ایران با پرداخت پول و فراهمکردن اسلحه
از طالبان حمایت میکند
وقتی عبدالله ،یک فرمانده طالبان در مرکز افغانستان ،به اسلحه و
مهمات بیشتر ضرورت دارد ،به همان افرادی رو میآورد که معاش
ماهانهی  580دالری به او پرداخت میکنند :حامیان ایرانی او .او گفت:
«هرچه ضرورت داشته باشیم ،ایران برای ما فراهم میکند».
مقامهای افغانستان و غربی میگویند که تهران تالشش در راستای
تأمین اسلحه ،مهمات و وجوه برای طالبان را افزایش داده و اکنون
برایش سربازگیری میکند و آنها را آموزش میدهد و تهدید جدیدی
برای امنیت شکنندهی افغانستان خلق میکند...
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چرا جامعهی بینالمللی نباید افغانستان را
فراموش کند؟

تا کنون سال  2015بدبختانه پر از درگیری و رنج بوده است .در اوایل این سال ،خشونت
در غزه و اوکراین تصویر ویرانی را بر صفحههای تلویزیونهای ما ظاهر ساخت و
بنیادهای مناسبات و ثبات بینالمللی را تکان داد .خشونت بوکو حرام و دیگر گروههای
تروریستی بخشهای بزرگی از افریقا را بیثبات ساخته است .جنگهای داخلی...
صفحه 4

بانک جهانی  21.5میلیون دالر را
برای شفافیت در گمرکهای کشور کمک کرد

صفحه 2

رسانهها
به تریبون تروریستان تبدیل نشوند

وزیر ترانسپورت :سیستم جمعآوری درآمد
در این وزارت الکترونیکی خواهد شد

اطالعات روز :اشتراککنندگان نشستی مشترک که روز پنجشنبه با حضور آگاهان
امور رسانهای افغانستان و ترکیه زیر عنوان «تروریسم و رسانهها» برگزار شد ،گفتند که
رسانهها نباید تبدیل به تریبون تروریستان شوند.
در این نشست وزیر اطالعات و فرهنگ کشور و شماری از مسئوالن رسانههای
صفحه 2
خصوصی داخلی و خارجی شرکت کرده بودند که روی...

اطالعات روز :محمدالله بتاش ،وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور روز پنجشنبه
( 21جوزا) برنامهی صدروز نخست کاری خود در این وزارت را ارائه کرد .او در یک
نشست خبری در کابل گفت که سیستمهای جمعآوری درآمد را در وزارت ترانسپورت
الکترونیکی خواهد کرد تا هم شفافیت در کار بیشتر شود و هم درآمدها افزایش یابند.
صفحه 2
آقای بتاش گفت که او تالش دارد درآمدهای وزارت ترانسپورت...

تاثیر سیستم جدید گمرکی
بر باال رفتن عواید و کاهش فساد
بانک جهانی به تازگی  21.5میلیون دالر را جهت تجهیز و الکترونیکی شدن
گمرکهای افغانستان کمک کرده است ،اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت
مالیه به خبرنگاران گفته است از این مبلغ برای الکترونیکی شدن گمرکها ،تقویت
زیر ساختها و نیروی بشری کار گرفته میشود .بانک جهانی در هفت سال گذشته...
صفحه 5

عادتهایی که انسانهای موفق ندارند!

افراد موفق ،همواره زندگی خود را از قصد ،با حقایق شیرین و اصول محکم ادغام
میکنند؛ زندگی موفق این افراد ،رابطهی مستقیم با انتخابهای هوشیارانه و البته
عادتهای سالمشان دارد .در ادامه قصد داریم  ۲۰عادتی که اشخاص عادی
بهراحتی به سویشان سوق پیدا میکنند؛ اما افراد موفق از انجامشان پرهیز میکنند...
صفحه 6
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آیا گمرکات افغانستان
شفاف خواهد شد؟

شهریار فرهمند

بانک جهانی  21.5میلیون دالر برای الکرتونیکیساخنت روند
کاری گمرکات افغانستان کمک کرده است .این مبلغ برای
تأمین شفافیت در کار گمرکات و نیز باالبردن توان کاری این
ادارهها مرصف میشود.
با الکرتونیکیساخنت سیستم پرداخت عواید گمرکی ،از
بروکراسی سنگین و فساد اداری کاسته میشود و شهروندان
بدون توصل به دالالن ،میتوانند وجوه گمرکی خود را
بپردازند .تا کنون سیستم پرداخت عواید گمرکی به شکل
فیزیکی بود و در بسیاری موارد مردم با متوصلشدن به دالالن
برای پرداخت عواید گمرکی ،بروکراسی سنگین و طوالنی را
دور میزدند و بدین ترتیب بخش عمدهای از پول به جیب
دالالن واریز میشد.
گمرگها در هر کشوری در عرصهی تجارت و اقتصاد نقش
دروازهها را دارند .نقش گمرکها در صادرات ،واردات و
ترانزیت کاال و مبارزه با قاچاق کاال بسیار بااهمیت است .از
اینرو ،متامی سعی برنامهریزان اقتصادی بر این است که
گمرکها را با برنامهریزی درست و سامل و سیستمهای مطابق
با نیازهای روز مجهز سازند ،تا از یک طرف چرخهی ورود و
صدور کاال راحت ،کمهزینه ،رسیع و شفاف باشد و هم با
بسنت مجراهای فساد و اختالس ،بر عواید دولت افزوده شود.
افغانستان با وجود مشکالتی که از جنگهای گذشته در
اقتصاد و سیستم اداری خود دارد ،تا حدود زیادی به گمرکات
خود وابسته است؛ در حالی که متأسفانه گمرکات افغانستان
بیشرتین آسیب را از جنبههای مختلف دیدهاند .چهارسوی
گمرکات افغانستان ،به عنوان مدخل ورود و خروج کاالهای
وارداتی و صادراتی سالها در دست افراد و اشخاص قدرتمند
و شبکههای مافیایی میچرخیدهاند و این امر ،گمرکات کشور
را به ادارههای ناکارا مبدل ساخته بود؛ زیرا حجم عمدهی
درآمدهای آن به جیب افراد و اشخاص غیرمسئول میرفت.
هرچند در چند سال اخیر با تالش مداوم ،بخشی از این
جزیرههای قدرت و زورمندان انحصارکننده از گمرکها کنار
زده شدند و قسمتی از این عواید به مسیر اصلیاش قرار داده
شد؛ اما کارآمدی و شفافیت آنگونه که الزم بود ،در این
بخشها نهادینه نشد.
افغانستان در حال حارض از یکسو نیازمند تورید بیشرت
کاالهای مورد نیازش از خارج است و از سوی دیگر برای
حضور در بازارهای جهانی به گمرکات سامل و مطابق با
نیازهای خود میباشد .افغانستان حتا اگر بخواهد پلههای
توسعهی اقتصادی را طی کند ،نیازمند تورید مواد اولیهی خود
از خارج از کشور است و برنامهریزی برای کارآمدی و بازدهی
گمرکات در این زمینهها بسیار رضوری است.
گمرکات افغانستان در کنار اینکه نیازمند توجه بیشرت برای
ساملبودن و ریشهکن کردن این مشکالت میباشند ،از
لحاظ ساختاری و کاری نیز نیازمند اصالحات جدی اند.
سیستم کنونی پرداخت عواید گمرکی بهشدت کهنه و از کار
افتاده میباشد .از سوی دیگر ،حلقههای قدرت و مافیاهای
اقتصادی و تجاری همهی گمرکات را ترصف کرده و با استفاده
از روابط فسادآلود و رشاکتهای اقتصادی و تجاریشان ،جلو
اصالحات ،نظارت و کارآمدی را گرفتهاند.
اجناسی که باید از طریق گمرک وارد کشور شوند ،از طریق
مجاری غیرقانونی وارد کشور میشوند که رضبهی بزرگی بر
اقتصاد کشور است .مشکل دیگر ،پایینبودن ظرفیتهای
انسانی و امکانات گمرکات کشور است .گمرکات در متام
نقاط کشور باید با یک سیستم منظم و شفاف عمل کنند تا با
ورود کاال به کشور ،اطالعات دقیقی از آن در اختیار همهی
کسانیکه مسئول هستند ،قرار گیرد.
این امر رصفهجویی در زمان انتقال اجناس را به حداکرث
میرساند و رضایت تاجران را نیز باال میبرد .در کنار این
مسایل ،باید به عامل قانون و تعرفههای گمرکی در کشور
توجه الزم را داشت؛ زیرا این قوانین هستند که زمینههای
مناسب برای فعالیتهای مؤثر گمرکات را فراهم خواهند
ساخت.

بانک جهانی  21.5میلیون دالر را برای شفافیت
در گمرکهای کشور کمک کرد

اطالعات روز :بانک جهانی اعالم کرده که برای شفافیت
در کار گمرکهای کشور 21.5 ،میلیون دالر را بدون
بازپرداخت در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.
به گفتهی بانک جهانی ،این کمک بدون بازپرداخت در
دومین پروژهی نوسازی گمرکها و فراهمآوری امکانات
تجاری به مصرف میرسد که از ماه می سال  2010از
سوی ریاست گمرکهای افغانستان در حال اجراست .در
اعالمیهای که از سوی بانک جهانی منتشر شده ،آمده است
که «هدف از بستهی کمکی جدید ،ادامهی کار پروژهی
نوسازی گمرکها ،حمایت از پیشرفتها در این پروژه،
ایجاد اصالحات و تقویت ثبات در نظام گمرکی افغانستان
است».
از سویی هم ،اجمل عبدالرحیمزی ،سخنگوی وزارت مالیه
گفته است که قرار است این بستهی جدید کمک بانک
جهانی در زمینهی تقویت حکومت الکترونیک ،زیرساختها
و باالبردن ظرفیت در گمرکهای افغانستان به مصرف برسد.
عبدالرحیمزی در این مورد گفت« :این کمک  ۲۱.۵میلیون

دالر آمریکایی است که در بخش تکنولوژی ،زیربنا و منابع
بشری مورد استفاده قرار میگیرد .در عرصهی تقویت سیستم
اسیکودا در گمرکهای سرحدی و داخلی استفاده میشود».
او افزود« :سیستم اسیکودا سیستم کامپیوتری است که باعث
ایجاد شفافیت در گمرکهای افغانستان میشود .امروز اگر
یک موتر وارد گمرک تورخم شود ،به کمک این سیستم
و تکنولوژی -که تمام گمرکهای افغانستان با هم وصل
هستند -باخبر میشوند که موتر داخل گمرک افغانستان شد».
این در حالیست در  2جوزای امسال ،وزارت مالیهی کشور
اعالم کرد که نظام پرداخت عوارض گمرکی را به هدف
جلوگیری از فساد گسترده ،دیوانساالری و واسطهبازی در
گمرکهای کشور ،الکترونیکی کرده است.
رییس گمرکهای کشور گفته بود که سیستم الکترونیکی
پرداخت عوارض ،ابتدا در ادارهی گمرک کابل و فرودگاه
بینالمللی کابل برای سه ماه به صورت آزمایشی به اجرا
ی آزمایشی
گذاشته میشود و در صورتیکه در جریان اجرا 
این سیستم مشکل پیدا نشود ،این سیستم در سراسر کشور به

اجرا گذاشته خواهد شد.
پیش از این بانک جهانی حدود هفتاد میلیون دالر را در
هفت سال گذشته در بخش ظرفیتسازی در گمرکهای
کشور مصرف کرده است .بستهی جدی کمکی بانک
جهانی برای ظرفیتسازی و شفافیت در گمرکهای کشور
در حالیست که این بانک همزمان اعالم کرده که عواید
گمرکی افغانستان در سال  2012به بیش از یک میلیارد دالر
میرسید؛ اما در سالهای  2014و  2015این رقم  35درصد
کاهش یافته است.
این بانک دلیل این کاهش را تحوالت سیاسی و امنیتی
افغانستان در این سالها عنوان کرده است.
همچنان عواید داخلی از سه درصد در سال  2002به 11.6
درصد در سال  2011افزایش یافت؛ اما این رقم در سال
 2014تا مرز  8.5درصد کاهش را نشان میدهد.
بانک جهانی گفته که بر اساس آمارهای ارائهشده،
جمعآوری عواید در گمرکهای افغانستان در سالهای اخیر
با رکود چشمگیری مواجه شده است.

رسانهها به تریبون تروریستان تبدیل نشوند
اطالعات روز :اشتراککنندگان نشستی
مشترک که روز پنجشنبه با حضور آگاهان
امور رسانهای افغانستان و ترکیه زیر
عنوان «تروریسم و رسانهها» برگزار شد،
گفتند که رسانهها نباید تبدیل به تریبون
تروریستان شوند.
در این نشست وزیر اطالعات و فرهنگ
کشور و شماری از مسئوالن رسانههای
خصوصی داخلی و خارجی شرکت
کرده بودند که روی مسئلهی تروریسم
و خبرنگاران و سوءاستفاده تروریستان از
رسانهها بحث و گفتوگو شد.

عبدالباری جهانی ،وزیر اطالعات و
فرهنگ در این نشست با تأکید بر حفظ
وحدت و منافع ملی افغانستان ،از مسئوالن
رسانهها ،خبرنگاران ،شاعران و نویسندگان
خواست که از ایجاد خصومت در شرایط
فعلی خودداری کنند.
کریم بالجی ،خبرنگار ترکی در این نشست
گفت که رسانهها نباید به وسیلهای برای
ترویج وحشت و ترس تروریسم تبدیل
شوند .آقای بالجی گفت که تروریستان
نیاز به روزنامهها و رسانهها دارند تا از این
طریق فعالیتهایشان بیشتر مورد توجه

مردم قرار بگیرند و برای ترویج ترس و
وحشت از رسانهها استفاده میکنند.
او افزود که روزنامهنگاران و رسانهها باید
از پرداختن به عمق یک حملهی انتحاری
پرهیز کنند؛ زیرا این موضوع روی اذهان
عامه تأثیر منفی میگذارد .این خبرنگار
ترکی گفت که رسانهها باید قبل از نشر
خبر تروریستی نیروهای امنیتی را در جریان
قرار دهند تا آنان تدابیر الزم را جهت حفظ
نهادهای رسانهای از خشونت و حملههای
گروه تروریستی بگیرند.
همچنان فهیم دشتی ،یکی از روزنامهنگاران

کشور در این نشست گفت« :در افغانستان
تروریسم از رسانههای داخلی و خارجی
سوءاستفاده میکند» .دشتی افزود که نشر
گزارشهایی که به نحویی قدرتنمایی
گروههای تروریستی را نشان میدهند ،در
افغانستان رواج یافته و این موضوع با اخالق
رسانهای و قوانین افغانستان مطابقت ندارد.
این گفتهها در حالی مطرح میشوند که به
باور برخی از آگاهان ،رسانههای افغانستان
جوان و کمتجربه اند و از همین رو به
تریبونی برای گروههای تروریستی تبدیل
میشوند.

وزیر ترانسپورت:
سیستم جمعآوری درآمد در این وزارت الکترونیکی خواهد شد
اطالعات روز :محمداهلل بتاش ،وزیر ترانسپورت و هوانوردی
کشور روز پنجشنبه ( 21جوزا) برنامهی صدروز نخست کاری
خود در این وزارت را ارائه کرد .او در یک نشست خبری در
کابل گفت که سیستمهای جمعآوری درآمد را در وزارت
ترانسپورت الکترونیکی خواهد کرد تا هم شفافیت در کار
بیشتر شود و هم درآمدها افزایش یابند.
آقای بتاش گفت که او تالش دارد درآمدهای وزارت
ترانسپورت و هوانوردی را از راههای مختلف افزایش دهد.
بتاش افزود که برای رسیدن به این هدف ،میتوانیم در
دورازههای شهرهای بزرگ دروازههای الکترونیکی نصب
کنیم و سیستمهای بندرهای کشور را نیز الکترونیکی بسازیم.
آقای بتاش همچنان افزود که ترمینالهای مدرن و معیاری در
دروازههای شهرها خواهد ساخت تا ترانسپورت منظم شده
و در کنار افزایش نظارت و فرصتهای شغلی ،درآمدها نیز
از این بخش افزایش یابد .در همینحال ،وزیر ترانسپورت از
وجود مافیا در بخش جمعآوری درآمدهای حملونقل در
کشور خبر داد و گفت« :جایی که پول نقد باشد ،مافیا نیز
هست؛ اما جایی که پول نقد در بین نباشد ،مافیا کمتر فرصت

سودجویی دارد».
وزیر ترانسپورت در مورد کنترول و درآمد از فضای کشور
گفت که در حال حاضر کنترول فضای کشور به دست
نیروهای بینالمللی است .او افزود که کنترول فضای افغانستان
را به دست خواهد گرفت تا از این طریق اطمینان شرکتهای
هوایی دیگر را جذب کرده و شمار پروازهای عبوری از
فضای کشور افزایش یابند.
به گفتهی آقای بتاش ،هزینهی عبور هر هواپیما از فضای
افغانستان ،بهتازگی از چهارصد دالر به پنجصد دالر افزایش
یافته است .او افزود که در حال حاضر چهار شرکت برای
به عهدهگرفتن کنترول و مدیریت فضای افغانستان به شکل
مقدماتی انتخاب شدهاند .به گفتهی او ،یکی از این شرکتها
زیر نظر افغانستان از سه تا پنج سال در این بخش کار خواهد
کرد تا زمانی که افغانستان بتواند با فراهمسازی امکانات
تخنیکی و داشتن کادر آموزشدیده ،مستق ً
ال این کار را به
عهده گیرد.
در کنار اینها ،آقای بتاش احیای ترانسپورت شهری ،آغاز
پروژهی اتوبوسهای برقی ،نصب بیست ایستگاه خودکار

هواشناسی در مناطق آسیبپذیر کشور و استخدام کادرهای
متخصص را از دیگر برنامههایش در صد روز نخست کاری
این وزارت عنوان کرد.
از سویی هم ،وزیر ترانسپورت و هوانوری گفت که
شرکتهای هوایی داخلی در معرض ورشکستگی قرار دارند.
او از کمبودن سرمایهی این شرکتها و عدم حمایت دولت از
فعالیت آنها به عنوان دالیل این وضعیت یاد کرد و گفت که
تالش خواهد کرد تا این شرکتها در رقابت سالم با یکدیگر
سر پا بایستند.
او افزود که برای خارجکردن شرکتهای هواپیمایی کشور
از فهرست سیاه پروازهای اروپایی ،این شرکتها باید معیاری
و بهروز شوند.
ارائه برنامههای صد روز کاری وزیران ،روندی است که به
دستور رییس جمهور غنی از تاریخ  5جوزا آغاز شد و تا
کنون وزيران صحت ،امور پارلمانى ،حج و اوقاف ،زراعت،
عدليه ،امور زنان ،تجارت ،مخابرات و تکنالوژى معلوماتى،
معارف ،سرحدات و قبايل ،انکشاف دهات و مهاجران
وعودتکنندگان برنامههای صد روزهیشان را ارائه کردهاند.

رییس جمهور خواهان شفافیت
در کار نهادهای وابسته به سازمان ملل در کشور شد
اطالعات روز :رییس جمهور غنی روز پنجشنبه ( 21جوزا) در
ی چگونگی فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد
نشست 
در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و گفت که نهادهای مرتبط
به سازمان ملل متحد در افغانستان باید در سیستم کاریشان
شفافیت ایجاد کنند.
رییس جمهور افزود که این نهادها برنامههای تکراری را حذف
کنند ،روند استخدام افغانها را در این نهادها را تسریع بخشند
و همچنان هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادهای وابسته به
سازمان ملل متحد که کارهایشان با هم مرتبط میباشند ،بیشتر
گردد.
آقای غنی گفت که یک نظرسنجی در همکاری با دفتر «هبیتات»
در شهرهای مهم کشور انجام شود تا در چگونگی فعالیتهای
پروژهها و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی نظرهای شهروندان
کشور گنجانده شود.

در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری با حضور اسداهلل
ضمیر ،وزیر زراعت و مالداری و مسئوالن و نمایندههای
ادارهی توسعهای ملل متحد ،یونیسف ،سازمان جهانی صحت،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،سازمان
جهانی غذا ،سازمان زراعت و غذای جهان و دفتر مبارزه با مواد
مخدر سازمان ملل متحد برگزار شد ،چگونگی فعالیت این
نهادها و مؤثریت این فعالیتها در افغانستان مورد بحث قرار
گرفت.
همچنان رییس جمهور غنی در این نشست گفت که محو پولیو
و جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان از اولویتهای حکومت
افغانستان است و از سازمان جهانی صحت خواست تا در این
زمینه به طور دقیق کار کرده ،معلومات خویش را با افغانستان
شریک کند .رییس جمهور از تمام نهادهای ملل متحد خواست
که روی شیوههای خدماتیشان مجددا ً غور کنند؛ زیرا حکومت

افغانستان به ساختن نهادهای مؤثر حکومتی متعهد میباشد.
رییس جمهور غنی همچنان از این نهادها خواست تا انتقال
مسئولیتها و تخصصشان را برای افغانها در اولویتهای
کاریشان قرار دهند .او از آنان خواست که در بخش مدیریت
حوادث با حکومت افغانستان همکاری کنند تا افغانستان صاحب
سیستمی گردد که بتواند به زودترین فرصت حوادث طبیعی را
مدیریت کند.
در ادامهی این نشست آقای غنی از نهادهای وابسته به سازمان
ملل متحد خواست تا روی میکانیزمی کار کنند که مؤثریت
حسابدهی و شفافیت در نهادهای مذکور تشخیص گردد .از
سویی هم ،در این نشست مسئوالن و نمایندهای نهادهای وابسته
به سازمان ملل متحد در افغانستان ،در مورد چگونگی فعالیتها
و اولویتهای کاریشان بر اساس نیازمندیهای مردم افغانستان،
معلومات دادند.

ایران با پرداخت پول و فراهمکردن
اسلحه از طالبان حمایت میکند
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منبع :وال اسرتیت ژورنال
نویسنده:مارگریتااستانساتی
برگردان :حمید مهدوی
وقتی عبدالله ،یک فرمانده طالبان در مرکز افغانستان ،به اسلحه
و مهمات بیشتر ضرورت دارد ،به همان افرادی رو میآورد
که معاش ماهانهی  580دالری به او پرداخت میکنند :حامیان
ایرانی او .او گفت« :هرچه ضرورت داشته باشیم ،ایران برای ما
فراهم میکند».
مقامهای افغانستان و غربی میگویند که تهران تالشش در
راستای تأمین اسلحه ،مهمات و وجوه برای طالبان را افزایش
داده و اکنون برایش سربازگیری میکند و آنها را آموزش
میدهد و تهدید جدیدی برای امنیت شکنندهی افغانستان خلق
میکند.
این مقامها میگویند که استراتژی ایران در حمایت از طالبان دو
گونه است :مقابله با نفوذ ایاالت متحده در منطقه و فراهمکردن
یک وزنهی تعادلی در برابر حرکت دولت اسالمی در قلمرو
طالبان در افغانستان .فشار تهاجم نظامی طالبان و حرکت
جدید در راستای گفتوگوهای صلح میان آنها و کابل ،نیز
این احتمال را باال میبرد که برخی از اعضای آنها سرانجام
به قدرت برگردند.
یک دیپلمات غربی گفت« :ایران روی برگشت دوبارهی طالبان
به قدرت شرطبندی میکند« ».آنها در مورد اینکه در حال
حاضر افغانستان به کدامسو در حرکت است ،مرددند؛ پس
شرطهایشان را مصئون میسازند».
مقامهای ایرانی به درخواستهای اظهار نظر پاسخی ندادند؛ اما
تهران پیوسته کمک مالی یا نظامی به طالبان را در گفتوگوها
با مقامهای افغان و غربی رد کرد ه است .یک مقام ارشد پیشین
افغانستان گفت« :هنگامی که موضوع را با آنها بحث کردیم،
آنها رد کردند».
قویترشدن اتحاد ایران-طالبان پیچیدگی جدیدی را در
برنامههای اوباما برای شرق میانه و آیندهی افغانستان نشان
میدهد؛ جایی که ایاالت متحده برای محدودکردن نقش
طالبان قبل از خروج تمام نیروهایش ،به استثنای  1000سرباز
امریکایی ،در پایان ریاست جمهوری اوباما در سال  2016کار
کرده است .در اوج حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در
سال  100 ،2011هزار نیروی این کشور در افغانستان حضور
داشتند.
گفتوگوهای هستهای بینالمللی به حمایت کاخ سفید با
ایران که قرار است در ماه جاری پایان یابد ،در سراسر جهان
با انتقادات مواجه است؛ چون میتواند به طور بالقوه پویایی
جدیدی را در منطقه ایجاد کند و در آن تهران که از تحریمهای
تنبیهی اقتصادی نجات یافته و به منابع جدید دست خواهد
یافت ،قادر خواهد بود تا از طریق گروههای نیابتیاش یک
آجندای فعال را در شرق میانه و اطراف آن دنبال کند .این
منقدان میگویند که بهبود روابط تهران با طالبان نشانهی دیگر
آن است.
اد رویس ،رییس کمیتهی امور خارجی مجلس سنای امریکا
گفت که اگر توافق هستهای امضا شود و تحریمها برداشته
شوند ،حمایت ایران از طالبان بیشتر خواهد شد .آقای رویس
گفت« :ایران حمایتش را از ملیشهه ا و گروههای شورشی در
سرتاسر منطقه بیشتر میکند« ».با توجه به میلیاردها دالر کمک
به خاطر برداشتهشدن تحریمها ،این حمایت بیشتر خواهد شد».
جان مککین ،ریس کمیتهی نیروهای مسلح سنای آمریکا
گفت ،افزایش حمایت ایران از طالبان ،تداوم رفتار تهاجمی
این کشور در یمن ،سوریه ،عراق و لبنان است .او گفت« :این
شواهد دیگری از ادامهی بیتوجهی عمدی حکومت به
حقایق در میدان نبرد در روشنی تهاجم ایران در منطقه است».
مقامهای امریکایی مشخصاً از اظهار نظر در مورد نزدیکشدن
روابط ایران-طالبان خودداری کردند؛ اما گفتهاند که دیپلماسی
این کشور با ایران ،نگرانیهایشان را در مورد نفوذ ایران در
بیثباتی منطقه تغییر نمیدهد .جیمیز کالپر ،مدیر استخبارات
ملی در نامهای به قانونگذاران گفت که ایران «پرچمدار
کشورها در حمایت از تروریسم است».

طالبان از دیرزمان بدینسو از خاک پاکستان به عنوان پایگاه
اصلی سربازگیری و مقر فرماندهیشان استفاده کردهاند .اما
مقامهای افغان و غربی میگویند که ایرا ن از طریق سپاه
پاسداران انقالبیاش به عنوان یک متحد کلیدی طالبان ظهور
کرده است .آنها میگویند که تهران از پناهندگان در داخل مرز
این کشور درخواست کمک میکند ،تاکتیکی که این کشور
در سربازگیری برای جنگ در حمایت از رژیم بشاراالسد در
سوریه نیز استفاده کرده است.
آقای عبدالله یکی از این جنگجویان طالب مستقر در ایران
است .عبدالله میگوید که پس از اینکه به خاطر کا ر غیرقانونی
در شهر مرزی بندر عباس ایران زندانی شد ،یک افسر
استخباراتی ایرانی با او ارتباط برقرار کرد .او گفت« :او از من
پرسید که چقدر پول درآوردها م و اگر به افغانستان بروم و برای
آنها کار کنم ،معاشم را دوبرابر خواهند کرد» .آقای عبدالله
گفت که قاچاقچیان استخدامشده توسط ایران منابع را از طریق
مناطق مرزی به صورت غیرقانونی عبور میدهند؛ جایی که در
آن ایران ،افغانستان و پاکستان با هم مالقات میکنند و آنها را
به واحدهای طالبان در داخل خاک افغانستان تحویل میدهند.
او گفت که جنگجویان او سالحهایی را دریافت میکنند
که شامل توپ  82ملی متر ،اسلحهی سبک ،کالشینکوف،
راکتانداز و مواد برای ساخت بمبهای کنار سرک.
مقامهای ارتش و استخباراتی حمایت ایران از طالبان را یک
اتحاد راحتی میدانند .از لحاظ تاریخی ،روابط میان ایران،
یک حکومت دینی شیعه ،و تندروان سنیمذهب طالب
پرتنش بوده است .در سال  ،1988پس از آنکه ده تن از
توتاز بر کنسولگری
دیپلماتهای این کشور در جریان تاخ 
آن در شهر شمالی مزار شریف کشته شدند ،ایران تا سرحد
آغاز جنگ علیه طالبان پیش رفت .در سال  ،2001ایران با
سرنگونی طالبان مخالفت نکرد و از آن زمان تا کنون روابط
دوستانهاش با حکومت مورد حمایت غربیها در کابل را حفظ
کرده است .اما ایران از دیرزمان بدینسو با حضور نظامی امریکا
در یکقدمی دروازهاش راحت نبوده و نظر به گزارش ماه اکتبر
سال  2014وزارت دفاع امریکا ،حداقل از سال  2007بدینسو
سپاه پاسداران انقالب به طالبان سالح فراهم کرده است .در ماه
جون  ،2013زمانی که تهران رسماً از یک هیأت طالبان برای
شرکت در یک کنفرانس اسالمی و دیدار با مقامهای ارشد
ایران دعوت کرد ،صفحهی جدیدی در اتحاد ایران و طالبان
گشوده شد.
در خزان آنسال ،مقامهای امنیتی افغانستان گفتند ،مدارک
واضحی دارند که ایران جنگجویان طالبان را در داخل
مرزهایش آموزش میدهد .نظر به گفتههای مقامهای افغان
و آقای عبدالله ،فرمانده طالبان ،تهران اکنون حداقل چهار
اردوگاه آموزش طالبان را اداره میکند .این اردوگاهها در
شهرهای تهران ،مشهد ،زاهدان و استان کرمان واقع اند .یک
مقام ارشد افغانستان گفت« :در ابتدا ،ایران از طالبان حمایت
مالی میکرد« ».اما اکنون آنها طالبان را آموزش داده و تجهیز
نیز میکنند».
خروج نیروهای ایاالت متحده و متحدانش از افغانستان ،عبور
جنگجویان طالبان و قاچاقچیان را از مرزهای بیدر و پیکر
آسانتر ساخته است .سید واحد قالتی ،یک سیاستمدار
بانفوذ از شهر غربی هرات؛ جایی که ایران از دیرزمان بدینسو
نفوذ داشته است ،گفت« :در گذشت ه ایاالت متحده تواناییهای
نظارتی قابل توجهی داشت« ».اما اکنون که امریکاییان
افغانستان را ترک کردهاند ،ایران به مراتب آزادتر است».
یک مقام خارجی گفت که ایران با اجازهدادن به این گروه
برای بازکردن یک دفتر در مشهد و حضور در آنجا حداقل
از آغاز سال  ،2014اتحادش با طالبان را رسمی ساخت .این
دفتر آنقدر نفوذ پیدا کرده است که برخی از مقامهای خارجی
اکنون آن را «شورای مشهد» میخوانند؛ اصطالحی که برای
توصیف شوراهای رهبری طالبان استفاده شده است .مقامهای

افغان و خارجی گفتند که یکی از نقاط ارتباطی اصلی میان
تهران و شورشیان طیب آغا ،رییس دفتر سیاسی طالبان در
قطر است .گروه شورشیان گفت که آخرین سفر او به ایران در
اواسط ماه میبود .طالبان دریافت کمک از ایران یا هر کشور
خارجی دیگر را رد میکنند؛ اما میگویند که خواهان داشتن
روابط خوب با همسایههای افغانستان اند.
پشتیبانی ایران از طالبان یک منطق استراتژیک دارد .مقامهای
افغانستان میگویند که ایران در حال حاضر در سوریه و عراق
علیه داعش میجنگد و نسبت به ظهور خط مقدم جدید در
نزدیکی مرز شرقیاش محتاط است .یک مقام امنیتی افغانستان
گفت« :ایران به دنبال آن است که با استفاده از طالبان با داعش
مقابله کند».
برای طالبان ،ستیزهجویان دولت اسالمی یک تهدید متفاوت
است :آنها رقیبانشان هستند .باشندگان و مقامهای افغانستان
میگویند ،از زمانی که شاخهای از داعش در اوایل سال جاری
برنامههایش به منظور گسترش در افغانستان و پاکستان را اعالم
کرد ،این گروه جدید به صورت فعال جنگجو استخدام کرده
که بسیاری از آنها طالبان ناراضی هستند.
مقامهای افغانستان میگویند که این امر دو گروه رقیب
جهادی را علیه همدیگر به رقابت واداشته است و میان آنها
برخوردهایی در والیتها ،از جمله والیت هلمند در جنوب،
ننگرهار در شرق و به صورت مشخص در والیت فراه در
نزدیکی مرز با ایران رخ داده است که در آن طالبان مورد
حمایت ایران نیز شرکت داشتند.
تأمین مالی این گروه ستیزهجو گزینههای بیشتری را در اختیار
آن قرار میدهد ،حمایتی که بهزودی در میدان نبرد اثر خواهد
گذاشت.
آنتونیو جیوستوزی ،کارشناس مسایل طالبان که دخالت ایران
در افغانستان را دنبال کرده است ،گفت« :اگر به خاطر ایران
نمیبود ،فکر نمیکنم که آنها میتوانستند تهاجمی را که حاال
راه انداختهاند ،راهاندازی کنند».
در ماههای اخیر که تعداد زیادی از جنگجویان طالب در
جنگ شرکت کردهاند و توانایی نیروهای افغانستان در حفظ
مناطق تحت کنترولشان را آزمایش میکنند ،در مقایسه با
سال گذشته ،امنیت در غرب و شمال افغانستان بهشدت ر و به
وخامت گذاشته است .با اینحال ،مشخص نیست که ایران تا
چه حد از طالبان حمایت خواهد کرد.
یک مقام خارجی دیگر گفت« :آنها احتماال نمیخواهند
طالبان بیش از حد قوی شوند« ».آنها صرف میخواهند
مطمئن شوند اهرمی در دستشان دارند؛ چون خدا ناخواسته
اگر طالبان برنده شوند ،در آن صورت آنها تمام قدرت و
نفوذشان را از دست خواهند داد».

در خزان آنسال ،مقامهای امنیتی
افغانستان گفتند ،مدارک واضحی
دارند که ایران جنگجویان طالبان را
در داخل مرزهایش آموزش میدهد.
نظر به گفتههای مقامهای افغان و
آقای عبداهلل ،فرمانده طالبان ،تهران
اکنون حداقل چهار اردوگاه آموزش
طالبان را اداره میکند .این اردوگاهها
در شهرهای تهران ،مشهد ،زاهدان و
استان کرمان واقع اند .یک مقام ارشد
افغانستان گفت« :در ابتدا ،ایران از
طالبان حمایت مالی میکرد« ».اما
اکنون آنها طالبان را آموزش داده و
تجهیز نیز میکنند».

هرچند میان قضات محاکم اختالف نظر در بارهی اینکه چرا باید این
 37نفر رها شود ،وجود دارد اما بازهم دالیل ذیل را از همه مهمتر
میشامریم.
الف -یک عده از قضات محرتم خیلی عصبانی اند .یک عده میگویند
که اینها با افزایش قطر شکم مواجه اند ،ازیرنو همیشه عصبانی اند.
اما یک مقام خالیرتبه طی یک متاس وایربی به ما گفت که نه! افزایش
قطر شکم در عصبانیت آنها نقش ندارد بلکه آنها عصبانی اند چون
معتقدند که باید متام متهمین قتل فرخنده آزاد شوند .به هر حال،
همین قضات عصبانی دلیل میآورند که فرخنده چه وقت مرد؟ در
حوالی سال نو یا نوروز! نظر به حکم مادهی نود و نوروزوم قانون
قتل فرخنده ،هر فرخندهی که یک روز پیش از نوروز یا یک روز بعد
از نوروز به دست یک عدهی پلید کشته میشوند ،اشکالی ندارد.
بگذاریم خونش پامال شود.
ب -یک عدهی دیگر از قاضیها یک فکر دارند .آنها میگویند که
ما این  37نفر را آزاد میکنیم چون فرخنده را با مشت و لگد و سنگ
و خشت و چامق کشته .این دسته از قاضیها میگوید ما به قانون
احرتام داریم و طبق نص رصیح قانون ما هر روز حامم میکنیم .شیر
 Every Dayمینوشیم و خرما میخوریم .اینها دلیل میآورند که
خُب! اگر با مرمی کشته میشد ،قاتلش از طرف پارملان کشور جایزه
میگرفت .این مردم بدبخت که مثل قوماندانها تفنگ و مرمی ندارند،
پس چرا به ناحق آنها را زندانی کنیم؟ مگر آن وکیل پارملان که روز
روشن در سینام پامیر چند نفر را کشت ،کسی ازش پرسید که چرا
کشتی؟ تازه اینجا در محکمه از او انتقاد میشد که چرا چهار نفر
کشتی؟ باید چهارده نفر میکشتی!
شامری دیگر از قاضیهای کابل ادعا دارند که این  37نفر باید رها
میشد و خدا از دربار پاکش کمک کند که بقیهی این مجاهدین بدون
سالح گرم نیز رها و به کوچهها و جادههای کابل حواله شوند .این
دسته از قاضیان از جامعهی مدنی ،فعاالن حقوق برشی ،رسانهها و
متباقی کسانی که تفنگ ندارند اما بر حکومت اعرتاض کرده و زور
نشان میدهند؛ به شدت متنفر است .اینها میگویند اگر سناریوی
قتل فرخنده هزار بار دیگر تکرار شود ،بازهم  37متهم آن را رها
خواهند کرد .به باور این دسته قاضیان ،نه فعال مدنی ،نه فعال حقوق
برشی و نه متباقی کسانی که بدون تفنگ بر دولت اعرتاض میکنند،
آدم است .اینها گفته یگانه دلیل مخالفت شان همین است ،ورنه
بهخوبی میدانند که این متهامن باید با چوب عدالت ،تربیت میشد.
یک گروپ چهل نفری از قاضیان و سارنواالن که قسم خورده متام
عمر باقیماندهی خویش را کتشلوار (دریشی) بپوشند ،فقط به این
دلیل رای به آزادی  37متهم قتل فرخنده داده که از فرخنده در فیسبوک
و رسانهها یک برب ساختند و میخواستند توسط این برب این متهمین را
ببلعند .اینها گفته درست است که ما دریشی میپوشیم اما هنوز توان
مقابله با هر بربی را داریم.
یکی از سارنواالن که ظاهرا ً مشت بدشانسی به دهنش خورده و در
هیچ گروپی از دستههای قاضیان و سارنواالن رشیک نیست گفته که
عجب دور و زمانهی شده؟! قاضی اگر دروغ نگوید ،شب خوابش
منیبرد .او متام این حرفها را رد کرده و میگوید که رسیدهگی به
پرونده قتل فرخنده هیچ جذابیت نداشت .نه داخلیها حارض بود به
خاطر رسیدهگی پول بدهند ،نه خارجیها! در حالیکه از باغ متهمین
قتل فرخنده هر دم بری میرسد! این سارنوال از همهگروپها رانده
شده گفت که اتحادیههای قاضیها و سارنواالن چشم به باغهای چیز
دوخته ،تصمیم داشتند این پرونده را کشال بررسی کنند تا از باغ متهمین
برهای زیادی برسند اما باغداران متهمین ثابت کردند که باغهای شان
کم کم خزان را تجربه میکنند .این سارنوال مدعی است که شام اگر
باغ خوبی داشته باشید ،یک فرخنده چیست؟ بروید دو هزار فرخنده را
بکشید ،فقط از باغ خویش هر دم بری برسانید ،باقی گپها را ایال کنید
به قاضیها و سارنواالن!
اما خانوادهی فرخنده فعالً در حال تعجب است .تعجب خانوادهی
فرخنده نشان میدهد که آنها این توقع را از محاکم افغانستان نداشته و
خدا میداند برای این  37نفر چه جزاهای را که خواب منیدیده .به هر
صورت ،زور محاکم گاهی به اندازهی زور هامن داعشی است که هم
میتواند اسیرش را گردن بزند ،هم میتواند آزادش کند .این تشبیه را از
منظر داعشیک خویش بررسی کنید نه از منظر یک شهروند بیآزار! بنابر
این دالیل فوق ،دالیل آزاد شناخنت  37متهم قتل فرخنده بود .امیدوارم
خوش تان آمده باشد .با احرتام! قاضی هادی سارنوالدوست!
متت باالخیر!
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فمینیسم در اوایل قرن بیستم4 -
آنها در بروشور کلینیک ادعا میکردند که
سالمت و بهداشت شخصی را به «مادرانی
همانند بردگان» که با وجود آسیبهای
جسمیشان هر سال نوزادانی ضعیف به دنیا
میآورند؛ اما «با بیرحمی توسط طبقات
متوسط جامعه و حرفهی پزشکی در جهل
اجباری باقی ماندهاند» ،ارائه میکنند .با
اینحال ،بخشی از فعالیتهای ماری استاپز
باعث شد تا بسیاری از کسانی که عالیق
مشترکی با او داشتند و میتوانستند به طور
مؤثری با او همکاری کنند ،با او دشمن شوند.
در  ،1928یکی از کسانی که احتماالً با او
همکار بوده است ،شکایت کرد که استاپز
دچار «پارانویا و جنون خودبزرگپنداری»
است.
در سال  ،1936گروهی از زنان با راهاندازی
«اتحادیهی اصالحات در قانون سقط جنین» با
موضوعی به مراتب جنجالیتر درگیر بودند .به
گفتهی آنها گاهی حدود  5000زن در یک
سال به دلیل سقط جنین جانشان را از دست
میدادند و میگفتند که بسیاری از این مرگها
قابل پیشگیری اند .یکی از اعضای مبارز
آنها ،استال براون که اصالت کانادایی داشت،
شهامت این را یافت تا اعتراف کند که «اگر
سقط جنین لزوماً مرگآور یا خطرناک بود،
من اکنون پیش روی شما نبودم» .این مسئله
در طول دههی ( 1950و پس از آن) ،زمانی
که تعدادی از سازمانهای زنان با واردکردن
فشار بر مجراهای قانونی ،تالش میکردند تا
سقط جنین را قانونی بسازند ،همچنان مسئلهای
جدالبرانگیز باقی ماند .نتیجهی تحقیقی در
روزنامهای در  ،1956نشان داد که از میان 200
نفری که با آنها مصاحبه شده بود 51.9 ،درصد
افراد در صورت خواست مادر و  23.4درصد
دیگر در صورت وجود مشکالت سالمتی ،با
سقط جنین موافق بودند .با اینحال ،مسئلهی
سقط جنین تا مدتهای طوالنی پس از احیای
فمینیسم در دههی  1970نیز به عنوان مسئلهی
اصلی و اغلب مشکلساز باقی ماند.
***
برخی فمینیستهای معاصر ،ویرجینیا وولف
را بیاعتبار میخوانند .به عنوان مثال ،شیال
روبوتام میگوید که درخواستهای وولف
در کتاب «اتاقی از آنِ خود» برای  500پوند
در ماه و جایی متعلق به خود ،تنها بر اقلیتی از
زنان تحصیلکردهی طبقهی متوسط متمرکز
شده است .گرچه این ادعای او درست است؛
اما وولف هنوز خوانندگان زیادی دارد؛ زنان
(و مردانی) که حتا نگاهی کوتاه به نوشتههای
فمینیستی دیگر نمیاندازند .البته وولف مسلماً
در برخورد با واژهی «فمینیسم» ،رویکردی
دوگانه داشت .خود او میپذیرفت که ممکن
است در زمان انتشار یکی از کتابهایش،
آنقدر تحت تأثیر هیجان و آشفتگی قرار
داشته که به یک فمینیست حمله کرده باشد.
او در «سه گینهای» -کتابی که بعدها در سایهی

رشد فاشیسم و جنگی رو به نزدیکشدن،
نوشته شده بود -آشکارا بر واژهی «فمینیسم»
حمله میکند« :واژهای قدیمی ،از کارافتاده
و نادرست که در زمان خودش نیز ضررهای
زیادی رسانده و اکنون باید کنار گذاشته شود».
طرح مسئلهی او با خطاب به «دخترانِ مردان
تحصیلکرده» به جای زنان تحصیلکرده نیز،
اکنون بسیار خام و ناخوشایند به نظر میآید
و در همان دههی  1930نیز کاربردی نداشته
است( .او توضیح میدهد که منظور او از مردان
تحصیلکرده ،کسانی اند که در آکسفورد یا
کمبریج درس خوانده بودند) .با این وجود،
اشارهی او به «صندوق خیریهی تحصیلی
آرتور» که برای دههها ،حتا قرنها ،تنها به
پسران و نه خواهرانشان اجازه میداد به شکلی
مناسب تحصیل کنند ،اشارهای مؤثر و برای
تعاونی مخرب بود .او با لحنی کنایهآمیز بیان
داشت که تا  ،1919ازدواج «تنها حرفهی عالی
بود که رو به زنان گشوده بود» .و میافزاید،
عالوه بر این ،زنان به دلیل عدم تحصیل ،حتا
برای همین شغل هم آماده نبودند.
وولف در «اتاقی از آن خود» از ربکا وست که
در آن زمان یک مرد به او برچسب «فمینیستی
ولگرد و بدنام که میگوید مردان مغرور و
خودشیفته هستند» را زده بود ،دفاع کرد.
اما او نگران بود که کمپاین حق رای زنان،
«خواستی غیرمعمول برای ابراز وجود را در
مردان بیدار کند» .او میگوید که با وجود تمام
آنچه گفته میشود« ،زنان در تمام این قرنها
به عنوان آیینههایی دارای قدرتی جادویی و
خوشایند که تصویر مردان را دوبرابر اندازهی
طبیعیاش نشان میدهد ،خدمت کردهاند» .او
تأکید میکند که در حقیقت بیشتر زنان ایدهای
اندک از میزان خصومت مردان به خودشان
دارند .او با لحنی نامالیم یادآوری میکند که
«تاریخ مخالفت مردان با رهایی زنان احتماالً
از خود تاریخ آزادی جالبتر است« .میتوان
کتابی سرگرمکننده از آن نوشت»؛ «اما زنی که
این کتاب را مینویسند ،به دستکشهایی
ضخیم بر دستانش و نردههایی برای حفاظت
از خود نیاز دارد» .در نهایت اینکه آنچه
اکنون جالب و مفرح به نظر میآید« ،زمانی
باید با از جانگذشتگیها و دشواریها به
دست میآمد ...در میان مادرکالنهایتان و
مادرانشان ،تعداد زیادی بودند که (به خاطر
آنها) چشمهایشان از اشکریختن بیرون
زده بود».
وولف با نگاهی گذرا بر رمانی مدرن از
«ماری کارمیشل» ،نویسندهی داستانهای
تخیلی ،زمانی که به این عبارت میرسد که
«کلویی ،اولیویا را دوست داشت» ،میگوید:
«این عبارت برای من تکاندهنده بود و
نشاندهندهی اینکه چه تغییر عظیمی اتفاق
افتاده است .احتماالً کلویی برای نخستین بار
در تاریخ ادبیات اولویا را دوست دارد» .به
این معنا که تا آن زمان ،زنان در تخیالتشان
همواره در ارتباط با مردان تصور شدهاند.
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تا کنون سال  2015بدبختانه پر از درگیری و
رنج بوده است .در اوایل این سال ،خشونت در
غزه و اوکراین تصویر ویرانی را بر صفحههای
تلویزیونهای ما ظاهر ساخت و بنیادهای مناسبات
و ثبات بینالمللی را تکان داد .خشونت بوکو حرام
و دیگر گروههای تروریستی بخشهای بزرگی از
افریقا را بیثبات ساخته است .جنگهای داخلی در
یمن و لیبیا بر زندگی مردمان آن سرزمین سایهی
تاریکی افگنده و خطر گسترش بحران و درگیری
را در پی دارد.
با این وجود ،برای صلح و ثبات جهانی هیچ
تهدیدی بزرگتر از صعود یک دولت تندرو در
بخشهایی از عراق و سوریه نیست .بدون یک
واکنش قاطع ،واقعاً این احتمال وجود دارد که این
دو دولت به صورت دایمی از هم بگسلند و دولت
اسالمی (داعش) تبدیل به مرکز صدور خشونت،
افراطگرایی و بیثباتی در سراسر منطقه و فراتر از
آن شود.
چنانکه جامعهی بینالمللی با این تهدید در حال
نبرد است ،افغانستان همچنان یادآور تلخ این
واقعیت است که اگر این تهدید نادیده گرفته شود،
چه اتفاقی خواهد افتاد .و نیز به این دلیل است
که با وجود تمام چالشها در جاهای دیگر ،جهان
نمیتواند بار دیگر این کشور رنجدیده را رها کند.
افغانستان امروز به پاس تالشهای مردمش و
پشتیبانی و قربانیهای جامعهی بینالمللی ،با
کشوری که پناهگاه طراحان حملهی  11سپتامبر
بود ،تفاوت فاحش دارد .اما با وجود دستآوردهای
سالهای اخیر و پیشرفت دوامدار پس از انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته ،این کشور هنوز
با نزاعهای درونی  ،حملههای تروریستی توسط
توپنجه نرم
طالبان و دشواریهای اقتصادی دس 
میکند .با داشتن باالترین سطح بیسوادی و
مرگومیر کودکان ،افغانستان هنوز هم یکی از
فقیرترین کشورهای جهان است.
به این دلیل باید از سالگرد انتخابات افغانستان به
مثابه فرصتی برای تقویت تعهد درازمدت جامعهی
بینالمللی نسبت به افغانستان استفاده شود .هدف
مشترک همهی ما این است که دیگر این کشور
هرگز پناهگاه امن تروریستهای بینالمللی نگردد
و تبدیل به تهدیدی به ثبات منطقهای نشود .برای
واقعیت بخشیدن به این هدف مشترک ،به تالش
مشترک برای ایجاد ظرفیت در حکومت افغانستان
و نیروهای امنیتی این کشور نیاز است و نیز دادن
فرصت به مردم افغانستان برای ساختن یک آیندهی
باثبات و آرام.
بدون چنان تعهدی از سوی جامعهی جهانی  ،خطر

سقوط افغانستان به مرجومرج تمام عیار جدی است
و خشونت و بیثباتی از مرزهای آن فوران خواهد
کرد .هیچ کشوری ،حتا قزاقستان که تندوران از
پیداکردن جای پایی در جامعهی معتدل و مداراگر
ما ناکام مانده اند ،از تهدید آن مصئون نخواهد بود.
به این دلیل است که به نفع همه است که همه با
هم با افغانستان همکاری کنیم.
تمام همسایگان آسیای میانهای افغانستان هم
به صورت جداگانه و هم به صورت دستهجمعی
این تالشها را شکل دهند و آن را رهبری کنند.
گذشته از همه  ،کشورهای آسیای میانه از موفقیت
افغانستان بیشترین نفع را خواهند برد و از ناکامی
آن بیشترین ضرر را خواهند دید.
حکومت قزاقستان کمکهای مستقیم اقتصادی
و بشردوستانهاش را پیشاپیش از طریق برنامهی
توسعهی بینالمللی ( )KazAidافزایش داده است.
این کمکها بازسازی جادهی تالقان-کندز-شیرخان
بندر و ساختن مکاتب و بیمارستانها در سراسر
کشور را در برمیگیرد.
دولت قزاقستان به تمویل آموزش و پرورش 1000
دانشجوی جوان افغانستان در دانشگاههای
قزاقستان ادامه خواهد داد .اجناس ضروری دیگر
مانند روغن نباتی  ،لباسهای گرم ،بسترهای خواب،
خیمه و ظرف برای مردم افغانستان نیز فراهم
خواهد شد .برای بهبود همکاریهای تجارتی و
اقتصادی ،بازرگانان قزاق را تشویق میکنیم که
وارد بازار افغانستان شوند و بازرگانان افغانستان
تجارت در قزاقستان را تجربه کنند.
همگام با همسایگان منطقهای خویش  ،ما چگونگی
کمک بیشتر به افغانستان و نیز تقویت امنیت خود
در برابر تروریزم و تجارت مواد مخدر را زیر بحث
داریم .تجارت مواد مخدر حتا خیلی فراتر از مرزهای
افغانستان نیز سبب جنایت و بدبختی گردیده است.
با این وجود ،راه حل درازمدت تقویت رشد اقتصادی
کل منطقه است تا در افغانستان و تمام کشورهای
همسایهی آن شغل ایجاد شود و مردم به آرامش
برسند .رشد اقتصادی و شغل مناسب باعث خواهد
شد که تروریستها از خشم و ناامیدی مردم برای
ریشهدار ساختن پیام تفرقهافگنانه و ضدانسانی
شان استفاده نتوانند.
بهبود و تقویت زیربناهای منطقهای کلید رسیدن به
این هدف است .افغانستان میتواند از فرصتهای
جدیدی که با ساختن جاده ،راهآهن و خطوط
انرژی فراهم میشود  ،استفادههای بزرگی ببرد.
تأثیرات مثبت «جادهی ابریشم جدید» خیلی فراتر
از افغانستان و آسیای مرکزی احساس خواهد
شد .راههای ارتباطی قوی در آسیای میانه که

با این وجود ،راه حل درازمدت
تقویت رشد اقتصادی کل منطقه
است تا در افغانستان و تمام
کشورهای همسایهی آن شغل ایجاد
شود و مردم به آرامش برسند.
رشد اقتصادی و شغل مناسب
باعث خواهد شد که تروریستها
از خشم و ناامیدی مردم برای
ریشهدار ساختن پیام تفرقهافگنانه
و ضدانسانی شان استفاده نتوانند.
بهبود و تقویت زیربناهای منطقهای
کلید رسیدن به این هدف است.
افغانستان میتواند از فرصتهای
جدیدی که با ساختن جاده ،راهآهن
و خطوط انرژی فراهم میشود،
استفادههای بزرگی ببرد .تأثیرات
مثبت «جادهی ابریشم جدید»
خیلی فراتر از افغانستان و آسیای
مرکزی احساس خواهد شد .راههای
ارتباطی قوی در آسیای میانه که
دارای منابع غنی طبیعی و انرژی
است و از نگاه استراتژیکی بین
اروپا و اقتصادهای در حال رشد
سریع شرق قرار گرفته ،رشد
اقتصادی جهانی را سرعت خواهد
داد.

دارای منابع غنی طبیعی و انرژی است و از نگاه
استراتژیکی بین اروپا و اقتصادهای در حال رشد
سریع شرق قرار گرفته ،رشد اقتصادی جهانی را
سرعت خواهد داد.
ما نمیتوانیم سد راه نیروهای قویای شویم که
جهان ما را تغییر میدهند .اما از طریق همکاریهای
فزاینده با همکاران خود در روند استانبول (Istanbul
 ،)Processسازمان همکاریهای شانگهای
( ،)SCOسازمان همکاریهای اسالمی ( )OICو
ملل متحد ،میتوان آنها را به نفع همه هدایت کرد.
ما همچنان پیشنهاد کرد ه ایم که از الماتی به حیث
یک پایگاه منطقهای تالشهای ملل متحد برای
افغانستان استفاده گردد.
مردم افغانستان وابسته به جامعهی بینالمللیاند.
جامعهی بینالمللی باید برای کمک به آنها متحد
شود .اگر ما نیتهای نیک را به اقدامات مثبت
تبدیل نکنیم  ،بار دیگر خطر سقوط این کشور در
هر جومرج وجود دارد .این چالش نباید تبدیل به
ناکامی شود.
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یادداشتهایسخیدادهاتف
گل سر چوکی
شیشته

تاثیر سیستم جدید گمرکی
بر باال رفتن عواید و کاهش فساد
بانک جهانی به تازگی  21.5میلیون دالر را جهت تجهیز
و الکترونیکی شدن گمرکهای افغانستان کمک کرده
است ،اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه
به خبرنگاران گفته است از این مبلغ برای الکترونیکی
شدن گمرکها ،تقویت زیر ساختها و نیروی بشری
کار گرفته میشود .بانک جهانی در هفت سال گذشته
برای ظرفیت سازی گمرکهای افغانستان  70میلیون
دالر دیگر را نیز کمک نموده است .بانک جهانی به این
خاطر کمکهای هنگفت را برای تقویت نظام گمرکی
افغانستان اختصاص است که بیشترین درآمد افغانستان
از طریق گمرکها تامین میشود ،تقویت نظام گمرکی
افغانستان و تجهیز شدن آن به امکانات مدرن کمک
میکند که از فساد و حیف و میل شدن درآمدهای
گمرکی جلوگیری شود.
در چهارده سال گذشته ،مافیای فساد اداری و سیاسی
از درآمد گمرکی کشور بیشترین استفاده را نموده اند،
درآمدهای گمرکی نه تنها به طول کامل به بودج ه ملی
انتقال داده نشده است ،بلکه افراد قدرتمند سیاسی و
اداری،گمرک را در اختیار داشته اند از این منبع عایداتی
ملی سوء استفاده نموده اند و از آن ،به پولهای زیادی
دست یافته اند و خود به غولهای اقتصادی و سیاسی
مبدل شده اند که با استفاده از آن توانسته اند و میتوانند
که نفوذ و قدرت سیاسی خویش را برای به یغما بردن
بیشتر درآمدهای گمرکی کشور به کارگیرند .زورمندان و
مافیاهای اقتصادی تالش مینماید که در گمرکها نفوذ
داشته باشند و از درآمدهای آن استفاده کنند.
الکترونیکی شدن جمع آوری عواید گمرکی ،میتواند
ی فسادهای گسترده و میلیونی را از گمرکها
زمینها 
که مهمترین منبع عایداتی کشور میباشند از بین ببرد
و این یگانه راهی است که دولت میتواند از آن برای
برچیدن فساد درگمرکها استفاده نماید .الکترونیکی
شدن نظامگمرکی و جمع آوری عواید آن ،از دو جهت
میتواند مفید واقع شود .یکی؛ تمامی کاالهای واراتی
در کشور به ثبت میرسند و به وسیلهی آن از قاچاق

کاالهایی وارداتی بیکیفیت در کشور تاحدی جلوگیری
میشود .دوم؛ اجناس و کاالهایی که وارد گمرکها
میشوند به ثبت میرسند و زمینهای گرفتن مالیات و
عوارض گمرکی بیشتر از تاجران ،گرفته میشود ،این
میتواند در شفافیت در آمدهای گمرکی کشور کمک
کند و هم کمک میکند که زمین ه استفاده جویی مالی
درگمرکها محدود شود.
نه تنها نیاز است که نظام عواید گمرکها با تجهیزات
الکترونیکی عیار شود بلکه باید نظام جمع آوری عواید
تمامی منابع عایداتی ،الکترونیکی شده و تمامی عواید
کشور به طور شفاف جمع آوری گردد و در بودجه ملی
واریز شود.
مساله مهم این است تاکنون از کمکهای جهانی به طور
شایسته استفاده نشده است .بیشتری از هزینههای کمک
شده ،یا به مصرف نرسیده و یا اگر مصرف شده است،
صرف کارهای مقدمانی و نمایشی گردیده است .اگر
تغییراتی در شیوهیی حکومت داری و گونهی نظام اداری
به وجود آمده است موردی و اندک بوده و این تغییرات
اندک ،بزرگ جلوه داده شده است که گویا تغییرات
بزرگی در زمینهی اصالح اداره و شیوهییحکومتداری به
وجود آمده است.
کمک  21میلیون دالری بانک جهانی برای تجهیز
گمرکهای کشور و تقویت زیرساخت های آن،
یک رقم ارزشمند میباشد .دولت و مسئوالن باید در
چگونگی مصرف آن توجه الزم را بنمایند و از آن برای
اصالح و تقویت گمرکها استفاده شود و آنچه مهم به
نظر میرسد این است که باید از این هزینهی هنگفت
به طور همهجانبه در تمامی بخشهای که در نظر گرفته
شده است و یا ضرورت آن احساس میشود به مصرف
برسد و کوشش شود که از چگونگی تطبیق و اجرای
آن نیز نظارت شود .نبود نظارت و سیستم نظارتی کارا و
مشخص باعث شده است که از این کمکهای جهانی
استفاده درست نشود.
اگر از این کمکها به طور درست استفاده نشود و نیز
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کمک  21میلیون دالری بانک جهانی برای
تجهیز گمرکهای کشور و تقویت زیرساخت
های آن ،یک رقم ارزشمند میباشد .دولت
و مسئوالن باید در چگونگی مصرف آن
توجه الزم را بنمایند و از آن برای اصالح
و تقویت گمرکها استفاده شود و آنچه
مهم به نظر میرسد این است که باید از
این هزینهی هنگفت به طور همهجانبه در
تمامی بخشهای که در نظر گرفته شده
است و یا ضرورت آن احساس میشود
به مصرف برسد و کوشش شود که از
چگونگی تطبیق و اجرای آن نیز نظارت
شود .نبود نظارت و سیستم نظارتی
کارا و مشخص باعث شده است که از این
کمکهای جهانی استفاده درست نشود.
اگر از این کمکها به طور درست استفاده
نشود و نیز از چگونگی مصرف آن نظارت
صورت نگیرد نه تنها این مقدار هزینه
هنگفت بانک جهانی هدر میرود بلکه؛ بدون
این کمکها ،در زمان و شرایط دیگر امکان
تقویت نظامگمرکی کشور مسیر نمیشود
و با نظام کهنه گمرگی نه تنها درآمد گمرکی
درست جمع آوری نمیشود و برعالوه با
وجود آن ،فساد و سوء استفاده از عواید
گمرکی باالتر میرود.

از چگونگی مصرف آن نظارت صورت نگیرد نه تنها
این مقدار هزینه هنگفت بانک جهانی هدر میرود
بلکه؛ بدون این کمکها ،در زمان و شرایط دیگر امکان
تقویت نظامگمرکی کشور مسیر نمیشود و با نظام
کهنه گمرگی نه تنها درآمد گمرکی درست جمع آوری
نمیشود و برعالوه با وجود آن ،فساد و سوء استفاده از
عواید گمرکی باالتر میرود.

درست است .همان «گل سر چوکی شیشته میکنه
دربار» .آهنگ افغانی است ،قدیمی است ،حسرتآور
است و حاال دیگر آنقدر وقت از تولیدش گذشته که
بتوان آن را حتا عنعنعه حساب کرد .ولی اگر بپرسید که
گل چهگونه سر چوکی مینشیند و اساساً نسبت گل
و چوکی چهگونه نسبتی است ،احتماالً آشناییتان با
فرهنگ و جامعهی واالی افغانی بسیار اندک است .ماجرا
از این قرار است که برای فهم این گهوارهی تمدن که ملک
ماست ،باید در زاویهی درستی بنشینید .یعنی مثال در آن
طرف ننشینید که گل گل است و چوکی چوکی .از یک
زاویهی دیگر ببینید و کامال متوجه میشوید که مثالً یک
شیر افغان سر تشک لمیده و میکشه نصوار.
اینکه میشنوید افغانستان با پاکستان تفاهمنامهی امنیتی
امضا کرده ،از زاویهی غلط ،همان امضاکردن است.
از زاوی های درستتر که نگاه کنید ،قصه این است که
دولت افغانستان نیاز دارد پیوسته به مردم اطمینان بدهد
که آن کار غلط را نکرده است .یعنی این دولت خوب
میفهمد که ملت شریف افغان به اینکه چه کار درستی
انجام شده ،عالقهای ندارد؛ اما جان میدهد برای اینکه
مطمئن شود چه کارهای غلطی نشدهاند .شما به این ملت
خبر بدهید که دولت انگلستان یک برج چهارصد طبقهای
در کابل ساخته ،همه شانه باال میاندازند و میگویند:
«خوب ،معلوم است که اجنبی تا توان دارد منابع ما را
تاراج میکند» .همین و خالص .اما به همین ملت
معراجدوست بگویید که همان انگلیس خندقی به وسعت
چهار کیلومتر و عمق دوهزار فوت در پایتخت ما حفر
نکرده ،آن وقت ببینید این ملت چهطور به هیجان میآید.
همین رییس جمهور غنی را میگفتند اطفال را میخورد.
حاال که ایشان نمیخورد ،مردم بالکل مست و مخمورند.
به همدیگر میگویند:
«تبریک باشد ،انشاءالله از این خبرهای خوش زیاد
داشته باشیم .خبر شدی که رییس جمهور اطفال را
نمیخورد؟» .به همین ملت ،یعنی به آن قسمتش که
ساکن افغانستان مرکزی است ،بگویید که رییس جمهور
قصد ندارد هزارهجات را کامالً از نقشهی کشور حذف
کند ،مردم چنان خوشحال میشوند که پاک فراموش
میکنند همین رییس جمهور وعده داده بود آن مردم را از
زندان طبیعیشان آزاد کند .همین دو-سه روز پیش یکی
از این وزیران محترم ،داوود صبا ،گفت که میداند چور
و چپاول معادن افغانستان ادامه دارد .حاال خبر خوش
این میشود که این چپاول متوقف شود .چور نکنند خبر
خوش ماست.
این است که همین که نمیشنویم «چوکی سر گل شیشته
میکنه غیژ غیژ» خودش نعمتی است .اینقدر نگویید
که گل چهطور سر چوکی مینشیند و مگر فعلی به نام
دربارکردن هم در فارسی دری داریم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت  :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

 شنبه 23جوزا1394 ،سال چهارم شماره 857

بگو مگو از
Abdullah Watandar

عادتهایی که انسانهای موفق ندارند!

غرق در بیارزشی
راهگیری و ربودن دو زن و کودک بسیار دردآور
است و بدتر از همه نشان میدهد که ارزشهای
ابتدایی انسانی در جامعهی پشتون ،چقدر پامال
شدهاند و فرهنگ این جامعه تا کجاها سقوط
کرده است .اغراق نخواهد بود ،اگر کسی ادعا کند که متأسفانه بیارزشی ،آرام
آرام جای ارزشها در این جامعه را میگیرد.
دو زن و کودک جاغوری در حالی ربوده میشوند که روزانه دهها و صدها تن از
ساکنان گیالن و ...مخصوص ًا خانمهای محترم این مناطق پشتوننشین برای
تداوی ،داکتر ،شفاخانه و ...آزادانه و بیهیچ مزاحمتی به جاغوری رفتوآمد
میکنند .آیا ابتداییترین اصول انسانی ،حتا حسابگری محض برای منفعت
شخصی ،اجازهی ربودن دو زن و کودک بیدفاع و بیگناه همسایه ،هموطن،
همدین و پلوانشریکی را که هیچ ضرری به تو نرسانده ،میدهد؟
چرا ما شاهد یک کار جدی ،گسترده و پیگیر برای مبارزه با بیارزشی
روزافزون از سوی روشنفکران هموطن پشتون نیستیم؟ چرا اینها
فریادشان را بلند نمیکنند؟ دیگران که جرأت ندارند حرف بزنند تا مبادا
فاشیست ،قومپرست ،عقبمانده ،فتنهانگیز ،خاین و ...خوانده شوند .اما آیا
بدون هیچگونه پابندی به اصول و ارزشهای انسانی ،دستیافتن به حیات
جمعی پربار ،ثبات ،آرامش ،دوستی و همگرایی ممکن است؟ قطاعالطریقی،
آدمربایی ،جنگلمنشی ،راهزنی و ...چه چیزی را میتواند ثابت کند و قرار
است ملت را به چه چیزی برساند؟


محمدنسیم جعفری
نمايندگان «واليت غزني» کجايند؟
در طول سالهاي گذشته با انتصاب واليهاي
طالبمنش و داعشمنش در واليت غزني،
ولسواليهاي هزارهنشين ،آسيبهاي جدي را
متحمل شدند .دهها نفر در مسير راهها سرشان
بريده يا تيرباران شدند يا توسط ماين تکه تکه گرديدند .دهها موتر سواري
و اموال مردم هزاره به غارت برده شدند؛ اما در طول اين مدت و در برابر
اينهمه ناماليمات ،نمايندگان واليت غزني حتا يکبار هم صداي اعتراضشان
را بلند نکرده و در راستاي تبديل والي خاين واليت غزني و تأمين امنيت مردم
اقدامي نکردند ،بلکه هرکدام دنبال شرکتها ،شهرکها ،دانشگاهها و ديگر
منافع شخصي خود بودند.
حتا در شرايط فعلي که به دليل ربودهشدن دو زن و کودک ،جاغوري در آستانهی
يک جنگ ناخواسته با اوغانهاي رسنه قرار گرفت ه است ،باز هم گويا نمايندگان
غزني در پشت «کوه قاف» پنهان شدهاند که هيچ خبري از آنها نيست.
نمايندگان غزني با سکوت و تنهاگذاشتن مردم در اين شرايط حساس ،خيانت
بزرگي را مرتکب شدهاند که هرگز بخشيده نخواهند شد.
اگر همين فردا ،ولسوال يا قوماندان امنيهی ولسواليهاي هزارهنشين واليت
غزني معرفي شوند ،يقين ًا سروکلّهی همهی اينها پيدا و مانند نمايندگان باميان
و دايکندي علم مخالفتشان بلند و خيمهی تحصنشان برپا خواهد شد .انتظار
مردم از نمايندگان بيکفايت غزني اين بود که بعد از واليتکردن واليهاي
طالبمنش بر واليت غزني ،اينبار تالش ميکردند تا يک فرد جسور ،باتدبير و
شجاع هزاره به عنوان والي غزني منصوب ميگرديد تا با قاطعيت تمام ،امنيت
اين واليت را که بيش از  60درصد باشندگان آن را هزارهها تشکيل ميدهند،
تأمين کند.
واقع ًا راست گفتهاند که هزارهها فقط در رقابتهاي دروني و تخريب يکديگر
تخصص دارند؛ اما در گرفتن حقوق خود از ديگران هميشه ناکام بودهاند ،يعني
شيرهاي خانه وروباههاي بيرون هستند.


Lina Rozbih-Haidari

هزینهی عمارت جدیدی که برای وزارت دفاع
افغانستان در کابل ساخته شد 160 ،میلیون دالر
ذکر شده است .این عمارت به کمک ایاالت متحده
برای افغانها ساخته شد و حتا از عمارت پنتاگون
که وزارت دفاع ایاالت متحده در واشنگتن دیسی
است ،بهتر و عالیتر اعمار شده است.
چند نکتهی حایز تأمل در مورد این موضوع:
 یکصدوشصت میلیون دالر را ملل اسالمی «برادر» ما کمک نکردند تا وزارتدفاع افغانستان روی پای خود بیاستد و یک عمارت داشته باشد .همان ایاالت
متحده که هر روز شعار مرگ بر آن داده میشود ،پرداخت این مبلغ را بر دوش
گرفت( .من از امریکا دفاع نمیکنم ،ولی با اقتصاد وخیم این کشور ،دادن این
مبلغ هنگفت برای اعمار عمارتی که مانند آن هم اکنون در خود واشنگتن وجود
ندارد ،همکاری بزرگیست).
 ای کاش همانطوری که در عمارت قدیمی ساده و عاری از زرق و برقپنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در واشنگتن ،صدها مغز نخبهی نظامی و سیاسی
و متعهد به امریکا و ملتش نشسته و برای کشورشان خدمت میکنند ،در این
عمارت مفشن نیز مغزهای متعهد و صادق به افغانستان نشسته و برای حفظ
تمامیت ارضی کشورشان و نجات جان آن مردم ،طرح و پالن نظامی و سیاسی
بریزند ،نه خدمت و جاسوسی به کشورهای همسایه و دیگران.

اف راد موفق ،هم واره زندگی خود را از قصد ،با
حقایق شیرین و اصول محکم ادغام م یکنند؛
زندگی موفق این اف راد ،رابط هی مستقیم با
انتخابهای هوشیارانه و البته عادتهای
ساملشان دارد.
در ادامه قصد داریم  ۲۰عادتی که اشخاص عادی
ب هراحتی به سویشان سوق پیدا م یکنند؛ اما
اف راد موفق از انجامشان پرهیز م یکنند را ب رایتان
توضیح دهیم:
 -1موفقیت را با میزان پول من یسنجند
موف قترین اف راد ،موفقیت خود را با شادی خود و
آرامش درونی م یسنجند ،نه پول .داشنت امنیت
مالی ،باعث گشودهشدن موقعی تهای شغلی
جدید و کمبود اسرتس م یگردد؛ ام ا این دسته
از اف راد به این درک رسیدهاند که پول من یت واند
باعث خوشحالی واقعی شود.
 -2روزشان را بدون هدف و برنامه آغاز
من یکنند
نه تنها اف راد موفق اهداف آیندهی دور و نزدیک
خود را به شکل واضحی مشخص منودهاند ،بلکه
ب رای هر روزشان نیز ب رنام هریزی دقیقی دارند تا
بت وانند به هدف اصلی خود در درازمدت دست
یابند .آنها به طور کامل از اهمیت «ساعت
طالیی» که در اصل اولین ساعت پس از
بیدارشدن است ،آگاهند.
 -3معتقدند نقط هی تکامل نهایی برای یک
پروژه ،وجود ندارد
این دسته از اف راد ،پس از رسیدن به تکامل در هر
بخشی ،باز هم دست از رشد و بهبود من یکشند.
آنها دریافت هاند که رسیدن به تکامل در هر کار
نیست که ارزش دارد ،بلکه مهم ،تج ربیات یست
که در طول انجام کار به دست م یآید .از این
تج ربیات م یت وان در اهداف و پروژههای بسیار
دیگری کمک گرفت.
 -4اجازه من یدهند توسط افراد منف ینگر
احاطه شوند
زمانی که در کنار اف راد منف ینگر ق رار بگیرید،
تفک رات منف یشان ب هراحتی م یت واند به شام
نیز منتقل شود .اف راد موفق به هر شکلی که
شده از اشخاص منف ینگر دوری م یکنند و در
عوض ،تالش دارند با اشخاص مثب تاندیش
معارشت بیشرتی پیدا کنند تا آنها نیز بت وانند
الهامبخ ششان باشند.
 -5به قسمت منفی ماجرا مترکز من یکنند
اف راد موفق اجازه من یدهند افکار منفی باعث
شکس تشان شود .زمانی که با مشکلی روب هرو
م یگردند ،با استفاده از تج رب هی خود ب هرسعت به
بخش مثبت ماج را اندیشیده و به خود م یگویند،
بارها مشکالت ای نچنینی بسیاری را پشت رس
گذاشت هاند .این دسته از اف راد به جای مترکز بر
مشکالتی که شاید در میان راه پیدا ش وند ،متام
مترکز خویش را بر روی موفقی تشان در هر امری
م یگذارند.
 -6پس از شکست ،آرام من ینشینند
م یدانند که شکست ،راه یست که ب رای رسیدن

به پیروزی طی م یشود و به آنها هامنند
موقعی تهایی ب رای یادگیری و رشد م ینگ رند.
آنها م یدانند که هرچند بار هم که باخت را
تج ربه کنند ،تا زمانی که بار دیگر برخ واسنت
و تالشکردن را پیش هی راه خود کنند ،واقعا
شکست نخوردهاند.
 -7فکرشان بر روی مشکالت متمرکز نخواهد
ماند
زمانی که بر روی مشکالت خود به شکل
کامل مترکز کنید ،رفتارتان با اسرتس و ناراحتی
هم راه خ واهد شد؛ همین موضع سبب م یگردد
تا مشکالت بسیار بیشرتی نیز بر رس راهتان
ق رار گی رند .از سوی دیگ ر ،مترکز بر راهح لها و
اقدامات ،سبب م یش وند تا روحی های بهرت بیابید
و افکارتان نیز به سوی مثب تشدن حرکت کنند.
اف راد موفق بیش از حد به مشکالت مترکز
من یکنند و در عوض ،پس از تحلیل اوضاع،
رسیع اً از مشکالت دور م یش وند.
 -8برایشان مهم نیست دیگران چطور در
موردشان فکر م یکنند
اف راد موفق م یدانند که قضاوت و نوع تفکر
دیگ ران در مورد آنها ،ارزشی ندارد و فکرکردن
در بارهی آن ،رصف اً باعث رنجش م یگردد .وقتی
فردی در مورد زندگی شخصی شام اظهار نظر
م یکند ،آن نظر رصف اً زمانی ارزش دارد که
خودتان نیز با آن م وافق باشید.
 -9بهانه من یآورند
اف راد موفق فعال هستند و در نتیجه ،کارهایشان
را نیز ب هموقع انجام م یدهند .زمانی هم که
مرتکب خطا ش وند ،به شکل کامل مسئ ولیت آن
را بر عهده م یگی رند .آنها متایل دارند وظایف
روزانه و کلی خود را به شکل صحیح به رسانجام
رسانند.
 -10موفقیت دیگران ،باعث برانگیخت هشدن
حسادتشان من یگردد
این دسته از اف راد معتقد هستند که موفقیت
ب رای همه و به اندازهی کافی وجود دارد تا
بت وانند آن را کسب کنند .م یدانند که هر چقدر
اف راد خوشحال و موف قتر در این کرهی خاکی
وجود داشته باشند ،زندگی بهرت خ واهد شد .اگر
شخص دیگری قادر به انجام کاری شود که آنها
ت وانست هاند انجام دهند ،به جای حسادت ،از وی
قدردانی م یکنند.
 -11عزیزان خود را فراموش من یکنند
م یدانند که کار ،بسیار مهم است؛ اما هی چگاه
حارض نیستند خان واده و عزی زان خود را فدای
کارشان کنندو
 -12قدرت رسگرمی و خوشحالی را دس تکم
من یگیرند
فایدهی هم هی فشارهای کاری چیست زمانی
که فقط احساس ناامیدی و خستگی در ما موج
زند؟ اف راد موفق م یدانند چطور آرامش داشته
و به رسگرم یهایشان بپردازند .آنها م یدانند
با اس رتاحت ،باتریهای خود را ب رای به رسانجام
رساندن پروژههایشان چارج کردهاند.
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 -13در مورد سالمت یشان غفلت من یکنند
با سالمتی ،م یت وان از لحظات زندگی لذت برد؛
اف راد موفق م یدانند که اگر به شکل فیزیکی،
روحی و احساسی سامل نباشند ،من یت وانند به
اهدافشان نزدیک ش وند.
 -14اهداف نامعین تعریف من یکنند
اهدافی که اف راد موفق ب رای خود تعریف م یکنند،
قابل اندازهگیری و مشخص هستند .م یدانند
دقیق اً چه م یخ واهند و چه زمانی به آن خ واهند
رسید .داشنت هدفی مشخص ،باعث م یگردد
بدانید چقدر از راه را طی کردهاید و تا رسیدن به
مقصودتان چقدر باقی مانده است؛ از همی نرو،
دیگر از خود من یپرسید «پس چه زمانی نتیجه
خ واهم گرفت؟»
 -15با ب یارادگی تصمیم من یگیرند
اف راد موفق ،مشخص م یکنند که چه م یخ واهند،
سپس ،موتور خود را روشن کرده و به سویش
م یتازند .زمانی که تصمی مشان قطعی شد،
دست به انجام هر کاری م یزنند تا آن خ واسته را
به رسانجام رسانند .داشنت این عادت به هر فردی
کمک خ واهد کرد تا بت واند اعتامد ب هنفس بسیار
باالیی داشته باشد.
 -16اجازه من یدهند قربانی شوند
زمانی که تصمی مگیریهای ضعیف دیگ ران،
بر کار آنها نیز تأثیر مخرب داشته باشد ،اجازه
من یدهند تفک رات منفی آنها را احاطه کنند؛ در
عوض ،با بخشش ،خود را به آرامش م یرسانند.
آرامش درونی و خوشنودی ،ب رایشان باالترین
اهمیت را دارد.
 -17در گذشته زندگی من یکنند
آنها درک م یکنند که گذشته ،متام شده و دیگر
آن لحظه وجود ندارد .اگر مترکز انسان بر روی
اتفاقات گذشته باقی مباند ،مرشف به اتفاقات
زمان حال نخ واهد بود .اگر در گذشته آسیب
دیدهاید ،تالش کنید به یاد داشته باشید که حال،
زمان دیگریست و م یت وانید مترکز خود را بر
روی رشدتان بگذارید.
 -18در برابر تغییر مقاومت من یکنند
ب رنام هریزی ،اس رتاتژی و تاکتی کها عوض
م یش وند؛ به جای ناامید و ناراح تشدن ،اف راد
موفق رسیع اً خود را با وضعیت موجود هامهنگ
م یکنند؛ زی را رسیدن به اهدافشان ب رای آنها
مه متر از ه رچیز دیگریست.
 -19یادگیری برای آنها متوقف من یشود
اف راد موفق ،ب رای خود م ربی یا رهمناهایی دارند
که در زمان به چالش کشیدهشدن ،به رساغشان
م یروند .آنها هم واره در حال یادگیری هستند و
ب رای بهبود شیوهی زندگی خود ،تالش م یکنند.
 -20روز خود را بدون شکرگزاری به پایان
من یبرند
اف راد موفق هم واره ب رای نعم تهای کوچک و
بزرگ در زندگ یشان ،سپاسگ زار هستند .پیش از
خ واب ،تفکر در مورد هم هی م وارد مثبتی که در
زندگی وجود دارند ،باعث داشنت ذهنی مثب تنگر
و اف زایش انگیزه خ واهد شد( .برتری نها)
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مانچینی:
از جذب یحیی توره ناامید نشدهام
یحیی توره که گامن م یرفت فصل بعد
راهی اینرت شود ،در جدیدترین اظهارنظر
خود ،عنوان کردهاست که در منچسرتسیتی
خواهد ماند.
ماه می ،مدیر برنام ههای توره گفته بود
که به احتامل  90درصد ،این بازیکن از
سیتی جدا خواهد شد و بالفاصله مدیران
اینرت عنوان کردند که آماده به خدمت
گرفنت این ستاره ساحل عاجی هستند .با
این حال ،توره  32ساله پس از مالقات با
مدیران سیتی ،در چرخشی  180درج های
از عالقه قلبی خود برای حضور قطعی در
سیتی سخن گفت و اینکه اگر پیشنهادی
از جانب باشگاه بیاید ،او قراردادش را که
تا سال  2017اعتبار دارد ،متدید نیز خواهد

کرد.
روبرتو مانچینی ،رسمربی اینرت در همین
رابطه به الاستامپا گفت ":من  6ماه زمان
رصف کردم تا توره را برای آمدن به اینرت
ترغیب کنم و او به من جواب مثبت داده
بود .با او در مورد اهداف و برنام ههای
آینده اینرت صحبت کرده بودم اما او پس از
صحبت با مدیران سیتی تغییر عقیده داد و
از متایلش به ماندن خرب داد.
با این حال من هنوز از جذب توره نا امید
نشدهام و صرب خواهم کرد تا در زمان
مناسب ،داستان را از زبان خود او بشنوم .او
حداقل باید به من بگوید که چرا  6ماه وقت
مرا هدر داد و به من گفت که م یخواهد به
اینرت بیاید".



فابرگاس:
اعتراضات روی پیکه تاثیری نمیگذارند
سسک فابرگاس در نشست خربی دیروز
خود ،به دفاع از پیکه در مقابل موج
اعرتاضی اخیر بر علیه او پرداخت.
کنایه پیکه در شب جشن قهرمانی سه
گانه بارسلونا به رئال مادرید ،اعرتاض و
واکنش تند هواداران این تیم را به دنبال
داشته است .او در کمپ مترینی اسپانیا
در مادرید ،در جریان مترینات تیم اسپانیا
در شهر لئون و در جریان بازی دوستانه
اسپانیا مقابل کاستاریکا در ورزشگاه
رینوی شهر لئون نیز از سوی هواداران
هو شد.
سسک فابرگاس که سابقه سه سال بازی
کنار پیکه در بارسلونا را در کارنامه دارد،
در نشست خربی دیروز خود در این رابطه
گفت :پیکه انسانی خاص با شخصیتی
عجیب و غریب است .او بسیار شوخ طبع،
رسحال و رسزنده است .فکر من یکنم

اتفاق اخیر ،چندان ذهن او را درگیر کرده
و روی او اثر منفی گذاشته باشد .جرارد
شخصیت قوی و محکمی دارد.
از شب جشن قهرمانی ،من فقط شادی
هواداران و بازیکنان را به یاد دارم .آن
اظهار نظر پیکه ،از سوی رسان هها بیش
از حد بزرگنامیی شد .شام من یدانید
که چه تاثیری روی مردم م یگذارید و
بسیاری ،هر آنچه شام منترش م یکنید را
درست م یدانند .در مورد واکن شهای تند
به پیکه نیز همین مساله مصداق پیدا
م یکند".
فابرگاس در مورد سه گانه بارسا نیز
گفت ":ب یشک من هم مثل سایر
هواداران و هم تیم یهای سابقم از کسب
این سه گانه خوشحال شدم .در طول
فصل ،متام بازیهای بارسا را متاشا کردم
و از پیروزیهای این تیم به وجد آمدم".



گوندوگان:
من یک بازیکن پولکی نیستم
نرشیه بیلد روز گذشته گزارش داد
که گوندوگان برای متدید قرارداد با
دورمتوند ،از این باشگاه طلب حقوق 10
میلیونی کرده است.
این بازیکن ترک تبار که تا ژوئن 2016
با دورمتوند قرارداد دارد ،مورد توجه دو
باشگاه بایرن مونیخ و بارسلونا قرار دارد.
او در واکنش به شایعات اخیر در صفحه
فیسبوک خود نوشت  ":بطور طبیعی
من به گزارشات رسان هها واکنش نشان
من یدهم ،بخصوص در صفحه فیسبوکم
اما م یخواهم اینجا در مورد برخی
مسائل شفاف سازی کنم .در هفت ههای
اخیر من هم مثل شام بارها و بارها خرب
توافقم با باشگاههای مختلف و حتی
امضای قرارداد با آنها را خواندهام .اینکه
حتی قرار است تست پزشکی هم برای
نهایی کردن قراردادم بدهم .در ابتدا به
این اخبار م یخندم اما اخباری هم در
مورد تقاضاهای مالی باالی من منترش

شده است که باید جوابی به آنها بدهم.
اخباری که تصویر بدی از من ارائه
م یدهند.
باید بگویم که فصل نقل و انتقاالت از
 30جون رشوع خواهند شد و قبل از آن به
سختی نقل و انتقالی صورت م یگیرد.
با این وجود ،شایعه پشت شایعه در مورد
تقاضاهای مالی باالی من از دورمتوند
منترش م یشود.
برخی فراموش کردهاند که من هنوز یک
سال دیگر با دورمتوند قرارداد دارم.
مهمرتین مساله برای من این است که
بدانید من در جستجوی تاکتی کهای
عجیب برای امضای قرارداد نیستم.
من یک بازیکن پولکی نیستم .به زودی
تصمیم نهایی خودم را م یگیرم اما
پیش از آن مترکزم روی بازی مهم آملان
در مقدماتی یورو  2016است .پس از آن،
تصمیم نهایی خودم را به اطالع همه
خواهم رساند".

درخواست کتبی دخیا
از یونایتد برای جدایی
داوید دخیا متقاعد شده است تا برای قطعی کردن انتقالش
به رئال مادرید ،قدم نهایی را بردارد.
این قدم نهایی در انگلیس ،نوشنت یک درخواست کتبی
برای جدایی از باشگاه است .دخیا قصد دارد این نامه جدایی
را نوشته و در اختیار مدیران یونایتد قرار دهد .بدین ترتیب
او از متایل قطعی خود برای انتقال به رئال مادرید خرب
خواهد داد .این درخواست انتقال ،ممکن است طی روزهای
آتی به دست اد وودوارد ،نایب رئیس منچسرتیونایتد برسد.
نرشیه سان با انتشار این گزارش نوشته است که
منچسرتیها برای جدایی دخیا 35 ،میلیون یورو از رئال
مادرید م یخواهند .این در حالی است که رئال یها با ژرژ
مندس ،ایجنت دخیا بر رس قراردادی  5ساله با حقوق ساالنه
 9میلیون یورو به توافق کامل دست یافته اند.


عالقه پاری سن ژرمن
برای جذب مهاجم بارسا

پدرو رودریگز ،مهاجم  27ساله بارسلونا مورد توجه
باشگاه پاری سن ژرمن قرار گرفته است.
این خرب در حالی از سوی اکیپ منترش شده است که
پدرو چندی پیش قرارداد خود با بارسلونا را تا سال 2019
متدید کرد .این مهاجم اهل جزایر قناری که به خوبی
م یداند با وجود نیامر و سوارز در فصل بعد نیز بازیهای
کمی به او خواهد رسید ،جدیدا با پیشنهادی خوب از
پاری سن ژرمن مواجه شده است.
پیش از این از آرسنال و لیورپول به عنوان مشرتیان پدرو
نام برده م یشد .اکیپ ادعا کرده است که پاریس یها
روی پدرو به عنوان مهاجم شامره  9به جمع بندی رسیده
و در صدد متقاعد کردن او برای جدایی از بارسلونا
هستند.



 4بازیکن موردنظر رئال
درنقل و انتقاالت تابستانی

رافا بنیتس از فلورنتینو پرز درخواست کرده است تا
عالوه بر جذب دخیا برای خط دروازه ،یک هافبک همه
کاره و نیز یک مهاجم برای قسمت راست فاز تهاجمی
تیمش خریداری کند.
بنیتس قصد دارد ضع فهایی که باعث ناکامی
آنچلوتی در فصل گذشته شدند را در همین نقل و
انتقاالت تابستانی آتی پوشش دهد .برای این منظور
او یک هافبک و یک مهاجم را از مدیریت رئال مادرید
درخواست کرده است.
در حالیکه دانیلو به عنوان یک مدافع راست ،پیش
از این جذب رئال شده و کاسمیرو نیز به عنوان یک
هافبک دفاعی به رئال بازخواهد گشت ،رئال روی 4
بازیکن برای اجابت خواست ههای بنیتس نظر مثبت
دارد .وراتی ،امید اول رئال یها برای خط میانی بود اما
با پاسخ منفی قاطعانه پاری سن ژرمن ،جذب او کامال
منتفی شده است .دو گزینه دیگر برای خط میانی،
آرتورو ویدال ،ستاره شیلیایی یوونتوس و کندوگبیا،
ستاره  22ساله و فرانسوی موناکو است.
ویدال چندین فصل است که مورد توجه رئال مادرید
قرار دارد اما رفتارهای خارج از زمین و حاشی ههای
بیرونی او باعث تردید در جذب او شده است .کندوگبیا
نیز دو فصل پیش زمانیکه در سویا بازی م یکرد ،مورد
توجه مدیران رئال قرار داشت اما با رصفنظر از جذب او،
این بازیکن راهی موناکو شد.
برای خط تهاجمی ،رئال یها روی اسرتلینگ و مارکو
رویس نظر مثبت دارند .بنیتس به خوبی روی اسرتلینگ
شناخت دارد و خود این بازیکن نیز خواهان جدایی از
لیورپول شده است .رئال برای جذب این بازیکن ،رقیبی
چون منچسرتسیتی را پیش رو دارد.
مارکو رویس نیز به ادعای  ،ASتابستان گذشته پیش
قراردادی با رئال یها به امضا رسانده اما مصدومی تهای
متوالی این بازیکن ،باعث شده تا پروژه انتقال او به
مادرید متوقف شود .رویس به تازگی قراردادش با
دورمتوند را متدید کرده و رقم فسخ قراردادش نیز از 25
میلیون یورو افزایش یافته است.

په په:
رونالدو بسیار کاملتر از مسی است

په په ،مدافع ارزشمند رئال مادرید،
بار دیگر به متجید از هم تیمی خود
کریستیانو رونالدو پرداخت و او را برتر از
مسی دانست.
رونالدو در دو سال اخیر توپ طال را از آن
خود کرده و از این حیث بر مسی برتری
مطلق داشته است؛ با این حال فوق
ستاره آرژانتینی از ابتدای سال  2015بار
دیگر به دوران اوجش بازگشته و با ارائه
بازیهای درخشان و گلزن یهای متعدد،
کمک کرد تا بارسا همه عناوین را در
پایان فصل از آن خود کند.
په په که با گلوبو اسپورت مصاحبه
م یکرد در مورد مقایسه رونالدو و مسی
گفت ":به اعتقاد من رونالدو بسیار بهرت
و کامل تر از مسی است .بطور مثال

رونالدو با پای غیرتخصصی اش م یتواند
هامنند پای راستش گلزنی کند .او در
هر قسمت از فاز تهاجمی که بازی کند
م یتواند بدرخشد .البته در اینکه هر دو
بازیکن بهرتی نهای دنیا هستند شکی
نیست و این را هر ساله اثبات م یکنند.
هواداران نیز از دیدن رقابت این دو در
حال لذت بردن هستند".
په په که تعطیالت را در شهر "ماسه
یو" کشور برزیل سپری م یکند ،در مورد
وضعیت مصدومیتش گفت ":خیلی
بدشانس بودم که در آخرین بازی فصل
دوباره مصدوم شدم .در حال فیزیوتراپی
هستم و امیدوارم بتوانم در اردو های
پیش فصل رئال مادرید ،حضور 100
درصدی داشته باشم".



تمرین اسپانیا پشت درهای بسته بخاطر پیکه
تیم ملی اسپانیا که پنج شنبه شب در
دیداری دوستانه موفق به شکست 1-2
کاستاریکا شد امروز مترینات خود را
پشت درهای بسته برگزار کرد.
مترینات اسپانیا برای دیدار حساس در
زمین بالروس ،همچنان در شهر لئون
دنبال م یشود .در شهری که رئال مادرید
هواداران زیادی در آن دارد و این هواداران
واکنش بسیار تندی علیه پیکه در جریان
مترینات روزهای گذشته و حتی در جریان
بازی دوستانه مقابل کاستاریکا نشان
دادند .آنها هنوز از کنایه تلخ پیکه علیه

رئال در شب جشن قهرمانی سه گانه
بارسا ناراضی هستند.
ویسنته دل بوسکه برای جلوگیری از
اتفاقات چند روز اخیر ،برای مصون نگاه
داشنت پیکه از سوتها و توهی نها،
تصمیم گرفت مترین امروز اسپانیا پیش
از عزیمت به بالروس ،در پشت درهای
بسته برگزار شود .اسپانیا رور یکشنبه
از مرحله مقدماتی یورو  2016با بالروس
دیدار خواهد کرد .در حال حارض این تیم
پشت رس اسلواکی در رده دوم گروه قرار
دارد.



در واکنش به فرضیه تبانی؛
بارسلونامتهممیکند!
نرشیه موندودپورتیوو که اولین بار خرب
مربوط به تحقیق کمیته برگزاری اللیگا
در مورد فرضیه تبانی در بازی بارسلونا و
دپورتیوو را منترش کرد ،در گزارشی،کمیته
برگزاری اللیگا را به خصومت علیه بارسلونا
متهم کرد.
همه چیز از آخرین هفته اللیگا و بازی بین
بارسلونا و دپورتیوو در نوکمپ رشوع شد.
زمانیکه بارسا ابتدا با دو گل پیش افتاد و
سپس در عین ناباوری ،دپورتیوو که تا آن
لحظه تیم سقوط کرده بود با جربان دو گل
خورده ،بازی را به تساوی کشاند و بدین
ترتیب در اللیگا ماندنی شد .بازی برای
بارسلونا که قهرمانی خود را مسجل کرده
بود اهمیت آنچنانی نداشت.
دو روز پیش ،فاش شد که اواخر بازی ،لوپو
بازیکن دپورتیوو به ژاوی گفته است که
مسابقه را جدی نگیرند تا دپور در اللیگا
مباند .ادعایی که ژاوی به شدت آن را
تکذیب کرد اما کمیته برگزاری اللیگا به
رهربی خاویر تباس ،گروهی را برای تحقیق
در مورد این بازی مامور کرده تا در مورد
فرضیه تبانی بین دو تیم بررسی های الزم
را به عمل بیاورند.
نرشیه موندو دپورتیوو ،امروز با چاپ
گزارشی ،کمیته برگزاری رقاب تهای اللیگا
را با ذکر دالیلی ،به خصومت علیه بارسا
متهم کرده است .در بخشی از این گزارش
آمده است ":عجیب نیست در طول دو فصل
گذشته هیچ مربی و هیچ بازیکنی از بارسلونا

از سوی این کمیته به عنوان مربی و بازیکن
ماه اسپانیا برگزیده نشدهاند؟
چگونه م یشود که نونو (مربی والنسیا)
سه بار ،والورده و آنچلوتی (مربیان اتلتیک
و رئال) دو بار به عنوان مربی ماه برگزیده
م یشوند ولی تاتا مارتینو ،مربی بارسا در
فصل  2014-2013با وجود کسب  8برد متوالی
در هفت ههای ابتدایی حضورش و نیز لوئیس
انریکه با وجود کسب  5برد متوالی همراه
بارسلونا در ماه آپریل گذشته ،به عنوان
مربی ماه برگزیده من یشوند.
چگونه م یشود که لئو مسی در  18انتخاب
گذشته ،هرگز به عنوان بازیکن ماه برگزیده
نشده است؟ او ماه مارچ  2014با زدن  9گل
پشت رس کیلور ناواس ،دروازه بان وقت
لوانته قرار گرفت.
این کمیته در جوایز ساالنه خود در  4دسامرب
 ،2013برای رونالدو یک جایزه اخرتاع کرد.
جایزه باارزش ترین بازیکن سال .در حالیکه
مسی از سوی فوتبالیس تهای شاغل در
اللیگا به عنوان بهرتین بازیکن انتخاب
شد و جایزه خود را نیز دریافت کرد .آیا این
کمیته دوست داشت به رونالدو هم جایزه ای
برسد؟
جالب اینجاست که سال بعد یعنی دسامرب
 ،2014جایزه باارزش ترین بازیکن حذف
شد .دقیقا سالی که رونالدو عنوان بهرتین
بازیکن سال را از آن خود کرد .در مراسمی
که به هیچ یک از اعضای اتلتیکو ،تیم
قهرمان اللیگا ،جایزه ای تعلق نگرفت".

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
شنبه 23جوزا  1394 ،سال چهارم  شماره 857

وزارت دفاع 110 :شورشی
طالب کشته شدهاند
اطالعات روز :وزارت دفاع کشور
روز پنجشنبه با نشر خبرنامهای
گفت که در نتیجهی عملیات
مشترک نیروهای امنیتی در
والیتهای مختلف 110 ،طالب
کشته و  52تن دیگر زخمی
شدهاند.
در خبرنامهی وزارت دفاع آمده
که در این عملیات یک طالب از
سوی نیروهای امنیتی بازداشت
شد ه است .همچنان در جریان
این عملیات یک مقدار سالح و
مهمات نیز به دست نیروهای
امنیتی آمده و تعدادی ماینهای
مختلفالنوع نیز کشف و خنثا
گردیدهاند .به گفتهی وزارت
دفاع ،بخشی از این عملیاتها در
مربوطات ولسوالیهای نجراب
والیت کاپیسا ،سروبی والیت
کابل ،صبری والیت خوست ،اندر و
واغظ والیت غزنی ،نیکهی والیت
پکتیکا ،خوشامند والیت پکتیا، ،
خاص ارزگان  ،سراب ،چهارچینو
و دهراوود والیت ارزگان ،کجران
و گیزاب والیت دایکندی ،نیش،

خاکریز و پنجوایی والیت قندهار
صورت گرفته است.
ش دیگر این عملیاتها در
بخ 
آبکمری والیت بادغیس ،جرم،
بهارک ،یمگان و وردوج والیت
بدخشان ،مرکز والیت سرپل ،امام
صاحب و گورتپه والیت قندوز،
نوزاد و موسیقلعهی والیت هلمند
صورت گرفت است.
همچنان وزارت دفاع خبر داده که
در نتیجهی انداخت سالح سنگین
دشمن و انفجار ماینهای کنار
جادهای در نقاط مختلف کشور8 ،
تن از نیروهای اردوی ملی کشته
شدهاند.
با آغاز سال جدید خورشیدی و
گرمشدن هوا ،شورشیان طالب
حملههایشان را بر نهادهای
دولتی افزایش دادهاند .از سویی
هم ،نیروهای امنیتی حملههای
پاکسازی را در والیتهای
مختلف به راه انداختهاند و در حال
حاضر در شماری از والیتهای
کشور درگیری میان شورشیان و
نیروهای امنیتی جریان دارد.

web: www.etilaatroz.com

انفجاری در کابل
چندین زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :حوالی
ساعت دو بعدازظهر
روز گذشته انفجاری در
مربوطات حوزهی ششم
پولیس در غرب کابل رخ داد
که در آن سه تن از رسبازان
ارتش زخمی شدند.
گفته میشود که این انفجار
ناشی از ماین مقناطیسی
کارگذاریشده در بدنهی
موتر حامل رسبازان ارتش
بود که در منطقهی داراالمان
در غرب کابل منفجر شد.
پولیس کابل این انفجار را
تأیید کرده است.
یک منبع که نخواسته نامش
فاش شود ،گفته که در

این رویداد سه رسباز ارتش
زخمی شدهاند .اما تاکنون
فرد یا گروهی مسئولیت این
انفجار را به عهده نگرفته
است.
این در حالیست که جادهی
داراالمان در یکماه اخیر
شاهد چندین انفجار و
حملهی انتحاری بوده
است .در  14ثور در حملهی
انتحاری بر موتر کارمندان
دادستانی کل یک نفر کشته
و  10نفر دیگر زخمی شدند.
در حملهی انتحاری دیگر در
 20ثور در رسک داراالمان،
 3تن کشته و  18تن دیگر
زخمی شدند.
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عملیات گستردهی طالبان
در ولسوالی کشک کهنهی والیت هرات

اطالعات روز :خبرها از والیت هرات
حاکی از آنند که صبح روز جمعه ،بیش
از یکهزار شورشی طالب حملههای
گستردهای را در ولسوالی کشک کهنهی
این والیت به راه انداختهاند.
عبدالرسول جمشیدی ،یکی از اعضای
شورای والیتی هرات با تأیید این رویداد
به صدای امریکا گفته که درگیری میان
طالبان و نیروهای امنیتی از صبح دیروز
آغاز شد و اکنون در  20کیلومتری مقر
ولسوالی کشک کهنه جریان دارد.
به گفتهی جمشیدی ،افراد طالبان از
والیت بادغیس و ولسوالی رباطسنگی
هرات با هم یکجا شده و از چند منطقه
بر این ولسوالی حمله کردهاند .به گفتهی
او ،تا کنون هشت قریهی این ولسوالی،
از جمله مناطق چشمهی خاکی ،علیآباد
 ،شاهپوری ،قلعهی غفور و قلعهی
محمدآباد در کنترول شورشیان طالب
درآمده است.
از سویی هم ،آقای جمشیدی گفته که افراد
طالبان شماری از موسفیدان این مناطق
را به منظور شناسایی محل بو دوباش
توکوب کردهاند .به
سربازان پولیس ل 
گفتهی این عضو شورای والیتی هرات،

تا کنون دستکم چهار تن از افراد طالبان
کشته و بیش از ده تن آنان زخمی شدهاند.
در همین حال ،او از مفقودشدن چهار یا
پنج سرباز پولیس محلی از آغاز درگیری
تا کنون خبر داده است.
جمشیدی هشدار داده که اگر نیروهای
هوایی و زمینی به کمک این سربازان
نرسند ،امکان سقوط این ولسوالی وجود
دارد.
همچنان تاجمحمد جاهد ،فرمانده قول
اردوی  207ظفر در غرب کشور با تأیید
این رویداد گفته که افراد طالبان بین ۴٠٠
تا  ٥٠٠تن میباشند که تابهحال تلفات
سنگینی را متقبل شدهاند .آقای جاهد
گفته که نیروهای کمکی به این مناطق
اعزام شدهاند.
اما گروه طاالن تا کنون این حملهها را
تأیید نکرده و در بارهی آن چیزی نگفته
است.
این در حالیست که شامگاه روز پنجشنبه
نیز دستکم  ٢٠٠طالب مسلح بر
پاسگاههای سربازان پولیس در ولسوالی
اوبهی والیت هرات حمله کردند که بعد
از چند ساعت درگیری ،دو طالب مسلح
کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

