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گفت وگوهای صلح افغانستان با طالبان؛ 
مسایل، بازیگران و چالش ها

نمایندگان مجلس: 

حکومت خطوط سیاست خارجی را به مجلس بفرستد 

مقام های افغانستان مدعی اند برای این که توافقی وجود داشته باشد، طالبان باید 

مشروعیت حکومت و قانون اساسی کشور را به رسمیت بشناسند. در این مورد، 

ایاالت متحده و افغانستان در جبهه ی واحد قرار دارند.

رییس جمهور اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی با رییس جمهور غنی در 24 

می کنیم«.  حمایت  افغان ها  رهبری  به  مصالحه  روند  از  »ما  گفت:  مارچ  ماه 

»افغانستان و ایاالت متحده در مورد این که طالبان باید چه کار کنند، موافق اند. 

از  افغانستان،  القاعده، نفی خشونت و رعایت قوانین  با  این مسایل قطع رابطه 

جمله حفاظت از زنان و اقلیت ها، را شامل می شوند«.

فاش  نام شان  نخواستند  و  کردند  صحبت  نیوز  ان بی سی  با  که  ستیزه جویانی 

و هم چنین  کنترول سه والیت  اولیه،  در جریان گفت وگوهای  که  گفتند  شود، 

وزارت های حج و اوقاف و انکشاف دهات/توسعه ی روستاها...
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جمهوری  ریاست  حمایت  روز:  اطالعات 
از جنگ عربستان در یمن، انتقادهای زیادی 
نمایندگان  از  شماری  و  داشته  دنبال  به  را 
را  جمهور  رییس  موضع  این  دیروز  مجلس 
ابراهیمی،  عبدالرووف  خواندند.  غیرمسئوالنه 
از  جلوگیری  برای  گفت،  مجلس  رییس 
غیرمسئوالنه«، حکومت  »اظهارات  این گونه 
را  خارجی اش  سیاست  اساسی  خطوط  باید 

برای تصویب به شورای ملی بفرستد.
هم چنان شماری از آگاهان و احزاب سیاسی 
تا در سیاست خارجی  از حکومت خواسته اند  
تعادل را در نظر بگیرد. رنگین دادفر اسپنتا، 
مشاور پیشین شورای امنیت ملی در مقاله ای 
عربستان،  از  حمایت  با  حکومت  می گوید، 
بسیار خطرناک  وارد یک تنش  را  افغانستان 
استدالل های  او،  باور  به  است.  کرده 
مطرح شده در خبرنامه ی ارگ در مورد یمن، 

از منظر دینی، تاریخی و سیاسی اشتباه اند.
داده،  هشدار  ملی  امنیت  پیشین  مشاور 
یمن،  تنش های  به  افغانستان  پای  کشاندن 
آغاز  از  پس  است.  تهدید  افغانستان  برای 
حمالت هوایی عربستان بر مواضع حوثی ها 
خبرنامه  ای  نشر  با  جمهور  رییس  یمن،  در 
سعودی  عربستانی  با  افغانستان  کرد،  اعالم 

سرزمین  از  دفاع  در  و  دارد  تاریخی  روابط 
بروز  صورت  در  شریفین،  حرمین  مقدس 
هرنوع تهدید، با تمام نیرو در کنار عربستان 

قرار دارد.
در  تصمیم  این  بود،  آمده  خبرنامه  این  در 
رهبران  با  بحث  از  پس  ملی  امنیت  شورای 
به  است.  گرفته  صورت  جهادی  و  سیاسی 
ریاست  معاون  محقق،  محمد  آن،  دنبال 
عربستان  از  ارگ  پشتیبانی  گفت،  اجرایی 
سعودی در پیوند با اوضاع یمن مخالف توافق 
شورای امنیت ملی بود. او حمله  ی عربستان 
بر یمن را قانون شکنی جهانی خواند و گفت، 
کشورهای اسالمی و سازمان ملل برای حل 

بحران یمن تالش کنند.
معاون ریاست اجرایی جنگ را راه حل ندانست 
و افزود، باید طرف های درگیر در یمن با هم 
صلح کند. عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی نیز 
حمله ی  از  وقتی  هیچ  حکومت  می گوید، 
نخواهد.  حمایت  یمن  بر  سعودی  عربستان 
کارشاسنان مسایل سیاسی می گویند، در یمن 
جریان  ایران  و  عربستان  بین  نیابتی  جنگ 
بی طرف  تا حکومت  بود  خواهد  بهتر  و  دارد 

باشد.
اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای مدنی 

نیز بر بی طرفی حکومت در جنگ یمن تأکید 
مجلس  عضو  ناصری،  غالم حسین  دارند. 
ریاست  موضع گیری  گفت،  دیروز  نمایندگان 
جمهوری با شرایط کنونی ناسازگار است. او 
و  است  زیادی  مشکالت  دچار  کشور  افزود، 
حکومت بدون حل مشکالت داخلی، مشکلی 

دیگر را برای مردم به با ر می آورد.
شهروند  میلیون   ۶ از  بیش  افزود،  ناصری 
به  بی عزتی  در  دنیا  کشور   ۷۲ در  افغانستان 
شرایطی  چنین  در  حکومت  اما  می برند؛  سر 
را  ملی  منافع  خالف  موضع گیری  یک 
نیز  سیاسی  احزاب  از  برخی  می کند.  دنبال 
جنگ  در  جمهوری  ریاست  موضع گیری  از 
عربستان انتقاد کرده و گفته اند، حکومت باید 

تعادل را در سیاست خارجی حفظ کند.
حزب انسجام ملی با نشر بیانه  ای اعالم کرد، 
حکومت وحدت ملی در یک اقدام غیرمنتظره 
درگیر  دیپلماتیک  صورت  به  شتاب آلود،  و 
وارد  را  کشور  عماًل  و  شده  یمن  بحران 
است.  کرده  منطقه ای  قطب بندی های 
حساس  موقعیت  و  کنونی  پیچیده ی  شرایط 
افغانستان ایجاب می کرد تا حکومت در این 
مورد بی طرف باقی می ماند و تعادل سیاست 

خارجی را حفظ می  کرد.

به باور این حزب سیاسی، دالیلی که حکومت 
توجیه پذیر  کرده،  ارائه  خصوص  این  در 
تهدید  با  شریفین  حرمین  نه  زیرا  نیستند؛ 
مواجه می باشد و نه وظیفه ی مردم افغانستان 
برای  بنابراین،  کشورها ست.  منافع  از  دفاع 
یک پارچگی  و  وحدت  حفظ  مهم  افغانستان 

و دوری از تنش های فرقه ای است.
جمهوری  ریاست  کار  این  که  می شود  گفته 
برای همکاری عربستان با روند صلح صورت 
گرفته است. حزب انسجام در این مورد نوشته 
است، اگر حکومت بدین باور است که حمایت 
روند صلح  تسریع  ائتالف ضدیمن، سبب  از 
بیش  خیالی  امر  این  می شود،  افغانستان  در 
سیاست  قطب بندی کردن  و  بود  نخواهد 

خارجی، پیامدهای خطرناکی دارد.
در بیانه  ی این حزب آمده است، کشاندن پای 
افغانستان در بحران یمن، نه تنها هیچ سودی 
به منافع ملی ما ندارد، بلکه کشور را بیش تر 
می کند.  نیابتی  عرصه ی جنگ های  پیش   از 
در  اخیر حکومت  انسجام موضع گیری  حزب 
و  خوانده  پرسش برانگیز  را  خارجی  سیاست 
گفته است، انتظار می رفت حکومت گزینه ی 
بی طرفی را در خصوص بحران یمن انتخاب 

می کرد.

اطالعات روز: محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت 
وحدت ملی می گوید، آزادی 31 گروگان هزاره دیگر در اولویت 
این حکومت نیست. به نقل از شبکه ی یک، معاون دوم ریاست 
انتقاد  زمینه سخت  این  در  حکومت  ُکنِد  اقدام های  از  اجرایی 
کرد. این نخستین بار است که محقق از حکومت در زمینه ی 

رهایی گروگانان انتقاد کرده است.
خارجی  نیروهای  همکاری  به  قباًل  حکومت  که  می گوید  او 
عملیاتی را برای رهایی مسافران ربوده شده ی هزاره انجام داد؛ 
اما در حال حاضر اولویتش موضوعات دیگر است. ولی محقق 
در مورد این که اکنون کدام موضوع به جای رهایی 31 مسافر 

ربوده شده در اولویت قرار دارد، چیزی نگفته است.
این در حالی است که انتقادها از سکوت و بی توجهی حکومت در 
قبال سرنوشت مسافران ربوده شده افزایش یافته است. هزاران 
شهر  در  دیروز  بلخ  والیت  باشندگان  و  مدنی  فعاالن  از  تن 
کردند.  تظاهرات  هزاره  گروگان   31 رهایی  برای  شریف  مزار 
معترضان خواهان آزادی هرچه زودتر گروگان ها شدند و گفتند، 

را روی دست  اقدام های جدی  آنان  برای رهایی  اگر حکومت 
نگیرد، در پیش ارگ ریاست جمهوری تحصن خواهیم کرد.

آنان تأکید کردند، در دو ماه اخیر بیش از ۶0 مسافر هزاره از 
شاهراه ها  گروگان گرفته شده و تعداد  دیگری از سوی مردان 
والیت  نماینده ی  ابراهیم زاده،  عباس  رسیده اند.  قتل  به  مسلح 
بلخ در مجلس که در این تظاهرات شرکت کرده بود، گفت، اگر 
ربایندگان  از چنگ  و مسافران هزاره  یابد  ادامه  گروگان گیری 
استفعای  خواستار  و  می روند  ارگ  مقابل  تا  مردم  نشوند،  رها 

رییس جمهور غنی خواهند شد.
از دولت خواست که هرچه زودتر امنیت شاهراه های کشور  او 
را تأمین کند. شماری از مردان مسلح نقاب پوش حدود 40 روز 
اما  ربودند؛  کابل-قندهار  شاهراه  از  را  هزاره  مسافر   31 پیش 
زمینه ی  در  اعتراض ها  نیست.  خبری  آنان  سرنوشت  از  هنوز 
رهایی این مسافران از بیش از یک ماه بدین سو در داخل و خارج 

از کشور ادامه دارند.
 31 سرنوشت  برابر  در  بی توجهی  به  را  حکومت  معترضان 

گروگان ها متهم کرده و گفته اند، سران حکومت در این زمینه 
سکوت کرده اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این گروگان گیری 
را برعهده نگرفته و حکومت نیز در این زمینه چیزی نمی گوید. 
اعضای خانواده ی مسافران ربوده شده از حکومت تقاضا دارند، 

حداقل در مورد سرنوشت گروگانان معلومات بدهد.
گفت  پیش تر  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور 
معترضان  ولی  دارد.  ادامه  اسیران  رهایی  برای  تالش ها  که 
می گویند، رییس جمهور و دیگر سران حکومت وحدت ملی در 
این زمینه سهل انگاری کرده اند. پیش تر رییس جمهور گفته بود، 

در مورد گروگانان سکوت استراتژیک کرده است. 
مدنی  فعاالن  و  شهروندان  شدید  انتقادهای  با  او  موضع  این 
رییس  موضع  این  از  انتقاد  با  نیز  بلخ  معترضان  شد.  مواجه 
جمهور گفتند، اگر به خواست های شان رسیدگی نشود، دامنه ی 
تظاهرات شان را گسترش می دهند. تالش های بزرگان قومی و 
عملیات نظامی برای رهایی 31 اسیر هزاره در چنگ ربایندگان، 

هنوز نتیجه نداده اند.

اطالعات روز: شماری از نمایندگان مجلس 
انتقاد کردند  از دوام کار سرپرستان والیت  ها 
اموال  تا  شده  باعث  مسئله  این  گفتند،  و 
ابراهیمی،  عبدالرووف  شود.  تاراج  مردم 
توسط  امور والیت ها  پیش برد  رییس مجلس 
گفت،  و  خواند  قبول  غیرقابل  را  سرپرستان 
به  می کنند.  باج گیری  مردم  از  آنان  افراد 
گفته ی او، به دلیل دوام سرپرستی، مال مردم 

تاراج می شود.
را  دوماه  از  بیش  سرپرستان  کار  ادامه ی  او 

یکی  گفت،  و  دانست  اساسی  قانون  خالف 
مسئله  همین  ناامنی،  افزایش  عوامل  از 
خواست  حکومت  سران  از  ابراهیمی  است. 
هرچه  والیت ها  سرپرستان  کار  دوام  به  که 
زودتر نقطه ی پایان بگذارد. بیش از ۶ ماه از 
اما هنوز  عمر حکومت وحدت ملی می گذرد؛ 

کابینه ی آن تکمیل نشده است. 
توسط  والیت ها  اکثر  اکنون  هم،  سویی  از 
به  مسئله  این  که  می شوند  اداره  سرپرستان 
مختلف  عرصه های  در  مجلس،  اعضای  باور 

است.  آورده  وجود  به  را  جدی ای  مشکالت 
گفت،  مجلس  عضو  ناصری،  غالم حسین 
در  کشور  والیت های  از  شماری  در  نا امنی ها 
وابسته  مسلح  افراد  سوی  از  موارد  بسیاری 
زده  دامن  پولیس  فرماندهان  و  والیان  به 
حکومت  به  پایان دادن  برای  او  می شوند.  
به  تا  خواست  مجلس  اعضای  از  سرپرستی، 
اعتماد  رای  پیش نهادی  نامزدوزیران  تمام 
کاپیسا  مردم  نماینده ی  صافی،  اقبال  بدهند. 
به  متهم  را  والیت  این  والی  مجلس،  در 

اما  این والیت کرد.  ناامنی های  دامن زدن در 
این اظهارات از سوی والی کاپیسا رد شده و 

آن را سیاسی خوانده است.
اخیراً انتقادها علیه سران حکومت وحدت ملی 
افزایش یافته اند. شهروندان و نهادهای مدنی 
می گویند، آنان هنوز به وعده های خود عمل 
یافته اند.  افزایش  کشور  مشکالت  و  نکرده 
جای  به  دارند،  تقاضا  حکومت  سران  از  آنان 
مشکالت  حل  به  غیرملی،  سیاسی  موضع  

داخلی توجه کنند.

روز  مناسبت  به  کابل  در  دیروز  معلول  ده ها  روز:  اطالعات 
جهانی آگاهی از خطرهای ماین با راه اندازی تظاهراتی، از سران 
کنند.  توجه  آنان  به وضعیت  تا  ملی خواستند  حکومت وحدت 
توجهی  هیچ  معلوالن  به وضعیت  دولت  گفتند،  آنان هم چنان 
ندارد و حتا آپارتمان های شهرک معلوالن به افراد غیرمستحق 

توزیع شده اند.
یا  ماین   انفجار  در  که  بودند  کسانی  دیروز  معترضان  بیش تر 
حوادث دیگر یک عضو بدن شان را از دست داده اند. شیرحسین، 
رییس یکی از نهادهای خدماتی برای معلوالن در این تظاهرات 
گفت، از سال ها بدین سو تالش کرده تا برای معلوالن خدمات، 

او  از  دولت  اما  کند؛  فراهم  را  آموزشی،  کورس های  جمله  از 
حمایت نکرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲00۵ چهارم آپریل 
به  ماین و کمک  از خطرات  آگاهی  به عنوان »روز جهانی  را 
جمله ی  از  افغانستان  کرد.  نام گذاری  ماین«  آسیب دیدگان 
کشورهایی است که در سه دهه جنگ، هزاران شهروند ش در 
جنگ، انفجار ماین و درگیری  نیروهای دولتی با طالبان، یکی از 

اعضای بدن شان را از دست داده اند.
با این حال، معلوالن از حکومت خواستند تا به آنان مسکن بدهد 
و خانه ها در شهرک ویژه ی معلوالن، باید عادالنه توزیع شود. 

و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  مقام های  همین حال،  در 
بوده  عادالنه  معلوالن  برای  مسکن  توزیع  می گویند،  معلوالن 
زیر نظر  آنان، خانه ها در شهرک معلوالن کابل  باور  به  است. 

یک کمیسیون ویژه توزیع شده اند.
 30 با  باید  شهرک  این  خانه های  حکومت،  برنامه ی  مطابق 
سران  شود.  توزیع  معلوالن  و  شهدا  وارثان  به  تخفیف  درصد 
آپارتمان های  از  درصد  هفت  کردند،  فیصله  پیش تر  حکومت 
شهرک قصبه به وارثان شهدا و هفت درصد دیگر به معلوالن 
توزیع شوند. در همین حال، این وزارت اطمینان داده است که در 

قسمت حل مشکالت معلوالن تالش می کند.

2
نمایندگان مجلس:

 حکومت خطوط سیاست خارجی را به مجلس بفرستد 

محقق: آزادی 3۱ مسافر، دیگر در اولویت حکومت نیست

باج گیری افراد سرپرستان والیت ها از مردم

معلوالن: توزیع مسکن در شهرک معلوالن، عادالنه نیست

پس از یک سال؛ 
تحقق معکوس رویاهای 

یک ملت
شهریار فرهمند

انتخابات  برگزاری  با  است  مصادف  حمل(  )شانزدهم  امروز 
ریاست جمهوری سال گذشته. پارسال در چنین روزی میلیون ها 
شهروند افغانستان با تحمل سختی ها و به جان خریدن تمام 
خطرها و تهدیدها، به پای صندوق های رای رفتند تا با گزینش 
زعیم جدید، صفحه ای تازه و روزنه ی روشنی را برای آینده ی 
روزی  چنین  در  گذشته  سال  بگشایند.  کشورشان  سیاسی 
بسیاری از رای دهندگان فکر می کردند که سال آینده در چنین 
روزی، حکومت مقتدر، مسئول و کارآمدی برقرار خواهد بود و 
معیشت، زندگی و کاروبار آن ها نیز بهتر خواهد بود. آن ها که 
انتخابات را نقطه ی عطف تغییر مثبت در سیاست و زندگی شان 
میان  مرزی  مثابه ی  به  را  حمل  شانزدهم  و  می کردند  تلقی 
وضعیت سیاه موجود و آینده ی روشن می نگریستند. به همین 
دلیل، میلیون ها رای دهنده به پای صندوق های رای رفتند تا 

شاهد تحقق این رویاها باشند. 
امروز، با گذشت یک سال، شاهد حکومتی هستیم که نه بر 
بنیاد رای مردم، بلکه از روی ناگزیری روی یک توافق سیاسی 
شکننده،  فوق العاده  ساختار  با  حکومتی  است.  آمده  میان  به 
اختالف های بنیادین و سیاست ها و برنامه های ناهماهنگ که 
به اندک ترین خواست ها و اولویت های کشور رسیدگی نکرده 

است.
این کشور شش ماه نخست را اسیر جنجال های انتخاباتی بود 
و شش ماه عمر حکومت وحدت ملی نیز هیچ دست آوردی به 
مردم افغانستان ارائه نکرد. از میان صدها وعده ای که رهبران 
حکومت وحدت ملی در روزهای کمپاین و پس از آن به مردم 
افغانستان داده بودند، تنها به موارد معدود و اندکی رسیدگی 
است.  شده  گذشته  سال  از  بدتر  کشور  امنیتی  وضعیت  شد. 
چالش ها و تهدید های تازه ی امنیتی در برابر حکومت و مردم 
افغانسان ظهور کرده و طالبان به مراتب از گذشته قدرت مندتر 
شده است. روند مصالحه به عنوان اولویت بنیادین حکومت، 
اداری  فساد  با  مبارزه  در  است.  مبهم  و  بی برنامه  هم  هنوز 
از خواست های اصلی مردم  و آوردن حکومت داری خوب که 

افغانستان بود، هیچ گامی برداشته نشده است.
اقتصاد مردم افغانستان که در نتیجه ی بن بست های انتخاباتی 
و نبود حکومت مؤثر صدمه های شدیدی دیده بود، هنوز ترمیم 
از سرمایه گذاری های خارجی  دالر  میلیون  است. صدها  نشده 
و داخلی به خاطر بن بست های انتخاباتی و نگرانی از آینده ی 
سیاسی از کشور خارج شدند و صنعت کاران و تاجران، دست از 
کار و فعالیت در افغانستان شستند. آسیبی که به اعتماد مردم 
افغانستان نسبت به انتخابات، دموکراسی و رای دادن وارد آمده، 
به  افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  است.  ترمیم  قابل  به سختی 
خاطر رسوایی های انتخاباتی و تقلب گسترده، اعتبار خود را در 
داخل و خارج از کشور از دست دادند. اعتماد مردم نسبت به 

رهبران سیاسی شان آسیب دید و به زودی قابل ترمیم نیست.
با گذشت یک  سال از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز کابینه ی 
حکومت وحدت ملی تکمیل نشده است. عمال بیش از نصف 
به  انتخاباتی  اصالحات  می شود.  اداره  سرپرست  با  حکومت 
عنوان پیش شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی صورت 
نافذ،  انتخاباتی  ناقص  مقرره های  و  قوانین  است.  نگرفته 
مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی در مقام های شان برقرار و 
میکانیسم های ناکارآمد و اشتباه انتخاباتی دست ناخورده باقی 

مانده اند. 
رهبران جدید افغانستان پس از یک سال از انتخابات ریاست 
جمهوری، هیچ پاسخی برای مردم افغانستان ندارند. آن ها در 
برابر مردم افغانستان سرشکسته و بی جواب اند. آن چه تحقق 
یافته، دقیقًا برعکس انتظارهای مردم افغانستان در شانزدهم 
حمل سال گذشته است و هیچ رای دهنده ای در سال گذشته، 
امسال از نتیجه ی رایش راضی نیست. آن ها امروز نه حکومت 
مقتدر و کارآمد، بلکه دولتی شکننده و ناکارآمد را شاهد هستند 
بدون  نداشته است.  افغانستان  به مردم  که هیچ دست آوردی 
تردید، تمامی رای دهندگان افغانستانی از رای شان در شانزدهم 
نیستند.  خشنود  گذشته،  سال  جوزای  بیست و چهارم  و  حمل 
خواست ها و تصورات آن ها در سال گذشته، امروز به گونه ی 

معکوس تحقق یافته اند.
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امروز با تمام نیرو، شانزدهم حمل است. شانزدهم حمل برابر است با سالگرد انتخابات 
و  دموکراسی  برای  نه  و  ماند  آبرو  افغانستان  مردم  برای  نه  که  انتخاباتی  افغانستان، 
مردم ساالری. پارسال مردم افغانستان در همین روز پای صندوق های رای رفتند تا رییس 
جمهورشان را برای پنج سال پیش رو انتخاب کنند. حیف که کار ما به تمام نیرو کشیده 
شد. تمام نیرو، پیش از این روز و بعد از این روز، کارها کردند تا این که ما حاال یک نابغه 

را مجبوریم هر روز تحمل کنیم. 
کمیسیون  نکنید.  فوکس  امرخیل  جناب  روی  تنها  شما  نیرو،  تمام  می گویم  این که 
انتخابات آن  روزها پر از شخصیت و ناظر و سوپروایزر و کمیشنر بود. به شعور آن ها بر 
می خورد، نمی خورد؟ یعنی مثاًل فرض کنید ما 1۲ نفر دور یک دسترخوان جمع باشیم، 
باشد، آن وقت یک رذیل  )ما(  آماده  ی حمله  ی مؤمنین  نیرو  تمام  با  ازبکی،  پلو  قابلی 
بی شرف از میان ما پاچه هایش را تا زانو بر بزند و یک چکر روی غوری های قابلی پلو 
مانور برود و طعم عرق کف را به رایحه  ی کنجد بیفزاید و ما هم آن را نخوریم. سپس 
صاحب دسترخوان بیاید و بگوید چرا نخوردید، ما بگوییم که فالنی )د ملی اتل( چنان 
کرد. آیا صاحب دسترخوان در ذهن خود نخواهد گفت که خاک بر سر شما یازده نفر دیگر 
که با تمام نیرو دور این دسترخوان نشسته بودید تا بخورید؛ اما این االغ بی تربیت با تمام 
نیرو بر اشتهای شما سرود عرق آلود پایش را سرود. حاال بیایید به جای قابلی پلو، چیز 
َخلو را بخورید. از طرف دیگر، روایت است که فوکس انحصاری حج را باطل می نماید. 
امرخیل بعد از انتخابات، وقتی دید مراد دل حاصل شده، با تمام نیرو برای استغفار به 

سوی عربستان شتافت.
انتخابات را با تمام نیرو دایر کردند. مراد از تمام نیرو در برگزارکردن انتخابات، فهرست 
اما  است.  ناممکن  تقریباً  این جا  آن  است که ذکرکردن همه  ی  پارامترهایی  از  بلندی 
دماغ های  خاطرات،  تجدید  بوی  تا  می گیرم  خوانش  باد  به  را  نیروها  این  از  شماری 
رنگارنگ و نرم و شخ ما را کمی حمایت کند. از دالرهای عربستان شروع کنیم. فرض 
کنید عربستان در انتخابات سال پار، ۶0 میلیون دالر برای یکی از نوابغ قرن ما، هزینه 
کرد. عربستانی که با این ۶0 میلیون، رسوایی بزرگی را در عرض دموکراسی افغانستان 
رقم زد. این یعنی چه؟ یعنی این که برادر من، خواهر من! مصرف کمپاین، استخدام 
گوسفند، انحصار مازداها برای انتقال برگه های رای دهی، تطمیع شخصیت هایی چون 
استخاره گران  آوردن دل  به دست  امرخیل، فتوشاپ صدا، استخدام چندین قوماندان، 
ارزش های  آن  مردم  که  ولسوالی هایی  و  والیت ها  به  رفت و آمد  مملکت،  فال بینان  و 
دموکراتیک و مردم ساالری را درک کرده اند و جانانه در انتخابات شرکت می کنند، با چه 
چیزی میسر است؟ اگر بگویید با ُمخ زنی و اقناع خلق، سخت در اشتباهید. باید بپذیریم 

که بیش تر با دالر میسر است.
حاال از دالرهای میلیونی عربستان سعودی گرفته، تا گوسفندانی که شکم شان پر شد، 
فکر کنید چه اتفاق های دیگری رخ داده باشند؟ نقش کشمش، نخود، چاکلیت و پسته 
را در تغییر نتیجه   ای که مغایر اراده  ی مردم باشد، هم از یادتان نرود. داستان گرفتاری 
یکی از موترهای مملو از برگه های رای دهی و جنرال ظاهر یادتان است؟ کمی فکر 
کنید. فتوشاپ صدا، کمیسیون های حقیقت یاب، رسوایی هایی که از سوی ستاد رقیب 
افشا شدند، همه را با باد نوازش خویش، حالت رمانتیک و شاعرانه بدهید. خدا می داند 
چه نیروهای عظیم و پنهان دیگری پشت انتخابات ما در حال مصرف شدن بود که ما 
بی خبریم. مثاًل نیروهایی که از پاکستان وارد شدند، یا توسط این کشور دایم الشرارت 
دیکته می شدند. دست هایی که ممکن است از ایران برای تصادم  صندوق های رای گیری 

دراز شده باشند. این ها کمک می کنند آدم قدر و قیمت تمام نیرو را بداند. 
خالصه این تمام نیرو توانست نتیجه  ی انتخابات را آن گونه که باید می بود، تغییر بدهد 
و این گونه که حاال هست، رقم بزند. این که نقش چه نیرویی در بدنامی دموکراسی و 
ُتف کردن بر اراده  ی مردم برجسته است، من یکی عاجزم. در کل همین قدر می فهمم که 
تمام نیرو می تواند افغانستان را یک شبه در معرض جنگ های داخلی قرار بدهد. چطور؟ 
حاال که قرار است آقای رییس جمهور با تمام نیرو از عربستان در تجاوز باالی یمن 
حمایت کند، فرض کنید همین هفته ی آینده دیکتاتور عربستان از آقای اشرف غنی 
کمک بخواهد، تقاضای ارسال 10 هزار نیرو کند. رییس جمهور هم فرمان ویژه صادر 
کند که هزار نفر از هر قوم برای رفتن به جنگ عربستان با حوثی های یمن، عازم یمن 
شوند. در فرمان ذکر شو د که هر نفر یک واسکت هم برای احتیاط ببر د. آن وقت آیا ما 
حاضر خواهیم بود برای نیک نامی رییس جمهور خویش و پیروزی شیوخ عربستان بر 
حوثی های یمن، یخن بدریم؟ به یقین که نه، ما این قدر شعور داریم که زندگی خویش 
را در همین شرایط مفتضح داخلی خودمان تعریف بکنیم و آن هم زنده ماندن به امید 
فرصت یافتن و کارکردن است. اشرف غنی که نمی تواند به رییس جمهور عربستان، 
ببخشید به میراث خور قدرت آن کشور بگوید که این مردم هنوز بالغ نشده و نمی فهمد 
شما چه موجود مقدسی هستید و تجاوز شما در چارچوب بنیادین دفاع از حرمین شریفین 
بر یمن، چه قدر برای تاریخ پنج هزار ساله  ی ما حیاتی است. بناًء، به ما فرصت بده که به 

این خلق بفهمانیم. آن وقت با تمام نیرو شروع کند به فهماندن ما!
حاال شما بگویید، کسی که با تمام نیرو توانست انتخابات را به نفع خودش رقم بزند، 
سرنوشت یک مملکت را تغییر بدهد، برق ها را از کابل برباید، مسافران را از شاهراه برباید، 
آیا قادر نخواهد بود که از یک پادشاه مظلوم عربستان حمایت کند؟ البته و بدون شک 
که قادر خواهد بود. نه! بیایید یک رقم دیگر بیاندیشیم. برای یک دفعه هم که شده، 
بیایید فکر کنیم ما اشرف غنی هستیم. شما اگر اشرف غنی باشید، آیا از عربستان حمایت 
نمی کنید، مخصوصاً که یک سال است انتخابات را پشت سر گذاشته اید و کابینه ی تان 

هم تکمیل نشده است؟ شما را نمی دانم، اما من حاضر بودم.

خبرنگار ناراضی

پارسال همین روز، با تمام نیرو!
یادتان است؟

همزمان با این که ایاالت متحده بار دیگر می خواهد نقش خود را در افغانستان متمرکز سازد، چین و 
پاکستان عنان گفت وگوها برای مصالحه با طالبان را در دست دارند.

هادی دریابی

گفت وگوهای صلح افغانستان
 در یک چهارراه جغرافیایی-سیاسی

طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  آغاز  با  سرانجام، 
اکنون  افغانستان،  دولت  مقام های  سوی  از 
این معامله وارد  برای تسهیل  چهره های جدیدی 
سال  در  که  تالش ها  آخرین  در  شده اند.  میدان 
و هند  متحده  ایاالت  بن بست رسیدند،  به   2013
که متحد کلیدی حامد کرزی بود، گفت وگوها را 
تسهیل می کردند. امروز که غنی در کابل قدرت 
واشنگتن  که  می رسد  نظر  به  گرفته،  در دست  را 
پاکستان و  به  را  و دهلی چوکی )سیت( پیش رو 

چین سپرده  و خود به چوکی عقب رفته اند. 
سیاسی  اراده ی  برای  امتحانی  مذاکرات  این 
تمام طرف ها خواهد بود. چین که از درگیرشدن 
هراس  افغانستان  مثل  خطرناکی  کشور  در  عمیق 
دارد، باید به این فکر کند که از قراردادی هایش 
پاکستان  کند.  محافظت  چگونه  افغانستان  در 
مراوده  دیپلماسی  تالش های  هند،  کنارزدن  با 
)Shuttle Diplomacy( را که در جریان 
به  شد،  آغاز  مارچ  ماه  در  کریکت  جهانی  جام 
دیگر خطر  بار  افغانستان  انداخت.  خطر خواهد 
را  بزرگ تر  بازی  یک  در  سیاسی شدن  طعمه ی 
با دخیل شدن چین  به ویژه  به جان خریده است، 
یک  ساختن  وعده ی  با  پرتنش  منطقه ی  این  در 
آسیای  با  را  شرقی  آسیای  که  جدید  ابریشم  راه 

مرکزی وصل خواهد کرد. 
تازه  غنی  گفت وگوهاست.  آغاز  فقط  اکنون  
موفقانه  آن جا  در  او  است.  برگشته  واشنگتن  از 
در  حضور شان  به  که  داد  قناعت  را  امریکایی ها 
که فصل  در حالی ست  این  و  دهند  ادامه  منطقه 
حال  در  قندهار  و  هلمند  در  جنگ  تابستانی 

دفاع  وزیر  گذشته،  هفته ی  است.  شدن  نزدیک 
ایاالت متحده، اشتون کارتر، وزیر خارجه، جان 
در  لیو،  مالیه/خزانه داری، جاکوب  وزیر  و  کری 
یک نشست خبری که غنی در کنار شان ایستاده 
به   2017 سال  تا  آنان  که  کردند  اعالم  بود، 
آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه 

می دهند. 
نقش پاکستان در گفت وگوها باعث به میان  آمدن 
نخست  بوتو،  بی نظیر  شد.  خواهد  تردیدهایی 
انتقال  خاطر  به   ،1990 دهه ی  در  پاکستان  وزیر 
آسیای  به  افغانستان  طریق  از  انرژی  الین  پایپ 
نوظهور  شورش  به  نیروبخشیدن  به  متهم  میانه، 
با  پاکستان  روابط  نزدیک تر شدن  با  بود.  طالبان 
کابل بعد از به قدرت رسیدن غنی، به نظر می رسد 
که کابل از نقش بزرگ تر پاکستان در گفت وگوها 
اعضای  از  یکی  مارکی،  دانیل  می کند.  استقبال 
در  آسیا  جنوب  و  پاکستان  هند،  بخش  ارشد 
 council for( خارجی  روابط  شورای 
می گوید:»این   )foreign relationS
مورد یکی از آن چیزهایی ست که ما در آن بازی 
را تکرار می کنیم و می بینیم که چه اتفاق می افتد. 
آن گاه  بایستند،  حرف شان  سر  پاکستانی ها  اگر 
عمل  حرف شان  به  اگر  اما  بود.  خواهد  عالی 
نکنند، ما باید راه دیگری را به آزمایش بگیریم. 
وارد  می خواهد  [غنی]  او  کرزی  خالف  بر  اما 

این بازی شود، تفاوت این است.«
برای  اقتصادی  عظیم  انگیزه های  چین  برای 
به ویژه   دارد،  وجود  افغانستان  در  دخیل شدن 
تعهد  چین  طبیعی.  ذخایر  دیگر  و  مس  معدن 

که  بسازد  بندی  کنر  رودخانه ی  باالی  که  کرده 
ظرفیت تولید 1500 میگاوات برق را داشته باشد 
ساختن  برای  زمینه سازی  در  که  است  امیدوار  و 
بازی  فعال  نقش  منطقه  جاده و خطوط آهن در 
و  کابل-پشاور  شاهراه  ساختن  با  کارها  این  کند. 
قندهار آغاز خواهد شد.  به  نیز خط آهن چمن 
به  بدین سو،  زیادی  مدت  »از  می گوید:  مارکی 
چین به عنوان شریک باالقوه  و بی نظیر برای تمام 
این کارها نگریسته می شد؛ اما این کشور تمایلی 
نداشت. آنچه تغییر کرده این است که حاال این 

کشور می خواهد نقش فعال تری بازی کند.«
 )geopoliticS( جغرافیایی-سیاسی  مسایل 
چین  دارد.  نقش  تصمیم گیری ها  این  در  نیز 
در  بزرگتر  پای  جای  کردن  باز  با  پاکستان  و 
بسازند.  تنگ  را  هند  جای  می توانند  افغانستان، 
برعالوه، چین نگران حفظ ایالت های غربی خود 
مانند سین کیانگ است که اقلیت مسلمان اویغور 
بدون ارتباط با طالبان با حکومت درگیر شده اند. 
می شود  فکر  گفته  شد،  آنچه  همه ی  به  توجه  با 
مذاکرات  به  پیوستن  خواهان  اکنون  طالبان  که 
در  نیست.  مسلم  نکته  این  اما  باشند.  صلح 
پیش روست.  در  سختی  جنگ  ا مسال  تابستان 
امنیتی  نیروهای  که  است  این  آن  نخست  دلیل 
افغانستان بخش عمده ی نبرد را به تنهایی به دوش 
امریکایی  سرباز   9800 فقط  و  داشت  خواهند 
باقی مانده اند.  برای پیشبرد جنگ در این کشور 
بود؟  خواهد  کافی  صلح  برای  تالش ها  این  آیا 
حتا با حضور چین و پاکستان بر سر میز مذاکره، 

مصالحه به آسانی دست یافتنی نیست.

منبع: مجله ی دیپلمات  برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: جک دیش

از  که  چین  بود.  خواهد  طرف ها  تمام  سیاسی  اراده ی  برای  امتحانی  مذاکرات  این 
درگیرشدن عمیق در کشور خطرناکی مثل افغانستان هراس دارد، باید به این فکر کند 
با کنارزدن هند،  افغانستان چگونه محافظت کند. پاکستان  از قراردادی هایش در  که 
تالش های دیپلماسی مراوده )Shuttle Diplomacy( را که در جریان جام جهانی کریکت 
طعمه ی  خطر  دیگر  بار  افغانستان  انداخت.  خواهد  خطر  به  شد،  آغاز  مارچ  ماه  در 
سیاسی شدن در یک بازی بزرگ تر را به جان خریده است، به ویژه با دخیل شدن چین 
در این منطقه ی پرتنش با وعده ی ساختن یک راه ابریشم جدید که آسیای شرقی را با 

،،آسیای مرکزی وصل خواهد کرد. 

،،



 اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان:
 

مالیه ی  وزیر  و  بانک جهانی  پیشین  مقام  فرهیخته،  آدم  این 

رییس جمهور کرزی، صریحاً از گفت وگوهای صلح با طالبان 

به  کارش،  این  از  بخشی  عنوان  به  او  است.  کرده  حمایت 

بوده  پاکستان،  همسایه،  کشور  با  حسنه  روابط  ایجاد  دنبال 

گروه های شورشی  از  حمایت  به  متهم  زیادی  مدت  که  است 

عربستان  به  بار  دو  هم چنان  غنی  است.  بوده  افغانستان  در 

سعودی سفر کرد. عربستان سعودی یکی از محدود کشورهایی 

است که حکومت طالبان را، زمانی که بر افغانستان حاکمیت 

روند  تسهیل  در  که  چین ،  به  او  شناخت.  رسمیت  به  داشت، 

گفت وگوها را کمک می کند، نیز سفر کرد.

 عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان:
 

دومین مرد قدرت مند کشور و عضو طوالنی مدت اتحاد شمال، 

گفت وگوها  این  موفقیت  در  بود،  طالبان  مخالف  شدیدا  که 

نقش حیاتی دارد. منابع نزدیک به او به ان بی سی نیوز گفتند 

روند صلح  در  ناتو می خواهد،  و  متحده  ایاالت  از  عبدالله  که 

طالبان  از  هم چنان  عبدالله  باشند.  دخیل  بیش تر  افغانستان 

خواسته که قانون اساسی را بپذیرند.

 مال محمدعمر، رهبر طالبان: از زمانی که رهبر طالبان 
بار دیده شده است، سال ها می گذرد؛ کسی که  آخرین  برای 

از سوی ایاالت متحده به خاطر پناه دادن به اسامه بن الدن، 

القاعده ، پیش از حمالت یازدهم سپتامبر، تحت تعقیب  رهبر 

استخبارات  سازمان  اعضای  از  برخی  که  حالی  در  دارد.  قرار 

افغانستان می گویند، او سال ها پیش مرده است. ستیزه جویان 

مرز  از  را  عملیات  و  است  عملیات  مسئول  او  اند،  مدعی 

بی قانون افغانستان و پاکستان اداره می کند.

 سایر ستیزه جویان:

 فرماندهان ارشد طالبان به ان بی سی نیوز گفتند، مال عمر به 

اخترمحمد منصور، دوست دیرینه و معاونش، اجازه داده تا به 

نمایندگی از او تصمیم گیری کند. منابع مربوط به ستیزه جویان 

ذاکر،  عبدالقیوم  چون  دیگری  ستیزه جویان  با  او  می گویند، 

نظامی  عملیات  پیشین  مسئول  و  گوانتانامو  پیشین  زندانی 

متحده  ایاالت  با  مسقتیم  گفت وگوهای  طرف دار  که  طالبان  

است، درگیر شده است.

ارتش  رییس ستاد مشترک  راحیل شریف،  جنرال   
پاکستان: 

و  افغان ها  امریکاییان،  تا  است  کرده  کار  به شدت  شریف 

منتقدانش در داخل کشور را متقاعد سازد، این ارتش که مدت 

از گروه های شورشی مشخص و جنگ  به حمایت  طوالنی ای 

بین بردن  از  اکنون در مورد  بوده است،  با دیگر گروه ها متهم 

ضد طالبان  گسترده ی  عملیات  است.  جدی  ستیزه جویی 

برای  را  طوالنی ای  راه  جنوبی،  وزیرستان  در  پاکستان 

متقاعدساختن افغانستان در این مورد پیموده است.

ویژه ی  فرستاده ی  یوکزی،  به گفته ی سن  نظر  پکن:   
اند–  دوگانه  افغانستان  در  چین  منافع  افغانستان،  به  چین 

کند  محافظت  گذاری هایش  سرمایه  از  می خواهد  کشور  این 

هرج و مرج  طرف  به  دیگر  بار  افغانستان  که  شود  مطمئن  و 

ایالت  در  اسالم گرا  جدایی طلبان  ستیزه جویی  به  و  نمی رود 

طالبان  رهبران  نمی زند.  دامن  کشور  این  سین کیانگ  غربی 

پادرمیانی  با قدرت های غربی، در  می گویند، پکن  در مقایسه 

گفت وگوهای صلح بیش تر قابل اعتماد است. نظر به گفته ی 

ارشد طالبان  مقام های  از  قبال  فرماندهان ستیزه جویان، پکن 

است  کرده  میزبانی  صلح،  روند  مورد  در  گفت وگو  برای 

)مقام های چین این گفته را رد می کنند(. به عالوه، غنی چین 

را برای اولین دیدار رسمی اش برگزید.

نیروهای به رهبری ایاالت متحده در  ایاالت متحده:   
سال 2001 طالبان را سرنگون کردند و به شکار فرماندهان و 

می خواهد  متحده  ایاالت  اکنون  دادند.  ادامه  القاعده  بقایای 

به منظور پایان دادن به خشونت و طوالنی ترین جنگ امریکا، 

با این گروه توافق صلح امضا کند؛ در حالی که مطمئن شود 

افغانستان و پاکستاِن مسلح به اسلحه ی اتمی، دیگر پناه گاه 

بنیادگراها نخواهند بود.

دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  مانند  متحده،  ایاالت  مقام های 

روابط  تقویت  بر  کرزی،  با  آشفته  روابط  سال ها  از  پس  آن، 

وعده   ی  می گویند،  آن ها  دارند.  تاکید  واشنگتن–کابل 

کُندساختن روند خروج نیروهای امریکایی و حفظ 9800 سرباز 

در افغانستان در سال 2015، نشانه ای از آن است.

روی چه مسایلی گفت وگو می شود؟

وجود  توافقی  که  این  برای  اند  مدعی  افغانستان  مقام های 

داشته باشد، طالبان باید مشروعیت حکومت و قانون اساسی 

و  متحده  ایاالت  مورد،  این  در  بشناسند.  رسمیت  به  را  کشور 

افغانستان در جبهه ی واحد قرار دارند.

رییس  با  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  اوباما  جمهور  رییس 

به  مصالحه  روند  از  »ما  گفت:  مارچ  ماه   24 در  غنی  جمهور 

ایاالت  و  »افغانستان  می کنیم«.  حمایت  افغان ها  رهبری 

متحده در مورد این که طالبان باید چه کار کنند، موافق اند. 

رعایت  و  خشونت  نفی  القاعده،  با  رابطه  قطع  مسایل  این 

را  اقلیت ها،  و  زنان  از  حفاظت  جمله  از  افغانستان،  قوانین 

شامل می شوند«.

نیوز صحبت کردند و نخواستند  با ان بی سی  ستیزه جویانی که 

اولیه،  نام شان فاش شود، گفتند که در جریان گفت وگوهای 

و  اوقاف  و  حج  وزارت های  هم چنین  و  والیت  سه  کنترول 

زمین گذاشتن  به  بدل  در  روستاها  دهات/توسعه ی  انکشاف 

اسلحه و پذیرفتن قانون اساسی، به آن ها پیش نهاد شده بود. 

منابع مربوط به طالبان به ان بی سی نیوز گفتند که در جریان 

نشست ها با مقام های امریکایی در قطر، واشنگتن نیز رهایی 

متحده،  ایاالت  داند.  وعده  را  طالبان  بلندپایه  و  مشخص 

حکومت کابل و رهبری طالبان، این گفت وگوها را رد می کنند.

چالش ها

کسری اعتماد

دوران جنگ  و خاطرات جنایت های  دیرینه  قومی  رقابت های 

داخلی در سال های 1992 – 1996 و دوران حاکمیت طالبان، 

تضعیف  را  مختلف  گروه های  مشترک  کار  توانایی  و  اعتماد 

که  قبایلی  از  مجموعه ای  اند؛  پشتون  اکثرا  طالبان  می کند. 

حاکمیت  افغانستان  بر  افغانستان  تاریخ  از  بزرگ  بخش  در 

قومی  گروه های  دیگر  قدرتش،  زمان  در  طالبان،  داشته اند. 

عام  قتل  را  زنان  و  میانه رو  پشتون های  و هم چنین  مذهبی  و 

کردند و مورد ظلم و ستم قرار دادند.

به  پاکستان،  دیرینه ی  دخالت  دیگر،  پیچیده کننده ی  عامل 

منظور مقابله با نفوذ هند و پیشینه ی پناه دادن و حمایت کردن 

پاکستان  حمایت  است.  افغانستان  امور  در  ستیزه جویان،  از 

و   2001 سال  در  امریکا  رهبری  به  تهاجم  از  قبل  طالبان  از 

کرد  متقاعد  را  افغان ها  از  بسیاری  آن،  از  پنهانی پس  کمک 

از زمان تحلیف غنی   آباد اعتماد کرد.  که نمی توان به اسالم 

تا مستقیما  برقرار کرده  ارتباط  پاکستان  با  که برخالف کرزی 

به نگرانی های آن ها رسیدگی کند، تغییر چشم گیری در رابط 

رییس  به  نزدیک  منبع  یک  است.  آمده  وجود  به  پاکستان  با 

جمهور به ان بی سی نیوز گفت: »آن ها هر نگرانی ای که دارند، 

می توانند مطرح کنند«.

مانعی  می تواند  نیز  کابل  در  ضعیف  حکومت  یک  پیشینه ی 

از  افغان ها  از  بسیاری  که  حالی  در  باشد.  گفت وگوها  برای 

حکومت  به  هم چنین  آن ها  نمی کنند،  حمایت  ستیزه جویان 

مرکزی برای اعمال حاکمیت قانون و ارائه ی خدمات اساسی 

ضروری اعتماد نمی کنند. 

انشعاب ستیزه جویان: بسیاری از ستیزه جویان، پس از سال ها 

جنگ خسته شده اند و احساس می کنند زمان توافق فرا رسیده 

است. یک فرمانده ارشد در اواسط ماه مارچ به ان بی سی نیوز 

مالقات  گروه  و  است  آماده  چیز  همه  که  آنجایی  »از  گفت: 

است؛ حاال  انتخاب شده  نیز  کابل  و  متحده  ایاالت  با  کننده 

]توافق[ می تواند در چند هفته ی محدود حاصل شود«. رهبری 

طالبان به زمان قبل از گفت وگوها اذعان نکرده اند؛ اما یک 

تالش ناکام گذشته در گفت وگوهای قطر در ماه جون 2013 

نشان می دهد که رضایت وجود دارد. 

اما در حالی که طالبان تحت رهبری مال عمر تالش کرده اند 

یک جبهه ی متحد را ارائه بدهند، مشکل خواهد بود تا هزاران 

تن از سربازان را به صلح با حکومتی متقاعد سازیم که به طور 

شناخته  غربی  قدرت های  دست نشانده ی  و  فاسد  گسترده ای 

می شود. تصمیم اخیر مبنی بر کندسازی روند خروج نیروهای 

امریکایی به مخالفت ها بیش تر دامن زده است. 

اگر رهبران طالبان به گفت وگوهای صلح بپیوندند، گروه های 

به داعش اعالن وفاداری خواهند کرد؛  روند،  این  با  ناراضی 

به  توجه  با  است.  کرده  باز  جا  برایش  منطقه  در  که  داعشی 

تاریخ افغانستان، تصور می شود که پس از خروج آخرین سرباز 

غربی، ستیزه جویان به جنگ ادامه خواهند داد.
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بازیگران

حکومت افغانستان در اوایل سال جاری اعالم کرد که برای گفت وگوهای صلح با طالبان، به منظور پایان دادن به ستیزه جویی سیزده ساله ی طالبان 
در این کشور و کمک به یکی از فقیرترین کشورهای جهان در زمینه ی رهایی از چندین دهه جنگ، آماده است. این جا نگاهی می اندازیم به مسایل، 

چالش ها و بازیگران شامل ]در این گفت وگوها[.

گفت وگوهای صلح افغانستان با طالبان؛
 مسایل، بازیگران و چالش ها

نویسندگان: وجاهت خان، فضل رحیم و مشتاق یوسف زی برگردان: حمید مهدویمنبع: ان بی سی نیوز


منظور  به  پاکستان،  دیرینه ی  دخالت  دیگر،  پیچیده کننده ی  عامل 
از  حمایت کردن  و  پناه دادن  پیشینه ی  و  هند  نفوذ  با  مقابله 
ستیزه جویان، در امور افغانستان است. حمایت پاکستان از طالبان 
پنهانی پس  امریکا در سال 2001 و کمک  به رهبری  تهاجم  از  قبل 
از آن، بسیاری از افغان ها را متقاعد کرد که نمی توان به اسالم آباد 
پاکستان  با  کرزی  برخالف  که  غنی   تحلیف  زمان  از  کرد.  اعتماد 
ارتباط برقرار کرده تا مستقیما به نگرانی های آن ها رسیدگی کند، 
تغییر چشم گیری در رابط با پاکستان به وجود آمده است. یک منبع 
نزدیک به رییس جمهور به ان بی سی نیوز گفت: »آن ها هر نگرانی ای 

که دارند، می توانند مطرح کنند«.



همین  در  سال پیش،  یک  است  حمل  شانزدهم  امروز 
روز، دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. این 
انتخابات برای مردم افغانستان مهم و نقطه ی عطف بود. 
از طریق یک سازوکار  بار قدرت سیاسی  نخستین  برای 
به  جمهور  رییس  یک  از  مردم  اراده  با  و  دموکراتیک 
می یافت.  انتقال  انتخابات  توسط  دیگر  جمهور  رییس 
فساد اداری گسترده دردستگاه نظام، مسامحه با مخالفان 
ناراضی،  برادران   نام  تحت  در  آنها  تقویت  و  دولت 
شیوه ی حکومتداری داری قبیلوی، افزایش نابرابری های 
رویکرد های  و  بیکاری  رکود  اقتصادی،  اجتماعی، 
حکومت  نارسایی های  جمله ی  قومی،از  آمیز  تبعیض 
قبلی بود که مردم برای تغییر آن به پای صندوق های رای 
بین  از  و  تغییر  ایجاد  برای  امیدواری  با  و  کردند  شرکت 
انتخابات را  نارسایی های که مطرح شد شرکت در  رفتن 
راهی برای رسید به این آرزوهای شان برگزیدند. در برابر 
تمامی تهیدیدهای که از طرف طالبان صورت گرفته بود 
هشدار  مردم  به  و  می کشانند  مخاطره  به  را  انتخابات  که 
شرکت  دهی  رای  های  صندوق  پای  به  که  بودند  داده 
نکنند، نه گفتند و با شکوه  مندی و امید، در پای صندوق 

های گیری رفتند.
و  نظر  اعمال  سازوکار  انتخابات  دیدگاه؛  این  با  مردم   
رفتن  با  باشد  می  شان  سیاسی  سرنوشت  در  گیری  سهم 
گزینش  در  توانند  می  رای گیری  صندوق های  پای  در 
رییس جمهور و تشکیل حکومت جدید سهم بگیرند، به 

انتخابات ارج گذاشتند. با این امیدواری ها، اما انتخابات 
با مداخله گری هایی از حلقات قدرت و مهره های آن ها 
طرف  از  گسترده  تقلب  با  نیز  و  انتخاباتی  نهادهای  در 
ستادهای انتخاباتی با شکست مواجه شد و کشیدگی های 
که  شد  باعث  قدرت،  کسب   برای  انتخاباتی  نامزدان 

کشور به پرتگاه انارشی دیگری سوق داده شود. 
تقلب های  دل  از  انتخابات  نتیجه ی  که  طول کشید  ماه ها 
و  مداخله  با  نهایت  در  اما،  شود.  معلوم  انتخاباتی 
"وحدت  نام  تحت  خارجی،حکومت ائتالفی  فشارهای 
ملی" تشکیل شد، حکومتی که با ترکیب نامتجانس و با 
رویکرد و گرایش های متضاد می باشد. از اولین روزهای 
حکومت  این  وقت  بیشترین  که  بود  معلوم  آن  تشکیل 
اکنون که  صرف حل اختالف های داخلی آن می گردد. 
بیشتر از شش ماه که از عمر آن می گذرد،هنوز کابینه ی 
آن  محلی  ادارات  تمامی  و  است  نشده  تکمیل  آن 
کشور  امنیتی  وضعیت  می شوند.  اداره  سرپرستان  توسط 
جدیدی  سناریوی های  بلکه  نشده،  بهتر  این که  تنها  نه 
اجتماعی  تنش  ایجاد  و  داعش  نام  تحت  در  ناامنی  از 
است.  کرده  سربلند  قومی  گیروگان گیرهای  طریق  از 
وضعیت  که  رساند  می  ناامنی  جدید  سناریوهای  این 
مداخله گر  کشورهای  بازی های  و  اهداف  برای  امنیتی 
و  می شود  زده  دامن  داخلی،  عرض آلود  انگیزه های  و 
تامین صلح  نتیجه ی آن، برچیدن زمینه ی زندگی آرام و 

در این سرزمین می باشد.

به  عمومی  خدمات  درعرصه ی  دولت  مهم  برنامه های   
مدیریتی  درگمی های  سر  و  کابینه  بودن  ناتکمیل  خاطر 
آن  عادی  روال  و  باشند  می  راکد  حالت  در  اداری،  و 
برق  قطع  آن  ای  عمده  مثال  شود.  نمی  اجرا  درستی  به 
باری های زمستانی است که دولت  اثر برف  بر  شهرکابل 
کند،  رسیدگی  اندک  مشکل  این  به  تواند   نمی  حتا 
سپری  تاریکی  با  آن  نواعی  اکثر  در  پایتخت  شب های 
توسعه ی و  برنامه های جدید  این که  به  می شود چه رسد 

خدماتی آغاز شود.
 وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم به خاطر سردرگمی  ها 
سامان  و  کابینه  تشکیل  برسر  حکومت  کامی های  نا  و 
دهی برنامه هایش، سردرگم و بحرانی می باشد، مردم از 
افزایش بیکاری و رکود اقتصادی شکایت دارند و نسبت 
دشواری ها  همه  این  تصویر  باشند.  می  نگران  آینده  به 
این  تمامی  ریشه ی  که  است  کننده  نگران  همه  برای 
مشکالت، در تقلب های انتخاباتی توسط حکومت قبلی 
وحدت  حکومت  فعلی  رییسان  و  انتخابات  نامزدان  و 
به  را  آقای کرزی مسوولیت خویش  اگر  باشد.  ملی می 
خوبی انجام می داد و برای برگزاری موفقانه ی انتخابات 
سلیقه ی  و  قبیلوی  گرایش های  و  می کرد  عمل  صادقانه 
اکنون  نمی کرد.  اعمال  انتخابات  شکست  در  را  خویش 
ما "حکومت دوسره" وحدت ملی را نداشتیم و کشور با 
پر مخاطره  چنین سردرگمی های سیاسی و وضعیت های 

امنیتی و اقتصادی مواجه نمی شد. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

هر دوِی ما روشنفکریم. او بیش تر، من کمتر. 
حویلی  البته  می کنیم.  زند گی  حویلی  یک  در 
نیست، خوِد ما آن را حویلی خطاب می کنیم؛ 
چون فکر می کنیم این کلمه   ما را با وطن پیوند 
عمیق تری می دهد. دیروز گفتیم، چه طور است 
یک شوربای وطنی بخوریم. به مغازه رفتیم که 
گوشت  می گویند  چون  بخریم؛  حالل  گوشِت 
خوردنش  شرعی  نظر  از  آن که  جز  حالل 
مفید  بدن  برای  صحی  نظر  از  است،  واجب 
گرفتیم.  گوشت  رفتیم.  می شود«.  »تمام 
در  پدرش  است،  مدعی  که  مغازه  صاحب 
کارهای  بر  و  بوده  مارشال  افغانستان  اردوی 
که  خورد  قسم  می کرده،  نظارت  ظاهرشاه 
گوشتی که به مردم می دهد، 99 درصد حالل 
است. گفتیم چرا 99؟ گفت که بعضی از این 
حد  در  گاهی،  حالل  گوشت  توزیع کنند گان 
یک درصد، اشتباه می کنند و به جای گوشت 
می دهند.  ما  به  گوسفند، گوشت خوک موک 
دیگر.  چیست  درصد   1 ولی  شد،  بد  دل مان 
 1 آن  کند،  زند گی  درست  درصد   99 آدم 
درصد خودش گم می شود می رود. در ضمن، 
اگر آن چه که صاحب مغازه در مورد پدر خود 
چه  باشد،  بوده  درست  درصد   99 می گفت، 
فرقی می کند اگر ما 1 درصد دروغ هم شنیده 

باشیم؟ 
در وقت پول دادن چشم این دوست روشنفکر 
و هم حویلِی من به مجموعه ای از مجله ها افتاد 
که در قفسه ی کناِر دخل مغازه گذاشته شده 
گفتم  زدند.  برق  من  دوست  چشمان  بودند. 
چه شده؟ گفت نمی بینی که این جا چه نوشته؟ 
نوشته که جورج کلونی عاشق یک مدِل زیبایی 
را  خود  خانم  دارد  قصد  و  شده  فرانسوی 
می دانی  ولی  خوب.  بسیار  گفتم  بدهد.  طالق 
به  نباشند،  هم  شایعه  اند.  شایعات  این ها  که 
من و تو چه که جورج کلونی عاشق که شده. 
و  پرسش ها  روشنفکر  آدم های  عنوان  به  ما 
نگرانی های مهم تری داریم. دوستم مثل این که 

اصال نشنید من چه گفتم. گفت:
خود  لب  هم  باز  جولی  انجلینا  ببین.  را  »این 
تا  زنکه  این  می کنم  فکر  من  کرد.  جراحی  را 
کرده  پوست  را  خود  همین طور  باشد  زنده 
نیست.  خوب  شد،  زیاد  که  هم  پول  می رود. 
نیافتند، لب های خود را  جای مصرفش را که 

جراحی می کنند...«
پس  به  بال  می شود.  ناوقت  که  برویم  گفتم 
انجلینا منجلینا. دوستم چند تا از این مجالت 

را خرید و بیرون آمدیم.
حویلی  که  گفتم  برگشتیم،  حویلی  به  وقتی 
مجبور  او  و  آمد  زنگ  دوستم  برای  نیست؟، 
به شفاخانه  برادر خود را  برود پدِر خانِم  شد 
ببرد. من نشستم و این مجالت را ورق زدم. 
جورج کلونی واقعا آدم احمقی بوده. البته کِل 
هفته ی  باید  نیست.  شماره  این  در  داستان 
را  مجله  این  بعدی  شماره ی  و  بروم  آینده 
بگیرم و ببینم که قضیه از چه قرار است. حاال 
تا هفته ی آینده که صبر کند؟ تف بر تو! آدم 

متأهل عاشق آن سگ می شود؟!

روشنفکران غربت 

یک سال پس از انتخابات 
شانزده حمل93

بشیر یاوری 

درگمی های  رس  و  کابینه  بودن  ناتکمیل  خاطر  به  عمومی  خدمات  درعرصه ی  دولت  مهم  برنامه های   

مدیریتی و اداری، در حالت راکد می باشند و روال عادی آن به درستی اجرا منی شود. مثال عمده ای آن قطع 

برق شهرکابل بر اثر برف باری های زمستانی است که دولت حتا منی تواند  به این مشکل اندک رسیدگی کند، 

شب های پایتخت در اکرث نواعی آن با تاریکی سپری می شود چه رسد به این که برنامه های جدید توسعه ی 

و خدماتی آغاز شود.

 وضعیت اقتصادی و اجتامعی هم به خاطر رسدرگمی  ها و نا کامی های حکومت بررس تشکیل کابینه و 

سامان دهی برنامه هایش، رسدرگم و بحرانی می باشد، مردم از افزایش بیکاری و رکود اقتصادی شکایت 

دارند و نسبت به آینده نگران می باشند. تصویر این همه دشواری ها برای همه نگران کننده است که ریشه ی 

متامی این مشکالت، در تقلب های انتخاباتی توسط حکومت قبلی و نامزدان انتخابات و رییسان فعلی 

حکومت وحدت ملی می باشد. اگر آقای کرزی مسوولیت خویش را به خوبی انجام می داد و برای برگزاری 

موفقانه ی انتخابات صادقانه عمل می کرد و گرایش های قبیلوی و سلیقه ی خویش را در شکست انتخابات 

اعامل منی کرد. اکنون ما "حکومت دورسه" وحدت ملی را نداشتیم و کشور با چنین رسدرگمی های سیاسی 

و وضعیت های پر مخاطره امنیتی و اقتصادی مواجه منی شد. 





۱۰ حقیقت شگفت انگیز برای افزایش خالقیت مغز

مرغ ها به تولید برق کمک می کنند

بخش دوم

یک راه حل زیست محیطی:
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بگو مگو از

هزاره ها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

عربستان،  از  افغانستان  حکومت  حامیت  اعالم 

بگومگوهای بسیاری را برانگیخت. کم نیستند کسانی 

که از این موضع گیری حامیت می کنند  و در بگومگو 

در  ایران  نفوذ  مجرای  تنها  عنوان  به  را  هزاره  جامعه  ی  دارند،  تالش  آن  بر رس 

افغانستان، سیاه منایی کنند. این توهم دیرپای نیروهای قبیله ای ظاهرا فرقه گرای 

افغانی را آرزوی نه چندان واقع بینانه  ی بخشی از نیروهای هزاره، تقویت می کند.

واقعیت آن است که نه هزاره ها نقش محوری در سیاست خارجی ایران در قبال 

افغانستان دارند  و نه افغانستان می تواند پیوند کهن، پیچیده و قدرت مند فرهنگی، 

دینی، تاریخی و اجتامعی بخش های بزرگی از مردم دو کشور را نادیده بگیرد. اما 

به راستی، ایران در سیاست خارجی اش در قبال افغانستان به دنبال چیست؟ چه 

نگرانی ها و اهداف، نقش اساسی در شکل دادن این سیاست دارد؟

سیاست خارجی ایران در افغانستان بعد از سقوط طالبان یک سیاست منسجم، 

موفق و یگانه ای نبوده است. این سیاست از دوگانگی متناقضی رنج می برده است/

می برد  و این تناقض ریشه در دو هدف غیر قابل جمع ایران در افغانستان داشته 

است. این دو هدف این ها اند:

1- جلوگیری از بازگشت طالبان به قدرت  و در نتیجه از بین بردن امکان حضور 

عربستان سعودی در مرزهای رشقی ایران و سلطه ی پاکستان بر افغانستان؛

این کشور  بر  تنگ کردن عرصه  افغانستان،  در  امریکا  با خطر حضور  مقابله   -2

با جنبش افراطی و جدایی طلب بلوچ )امریکا و متحدانش را حامی آن  و مبارزه 

می داند(.

برای رسیدن به هدف اول، ایران از دولت مرکزی افغانستان حامیت کرده است، با 

اشتیاق در بازسازی افغانستان سهم گرفته است و رابطه ی نزدیکش را با نیروهای 

ضدطالبان در درون دولت نگه داشته است.

برای رسیدن به هدف دوم، ایران تالش کرده که بدبینی نسبت به امریکا در میان 

دولت مردان افغانی را تقویت کند )کرزی و رابطه ی نزدیکش با ایران را همه به یاد 

داریم(. با پیامن امنیتی میان امریکا و افغانستان به شدت مخالفت کرده است. از 

حضور مهاجران به عنوان وسیله  ی فشار استفاده کرده است. در تبلیغات گسرتده، 

افغانستان را یک کشور اشغال شده دانسته است. امریکا را به ستم و ویران گری در 

افغانستان محکوم کرده است. خروج نیروهای غربی از افغانستان را حتا در حضور 

دولت مردان افغانستان، رشط مهم آرامش این کشور دانسته است  و مهم تر از همه، 

به صورت محدود اما پی گیر با طالبان در متاس شده  و به آن ها کمک کرده است.

نگاه نیروهای برخاسته از جامعه ی تاجیک و هزاره که ایران با تکیه بر فرهنگ، 

مذهب، زبان و گذشته ی مشرتک با آن ها همکاری کرده است/می کند، با هدف 

دوم ایران هم خوانی ندارد  و حامیت اکرثیت آن ها از رابطه ی نزدیک افغانستان با 

امریکا، نقش مهمی در تالش ایران برای استفاده ی ابزاری از طالبان و هم فکران 

کابل نشین طالبان داشته است. تاجیک ها و هزاره ها در این مورد در مقابل ایران 

قرار دارند.

نکته ی مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت، این است که یکی از اهداف 

سیاست ایران در آسیای میانه، مبارزه با نفوذ ترکیه است  و ایران برای این کار، بر 

گفتامن متدنی-فرهنگی و تا حدودی حتا نژادی تکیه کرده است. پیامد این واقعیت 

در افغانستان، ناسازگاری ایران با قوم گرایی هزارگی است که آن ها را به ازبیک ها 

و هزاره های سنی نزدیک می کند  و ایران آن را زمینه ساز نفوذ ترکیه در میان هزاره ها 

می داند. تکیه بر نیروهای شدیدا مذهبی و مخصوصا رهربان سادات هزاره، ریشه 

در همین واقعیت دارد.

البته مسایل ریز و درشت دیگری هم در شکل دادن سیاست ایران در افغانستان 

برای  ایران  افغانی، مواد مخدر و تالش  مانند آب هلمند، مهاجران  دارد؛  نقش 

نشده اند.  نشانه گذاری  مرزی،  خطوط  متام  که  حالی  در  مرز؛  در  دیوارکشیدن 

در  زیادی  اهدافش، گزینه های   به  برای رسیدن  ایران  این همه، می بینیم که  با 

افغانستان دارد  و هزاره ها رضورتًا با ایران، نگاه و منافع مشرتک ندارند  و در مواردی 

منافع شان کامال متناقض هم اند.

دیروز سوار تاکسی شدم و در صندلی جلویی کنار مردی 
مسنی که بعداً  گفت در روسیه درس خوانده ام، نشستم. 
کسانی که در کابل بوده اند، می دانند که این جا معموال در 
چوکی پهلوی راننده باید دو نفر بنشینند، تا موتر حرکت 
کند و... در مسیر راه سر حرف باز شد و به هرجا کشیده شد تا رسید به سی و یک 
مسافر ربوده شده. او رو کرد به من و گفت: »می فامی که مشکل شما مردم)!( چیس؟ 
ای  که »مدنی« زیاد دارین و »زدنی« کم و ما مردم »زدنی« زیاد داریم و »مدنی« 
کم!...« و قاه قاه خندید و من گیج و گنگس سرم را به راست و چپ و باال و پایین 
چرخاندم و چیزی نگفتم و لبریز از حیرت که ما- افغانستانی ها- چقدر سقوط کرده ایم 
که »ارزش«، »ضدارزش« تلقی می شود و »پابندی به قانون«، »جبن و ترس«؛ لب 
فروبستم. او که سکوتم را دید، زود در پی اصالح حرفش )؟(- و یا شاید خنده اش- 
برآمد و با عجله گفت: »بدت نبیایه جوان، اگه از ما می بود، وقت د خانای شان رسیده 

بودن«.
من دیگر الل شده بودم و هرچه تالش کردم که چیزی بگویم، دیدم که سعی و من 
دل باطل است و چیزی به گفتن ندارم. الجرم تا آخر دیگر حرفی بین ما رد و بدل 
نشد. چه می گفتم، وقتی او تمام واقعیت های جامعه و وجوه پنهانی رابطه ی ملی )؟( مان 
را چون آیینه ای پاک و شفاف روبه رویم گذاشته بود و من بقیه ی مسیر راه را، نه به 
مسافران ربوده شده، بل به این می اندیشیدم که ما هنوز از هم خیلی بیگانه ایم و پس 

از سال ها کنار هم زیستن، هنوز برای هم دیگر »ما مردم« و »شما مردم« هستیم.
درد دل: راستش دیگر باورم به ملت شدن مان سخت سست شده است و فکر می کنم 
تمام باورهایم به داشتن یک ملت یک پارچه و هم دل، تکه تکه شده  و چون آواری 
نام  به  »وحشت کده ای  این  در  برایم  را  نفس کشیدن  حتا  که  فرو ریخته اند  سرم  بر 
افغانستان« دشوار کرده است. یادی نوشته ای از »اتین بالیبار، نویسنده  ی مارکسیست 
فرانسوی« افتادم که »وحدت ملی هیچ گاه جز در خدمت مقاصد نامطلوب نبوده است: 

تحمیل سکوت به مسایل مزاحم و القای اجتناب ناپذیری تدابیر استثنایی!«

Abdullah Watandar

Lutfi Lutfullah
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می بخشد

کافی  خواب  که  می دانید  شام  همه ی  احتامال 

است؛  تأثیرگذار  مغز  عملکرد  بر  اندازه  چه  تا 

اما این قضیه در چرت های روزانه هم به اثبات 

رسیده است.

طبق مطالعات انجام شده، چرت های روزانه هم 

مغز  عملکرد  بهبود  در  زیر  طرق  از  می توانند 

مفید واقع شوند:

بهبود حافظه

ا  ب حافظه  قدرت  تست  جهت  مطالعه،  یک  در 

در نظر گرفنت زمانی مشخص، به افراد تعدادی 

شکل های  و  تناسبات  تا  دادند  مصور  کارت 

آن ها را به خاطر بسپارند. سپس یک اسرتاحت 

در  که  شد  داده  رشکت کنندگان  به  دقیقه ای   ۴۰

بیدار  گروهی  و  خوابیدند  گروهی  مجال  این 

افراد  حافظه ی  اسرتاحت،  زمان  از  پس  ماندند. 

مورد سنجش قرار گرفت و نتایج در گروهی که 

بود.  بهرت  مراتب  به  بودند،  زده  کوتاهی  چرت 

در حقیقت افرادی که به خواب رفته بودند، ۸۵ 

یاد داشتند؛ در  به  را  الگوها و کارت ها  از  درصد 

مانده  بیدار  برای گروهی که  آمار  این  حالی که 

بودند، ۶۰ درصد بود.

اطالعات  که  می شود  موجب  چرت زدن  ظاهرا 

دریافت شده در مغز ما حک شوند.

مطلبی  که  زمانی  که  می دهند  نشان  تحقیقات 

برای اولین بار وارد مغز ما می شود، در هیپوکامپ 

بسیار  حافظه  مرحله،  این  در  اما  می شود؛  ثبت 

زیاد  بسیار  فراموشی  احتامل  و  است  شکننده 

است، به خصوص اگر بخواهید مطلب دیگری را 

به خاطر بسپارید. در این حالت به راحتی داده ی 

می دهد.  جدید  مطالب  به  را  خود  جای  قدیمی 

که  می شود  موجب  چرت زدن  می رسد  نظر  به 

این  شود.  منتقل  نیوکورتکس  به  خاطرات 

است  مغزی  نیم کره ی  دو  بیرونی  الیه ی  بخش 

و در عملکرد حواس، تولید دستورهای حرکتی، 

نقش  زبان  و  خودآگاهی  مکانی،  تصمیم گیری 

مدت  برای  اطالعات  نیوکورتکس  در  دارد. 

طوالنی تری ذخیره سازی می شوند.

در نگاهی دیگر، افرادی بعد از چرت زدن انرژی 

ادامه ی کار  به  نو  از  بیش تری دارند و می توانند 

خود بپردازند.

یادگیری بهرت

چرت زدن کمک می کند که اطالعات و داده های 

مناطق  به  مغز  موقت  حافظه های  از  واردشده 

ابراین،  ن ب شوند.  منتقل  ذخیره سازی،  مناسب تِر 

اطالعات  تحلیل  و  پذیریش  گنجایش  مغز 

در  مطالعه ای  در  می آورد.  دست  به  را  جدید 

خواسته  رشکت کنندگان  از  کالیفرنیا،  دانشگاه 

انجام  ظهر  حوالی  را  مشخصی  کار  که  شد 

به  و  فراگیری  به  نیاز  کار  انجام  برای  دهند. 

پس  بود.  فراوانی  جدید  اطالعات  خاطرسپردن 

از کسب بخشی از داده های مورد نیاز در ساعت 

2 بعد از ظهر گروهی از رشکت کنندگان خوابیدند 

و گروهی دیگر بیدار ماندند و اسرتاحت کردند. 

نحوه ی عملکرد دو گروه در ساعت ۶ بعدازظهر 

خواب  که  افرادی  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد 

بهرتی  عملکرد  داشتند،  بعدازظهر  در  کوتاهی 

را ارائه کردند در واقع عملکرد گروهی که چرت 

زده بودند، حتا از صبح و پیش از خواب هم بهرت 

بود. اما واقعا در طول خواب چه اتفاقی در مغز 

رخ می دهد؟

طول  در  که  است  داده  نشان  اخیر  تحقیقات 

فعالیت  مراتب  به  مغز  راست  سمت  خواب 

بیش تری نسبت به سمت چپ مغز دارد. با وجود 

راست دست  جهان  جمعیت  درصد   ۹۵ این که 

نیم کره ی چپ مغز آن ها غالب است؛  هستند و 

اما مشاهدات نشان داده اند که در طول خواب به 

طور مداوم نیم کره ی راست مغز فعال تر است.

آندری مدودوف  )Andrei Medvedev(، محقق این 

به  مغز  راست  باور است که سمت  این  بر  پروژه 

خواب  طول  در  را  »خانه داری«  وظایف  نوعی 

انجام می دهد. بدین معنا که زمانی که نیم کره ی 

راست  است، سمت  اسرتاحت  حال  در  مغز  چپ 

مغز در حال فعالیت جهت پاک سازی اطالعات 

اطالعات  انتقال  موقت،  ذخیره سازی  مناطق  از 

تثبیت  و  طوالنی مدت  ذخیره سازی  بخش  به 

خاطرات روز در مغز است.

5- حس بینایی بر بقیه حواس غالب است

اصلی  پنج حس  از  یکی  بینایی  این که  با وجود 

ماست؛ اما به نظر می رسد که نسبت به بقیه ی 

شنیدن  با  شام  دارد.  تقدم  و  اولویت  حس ها 

یک رسی اطالعات، تنها 1۰ درصد آن را سه روز 

هامن  به  اگر  آن که  حال  می آورید؛  یاد  به  بعد 

اطالعات یک تصویر اضافه کنید، دیدن تصویر 

موجب می شود ۶۵ درصد اطالعات سه روز دیگر 

در خاطر شام باشد.

یکی از دالیل این امر ممکن است این باشد که 

باالیی  راندمان  ا  ب مغزهای  برای  خواندن  فرآیند 

انجام منی شود. مغز ما حروف هر منت را نیز به 

خاص  مشخصه های  با  کوچک  تصاویر  صورت 

ویژگی ها  این  انطباق  ا  ب و  می سپارد  خاطر  به 

نوشته ها  خواندن  به  قادر  ما  ذهنی  تصویر  با 

هستیم و این کار به رصف زمان نیاز دارد!

چیزی که تعجب آور است، این است که تکیه ی 

به  نیست!  خوب  بینایی  حس  روی  بر  مغز  زیاد 

حدس زدن  حال  در  مدام  ما  مغز  مثال،  عنوان 

است.  بعدی  سه  فضای  در یک  اطراف  ماهیت 

می سازد  دوبعدی  تصویر  یک  شبکیه  در  نور 

قابل  بعدی  سه  تصویر  تخمین  ابراین،  ن ب و 

مشاهده ی اشکال، به عهده ی مغز است.

مرغ داری ها  در  مرغ ها  از  برجامانده  فضوالت 

منجر  زیست محیطی  بزرگ  بحران  به  می تواند 

از  خالصی  برای  مؤثری  راه حلی  به تازگی  شود. 

این نگرانی ارائه شده است. گروهی از محققان 

بر  که  کرده اند  ارائه  مؤثر  شیوه ای  آمریکا  در 

اساس آن، انبوه فضوالت برجا  مانده از مرغ ها در 

برق  تولید  برای  ارزش مند  منبعی  به  مرغ داری ها 

تبدیل می شود.

برآورد می شود، تنها در مریلند آمریکا ساالنه بیش 

کود  شکل  به  مرغ  فضوالت  تن  میلیون   3۰۰ از 

حیوانی تولید می شود که آن را می توان به کودی 

ارزش مند تبدیل کرد؛ اما مقادیر انبوه چنین کودی 

و  زیست  برای محیط  القوه  ب به خطری  می تواند 

سایر صنایع غذایی، به ویژه صنایع غذایی دریایی، 

تبدیل شود.

و  تولید کننده ی مرغ  بزرگ  تازگی یک رشکت  به 

را  جوجه در آمریکا همکاری جالب توجهی 

با دو رشکت متخصص در تولید انرژی آغاز 

کرده است که مبنای عملکرد آن استفاده از 

انبوه فضوالت مرغ و جوجه است.

کود  به  تبدیل شده  فضوالت  روش،  این  در 

حیوانی وارد فرآیند هضم بی هوازی می شود. 

نیز حضور دارند  این فرایند، میکروب ها  در 

به  واردشده  کود  روی  بر  تأثیرگذاری  ا  ب و 

سیستم، گاز متان تولید می کنند. در ادامه 

می توان از این گاز برای تولید برق استفاده 

کرد.

به  می توان  نیز  را  فرآیند  این  پس مانده ی 

صنایع  توسعه ی  در  مایع  کودی  عنوان 

جایی  آن که  بدون  برد،  کار  به  کشاورزی 

منابع آب  به  آن  از ورود  ناشی  نگرانی  برای 

زیرزمینی باشد. )جام جم آنالین(
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احتمال بازگشت کارلس پویول 
به فوتبال

واران به جدایی
 از ریال فکر می کند

مورینیو: جای راجرز بودم، 
استرلینگ را می فروختم

فرگوسن: استفاده  از تکنولوژی 
 فوتبال  را قربانی  می کند

ا وجود راموس و په په، جايگاه  رافائل واران که در ریال مادريد ب

ثابتي ندارد به جدايي از اين تيم در تابستان آينده مي انديشد.

ا این باشگاه قرارداد  ستاره جوان فرانسوی ریال تا سال 2۰2۰ ب

افتاده،  اتفاق  او  برای  جاری  فصل  در  که  آن چه  اما  دارد 

ا ریال موجب شده است.  تردیدهایی را در مورد ادامه هم کاری ب

واران تنها زمانی در ترکیب ثابت ریال قرار می گیرد که از بین 

راموس یا په په، یکی رشایط بازی نداشته باشد. این اتفاق 

در این فصل در چند مقطع با مصدومیت راموس و په په رخ 

داده است. 

به ادعای Le1۰sport و دیلی اکسپرس، پیشنهاد ۴۰ میلیونی 

چلسی که به مدیر برنامه های واران رسیده، این بازی کن را 

ار دیگر زیر نظر ژوزه مورینیو کار کند.  به وسوسه انداخته تا ب

مربی ای که به درخواست زیدان، او را به ریال مادرید آورده بود. 

متدید قراداد قریب الوقوع راموس و په په نیز یکی دیگر از 

عنوان شده  مادرید  ریال  در  از حضور  واران  نارضایتی  دالیل 

ا ریال قرارداد دارد و بحث متدید  است. راموس تا سال 2۰17 ب

آن، یکی از مهم ترین خواسته های هواداران است و په په نیز 

طبق گزارشات منترش شده در نرشیات اسپانیایی، در آستانه 

متدید قراردادش قرار دارد.

ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که اگر جای برندن 

راجرز بود، رحیم اسرتلینگ را می فروخت.

بارها عنوان کرد که به هیچ وجه حارض به فروش  لیورپول 

ا  ستاره 2۰ ساله خود نیست ولی باشگاه در متدید قرارداد ب

اسرتلینگ به مشکل برخورده است. ژوزه مورینیو که پیشرت 

ا چنین رشایطی روبرو  استاد راجرز بوده، عنوان کرد که اگر ب

می شد، حارض به فروش ستاره تیمش می شد.

او گفت: من بازی کنانی که دوست ندارند برای من و باشگاه 

یک  بازی کنی  هر  من  نظر  به  ندارم.  دوست  را  کنند  بازی 

از  اگر  مثال  برای  بازی کنی.  چه  نیست  مهم  دارد.  قیمتی 

من بپرسید آیا مایل به جدایی هازارد از چلسی هستم، پاسخ 

ا  ب و  تیم جدا شود  از  او بخواهد  اگر  بود.  من منفی خواهد 

بله.  فکر می کنم  داشت،  قیمتی خواهد  آیا  نکند،  کار  من 

ولی هم چنین فلسفه مربیان و باشگاه هایی که می خواهند 

می کنم.  درک  را  کنند  حفظ  قیمتی  هر  ا  ب را  بازی کنانشان 

فلسفه ای من بهرت از آن ها نیست، بلکه فقط متعلق به من 

است.

از  انتقاد  به  منچستريونايتد  افسانه اي  مربي  فرگوسن،  الکس  سر 
استفاده از تکنولوژي هاي جديد در فوتبال پرداخت.

سرمربی سابق منچستريونايتد که سال 2013 اعالم بازنشستگی کرد، 
از تکنولوژی خط دروازه حمايت کرد ولی گفت که هر چیزی بیش از 

آن، به فوتبال صدمه وارد می کند.
او گفت: تکنولوژی به فوتبال کمک می کند ولی نمی توان از همه ای 
آن ها استفاده کرد زيرا قدرت زيادی را از داور می گیرد و فوتبال را 
پیدا کردن  ادامه  و  ايستادن  در حال  بازی  دايم  زيرا  می کند  قربانی 
است و نمی توان از آن لذت برد. تکنولوژی خط دروازه خیلی خوب 
است، در همین حد بايد رها کرد. فکر نمی کنم بتوان از چیز مشابهی 
در اعالم ضربات ايستگاهی، کارت های زرد و سرخ استفاده کرد. فکر 

می کنم خیلی سخت خواهد شد.

ا، بهار گذشته  کارلس پويول کاپيتان سابق و اسطوره بارسلون

به دليل مصدوميت مزمن زانو، در تصميمي غريمنتظره از 

فوتبال کناره گريي کرد.

تعجب  فوتبال،  دنیای  از  خداخافظی  بر  مبنی  او  تصمیم 

هنوز  سنی  لحاظ  از  او  که  چرا  برانگیخت؛  را  بسیاری 

یا بازی کند. او در  می توانست در باالترین سطح فوتبال دن

کنفرانس خربی مربوط به خداحافظی خود اعالم کرد که در 

زانویش کار  بر روی درمان مصدومیت کهنه  آینده  ماه های 

خواهد کرد. 

به  خود،  دیجیتالی  نسخه  در  موندودپورتیوو  نرشیه  دیروز 

نقل از نزدیکان کارلس پویول گزارش داد که در یک سال 

فیزیوتراپ  نظر  زیر  مستمر  مترینات  با  توانسته  او  اخیر 

معتمدش، بر این مصدومیت غلبه کرده و حاال در رشایطی 

حارض  میادین  در  قدرت  ا  ب دیگر  ار  ب می تواند  که  دارد  قرار 

فوتبالش  دارد  او قصد  که  است  آمده  گزارش  این  در  شود. 

را در آمریکا یا قطر ادامه دهد. این خرب هنوز از جانب خود 

پویول تایید نشده است.

پیانیچ: 
بارسا به دنبال خرید من بود

آنچلوتی: 
شکست در ال کالسیکو به ما کمک می کند

سیمئونه:
 سوم شدن برای اتلتیکو سخت شده

فان خال: 
نمی توانم فلینی را نیمکت نشین کنم

گواردیوال: 
من بهترین مربی دنیا نیستم

انریکه : 
مسی قطعا مقابل سلتا بازی می کند

آلونسو:
 رائول راه بوندس لیگا را به ما نشان داد

عالقه وستهام به انتقال قرضی
مهاجم جوان ریال

ریال مادرید
 و یک ماموریت غیر ممکن

اعالم  رم،  بوسنیایی  ستاره  پیانیچ،  میرامل 

ا این باشگاه  کرد پیش از متدید قراردادش ب

عالقه مندی  گذشته،  از  سال  بهار  در 

ا برای به خدمت گرفتنش آگاه بود.  بارسلون

رم  ا  ب قراردادش  می گذشته،  ماه  در  پیانیچ 

حالی  که  در  کرد؛  متدید   2۰1۸ سال  تا  را 

باشگاه بارسلونا رشایط او را زیر نظر داشت و 

آماده ارایه پیشنهاد رسمی بود. 

حال  در  وقتی  گفت:  خربنگاران  به  پیانیچ 

مذاکره برای متدید قرارداد بودم، می دانستم 

ا می  خواهد من را حفظ کند.  که بارسلون

تصمیم پیانیچ برای ماندن در رم باعث شد 

از  را  راکیتیچ  ایوان  کاتاالنی،  باشگاه  تا 

سویا به خدمت بگیرد و  قرارداد ژاوی را هم 

برای یک فصل دیگر متدید کند.  

انریکه  لوئیس  نظر  زیر  رم  در  که  پیانیچ 

مربیان  از  یکی  را  مربی  این  بود،  کار کرده 

تاثیرگذار دوران  حرفه ای اش توصیف کرد: 

زیادی  چیزهای  گارسیا،  رودی  همراه  به  او 

در مورد فوتبال به من یاد دادند. 

کارلو آنچلويت، رسمريب ریال مادريد عنوان 

کرد که شکست در ال کالسيکو ، مي تواند 

به ریال مادريد کمک کند.

نوکمپ  در  ایتالیایی  رسمربی  شاگردان 

ولی  خوردند  شکست  بارسلونا  مقابل   1-2

کارلتو، پیرشفت خوبی در عمل کرد تیمش 

نتایج  اخیر  هفته های  در  مادرید  می بیند. 

خوبی کسب نکرده و دچار افت شدیدی شده 

است و کارلتو، این دیدار را نقطه عطفی در 

عمل کرد تیمش می داند.

سخت  برایم  شکست  این  قبول  گفت:  او 

بود ولی احساسم نسبت به آن خوب بود زیرا 

کردیم.  بازی  می خواستیم  که  هامن طور 

این  عمل کرد به ما کمک خواهد کرد.

اره اهداف تیمش در فصل جاری  کارلتو درب

گفت: مثل همیشه، اولین هدف ما رسیدن 

دوم،  هدف  و  است  چمپیونزلیگ  فینال  به 

شکست دادن حریف در فینال. ریال مادرید 

رقابت ها  متامی  در  که  دارد  را  این  رشایط 

ابراین هدف قهرمانی است. ن بجنگد، ب

مادرید،  اتلتیکو  رسمربی  سیمئونه،  دیگو 

رتبه  کسب  برای  رقابت  که  است  معتقد 

سوم اللیگا برای تیمش  بسیار دشوار شده 

فرشده تر  اللیگا  در  رقابت  این که  از  اما 

شده، خوش حال است. 

مدافع عنوان قهرمانی اللیگا در حالی این 

گرفت  خواهد  قرار  ا  کوردوب مقابل  هفته 

از  کم تر  امتیاز  یک  با  حارض  حال  در   که 

در  سویا،  از  بیش  امتیاز  چهار  و  والنسیا 

رتبه چهارم قرار دارد.  

رشایط  گفت:  خربنگاران  به  سیمئونه 

نسبت  سویا  و  والنسیا  زیرا  شده  پیچیده 

زیادی  داشته  پیرشفت  گذشته  فصل  به 

ادامه  رشدش  به  رو  مسیر  به  ویاریال  اند. 

می دهد و این برای رقابت در اللیگا خوب 

است.  

دارد  فاصله  بارسا  ا  ب امتیاز   ۸ والنسیا 

قبل،  سال  چند  است.  خوبی  فاصله  که 

نزدیک  نبودند.  صدر  به  اندازه  این  آن ها 

تیم هایی که برای رتبه سوم می جنگند، در 

حال پیش رفت هستند و این برای رقابت ها 

اقتصادی  رشایط  است.  امیدوارم  خوب 

رشدشان  به  بتوانند  تیم ها  که  بدهد  اجازه 

را  جذاب تری  رشایط  این  و  بدهند  ادامه 

 برای همه رقم بزند. 

که  ماست  روی  پیش  اللیگا  در  فینال   1۰ 

این  در  کوردوباست.  مقابل  آن ها  از  یکی 

کمی  زدن  اهمیت  حرف  فصل،  از  مقطع 

ابتدا منایشی  از  دیدار  در هر  اید  ب ما  دارد. 

هامن  با  و  باشیم  داشته  قدرت مندانه 

تعطیالت  از  پیش  ۴  دیدار  در  که  جدیتی 

زمستانی بازی کردیم، بازی کنیم. 

ایتد،  لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیون

خوب  بسیار  فرم  دلیل  به  که  کرد  اعالم 

هافبک  منی تواند  این  فلینی،  مروان 

خارج  تیمش  اصلی  ترکیب  از  را  بلژیکی 

کند و او را یکی از بازی کنان اصلی تیمش 

توصیف  کرد. 

فلینی رشوع خوبی در رقابت های این فصل 

ا  انتقادهای  ب نیز  گذشته  فصل  و  نداشت 

به  اخیر  ماه های  در  اما  شد  روبرو  زیادی 

رسخ  شیاطین  ثابت  بازی کنان  از  یکی 

اعالم  خال  فان  است.  اکنون  شده  تبدیل 

کرد که این ملی پوش بلژیکی باعث توازن 

تیمش شده و به همین خاطر منی تواند این 

ار بگذارد.   بازی کن را از ترکیب اصلی کن

را  فلینی  به خربنگاران گفت: منی توانم  او 

از ترکیب خارج کنم؛ وقتی او به این خوبی 

بازی می کند. من  او را در ابتدا منی شناختم. 

شنیده  مورد  در  زیادی  چیزهای  من  بته  ال

بودم اما از اولین جلسه، او هامن کاری  که 

من می خواستم را انجام داد. او کامال آماده 

پذیرش دستورات بود و می خواست بهرتین 

بازی ها را  ارایه بدهد.  

فکر  نشدم.  متعجب  او  پیش رفت  از  من 

خوبی  فصل  گذشته،  فصل  او  می کنم 

نداشت زیرا خیلی مصدوم شد.  او می تواند 

ا  ب من  بته  ال بدهد؛  تیم  به  زیادی  توازن 

تغییر  را  او  نقش  حریف،  کیفیت  به  توجه 

می دهم. 

پپ گواردیوال، رسمربی بایرن مونیخ، تاکید 

کرد که خود را بهرتین مربی دنیا منی داند 

و معتقد است که  در نهایت این بازی کنان 

رقم  را  دیدار  یک  رسنوشت  که  هستند 

می زنند. 

بسیار این مربی موفق اسپانیایی را بهرتین 

او  اما  خود  می دانند  دنیا  حارض  حال  مربی 

چنین نظری ندارد. 

بهرتین  من  گفت:  به خربنگاران  گواردیوال 

یا نیستم. من تنها اینجا هستم تا  مربی دن

به بازی کنان کمک کنم.  من انگیزه زیادی 

انم دارم.  دارم و اعتقاد زیادی به بازی کن

فاتح  دیگر  ار  ب می تواند  فصل  این  بایرن 

که  کرد  تاکید  گواردیوال  و  شود  گانه  سه 

من  دارد:  پیش رو  حساسی  مقطع  تیمش 

بایرن  در  حضورم  مقطع  دشوارترین  اکنون 

از زمان پیوستنم به این باشگاه را پشت رس 

می  گذارم. چند ماه آینده چالش بزرگی برای 

من خواهد بود. 

هر  است.  سازی  رسنوشت  ماه  اپریل،  ماه 

بازی کنان  است.  فینال  یک  مانند  دیدار 

ما  از  اکنون  انتظارات  که  کنند  درک  اید  ب

بیش تر هم شده است. اگر قهرمان نشویم، 

از ما انتقاد می شود. 

تا ویگو، جدال  ا امشب در زمین سل بارسلون

داشت.  خواهد  تیم  این  مقابل  حساسی 

به  نسبت  اختالف  امتیاز   ۴ ا  ب که  بارسایی 

ریال مادرید، در صدر جدول قرار دارد.

این  برای  ا  بارسلون مهم  ابهامات  از  یکی 

بازی، حضور یا عدم حضور مسی در ترکیب 

اصلی است. مسی که به دلیل مصدومیت 

پای  تورم  و  منچسرتسیتی  مقابل  بازی  در 

در  را  آرژانتین  ملی  تیم  نتوانست  راستش، 

دو بازی دوستانه مقابل السالوادور و اکوادور 

همراهی کند، بالفاصله پس از بازگشت از 

پزشکی  تیم  توسط  کشورش،  تیم  اردوی 

ا  ب و  گرفت  قرار  دقیق  معاینات  مورد  بارسا 

مترینات  در  پیش  روز  دو  از  مجوز،  کسب 

گروهی حارض شد. 

خربی  نشست  در  که  دیروز  انریکه  لوئیس 

در  بود،  کرده  رشکت  سلتا  مقابل  بازی 

هیچ  بدون  لئو  گفت:  مسی  وضعیت  مورد 

هم گام  و  دارد  حضور  مترینات  در  مشکلی 

در  او  می کند.  مترین  بازی کنان  سایر  ا  ب

مشکلی  دارد؛  قرار  ممکن  رشایط  بهرتین 

هم ندارد و قطعا فردا بازی خواهد کرد. 

بر  را  تا  انریکه که فصل گذشته هدایت سل

عهده داشت، در مورد بازگشتش به ورزشگاه 

خاطرات  سلتا  از  من  گفت:  باالئیدوس 

ورزشگاه  به  بازگشت  از  دارم.  زیادی  خوش 

است  تیمی  تا  سل ام.  زده  هیجان  تیم  این 

که همواره فوتبال را به روش درستش بازی 

خوبی  نتایج  هم  فصل  این  در  و  می کند 

گرفته است. از این مساله بسیار خوشحامل.

برنات،  خوان  مارتينز،  خاوي  راينا،  په په 

تياگو آلکانتارا و ژايب آلونسو پنج بازی کن 

بوندسليگا  اسپانيايي  بازی کن  دوازده  از 

بايرن  پرياهن  حارض  حال  در  که  هستند 

مونيخ را بر تن دارند.

 the FiFA ا  ب مصاحبه  در  آلونسو  ژابی 

WeekLy گفت: امیدوارم طی سال های آتی 

انم بتوانند در  بازی کنان بیشرتی از هم وطن

اتفاق  این  که  می دانم  بزنند.  توپ  بایرن 

خواهد افتاد. کیفیت فنی تیم بوندسلیگا 

و فضای حاکم بر استادیوم ها می تواند در 

محقق شدن این امر نقش مهمی ایفا کند. 

آمدن  مسیر  گذشته  سال  پنج  در 

فوتبالیست های اسپانیایی به آملان هموارتر 

شده؛ این در حالی است که پیشرت مقصد 

نخست آن ها لیگ برتر جزیره بود. به نظر 

شالکه  به  پیوسنت  ا  ب گونزالس  رائول  من 

گواردیوال سن  کرد.  ایفا  را  راه بازکن  نقش 

زیادی ندارد و مربی گری را هم خیلی وقت 

بینید که در  نیست رشوع کرده است، اما ب

آملان چه دستاوردهایی کسب کرده است. 

متفکر  مربی  و یک  دارد  باالیی  انگیزه  او 

است که به تفکراتش اجازه باروری می دهد. 

او تحلیل گر بزرگی هم هست و همه چیز 

را درمورد فوتبال می فهمد. او هیچ گاه ما 

را مجبور به اجرای تفکراتش نکرده، بلکه 

با صحبت کردن تالش کرده ما را متقاعد 

کند خودمان تصمیم بگیریم که تفکراتش 

را پیاده کنیم. او یک مرد فوق العاده است. 

با هدایت او بایرن قادر است حداقل به سه 

هامن  از  که  اعتامدی  کند.  بازی  سبک 

ابتدای حضورم در مونیخ به من شد، نقش 

از  من  لذت  و  رضایت  در  مهمی  بسیار 

حضور در این تیم ایفا کرد.

پپ  حضور  سال  دومین  در  مونیخ  بایرن 

تیم  این  رهربی  کادر  رأس  در  گواردیوال 

توانسته نام خود را هم در بوندسلیگا، هم 

در جام حذفی آملان و هم در لیگ قهرمانان 

باشگاه های اروپا به عنوان یکی از مدعیان 

مسلم قهرمانی مطرح کند.

از  پيش  تا  گذشته  فصل  در  که  خسه 

مهره هاي  از  يکي  صليبي  رباط  مصدوميت 

از  پس  بود  ریال  حمله  خط  در  تاثريگذار 

اين  در  را  جايگاهش  ميادين  به  بازگشتش 

تيم از دست داده است.

بازی  در  گذشته  فصل  ساله،   21 خسه 

مقابل شالکه به شدت مصدوم شد و همین 

از میادین به  مصدومیت سبب شد او ۸ ماه 

ترکیب  به  او  بازگشت  از  پس  اما  مباند  دور 

به  تا  افتاد  اتفاق  دسامرب  اواخر  در  که  ریال 

امروز، او نشانی از خسه فصل گذشته نداشته 

است. 

فرم مطلوب سبب شده  از  او  فاصله گرفنت 

تا خسه به یک نیمکت نشین همیشگی در 

دو  یکی  در  مساله  همین  و  شود  بدل  ریال 

داشته  دنبال  به  را  او  شدید  اعرتاض  نوبت 

مدعی  گزارشی  در  دیروز  نرشیه سان  است. 

انتقال  خواهان  وستهام  باشگاه  که  شد 

قرضی این بازی کن در تابستان آینده شده و 

قصد دارد این درخواست را به زودی به اطالع 

مدیران ریال مادرید برساند. 

نرشیه مرتو نیز در گزارش دیگر که مربوط به 

ریال مادرید است مدعی شده که ریالی ها در 

ابارحامن غنایی از  اندیشه به خدمت گرفنت ب

باشگاه آگزبورگ آملان شده اند. این بازی کن 

2۰ ساله، در پست دفاع مرکزی بازی می کند.

نتيجه  چند  کسب  از  پس  مادريد  ریال 

صدرنشيني  اخري،  ماه  دو  يکي  در  ضعيف 

بارسلونا  به  را  آن  و  داد  دست  از  را  الليگا 

نقديم کرد.

تا  شد  سبب  نیز  کالسیکو  ال  در  شکست 

 1۰ فاصله  در  ا  بارسلون ا  ب تیم  این  فاصله 

هفته مانده به انتهای رقابت ها به ۴ امتیاز 

بتوانند  درصورتی که  می دانند  آن ها  برسد. 

شانس  بربند،  را  خود  بعدی  بازی   1۰ هر 

خوبی برای کسب عنوان قهرمانی خواهند 

داشت اما نگاهی به 1۰ فصل اخیر اللیگا 

سال   1۰ در  تیمی  هیچ  که  می دهد  نشان 

آخر خود  بازی   1۰ نشده هر  موفق  گذشته 

را پیروز شود. 

تنها تیمی که خیلی به این رکورد نزدیک 

هدایت  ا  ب  2۰1۰-2۰۰۹ فصل  بارسای  شد، 

 ۹ خود  آخر  بازی   1۰ از  که  بود  گواردیوال 

به  اسپانیول(  )مقابل  تساوی  یک  و  برد 

مادرید  ریال  بهرتین  حتی  آورد.  دست 

تاریخ که ریال مورینیو در فصل 2۰12-2۰11 

بود نیز نتوانسته بود هر 1۰ بازی آخر خود 

 1۰۰ با  که  مادرید  ریال  آن  شود.  پیروز  را 

 1۰ از  بازی  دو  شد،  اللیگا  قهرمان  امتیاز 

ا تساوی به پایان رساند.  بازی آخر خود را ب

ریال  که  بودند  تیم هایی  ویاریال  و  ماالگا 

را متوقف کردند. 

ریال  که  هرچند  اوصاف،  این  همه  با 

رو  پیش  را  غیرممکن  ا  تقریب ماموریتی 

 ۴ هفته  از  آن ها  فصل  همین  در  اما  دارد 

پیروز  را  های شان  بازی  1۶، متام  هفته  تا 

امیدبخش  نقطه  تنها  این  و  بودند  شده 

آنچلوتی است. شاگردان 
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اطالعات روز: در دو رویداد ترافیکی 
و  غزنی  والیت های  در  جداگانه 
تن   31 و  کشته  تن   1۵ میدان وردک، 
محلی  مقام های  شده اند.  زخمی  دیگر 
میدان وردک گفتند، صبح روز شنبه یک 
ولسوالی  راه  مسیر  در  مسافربری  موتر 
اثر  بر  و  واژگون شد  والیت  این  جلریز 
آن، 9 تن از سرنشینان آن کشته و 11 

تن دیگر زخمی شدند.
در میان کشته و زخمی های این رویداد، 
موتر  اند.  شامل  نیز  کودکان  و  زنان 
یادشده از والیت بامیان به طرف کابل 
در حرکت بود که در مربوطات ولسوالی 
در  است.  شده  منحرف  مسیر  از  جلریز 
در  رویداد  این  زخمی های  حاضر  حال 

وضعیت  ولی  اند،  بستری  شفاخانه ها 
گزارش  وخیم  آنان  از  تعدادی  صحی 

شده است.
در یک رویداد ترافیکی دیگر در والیت 
غزنی، شش تن کشته و بیست تن دیگر 
احمدی،  محمدعلی  شده اند.  زخمی 
معاون والی غزنی گفت، این افراد  صبح 
نوع  موتر  تصادف یک  اثر  بر  روز شنبه 
مسیر  در  تونس  موتر  یک  با  فالنکوچ 
زخمی  و  کشته  کابل-غزنی  شاهراه 
شده اند. هفت کودک و چهار زن شامل 

زخمی های این رویداد هستند.
وقوع  عامل  والیت  دو  این  مقام های 
بی احتیاطی  را  ترافیکی  رویداد  دو  این 
رانندگان خوانده اند. رویدادهای ترافیکی 

انفجاری،  و  انتحاری  حمالت  از  پس 
بیش ترین قربانی را گرفته اند. بر اساس 
آمارهای ارائه شده، تنها از سال ۲00۵ تا 
اثر  بر  تن  هزار   3۵ حدود   ،۲01۲ سال 
حادثه ی  ترافیکی در سراسر کشور جان 

داده اند.
ترافیک،  اداره های  در  فساد  موجودیت 
دولتی ،  اداره های  میان  ناهماهنگی 
معیاری نبودن سرک ها و خرابی جاده ها، 
ترافیکی،  قوانین  از  رانندگان  ناآگاهی 
تیزرانی رانندگان، نداشتن جواز رانندگی، 
رعایت نشدن وزن مجاز وسایط باربری، 
از  استفاده  و  مسلکی  رانندگان  کمبود 
عوامل  از  رانندگی  هنگام  مخدر  مواد 
عمده ی حادثات ترافیکی خوانده شده اند.

بابری،  محمدعثمان  روز:  اطالعات 
اطمینان  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
تمام  به  آینده  هفته ی  دو  در  که  داد 
رسیدگی  کانکور  دواطلبان  شکایت های 
شکایت های  تمام  که  افزود  او  شد.  خواهد 
داوطلبان کانکور تا پایان روز شنبه، 1۵ حمل 
جمع آوری و سپس روند رسیدگی به آن رسمًا 

آغاز می شود.
مورد  در  پاسخ دهی  برای  دیروز  که  بابری 
معرفی  و  گذشته  سال  کانکور  مشکالت 
به  غیردل خواه  رشته های  به  داوطلبان 
روند  گفت،  بود،  شده  فراخوانده  مجلس 
امتحال کانکور سال 1393 به دلیل مداخالت 
مقام های محلی و زورمندان با چالش مواجه 
به  نسبت  امتحان  این  افزود،  او  ولی  شد. 
برگزار  شفاف تر  و  بهتر  سال 139۲  امتحان 

شد.
در امتحان کانکور سال 1393 بیش از 100 
این مسئله مشکلی  و  ماندند  ناکام  هزار تن 
دختر  یک  می شود.  خوانده  کشور  در  جدی 
در  ناکامی  دلیل  به  غزنی  در  پیش  چندی 
کانکور، خودکشی کرد. چنین رویدادهایی در 
والیت های دیگر نیز رخ داده  است. آگاهان 
تا  خواسته اند  تحصیالت  وزارت  از  همواره 
باال  را  خود  ظرفیت  مشکل،  این  حل  برای 

ببرد.
از  عالی  تحصیالت  وزارت  همین حال،  در 
صرف  می گوید،  و  زده  حرف  بودجه  کمبود 
تحصیالت  برای  ملی  بودجه ی  درصد   4
ناکام ماندن  عالی اختصاص داده شده است. 
شماری از داوطلبان کانکور با نمرات بلند، از 
چالش های دیگر است و شماری از نمایندگان 

مجلس دیروز از سرپرست وزارت تحصیالت 
در این زمینه وضاحت خواستند.

با  داوطلبان  ناکامی  گفت،  پاسخ  در  بابری 
رشته های  به  را  آنان  معرفی  یا  بلند  نمرات 
نادرست  انتخاب  از  ناشی  توقع،  خالف 
تبدیلی  مورد  در  ادامه  در  او  است.  خودشان 
بسیار  تبدیلی  درخواست  گفت،  دانشجویان 
عدم  شود،  عملی   کار  این  اگر  و  است  زیاد 

توازن در سطح دانشگاه ها  به وجود می آید.
در  تحصیالت،  وزارت  معلومات  اساس  بر 
برای شان  دانشجو   3۷00 حدود  حاضر  حال 
درست  تبدیلی  درخواست  پرونده های 
تبدیلی  برای  که  است  گفتنی  کرده اند. 
دانشجویان دختر یک کمیسیون ویژه توظیف 
شده و این کمیسیون در صورت نیاز، زمینه ی 

تبدیل کردن را برای آنان فراهم می کند.

انتحاری در میان  اطالعات روز: ریاست امنیت ملی کشور اعالم کرد که حمله ی 
معترضان والیت خوست، کار شبکه ی تروریستی حقانی بوده است. شبکه ی حقانی از 
چند سال بدین سو حمالت خونینی را در کابل و شماری از والیت های کشور انجام داده 

است. این شبکه ی تروریستی در فهرست سیاه امریکا نیز قرار دارد.

بر  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  ملی  امنیت  ریاست  ارسالی  خبرنامه ی  در 
انتحاری ای که به تاریخ 13 حمل 1394 در میان  اساس تحقیقات آنان، در حمله ی 
مظاهره کنندگان در شهر خوست انجام شد، گروه تروریستی حقانی دست دارد. در این 

حمله حدود ۲0 تن کشته و ۶3 تن دیگر، به شمول یک عضو مجلس، زخمی شدند.

بر اساس این خبرنامه، فرد انتحاری که شاه غالم داشته به هدایت مستقیم سراج الدین 
حقانی، توسط مولوی عبدالرحمان به شهر خوست انتقال داده شده و به دستور او خود 
را در میان مظاهره کنندگان انفجار داده است. امنیت ملی اطمینان داد، افراد دخیل در 

این قضیه شناسایی شده اند به زودی بازداشت یا از بین برده می شوند.

دو رویداد ترافیکی،
 ۱5 کشته و 3۱ زخمی برجا گذاشتند

امنیت ملی: انتحاری در میان معترضان خوست، کار شبکه ی حقانی بود

بابری: به شکایت های داوطلبان کانکور
 رسیدگی می کنیم 
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