غنی در واشنگتن :رونمایی
استراتژی آیندهی ایاالت متحده

سفر اشرف غنی به ایاالت متحده نشاندهندهی آغاز مجدد روابط ایاالت متحده و
افغانستان است .هر دو طرف باید تلخیهای مناسبات شان را در گذشته فراموش
کنند .ایاالت متحده هنوز یکی از تعیینکنندههای کلیدی آیندهی افغانستان است.
در این سفر ،رییس جمهور اشرف غنی را ،رییس اجرایی و در حدود  65تن دیگر
از مقامهای دولت افغانستان همراهی میکنند.
احتماال غنی در جریان این دیدارها دوست داشته صحبتهایش را با دو رویداد
ربط دهد .نخستین رویداد ،پیشروی مستقل اردوی افغانستان در برابر طالبان
دروالیت هلمند است .هدف از این عملیات...
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رییس جمهور:
در زمینهی بهبود روابط
با پاکستان محتاطانه خوشبینم

محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور میگوید ،در مورد بهبود روابط با
پاکستان محتاطانه خوشبین است .رییس جمهور ابراز امیدواری کرده که
حکومت پاکستان طالبان را به میز مذاکره بنشاند .او در سفرش به امریکا
در مورد روابط با پاکستان گفت ،افغانستان و پاکستان یک روند تغییر
بنیادی را آغاز کردهاند.
روابط کابل و اسالمآباد در زمان حکومت حامد کرزی...
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شروع فصل جدید
در روابط افغانستان
و آمریکا



شهریار فرهمند

رهبران حکومت وحدت ملی به آمریکا رفتند و با رییس
جمهور اوباما و دیگر اعضای ارشد دولت آمریکا دیدار
کردند .رییس جمهور غنی در این سفر با استقبال گرمی
از سوی مقامهای آمریکایی روبهرو گرفت .آنها در دیدار با
وزیران خارجه و دفاع آمریکا در نخستین روزهای سفرشان
به واشنگتن ،توانستند تعهدات روشن و مهم آمریکا در
عرصههای نظامی ،اقتصادی و سیاسی را برای افغانستان
جلب کنند .در این دیدارها آمریکاییها متعهد شدند که
بودجهی کافی برای ارتش افغانستان فراهم میکند.
باراک اوباما ،رییس جمهور آمریکا نیز با خروج تدریجی و
آرام سربازان آمریکایی از افغانستان موافقت کرد و گفت
که تا آخر سال جاری میالدی 9800 ،سرباز آمریکایی در
افغانستان باقی خواهند ماند؛ در حالی که بر بنیاد برنامهی
از قبل اعالمشدهی این کشور در مورد خروج نظامیانش از
افغانستان ،قرار بود تمام سربازان آمریکایی تا پایان سال
جاری میالدی از افغانستان خارج شوند.
از رییس جمهور غنی در مجلس سنای این کشور نیز
استقبال بینظیری شد .اعضای هردو مجلس آمریکا با
عالقهمندی به سخنرانی رییس جمهور غنی گوش دادند و
بارها برای تشویق و تصدیق سخنان او کف زدند و ایستادند.
آقای غنی با توضیح سیاستهای دولتش در عرصههای
مختلف ،بهخصوص روابط سیاسی و همکاریهای درازمدت،
به ایاالت متحدهی آمریکا ،تالش کرد تا روابط آسیبدیدهی
افغانستان با آمریکا در سالهای اخیر را ترمیم کند .او در
این سخنرانی تالش کرد روابط افغانستان و آمریکا را بر
بنیاد همکاری و مشارکت استراتژیک در عرصهی مبارزه با
افراطگرایی و تروریسم توضیح دهد .رهبران حکومت وحدت
ملی در دیدارها و مذاکرات حاشیهای این سفر نیز خوش
درخشیدند .آنها در مجامع مختلف ،مشترک و در کنار هم
ظاهر شدند و به جهانیان نشان دادند که دو تیم رقیب اکنون
در کنار هم متحدانه و هماهنگ در حکومت وحدت ملی
کار میکنند.
از این سفر از رهبران حکومت وحدت ملی ،انتظارهای
زیادی میروند .رییس جمهور غنی و عبداهلل ،رییس اجرایی
قرار است فصل تازهای را در روابط سیاسی افغانستان و
ایاالت متحدهی آمریکا باز کنند و بنای همکاریهای
درازمدت و برنامههایی برای حفظ دستآوردهای چهارده
سال گذشته بنا نهند.
افزون برآن ،رهبران حکومت وحدت ملی قرار است در
این سفر روابط تخریششدهی افغانستان و آمریکا را ترمیم
کنند .قبل از این ،در زمان رییس جمهور کرزی مناسبات
افغانستان و آمریکا متشنج و تنشزا بود .آنها همدیگر
را متهم به عدم صداقت و کمکاری یا فساد و ناکارآمدی
میکردند .اکنون درک درستی از نیاز دوجانبهی افغانستان
و آمریکا به همدیگر در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی
وجود دارد .رهبران حکومت وحدت ملی دانند که برای حفظ
دستآوردهای چهارده سال گذشته و مقابله با چالشها و
تهدیدهای جدید ،نیازمند حمایتهای جدی و قاطعانهی
متحدان بزرگ ،خصوص ًا ایاالت متحدهی آمریکا ،میباشد.
آنها بهخوبی میدانند که داشتن رابطهی مستحکم،
مشارکت و همکاری درازمدت با آمریکا ،به سود منافع
ملی کشور میباشد و ایجاد تهدیدهای تازه در منطقه ،الزام
همکاری درازمدت با این کشور را بیش از هر وقت دیگر
برجسته کرده است.
این سفر برای حکومت وحدت ملی فوقالعاده مهم است.
قرار است در این سفر نوع جدیدی از رابطهی افغانستان
با آمریکا در ختم جنگ چهارده ساله با تروریسم ،بازتعریف
شود و تعهدات جدید ایاالت متحدهی آمریکا برای کمک
به افغانستان در عرصههای مختلف را جلب نماید .رهبران
آمریکا نیز میدانند که در حکومت وحدت ملی راه برای
تعامل بهتر میان دو کشور فراهم است .درک مشترک میان
رهبران دو کشور برای همکاریهای درازمدت ،فرصت
خوبی برای تأمین روابط دو کشور است.

رییس جمهور:

در زمینهی بهبود روابط با پاکستان محتاطانه خوشبینم



اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور
کشور میگوید ،در مورد بهبود روابط با پاکستان
محتاطانه خوشبین است .رییس جمهور ابراز
امیدواری کرده که حکومت پاکستان طالبان را به
میز مذاکره بنشاند .او در سفرش به امریکا در مورد
روابط با پاکستان گفت ،افغانستان و پاکستان یک
روند تغییر بنیادی را آغاز کردهاند.
روابط کابل و اسالمآباد در زمان حکومت حامد
کرزی ،رییس جمهور پیشین به دلیل متهمشدن
پاکستان به حمایت از طالبان ،به اوج تیرگی
رسید .اما با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی به
رهبری اشرف غنی ،روابط افغانستان و پاکستان
ظاهراً بهبود یافته و سران حکومتی دو کشور ،در
این زمینه خوشبین اند.
رییس جمهور غنی در سفرش به امریکا گفت،
برای برقراری صلح و ثبات در کشور ،در قدم
نخست با پاکستان مذاکره میشود .نقش پاکستان

در گفتوگوهای صلح کلیدی خوانده شده؛ زیرا
رهبران طالبان در این کشور هستند .اشرف غنی
میگوید ،اگر بحران کابل و اسالمآباد حل شود،
تمام النههای تروریسم به آسانی از بین برده
خواهد شد.
او در ادامه گفت که افغانستان و پاکستان به
عنوان دو کشور مستقل و دارای حاکمیت،
باید به همدیگر احترام قایل شوند .اشرف غنی
گفت که بدون موجودیت پناهگاه ،شورشگری
طوالنیمدت ممکن نیست .او افزود ،وقتی پناهگاه
و مخفیگاه برای تروریستان وجود نداشته باشد،
صلح برقرار خواهد شد.
اشرف غنی به حملهی مردان مسلح بر مکتبی
نظامی در پشاور اشاره کرد و گفت ،بعد از این
حمله روابط دو کشور بهبود یافت .در این حمله
بیش از  135تن کشته و حدود  160تن دیگر
زخمی شدند .با اینحال ،رییس جمهور میگوید،

افغانستان و پاکستان باید از شعور کافی استفاده
کنند ،تا غرق نشوند.
اشرف غنی در واشنگتن گفت ،شکنجه و بدرفتاری
سبب خشمگینشدن شماری از اعضای طالبان
شده است .رییس جمهور پیش از این اظهاراتش
در کانگرس امریکا تأکید کرد ،اعضای طالبان
میتوانند به جامعهی افغانستان برگردند ،اگر
راضی به احترامگذاشتن به قانون اساسی شوند.
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی برای دیدار
با مقامهای امریکایی شام روز شنبه گذشته به
آمریکا رفتند .در همین حال ،رییس اجرایی در
امریکا به خبرنگاران گفته که گفتوگوهای صلح
با طالبان در هفتههای آینده آغاز میشود .اما او
در مورد اینکه مذاکرات دقیق ًا چه زمانی آغاز
میشوند ،جزئیات نداده است.
برنامههای اقتصادی
رییس جمهور در امریکا گفت ،در  ۲۵سال آینده

آسیا بزرگترین قارهی ثروتمند خواهد بود
که بدون شمولیت افغانستان ،این مهم تحقق
نمییابد .او افزود ،موقعیت جغرافیایی افغانستان
فرصت خوبی است .غنی ،آب را سرمایهی دوم و
منابع طبیعی را سرمایهی سوم اقتصادی خواند و
گفت ،در ده سال آینده ،بزرگترین تولیدکنندهی
مس در جهان خواهیم بود.
اما او ابراز نگرانی کرد که در افغانستان نهادهایی
وجود ندارند که این سرمایههای اقتصادی را
مدیریت کنند .اشرف غنی فساد در کشور را
نظاممند خواند و گفت ،بخشی از فساد موجود به
سرازیرشدن کمکهای خارجی در افغانستان ربط
میگیرد و عدم حسابدهی از کمکهای خارجی،
زمینۀ فساد را بیشتر ساخته است .او در ادامه
افزود ،چین به افغانستان  ۳۵۰میلیون دالر وعده
کمک داده و این کمکها در آینده در پروژههای
زیربنایی مصرف میشوند.

عبداهلل :به طالبان سه والیت پیشنهاد نکردیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت طرح واگذاری چند وزارت
و والیت به طالبان را رد کرد و گفت ،نشر
خبرها در این زمینه ،شایعه است .اما او افزود،
گامهای مهم در زمینهی صلح در کشور
برداشته شده است .رییس اجرایی تأکید کرد،
برای گفتوگوهای صلح با طالبان معیارهای
خاصی وجود دارند و در آن دستآوردها نایده
گرفته نشدهاند.
این اظهارات در حالی مطرح شدند که پیشتر
گزارشهایی به نشر رسیدند که قرار است
در گفتوگوهای صلح سه وزارت و سه

والیت به طالبان پیشنهاد شوند .اما رییس
اجرایی دیروز در امریکا با رد این خبر گفت،
گامهای اساسی برای آغاز گفتوگوهای
صلح با طالبان برداشته شده ،ولی هنوز این
گفتوگوها آغاز نشدهاند.
او مشخص نکرد این گفتوگوها چه زمانی
آغاز میشوند؛ اما او در ماه گذشته گفته بود،
مذاکرات صلح با طالبان در روزهای آینده آغاز
میشود .پیش از این نیز گزارش شده بود،
مذاکره حکومت با طالبان در ماه مارچ آغاز
میشود .اما نهادهای مدنی و فعاالن حقوق
زن از حکومت تقاضا دارند ،در گفتوگوهای

صلح باید دستآوردهای  13ساله را در نظر
بگیرد.
با اینحال ،عبداهلل از طالبان خواست تا
با القاعده قطع رابطه کنند و قانون اساسی
افغانستان را بپذیرند .رییس اجرایی افزود ،در
مذاکرات صلح با طالبان حقوق زنان نیز در
نظر گرفته میشود .او در ادامه در مورد حضور
زنان در کابینه گفت ،سهم آنان در نظر گرفته
شده است.
اکنون چهار نامزدوزیر زن در کابینه معرفی
شده و رییس اجرایی اطمینان داد ،کرسیهای
دیگری نیز برای آنان در حکومت در نظر

گرفته شدهاند .عبداهلل در ادامه از حضور
داعش در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت،
تهدید این گروه نباید نادیده گرفته شود .به
گفتهی او ،گروههای تروریستی متعددی به
افغانستان رو آوردهاند و آنها منابع مالی دارند.
ظهور داعش در کشور از سوی مقامهای
حکومتی تأیید شده است .گروه تروریستی
داعش در عراق و سوریه ظهور کرد .این
گروه در قتل و آ دمکشی افراد بیپیشینه است.
در چند ماه اخیر از فعالیتهای افراد داعش
در والیتهای هلمند ،غزنی ،زابل ،ننگرهار،
قندوز و سرپل گزارش شده است.

سازمان ملل:
 68هزار شهروند افغانستان درخواست پناهندگی دادهاند
اطالعات روز :بر اساس گزارش کمیساریای
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان68 ،
هزار شهروند افغانستان در سال  2014در
کشورهای خارج درخواست پناهندگی دادهاند.
ناامنی و افزایش درگیری بین نیروهای دولتی
و طالبان ،از عوامل اصلی افزایش درخواست
پناهندگی شهروندان به کشورهای خارج
خوانده شده است.

شهروندان در کشورهای مختلف جهان
درخواست پناهندگی داده؛ اما بر اساس
گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان ،این روند در امریکا و برخی
از کشورهای اروپایی ،از جمله آلمان ،بیشتر
بوده است .شهروندان افغانستان پس از
شهروندان سوریه و عراق ،بزرگترین گروه
پناهجویان را در سال  2014تشکیل دادهاند.

در این سال  150هزار سوری 69 ،هزار عراقی
و  68هزار افغان در کشورهای مختلف جهان
درخواست پناهندگی دادهاند .این رقم تقاضای
پناهندگی در کشورهای مختلف جهان ،در
چند سال گذشته بیپیشینه بوده است .انتونیو
گوترس ،کمیشنر عالی ملل متحد در امور
پناهندگان گفت ،تالشها برای رسیدگی به
درخواست پناهندگان باید افزایش یابند.

به گفتهی او ،برای مهاجران باید زمنیهی
اسکان و دیگر نیازمندیهای اولیه فراهم
شود .جنگ ،فقر و بیکاری از عوامل اساسی
مهاجرت در کشور خوانده شدهاند .اکنون
حدود هفت میلیون شهروند در کشورهای
خارج ،از جمله ایران و پاکستان ،مهاجر اند.
حکومت برای بازگشت آنان هنوز برنامهای
نداشته است.

سران حکومت به معضل گروگانگیری پایان دهند

اطالعات روز :هنوز  31مسافر بودهشده
از شاهراه کابل-قندهار رها نشدهاند که
ربایندگان به تاریخ  5حمل ماه روان،
 20مسافر را از والیت دایکندی ربودند.
اکنون از سرنوشت بیش از  50گروگان به
دست ربایندگان ،خبری نیست .مقامهای
حکومتی صرف از زندهبودن  31مسافر از
شاهراه کابل-قندهار اطمینان دادهاند.
ضامنعلی پویا ،ولسوال کجران دایکندی
میگوید که این افراد از کوتلی موسوم
به چوقدار این ولسوالی ربوده شدهاند.
اکثر این افراد دکانداران محل و رانندگان
موترهای مسافربری هستند .با اینحال،

نهادهای مدنی هشدار دادهاند ،اگر سران
حکومت به معضل گروگانگیری بهزودی
پایان ندهند ،اعمتاد مردم به این حکومت
کاهش خواهد یافت.
در همینحال ،صدیق صدیقی ،سخنگوی
وزارت داخله گفت ،تالشهای آنان برای
رهایی گروگانان ادامه دارند .اما انتقادها
علیه سران حکومت وحدت ملی در چند
روز گذشته افزایش یافتهاند .شهروندان
میگویند ،با روی کارآمدن حکومت وحدت
ملی ،آنان به بهبود وضعیت کشور امیدوار
شدند؛ اما نتیجه برعکس شد.
به باور آنان ،در چند ماه اخیر در کشور

رویدادهای عجیب و غریبی رخ دادند که
وقوع آن اص ًال تصور نمیشد .سوزاندن
فرخنده در نزدیکی وزارتهای داخله و
فرماندهی پولیس کابل ،قتل دستهجمعی
 13مسافر ،بهشمول یک زن ،در شاهراه
کابل-قندهار و گروگانگیری مسافران از
شاهراهها از رویدادهای نگرانکنندهی اخیر
در کشور اند.
شهروندان از حکومت تقاضا دارند تا برای
حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت
شاهراهها ،تدابیر امنیتی را جدی کند .آنان
همچنان میگویند ،حکومت در زمینهی
رهایی  31گروگان سکوت استراتژیک

و کمکاری خود را کنار بگذارد .از سویی
هم ،دهها فعال مدنی و شهروندان شام
روز پنجشنبه در کابل در مراسمی با رهایی
دهها کبوتر از قفس ،خواستار رهایی 31
گروگان شدند.
ذوالفقار امید ،رییس حزب کار و توسعه در
این مراسم گفت ،رفتار رهبران حکومت
وحدت ملی در مقابل رویدادهای مختلف،
از جمله گروگانگیری ،نگرانکننده است.
او هشدار داد ،کاسهی صبر مردم لبریز
شده و اگر سران حکومت وحدت ملی جلو
اختطاف شهروندان را نگیرد ،با خشم جدی
مردم مواجه خواهد شد.

حمالت راکتی پاکستان بر افغانستان از سر گرفته شد

اطالعات روز :پاکستان  15راکت را بر
ولسوالی علیشیر والیت خوست پرتاب
کرده است .در این رویداد پنج تن ،به
شمول سه زن و دو کودک ،کشته و ده
تن دیگر زخمی شدهاند .تمام زخمیهای
این رویداد زنان و کودکان بودهاند .مبارز
زدران ،سخنگوی والیت خوست گفت ،این
راکتها شب چهارشنبه بر این ولسوالی
پرتاب شدهاند.

او افزود که از این میان ،سه راکت آن بر
چند خانه در منطقهی موسوم به ببرک
تانه در مربوطات ولسوالی علیشیر اصابت
کردهاند .به نقل از تلویزیون یک ،ولسوال
علیشير نیز اين رويداد را تأييد كرده است.
پاکستان در چند سال گذشته چندین بار
اینگونه حملههای راکتی را بر مناطق
شرقی انجام داده؛ اما پس از روی کارآمدن
حکومت وحدت ملی ،این نخستین حملهی

راکتی پاکستان بر خاک افغانستان است.
حمالت راکتی پاکستان در گذشته
انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و حتا
مقامهای وزارت دفاع حکومت پیشین ،از
آمادگی باالمثل خبر دادند؛ اما این هشدارها
نتیجهای نداشتند و حمالت متوقف نشدند.
با اینحال ،حمالت راکتی تازهی پاکستان
نگرانی شدید شهروندان را به دنبال داشته
و آنان از مقامهای امنیتی خواستهاند،

هرچه زودتر جلو این حمالت را بگیرند.
حمالت راکتی پاکستان در حالی از سر
گرفته شده که رییس جمهور غنی روابط
کابل و اسالمآباد را بیپیشینه خوانده
است .اشرف غنی در سفرش به امریکا نیز
گفت ،از روابط کابل و اسالمآباد محتاطانه
خوشبینم .رییس جمهور پیشتر گفته بود،
پاکستان در مذاکرات صلح با افغانستان
همکاری میکند.

غنی در واشنگتن:
رونمایی استراتژی آیندهی ایاالت متحده
نویسنده :مونش گلتی
برگردان :جواد زاولستانی
منبعeurasiareview :

سفر اشرف غنی به ایاالت متحده نشاندهندهی آغاز
مجدد روابط ایاالت متحده و افغانستان است .هر دو
طرف باید تلخیهای مناسبات شان را در گذشته فراموش
کنند .ایاالت متحده هنوز یکی از تعیینکنندههای
کلیدی آیندهی افغانستان است .در این سفر ،رییس
جمهور اشرف غنی را ،رییس اجرایی و در حدود 65
تن دیگر از مقامهای دولت افغانستان همراهی میکنند.
احتماال غنی در جریان این دیدارها دوست داشته
صحبتهایش را با دو رویداد ربط دهد .نخستین
رویداد ،پیشروی مستقل اردوی افغانستان در برابر
طالبان دروالیت هلمند است .هدف از این عملیات،
رسیدن به یک پیروزی قطعی پیش از آغاز فصل جنگی
بهار است .این عملیات به طور مناسبی برای نخستین
بار ،نشاندهندهی توانایی نیروهای امینتی افغانستان
برای رفتن به میدان نبرد بدون پشتیبانی نیروهای رزمی
خارجیست .رویداد دوم موفقیت در تالشهای جدید
برای آوردن طالبان بر سر میز مذاکره و آغاز روند صلح
است.
موضع ایاالت متحده
همزمان با پایان مأموریت نظامی ایاالت متحده در
افغانستان ،سلسله ای از پیشرفتها مأموریت این کشور
را به مرحلهی حساسی رسانده است .وزیر دفاع جدید
ایاالت متحده ،اشتون کارتر ،به تاریخ  21فبروی اعالن
کرد که ایاالت متحده در نظر دارد که در استراتژی
مأموریتش در افغانستان تغییراتی بیاورد .این تغییرات
زمانبندی کاهش سربازان از این کشور و مأموریت
مبارزه با تروریزم را شامل میشود.
به نظر میرسد که ادارهی بارک اوباما تقریبا به این
تصمیم رسیده است که در سال آینده شمار سربازان
امریکایی در افغانستان بیشتر از آنچه باشد که قبال اعالم
شده است .مسئلهی مرتبط با این موضوع این است که
نگهداشتن در حدود ده هزار سرباز در این کشور ائتالف
به رهبری ایاالت متحده را قادر میسازد که دو پایگاه
بزرگش در قندهار و جالل آباد را فعال نگهدارد .پایگاه
واقع در جالل آباد مرکز فعالیتهای جمعآوری معلومات
استخباراتی و عملیاتهای هواپیماهای بدونسرنشین
است .در کنار آن ،سهم گرفتن در فراهم کردن شمار
سربازان کمکی از سوی متحدان ایاالت متحده در
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOبرای
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ،تا کنون ،با دشواری
مواجه بوده و از سوی آن کشورها به خوبی استقبال
نشده است.
رویداد عراق در سال گذشته نیز بر این تصمیم تأثیر
داشته است .این رویدادها نه تنها باعث شد که ایاالت
متحده نگاه سختگیرانهتری نسبت به تواناییهای
نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشد ،بلکه تا حدودی
افکار عامه در داخل ایاالت متحده را در رابطه به ادامهی

حضور سربازان امریکا در افغانستان تغییر دهد .همکاری
پاکستان در مبارزه با تروریزم و عملیاتهای هماهنگ
با نیروهای امنیتی افغانستان در امتداد مرز نیز نظارت
ایاالت متحده از پیشرفتها را حیاتی ساخته است .غنی
نیز تأکید دارد که سربازان بینالمللی تا زمانی که امکان
دارد در افغانستان باقی بمانند و به این دلیل ،خواهان
انعطافپذیری در رابطه به زمانبندی کاهش سربازان
از افغانستان است .بر اساس گزارشها ،ایاالت متحده
به «شکل فعاالنهای در حال رایزنی» دربارهی این
درخواست غنی است.
در قدم دوم ،استفاده از قدرت هوایی ایاالت متحده در
افغانستان در دو ماه نخست سال  2015در کمترین سطح
در  5سال اخیر رسیده است .هیچ یک از هواپیماهای
پشتیبانی هوایی  503امسال برای پشتیبانی از نیروهای
امنیتی افغانستان پرواز نکردهاند .این حرکت و نیز
تصمیم توقف عملیاتهای زمینی علیه طالبان توسط
نیروهای ائتالف ،شاید به این دلیل بوده باشند که هم
برای افغانستان و هم برای پاکستان محیط مناسبتری
برای پیشرفت گفتوگوهای صلح با طالبان آماده شود.
طالبان افغانی
به نظر میرسد که سربازان عادی طالبان شدیدا روی
اینکه آیا وارد گفتگوها شوند یا نه ،دچار چند دستگی
شده اند و هم چنان به ادامهی حمالت خود بر دولت
کابل پافشاری میکنند .در جنوب و شرق افغانستان که
طالبان به طور سنتی قویتر بوده اند ،فقط حمالت
هوایی و دیگر حمایتهای رزمی ایاالت متحده مانع
گسترش و قدرت گرفتن بیشتر آنها در جریان نبردهای
سال گذشته شده بود .اما طالبان در بخشهایی از شمال
افغانستان که در این اواخر به نظر میرسد شدیداً تحت
کنترل دولت افغانستان بوده ،نفوذه کرده است .همچنان
از نظر ناظران ،جنگهای زمستان گذشته در اوج شدت
خود از زمان آغاز جنگ بوده است .احتماال این شدت
عملیات ،به منظور دست یافتن به یک موقعیت بهتر
در مذاکرات باشد یا هم به منظور تخریب گفتوگو ،از
آنرو که بخشی از طالبان در فکر جنگ با دولت در خود
کابل هستند.
رسیدن به نقطه حساس در گفتوگوهای صلح با طالبان
به ایاالت متحد اجازه میدهد که بر اساس برنامه خروج
نیروهایش از افغانستان ،تعداد سربازانش را از 10,000
به  5600سرباز تا پایان امسال کاهش دهد.
هرچند طالبان هنوز برای صلح در افغانستان یک
تهدید جدی به شمار می آیند ،کامال واضح است که
حضور بقایای القاعده در افغانستان و پاکستان قویتر
از آن است که قبال پیشبینی شده بود .عالوهی
القاعده ،نگرانیها به دلیل گزارش و شواهد حاکی از
ظهور گروههای وابسته به دولت اسالمی (داعش) در
افغانستان ،در حال افزایش است .در کنار اینکه دولت
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آیا دکتر نیازی،
طالب خواهد شد؟!

اسالمی در حال گسترش قلمرو خود است ،تحلیلگران
به این نظر هستند که  3ملیارد دالر به دستآمده از
کشت و فروش مواد مخدر سبب شدت گرفتن هرچه
بیشتر جنگ در این کشور شود .هرچند احساس میشود
که نیروهای امنیتی افغانستان در حال سنجش توانایی
خود در برابر چالش فراروی آنها برای تأمین امنیت این
کشور هستند.
دیدار اخیر
برعالوهی برنامهی ایاالت متحده برای کاهش
سربازانش ،گفتوگوهای صلح با طالبان و تهدید
دولت اسالمی ( داعش) ،انتظار میرود که غنی روی
کمکهای مالی برای افغانستان نیز تمرکز کرده باشد.
کمکهای بینالمللی تا سال  2017برای افغانستان
تضمین شده است ،اما الزم است که این کمکها برای
پنج سال بعد از آن نیز تضمین گردد .نقش فزایندهی
چین در روند گفتوگوها شاید نیز موضوعی برای بحث
باشد .غنی برای آوردن فشار بر پاکستان نیز به حمایت
امریکا ضرورت دارد .بازی نکردن نقش مؤثر از سوی
طرفها یک تهدید روشن است و میتواند پیشرفتهایی
را که تا کنون به دست آمده ،خنثا سازد.
رییس جمهور ایاالت متحده به نوبهی خود شاید
مسئلهی عملیشدن پالن حکومت وحدت ملی را که
حمایت ایاالت متحده را با خود داشت ،مطرح سازد.
منتقدان به این نظر اند که به جای تمرکززدایی از قدرت،
غنی به شکل خاموشانهای در تالش تحکیم قدرت خود
و حتا ریاست جمهوری قدرتمندتر از پیش بوده است.
چنانچه گزارش شده ،غنی بلیونها دالر قراردادهای
تدارکاتی را زیر نظارت مستقیم خود آورده و با مطرح
کردن نگرانیها از فساد ،صالحیت بستن قرارداد برای
مواد مورد ضرورت و خدمات یک وزارت را از وزیر آن
گرفته است.
در عین زمان ،تحلیلگران هندی نارندرا مودی ،نخست
وزیر هند ،را به خاطر سیاست منفعالنهاش در قبال
افغانستان مورد انتقاد قرار میدهند و از دولت افغانستان
به دلیل نادیده گرفتن منافع هند ،نیز ،انتقاد میکنند.
زمانی که غنی از عربستان سعودی دیدن کرد ،عبداهلل
عبداهلل ،به هند رفت تا برای ایجاد «اجماع منطقهای»
دربارهی مصالحه با طالبان حمایت کسب کند.
هند از سفر غنی به ایاالت متحده ،به دنبال یافتن
نشانههای ملموستری استراتژی ایاالت متحده در قبال
افغانستان-پاکستان و حتا آسیای میانه است .این سفر
مقیاسی برای چگونگی پیشرفت همکاری افغانستان-
پاکستان در مبارزه با تروریزم و اینکه ایاالت متحده تا
چد از آن حمایت خواهد کرد ،نیز فراهم میکند .با آنکه
بازی هند ادامه دارد ،رویکرد کنونی ایاالت متحده به
افغانستان-پاکستان برای هند اعتماد اندکی خلق می
کند.

هنوز روسیاهی سابق را نمیتوانیم بشوییم ،که جدیدش از راه میرسد .هرچند 5
نفسه قبول داریم که افغانستان سرزمین شیران است و مهد دلیران؛ اما باز هم در
مقابل آنهایی که روی ما را سیاه میکنند ،عاجزیم .عاجز به این معنا که ما قبل
از هر حرکتی میفهمیم که روی ما سیاه میشود؛ اما پیش خود میگوییم ،بان خیر
است ،هر کاری که شد ،شد .خدا خیر پیش کند .هنوز صابونهای جامعهی جهانی
نرسیده که روسیاهی قتل فرخنده را بشوییم و پیش آیینه بایستیم و بگویم واو!!! چه
روی سفیدی داریم ما که اعتراض جماعتی زیر نام علمای کشور ،بازهم روی ما را
سیاه نمود .شماری از منابع عربی که فکر میکنند هرکسی که چند کلمه عربی بلد
بود ،اال و البد عالم است ،در محل قتل فرخنده به دست ناانسانهای کابل جمع
شدند و فریادشان را به گوش حکومت رساندند .خالصهای از حرکت و اعتراض
آنها ،چیزی جز تعریف جدید از عالم یا علمای کشور نیست.
تعریف جدید از عالم یا علمای کشور
سابق عالم به کسی اطالق میشد که سرشار از منطق ،خرد ،کندوکاوی،
مسئولیتپذیری ،انسانیت و خیرخواهی برای جامعه و نسل بشر بود .اما انگار حاال
تاریخ مصرف این تعریف به سر رسیده و علمای کرام در صدد برون دادن تعریف
جدیدی از علما هستند .تالشهای اخیر برای تعریف جدیدی از علما نشان میدهد
که عالم کسی است که لنگی سفید میپوشد ،یا کالهش سفید است .موهایش را
میتراشد؛ اما آخرین مدل شانهی ریزدندان را برای آرایش ریش و بروت خویش،
در جیب واسکت یا کرتی خود میگذارد؛ جیبی که نزدیک شانهی چپ ،روی بخش
چپ سینه قرار دارد و چند قلم هم کنارش اسیر اند .مهم نیست قلمها از کجا
لباس اغلب ًا سفید و
آمده ،در کدام کشور ساخته شده و هدف از داشت 
ن قلم چیستِ .
اتوکشیده میپوشد .تنبان را به پاس احترام به گذشتهها ،تا زیر زانو باال میپوشد.
کفشهای رنگشده و براق ،اما بدون جوراب ،پاهایش را مزین مینمایند .عربی کم
و بیش بلد است و این بلدیت به عربی است که وجه تمایز او را باال برده و همیشه
جایی در صدر مجلس و حتا در صدر قلوب برای آنها ریزرف میکند.
البته آن جماعتی که در قتلگاه فرخنده تجمع کرده بودند ،در این زمینه تنها نیستند.
جماعت انبوهی پشت سر و چهار بغل این بزرگواران قرار دارند که به نحوی در
رنگ و رونق گرفتن این تعریف ،تقال میکنند و هرچیزی از دهنشان حسب معمول
برآمد ،میگویند .بهطور مثال ،درست زمانی که تاریکی و سیاهی میخواهد جامعه
را فراگیرد ،نوری از راه میرسد و سخن جانانه حواله میکند .او که خود با هزار
سوال مواجه است و به جای جواب ،چند تا احمق را اجیر کرده که با عوامفریبی،
طومار بیگناهیاش را امضا بکنند ،حل مسئله میکند .یکی از شخصیتهای مطرح
کابل که در حمایت از قتل فرخنده سخن گفته بود و به حکومت هم هشدار داده
بود ،وقتی متوجه شد که عالمی از آدم علیه او قرار گرفته و پروای لنگی سفید و
جامهی اتوکشیده و مهارت عربیک او را ندارند و بر منطق و خرد او نشانه میروند
و خواهان طرد او از منصب و موقعیت اجتماعیاش هستند ،آقای دکتر ایاز نیازی
است .دکتری که به صراحت هشدار داد و بعدها ادعا کرد که رسانهها حرف او را
به درستی نقل نکرده و خود در صف معترضان قتل فرخنده پیوست .دکتری که
خواست به تشییع جنازه برود؛ اما راهش ندادند .دکتری که رفت کنار پدر و برادر
فرخنده ایستاد و با لبخند عکس یادگاری انداخت؛ لبخندی که نشان از سرخوشی
ناشی از فریب و اقناع پدر و برادر و خانوادهی فرخنده داشت .دکتری که حاال برای
بازگرداندن شخصیت و وقار سابقش ،با شیوهی مدنی در قتلگاه فرخنده ،همتبار و
همصنفی خویش را جمع میکند و به گوش دولت آهنگ دیگری میخواند .دکتری
که با حرکت مدنی ،خواهان جلوگیری از فعالیتهای مدنی به دست دولت میشود.
دکتری که ادعای علمیت دارد و علم او با قتل فرخنده ،رسوا شد .دکتری که تقریب ًا
روی علمای کشور را سیاه کرد ،حاال در پی زدودن این روسیاهی از طریق زور و
هشدار است .حاال همین دکتر و همان همصنفیهای گردآمده در قتلگاه فرخنده،
تنها نیستند .همانگونه که در باال ذکر شد ،نورهایی وجود دارند که انتقاد و اعتراض
بر حرف و منطق این دست دکترها را محکوم میکنند .نوری که به قول خودش
حتا حاضر است آزادی عقاید ما را هم بپذیرد ،در حالی کنار این مولوی دورنگ قرار
میگیرد که خود برای خود عنوان فرزند دانای میهن را دستوپا کرد .نوریکه قدرت
دارد و از قدرتش ،قلم اجیر میکند تا هرجا الزم شد ،برای او نثر سنگین تولید کند.
حاال ما کاری به کار نورهای وطن خویش نداریم .بگذار او از منتقدان خرد علمایی
مثل نیازی ،به زبان ساده یا مرمیدار بخواهد که دیگر از او انتقاد نکنیم ،ورنه انتقاد
ما را توهین به دین اسالم خواهد خواند .او فراتر از این اندیشه نتواند .عمرش
طوالنی باد و زندگیاش سرشار از لذت! مسئلهی اصلی ،گردهمآیی دهها نفر تحت
عنوان علما در قتلگاه فرخنده ،جالب است .اینها از بس فارغ از منطق اند ،با یک
حرکت مدنی ،خواهان توقف فعالیتهای مدنی میشوند .آنها زوال خویش را در
رشد مدنیت میبینند و گستاخانه ،از دولت میخواهند که جلو رشد مدنیت را بگیرد،
ورنه آنها در حمایت خویش از دولت ،تجدید نظر خواهند کرد .این سخن آنها
بهوضوح گرایشهای طالبانی آنها را نشان میدهد .تجدید نظر در حمایت این
جماعت از حکومت ،چیزی جز مخالفت و درآمدن در صف قاتالن مردم نخواهد بود.
آنها که خود خواهان جلوگیری از فعالیتهای مدنی اند ،در صورت تجدید نظر در
حمایت خویش از دولت ،چه کاری میتوانند بکنند؟ طبق روایت و هشدار خودشان،
هرکاری بکنند ،سازگار با مدنیت نخواهد بود .بنا ًء هیچ بعید نیست که چند روز بعد،
نیازی و همقطارانش را در صف طالبان ببینیم و بشنویم که  60مسافر کابلی را
ربودهاند و معلوم نیست به کجا رفتهاند.
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جاسوسی که تالش کرد
جنگ افغانستان را متوقف سازد
منبع :فارن پالیسی
نویسنده :جستین لینچ
برگردان :حمید مهدوی

رابرت گرینر ،در کتاب جدیدش ( 88روز در قندهار) ،که یک دفتر ثبت رویدادهای
روزمرهی سازمان سیا است ،به خوانندگانش یادآوری میکند که تصامیم پیروزیهای
اجتنابناپذیر ظاهری را در واقع حاشیههای کوچک و گاهی خودسرانه میگیرند.
تاریخ افغانستان ،یا حداقل واقعیت معاصر این کشور ،احتماال نتیجهی تصمیمهای
چند تن محدود است .در  5ماه دسامبر  ،2001زمانی که یک بمب  2000کیلویی
هوشمند از آسمان پرتاب شد ،حامد کرزی در یک مکتب در افغانستان ایستاده بود.
او هنوز رییس جمهور افغانستان نبود ،چیزی که باعث حیرت دیپلماتهای امریکایی
شده بود یا قرار گزارشها دهها میلیون دالر از سازمان سیا دریافت کرد .او صرف
رهبر یک نیروهای کوچکی که احتماال تعداد آنها به  120تن از افغانها میرسید،
بود که صادقانه تالش میکردند طالبان را شکست بدهند.
یک امریکایی که کرزی را همراهی میکرد ،نوعی از کنترولکننده را با خود داشت
که بد عمل کرد و حملهای را به موقعیت خودش فراخواند .کرزی خوششانس بود؛
[چون] وقتی بمب اصابت کرد ،او صرف به خاطر افتادن یک آیینه از دیوار ،زخم
کوچکی را متحمل شد .نزدیک به  40تن زخمی یا کشته شدند و سر یک مرد از
تنش جدا شد .اگر کرزی در موقعیت متفاوتی ایستاده بود ،نمیتوانست روز آینده
تماس تیلفونی را جواب بدهد که به او خبر دادند ،به عنوان رییس حکومت موقت
افغانستان تعیین شده است .به زودی ،کرزی رییس جمهور شد.
این یکی از حکایتهای متعدد در  88روز به قندهار است 88 .روز به قندهار ،یک
دفتر خاطرات سازمان سیا است که رویدادهای دوران رابرت گرینر به عنوان رییس
مرکز سازمان سیا در پاکستان ،قبل و بعد از حملهی یازدهم سپتامبر ،را شرح
میدهد .این کتاب روی تالشهای گرینر در کشاندن القاعده و طالبان به خارج از
قندهار در  88روز ،پس از حمالت در نیویورک و واشنگتن متمرکز است.
آنچه که خاطرات گرینر را منحصربهفرد میسازد ،این است که این خاطرات جنگ
را در زمان واقعی آن به تصویر میکشد .مانند آنچه که برای کرزی واقع شد،
موفقیتها اغلب به شانس بر میگردد و تراژدی تصادفی است .این کتاب تذکر
مفیدی میدهد که در واقع تصامیم پیروزیهای اجتنابناپذیر را حاشیههای کوچک
و گاهی خودسرانه میگیرد.
خوانندگان  88روز به قندهار نمیتوانند کمکی کنند ،مگر اینکه فرض کنند
چیزهایی که اتفاق افتادهاند ،یک یا دو جزئیاتی داشتهاند که تغییر کردهاند .به طور
مثال ،اگر کرزی در حملهی هوایی کشته میشد ،چه کسی افغانستان را رهبری
میکرد؟ متأسفانه ،یکی از بزرگترین «چه میشد اگرها» در این کتاب میتوانست
از جنگ به طور کلی جلوگیری کند و جان هزاران تن و صدها میلیون دالر را نجات
دهد .چند روز بعد از سقوط برجهای دوقلو ،گرینر به ایاالت بلوچستان پاکستان سفر

در برآورد گرینر ،بهترین جاسوسان– آنهایی که در
سایههای فعالیت دارند ،کسانیاند که درک میکنند
چه چیزی عمل یک فرد را تحریک/هدایت میکند .این
تحریککننده/هدایتکننده برای برخیها ،پول است.
برای دیگران ،احترام است .از این منظر خواستهها
و نیازهای انسان است که  88روز به قندهار به
شدت سیاست حکومت ایاالت متحده در افغانستان
را انتقاد میکند .گرینر میگوید که ایاالت متحده یک
کشور بدوی با فرهنگ قبیلهای را پایمال کرد .ما
آخرین اشغال کننده در کشوری شدیم که بسیاری
از آنها [اشغالکنندگان] را شاهد بوده است ،و
جایی در امتداد راه ،فراموش کردیم که برای افغانها
بهترین چه بود.
کرد تا با مال اختر محمد عثمانی ،فرمانده طالبان در جنوب افغانستان ،دیدار کند.
عثمانی فرمانده خودمختار درجهی دوم طالبان بود و گرینر تالش کرد او را متقاعد
سازد که این گروه باید اسامه بن الدن را از افغانستان اخراج کند .عثمانی آماده بود
این کار را انجام دهد؛ اما نتوانست رییسش (مال محمد عمر) را متقاعد سازد .گرینر
دنبال ایجاد تفرقه را گرفت و عثمانی را تشویق کرد تا عمر را [از قدرت] خلع کند.
به طور شگفت انگیزی ،عثمانی موافقت کرد .اما کودتا هرگز اتفاق نیافتاد ،عثمانی
ذهنیتش را تغییر داد.
چه میشد اگر عثمانی پیشنهاد قدرت را دنبال میکرد و بن الدن را از افغانستان
اخراج میکرد؟ مسلما این کار مسیر جنگ و شاید چهرهی کل منطقه را تغییر
میداد .گرینر یک بار دیگر به خوانندگان خود تذکر میدهد که خط [فاصل] میان
یک سرنوشت عمیق و دیگری ،یک کاغذ نازک است.
در برآورد گرینر ،بهترین جاسوسان -آنهایی که در سایههای فعالیت دارند،
کسانیاند که درک میکنند چه چیزی عمل یک فرد را تحریک/هدایت میکند .این
تحریککننده/هدایتکننده برای برخیها ،پول است .برای دیگران ،احترام است .از
این منظر خواستهها و نیازهای انسان است که  88روز به قندهار به شدت سیاست
حکومت ایاالت متحده در افغانستان را انتقاد میکند .گرینر میگوید که ایاالت
متحده یک کشور بدوی با فرهنگ قبیلهای را پایمال کرد .ما آخرین اشغال کننده

در کشوری شدیم که بسیاری از آنها [اشغالکنندگان] را شاهد بوده است ،و جایی
در امتداد راه ،فراموش کردیم که برای افغانها بهترین چه بود.
او در مورد چیزهایی که فکر میکند انگیزههای سیاسی دارد ،چیزی را پنهان
نمیکند و اعالن حکومت باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا ،در سال  2009بر مبنی
بر افزایش نیروها در افغانستان را ،در حالی که به طور همزمان اظهار کرد نیروها
در هجده ماه بعد [از افغانستان] خارج خواهند شد« ،جرم» خواند .وی میگوید
که در عوض ،مانند [تعهد ایاالت متحده] در آلمان و کره جنوبی ،ایاالت متحده
باید ماندن تعداد کمی از نیروها در درازمدت در افغانستان را تعهد میکرد .این
استراتژی از لحاظ سیاسی غیرواقعبینانه به نظر میرسد  -حتا گرینر اشاره میکند
که امریکاییها صبر جنگهای طوالنیمدت را ندارند.
تنش میان سیاست واشنگتن و واقعیتهای موجود در افغانستان روایتی است که در
سراسر این کتاب به آن پرداخته شده است .اما در هفتهی جاری ،پارهای از افغانستان
به واشنگتن آمد .چنانچه اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستان ،از واشنگتن
دیدار کرد ،به نظر میرسد که غنی در مقایسه با کرزی ،رییس جمهور پیشین ،از
لحاظ سیاسی زیرکتر و داناتر باشد؛ اما این امر سفر آرام را ضمانت نخواهد کرد.
اوباما تعهد کرده است که قبل از ترک قدرت در سال  ،2016تقریبا تمام نیروهای
ایاالت متحده را از افغانستان خارج کند ،هرچند در اوایل هفتهی گذشته اعالن کرد
که تا آن زمان ،نیروهای بیشتری را در این کشور خواهد گذاشت .از آنجایی که
غنی خواهان بررسی دوبارهی جدول زمانی [خروج نیروهای امریکایی از افغانستان]
شده است ،احتماال این خبر برای او خبر خوشآیندی بود؛ اما برخی دیگر با خروج
به صورت کلی مخالفت کردهاند .در واقع ،گرینر استراتژی فعلی را «رهاکردن»
مینامد.
از بسیاری جهات افغانها با رها شدن [به حالت خود] عادت کردهاند .به نظر میرسد
که میان بریتانیاییها ،روسها و امریکاییها دورهای از جنگ و خروج وجود داشته
باشد .قابل ذکر است که زمانی گرینر تالش میکرد عثمانی را برای تحت کنترول
گرفتن طالبان متقاعد سازد ،او دقیقا کلمهی «رهاکردن/شدن» را استفاده کرد .او به
عثمانی گفت« :ما درک میکنیم که با رها کردن افغانستان [به حالت خودش] ،پس
از خروج شوروی ،اشتباه کالنی را مرتکب شدیم .ما این اشتباه را تکرار نخواهیم
کرد».
آیا رهاکردن چیزی است که افغانهایی مانند عثمانی را تحریک و هدایت میکند؟
اگر بلی ،پس به جاسوسان و سیاستمداران آینده توصیه میشود  88روز به قندهار
را بخوانند .برخالف تغییرات در سیاست فعلی ،امریکا افغانستان را در سال 2016
ترک خواهد کرد و چرخهی جنگ به خوبی از سر گرفته خواهد شد.
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سنگ دفاع از دین،
علیه فعالیتهای مدنی


یادداشتهایسخیدادهاتف

فرهاد خراسانی

ما زبان را بنگریم
و قال را

صدها تن از مالها روز پنجشنبه ( 6حمل) در محل قتل
فرخنده علیه نهادهای مدنی شعار دادند و گفتند که دولت
باید فعالیت نهادهای مدنی را متوقف سازد .این اعتراص
از سوی این مالها به خاطر انتقاد نهادهای مدنی از
کسانی که قتل و سوزاندن فرخنده را توجیه دینی کرده
بودند ،صورت گرفت .فعاالن مدنی ،فرهنگیان و هزاران
شهروند این سرزمین به خاطر نکوهش قتل فجیع فرخنده
به جادهها ریختند و این فاجعهی ننگین را محکوم کردند.
اعتراضکنندگان از دولت خواستند ،کسانی را که در قتل
فرخنده دست داشتهاند ،مجازات کند تا بار دیگر چنین
جنایتی تکرار نشود .آنان همچنان کسانی را که به نحوی
عمل قاتالن فرخنده را در دفاع از دین توجیه کردند،
نکوهش کردند.
یکی از کسانی که خواسته بود قتل فرخنده را توجیه
کند ،مولوی ایاز نیازی ،مالامام مسجد وزیر اکبرخان و
استاد دانشکدهی شرعیات دانشگاه کابل میباشد .او یک
روز بعد از این حادث ه در خطبهی نماز جمعه گفته بود:
«خواهش من از ارگانها (نهادها)ی عدلی و قضایی این
است که با دقت حرکت کنند ...وقتی که به مقدسترین
معتقد مردم [قرآن] اهانت صورت بگیرد ،مردم مکلف
نیستند که بپرسند این [متهم] اعصابش جور است یا
ناجور است .فکرتان باشد که این اشتباه بزرگ است و
اگر دست میزنید به دستگیری مردم ،شاید این مردم
قیام کنند .جمعکردن این مردم بسیار مشکل است» .این
سخنان او باعث شد که انتقادهای شدیدی در شبکههای
اجتماعی و اعتراضها نسبت قتل فرخنده از او صورت
بگیرد .در روز خاکسپاری فرخنده ،مردم به مولوی نیازی
که می خواست در مراسم خاکسپاری او شرکت کند و
بر جنازهی او نماز بخواند راه نداد .او در واکنش به این

آنچه که در پیوند به این خواست از سوی مالها باید گفت ،این است که هدف مخالفت آنها با
جامعهی مدنی موجه نبوده و دفاع از دین نیست .نهادهای مدنی در حادثهی مرگ فرخنده ،این
اعتراض را کردهاند ،چرا کسانی که در مقام پاسبانی از دین و فرهنگ این جامعه قرار دارند،
ناسنجیده و بدون اینکه تأمل کنند ،عمل میکنند؟ به جای اینکه به دنبال حقیقت باشند،
واکنش احساساسی از خود نشان میدهند و روایتی از دین و مذهب را به خورد مردم میدهند
که گویا به دفاع از دین و مقدسات ،سوختاندن انسان جواز دارد و مردم میتوانند با سوختاندن
انسان ،از دین و مقدساتشان دفاع کنند.
اعتراضها ویدیویی را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد
که در آن گفته است ،در سخنانش ،قتل فرخنده را توجیه
نکرده است و حرفش را به دفاع از دین گفته است و
رسانهها را محکوم کرد که حرفش را تحریف کردهاند
و باید از او معذرتخواهی کنند .مالها به دفاع از نیازی
این گردهمآیی را در محلی که فرخنده به اتهام سوزاندن
قران به قتل رسید و سوزانده شد ،به راه انداختند .یکی
از خواستهای این مالها این است که دولت باید فعالیت
جامعهی مدنی را متوقف کند و در غیر آن ،روحانیون در
مورد رابط هیشان با دولت ،تجدید نظر میکنند.
آنچه که در پیوند به این خواست از سوی مالها باید گفت،
این است که هدف مخالفت آنها با جامعهی مدنی موجه
نبوده و دفاع از دین نیست .نهادهای مدنی در حادثهی
مرگ فرخنده ،این اعتراض را کردهاند ،چرا کسانی که
در مقام پاسبانی از دین و فرهنگ این جامعه قرار دارند،
ناسنجیده و بدون اینکه تأمل کنند ،عمل میکنند؟ به
جای اینکه به دنبال حقیقت باشند ،واکنش احساساسی
از خود نشان میدهند و روایتی از دین و مذهب را به
خورد مردم میدهند که گویا به دفاع از دین و مقدسات،
سوختاندن انسان جواز دارد و مردم میتوانند با سوختاندن
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انسان ،از دین و مقدساتشان دفاع کنند.
هر اعتراضی که در مورد سخنان نیازی و سیمین
عزل حسنزاده ،معین نشراتی صورت گرفته ،بر همین
نکته استوار میباشد که نباید نیازی و خانم حسنزاد ه
واکنشهای احساسیشان را در توجیه از عمل قاتالن
فرخنده ،دفاع از دین تفسیر کنند .این منطقی نیست،
کسی که از سوی دادگاه عادالنه متهم به بیحرمتی به
دین نشده باشد ،به بهانهی دفاع از دین کشته شود و
بدون ثابتشدن جرمش ،در یک دادگاه صحرایی با حکم
یا فتوای یک روحانی و کسی که سنگ دفاع از دین و
مقدسات را به سینه میزند ،به گونهی فجیعانه به قتل
رسیده و سوزانده شود.
آنچه فعاالن مدنی و اعتراضکنندگان علیه قتل فرخنده
گفتهاند ،همین بوده که نباید خشونت به نام دین توجیه
شود .در اعتراض روز سهشنبه در پیش دادگاه عالی که از
سوی فعاالن مدنی سازماندهی شده بود و همهی اقشار
مردم در آن شرکت کرده بودند ،یکی از شعارها این بود
که «اسالم دین انسانیت است ،نه خشونت» .در هیچ
یکی از این اعتراصهای نهادهای مدنی ،علیه دین و
ارزشهای آن شعار داده نشده است.

سابق مردم به زبان اهمیت چندانی نمیدادند و به همین
خاطر ،تعداد واژگانی که هر روز به کار میبردند ،به مشکل
به پانزده تا میرسید .همین که میتوانستند بگویند آخ!
پایت را از روی دهانم بردار ،یا وووی چهقدر گرسنهام بنده،
کفایت میکرد .اما خوب ،آن وقت دانشگاه امریکایی بیروت
تأسیس نشده بود و افغانها هنوز فکر میکردند که جادهی
میوند یک کشور دیگر است .کسی به خارج از افغانستان
نرفته بود و اگر رفته بود هم دیگر فراموش کرده بود که
افغانستان کجاست .مثال همین موالنا جاللالدین بلخی که
از قریهی چغدک مزار بود و با قبلگاه به ترکیه رفته بود،
در تمام مثنوی معنوی خود یکبار هم از مزار شریف اسم
نمیآورد .عقده برش داشته بوده که چرا روزنامهی بیدار
اشعارش را چاپ نمیکرده .به هر حال.
اما امروز همه پی بردهاند که زبان چیز مهمی است و مهمتر
از خود زبان ،لهجه است .مثال رییس جمهور ما ،محمداشرف
زبان کابلِ ،
غنی ،بر چندین زبان مسلط استِ :
زبان کاخ
سفید ،زبان کنگرهی امریکا ،زبان تخار ،زبان پکتیا ،زبان خانم،
زبان صبغهاهلل مجددی ،زبان شیر ،زبان نیویورک تایمز و
امثالشان .این است که وقتی ایشان در کنگرهی امریکا
سخنرانی میکند ،به نمایندگان کنگره میگوید که اگر آدم
در ساندویچهای بزرگ مکدونالد کمی مرچ دلمهی زرد
اضافه کند ،مزهی ساندویچ هیچ خراب نمیشود و در ضمن
سیما سمر ،قهرمان ملی افغانستان است .آن وقت اعضای
کنگرهی امریکا تا یک هفته بحث میکنند که واقعا روزی
فراخواهد رسید که مکدونالد این کار را بکند و پیشرفت
اجتماعی امریکا را وارد مرحلهی نوینی بنماید؟ همین رییس
جمهور ما وقتی که در غت قالی پکتیا سخنرانی میکند ،به
مردم شریف آن والیت وعده میدهد که از این پس هر
کسی که بخواهد در طی هفده سال آینده یو لوی او مضبوط
مولوی شود و برای گسترش دین مبین واسکتفشانی کند،
از هر گونه حمایت دولت افغانستان برخوردار خواهد شد.
خانم «بنال
باز ،همین رییس جمهور وقتی که در میان چند ِ
اگه نی پوست ته میکنم» باشد ،با زبان یک فمینیست
اسالمیِ چهارماشینه حرف میزند و آدم باخود فکر میکند
که زن آقا شد رفت .این هم ختم ماجرا نیست .رییس
جمهور ما وقتی که در شبرغان است ،به زبان ازبکی فصیح
به مردم قول میدهد که زندان جغرافیایی مناطق هزارهجات
را باز خواهد کرد .البته بعدا متوجه میشود که ازبکها در
شمال هستند و نه در هزارهجات و به همین خاطر میگوید،
هه هه هه مزاح کردم و شما مردم بزرگ ترکستان در دو
چیز سرآمد هستید :یکی در صادرات قابلی پلو و دیگری در
فهمیدن جوک.
خوب است آدم رییس جمهوری داشته باشد که چندین
زبان را بلد باشد ،نه؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Yunus Akhtar
فرق جامعهی مدنی با دیگران این است که هیچگاه
جامعهی مدنی از تهدید کار نمیگیرد خواهان عدالت
است و روا دار است و به حق ازادی بیان احترام
میگذارد .فرخنده که توسط جاهالن کشته شد ،برای
تأمین عدالت صدا سر دادند .آقای ایازی را مردم حق اقامهی نماز جنازه ندادند،
ولی او خونسردی را حفظ نکرد و برای اعادهی حیثیت خودش ،هممسلکان
خود را به جاده کشاند و از جامعهی مدنی انتقاد کردند و تهدید به نابودی کردند.
ایکاش روحانیون پیشتر از جامعهی مدنی ،کشتن بی رحمانهی یک زن را محکوم
میکردند تا اینکه برای ترس از موقفشان ،اکنون اعتراض کردهاند .آنها باید
بدانند ،رکن اساسی نظام دموکراتیک ،جامعهی مدنی است؛ برای تأمین و دفاع
از حقوق بشر ،آزادی بیان و عقیدهی کثریتگرایی و خردورزی .لذا بودن جامعهی
مدنی حتمی است .اول باید آنها نظام دموکراتیک را نابود کنند ،بعد به جان
جامعهی مدنی دندان تیز کنند.

چطور یک کودک باهوش پرورش دهیم؟
امروزه یکی از موضاعاتی که مادران بسیار در مورد آن حرف میزنند،
«پرورش هوش» کودک است و اینکه چطور میتوانند یک کودک باهوش
تربیت کنند .والدین همیشه بهترینها را برای کودکانشان میخواهند؛ اما به
نظر میرسد نگرانی و تمرکز در بارهی به کارگیری شیوههای صحیح برای
تقویت رشد و تکامل کودک ،خصوصا رشد مغزی ،بسیار بیشتر است.
نگرانیها بیدلیل هم نیستند .در حالی که تنها بخشی از اتصاالت  100بیلیون
سلول مغزی که بیشتر مربوط به تنفس ،ضربان قلب و دیگر عملکردهای
فیزیولوژیکی مربوط به بقا در زمان تولد ایجاد شده است ،در  5سال اول
زندگی است که اتصاالت ضروری مربوط به یادگیری تشکیل میشوند.
آنچه که در  5سال اول زندگی کودک اتفاق میافتد ،تأثیر به سزایی نه فقط
بر مغز کودک ،بلکه بر تواناییهای یادگیری و رشد او دارد .در حالی که
متخصصان عقیده دارند ،بخش زیادی از رشد مغز کودک هنوز هم ناشناخته
است و تنها چیزی که در حال حاضر میدانیم ،این است که غرایز فرزندپروری
در قراردادن کودک در مسیر موفقیت نقش به سزایی دارند.



Abdullah Watandar
کابوس «از کجا استی»
به این عنوانهای خبری دقت کنید:
یک مرد در والیت دایکندی بینی خانمش را برید.
یک مرد در والیت هرات بینی و لب خانمش را برید.
طالبان بینی و گوش یک خانم را به جرم فرار از خانه بریدند.
اجساد سربریدهی یک مادر و دو دخترش در غزنی یافت شدند.
مردان مسلح تازهعروس و دامادی را همراه با چندین تن دیگر از مسافرین در غور به
گلوله بستند.
مردان مسلح در زابل سی مسافر را به جرم هزارهبودن از بس پایین کرده ،با خود بردند.
مردان خشمگین یک خانم را در کابل به اتهام سوزاندن قرآن به قتل رساندند و
جسدش را به آتش کشیدند.
مردان مسلح پدر یک خانواده را در هلمند سر زدند و گردن دو دخترش را بریدند.
مردان مسلح  13مسافر را در میدانوردک از بس پایین کرده ،به گلوله بستند.
----------حاال عنوانهای گزارشهای بیشمار دیگری را که در مورد جنگها ،بمبگذاریها،
انتحاریها ،ستمها ،فساد و  ...ما به نشر میرسند ،به این لیست اضافه کنید و تصور
کنید که این عنوانها و گزارشها چه تصویری برای دیگران از انسان افغانی ترسیم
میکنند.
بارها اتفاق افتاده که کسی از من پرسیده ،از کجا هستم و من هم گفتهام ،از افغانستان.
طرف با شنیدن پاسخم ،ناخودآگاه آآآآهی کشیده ،با دهان باز لحظهای به من خیره
خیره نگاه کرده است ،تا اینکه به خود آمده و شروع کرده به عذرخواهی .گویا انتظار
نداشته ببیند که ظاهر ما هم به انسان شباهت دارد!
راستش ،این «از کجا استی؟» رفته رفته برای من به یک کابوس تبدیل میشود.
قبل از اینکه به این سوال جواب بدهم ،تصویر واسکتهای وطنی ،چاقوهای تیز و
گوشها ،بینیها و سرهای افتاده بر زمین و ...از جلوی چشمانم میگذرند.


Asad Buda

دولت  ١مردم  ،٠بازی تمام شده است!
در ماجرایِ دولت و  ٣١مساف ِر اسیر ،مردم در براب ِر دولت
باختند .بازی هم پایان یافته است .دولت نه تنها برای
رهایی  ٣١مساف ِر دربند کاری نکرد ،بلکه با راهاندازیِ
جنگ مافیاییِ و بدلکردن موضو ِع اسیران به تصفیههای قبیلهای و راهاندازیِ
یک ِ
قدرت محلی ،چندین نفر از اردویِ ملی را نیز قربانی کرد .جنرال رازق بعد از
ِ
نمایش
ِ
انتقامگیری از شرکایِ مافیاییِ خود« ،بدعهد» و «بیدستآورد» به قندهار برگشت.
دولت فریبکار و مسئولیتناپذیر در براب ِر
ِ
سکوت مردمی در این باره ،پیروزیِ
ِ
نفس
ِ
شکست مردم در براب ِر دولت ،خطرناک است و مردم را ناامید و دولت
ِ
مردم است.
را جریتر میکند.

به غرایز خود اعتماد کنید
با رشد و گسترش دنیای تکنولوژی ،والدین در
همهجای دنیا به این باور رسیدهاند که یادگیری
تکنولوژی ب رای رشد و موفقیت کودک ضروری است.
یکی از ابزار معروف تکنولوژی کودک هوشمند-
ویدیوهای آموزشی بیبی انشتین -نمرهی پایینی
را در تحقیقات سنجش تأثیرگذاری آن بر رشد مغز
کودک کسب کرده است .این تحقیق که در مجلهی
پزشکی کودکان منتشر شده است ،نشان م یدهد
که نه تنها این قبیل ابزارهای پرورش ذهنی کودک
کارایی چندانی ندارند ،بلکه حتا ممکن است باعث
کندی روند یادگیری کلمات شوند.
اما محققانی که در این تحقیق دخالت نداشتند،
عقیده دارند که ممکن است ویدیوها به خودی خود
باعث این نتایج ناخوشآیند نشوند ،بلکه چیزی که
اهمیت دارد ،این است که این ویدیوها جاگزین والدین
م یشوند و این م یتواند نتایجی نامطلوب ایجاد کند.
واقعیت به همین سادگی است که هر دقیقهای که
کودک در مقابل صفحهنمایش قرار داده م یشود،
به همان اندازه از ارتباط با مراقب آشنا و مورد
عالقهاش محروم م یشود و از آنجا که کودکان از
بزرگساالن مورد عالقهیشان الگوبرداری م یکنند،
این محرومیت م یتواند آسی بزا باشد.
همان چیزی که هزار سال پیش ب رای کودکان دارای
اهمیت بوده است ،در حال حاضر هم از بی شترین
اهمیت برخوردار است .والدین بهترین ابزار آموزش
کودک هستند.



Mir Hussain Mahdavi

میراث فرخنده
موضعگیری خانوادهی شهید فرخنده ،موضعگیری
خانوادهی اوست ،نه چیزی بیشتر و نه کمتر .برادر شهید
فرخنده هم حق دارد هر طور که قضایا را میبیند ،قضاوت
کند و هر قسم که درکش اجازه میدهد ،جهان و جهانیان را ببیند .اما موضعگیریهای
برادر و پدر فرخندهی شهید ربطی به حماسهی تراژدیک فرخنده ندارد .عنایت مردم
افغانستان به فرخنده و وابستگی عمیق عاطفی شهروندان این سرزمین به این شهید
جوانمرگ ،یک مسئلهی خانوادگی نیست .مهر مردم به شهید فرخنده را نمیتوان به
برادر یا پدر او تعمیم داد .همین یک مسئلهی بسیار ساده را باید همه متوجه باشند.
برادر شهید فرخنده نمیتواند به مردم امر کند که چطور فکر کنند .مردم با همان دقت
و ظرافتی که تراژدی مرگ فرخنده را دیدند و هیچ دروغ و تهمتی هم نتوانست چشمان
بینای مردم را دچار خطا و خیانت کند ،با همان دقت نیز موضعگیریهای دیگران در
مورد این حادسهی غمانگیز را دیدهاند .شیخ شیادی که به نام خدا فتوای مرگ فرخندهی
جوانمرگ را امضا کرد و به کمک آیات نور و رحمت ،از اوباشان و قاتالن او دفاع کرد،
حاال میخواهد که با توصیه و تأکید پدر فرخنده ،روی سیاه خود را سفید کند و چهرهی
پلید خود را پاک کند .البته برای این شیخ شیاد راه بهتری برای رهایی از این عذاب
وجدان وجود داشت .او هم میتوانست صاف و ساده به مردم مراجعه کند و بگوید که
مردم مرا بببخشید ،اشتباه کردم .به همین سادگی ،به همین راحتی .اما این شیخ شیاد
باز هم از روشهای شیطانی خود بهره میجوید و برای نجات آبروی ریختهشدهی خود،
از خانوادهی فرخنده بهره میجوید.
خانوادهی شهید فرخنده قعطا میتواند که از سر تقصیرات این شیخ شیاد بگذرد و او
را ببخشد .اما باز هم یک مسئلهی ساده را نباید از نظر دور داشت .بخشش خانوادهی
فرخنده ربطی به بخشش و مجازات مردم ندارد .مردم شیادیها و شیطانصفتیها را
بهسادگی نخواهند بخشید.

متخصصان معتقدند ،صحب تکردن ،بازیکردن و
به طور کلی توجهکردن به عالیق کودک و استفاده
از آنها ب رای پرورش کنجکاوی او ،به شکلگیری
ارتباطات مغزی کمک م یکند که مغز کودک را ب رای
رشد و تکامل تحریک م یکند .برنامههای آموزشی
تلویزیونی لزوما چیزهای بدی نیستند ،به شرط آنکه
از آنها به عنوان ابزار اضافی و کمک یای استفاده
شود که جاگزین ارتباطات انسانی واقعی نم یشوند.
تجربیاتی که محتوای هیجانی و تعاملی انسانی
دارند ،ب رای کودکان خوشآیند و پرمعنا هستند .این
تجربیات مانند چسب ب رای حافظه عمل م یکنند
و به کودک کمک م یکنند تا آموختههایشان را
به خاطر بسپارند .متخصصان عقیده دارند ،یکی از
بهترین این شیوهها ،خواندن نه ب رای کودک ،بلکه
ِ
به همراه کودک است ،تا این فرایند یک تجربهی
تعاملی باشد که کنجکاوی و خالقیت کودک را درگیر
کند .اگر به جای درگیرکردن کودک در این فرایند،
کودک را به یک گیرندهی منفعل تبدیل کنید ،به
تدریج از هدف دور خواهید شد.
کمی عشق اضافه کنید

عالوه بر ایفای نقش فعال در فرآیند یادگیری کودک،
متخصصان عقیده دارند که عشقورزی و غذادادن
به کودک هم م یتواند تأثی رات جالبی بر قدرت مغز
کودک بگذارد .بعضی از مراقبان باور دارند ،زمانی
که کودک را روبهروی تلویزیون رها م یکنند و او به
آرامی و بدون کوچکترین سروصدایی م ینشیند ،به
معنای این است که کودک راضی و خوشحال است.
اما چیزی که خیل یها نم یدانند ،این است که کودک
دارای اضط راب معموال سکوت م یکند و این سکوت
مانع یادگیری م یشود.
اسباببازیها
در حالی که متخصصان بر سر این موضوع که
اسباببازی م یتواند وسیلهای مناسب ب رای رشد
و تکامل توانای یهای مغزی کودک باشد ،تعداد و
تنوع ب یشمار اسباببازیها احتماال باعث گیجی
والدین م یشود؛ اما کلید انتخاب اسباببازی و نوع
فعالی تهای کودک ،توجه به مراحل رشد بیولوژیکی
طبیعی کودک است .با این شیوه با زبان قابل فهم
ب رای کودک حرف م یزنید.
عالوه بر این ،اسباببازیهای ساده که مناسب سن
کودک ط راحی شدهاند را فراموش نکنید .کودکان
بی شتر به صدا و حرکت عالقه دارند .بناب راین ،حتا
تکاندادن یک جغجغه یا دستهی کلید هم موجب
تحریک آنها خواهد شد .با بزرگترشدن کودک،
اسباببازیهای بافتدار که بتوانند آنها را لمس
کنند و فشار دهند ،مانند حیوانات پارچهای ،مناسب
هستند.
در نه ماهگی از اسباب بازیهایی که بر اساس شکل
مرتب م یشوند یا پازل استفاده کنید .پنهانکردن
یک اسباببازی که قبال آن را به کودک نشان
دادهاید و پیداکردن آن توسط کودک هم جذاب است.
این بازیها دارای عناصر غافلگیری هستند و به
شکلگیری مفهوم پایداری شکل کمک م یکنند.
هر نوع اسباببازی که باعث تحریک کنجکاوی
شود ،به تعامل میان کودک و شی کمک کند ،یا
با به کارگیری رنگها و فرمهای گوناگون به فرآیند
آموزش کودک کمک کند ،از امتیاز ویژهای برخوردار
است.
نکتهای که باید به آن بسیار توجه کنید ،این است که
هرگز نباید از کودک توقع داشته باشید چیزی بی شتر
از آنچه که با توانایی بیولوژیکی او همخوان است
را یاد بگیرد .این واقعیت کلید ط راحی فعالی تهایی
است که بدون تحت فشار قراردادن کودک ،او را در
هر مرحله از رشد درگیر م یکند.
فعالی تها و بازیهای متناسب با
سن کودک:
تولد تا  4ماهگ ی:
خواندن -شکلک درآوردن-
حرکت دادن آرام اشیایی مانند
جغجغهی رنگی و ب راق در مقابل
چشمان کودک -خواندن آهنگ
و ترانههای ساده و الالی یهای
که ترجی عبند تکراری دارند-
حرفزدن همزمان در بارهی هر
فعالیتی که به همراه کودک
انجام م یدهید
 4تا  6ماهگی:
کمک به کودک ب رای در آغوش

گرفتن عروسکهای پارچهای -آویزانکردن اشیای
مختلف در مقابل کودک و تشویق کودک ب رای
ضربهزدن به آنها -نواختن موسیقی با ریتمهای
گوناگون -نشاندادن تصاویر رنگی کتابها -تشویق
کودک به لمس اشیا با بافتهای مختلف
 6تا  18ماهگی:
صحب تکردن رودررو ب رای افزایش ارتباط بین تصویر
و صدا -اشاره به افراد و اشیای آشنا و تکرار اسم
آنها -خواندن آوازهایی که قافیه دارند به همراه
حرکات دست -بازی قایمباشک
 18تا  24ماهگی:
بازیهای سادهی بازشناختی؛ مثال سه وسیله را در
مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید که یکی
از آنها را به شما بدهد -صحب تکردن مستقیم
با کودک تا جایی که م یتوانید -معرفی ابزارهای
نوشتن؛ مانند کاغذ و قلم رنگی به کودک -پرسیدن
سوالهایی از قبیل «چه چیزی؟» و «کجا» زمانی
که ب رای کودک کتاب م یخوانید -تشویق بازیهای
مستقل با اسباببازیهای مورد عالقه
 24تا  36ماهگی:
تشویق کودک ب رای بهینهشدن مهارتهای حرکتی-
تشویق کودک ب رای استفاده از اسباببازیها با
شیوهی جدید -کمک به کودک ب رای اجرای اتفاقات
زندگی واقعی در بازیها؛ مثل تظاهر به حرفزدن با
تیلفون ،رانندگی موتر و برگزاری مهمانی -درگیرکردن
کودک با قصه و داستان با پرسیدن سوال -اشاره به
کلماتی که در حال خواندن آن ب رای کودک هستید-
تشویق کودک به پیداکردن کلمات یا صدای آنها در
صفحهای که مشغول خواندن آن هستید
 3تا  5سالگی:
آموزش مشارکت به کمک مثال -بازیهای ساده
روی تختهی سیاه که به یادگیری قوانین و مهارتها
کمک م یکند -محدودکردن تماشای تلویزیون به
یک یا دو ساعت در روز و همراهی در تماشای آن
ب رای تعاملی با کودک -دادن امکان انتخاب به کودک
ب رای فعالیت و بازی -محدودکردن استفاده از «نه» و
تشویق کنجکاوی طبیعی -احترام و توجه به کودک
و صبوربودن وقتی کودک سعی م یکند تجربیات
جدیدش را ب رای شما توضیح دهد -در نظر گرفتن
زمانی ب رای صحبت با کودک در بارهی کارهایی که
در روز انجام داده است -تشویق کودک به کشف و
فهمیدن تجربیات تازه (برترینها)
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کیلور ناواس:
میخواهم جای کاسیاس را بگیرم

کیلور ناواس ،دروازهبان دوم ریال مادرید،
تاکید کرد تمام تالشش را به خرج خواهد
داد تا جای ایکر کاسیاس را درون دروازه
این تیم بگیرد.
ناواس که فصل گذشته درخشش
فوقالعادهای درون دروازه لوانته داشت،
در تابستان گذشته به ریال پیوست اما
نتوانست کارلو آنچلوتی را متقاعد کند
که از او به عنوان دروازهبان شماره یک
استفاده کند.
با این وجود ،او مصمم است که در
سانتیاگو ب رنابئو به موفقیت برسد و به
دروازهبان شماره 1این تیم تبدیل شود.
او به  ASگفت :من فردی نیستم که هر
ش رایطی را بپذیرم .من به آسانی تسلیم

نم یشوم .م یدانم ممکن است ش رایط
آنطور که م یخواهم ،نباشد اما من باید
بهترین بازیها را ارایه بدهم ،قویتر باشم
و همانطور که تا به حال بودم ،به کارم
تعهد داشته باشم .
این اولین بار نیست که من در چنین
ش رایطی ق رار م یگیرم .من آسودهخاطر
هستم؛ هرچند م یخواهم چیزهای بیشتری
به دست بیاورم .م یدانم که ب رای رسیدن به
نتایج مورد نظرم ،باید چه مسیری را طی
کنم و تالش م یکنم تا بیشتر یاد بگیرم.
فکر م یکنم این ب رای من یک موهبت
است که در ریال هستم و تالش م یکنم تا
هر روز نشان دهم که چ را من را به خدمت
گرفتند.



پیکه:
حسادتی بین خط حمله ما وجود ندارد

ج رارد پيکه ،مدافع بارسل ونا عنوان کرد که
لي ونل مسي ،سوارز و نيمار به اين دليل خيلي
خوب کنار يکديگر بازي م يکنند که حس
حسادت بين آنها وجود ندارد.
آب یاناریها در سال  2015عالی کار کرده اند
و در حال حاضر با اختالف  4امتیاز ،در صدر
جدول اللیگا حضور دارند .مثلث خط حمله
بارسا در هفتههای اخیر عالی کار کرده و یکی
از عوامل اصلی پیروزی این تیم مقابل ریال
مادرید بوده است.
پیکه در مصاحبه با یوفا گفت :ما در باره
بهت رین بازیکنان جهان صجبت م یکنیم

و آنها رابطه خاصی با یکدیگر دارند.
خیلی خوب به درک متقابل رسیده اند .هیچ
حسادتی بین آنها وجود ندارد و آنها این
موضوع را با عم لکردشان در زمین نشان
م یدهند .لئو به خ وبی بازی را م یخواند زی را او
خیلی باهوش است .او به راحتی یک حرکت
را پایه ریزی م یکند و به سوارز این فرصت را
م یدهد که به عنوان مهاجم نوک بازی کند.
فکر م یکنم تغییر پست مسی و سوارز
خیلی اتفاق خ وبی بود زی را تیم بهتر بازی
م یکند .مسی مثل قبل م یدرخشد و سوارز
گولهای زیادی به ثمر م یرساند.



خاطرات جالب جان تری از دوران جوانی
در چلسی
جان تري ،کاپيتان چلسي عنوان کرد که در
زمان حضورش در تي مهاي پايه چلسي ،ب راي
بازيکنان تيم بزرگسال کارهاي عجيبي انجام
م يداده است.
کاپیتان  34ساله چلسی که به تازگی ق راردادش
با این تیم را تمدید کرده ،از  14سالگی در این
تیم توپ میزده است ولی در حالی که سعی
داشته به بازیکن فیکس تیم تبدیل شود ،به
دیگر بازیکنان بزرگسال ،خدمات جالبی ارایه
م یداده است .او گفت :ب رای تیم بزرگسال هر
کاری م یکردم ،ب رایشان چای و قهوه درست
م یکردم ،حتی کارهای احمقانهای نظیر گرم

کردن سروی سهای بهداشتی در زمستان ها.
وقتی به آن فکر م یکنید کمی عجیب است
ولی این هم بخشی از روند رشد من بود.
تری درباره رابطه اش با دنیس وایز ،کاپیتان آن
دوره چلسی گفت :من کفشهایش را ب رایش
تمیز م یکردم و او م یخ واست که کفشهایش
همیشه تمیز باشد و من این کار را به بهت رین
شکلی ب رایش انجام م یدادم .همیشه او به من
یک پاداش م یداد .هر بازی که گول م یزد25 ،
پوند به من م یداد که آن موقع نصف حقوقم
بود .همیشه دعا م یکردم که پنالتی بگی ریم و
او گول بزند.



رونی:
امیدوارم سریعا رکورد چارلتون را بشکنم
وين روني ،کاپيتان انگلیس اميدوار است که
بتواند رکورد گو لزني بابي چارلتون در تيم ملي
انگلیس را بشکند.
رونی تنها به  4گول نیاز دارد تا به آقای گول
ملی انگلیس تبدیل شود .باالتر از رونی ،گری
لینهکر با  48گول و چارلتون با  49گول ق رار
دارند و رونی که خود را ب رای تقابل با لیتوانی
آماده م یکند ،امیدوار است بتواند در چند بازی
پیش رو این رکورد را بشکند.
او گفت :چیزی که مسلم است این است
که به شکستن رکورد نزدیک هستم .لحظهی

فوقالعادهای ب رای من خ واهد بود و افتخار
م یکنم اگر موفق به شکستن آن شوم.
خوشبختانه روزی این رکورد را خ واهم شکست
و هر چه زودتر این اتفاق بیفتد ،بهتر است.
باید تمرکزم را حفظ کنم و سعی کنم بهت رین
عم لکردم را از خودم به جای بگذارم.
رونی درباره رابطه اش با چارلتون گفت :دایم با
او صحبت م یکنم ،مخصوصا پس از بازیها.
او ب رای منچست ری ونایتد و انگلیس فوقالعاده
است .او همیشه به من بهت رین توصی هها را
م یکند و مکالمات خ وبی با او دارم.

اسکرتل :عمدی در برخوردم
با دخیا وجود نداشت

مارتين اسک رتل ،مدافع ليورپول عنوان کرد که برخورد او با
ديويد دخيا ،دروازهبان منچست ري ونايتد از روي عمد نبوده است.
اسک رتل به دلیل این برخورد با محرومیتی  3جلس های روبرو
شد .او در دقایق پایانی بازی ،در حالی که ب رای گو لزنی جلو
آمده بود ،با زانو ض ربهای به سر دخیا وارد کرد .با این حال ،او
این محرومیت را ناعادالنه دانست و عنوان کرد که قصدی در
این برخورد وجود نداشته است.
او گفت :حس عجیبی دارم زی را به رای کمیته اعت راض کردیم
ولی باز هم من  3جلسه محروم شدم .نم یخواستم به او
ض ربهای بزنم .این یک برخورد اتفاقی بود و من قصدی نداشتم.
احساس گناه نم یکنم .یک توپ بلند ب رای من ارسال شد و
تنها م یخواستم از باالی سر او توپ را بزنم ،به همین سادگی.

نیمار:
قصد انتقامگیری از فرانسه را نداشتیم
نیمار ،مهاجم برزیل عنوان کرد که پیروزی
برزیل مقابل ف رانسه ،انتقام شکست در نیمه
نهایی جام جهانی  1998نبود.
در حالی که رافائل واران ف رانسه را در ابتدای
کار پیش انداخته بود ،سلسائو با گولهای
اسکار ،گوستاوو و نیمار موفق شد در نهایت
 1-3ح ریف خود را شکست دهند .با این
حال ،نیمار مدعی شد که این شکست ،انتقام
شکست  0-3ف رانسه در نیمه نهایی جام
جهانی  1998نبوده است.
او گفت :از این پیروزی خیلی خوشحالم،
چیزی بود که به دنبالش بودیم و با یک
بازی خوب آن را بدست آوردیم .م یدانستیم

ح ریف بسیار سختی پی شرو داریم ولی در
نهایت همه چیز خوب پیش رفت .اینجا یک
ورزشگاه تاریخی است ،بناب راین بازی کردن در
این ورزشگاه نیز ویژه است .البته ما به دنبال
انتقام نبودیم .زمان زیادی گذشته و بازیکنان
حاال فرق کرده اند .فکر نم یکنم این پیروزی
ربطی به سال  1998داشته است .پس از
اینکه در جام جهانی اتفاقات تلخی افتاد،
پشت سر گذاشتن آنها خیلی سخت بود
ولی نم یتوان همیشه در افت بود و ما ورق را
عوض کردیم 7 .بازی از آن موقع داشته ایم که
خوب کار کردیم .هر روز در حال پیشرفت
هستیم ،هر بازی.

بنزما:
به اندازه کافی ریسک نکردیم

کریم بنزما ،کاپیتان ف رانسه عنوان کرد که تیمش در
شکست مقابل برزیل ،به اندازه کافی ریسک نکرد.
پنجشنبه شب دو تیم برزیل و ف رانسه در دیداری دوستانه به
مصاف یکدیگر رفتند که سلسائو موفق شد  1-3آب یها را
شکست دهد .بنزما معتقد است که تیم ملی کشورش ب رای
حضور در جمع تی مهای ب رتر ملی باید ثبات بیشتری از خود
نشان دهد.
او گفت :شکست هی چگاه اتفاق خ وبی نیست ،بازی سختی
بود ،در سطحی باال .آنها تیم بهتری نسبت به ما بودند،
حتی در زمانهای یکه ب رایشان خطر ایجاد کردیم .به اندازه
کافی ریسک نکردیم .ب رای پیروزی در چنین بازیهای باید
از دقیقه اول تا دقیقه  ،95خوب کار کنید .خوشبختانه روز
یکشنبه یک بازی پیش رو داریم و م یتوانیم با پیروزی در
این بازی ،خاطره شکست را پاک کنیم.

براوو :درهیچ لحظه ای
خیالمان راحت نبود

کلوديو ب راوو ،کاپيتان تيم ملي شيلي ،پس از شکست 0-2
مقابل اي ران ،از عم لکرد تيمش به شدت انتقاد کرد.
در این دیدار ای ران در هر نیمه یک گول زد تا شیلی یک
شکست غیرمنتظره را تج ربه کند.
ب راوو در پایان بازی به خب رنگاران گفت :ما آنطور که انتظار
م یرفت در این دیدار ظاهر نشدیم .ای ران در نیمه اول بسیار
قدرتمندانه ظاهر شد .ما تالش کردیم در نیمه دوم جب ران
کنیم اما خیلی دیر شده بود .
باید این دیدار را به خاطر بسپپاریم .اگر بخواهیم در کوپا
آمریکا به نتیجه مطلوب برسیم ،باید خیلی پیشرفت کنیم.
اگر فکر کنیم که با چنین نمایشی م یتوانیم در کوپا به
قهرمانی برسیم ،خیلی از مرحله پرت هستیم .باید مثبت
فکر کنیم و از این دیدار نکات مثبت آن را حفظ کنیم.
ب رایمان خیلی زود بود که یک دیدار دشوار انجام بدهیم .
ما در این دیدار مانند همیشه نبودیم؛ این به خاطر بازی
خوب ای ران بود .ما م یدانستیم آنها خوب بازی م یکنند.
باید پیشرفت کنیم و با جاهطلبی بیشتری به میدان برویم و
در هیچ لحظه ،با خیال راحت بازی نکنیم.

هازارد :مورینیو
با فروش دهبروین اشتباه کرد

ادن هازارد ،هافبک چلسی عنوان کرد که مورینیو با فروش
کوین دهبرون ،هافبک سابق چلسی به ولفسبورگ م رتکب
اشتباه بزرگی شد.
ده بروین که در زمان حضورش در چلسی ،بیشتر به صورت
قرضی در تی مهای مختلف توپ م یزد ،در تابستان از چلسی
به ولفسبورگ منتقل شد .او تا به اینجای کار در این تیم
آلمانی 9 ،گول به ثمر رسانده و  16پاس گول داده و هازارد
عنوان کرد که فروش او اشتباه بوده است.
او گفت :اگر چلسی ده بروین را نگه م یداشت ،تیم قویتری
م یبود .او بازیکن بزرگی است .البته مورینیو تصمیم گرفت
که او را بفروشد و به او بازی ندهد .این تصمیم من نیست
ولی من مطمئن بودم که اگر در چلسی م یماند ،موفق
م یشد ،با اینکه بازی در چلسی فشار بیشتری نسبت به
ولفسبورگ به بازیکنان منتقل م یکند .دوست داشتم کنار
او در چلسی بازی کنم ولی ب رای او ،فیکس بودن خیلی
اهمیت داشت .اینکه از این تیم رفته ناراحت کننده است
ولی مسلما موفق خواهد بود.



ریال مادرید به دنبال
به خدمت گرفتن داوید آالبا

بار دیگر شایعاتی در مورد انتقال احتمالی
بازیکنان در فصل تابستان به گوش م یرسد
که تازهت رین آن عالقه ریال مادرید به جذب
مدافع ات ریشی بایرن م ونیخ است.
روزنامه اسپانیایی "مارکا" دیروز نوشت:
هیئتی از مسئوالن ریال چند روز پیش به
ات ریش سفر کرده و با جورج آالبا ،پدر و مدیر
ب رنامههای داوید آالبا ،مالقات کردند .به نظر
م یرسد که این مذاک رات نتیجهبخش بوده،
چ را که این بازیکن هم نسبت به پیوستن به
یک تیم بزرگ دیگر اروپایی ب یمیل نیست و
چنانچه جدای یاش از باواریای یها جدی شود،
نخستین انتخابش کهکشان یهای اسپانیا

خواهد بود.
تنها مشکلی که بر سر راه این انتقال وجود
دارد این است که این بازیکن تا سال 2018
با بایرن ق رارداد دارد و اگر پیش از این تاریخ
بخواهد به تیم دیگری بپی وندد ،تیم جدید باید
 40میلیون یورو به باواریای یها پرداخت کند.
آالبا از محب وبیت بسیار زیادی هم در نزد
هواداران بایرن برخوردار است و در مرکز خط
میانی -که پست مورد عالقه خودش است-
مهره ثابت ترکیب پپ گواردیوال محسوب
م یشود .اما به نظر م یرسد اخبار حول انتقال
این بازیکن در روزهای آینده باز هم شنیده
خواهد شد.



رومینیگه:
در مورد کلینزمن اشتباه کردم
نایب رئیس باشگاه بایرن م ونیخ امروز اذعان
کرد که وی در عدم ادامه همکاری کلینزمن با
کادر فنی بایرن م ونیخمقصر بوده است.
کارل هاینس رومینیگه به وبسایت گول
گفت :بیش از هر عامل دیگری مارتین
واسکز کمک م ربی مکزیکی کلینزمن عامل
جدایی زودهنگام وی بود .البته کلینزمن هم
اشتباه کرد ،اما اشتباه اصلی از جانب ما بود.
در موارد کوچکی اختالف وجود داشت که در
حل کردن آن تعلل کردیم و در نهایت به یک
معضل بزرگ تبدیل شد.
بعد از آنکه یورگن کلینزمن دوره
موفقی تآمیزی را به عنوان سرم ربی تیم ملی

فوتبال آلمان پشت سر گذاشت و موفق شد
با این تیم عنوان سومی جام جهانی  2006را
در کشور خود به دست آورد ،اول جوالی 2008
به کادر بایرنم ونیخ پیوست .اما در زمانی که
احساس کرد این بایرن هیچ عنوانی کسب
نخواهد کرد ،در اپ ریل  2009و پیش ازپایان
ق راردادش از این تیم جدا شد.
کلینزمن در حال حاضر سرم ربی تیم ملی
فوتبال ام ریکا است و تابستان سال جاری
توانست این تیم را به مرحلهیکهشتم پایانی
جام جهانی برزیل برساند.
رومینیگه افزود :موفقیت او اصال باعث
تعجب من نشد.



وراتی :جانشین پیرلو شدن خیلی سخت است
مارکو وراتي ،هافبک ايتاليايي پاريس سنت
ژرمن عنوان کرد که جانشين پي رلو شدن کار
بسيار سختي ب رايش خواهد بود.
وراتی به عنوان یکی از معدود ستارههای
آیندهدار فوتبال ایتالیا شناخته م یشود و به
نظر مسئ ولیت جانشینی آندرهآ پی رلو 35
ساله بر گردن او خواهد بود .با این حال ،او
عنوان کرد که هیچ تیم ملی نم یت واند با اتکا
به یک بازیکن به افتخار برسد.
او گفت :تا وقتی شما مارادونا یا مسی

نباشید ،تیم ملی نم یتواند با اتکا به یک
بازیکن موفقیتی کسب کند .اگر به من
فرصت داده شود ،تمام تالشم را خواهم کرد
ولی ما باید درباره تیم صحبت کنیم .م یدانم
که م ربی از من چه م یخواهد و سعی م یکنم
به بهت رین نحوی پاسخش را بدهم .جانشین
آندره آ پی رلو شدن کار بسیار سختی است
ولی کم کم متوجه شده ام که م ربی از من چه
چیزی م یخواهد .اگر روزی جای پی رلو بازی
کنم ،تمام تالشم را خواهم کرد.
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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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پروندهی قتل فرخنده
به دادستانی واگذار شد

اطالعات روز :کمیسیون بررسی قتل
فرخنده نتایج بررسی خود را به دادستانی
فرستاد .مسئوالن این کمیسیون دیروز
گفتند ،بر اساس تحقیقات آنان ،فرخنده
نسخههای قرآن را نسوزانده بود و
بیگناه بوده است .آنان گفتند ،سه مالی
تعویذنویس مسجد شاه دوشمشیره در
پیوند به این قضیه بازداشت شدهاند.
اخپلواک صافی ،یک عضو کمیسیون
بررسی قتل فرخنده دیروز گفت 40 ،تن
متهم اصلی قتل فرخنده شناخته شده؛
اما هنوز  29تن آنان بازداشت شدهاند.
او افزود ،تالشها برای بازداشت سایر
عامالن قتل فرخنده جریان دارند .دو
هفته پیش فرخنده  27ساله در پیش
مسجد شاه دوشمشیرهی کابل توسط
تعدادی از افراد کشته و سپس جسدش
سوزانده شد.
حمله بر فرخنده پس از آن آغاز شد که
یک مالی تعویذنویس به دروغ این دختر
جوان را متهم به سوزاندن نسخههای
قرآن کرد .در حال حاضر این مال

بازداشت شده و در تحقیقات اعتراف کرده
که در این زمینه به مردم دروغ گفته است.
این قتل فجیع واکنشهای تندی را در
داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.
با اینحال ،شماری از نمایندگان مجلس
از دادستانی کل خواستند تا در بررسی
پروندهی قتل فرخنده عدالت را در نظر
بگیرد .به باور آنان ،اگر دادستانی قضیهی
قتل فرخنده را مطابق قانون و بدون
فشار کدام گروه یا فرد بررسی کند ،در
آینده از وقوع رویدادهای مشابه در کشور
جلوگیری خواهد شد.
دادستانی کل اطمینان داده که در بررسی
این قضیه عدالت را در نظر میگیرد .در
دو هفتهی گذشته اعتراضهایی در کابل
و شماری از والیتها برای دادخوهی
فرخنده راهاندازی شدند .از سوی دیگر،
چند مراسم ختم قرآن برای یادبود از
فرخنده در کشور برگزار شدند .همچنان
یک کافه در کابل و یک انستیتوت در
والیت پروان به نام فرخنده نامگذاری
شدند.
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نامزدوزیران جدید
چهارشنبه به مجلس معرفی میشوند
اطالعات روز :قرار است روز چهارشنبه
همین هفته  16وزیر پیشنهادی جدید
از سوی رییس جمهور غنی یا یکی از
معاونانش به مجلس شوند .کریم باز ،معین
وزارت دولت در امور پارلمانی دیروز با بیان
این مطلب گفت ،اسناد تمام این نامزدوزیران
تکمیل شده و امروز به مجلس فرستاده
میشود.
 ۱۶نامزدوزیر هفتهی پیش از سوی حکومت
معرفی شدند؛ اما نامزد وزارت دفاع و نامزدان
بانک مرکزی ،دادستانی کل و دادگاه عالی
هنوز معرفی نشدهاند .در همینحال ،شماری
از نمایندگان مجلس از سران حکومت
خواستند تا نامزد وزارت دفاع و نهادهای
مستقل را در آیندهی نزدیک معرفی کنند.
به باور آنان ،با توجه به وضعیت امنیتی
و آغاز عملیات بهاری طالبان ،معرفی
نامزدوزیر دفاع ضروری است .شیرمحمد
کریمی در دور قبلی به عنوان نامزد وزارت
دفاع به مجلس معرفی شد؛ اما آرای الزم
را برای کسب این کرسی به دست نیاورد.

معین وزارت دولت در امور پارلمانی معرفی
نامزد وزارت دفاع و نهادهای مستقل را
زمانگیر خواند.
او گفت ،نامزد وزارت دفاع و نامزدان
نهادهای مستقل دیگر (بانک مرکزی،
دادگاه عالی ،دادستانی کل و حالل احمر)
بعد از رایگیری برای انتخاب  16نامزدوزیر
پیشنهادی ،به مجلس معرفی میشوند .با
گذشت حدود ششماه از تشکیل حکومت
وحدت ملی ،هنوز کابینهی این حکومت

تکمیل نشده است.
اکثر وزارتها و ادارههای مستقل کلیدی
هنوز توسط سرپرستان اداره میشوند که
بر وضعیت امنیتی-اقتصادی تأثیر منفی
گذاشته است .همچنان اکثر والیتها توسط
سرپرستان اداره میشوند .این در حالی است
که نمایندگان مجلس باور دارند ،سرپرستان
احساس مسئولیت نمیکنند و از سوی دیگر،
صالحیت آنان برای پیشبرد امور کاری،
محدود است.

