمک کردیم تا
بهتر شویم .فوقالعاده است که با او ه متیمی
باشید .منچیزهای زیادی از او یاد گرفتم؛ از
دیدن تم ریناتش و کارهایی که انجام م یداد.
این مسئله کمک زیادی بهمن کرد.
ما در اسپانیا در خارج از زمین هم رابطه
فوقالعادهای داشتیم .ما هنوز رابطه خیلی
خ وبی داریم .خیلی خوشحالم که او در
ریال توانست ب رنده توپ طال شود .و
واقعا شایستگی اش را داشت .او بازیکن
فوقالعادهای است.
این ستاره برزیلی علی رغم اینکه در دوران
مورینیو در ریال نیمکتنشین بود اما
ه مچنان از این م ربی پ رتگالی به نیکی یاد
م یکند :بسیار خوشحالم که فرصت کار
کردن با مورینیو را داشتم .او یکی از بهت رین
م ربیان دنیاست.



ونگر:گاهی وسوسه میشوم
در رختکن فریاد بزنم

آرسن ونگر ،سرم ربی آرسنال ،تایید کرد که
گاهی وسوسه م یشود بر سر بازیکنانش
داد و ف ریاد کند اما بیشتر اوقات خودش را
کنترل م یکند.
آرسنال در حال حاضر تنها با یک امتیاز
اختالف نسبت به منچسترسیتی ،در رتبه
سوم جدول لیگ ب رتر جای دارد؛ هرچند در
لیگ قهرمانان با شکست مقابل م وناکو در
مجموع دودیدار ،از دور رقابتها کنار رفتند.
البته آنها شانس زیادی ب رای دفاع از عنوان
قهرمانی در رقابتهایFA Cup دارند.
ونگر در گفتگو با مجله باشگاه آرسنال ،در
پاسخ به این سوال که چهگونه به بازیکنانش
انگیزه م یدهد ،گفت :دوست ندارم بعد از
بازی بر سر بازیکنانم ف ریاد بزنم زی را این
کار بعد از بازی ،م یتواند ض ربه زیادی به

تیم بزند .هرچند گاهی اوقات خیلی وسوسه
م یشوم که این کار را انجام بدهم.
البته گاهی اوقات بعد از بازیهای خیلی
عصبانی م یشوم و سر و صدا م یکنم
اما بیشتر اوقات تالش می کنم خودم را
کنترل کنم و صورتم سرخ م یشود .به
خودم م یگویم :ض ربه به تیم زیاد است پس
بیشترش نکن.
گاهی م یتوان به یک بازیکن گفت تقصیر
تو بود که تیم روی ارسال گول خورد اما بعداً
که بار دیگر صحنه را تماشا م یکنی ،متوجه
م یشوی اصال تقصیر آن بازیکن نبود.
بناب راین به عنوان به عنوان سرم ربی باید به
آن بازیکن بگویید متاسفم ،اصال تقصیر تو
نبود .بهتر است چیزی بگویید که از گفتنش
مطمئن هستید .



بیرهوف:
پودولسکی نباید به اینتر میرفت

اليور بيرهوف ،مدير تيم ملي آلمان ،معتقد
است تصميم لوکاس پودولسکي ب راي جدايي
از آرسنال و پيوستن به اينتر اشتباه بوده
است.
پودولسکی که در نیم فصل اول چندان در
ترکیب توپچ یها ق رار نگرفت ،در جنوری
راهی اینتر شد اما در سن سیرو نیز اوضاع
ب رای او چندان مساعد پیش نرفت .اکنون
بیرهوف ازاو خواست در تابستان راهی تیمی
شود که با سبک بازی اش متناسب باشد.
او به خب رنگاران گفت :لوکاس بازیکنی است
که نیاز به فضا دارد؛ او با جابجای یهایش
موثر است .بهعنوان یک عامل هجومی ،ب رای
او بسیار مهم است که اعتماد به نفس داشته
باشد.
رفتن به اینتر در سریA یک تصمیم بزرگ
و در عین حال ،گامی متفاوت بود .او به

تیمی رفت که مشکل داشت و نتوانست
خودش را پیدا کند .من مطمئنم اگر لوکاس
اعتماد به نفسش را به دست بیاورد،م یتواند
قدرتش را بازیابی کند؛ اگر اعتماد م ربی و
ه متیم یهایش را جلب کند و از بازی کردن
لذت ببرد .هرچند دشوار بتوان گفت که در
اینتر بتواند به این ش رایط برسد.
وقتی لوکاس باشگاه بعدی اش را انتخاب
کند ،بسیار مهم است که احساس خیلی
خ وبی به آن داشته باشد.نقش باشگاه یا لیگ
یا سابقه آن خیلی مهم نیست .او باید بار
دیگر از بازی کردن لذت ببرد.
پودولسکی در چند سال اخیر کمک زیادی
به تیم ملی کرد؛ بناب راین وقتی در ش رایط
دشواری ق رار م یگیرد ،ما در کنارش هستیم.
او مطمئنا پتانسیل و کیفیت الزم ب رای
اوجگیری دوباره را دارد.



کلوزه:
برای گولزنی ،دست پسرم را شکستم!

میروسالو کلوزه در مصاحب های با کیکر از
یک اتفاق عجیب سخن گفت .وی تعریف
کرد که چطور موقع فوتبال بازی کردن
با خانواده باعث شده است دست یکی از
پس رانش بشکند.
البته این اتفاق تنها حاصل یک بدشناسی
بود اما تاثیر عمیقی این بازیکن  36ساله
گذاشت.
او گفت :یکی از پسرهایم دروازهبان بود؛ من

با تمام قدرت توپ را به سمت دروازهاش
شوت کردم اما این شوت به شکست
دست پسرم منجر شد .او قبل از آن ب رایم
رجز خواند که از چهار فرصتی که داشتم،
هی چکدام راهی به درون دروازهاش نیافته،
ض ربه پنجم را محک متر زدم .بعد از آن اتفاق
او دیگر هیچگاه درون دروازه نهایستاد و
ترجیح داد در خط میانی بازی کند .آن یکی
پسرم هم مهاجم است.
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

وزارت دفاع امریکا:
در تالش تأمین بودجهی نیروهای امنیتی افغان هستیم

اطالعات روز :اشتون کارتر ،وزیر دفاع امريکا اعالم کرد ،تالش
داریم تا هزينهی دوسالهی  ٣٥٢هزار نيروى امنيتى افغانستان را
تأمین کنیم .او از کانگرس امریکا خواست ،تا سال  ٢٠١٧ميالدى،
براى مصارف  ٣٥٢هزار نيروى امنيتى افغانستان ،بودجه تأمین کند.
کارتر این کمک را نشاندهندهی تعهد امریکا براى همکارىها و
دوستى درازمدت با افغانستان خواند.
او گفت که مذاکرات همهجانبه در مورد مصارف نيروهاى افغانستان،
در قصر سفيد ميان رییسان جمهور دو کشور صورت میگیرد .از
سوی دیگر ،امریکا برای پیشرفت و آوردن اصالحات در نظام
کشور 8 ،میلیون کمک اضافی را در نظر گرفته است .اشتون
کارتر ،وزير دفاع امريکا دیروز بعد از دیدار با رییس جمهور غنی
و رییس اجرایی در نشستی خبرى در کمپ ديويد این کشور گفت،
به کمکهای خود به افغانستان در بخشهای مختلف ادامه خواهیم
داد.
در اين نشست ،جان کرى ،وزير خارجهی امريکا نيز حضور داشت.
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او از راهاندازی برنامهی جدیدی برای پیشرفت افغانستان خبر
داد و گفت ،بر اساس آن ،حکومت افغانستان اصالحات الزم را
در ارگانهاى خدمات عامه ايجاد میکند .رییس جمهور و رییس
اجرایی چند روز پیش به امریکا سفر کردند.
این دو رهبر حکومت وحدت ملی تا کنون همراه با شماری از
مقامهای امريکايى در مورد گسترش روابط ،امنيت و صلح گفتوگو
کردهاند .دوطرف روی عملیشدن توافقنامهی امنیتی بین امریکا و
افغانستان نیز توافق کردهاند .جان کری گفته است ،نخستین نشست
کميسيون عملىشدن توافقنامهی امنیتی بین کابل و واشنگتن در
سال روان برگزار میشود.
رهبرى این کمیسیون را صالحالدين ربانى ،وزير خارجه به عهده
خواهد داشت .با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی ،پیمان امنیتی
بین افغانستان و امریکا به امضا رسید .این پیمان از سوی شورای
ملی نیز تصویب شد و مطابق آن ،همکاریهای امریکا در بخش
نظامی و ملکی تا چند سال دیگر در کشور ادامه خواهند داشت.
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اشرف غنی:
با پاکستان در مورد خط دیورند بحث نکردم

اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور اعالم
کرد که هنوز با حکومت پاکستان در مورد خط دیورند بحثی
نداشته است .او موضوع خط ديورند را از صالحیتهای جرگهی
بزرگ خواند و گفت ،این مسئله به او ارتباطی ندارد .پاکستان
همواره خواستار به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی
افغانستان شده است.
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین گفته بود ،جنگ جاری در
کشور وابسته به خط دیورند است .به گفتهی او ،صلح و ثبات در
افغانستان ارتباط مستقیم به پاکستان دارد و این کشور در بدل
آن ،قبولی خط دیورند را میخواهد .مقامهای حکومت قبلی
همواره گفتهاند ،النههای تروریزم در پاکستان اند و از آن کشور
علیه افغانستان تجهیز میشوند.
روابط کابل و اسالمآباد به همین دلیل در زمان کرزی به اوج
تیرگی رسید؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به
رهبری اشرف غنی ،روابط دو کشور ظاهراً بهبود یافته است.

رییس جمهور غنی بهبود روابط کابل و اسالمآباد را بیپیشینه
خوانده و میگوید ،از همکاری حکومت پاکستان در قسمت
مذاکرات صلح با طالبان خوشبین است.
او در سفرش به امریکا گفت ،بايد مذاکرت مستقيم با مخالفان
مسلح براى تأمين ثبات و صلح در افغانستان صورت بگيرد.
رییس جمهور افزود ،مذاکرت غيرمستقيم با مخالفان مسلح،
ک و شبهه در جامعهی افغانى مىشود و اين
باعث ايجاد ش 
کار ،براى وحدت ملى مضر است .او افزود ،برای برقراری صلح
و ثبات دایمی در کشور ،به اجماع ملى نياز است.
غنی گفت که در شرایط کنونی هرنوع اقدام نادرست در زمینهی
صلح ،خطرناک است .او ابراز امیدواری کرد که تالشهایش
برای مذاکرات صلح نتایج مثبتی را در پی داشته باشند .رییس
جمهور در بخش دیگر سخنانش از فعالیت داعش در کشور
ابرازی نگرانی کرد و گفت ،برای مبارزه با این گروه ،نیاز
همکاری منطقهای است.

