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آزادی مسافران؛
خوشحالیای که تکمیل نشد

سرانجام دیروز  19مسافر از  31مسافر ربودهشده
آزاد شدند .این مسافران بیشتر از دو ماه در چنگ
گروگانگیرانی بودند که آخرش مشخص نشد که بودند.
اما مهمتر از همه اینکه آزادی  19مسافر مردم افغانسان را
خوشحال کرد .دیروز مردم افغانستان خوشحال بودند از
رهایی  19مسافر ،اما همچنان نگران  12مسافر باقیمانده...
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آزادی مسافران؛
خوشحالیای
که تکمیل نشد

هادی صادقی

سرانجام دیروز  19مسافر از  31مسافر ربودهشده آزاد شدند .این
مسافران بیشتر از دو ماه در چنگ گروگانگیرانی بودند که آخرش
مشخص نشد که بودند .اما مهمتر از همه اینکه آزادی  19مسافر
مردم افغانسان را خوشحال کرد .دیروز مردم افغانستان خوشحال
بودند از رهایی  19مسافر ،اما همچنان نگران  12مسافر باقیمانده
در چنگ ربایندگان .رهایی این  19تن در حالی صورت گرفت که
سوالهای بسیاری هنوز بیپاسخ ماندهاند .اما قبل از آن مردم
افغانستان منتظر این اند که  12تن باقیمانده نیز رها شوند و به
آغوش خانوادههایشان بازگردند.
بیشتر از هفتاد روز از وقوع این گروگانگیری گذشت تا  19تن
آنان رها شدند .در این مدت خبرهایی که در مورد گروگانگیران،
گروگانها و اقدامات دولت منتشر شدندُ ،پر بودند از تناقض .در
روزهای اول معاون دوم رییس جمهور به رسانهها اعالم کرد که
بیشتر از  100نفر در روزهای نخست عملیات رهایی این مسافران
کشته شدهاند .چندی بعد رییس جمهور تعداد کشتهشدگان را 69
نفر اعالم کرد .پس از اینکه حکومت اعالم کرد که عملیات
نظامیای را برای رهایی این افراد راهاندازی کرده است ،مدتها
حکومت در مورد سرنوشت مسافران و اقداماتش سکوت کرد.
هرچند که از روزهای اول گروگانگیری تا دیروز ،حرکتهای
مدنی و اعتراضهای مردمی علیه گروگانگیران و کمکاری
حکومت در راستای آزادی این مسافران ،در نقاط مختلف کشور
جریان داشتند؛ اما دولت در این مورد کمتر حرف زد.
دیروز ،پس از آزادی تعدادی از این مسافران ،مقامهای محلی
در ولسوالی جاغوری و والیت غزنی و زابل فقط رهایی آنان را
تأیید کردند و بسیاریها از گفتوگو با رسانهها و دادن جزئیات
این توافق و رهایی ،خودداری کردند .رییس جمهور اولین کسی
بود که نشست خبری برگزار کرد و در این باره به رسانهها چنین
گفت :ما در بدل رهایی این افراد پولی نپرداختهایم و مجرمی را
رها نکردهایم.
این حرفهای رییس جمهور پاسخی بود در مورد نگرانیهای
مردم .مردم همچنان نگران اند که آیا گروگانگیران و تروریستان
از آدمربایی به عنوان یک ابزار برای رسیدن به مقاصد سیاسیشان
به تکرار استفاده نخواهند کرد؟ رییس جمهور در نشست دیروزش
به این نگرانی پاسخ داد.
اما حقیقت مسأله این است :آنچه رییس جمهور گفت ،با آنچه
اتفاق افتاده است ،متفاوت است .رییس شورای والیتی زابل به
رسانهها گفته که دولت در بدل رهایی این مسافران  22کودک و
 6زن خارجی را رها کرده است .حاال فرض کنیم این افراد مجرم
نبودند؛ اما چند پرسش و مسأله وجود دارند:
 -1اگر این افراد مجرم نبودند ،چرا باید آنها را ریاست امنیت ملی
بازداشت و نگهداری میکرد؟ اگر اینها قربانیان برفکوچ بودند،
قانون ًا ادارهی مبارزه با حوادث طبیعی صالحیت انتقال و اکمال و
حمایت آنها را داشت ،نه ریاست امنیت ملی.
 -2اگر این افراد تروریست و مجرم نبودند ،چرا تروریستان و
گروگانگیران راضی شدند که در بدل رهایی آنان  19مسافر را
رها کنند؟
 -3اگر این افراد تروریست نبودند ،چرا نیروهای ریاست امنیت ملی
دوبار به ولسوالی جاغوری برای مذاکره رفتند؟
 -4اگر این افراد تروریست نبودند ،چرا دولت حق مسلم آنان برای
اینکه آزاد باشند و آزادنه زندگی کنند را گرفته بود؟
 -5اگر رهایی این افراد از سوی گروگانگیران بدون کدام معامله
صورت گرفته است ،چرا مذاکرات سه شبانهروز طول کشید و
بعضی نهادهای دولتی سعی داشتند به بهانهی حفظ جان مسافران،
از اطالعرسانی در مورد آنها جلوگیری کنند؟
حاال ،به نظر میرسد برای رهایی این مسافران معاملهای صورت
گرفته است .اما چرا دولت جزئیات معامله را از مردم پنهان
میکند؟ مردم منتظرند بدانند که چگونه تروریستان متقاعد شدند
که مسافران را رها کنند .مردم میخواهند بدانند که آیا باز هم
مسافران بیگناه در نقاط مختلف کشور گروگان گرفته خواهند
شد یا نه؟
آنچه که دولت در این مدت انجام داد و آنچه دیروز گفته شد،
این اطمینان را به مردم نمیدهد که موجی از آدمرباییهای
سازمانیافته در راه نیست و تروریستان از آدمربایی به عنوان یک
گزینه برای رسیدن به مقاصد سیاسیشان استفاده نمیکنند.

رییس جمهور:

برای رهایی ربودهشدهها پولی به ربایندگان ندادهایم
اطالعات روز 19 :تن از  31مسافر
ربودهشده صبح دیروز دوشنبه ( 21ثور) در
ولسوالی جاغوری از چنگ ربایندگان آزاد
شدند .رییس جمهور غنی عصر دیروز در
یک نشست خبری گفت ،برای رهایی این 19
مسافر ربودهشده ،هیچگونه معامله و مبادلهای
صورت نگرفته است .او تأکید کرد که پولی هم
برای رهایی آنان داده نشده است.
اما چندی پیش رییس جمهور اعالم کرده
بود که برای رهایی ربودهشدهها  6میلیون
دالر مصرف شده است .همچنان سرور دانش،
معاون دوم ریاست جمهوری رهایی 19
مسافر ربودهشده را تأیید کرده گفت« :پس

از روزها تحمل اسارت گروگانها و نگرانی
خانوادههای آنان ،اکنون خوشبختانه  ۱۹تن
از  ۳۱نفر ربودهشده بر اثر تالشهای مستمر
و موفقانهی مقامات مسئول و نیروهای امنیتی
کشور آزاد شدهاند».
ظفر شریف ،ولسوالی جاغوری گفته بود که
 19تن از  31مسافر ربودهشده با وساطت
ریشسفیدان آزاد شده و به مرکز این ولسوالی
آورده شدهاند .آقای شریف وضعیت صحی
آزادشدهها را خوب توصیف کرد .او افزود که
تالشها برای رهایی  12مسافر دیگر جریان
دارند.
اما نصیر فقیری ،یک عضو شورای والیتی

غزنی به خبرگزاری بخدی گفته که این
 19تن در بدل  ۱۲زندانی طالب که در بند
حکومت افغانستان بودند ،رها شدهاند.
مردان نقابپوش مسلح در چهارم حوت سال
گذشته  31تن از مسافران هزاره را از مسیر
شاهراه کابل-قندهار در والیت زابل از موترها
پیاده کرده و با خود بردند.
معاون رییس جمهور در بارهی این رویداد
گفت که این ربایندگان تروریست هستند .او
افزود که همهی مقامهای دولتی دست به کار
شدند و زیر فشار افکار عمومی و اعتراضهای
گستردهی مدنی ،کار سختی را انجام دادند.
او در رابطه به اعتراضهای مدنی افزود:

«واقعیت این است که متأسفانه سروصداهای
رسانهای و غوغا بهپاکردن در شبکههای
اجتماعی در برخی از مراحل به پروسهی
آزادسازی ربودهشدهها صدمه زد و این امر را
به تأخیر انداخت .جلب توجه عمومی و ایجاد
بلوا از اهداف اساسی تروریستهاست».
این رویداد آدمربایی ،واکنشهای گستردهای
را در شبکههای اجتماعی ،رسانهها و
محفلهای مدنی به همراه داشت و از چند
هفته بدینسو شماری از فعاالن مدنی دو
خیمهی تحصن را در دو نقطهی شهر کابل
برپا کردند .معترضان حکومت را به بیتوجهی
و سکوت متهم میکردند.

عبداهلل:
ت خورده در ناامیدی به سر میبرد
دشمن شکس 

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت
ی در نشست دیروزی شورای وزیران با اشاره به آزادسازی
مل 
ولسوالی ناوهی والیت غزنی از کنترول شورشیان طالب توسط
نیروهای امنیتی ،گفت که «دشمن شکست خورده در ناامیدی
به سر میبرد».
آقای عبداهلل از تالشهای نیروهای امنیتی تقدیر کرد و گفت،
بعد از این ،قوای مسلح کشور به صورت مستقل و در همکاری
با نیروهای بینالمللی ،مسئولیت دفاعی کشور را به عهده دارند.
آقای عبداهلل گفت ،کمکهای مالی بینالمللی برای نیروهای
امنیتی در درازمت تأمین شده است.
در نشست دیروزی شورای وزیران موضوعاتی چو ن ارائهی
ش امنیتی ،گزارش کمیتهی فرعی اقتصادی شورای وزیران،
گزار 
گزارش بررسی مشکالت و چالشهای امنیتی ،گزارش تقرر

کارکنان خدمات ملکی و بررسی مشکالت پرداخت مالیه به بحث
گرفته شدند.
سرپرست وزارت دفاع در این نشست در مورد عملیاتهای اخیر
ی گفت« :فتح ولسوالی ناوه در غزنی یک دستآورد
نیروهای امنیت 
بزرگ است .جلو حمالت دشمن در قندوز و بدخشان گرفته شده
است و اکنون نیروهای مسلح با حمایت مردم در حال پیشروی
قرار دارند؛ اما متأسفانه در نتیجهی حملهی دشمنان مردم ،بخشی
از ولسوالی جوند در بادغیس به دست دشمن سقوط کرده است،
ولی آمادگیها برای بازپسگیری این ولسوالی شروع شده و به
زودترین فرصت آزاد میگردد».
در همین حال محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی حکومت در
بارهی مشکالت تاجران افغانستان در امارات متحدهی عربی
گفت ،هرچند رسانهها گزارش دادند که برای  600تاجر افغانستان

در امارات مشکل خلق شده؛ اما معلوماتی که ما داریم ،برای
 700تاجر افغانستانی مشکالت ایجاد شده و به این تاجران تا
روز چهارشنبه آینده فرصت داده شده تا این کشور را ترک کنند.
محقق تأکید کرد که هرچه زودتر باید برای حل این مشکل اقدام
شود ،وگرنه رویدادهای اینچنینی پیامدهای منفی در پی دارند.
در این نشستِ شورای وزیران ،معاون وزارت معادن در بارهی
مشکالت و چالشهای امنیتی معادن در افغانستان گزارش داد
و گفت ،این وزارت بررسیهای مشکالت معادن را در چندین
مرحله آغاز کرده است .نخستین مرحلهی این بررسی از شمال
کشور آغاز شده است.
همچنان در این نشست در بارهی ثبت نام مهاجران در پاکستان،
استفاده از کمکهای چین به

توزیع پاسپورت به آنان و چگونگی
افغانستان بحث صورت گرفت.

معترضان در کابل:
با بیتوجهی دولت ،ولسوالیهای دیگر بادغیس نیز سقوط میکنند
اطالعات روز :صدها تن از باشندگان والیت
بادغیس و نمایندگان این والیت در مجلس
نمایندگان در پیوند به افزایش ناامنیها در
این والیت و سقوط ولسوالی جوند به دست
شورشیان طالب ،دست به اعتراض زدند.
معترضان هشدار دادند که اگر مسئوالن و
نیروهای امنیتی در این زمینه اقدام جدی
نکنند ،برخی از ولسوالیهای دیگر این والیت
نیز به دست شورشیان طالب سقوط خواهند
کرد.

این راهپیمایی اعتراضی دیروز (دوشنبه) در
نزدیکی ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت.
شرکتکنندگان این راهپیمایی ،خواستار
برکناری والی و فرمانده پولیس والیت
بادغیس شدند .این معترضان از افزایش
ناامنیها در بادغیس ابراز نگرانی کرده و از
رهبران حکومتی و مسئوالن امنیتی خواستند
تا در این زمینه اقدام جدی کنند.
شماری از نمایندگان مردم بادغیس در مجلس
نمایندگان نیز در این راهپیمای شرکت کرده

بودند .عبدالرحیم ،یکی از نمایندگان مردم
بادغیس در مجلس نمایندگان در این همایش
اعتراضی گفت ،ناامنیها در ولسوالیهای
مقُر ،آب کمری و باال مرغاب افزایش یافته
و ممکن است این ولسوالیها نیز به دست
شورشیان طالب سقوط کنند.
همچنان صفیه ایماق ،عضو دیگر مجلس در
مورد سقوط ولسوالی جوند گفت« :پیش از
این به وزیر داخله و مسئوالن امنیتی اطالع
داده بوديم که طالبان در قریهی گلچین و

خیرخانهی ولسوالی جوند تجمع کردهاند؛ اما
کسی به صدای ما گوش نداد» .خانم ایماق
افزود که معلوماتی به او رسیده که اکنون
 500شورشی مسلح در ولسوالی جوند جابهجا
شدهاند.
این در حالیست که روز شنبه ( 19ثور)
هفتهی جاری شورشیان طالب بر ولسوالی
جوند والیت بادغیس حمله کرده و کنترول
این ولسوالی را به دست گرفتند .طالبان
مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.

مجلس نمایندگان پیمان همکاری میان افغانستان و ترکیه را تأیید کرد
اطالعات روز :مجلس نمایندگان روز گذشته پیمان همکاریهای
استراتژیک و دوستی میان افغانستان و ترکیه را تأیید کرد .همچنان
در نشست دیروزی مجلس نمایندگان طرح قانون مسافرت
شهروندان خارجی نیز تصویب شد.
عبدالقیوم سجادی ،عضو کمیسیون امور بینالمللی مجلس نمایندگان
متن پیمان همکاریهای استراتژیک و دوستی میان افغانستان و
ترکیه را در نشست دیروزی مجلس ارائه کرد .به گفتهی سجادی،
این پیمان در ماه میزان سال گذشته ،از طرف رییس جمهوران دو
کشور امضا شده است.
آقای سجادی گفت ،همکاری در تأمین امنیت ،توسعهی اجتماعی و
اقتصادی ،محیط زیست ،ورزش و جوانان ،تجارت ،زارعت و مالداری،
صنعت ،حملونقل ،توسعهی روستاها ،معارف و مسایل ساینسی از

مواردی اند که در این پیمان شامل شدهاند .او افزود که ظرفیتسازی
در ادارهها و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ،از موضوعات دیگر
این پیمان اند.
در همینحال ،مجلس نمایندگا ن طرح قانون مسافرت و اقامت
شهروندان خارجی در افغانستان را نیز تصویب کرد .به گفتهی آقای
سجادی ،این قانون در هشت فصل و  72ماده تهیه شده و سال
گذشته به مجلس نمایندگان ارسال شده بود .مسایلی چو ن مسافرت
شهروندان خارجی ،شرایط مسافرت و برخورد با این شهروندان در
این قانون آمدهاند.
آقای سجادی افزود که به اساس مادهی هفدهم این قانون ،هر
شهروند افغانستان که دارای تابعیت دوگانه میباشد و در پاسپورت
دومی آنها محل تولدشان افغانستان نوشته شده باشد ،در زمان

داخلشدن به افغانستان نیاز به ویزا ندارد.
از سویی هم ،دکتر عبدالبصیر انور ،وزیر عدلیهی افغانستان طرح
قانون حفاظت از از نباتات و قرنطین را برای تأیید به مجلس
نمایندگان ارائه کرد .وزیر عدلیه گفت ،قانون حفاظت از نباتات وجود
دارد ،اما پاسخگوی نیازمندیها نیست؛ زیرا افغانستان عضو سازمان
تجارت جهانی شده است.
به گفتهی او ،این طرح به منظور بهبود نباتات ،محیط زیست ،خدمات
قرنطینی نباتی ،جلوگیری از آفات نباتی ،فراهمآوری تجهیزات الزم
زراعتى ،بهبود معیشت متداوم و رعایت میثاقهای بینالمللی آماده
شده است .آقای انور گفت که با نهايىشدن اين طرح ،اشخاص
حقيقى و حقوقی مىتوانند در بخش توليد و صادرات نباتات با گرفتن
جواز از ادارههاى مربوط ،فعاليت داشته باشند.

نخستوزیر پاکستان به کابل میآید
اطالعات روز :نواز شریف ،نخستوزیر
ی امروز وارد کابل
پاکستان در یک سفر رسم 
ف در رأس یک هیأت
میشود .آقای شری 
بلندپای ه به منظور تالش برای دستیابی به
صلح پایدار منطقهای به کابل میآید .گفته
میشود که شریف میخواهد از روند صلح
افغانستان حمایت کند.
سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامهای
اعالم کرد که نخستوزیر پاکستان به دعوت

محمداشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان
برای گفتوگوهای بیشتر در زمینهی صلح
وارد کابل میشود.
در خبرنامه آمده است که بازدید نخستوزیر
پاکستان از افغانستان باعث تقویت بیشتر
روابط دوجانبه و دستیابی به صلح منطقهای
خواهد شد .به نقل از این خبرنامه ،قرار است
نخستوزیر پاکستان در این سفرش با رییس
جمهور و رییس اجرایی حکومت دیدار داشته

باشد.
همچنان در خبرنامه آمده است که در این سفر
سرتاج عزيز مشاور ارشد نخستوزير پاکستان،
جنرال راحیل شریف رییس ستاد ارتش ،سيد
طارق فاطمى مشاور خصوصى امور خارجى و
اعزازاحمد چودرى سخنگوى وزارت خارجهی
پاکستان آقای شریف را همراهی میکنند.
این در حالیست که بعد از تشکیل حکومت
وحدت ملی ،مقامهای سیاسی ،نظامی و

اطالعاتی پاکستان سفرهای پیهمی به
افغانستان داشتهاند .همچنان رییس جمهور
غنی در ماههای اول کاری خود به پاکستان
سفر کرد و هدف از آن جلب کمک پاکستان
در روند صلح افغانستان بود .آصف علی زرداری،
رییس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه (17
ثور) در سفرش به کابل گفت ،فصل تازهای در
روابط دو کشور باز شده و امیدوار است که این
روابط بیشتر گسترش یابند.

افسانهسازی داعش
در افغانستان
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خبرنگار ناراضی

ایاالت متحده ،بیخیال تعهداتش ،تصمیم دارد برای تأمین منافع جیوپلیتیکیاش،
در افغانستان بیشتر بماند
منبع :الجزیره

نویسنده :ایمل فیضی

سه شنبه
 22ثور
1394
سال چهارم
شماره 835

هادی دریابی

برگردان :حمید مهدوی

نسخهی یونانی

اینروزها افغانستان میزان بیپیشینهای از افزایش خشونت
و جنگ مسلحانه توسط طالبان و جنگجویان خارجی را
تجربه میکند؛ چیزی که ثبات و امنیت شکنندهی کشور
را شکنندهتر ساخته است .حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی
افغانستان در هفتهی جاری هشدار داد که افغانستان با
«تهدیدات جدی امنیتی» از سوی گروههای تروریستی
ی چون القاعده ،داعش ،لشکر طیبه ،جنبش اسالمی
خارج 
ازبکستان ،جنبش اسالمی ترکستان شرقی و انصاراهلل
تاجیکستان مواجه است .اتمر همچنان گفت که دولت
اسالمی (داعش) به دنبال «دستیابی به بازار مواد مخدر در
افغانستان» است تا فعالیتهایش را تأمین مالی کرده و به
آسیای مرکزی نفوذ کند.
وخیمشدن شدید وضعیت امنیتی و حالت و ماهیت کنونی
جنگ مسلحانه در افغانستان ،بدون شک زمینه را برای
ایاالت متحده فراهم میکند تا به حضور نظامی و جنگ
ناتمام این کشور در افغانستان پس از  2017ادامه دهد.
به درازا کشیدن حضور ایاالت متحده
از دید کابل ،حمایت مالی ایاالت متحده از نیروهای ملی
امنیتی افغانستان و ناامنی فزاینده و میزان تهدید از سوی
«گروههای تروریستی خارجی» مانند داعش ،عوامل اصلی
پشت ضرورت حضور دوامدار ارتش ایاالت متحده در
افغانستان اند.
از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان تاکنون،
رییس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامهای ارشد پیوسته از
واشنگتن خواسته اند تا در زمینهی خروج نیروهای ایاالت
متحده از افغانستان« ،انعطافپذیرتر» باشد .اتمر اخیرا گفت
که «افغانستان از پیمان امنیتی راضی است»؛ توافق نامهای
که با ایاالت متحده امضا شده است .استداللی که در
دفاع از پیمان دوجانبهی امنیتی بیشترین طرفدار را دارد،
همانگونه که این مقام ارشد افغانستان در گفتههایش آن را
میرساند ،اینست که «ایاالت متحده روزانه  12میلیون دالر
را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهد داد»؛
یعنی  4میلیارد دالر کمک در یک سال.
با اینحال ،این امر یک حالت یک وابستگی کامل را به
وجود میآورد .ایاالت متحده قصدا نخواسته است نیروهای
ملی امنیتی افغانستان را با اسلحهی مدرن مجهز سازد.
رییس جمهور افغانستان و مشاور امنیت ملی اش به داستان
سراییهای شان در مورد تهدید فزایندهی «تروریسم
بینالمللی» ،بهویژه حضور داعش در افغانستان ،چسپیدهاند.
اما در افغانستان ،آیا داعش یک افسانه است یا واقعیت؟
افسانه یا واقعیت؟
غنی در چند مورد ،هم به مخاطبان داخلی و هم در سطح

بینالمللی ،گفته است که داعش بدتر از القاعده و تهدید
جدیای برای افغانستان است .غنی در سخنرانی اخیرش
در گردهم آیی رهبران سیاسی و مذهبی کشور گفت که
«تروریسم بینالمللی میخواهد افغانستان را از داشتن
یک آیندهی پایدار بازدارد و تالش میکند در نظام دولت
در منطقه و جهان اخالل ایجاد کند» .اینگونه اظهار
نظر در مورد تشدید ناامنی در کشور از سوی رهبری
حکومت وحدت ملی برای افکار عمومی ،هم در داخل
افغانستان و هم در غرب ،هشداردهنده است .از سوی
دیگر ،باوجود اظهارات حکومت ایاالت متحده در مورد
ختم مأموریت جنگی این کشور در افغانستان ،نیروهای
امریکایی به انجام مأموریتهای منظم شان علیه طالبان
و دیگر گروههای تروریستیای که گفته میشود تهدیدی
علیه نیروهای امریکایی و حکومت افغانستان هستند،
ادامه دادهاند .جتها و بمب اندازهای ایاالت متحده
نیروهای ملی امنیتی افغانستان را در مأموریتهای
جنگی شان کمک میکنند .عملیاتهای نظامی جاری
در والیت قندوز یک مثال خوب آنست .از ماه جنوری
بدینسو ،حمالت هوایی و طیارههای بدون سرنشین و
همچنان عملیاتها توسط نیروهای ویژه به عنوان بخشی
از مأموریت مبارزه با تروریسم به رهبری امریکا که به
«نگهبان آزادی» در افغانستان شهرت دارد ،بیشتر شده
است.
افزون بر آن ،ایاالت متحده و متحد ناتویش در مورد
تاریخ ختم قابل قبول مأموریت جاری شان در افغانستان
تصمیم نگرفتهاند .اهداف گستردهی حضور نظامی خارجی
به رهبری امریکا در افغانستان« ،ثبات ،مبارزه با تروریسم،
آموزش نیروهای ملی امنیتی افغانستان ،حفاظت مردم و
کشور از حمالت خارجی» و ...را در بردارد.
استراتژی نظامی فعلی
به نظر نمیرسد که هیچ کدام از اهداف باالی ایاالت
متحده و ناتو در افغانستان با استراتژی کنونی نظامی
دست یافتنی باشند .با درنظرداشت  9800نیرو و دهها
هزار قراردادی ارتش ،مأموریت نظامی امریکا در
افغانستان در سالهای آینده جنگی خواهد بود که پایان
مشخص ندارد .در واقع این مأموریت بسیار وسیعتر و
فراتر از گستره و ماهیتی است که در پیمان دوجانبهی
امنیتی میان کابل و واشنگتن در مورد آن توافق شد.
تشدید سریع ناامنی که عامل آن گروههای پیشین و
جدید تروریستی در افغانستان هستند و پیامهای سیاسی
هشداردهندهی رهبری کنونی افغانستان زمینه را برای
عزم ایاالت متحده مبنی بر ماندن این کشور در افغانستان

از دید کابل ،حمایت مالی ایاالت
متحده از نیروهای ملی امنیتی
افغانستان و ناامنی فزاینده و
میزان تهدید از سوی «گروههای
تروریستی خارجی» مانند داعش،
عوامل اصلی پشت ضرورت حضور
دوامدار ارتش ایاالت متحده در
افغانستان اند.
از زمان روی کار آمدن حکومت
جدید در افغانستان تاکنون ،رییس
جمهور اشرف غنی و دیگر مقامهای
ارشد پیوسته از واشنگتن خواسته
اند تا در زمینهی خروج نیروهای
ایاالت متحده از افغانستان،
«انعطافپذیرتر» باشد .اتمر اخیرا
گفت که «افغانستان از پیمان امنیتی
راضی است»؛ توافق نامهای که
با ایاالت متحده امضا شده است.
استداللی که در دفاع از پیمان
دوجانبهی امنیتی بیشترین طرفدار
را دارد ،همانگونه که این مقام ارشد
افغانستان در گفتههایش آن را
میرساند ،اینست که «ایاالت متحده
روزانه  12میلیون دالر را در اختیار
نیروهای امنیتی افغانستان قرار
خواهد داد»؛ یعنی  4میلیارد دالر
کمک در یک سال.
با اینحال ،این امر یک حالت یک
وابستگی کامل را به وجود میآورد.
ایاالت متحده قصدا نخواسته است
نیروهای ملی امنیتی افغانستان را با
اسلحهی مدرن مجهز سازد.

برای تامین منافع جیوپلیتیکی خودش فراهم میکند .اما
حکومت وحدت ملی افغانستان باید در این زمینه به یک
اجماع سراسری در کشور نایل آید.
نمایندگان مجلس افغانستان همین اکنون در مجلس و
در مناظرههای تلویزیونی بحثهای داغی دارند و پیمان
امنیتی با ایاالت متحده را مورد انتقاد قرار میدهند و از
حکومت افغانستان میخواهند در مورد این پیمان «تجدید
نظر کرده و آن را دوباره بررسی کند» .آنها تاکید میکنند
که داعش یک نیروی بومی در افغانستان نیست؛ بلکه «یک
پروژه استخباراتی» است .اگر حکومت ایاالت متحده ماندن
طوالنیتر این کشور را در افغانستان پیش بینی میکند ،باید
برای پایان دادن به سوء ظن فزاینده در مورد اهدافش در
افغانستان و در میان افغانها راهی بیابد .افغانها با تمدید
حضور نظامی امریکا در افغانستان مخالفت نخواهند کرد؛
اما صرف تا زمانی که این حضور برای آنها صلح و ثبات
بیاورد.

 -1اگر شما والی پکتیکا هستید و گفتهاید که شورای امنیت ملی به
خانوادههای داعش دالر کمک کرده ،نگران نباشید .گور خود را کندهاید .گور
خود را کندن که نگرانی ندارد؛ خیلی که اعصاب آدم خراب شود ،آدم پس
گور کنده را از خاک پر کند و با دو پای خاکش را خوب تخته کند .والسالم.
اما اگر حکومت گوری را که شما برای خود کندهاید ،مورد تأیید قرار داد،
وضع خراب میشود .در چنین حالتی ،به جای اینکه یک دفعه بگویید منظور
من از شورای امنیت ملی ،چیزی دیگریست و خدای نکرده این شورای
امنیت ملی که فع ً
ال وجود دارد ،نیست ،بهتر است از طرف صبح بگویید
که کدام کمیسیون حقیقتیاب؟ این کمیسیون به کجا رفته؟ مخصوص ًا اگر
ادعا این باشد که دالرهای مذکور به ولسوالی برمل فرستاده شده و این
ولسوالی تقریب ًا به صورت کامل در کنترول طالبان است .از طرف چاشت
ادعا کنید که من خواهش میکنم لطف ًا هیأت واقعی را بفرستید تا در مورد
دالرهای کمکشده تحقیق کند .اگر کسی به حرف شما توجه نکرد ،زیاد
در غمش نباشید .راحت بروید نماز ظهر خود را به جا بیاورید .سپس صبر
کنید و حرفی نزنید .کوشش کنید چند ترموس چای را تا وقت نماز عصر
نوش جان کنید .بعد از نماز عصر ،طی یک تماس تیلفونی ،به هر قدری که
تماس شفاف باشد ،بهتر است به رسانهها بگویید که برمل همین اکنون به
بازار اسلحهفروشی تبدیل شده است .جزئیات ندهید .فقط بگویید که هر نوع
سالح در آن یافت میشود ،حتا انتحاریای فروشی در این بازار وجود دارد.
 -2این قلم مخصوص تروریستان است .بنا ًء اگر شما تروریست نیستید،
لطف ًا نخوانید .مدتی است که رفیق ،برادر ،خواهر ،پدر یا پسرتان به جرم
فعالیتهای تروریستی در قید نیروهای امنیتی اند .آنها میخواستند جشن
دود و جسد در کابل راه بیاندازند؛ اما نیروهای امنیتی اجازه ندادند و آنها
را اسیر کردند .شما هم هر چه تالش کردید ،نتوانستید که آزادشان کنید.
کوشش کنید به زابل بروید .یک مدت همراه کالنهای زابل نشست و
برخاست کرده و خوب رفیق شوید .سپس یک روز (اگر جمعه باشد بهتر
است) سر سرک رفته و چند مسافر را گروگان بگیرید .به دولت خبر بدهید
و از کالنهای زابل تقاضا کنید که شما را کمک کنند .از دولت بخواهید که
یا مجرمان زندانی که همانا اسیران ما باشند را رها کنید ،یا ما این اسیران
شما را که هیچ گناهی ندارند ،خواهیم کشت .اگر حوصلهی حساب و کتاب
داشتید ،از دولت پول نقد هم طلب کنید .اگر شما تروریست نیستید و این قلم
را خواندید ،حیرانم که چه بگویم؟ چرا اخالق را مراعات نمیکنید؟!
 -3با خود فکر میکنید که سیاستمدار شدهاید ،اما مطمئن نیستید .عالوه بر
اینکه شما مطمئن نیستید ،داکتران کابل هم نمیفهمند که شما سیاستمدار
شدهاید یا نه؟ حیران ماندهاید که چه کار کنید .دیگر نیازی به داکتر نیست،
حتا اگر از هندوستان آمده باشد و روزهای پنجشنبه در خدمت خانوادههای
عزیز قرار داشته باشد .کافی است یکبار پیش خود فکر کنید که چرا امارات
متحدهی عربی کارگران افغان را از کشور خود اخراج میکند؟ اگر مشکل
را در سیاست خارجی این کشور ،یعنی همچشمی عرب جماعت با ایران
یافتید ،مطمئن باشید که این افغانهای اخراجشده ،چوب مذهب خویش را
میخورند .آنها را فقط به این دلیل اخراج میکنند که مذهب مشترک با
ایران دارند .در این صورت ،شما هنوز سیاستمدار نشدهاید .خدای خود را
شکر کنید که هنوز سالمید .اما اگر فکر کردید که کارگران افغانی در این
کشور مشکل حقوقی دارند و به خاطر مشکالت حقوقی از این کشور اخراج
میشوند ،تشویشتان بهجاست .شما سیاستمدار شدهاید و بهتر است هرچه
عاجل به یک شفاخانهی معتبر و مجهز بروید و خود را تداوی کنید.
 -4جمع و تفریقتان خراب شده؟ میدانید کل نفوس ولسوالی برمل والیت
پکتیکا چقدر است؟ چیزی در حدود سی هزار نفر .میدانید کل مهاجران
پاکستانی در این ولسوالی چند نفرند؟ خیلی که زیاد باشند ،یک هزار نفر!
حاال مجموع نفوس این ولسوالی و مهاجران پاکستانی چند میشود؟ چیزی
در حدود  110هزار نفر! شما باید چقدر پول این مردم کمک کنید؟ نمیدانم!
 200هزار دالر بس است؟ شما چه فکر میکنید؟ من که مطمئنم اینجا
کاسهای زیر نیمکاسه نه ،بلکه چندین کاسه زیر یک نیمکاسه است .به هر
صورت...
 -5اگر باران میبارد و اگر باد میوزد ،برق شما میرود .مشکل اینجاست
که شما سراغ برقی محلتان نرفتهاید .از او احوال بگیرید؛ یا نیاز به دلجویی
دارد ،یا هنوز فکر میکند که اختیار قطع و وصلنمودن برق خانههای شما
به دست اوست .در هردو صورت ،یک برخورد جدی ،او را برای مدتی آدم
میکند .اگر نشد ،همانگونه که راههای رسیدن به خدا زیادند ،راههای
رسیدن به برق هم زیادند .حتا شنیده میشود که مدیران شرکت برشنا به
مردم قول داده که با برقیهای متخلف طبق قانون برخورد کرده و نگذارند
که طبق میل خود برق را قطع و وصل کنند .راست و دروغش به خدا معلوم
است و به مدیران برشنا!
 -6اگر کدام تکلیف دیگری میبینید ،به من بگویید که نسخه بپیچم!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

دولت اسالمی و صفبندیهای
گروههای جهادی درخراسان
تعادل نازک و شکنندهی جبنشهای جهادی و شورشیان در داخل افغانستان در
آستانهی تحول است
نویسندگان :حکمتالله اعظمی وجیمز ویر

منبعTHE DIPLOMAT:

برگردان:جواد زاولستانی

بخش دوازدهم

قرن هجدهم :آمازونهای نویسنده4 -
ولستانکرافت تنها چند روز را در مدرسهای در
یورکشایر گذراند؛ اما در واقع او تنها آموزگار
خودش بود .البته همسایگی با یک مرد مذهبی
که کتابهایش را به او امانت میداد هم در فرایند
آموزش او تأثیر مهمی داشت .او این کتابها را با
دقت و اشتیاق زیادی میخواند و به خود اجازهی
انجام هیچ کاری «تنها با هدف سرگرمی» نمیداد،
حتا خواندن شعر ،بلکه تالش میکرد به جای آن
«متمرکز بر کارها و متونی باشد که شعور و منطق
انسان را خطاب قرار میدادند».
او نیز مانند بسیاری از دختران دیگر در آن دوران
که تنها آموزش اندکی دیده بودند ،با چالشهای
بسیاری برای یافتن راهی برای کسب درآمد مواجه
شد .در  19سالگی ،او شغلی در شهر باث به عنوان
پرستار زنی سالخورده آغاز کرد و مدتی بعد برای
پرستاری از مادر در حال مرگش به خانه بازگشت.
پس از آن ،از طریق کارهایی مثل سوزندوزی و
قالببافی درآمد اندکی به دست میآورد .او همراه
با خواهرانش و نزدیکترین دوستش ،فانی بالد،
مدرسهای را در شمال لندن تأسیس کرد که خیلی
زود با شکست روبهرو شد که البته با توجه به اینکه
هیچکدام آنها تجربه و آموزش مناسبی نداشتند،
قابل پیشبینی بود .با این وجود ،تجربهی تأسیس
مدرسه باعث شد که او بتواند دوستانی را میان
گروهی از روشنفکران دگراندیش که در این منطقه
زندگی میکردند ،بیابد .فانی خیلی زود ازدواج کرد
و با همسرش به پرتگال رفت .در  1785هنگامی
فانی که ماههای آخر بارداریاش را میگذراند،
ولستانکرافت برای دیدارش به لیزبون رفت؛ اما بعد
از اینکه دوستش را سر زایمان فرزندش از دست
داد ،دچار شوک عاطفی عمیقی شد .در ،1789
او برای مدت کوتاهی به عنوان معلم خانگی برای
خانوادهی کینگزبرو ،از اشرافیان ایرلند ،کار کرد.
این دوران برای او که منتقد شیوهی زندگی آنها و
متنفر از صاحب خانه بود ،به دشواری و با احساس
سرخوردگی گذشت .ولستانکرافت به خانه بازگشت
تا از خواهرش که بعد از زایمان دچار وضعیت
جسمانی بدی بود ،پرستاری کند.
در اوایل سی سالگی ،پیشنهاد جوزف جانسون،
یک ناشر رادیکال ،در مورد چاپ نوشتههاییش
در نشریهی «بررسی تحلیلی» ،ولستانکرافت را از
افسردگی ویرانکنندهای که او را زمینگیر کرده بود،
نجات داد .او به طور منظم برای این نشریه ترجمه
و مقالههای انتقادی و تحلیلی مینوشت .روشن
است که دانش و آگاهی او تنها از طریق خودآموزی
و مطالعه و نویسندگی به طور منظم حاصل شده
بود .افزون بر این ،کارش در نشریه و دوستی با
حلقهی روشنفکران رادیکالی که از طریق جانسون
با آنها آشنا شده بود ،اعتماد بهنفس او به عنوان
یک نویسنده را شکل دادند .او نخستین کتابش،
«اندیشههایی در آموزش دختران» ،را در 1787
منتشر کرد .این کتاب یکی از مهمترین استداللها

در زمینهی ضرورت مسئلهی دادن فرصتی برای
پرورش استعدادهای خدادادی دختران را مطرح
میکند .با اینحال ،قدرت و تأثیرگذاری اصلی کتاب
ناشی از جریان پنهانی از احساسات و تجربیات
شخصی خود ولستانکرافت است که به نیاز اساسی
دختران به آموزش و دشواریهایی که آنها برای
دسترسی به آموزشی مناسب با آن روبهرو بودند،
اشاره میکند .مسئلهی مورد توجه دیگر در این
کتاب ،نگاه تحقیرآمیز او به زندگی پوچ و تجملی
اکثر زنان اشرافی در آن زمان است .بعد از مدتی
کوتاه ،کتاب «ماری ،یک افسانه» منتشر شد که
با تمام سادگیاش ،به عنوان داستانی قابل توجه و
تأثیرگذار در بارهی چگونگی رشد و پرورش دختران
در جامعهای که چشمانداز محدود و حمایت اندکی
به آنها ارائه میکرد ،باقی مانده است .ماری،
با هوش فراوان و سرشار از «احساسات» ،برای
تحقق آرزوها و خواستههایش در جامعهای که
به او فرصتهای اندکی میدهد ،تالش میکند.
(عنوان هر دو کتابش« ،ماری ،یک افسانه» و
کتاب ناتمام «ماریا ،یا زن اشتباهی» ،بدون شک
نشاندهندهی این هستند که این داستانها ریشه
در زندگی و تجربیات شخصی خودش دارند).
ولستانکرافت وجود بعضی تناقضات احساسی
فریبنده را تأیید کرده و آغاز به تحلیل و بررسی
آنها میکند .قهرمان او بهشدت علیه نفوذ و تسلط
و خشونت مردانه اعتراض میکند؛ با اینحال،
رویای داشتن عشق پدرانه و حمایتکنندهای
میبیند؛ او هم دلش برای مادر قربانیشدهاش
میسوزد و هم سرشار از خشم است .زن سالمند
در این داستان ،به عنوان یک آدم تنبل به تصویر
کشیده شده است که وقتش را با خواندن رمانهای
احساسی هدر میدهد و در آن صحنههای عشقی
زندگی میکند .در پایان ،بعد از یکسری شکست،
ماری تصمیم میگیرد تا برای دیگران زندگی
کند ،یک زن وظیفهشناس با خصلتهای «زنانه»
باشد ،که زندگیاش ،متأسفانه ،بازتابی از زندگی
مادرش است .ولستانکرافت ممکن است توانایی
پرورش کامل شخصیتهایش را نداشته و کتابش
خوانندگان زیادی نداشته باشد؛ اما این کتاب
تالش آشکارکننده و مهمی برای بررسی بخشی از
وضعیتهای دشواری که او شخصاً با آن مقابل
شده است ،باقی میماند.
در  1790ولستانکرافت احساس میکند اعتماد
بهنفس کافی برای واردشدن به عرصهی سیاست
پیدا کرده است .رسالهی «استیفای حقوق مردان»
او حملهای شدید -گاهی به شکلی ناخوشایند
شخصی -بر کتاب ادموند بورک محافظهکار،
«بازتابی بر انقالب فرانسه» ،است .او بورک را
متهم به داشتن برخورد احساسی بیش از حد و در
واقع نوعی از «زنانگی تحریفشده» میکند و او را
با «ملکهی زیبایی» که با بیتابی برای تحسینشدن
انتظار میکشد ،مقایسه میکند :او یک خیالپرداز
است ،نه یک متفکر جدی.

بخش نخست
به نظر میرسد که مناسبات طالبان و دولت اسالمی
(داعش) تأثیرگذارترین عامل در آیندهی جنبشهای
جهادی خشونتورز در افغانستان و پاکستان است .با
اینحال ،تا کنون طالبان خود را در یک موقعیت دشوار
احساس میکنند ،نه از گروه دولت اسالمی استقبال
کرده و نه در برابر آن ایستاده است .دولت اسالمی
برای طالبان یک تهدید استراتژیک و به صورت بالقوه،
یک تهدید وجودی است؛ هردو گروه عین افراد را
سربازگیری میکنند .اما رهبری طالبان به خاطر
تشابه ایدیولوژیکی و اهداف سیاسی و داشتن دشمن
مشترک ،از موضعگرفتن در برابر گروه دولت اسالمی
ابا ورزیده است .همزمان با داخلشدن طالبان به روند
ترس
صلح با حکومت افغانستان ،احتمال دارد سایهی ِ
از دستدادن حامیان تندروتر و جنایتکار و پیوستن
آنان به دولت اسالمی بر روند گفتوگوها سنگینی کند.
با آنکه نگرانیها در بارهی نفوذ رو به افزایش گروه
دولت اسالمی در افغانستان افزایش مییابند ،اما
تعیین گسترهی حضور آنان در افغانستان همچنان
دشوار است .رییس جمهور افغانستان ،اشرف غنی ،در
جریان دیدارش از ایاالت متحده در ماه مارچ 2015
هشدار داد که دولت اسالمی برای افغانستان و منطقه
«تهدید هولناک» است .یک ماه بعد ،غنی مسئولیت
حملهی مرگبار بر شهر جالل آباد را به دوش گروه
دولت اسالمی انداخت .فرستادهی سرمنشی ملل متحد
در افغانستان ،نیکوالس هیسم ،در شورای امنیت ملل
متحد تأیید کرده که داعش در افغانستان برای خود
جای پا پیدا کرده است .فرستادهی خاص روسیه در
کابل ،ضمیر کابلوف ،ادعا میکند که گروه دولت
اسالمی در افغانستان چهار اردوگاه آموزشی تأسیس
کرده است .اما کسانی هم هستند که این ادعاها را
رد میکنند .هم حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین و
هم رییس استخبارات او ،امراهلل صالح ،نگرانیها در
بارهی گروه دولت اسالمی در افغانستان را «تبلیغات
رسانهای» و «جنگ روانی» میدانند و میگویند که
شرایط افغانستان ،دستکم تا کنون ،برای حضور مؤث ِر
گروه دولت اسالمی مساعد نیست.
در اوایل ماه سپتامبر  2014گزارش داده شد که
برگههای تبلیغاتی گروه دولت اسالمی در پشاور
پاکستان و مناطق همجوار آن در افغانستان توزیع شده
و در آن از مردم خواسته شده که به این گروه و خلیفهی
خودخواندهی آن ،ابوبکر البغدادی ،بیعت کنند .حضور
سازمان یافتهتر این گروه چند هفته بعد زمانی احساس
شد که شش تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان و
چند تن از اعضای طالبان افغانستان بیعتشان را به این
گروه اعالن کردند .در ماه جنوری  ،2015رهبری گروه
دولت اسالمی ،افغانستان و پاکستان را بخشی از ایالت
خراسان خالفت خود اعالن کرد و حافظ سعید خان را
والی خراسان و یکی از فرماندهان مشهور طالبان به نام

یکی این است که ایاالت متحده با
گروه دولت اسالمی مدارا میکند
و به صورت عموم ،بنیادگرایی
اسالمی را به خاطر تضعیف چین،
ایران و روسیه در منطقه تقویت
میکند .توضیح دومی به حمایت
پاکستان از گروه دولت اسالمی
به مثابه یک استراتژی جدید
در افغانستان اشاره دارد ،چون
اکنون این کشور نفوذش را بر
طالبان افغانستان از دست داده
است .در نگاه سوم ،حکومت
افغانستان برای ایجاد جنگ و
نزاع در درون طالبان از این گروه
حمایت میکند.
عبدالرووف خادم را معاون او گماشت.
به نظر میرسد که چند هفته بعد ،کشتهشدن خادم
بر اثر یک حملهی هوایی ناتو کمترین تأثیر را بر این
گروه داشته است .گزارشهای وارد شدن گروه گروه
جنگجویان خارجی -قسما به دلیل عملیات ارتش
پاکستان در مناطق قبالی -و نیز ربودن مسافران هزاره
و حملهی انتحاری در جاللآباد ،همه نشان میدهند که
نفوذ دولت اسالمی در چشمانداز امنیتی افغانستان در
حال افزایش است ،حتا اگر ماهیت حضور آنان مبهم
باشد.
تیوریهای توطئه و تشویشهای عمومی
دولت اسالمی به عنوان یک سازمان تروریستی خشن
و بیرحم و با امکانات دیجیتالی و مالی فراوان مشهور
است؛ پندار حضور دولت اسالمی در افغانستان شاید
به اندازهی واقعیت مهم باشد .مصاحبههای رسمی و
بحثهای غیررسمی نشان میدهند که در بارهی نفوذ
آنان به داخل افغانستان سه تفسیر مشهور وجود دارد.
یکی این است که ایاالت متحده با گروه دولت اسالمی
مدارا میکند و به صورت عموم ،بنیادگرایی اسالمی را
به خاطر تضعیف چین ،ایران و روسیه در منطقه تقویت
میکند .توضیح دومی به حمایت پاکستان از گروه دولت
اسالمی به مثابه یک استراتژی جدید در افغانستان
اشاره دارد ،چون اکنون این کشور نفوذش را بر طالبان
افغانستان از دست داده است .در نگاه سوم ،حکومت
افغانستان برای ایجاد جنگ و نزاع در درون طالبان از
این گروه حمایت میکند.
در حالیکه همهی تفسیرها مبهم و در ماهیت خود،
توطئهآمیز اند ،ظهور گروه دولت اسالمی تشویشها و
حدس و گمانهای زیادی را موجب شده است .برای
مثال ،رییس پولیس والیت هلمند ادعا کرد که اسنادی
در دست دارد که نشان میدهند که طالبان افغانستان و

گروه دولت اسالمی در برابر هم جهاد اعالن کردهاند.
طالبان فورا با نکوهش این ادعا ،آن را بیاساس خواند.
اما تا کنون این گروه به شکل سوالبرانگیزی در بارهی
موضع سازمانی خود در برابر گروه دولت اسالمی
خاموش مانده است.
آیندهی مناسبات طالبان-داعش در افغانستان
تفاوتهای بزرگ ایدیولوژیکی بین این دو گروه
وجود دارد .طالبان افغانستان عمدتا پیرو اسال ِم مکتب
(دارالعلوم) دیوبند در جنوب آسیا هستند ،در حالیکه،
گروه دولت اسالمی پیرو شکل سختگیر و متعصب
اسال ِم سلفی-تکفیری هستند که از عربستان سعودی
ریشه میگیرد .رهبران هردو گروه ،هم مال عمر مجاهد
و هم ابوبکر البغدادی ،ادعای باالترین صالحیت و
رهبری معنوی/مذهبی در اسالم را دارند .با این حال،
البغدادی که جوانتر است از مال عمر انتظار دارد که
به او تسلیم شود و طالبان نیز در صفوف گروه دولت
اسالمی جذب شوند .اهداف طالبان عمدتا محدود به
افغانستان است ،در حالی که گروه دولت اسالمی به
دنبال برپایی خالفت در سراسر جهان اسالم است.
هردو گروه ،سازمانهای جهادی قدرتمند و خشن
هستند .هردو گروه منافع و دشمنان مشترک دارند.
صعود سریع گروه دولت اسالمی در صحنهی جهاد
جهانی طالبان را آسیبپذیر ساخته است .احتمال دارد
که طالبان افراد ،درآمد و نفوذش را به این گروه که
خشنتر و بلندپروازتر است ،ببازد .اگر طالبان مستقیما
با گروه دولت اسالمی وارد تقابل میشد ،مشروعیت
جهاد طالبان را تضعیف میکرد و آنان را تشنهی
قدرت و منافع شخصی نشان میداد .در عین زمان،
تفاوتهای ایدیولوژیکی بین این دو سازمان ،احتماال
برای جنگجویان عادی این دو گروه چندان معنا ندارد.
رهبری هردو گروه باید کنترلشان را بر منابع مالی
عظیم حفظ کنند و آن را گسترش دهند تا بتوانند برای
گسترش نفوذشان سربازگیری کنند .احتماال گروه دولت
اسالمی به درآمد عظیم تریاک افغانستان چشم دوخته
است تا به توسل آن پیوندشان را با بازارهای جهانی
قویتر سازد.
دالیل افزایش شورشگری در افغانستان هیچ ربطی به
گروه دولت اسالمی ندارد .با کاهش سربازان خارجی
و کاهش کمک پولی ،منبع درآمد بسیاری از افراد
میانهی طالبان خشکیده و رقابتها را بر سر کنترل
منابع درآمد افزایش داده است .آنعده از اعضای طالبان
که از فرمانهای معمو ًال سختگیرانهی رهبری طالبان
خسته شدهاند ،شاید پیوستن به گروه دولت اسالمی را
به مثابه فرصتی برای تجدید نیرو برای دست یافتن به
منافع بزرگتر ببینند.
در عین زمان ،رهبری طالبان درک میکند که روند
صلح به ویژه با ابقای حضور سربازان ایاالت متحده در
افغانستان ،شورشیان ایدیولوژیکی بیشتری را به دامن
گروه دولت اسالمی پرتاب خواهد کرد.
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توانمندسازی مادران،
تأثیر مستقیم بر آیندهی افغانستان دارد
در جریان ماه روان ما در تعداد زیادی از
کشورها ،در سراسر جهان ،روز مادر را
تجلیل میکنیم .در این مناسبت ،ما زنان
را گرامی میداریم؛ زنانی که در زندگی
ما نقش مستقیم داشتند و زنان سراسر
جهان ،آنهایی که مادرند و مادرکالن و نیز
آنهایی که در نقش مادران خدمت میکنند.
امروز و در تمام روزها ،ما سپاسگزار
زنانی هستیم که توانایی و انعطافپذیری
آنها باعث یکجابودن خانوادهها و جوامع
ما شده است.
روز مادر فرصتیست برای انعکاس
چالشهای صحیای که مادران با آن مواجه
اند؛ چالشهایی که در بیشتر کشورها زنان
به دلیل آن نمیتوانند صحت و سالمت
خود را حفظ کنند ،نوزاد سالم و صحتمند

به دنیا بیاورند ،یا از دوام زندگی کودکشان
پس از پنج سالگی ،مطمئن باشند.
ساالنه هزاران زن هنگام والدت
زندگیشان را از دست میدهند؛ دورانی
که باید برای آنها و کودکانشان بهترین
لحظههای زندگی باشد .در حالی که آمارها
نگرانکنندهاند ،دولت ایاالت متحده در
همکاری نزدیک با دولت افغانستان ،تالش
میکند تا برای مادران ،مادران آینده و
کودکان نوزاد در افغانستان ،آیندهی بهتری
را تأمین کند.
پیشرفتهایی که در زمینهی کاهش
مرگومیر مادران و کودکان در افغانستان
حاصل شدهاند ،قابل مالحظه میباشند.
در بیش از یک دههی گذشته کاهش قابل
توجه مرگومیر کودکان زیر سن پنج سال،

نویسنده :پیتر مایکل مکینلی ،سفیر امریکا در کابل

نوزادان و مادران رونما شده است .ما از
تالشهای متمرکز و دوامدار افغانستان
برای پایاندادن به مرگومیر قابل جلوگیری
کودک و مادر استقبال میکنیم .ایاالت
متحده و افغانستان در کنار هم کار میکنند
تا کارمندان صحی را با مهارتها و وسایل
مورد ضرورت به هدف کمک به مادران
ِ
والدت محفوظ و نوزادان
برای داشتن
صحتمند ،مجهز کنند .خدمات اولیهی
صحی در سراسر کشور قابل دسترسی
است و داکتران و قابلهها به منظور
نجات زندگی مادران و کودکان نوزاد،
مراقبتهای صحی را ارائه میکنند .از سال
 ۲۰۰۲به اینطرف ،میزان مرگومیر نوزادان
 ۵۳درصد و از کودکان  ۶۲درصد کاهش
یافته است .امروز ،زایمانهای تقریب ًا نصفی

از زنان افغانستان تحت مراقبت داکتران یا
قابلههای مسلکی و ماهر صورت میگیرند.
توانمندسازی مادران و حمایت از حقوق
زنان ،به صورت مستقیم بر زندگی ما و
آیندهی افغانستان تأثیر میگذارد .اکنون
زمان آن فرارسیده که باید در بارهی
پیشرفت تأمل کرد ،خواهان تغییر بود و از
رشادت ،شجاعت و عزم زنانی که باعث
ایجاد تغییر در خانوادهها و جوامع ما
گردیدهاند ،تقدیر کرد .ثبات جهانی ،صلح
و سعادت با قبولکردن نقش مهم مادران،
مادرکالنها و آنهایی که مسئولیت مادران
را در جامعه انجام میدهند ،بستگی دارد.
اجازه بدهید که امسال ،با تجدید تعهد
در قبال صحت ،امنیت و رفاه مادران در
زندگی خود ،آنها گرامی بداریم.

نکات قابل تامل در آزادی  19گروگان
سرانجام با گذشت  76روز از ربودهشدن
 31مسافر توسط تروریستان در والیت زابل،
در نتیجهای تالشها و اعتراض نهادهای
مدنی و ایجاد فشار بر دولت برای رهای
گروگانها ،دیروز  19نفر آنها آزاد شدند .در
مورد چگونگی آزادی این مسافران حرفهای
ضد و نقیض وجود دارد .رییس جمهور دیروز
به مناسبت آزادی این مسافران ربودهشده،
کنفرانس خبری دایر کرد و گفت که این
گروگانها بدون امتیازدهی به گروگانگیران
و پرداخت پول و یا رهایی افراد مجرم ،آزاد
شده اند .رییس جمهور گفت؛ این افراد
در نتیجهای تالش بزرگان والیت غزنی،
زابل و ارزگان و سپردن کودکان و زنان
تروریستان خارجی به گیروگانگیران که در
زمستان سال گذشته در والیت بدخشان در
جریان عملیات نجات قربانیان برف کوج،
در اختیار دولت قرار گرفته بودند و دولت از
آنها مراقبت میکردند ،آزاد شده اند .رییس
جمهور در این کنفرانس گفت که دولت در
مورد رهایی گروگانها سکوت نکرده بلکه
خاموشی دولت در این زمینه به دالیل و
تدابیر امنیتی صورت گرفته بود .اما ،معاون
شورای والیتی زابل به رسانهها گفته است
که این افراد در بدل  22کودک و  6زن
خارجی رها شده اند.
اینکه گروگانها چگونه آزاد شده اند و در
بدل چه رها شده اند مهم میباشد .اما ،آزادی
 19نفر از آنها خبر خوشحال کننده برای
خانوادههای آنها و مردم افغانستان است که
 76روز منتظر بودند که به آنها کدام آسیبی
نرسند و سالم به نزد خانوادههای شان

برگردند .هنوز هم  12نفر دیگری از این
مسافران ربوده شده آزاد نشده اند .انتظار
مردم و خانوادههای آنها این است آنها هم
به زودی آزاد شوند و این خبرخوش با آزادی
تمامی  31گروگان تکمیل شود.
در پیوند به این موضوع نکات زیر قابل تامل
میباشد.
یک؛ معلوم شدن سرنوشت  31گروگان و
آزادی  19نفر آنها و روشن شدن هویت
گیروگانگیران و محل فعالیت آنها یک
دست آورد است .حد اقل ،برای مردم معلوم
شد که گروگانها به کدام منظور گرفته شده
اند ،در کجا و در نزد چه کسانی بوده اند.
معلوم شدن جای و هویت گروگانگیران
این الزام را برای دولت قطعی میسازد که
برای آزادی  12نفر باقی مانده هم تالش
کند و آنها را سالم به خانوادههای شان
برگرداند.
دو؛ اعتراضهای مدنی و برپایی خیمههای
تحصن که برای رهایی مسافران صورت
گرفت نشانی از بیداری و اعتراض مردم از
این عمل ننگین بود و اهرم فشار قویی بود
که دولت را وادار ساخت که برای رهایی
و معلوم شدن سرنوشت گروگانها،آرام
ننشیند.
سه؛ نگرانی از چگونگی آزادی گروگانها و
اینکه به گروگانگیران امتیاز داده شده باشد
و آنها هدفی را که داشته اند بدست آورده
باشند ،قابل تامل میباشد .واقعیت دیگر این
مساله این است؛ اولویت مهم این قضیه این
بود که مسافران ربوده شده باید آزاد میشد.
اگر در قبال آزادی آنها کدام اقدام صورت
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نمیگیرفت ،باعث بی اعتمادی بیشتر مردم این اقدام بازگو کننده احساس مسوولیت
از دولت میشد .حد اقل ،تالشهای دولت دولت در قبال شهروندانش گردید .این
در این زمینه ،این دست آورد مثبت را دارد اقدام دولت ،از رهایی بدون قید و شرط
که باالخره سرنوشت گروگانها معلوم شد و زندانیهای خطرناک طالبان و دیگر
تعداد زیاد آنها آزاد شدند و آزادی  12نفر تروریستان که پیش از این انجام شده است.
دیگر آنها در دستور کار دولت میباشد و شرافت مندانه تر و قابل توجیه میباشد.



اینکه گروگانها چگونه آزاد شده اند و در بدل
چه رها شده اند مهم میباشد .اما ،آزادی  19نفر
از آنها خبر خوشحال کننده برای خانوادههای
آنها و مردم افغانستان است که  76روز منتظر
بودند که به آنها کدام آسیبی نرسند و سالم به
نزد خانوادههای شان برگردند .هنوز هم  12نفر
دیگری از این مسافران ربوده شده آزاد نشده
اند .انتظار مردم و خانوادههای آنها این است آنها
هم به زودی آزاد شوند و این خبرخوش با آزادی
تمامی  31گروگان تکمیل شود.

یادداشتهایسخیدادهاتف
شادی مشکوک
فرض کنید همین حاال  31نفر در مجلس
شما وارد میشوند و میگویند همان  31نفر
ربودهشدهای اند که بهتازگی آزاد شدهاند.
واکنش شما چه خواهد بود؟ طبع ًا خوشحال
خواهید شد .عیبی هم ندارد .حاال فرض کنید
که یکی از این  31نفر اطالعات گستردهای
از جزئیات ماجرای ربودهشدن آن  31نفر و
چگونگی مذاکرات و شرطهای ربایندگان دارد.
فرض کنید او از درون ذهن طالبان و همراهان
دولتیشان نیز اطالعات دست اول دارد و
همهی آنچه را میداند ،در اختیار شما قرار
میدهد .فرض کنید او میداند که صفحههای
بعدی کتاب آدمربایی طالبان چه قصههایی دارد
و این اطالعات را نیز با اهل مجلس شما در
میان میگذارد .حاال واکنش شما چیست؟
آزادشدن ربودهشدگان با تمام خوبیهایی
که دارد و چه حسنی باالتر از زندهماندن آن
بیگناهان ،دو وجه نگرانکننده هم دارد:
یک -ربایندگان طالب و همکاران قبیلهای و
دولتیشان یک نمونهی کامیاب از آدمربایی
تولید کردند و از این نمونه حاصلی بسی
بیشتر از آنچه در تصور خودشان میگنجید،
برداشتند .آدمها و سازمانها نمونههای کامیاب
خود را کنار نمیگذارند و بیمعنا هم هست
که کنار بگذارند .بنابراین ،باید منتظر نمونههای
مشابه بعدی هم باشیم.
دو -دولت افغانستان با آنکه گزینهی مذاکره
با طالبان را صد بار آزموده و نتیجهای نگرفته،
هنوز به خاطر مالحظات قبیلهای حاضر نیست
با عزمی راسخ و استراتژیای روشن با این
گروه مقابله کند .معنای این وضعیت این است
که طالبان از این پس تاکتیک آدمربایی خود را
توسعه خواهند داد .این کار برای آنان از دو
جهت کامال منطقی است :یکی اینکه این کار،
در غیبت ارادهی جنگ در ارکان دولت ،آسان و
کمهزینه است .دیگری اینکه آدمربایی شکاف
قومی و سیاسی در درون دولت و نیز میان
مردم و دولت را عمیقتر میکند و از اعتبار و
مشروعیت حکومت میکاهد.
دولت افغانستان به جایی رسیده که باید میان
همدلی با طالبان و همراهی با مردمان این
کشور ،یکی را انتخاب کند .فقط کافی است که
طالبان چند نمونهی دیگر از این آدمرباییهای
کامیاب در میان اقوام غیرپشتون افغانستان
تولید کنند ،تا اعتماد مردم بر این دولت کام ً
ال
به صفر برسد.
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بگو مگو از
Juma Ahmadi
برخیها میگویند 19 ،تن از  31تن گروگان گویا طی
یک معامله آزاده شدهاند .جدا از خوبوبدکردن علل
و روشهای آزادکردن ،آزادشدن این  19تن ،نیکو و
خوشحالکننده است .اما معاملهای که انجام شده ،کا ِر
خوبی نبوده است.
حاال گیریم معاملهای در کار بوده و این معامله ،معاملهی جانیان آد مکُش با مسافران
بیگناه بوده است .بر این اساس ،نتیجهگیری زودرس ما این است که تاکتیک
گروگانگیری توسط گروههای شورشی مخالف دولت به ثمر نشست و این تهدید
ال موجه است .اما
جدیای برای سایر شهروندانِ بیگناه خواهد شد .این نگرانی کام ً
پرسش اساسی این است که دولت جز معامله چه میتوانست برای آزادی  31گروگان
با کسانی که صریح ًا دشمن دولت و مردم میباشند ،انجام دهد که انجام نداده است؟


Amrullah Saleh
فقیر بودیم و استیم ،اما نام بد نداشتیم
از ایجاد حکومت وحدت ملی بدینسو ،هر باری که در
پاکستان حملهی تروریستی انجام یافته ،مقامهای بلندپایهی
نظامی و استخباراتی آن به افغانستان شتافتهاند و خواستار
همکاری شدهاند و چنان وانمود ساختهاند که افغانستان

باشگاه ترور است.
ف رضا گیالنی ،صدراعظم قبلی پاکستان خواستار
آقای زرداری ،رییس جمهور قبلی و یوس 
همکاری دولت افغانستان در رهایی پسر اختطافشدهی گیالنی و پسر والی پنجاب شدهاند و
چنان وانمود ساختهاند که افغانستان پناهگاه اختطافگران است .قرار است طی چند روز آینده نواز
شریف به صورت اعالمناشده وارد پایتخت ما کابل شود و یقین دارم یک خواهش شکلیافته به
اساس اطالعات بدنامکننده ،او نیز به رهبری دولت وحدت ملی خواهد سپرد .این تالشها نهایت ًا
به خاطر این است که مداخلهی پاکستان را در ایجاد دولت همکار و مطیع خودش توجیه کنند.
سکوت کابل و عدم موقفگیری روشن در قبال این نوع رفتار و خواهشات بیبنیاد ،میتواند
افغانستان را که خود قربانی و درددیده از ترور و وحشت است ،چهرهی زشت حامی بدامنی و
جنایت بدهد .متوجه باید بود که عصر تصویر س هبُعدی و چهاربعدی است و سکهها دو رخ دارند.


Abdullah Watandar
آزادی تعدادی از ربودهشدگان خرب خوشی است.
امیدوارم آن  12تن دیگر هم بهزودی رها شوند.
جدا از مناطق تحت حاکمیت داعش و بوکو حرام،
در کمرت کشور جهان ،مردم عادی را میربایند تا
با اسیران تروریست جنگی تبادله کنند .بهدرستی
که طالبان در ردیف داعش و بوکو حرام قرار دارند.

اینها با انسان دشمنی دارند.
امیدوارم بعد از این ،ربودن مردم عادی حوزههای ضدطالب ،به منبع درآمد و
وسیلهای برای آزادی اسیران تروریست تبدیل نشود .اما با باجدهی دولت (همه
خواهان آن هستیم و بودیم؛ چون چارهای نبود/نیست) ،احتامل این امر زیاد
است.


Jawad Raha

ما آدمها توانایی شگرفی برای توجیه کارهای نادرست خود
داریم .برای کاری که دیگری را سرزنش میکنیم ،هزار
دلیل میآوریم؛ در موقعیتی بودم که نمیتوانستم غیر از
آن کنم ،وضعیت همان را ایجاب میکرد ،فشار فالن و
بهمان وادارم کرد...
اینها ،بیش از اینکه دلیل باشند ،بهانه اند برای پوشاندن ناتوانی ما در درست عملکردن یا
هم بیباوری به ارزشهایی که از آنها سخن میگوییم.
بدتر از آن ،گاهی استدالل میکنیم که اگر کاری را نمیکردیم ،دیگری میکرد .و بدتر از آن
هم اینکه اگر دیگری را نیست نکنیم ،ما را نیست میکند .گویا کار نادرست دیگری یا بدبینی
به دیگری ،جواز کار نادرست را به ما میدهد و ما را از مسئولیت میرهاند.


Mir Hussain Mahdavi
چه دوشنبهی خوبی ،چه خبر خوشی!
از کشوری که همیشه خبرهای تلخ و تکاندهنده میآید،
از سرزمینی که هر روز خبر از خون و جنایت به گوش
میرسد و هر روز کس یا کسانی جان شیرینشان را به
تلخی و تندی در میبازند ،باالخره یک خبر خوش هم
رسید .خبری خوشتر از همهی خوشیهای جهان 19 .اسیر بیگناه سرانجام آزاد شدند .نوزده
خانوادهی بیپناه سرانجام به پناهگاهشان رسیدند .امروز چه کودکانی که شادمانی را یکسره
در آغوش میگیرند و چه مادران ،خواهران و همسرانی که عزیزانشان را بعد از ماهها اسارت
در چارچوبهی در میبینند .اشک شوق ،فریادهای شورانگیز در لحظهی دیدار و قلبهایی که
از شادی نه با اکسیجن که با عشق و شادمانی به گردش درآمدهاند و...
آزادی مبارک ،شادمانی پایدار!
به امید آزادی آنانی که هنوز در بند کوردالن جاهل اسیرند.


Salman Ali Oruzgani
زنگ پایان دالرمستی به صدا درآمد!
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که
تمویلکنندگان خارجی از تاریخ مشخصی برای قطع
کمکهای مالی به کمیسیونهای انتخاباتی خبر دادهاند.
تبصره :برخی از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی با
برگزاری آن انتخابات کذایی و بدنام ،ضمن اینکه به روند مردمساالری و انتخابات خیانت
بزرگی کردند ،آبروی مملکت را بردند ،کشور را به بحران کشیدند و نان خودشان را هم آجر
کردند .قرار معلوم ۸۰ ،درصد حقوق ماهوار اعضای کمیسیونهای انتخاباتی از منابع خارجی
دریافت میشد ،حال اگر حکومت حاتمبخشی نکند ،آنها باید از این پس همانند مأموران
دولتی برای گذاره چارهاندیشی کنند.

افراد موفق چگونه فکر میکنند؟

6

فصل مشترک اغلب افراد موفق در دنیا این است
که متفاوت از دیگران فکر م یکنند .جان ماکسول،
نویسندهی آمریکایی در کتاب پرفروشش به
نام «افراد موفق چگونه فکر م یکنند؟» راههای
رسیدن به تفکر مولّد را توضیح م یدهد.
او م یگوید :اگر بتوانید نظام تفکر صحیح را
در ذهن و باورتان پایهگذاری و آن را به یکی از
عادتهای روزانهی خود تبدیل کنید ،ب یشک
در تمام طول زندگی ،فردی موفق و با تفکر
سازنده خواهید بود .در ادامهی این مطلب ،شما
را با روشهایی آشنا خواهیم کرد که به گفتهی
ماکسول ،افراد موفق را به متفاوتاندیشدن
ترغیب م یکند.

معتقدند که تفکر نوعی نظم است
به گفت هی ماکسول ،اگر م یخواهید در تفکر
کردن بهرتین باشید ،باید روی آن کار کنید و
زمان مشخصی را برای این کار در نظر بگیرید.
به عنوان مثال ،جف ویرن ،مدیر عامل شبک هی
لینکدین  ۳۰تا  ۹۰دقیقه از وقتش را در روز خالی
م یگذارد تا روی مسایل شخصی ،رهربی رشکت
متبوعش و بسیاری مسایل دیگر تفکر کند.
بگذارید مثال دیگری بزنیم ،ران شیچ ،مدیر
عامل فروشگاههای زنجیرهای  Panera Breadنیز
در آخر هر سال ،زمانی را مشخص م یکند تا در
بارهی عملکرد گذشت هاش فکر کند و ایدههایی را
برای توسع هی بی شتر فروشگاههایش در آینده،
بیابد.
مشخص م یکنند که انرژی خود را روی کدام
بخش متمرکز کنند
ماکسول استفاده از قانون  ۲۰/۸۰را پی شنهاد
م یدهد؛ او م یگوید ۸۰ ،درصد از انرژی خود را
رصف کارهای مهم کنید و  ۲۰درصد باق یمانده
را به سایر امور اختصاص دهید .به خاطر داشته
باشد که من یتوانید هم هجا حارض باشید ،همه را
بشناسید و هم هی کارها را انجام دهید .از ای نرو،
بهرت است که از انجام ه مزمان چند کار خودداری
کنید؛ زیرا بازدهی شام را تا  ۴۰درصد کاهش
م یدهد .خود را در معرض افراد مختلف و در
نتیج ه ایدههای گوناگون قرار م یدهند.
او م یگوید ،انسانهای موفق بی شتر وقت خود
را رصف معارشت با افرادی م یکنند که آنها را به
چالش م یکشند.
فقط ایدهپردازی من یکنند ،بلکه برای
عمل یشدن ایدههایشان تالش م یکنند
از نظر او ،ایدهها عمر کوتاهی دارند و شام باید
قبل از ای نکه تاریخ مرصفشان متام شود ،آنها
را عملی کنید.
بر این باورند که ایدهها برای پرورشیاف نت به
زمان نیاز دارند
آیا تاب هحال برایتان پیش آمده که در حین
خواب ایدهای جالب به رستان بزند و صبح روز
بعد ،پس از بیدارشدن ،مضحک به نظرتان
بیاید؟ از نظر ماکسول ،افکار و ایدهها «باید تا
زمان تجس میافنت پرورش داده شوند» و سپس
به بوت هی آزمایش گذاشته شوند .به یاد داشته
باشید ،هرگز به دنبال عمل یکردن نخستین
ایدهای که به ذه نتان م یرسد ،نباشید.
با افراد باهوش همکاری م یکنند
این نویسندهی آمریکایی م یگوید ،همکاری
با افراد باهوش نتایج بهرتی را به دنبال خواهد
داشت؛ این کار شبیه این است که از یک میانبُ ر
برای رسیدن به مقصدتان استفاده کنید و به
همین دلیل است که رشکت در جلسات ه مفکری
بسیار سودمند واقع م یشود.
ایدههای محبوب را رد م یکنند
او م یگوید ،اکرث مردم در انجام کارهای مختلف،
با این ذهنیت که بقی هی افراد قب الً روی آن فکر
کردهاند ،ی کراست به رساغ مرحل هی عملی کار
م یروند.
برای ردکردن ای نگونه ایدهها ،باید در مورد
آنها احساس ناراحتی کنید .آنطور که مالکوم
گالدول ،روزنام هنگار و نویسندهی کانادایی
م یگوید ،بسیاری از کارآفری نهای موفق در

دنیا مانند اینگوار کامپراد (بنیانگذار رشکت
چندملیتی آیکا ( )IKEAکه از بزرگترین
خردهفروشان مبلامن در سطح جهان است) دارای
چنین شخصیتی هستند .باید اذعان کرد که
ای نگونه افراد از ای نکه بقی هی مردم درموردشان
چه فکری م یکنند ،اص الً نگران نیستند.
آنها از قبل برنام هریزی م یکنند و در عین
حال فضای کافی برای احتامالت را هم در نظر
م یگیرند
اگر برای انجام کارهایتان اسرتاتژی داشته
باشید ،حاشی هی خطای خود را کاهش م یدهید؛
رصف اً داشنت ایدههای کلی و مبهم از ای نکه کجا
قرار دارید و م یخواهید چه کاری را انجام دهید،
شام را به نتیج هی ملموسی من یرساند.
مکسول روشهای موجود برای داشنت اسرتاتژی
را بدین رشح بر م یشامرد:
 -1موضوعات را در ذه نتان تجزیه کنید؛
 -2از خودتان بپرسید که چرا این مسئله باید حل
شود؛
 -3موضوعات کلیدی را شناسایی کنید؛
 -4منابع خود را بررسی کنید؛
 -5هر فرد را در جایگاه مناسب خودش به کار
گیرید.
هرنی فورد ،مخرتع فقید آمریکایی م یگوید،
اگر کارهایتان را به قسم تهای کوچ کتر
دست هبندی کنید ،ب یشک هی چچیز دشوار
نخواهد بود.
نه تنها متفاوت فکر م یکنند ،بلکه متفاوت نیز
عمل م یکنند
به دنبال راههای جدید باشید ،آنها را آزمایش
کنید ،در زندگ یتان با افراد جدید برخورد کنید و
کتاب بخوانید ،حتا اگر حوصل هیتان را رس بربد.
ت در ایدهپردازی
ماکسول م یگوید ،کلید موفقی 
نو و روشهای جدید در زندگ ی نهفته است.
برای ایدههای دیگران به اندازهی افکار خود
ارزش قایلند
هی چگاه من یتوانید بگویید ،من همیشه کار
درست را انجام م یدهم .افراد موفق م یدانند
که باید به دیگر ایدهها نی ز شانس بدهند .استیو

جابز ،بنیانگذار رشکت اپل ،کارش را با عزمی
راسخ رشوع کرد و مطمنئ بود که بهرتین راه را
انتخاب کرده است .در سالهای بعد ،اعتامد
جابز به قدری نسبت به اعضای تیمش باال رفت
که م یتوانست به حرفهای آنها مانند فک رهای
خودش گوش دهد و در تصمی مگیریهایش به
آنها رجوع کند.
برای خود دستور کار دارند
بهرتین مثالی که م یتوان در این رابطه آورد،
فی سبوک است .رشیل سندبرگ ،مدیر ارشد
عملیاتی این رشکت نیز همین کار را انجام
م یدهد .او در هر جلس های که رشکت م یکند،
دفرتچ هی یادداشتی را به همراه م یآورد و تک
تک موارد ذک رشده در آن را مطرح منوده و پس
از حل آن موضوعات ،صفح هی مربوط به آنها
را پاره م یکند.
ماکسول م یگوید ،افراد باهوش ،رصف اً به
برنام هریزی روزهایشان بسنده من یکنند؛ این
افراد برای هفت هها ،ماهها و اهداف بلن دمدت خود
برنامه دارند و آنها را تا رسیدن به نتیجه ،دنبال
م یکنند.
رصف اً عمل من یکنند و تفکر بازتابی دارند
تفکر و تأمل بازتابی روی هرچیز ،دورمنای
جدیدی به شام م یدهد و حس اعتامد ب هنفس
بی شتری را در قدرت تصمی مگیریتان به وجود
م یآورد .به یاد داشته باشید که اگر ب یگُدار به
آب بزنید و ای نگونه فکر نکنید ،بی شتر از آنچه
که فکرش را بکنید ،به عقب باز م یگردید؛
هامنطوری که سقراط ،فیلسوف یونانی
م یگوید ،زندگی بدون بررسی و آزمایش ،ارزش
زیسنت ندارد.
در تفکرات منفی خودشان نیز ،افراط من یکنند
افراد موفق محدودی تها را من یبینند ،بلکه به
فرص تها چشم م یدوزند؛ آنها به این جمله
فکر م یکنند که «من م یتوانم» .سام اوینگ،
ستارهی پیشین بیسبال م یگوید ،هی چچیز
خجال تآورتر از این نیست که شخصی را در حال
انجام کاری ببینی که قب الً به او گفت های ،تو از
پس این کار برمن یآیی! (برتری نها)
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کارواخال:
برای شکست یووه نباید عصبی شویم
دنی کارواخال ،در آستانه بازی برگشت
ریال مادرید و یوونتوس هشدار داد که
برای شکست یووه و راهیابی به فینال لیگ
قهرمانان ،بازیکنان ریال باید خونرسد
باشند.
ریال مادرید فردا شب دیگر باید برای
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان به مصاف
یوونتوس برود؛ در حال یکه بازی رفت را 1-2
به این تیم در تورین واگذار کرده است.
دنی کارواخال ،مدافع راست ریال مادرید،
در گفتگو با مارکا و در همین رابطه گفت:
ما باید خونرسد و صبور باشیم و نباید برای
رسیدن به گول ،کاری غیرمعقول انجام
دهیم .م یدانیم که فوتبال  90دقیقه است و
باید کاری کنیم که یوونتوس نتواند مالکیت
توپ را از آن خود کند .در این صورت آنها
تاوان سختی خواهند داد.
از بازی رفت در تورین درس خوبی گرفته

ایم .آنها درچندین نوبت روی دروازه ما
خطرناک ظاهر شدند .اگر با آرامش بازی
کنیم و صبور باشیم ،م یتوانیم نتیجه
دلخواهمان را بگیریم .نباید مثال در دادن
پاسها ساده مرتکب اشتباه شویم .در این
صورت به یوونتوس یها لطف کرده ایم.
کارواخال در مورد رویارویی مجدد با موراتا
گفت :ای نکه در نیمه نهایی لیگ قهرمانان
با یک دوست مواجه شوید ،یک چیز است
و ای نکه آن دوست مقابل شام برای گول
زدن تالش خواهد کرد ،یک چیز دیگر.
موراتا بازیکن بزرگی است و برای ما یک
خطر دایمی.
کارواخال ه مچنین اظهار امیدواری کرد که
بازگشت کریم بنزما و نیز حامیت هواداران
ریال به عنوان یار دوازدهم ،به آنها کمک
کند تا برای دومین سال متوالی به فینال
لیگ قهرمانان راه یابند.



لیپی:
نقش بوفون در برنابئو کلیدی است
ریال مادرید و یوونتوس ،بازی برگشت خود
از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را روز
چهارشنبه در سانتیاگو برنابئو برگزار خواهند
کرد .بازی رفت را یوونتوس با نتیجه  1-2به
سود خود خاتمه داده است.
ریال مادرید ب رای صعود به فینال تنها به زدن
یک گول نیاز دارد و بی شک یوونتوس یها با
دفاع مستحکم خود ،کار را ب رای کهکشان یها
دشوار خواهند کرد.
مارچلو لیپی ،سرمربی سابق یوونتوس و تیم
ملی ایتالیا ،در مصاحبه با رادیو آنکیو اسپورت،

گفت :ریال سال خوبی را تا بدینجا پشت سر
نگذاشته و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان،
تنها هدف باق یمانده آنها تا انتهای فصل
است .بازی مقابل  90هزار ریالی آسان نیست
اما یوونتوس بازیکنان با تجربه بی نالمللی
زیادی را در اختیار دارد که م یتوانند این فضا
را مدیریت کنند.
فکر م یکنم نقش بوفون در این بازی بسیار
مهم و کلیدی است .در میانه زمین هم ویدال و
پوگبا چنین شرایطی دارند .پوگبا اگر  70دقیقه
هم بازی کند تاثیر خود را م یگذارد.



قیمتگذاری نجومی یوونتوس روی پوگبا
یوونتوس یها به این نتیجه رسیده اند که پل
پوگبا در نهایت همین تابستان از این باشگاه
جدا خواهد شد.
با وجود انکار مدی ران یوونتوس در مورد مذاکره
با باشگاه های خواهان پوگبا ،یک مساله انکار
نشدنی است .اینکه پوگبا در صورت رسیدن
یک پیشنهاد خوب از باشگاهی بزرگ ،یوونتوس
را ترک خواهد کرد .مساله ای که مدیر برنامه
های او مینو رایوال نیز آن را تایید کرده است.
طبق گزارش منتشر شده در  ،asپوگبا در حال

حاضر سه مشتری جدی دارد .پاری سن ژرمن،
منچسترسیتی و بارسلونا .یوونتوس به هر سه
باشگاه اعالم کرده است که ب رای فروش پوگبا،
 100میلیون یورو م یخواهد .پی اس جی با این
قیمت مشکلی ندارد .سیتی حاضر است توره
را وارد این پروسه کند اما مشکل اینجاست
که حقوق سالیانه توره 9 ،میلیون یورو است؛
در حالیکه مثال پی رلو در یوونتوس  4.5میلیون
یورو دریافت م یکند .بارسلونا نیز حاضر است
پدرو و مونتویا را وارد پروسه انتقال پوگبا کند.



جایی که ریال مادرید
به بارسلونا غبطه میخورد
ریال مادرید و بارسلونا تا بدینجا هر کدام 107
گول در اللیگا به ثمر رسانده اند و از این حیث
با یکدیگر ب رابری م یکنند.
با این حال اگر به آمار گولزنی این دو تیم در
دو ماه گذشته نگاه کنیم ،متوجه افت محسوس
ریال و اوجگیری یکباره بارسلونا خواهیم شد.
ریال مادرید مدتها عنوان بهترین خط آتش
اسپانیا را به تنهایی یدک م یکشید اما با افت
گرت بیل و کریم بنزما و تا حدودی رونالدو ،از
ماه فبروری به بعد ،این بارسلونا بود که به یمن
درخشش مسی ،سوارز و نیمار ،آمار گولزنی
خود را بهتر کرد و در پایان هفته  ،36به ریال
مادرید رسید.
کریستیانو رونالدو با زدن  42گول ،به تنهایی39
درصد گول های ریال را به ثمر رسانده است؛
در حالیکه کریم بنزما با زدن  16گول و بیل
با زدن  13گول ،در مجموع  26درصد گول
های تیمشان را وارد دروازه حریفان کرده اند.
اگر این آمار را با مسی و دو مهاجم کناری اش
در بارسلونا یعنی نیمار و سوارز مقایسه کنیم،
متوجه خواهیم شد که بارسلونا از درخشش این
سه بازیکن چه سودی برده است.
مسی  40گوله 37 ،درصد گولهای بارسا را به
ثمر رسانده است .همچنین نیمار با زدن 22
گول و سوارز با زدن  16گول ،در مجموع 10
گول بیشتر از دو مهاجم کناری رونالدو یعنی

بیل و بنزما به ثمر رسانده اند .بی دلیل نیست
که بارسلونا توانست فاصله  4امتیازی خود از
ریال را به فاصله  45روز جب ران کرده و حاال 4
امتیاز باالتر از این تیم در یک قدمی قهرمانی
قرار داشته باشد.
گرت بیل ماه فبروری را با زدن  3گول متوالی
در اللیگا شروع کرد اما آخرین گول او به
برتری  1-9ریال بر گرانادا بر م یگردد .اینجا
جایی است که ریال مادرید به بارسلونا غبطه
م یخورد .اگر بیل و بنزما و حتی رونالدو همان
روند گولزنی خود در سال  2014را در  2015نیز
ادامه م یدادند ،بعید بود که ریال صدر جدول را
به بارسلونا واگذار کند .رونالدو در  4ماه انتهایی
سال  25 ،2014گول و با شروع سال جدید
میالدی 17 ،گول به ثمر رسانده است .آمار
گولزنی او در قیاس با مسی در سال ،2015
 10گول پایی نتر است.
بارسلونا همچنین با دریافت تنها  19گول در
 36بازی ،همچون تمام فصول گذشته عنوان
بهترین خط دفاعی اللیگا را در اختیار دارد.
ریال مادرید  15گول بیش از بارسلونا دریافت
کرده است .ریال در سالیان اخیر معموال عنوان
بهترین خط حمله را از آن خود کرده است ولی
بارسلونا در این فصل توانست ضمن حفظ
قدرت خود در خط دفاعی ،آمار گولزنی خود
را نیز به ریال مادرید نزدیک کند.

داوربازی برگشت ریال
و یوونتوس مشخص شد
یوناس اریکسون سوئدی ،قضاوت بازی بسیار حساس ریال
مادرید و یوونتوس که چهارشنبه شب در استادیوم سانتیاگو
برنابئو برگزار خواهد شد را بر عهده خواهد داشت.
بازی رفت دو تیم با برتری  1-2یووه به امتام رسیده و ریال
مادرید به یک برتری حداقل یک گوله بر یوونتوس نیاز دارد
تا به فینال لیگ قهرمانان راه یابد .اریکسون ،داور  41ساله
سوئدی ،از سال  2002در لیست بی ناملللی قرار دارد و در این
فصل 5 ،بار در لیگ قهرمانان قضاوت کرده است .دیدار
ناپولی و بیلبائو در مرحله مقدماتی ،سه بازی از فاز گروهی و
همچنین دیدار پورتو-بازل در مرحله یک چهارم نهایی که با
برتری  0-4پورتو به متام رسید.
این داور برای ریال و یوونتوس ،تاکنون دو بار قضاوت کرده
است .او در اولین قضاوت خود در لیگ قهرمانان ،بازی ریال
مادرید-زنیت در فصل  2009-2008را سوت زد که ریال  0-3به
برتری دست یافت .فصل  2013-2012نیز در برتری  1-4ریال بر
آژاکس در آمسرتدام آرنا ،او داور بازی بود.
برای یووه نیز او دوبار در فصول  2013-2012و ،2014-2013
داوری کرده است .در برتری  0-1یووه در زمین شاختار و 1-3
در تورین مقابل کپنهاگن.


آمارها تاییدکردند؛ ریالیها
به بیل کمتر پاس میدهند
روز ی کشنبه مدیر برنام ههای گرت بیل در انتقاد از
سبک بازی ریال مادرید و برای دفاع از ستاره ولزی در
برابر انتقادات ،گفته بود که بازیکنان ریال ،به گرت بیل
پاس من یدهند.
پس از شکست ریال در زمین یوونتوس با نتیجه  ،1-2و
سپس تساوی  2-2این تیم مقابل والنسیا در اللیگا که
منجر به وداع این تیم با قهرمانی شد ،کارشناسان به
انتقاد از منایش گرت بیل در این دو بازی پرداختند .البته
این اولین بار نبود که ستاره ولزی مورد انتقاد کارشناسان
فوتبال اسپانیا قرار م یگرفت.
مسال های که واکنش مدیر برنام ههای او را در پی داشت.
جاناتان بارنت به تلگراف گفت که بازیکنان ریال اگر
به بیل بیشرت پاس بدهند ،او از رونالدو نیز بازیکن
موثرتری خواهد بود.
نرشیه  ،ASدر گزاشی این ادعا را تایید کرده است .طبق
گزارش منترشه در این روزنامه ،بازیکنان ریال مادرید هر
 3دقیقه و  48ثانیه یک پاس به گرت بیل م یدهند؛ در
حالیکه این آمار برای رونالدو و بنزما ،هر سه دقیقه و
 13ثانیه و هر سه دقیقه و  39ثانیه یک پاس است .به
عبارتی در طول  90دقیقه با احتساب این آمار ،به گرت
بیل  23پاس ،به برنما  25پاس و به رونالدو نیز  28پاس
م یرسد.


توهین ایکر کاسیاس
به هواداران ریال مادرید
کاسه صرب دروازهبان و کاپیتان اول ریال مادرید در بازی
مقابل والنسیا لربیز شد و او پاسح سوتهای اعرتاضی
هواداران ریال مادرید را به تندی داد.
ایکر کاسیاس فصل بسیار بدی را سپری م یکند .او که
در ابتدای این فصل و در چند بازی ،به شدت از سوی
هواداران ریال در برنابئو مورد انتقاد قرار گرفت ،در
چندین مقطع دیگر نیز اعرتاضات علنی به خود را در
ورزشگاه اختصاصی ریال شاهد بود .رسانجام روز شنبه
و در جریان بازی مقابل والنسیا ،او ترجیح داد به جای
سکوت ،در مقابل این اعرتاضات واکنش نشان دهد.
کاسیاس که روی گول اول والنسیا تقریبا مقرص بود و
م یتوانست عکس العمل بهرتی نشان دهد ،پس از این
صحنه هر بار که صاحب توپ م یشد ،از سوی چند بخش
از ورزشگاه برنابئو مورد اعرتاض قرار م یگرفت .پس از
گول دوم والنسیا ،شدت اعرتاضات باال گرفت و تقریبا
همه هواداران ریال به محض پا به توپ شدن کاسیاس
حتی برای زدن رضبه کنار دروازه ،او را هو کرده و بر علیه
او سوت م یزدند.
طبق تصاویر شکار شده شده از دوربین شبکه کواترو،
کاسیاس ابتدا زیر لب و در ادامه رو به هواداران با به کار
بردن الفاظی زشت ،واکنش خود به این اعرتاضات را
نشان م یداد .پخش این تصاویر و توهین های کاسیاس
به هواداران ریال ،بازتاب وسیعی در رسانه های اسپانیا
داشته است.
طبق گزارش مارکا ،کاسیاس با وجود توصیه اطرافیانش
به او برای ترک ریال در پایان فصل ،قصد جدایی از ریال
را ندارد؛ حتی به قیمت نیمکت نشین شدن در فصل بعد.

مولر:
بیصبرانه منتظر بارسلونا هستیم

بایرن مونیخ و بارسلونا امشب در آلیانس
آرنا ،بازی برگشت خود از مرحله نیمه نهایی
لیگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد.
بایرن بازی رفت را  0-3به بارسلونا باخته
و امید اندکی برای رسیدن به فینال دارد.
توماس مولر که از میان بازیکنان بایرن
برای حضور در نشست خربی بازی برگشت
برابر بارسلونا انتخاب شده بود به خربنگاران
گفت :تا زمانیکه داور بازی سوت پایان را
نزده باشد ،شان سمان را برای صعود به
فینال امتحان خواهیم کرد .به خودمان
ایامن داریم و معتقدم که هنوز هم شانس
رفنت به بازی پایانی را داریم .خودمان را به

خوبی برای این بازی آماده کرده ایم.
یک برنامه ویژه برای بارسلونا داریم و با
عشق و اراده باال و نیز حامیت هواداران،
سعی در پیاده کردن آن در بازی را خواهیم
داشت؛ با این حال م یدانم که کارمان برابر
بارسلونا ساده نخواهد بود.
هواداران ما مقابل آگسبورگ ،با وجود
شکست ،حامیت فوقالعادهای از ما کردند
و م یدانم که برابر بارسلونا نیز همی نگونه
خواهند بود .بی صربانه منتظر بازی هستم.
م یخواهیم از فرص تمان نهایت استفاده را
بربیم .ما بایرن مونیخ هستیم و م یتوانیم
به دنیای فوتبال شوک وارد کنیم.



گواردیوال:
فصل بعد هم در بایرن میمانم
پپ گواردیوال ،سرمربی بایرن مونیخ ،تاکید کرد
که قصد ندارد در پایان فصل این باشگاه را به
مقصدمنچسترسیتی ترک کند.
به تازگی شایعاتی در مورد جدایی این مربی
اسپانیایی از بایرن و پیوستن او به سیتی
منتشر شد و حتی دتمار هامان ،ملی پوش
سابق آلمانی ،روز یکشنبه اعالم کرد که
گواردیوال جای پیگرینی را در ورزشگاه اتحاد
خواهد گرفت اما سرمربی باواریای یها این
مسئله را رد کرد.
او به خبرنگاران گفت :هنوز یک سال دیگر از
قرارداد من باقی مانده است .فصل بعد هم در
بایرن مونیخم یمانم ،همین.

بایرن که در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی
چمپیونزلیگ مقابل بارسا  0-3شکست خورد،
امشب در آلیانس آرنا از این تیم پذی رایی
خواهد کرد .گواردیوال معتقد است تیمش ب رای
جب ران آن شکست ،نباید عجوالنه بازی کند.
باید صبور باشیم .ما نم یتوانیم در همن -20
 15دقیقه ابتدایی همه کار کنیم .ابتدا باید
بازی خودمان را انجام بدهیم و بعدببینیم چه
رخ خواهد داد .کنترل بازی و در اختیار گرفتن
آن راحت نیست .باید تالش کنیم.
آنها برتری سه گوله دارند اما این یک بازی
دیگر است .باید تالش کنیم و روی بازی
خودمان تمرکز داشته باشیم ،نه فقطنتیجه.



هانری:
امیدوارم ویلشر همیشه در آرسنال بماند
تیری هانری ،اسطوره آرسنال عنوان کرد که
امیدوار است جک ویلشر ،ستاره جوان تیم،
همیشه در آرسنال بماند.
ویلشر از ردههای سنی آرسنال رشد کرده و
به تیم اصلی منتقل شده و عملکرد بسیار
خوبی از اولین حضورش در پی راهن آرسنال از
خود به ثبت رسانده است .بسیاری او را با پل
اسکولز مقایسه م یکنند ولی اخی را ،حاشیات
فراوان و مصدومی تهای پیاپی ،باعث شده
تا شایعه فروش او قوی شود .با این حال،
هانری عنوان کرد امیدوار است او همیشه
در آرسنال بماند.

او گفت :جک ویلشر مقابل هال سیتی
دوباره به میادین بازگشت .امیدوارم که از بند
مصدومیت رها شود ،پیشرفت کند و پخته
شود و به بازیکن بزرگی که پتانسیلش را
دارد تبدیل شود .وقتی به تیم اصلی منتقل
شد ،فکر کردم که یک بازیکن دیگر از
تیمهای پایه منتقل شده ،به تیم اصلی
رسیده و م یتواند کاپیتان آینده آرسنال باشد
و همیشه در این تیم بماند ،مثل تونی آدامز.
امیدوارم او همیشه در آرسنال بماند .آیا این
اتفاق رخ خواهد داد؟ باید ببینیم اوضاع
چهگونه پیش م یرود.



بکن بائر:
بایرن در نقل و انتقاالت اشتباه کرد
فرانتس بکن بائر ،رئیس افتخاری باشگاه
بایرن مونیخ ،معتقد است نتیجههای اخیر
این تیم و بویژه فقدان قدرت هجومی
در بازی ب رابر بارسلونا هزینهای است که
باواریای یها بابت رفتن شقیری و هویب ییرگ
م یپردازند.
شاگردان پپ گواردیوال سهشنبه هفته گذشته
در دور رفت مرحله نیمهنهایی چمپیونزلیگ
مقابل بارسلونا با نتیجه  3بر  0شکست خورد
و شنبه هم در هفته سی و دوم بوندسلیگا 1
بر  0مغلوب آگسبورگ شد.
باواریای یها که دو هفته پیش قهرمانی
خود را در فصل جاری بوندسلیگا مسجل
کردند ،در هفتههای اخیر از معضل داشتن
مصدومان متعدد بسیار متضرر شدهاند؛
به ویژه آسی بدیدگی فرانک ریبری و آرین
روبن کادر فنی این تیم را دچار آشفتگی و
استیصال کرده است .فرانتس بکنبائر معتقد
است این هزینهای است که بایرن به دلیل
اشتباهاتش در نقل و انتقاالت دارد م یپردازد.
قیصر فوتبال آلمان گفت :من فکر م یکنم
اشتباهاتی توسط باشگاه رخ داد .من نفهمیدم

چرا اینها شقیری (به اینتر) و هویب ییرگ (به
آگسبورگ) را فروختند؟ آنها ذخیرههای
بسیار کارآمدی بودند و در دور برگشت فصل
جاری جای خال یشان احساس شد.
البته مسلما کسی انتظار مصدوم شدن این
همه بازیکن را نداشت .مصدومان ابتدای
فصل هم خیلی طول کشید تا به ترکیب
برگردند .بایرن خوششانس بود که تیاگو و
مارتینز برگشتند ،اما ما هنوز هم از قدرت
هجومی کامل برخوردار نیستیم ،قدرتی که
ب رای بازی در نیمهنهایی چمپیونزلیگ مقابل
بارسلونا واقعا الزم است.
بازیکنان فعلی ب رای این برهه حساسی که
در آن قرار داریم کافی نیستند .بایرن چوب
اشتباهش در انتقال بازیکنان ذخیره را خورده
و م یخورد .حاال باید به فکر خرید بازیکنان
جدید باشیم ،چرا که بعضی از مهرههای
ما باالی سی سال سن دارند .مگر چهقدر
دیگر م یتوانند بازی کنند؟ بازیها روز به
روز فشردهتر م یشوند .ب رای همین ضرورت
داشتن یک کادر پر و پیمان بیشتر احساس
م یشود.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
سه شنبه 22ثور  1394 ،سال چهارم  شماره 835

web: www.etilaatroz.com

رییس مجلس:
ایجاد حکومت وحدت ملی خالف قانون بود

اطالعات روز :عبدالرووف ابراهیمی ،رییس
مجلس نمایندگان روز گذشته در نشست عمومی
مجلس در پیوند به مسئلهی تأخیر در برگزاری
انتخابات پارلمانی از سوی حکومت گفت« :ایجاد
حکومت وحدت ملی نیز خالف قانون بود و اگر
کار مجلس نمایندگان هم خالف قانون شود ،این
مجلس مشروعیت قانونی خود را از دست خواهد
داد».
آقای ابراهیمی بر برگزاری انتخابات مجلس
نمایندگان در زمان مشخص و مطابق قانون
تأکید کرد و از رهبران حکومت خواست تا قانون
را تطبیق و به آن احترام داشته باشند .او از رییس
جمهور خواست که زمان برگزاری انتخابات مجلس
نمایندگان را مشخص کند.
در همین حال ،غالمحسین ناصری ،یک عضو
مجلس گفت« :حکومت تصمیم ندارد که انتخابات

مجلس نمایندگان در وقت معين آن برگزار گردد».
آقای ناصری از هیأت اداری مجلس خواست که
این موضوع را با رهبران حکومت در میان بگذارند
تا هر چه زودتر برای برگزاری انتخابات مجلس
اقدام کنند.
این در حالیست که به اساس مادهی هشتادوسوم
قانون اساسی ،دورهی کاری مجلس به تاریخ اول
سرطان از سال پنجم بعد از اعالن نتایج انتخابات
تمام میشود و مجلس جدید آغاز به کار میکند.
انتخابات مجلس در مدت سی تا شصت روز قبل از
پایان دورهی مجلس برگزار میگردد.
نظر به قانون اساسی ،انتخابات مجلس نمایندگان
باید در ماه ثور و جوزای سال روان برگزار میشد؛
اما کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که به
علت نبود بودجهی کافی ،این انتخابات با تأخیر
برگزار میشود.
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کاردار سفارت امارات متحدهی عربی به وزارت
خارجه فراخوانده شد
اطالعات روز :وزارت خارجهی
افغانستان عصر روز یکشنبه علی
جمعه الکعبی ،کاردار /شارژدافیر
سفارت امارات متحدهی عربی در
کابل را در پیوند به ایجاد مشکل
برای تاجران افغانستان در امارات
متحدهی عربی ،به این وزارت
فراخواند.
بر بنیاد خبرنامهای که از سوی
وزارت خارجه به نشر رسیده،
حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی
این وزارت گفته است« :بر اساس
گزارشها ۳۰۰ ،تا  ۶۰۰شهروند
افغانستان که در کشور امارات
اقامت داشته و مصروف کار و
تجارت بودند ،از آن کشور اخراج
میشوند .گفته شده که برخی از
آنها میلیونها دالر در امارات
سرمایهگذاری کرده و حاال بدون
کدام دلیل از آن کشور اخراج
میشوند».
به نقل از این خبرنامه ،آقای کرزی
از سفارت امارات خواسته که دولت
این کشور ،راهحل معقول و قابل

قبولی برای مشکالت شهروندان
افغانستانی مقیم این کشور
جستوجو کند تا روابط این دو
کشور خدشهدار نشود.
اما کاردار سفارت امارات
متحدهی عربی در کابل گفته که
«سیاست دولت این کشور ،جلب
سرمایهگذاری در این کشور بوده
و در روشنایی همین سیاست ،به
شهروندان همهی کشورها ،بهویژه
افغانها ،خیر مقدم گفتهایم و
دروازههای امارات به روی آنان
همیشه باز خواهند بود».
آقای الکعبی آمار نشرشده در
رسانهها را رد کرده و میگوید
که مسایل سیاسی در اخراج آنها
نقش ندارند .او روند اخراج افراد
از امارات را عادی خوانده و اشاره
میکند که سال گذشته شماری از
افغانها بدون در نظرداشت ملیت،
زبان و مذهب از این کشور اخراج
شدند.
ایجاد مشکل و اخراج اجباری
شهروندان افغانستان از امارات ،در

روزهای اخیر بازتاب گستردهای
در شبکههای اجتماعی و رسانهها
داشته است .محمد محقق ،معاون
ریاست اجرایی حکومت نیز این
موضوع را در نشست دیروزی
شورای وزیران مطرح کرد و گفت
که هرچند رسانهها گزارش دادند که
برای  600تاجر افغانستان در امارات
مشکل خلق شده؛ اما معلوماتی که ما
داریم ،نشان میدهند که برای 700
تاجر افغانستان مشکالت ایجاد شده
و به این تاجران تا روز چهارشنبه
آینده فرصت نهایی داده شده است.
همچنان روز یکشنبه دهها تن از
شهروان افغانستان با تجمع و برپایی
خیمهی تحصن در مقابل مجلس
نمایندگان افغانستان ،خواستار
جلوگیری از اخراج اجباری تاجران
افغانستان از امارات متحدهی عربی
شدند .معترضان گفتند که دولت
امارات بدون کدام دلیل منطقی،
جواز کار بیش از  600تاجر افغان
را لغو کرده و تصمیم به اخراج آنها
گرفته است.

