زمان برای مذاکره؛
چگونه با طالبان گفتوگو شود؟
افغانستان احتما ًال به آغاز مذاکرات صلح نزدیک شده است .در جریان
چند ماه گذشته ،افغانستان ،پاکستان و طالبان افغانستان گامهای بلند
و غیر منتظرهای را در راستای گفتوگوها برداشته اند .در اوایل ماه
می ،اعضای گروه طالبان و حکومت افغانستان حتا در قطر مالقات
کردند و عالقهی واقعی به آغاز مذاکرات رسمی نشان دادند و گا ِم دلگرم
کنندهای برداشتند.
از سال  2001بدینسو ،فرصتهایی گفتوگو برای رسیدن صلح پیش
آمده و از دست رفته است .گاهی ،این روند به دالیل سیاسی...
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زندگی و مرگ
یک جهادی افغان در عراق
افغانستان از مدتهاست که به عنوان مکانی برای جهادیها شناخته شده است .اما برای رفیع افغانستان سکوی پرتابی به میدان جنگهای عراق و سوریه بود .به
نظر میرسد که محمد رفیع و همصنفهای دورهی دانشگاهش اولین افغانهایی هستند که در جبههی داعش کشته میشوند .مرگ رفیع و همصنفیهایش در
جبههی داعش در عراق ،افغانستان را با دیگر مسلمانان و جوانان مسلمان از کشورهای غربی ارتباط میدهد که برای جهاد به خاورمیانه میروند و به صفهای
داعش میپیوندند...

صفحه 3

استقبال مجلس نمایندگان
از اعالمیهی حکومت مبنی بر ادامهی کار مجلس

رییس جمهور :برای کاربرد کارتهای رایدهی
روش شفاف ایجاد شود

پروژه توزیع تذکرههای الکترونیکی
در آستانه توقف

اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروزی مجلس ،روی اعالمیهی
حکومت ،که مبنی بر ادامهی کار مجلس است ،بحث و از این اعالمیه استقبال کرده
و با اکثریت آرا ،ادامهی کار مجلس را تایید کردند .ریاست جمهوری ،شب شنبه
صفحه 2
اعالمیهی را مبنی بر ادامهی کار مجلس نمایندگان نشر کرد...

اطالعات روز :رییس جمهور غنی در نشست با هیأت رهبری کمیسیونهای مستقل
انتخابات و شکایتهای انتخاباتی گفت که کارتهای رایدهی جزء مهم روند
انتخابات است و برای کاربرد آن باید یک روش شفاف ایجاد گردد .آقای غنی در مورد
صفحه 2
اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون...

هفته گذشته صدها کارمند اداره توزیع تذکره الکترونیکی از کار برکنار شدند.
برکناری صدها کارمند هرچند در ظاهر به معنای سقوط کامل یک اداره
نیست ،اما نبود نیروی انسانی کار آزموده و متخصص ،یک سازمان فعال
صفحه 5
را به یک اداره منفعل تبدیل میکند و این یعنی شروع ...
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چرا مجلس نمایندگان
باید به کارش ادامه بدهد؟
مطابق ماده  83قانون اساسی افغانستان ،فردا دوران پنج سال کاری
مجلس منایندگان ،به پایان میرسد .در عمل اما ،مجلس منایندگان،
رییس جمهور و رییس اجراییه ،خواهان ادامه کار مجلس شدند و
براساس این توافق که از لحاظ قانونی مشکل دارد ،مجلس منایندگان تا
اعالم نتایج انتخابات پارملانی به کار شان ادامه خواهند داد.
هرچند که دستور قانون اساسی واضحاً حکم میکند که دوره کاری
مجلس در اول رسطان سال پنجم پس از اعالم نتایج انتخابات مجلس
منایندگان به پایان میرسد ،اما جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته سبب شد که انتخابات پارملانی بر اساس تقویم از پیش تعین
شده قانون اساسی و قانون انتخابات برگزار نشود .بر بنیاد توافق نامه
سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی ،مسئوولین حکومت وحدت ملی
مکلف اند قبل از برگزاری انتخابات پارملانی نظام انتخاباتی را اصالح
کنند .اما اکنون که مدت کاری مجلس منایندگان به پایانش رسیده
است ،هیچ گام عملی جدی در راستای اصالح نظام انتخاباتی برداشته
نشده و تعهداتی که مسئوولین حکومت وحدت ملی در این راستا کرده
بودند ،روی توافق نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی باقی مانده
است.
از جانب دیگر ،جامعه جهانی پس از افشای تقلبات گسرتده در انتخابات
ریاستجمهوری سال گذشته ،بخش بزرگی از کمکهای مالی شانرا به
کمیسیونهای انتخاباتی قطع کرده است و این کمیسیون از لحاظ مالی
در تنگنای فرشدهی قرار گرفت است .حامیان مالی برگزاری انتخابات در
افغانستان تا هنوز تعهد نکرده اند که آیا از انتخابات افغانستان حامیت
مالی خواهند کرد یا نه؟ این نهادها کمکهای شان را منوط به انجام
اصالحات انتخاباتی کرده اند که بر بنیاد آن قوانین انتخاباتی و نهادهای
انتخاباتی بایستی قبل از برگزاری انتخابات پارملانی اصالح و قابل اعتامد
شوند .از این رو جامعه جهانی با وضع فشارهای مالی و سیاسی ،در پی
آن است که نظام انتخاباتی افغانستان اصالح شود تا انتخابات به عنوان
یک روش و قانون برای تعین سمتهای مهم حکومتی و منایندگان
مردم در ساختار دولت ،دوباره برای مردم قابل اعتامد شوند.
در چنین وضعیتی ،ادامه کار مجلس منایندگان یک ناگزیری است.
ناگزیری که مجلس منایندگان مقرص اصلی آن نیست و این وضعیت
برآمده از اشتباهات حکومت داری و سیاست از رشوع حکومت موقت
تاکنون است .مهمتر از همه دستربد و خیانت اعضای کمیسیون
مستقل انتخابات در آفریدن چنین وضعیتی تأثیر گذار تر بوده است و
این وضعیت که مجلس منایندگان ناگزیر است با وجود مخالفت رصیح
قانون اساسی به کارشان ادامه دهد ،محصول اشتباهات بزرگ اعضای
کمیسیون مستقل انتخابات است.
از این رو ،مجلس منایندگان براساس یک ناگزیری و یک توافق و
مصلحت عمومی ،بایستی به کارشان ادامه دهند .هامنطور که تشکیل
حکومت وحدت ملی یک ناگزیری برای عبور از بحران و جنگ بود ،ادامه
کار مجلس نیز هرچند برخالف حکم رصیح قانون یک ناگزیری است.
اما مجلس بایستی در این مدت چند کار مهم را نظارت و بررسی کند:
 -1اصالح نظام انتخاباتی افغانستان :مجلس منایندگان بایستی بر رس
مسئولین حکومت وحدت ملی فشار بیاورد تا بر اساس توافقنامه سیاسی
حکومت وحدت ملی ،نظام انتخاباتی اصالح شود و پس از آن انتخابات
مجلس در زمان مناسب برگزار شود.
 -2توزیع تذکرههای الکرتونیکی :توزیع تذکرههای الکرتونیکی برای
تضمین شفافیت در انتخابات یک گام مهم است .این پروسه اخیرا ً با
قطع حامیتهای مالی جامعه جهانی با چالشهای جدی مواجه شده
است .مجلس منایندگان بایستی از روند توزیع تذکرههای الکرتونیکی
جدا ً مراقبت کند و در دوره متدید کار این مجلس ،بایستی حکومت
افغانستان و نهادهای ذیربط را متقاعد کند که توزیع این تذکرهها رشوع
شود.
 -3نظارت از عملکرد حکومت :چند ماه گذشته ،حکومت وحدت ملی
نشان میدهد که رییس جمهور غنی در تشخیص منافع ملی و عمل
براساس آن ،مشوره پذیر نیست و آنچه را که خودش فکر میکند ،درست
میپندارد و براساس آن عمل میکند .در چنین وضعیتی که رییس
جمهور به اجامع نظر و مشوره هیچ اهمیتی منیدهد ،احتامل اشتباهات
کالن در حوزه سیاست خارجی و بحثهای امنیتی بسیار است .مجلس
منایندگان باید به کارش ادامه بدهد تا بر عملکردهای حکومت نظارت
کند و جلو اشتباهات حکومت در بحثهای امنیتی ،سیاست خارجی،
گفتوگوهای صلح و روندهای کالن ملی را بگیرد.
 -4وزارت دفاع ،نهادهایی عدلی و قضایی و شامری از مناصب انتخابی
دیگر ،هنوز یا نامزد ندارند ،یا به پارملان معرفی نشده اند .از این رو
بر عالوه موارد مهم دیگر ،پارملان باید مباند و به کارش ادامه دهد تا
بخشهایی از ادارات دولتی برای مدت نامعلومی در خال تصمیم گیری
باقی مناند.
حال ،ماندن پارملان یک امر خالف قانون است .اما پارملان و اعضای
آن ناقضان اصلی این قانون اساسی نیستند .این نقض قانون ناشی از
وضعیتی است که انتخابات سال گذشته بررس مردم ،نهادها وقوانین آن
را تحمیل کرد .لذا ،ماندن پارملان یک ناگزیری است برای جلوگیری از
اشتباهات بسیار کالن و یک ایستادگی برای تطبیق و اجرایی شدن
دستورهای اساسی توافقنامه حکومت وحدت ملی؛ توافقی که بر اساس
آن نظام انتخاباتی اصالح شود ،تذکره الکرتونیکی توزیع شود و انتخابات
پارملانی پس از اصالح نظام انتخاباتی در رشایطی کامالً مطمنئ برگزار
شود.

استقبال مجلس نمایندگان
از اعالمیهی حکومت مبنی بر ادامهی کار مجلس
اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان در نشست
دیروزی مجلس ،روی اعالمیهی حکومت ،که مبنی بر
ادامهی کار مجلس است ،بحث و از این اعالمیه استقبال
کرده و با اکثریت آرا ،ادامهی کار مجلس را تایید کردند.
ریاست جمهوری ،شب شنبه اعالمیهی را مبنی بر ادامهی
کار مجلس نمایندگان نشر کرد .در این اعالمیه آمده است:
«نظر به احکام قانون اساسی ،با توجه به رويه در موارد قبلی و
نظريات دادگاه عالی ،مجلس نمایندگان به حيث نهاد قانون
گذار و يکی از ارگانهای تمثيل کننده حاکميت ملی ،تا
زمان اعالن نتايج انتخابات پارلمانی ،به کار خود ادامه خواهد
داد».
همچنان در این اعالمیه آمده است که« :حکومت متعهد است
از طريق مراجع مسئول ظرف يک ماه ديگر ،تاريخ برگزاری
انتخابات را تعيين و تقويم انتخاباتی را اعالن نمايد».
مجلس نمایندگان عدم تعیین تاریخ برگزاری انتخابات
پارلمانی را در آجندای نشست دیروزی مجلس گرفته بود؛
اما اعالمیهی حکومت باعث شد که نمایندگان روی این
آجندا بحث نکنند.

مجلس نمایندگان این اعالمیه را به رایگیری گذاشت و
پس از این رایگیری عبدالرئوف ابراهیمی ،رییس مجلس
گفت که نشست کمیته رییسان مجلس فردا برگزار میشود تا
موضوع بحث نشستهای بعدی آن را تعیین کنند.
اعضای موافق در ادامهی کار مجلس بر این نظر هستند که
مجلس نمایندگان باید به عنوان نهاد نمایندهی ملت ،تا زمانی
که نمایندگان جدید برگزیده نشده است ،به کارش ادامه
دهد.
در همین حال برخی از اعضای مجلس با بحث نکردن روی
آجندای دیروزی مجلس و با نفس اعالمیهی حکومت در
مورد ادامهی کار مجلس مخالفت کردنند .به باور آنها
اعالمیهی حکومت در خصوص ادامهی کار مجلس خالف
قانون اساسی است.
شکریه بارکزی ،نمایندهی مردم کابل در نشست دیروزی
مجلس گفت که در قانون اساسی انتخابات بر اساس اصل
پذیرفته شده است نه اعالمیهی ریاست جمهوری.
بکتاش سیاوش ،نمایندهی دیگر کابل در مجلس گفت:
«هیچ کس حق تمدید کار پارلمان را ندارد؛ موقف من این

است که سر از امروز تا شش ماه دیگر بدون امتیاز در مجلس
کار کنم و در صورتی که حکومت در شش ماه انتخابات
را برگزار نکند معنایش این است که میخواهد کار مجلس
را تمدید کند».
سیاوش افزود که خاموشی پارلمان نشان دهندهی آن است
که این مجلس برای تمدید کار آماده است .به گفتهی او؛
در حال حاضر عم ً
ال قانون اساسی در حالت تعلیق قرار دارد و
دموکراسی رو بزوال است.
این در حالیست که دو روز بیشتر به پایان دور کاری مجلس
فعلی باقی نمانده است .براساس مادهی  ۸۳قانون اساسی،
دورهی کاری مجلس نمایندگان در اول ماه سرطان از سال
پنجم بعد اعالم نتایج انتخابات مجلس بعدی به پایان میرسد.
انتخابات باید  ۳۰تا  ۶۰روز پیش از پایان کار مجلس برگزار
شود.
اما حکومت اعالم کرده که تا یک ماه دیگر زمان برگزاری
انتخابات پارلمانی را مشخص میکند .ادامهی کار مجلس نیز
تا زمان نامعلومی تمدید شده و ممکن است تا یک سال دیگر
ادامه پیدا کند.

رییس جمهور:
برای کاربرد کارتهای رایدهی روش شفاف ایجاد شود
اطالعات روز :رییس جمهور غنی در
نشست با هیأت رهربی کمیسیونهای
مستقل انتخابات و شکایتهای انتخاباتی
گفت که کارتهای رایدهی جزء مهم روند
انتخابات است و برای کاربرد آن باید یک
روش شفاف ایجاد گردد.
آقای غنی در مورد اصالحات در کمیسیون
مستقل انتخابات گفت که کمیسیون باید
نشستهای را با اقشار مختلف کشور برگزار
کند تا اعتامد میان کمیسیونهای انتخاباتی و
مردم احیا گردد.
غنی افزود که در مورد گزینش رهربی و
افراد تخنیکی دو کمیسیون گفتامن آغاز
شود و اصول داخلی کمیسیونها مشخص
گردد.
همچنان رییس جمهور در این نشست که
شب شنبه در ارگ برگزار شده بود ،گفت که
با مقامهای ارگانهای عدلی و قضایی کشور

نیز بحثهای صورت گیرد تا از سوء استفاده
مقامهای حکومتی و مسئوالن کمیسیونهای
انتخاباتی از موقفهای شان جلوگیری
صورت گیرد.
در همین حال اعضای رهربی این
کمیسیونها در این نشست طرحها و
پیشنهادهای شان را بخاطر برگزاری انتخابات
پارملانی و شوراهای ولسوالیها ارائه کردند.
آنان برای برگزاری موفقانهی این روند
سایر پیشنهادهای شان را از جمله ارزیابی
مجدد مرکزهای رایدهی ،تثبیت کارتهای
رایدهی ،استخدام افراد در پستهای
دایمی کمیسیونها و ترتیب فهرست
رایدهنده گان بیان منودند.
رییس جمهور غنی پس از شندین خواستها
و پیشنهادهای هیأت رهربی کمیسیونهای
مستقل انتخابات و شکایتهای انتخاباتی
گفت که باید چگونگی انجام کارها

تشخیص گردد و از ظرفیتهای موجود در
نهادهای حکومتی از جمله وزارت های
دفاع ملی ،داخله ،معارف و زراعت ،برنامه
همبستگی ملی ،احصایه مرکزی و سازمان
ملل متحد در این زمینه استفاده صورت
گیرد.
رییس جمهور پیشنهاد کرد تا هیأتهای از
هر دو کمیسیون به کشور هند سفر منایند
و از تجربههای آنان در زمینهی انتخابات
استفاده کنند..
همچنان ارشف غنی گفت که در مورد
چگونگی مبارزات انتخاباتی باید با
نامزدان صحبت شود و در این زمینه بجای
نشستهای بزرگ از شیوههای ساده تر و با
استفاده از تکنالوژی جدید صورت گیرد.
رییس جمهور خواهان ترتیب جدولی شد
که بر اساس آن مشخص شود که کدام
اصالحات همزمان و کدام اقدامات به شکل

سلسلهوار انجام شود.
غنی در اخیر صحبت هایش گفت که
انتخابات یک روند مهم ملی است که باید
همه در آن دخیل باشند .او تعهد کرد که
مترکز و وقت بیشرت خویش را به هدف
آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی  ،رصف
خواهد کرد.
این در حالیست که بعد از گذشت هشت
ماه از کار حکومت وحدت ملی ،تاهنوز
کمیسیون اصالحات انتخاباتی که از توافق
اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی بود به
کارش آغاز نکرده است .از سوی هم دور
کاری مجلس منایندگان تا دو روز دیگر
ختم میشود؛ اما زمان برگزاری انتخابات
پارملانی مشخص نیست .در تازهترین
اعالمیهی ریاست جمهوری آمده که تا یک
ماه دیگر زمان برگزاری انتخابات پارملانی
مشخص میشود.

وزیر خارجه :سه سفارت و یک نمایندگی
در یونسکو به دلیل کمبود بودجه بسته میشود
اطالعات روز :صالحالدین ربانی ،وزیر خارجهی کشور
اعالم کرد که سه سفارت کشور در برزیل ،آفریقای جنوبی
و مجارستان و یک نمایندگی افغانستان در سازمان علمی،
فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در پاریس بسته
میشود.
وزیر خارجه علت این کار را صرفهجویی در مصارف
سفارتخانهها و کمبود بودجه گفته است .به گفتهی ربانی،
بستن این سفارتخانهها بخشی از برنامهی او برای انجام
اصالحات در وزارت امور خارجه است که اشرف غنی رییس
جمهوری هم با آن موافق است.
او این موضوع را روز گذشته هنگام ارائه برنامهی صد روز

نخست وزرات خارجه بیان کرد.
آقای ربانی گفت« :با توجه به روابط خارجی و همچنان
وضعیت اقتصادی کشور ،این سفارتخانهها از یک سو
مؤثریت نداشتند و از جانب دیگر هزینهی شان چند برابر
درآمد این سفارتخانهها بود .مسئولیت کار این سفارتخانهها
را به نزدیکترین سفارتخانههای دیگر سپردیم».
همچنان وزیر خارجه در بخش دیگر سخنان خود گفت که
براساس برنامهی صد روز آیندهی او ،سفارت افغانستان در
بلغارستان هم از سفارت به سطح کاردار تنزیل خواهد یافت.
او افزود که شمار کارمندان وزارت خارجه در کابل هم به
دلیل "کمبود بودجه" کاهش خواهد یافت .به گفتهی آقای

ربانی ،نیمی از  ۲۰۰کارمند قراردادی این وزارتخانه کارهای
خود را از دست خواهند داد و صد نفر دیگر تا یک سال دیگر
به کار خود ادامه میدهند.
این در حالیست که شمار سفارتخانهها و نمایندگیهای
کشور در خارج در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی،
رییس جمهوری پیشین در حال افزایش بود و او آن را همواره
از دستاوردهای مهم حکومتش میخواند.
حاال پس از کاهش کمکهای بینالمللی ،به نظر میرسد که
این موضوع بر روابط خارجی کشور هم اثر منفی گذاشته
و دولت کاهش نمایندگی خود در خارج را در چهارچوب
صرفهجویی و اصالحات روی دست گرفته است.

چهار شورشی خارجی در حملهی هواپیمای بدون سرنشین
در شرق کشور کشته شدند
اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت
ننگرهار در شرق کشور از کشته شدن چهار
شورشی خارجی از اثر حملهی هواپیمای
بدون سرنشین در این والیت خبر دادهاند.
حضرت حسين مشرقیوال ،سخنگوى
فرماندهی پولیس والیت ننگرهار به رسانهها
گفته که اين حمله بعد از ظهر روز جمعه،
در ولسوال هسکه مينهی اين واليت صورت
گرفته است.
مشرقیوال افزود که هواپیمای بدون سرنشین
نيروهاى خارجى ،در منطقهی کمرکنداو اين
ولسوالى ،بر شورشیان مسلح پياده حمله کرده

که در نتيجهی آن ،چهار شورشی کشته
شدهاند.

به گفتهی سخنگوی فرماندهی پولیس
این والیت ،تمامى شورشیان کشته شده،

شهروندان خارجى میباشند؛ اما مشرقیوال
در مورد هويت اصلی آنان بیشتر توضحات
نداده است.
این در حالیست که حملههای هواپیماهای
بدون سرنشین خارجی در روزهای اخیر
بر مواضع شورشیان مسلح در مربوطات
ولسوالیهای جنوبی این والیت افزایش یافته
است.
قبل از ظهر روز جمعه نيز هشت تن از
شورشیان طالب ،در يک حملهی این
هواپیماها در ولسوالى مومندرهی اين واليت
کشته شدند.
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هادی دریابی

دعاهای فاروقمآب!
منبع :واشنگنت پست
نویسنده :سودرسن رغوان
برگردان :مرتضا رحیمی

زندگی و مرگ
یک جهادی افغان در عراق
با شنیدن خبر ،ترسی که مدتها در دل ولی محمد
دروازی ،جا گرفته بود ،به حقیقت پیوست .محمد رفیع
پسر  23سالهاش دو ماه قبل کشته شده بود .رفیع از
دانشگاه کابل با چند تن از همصنفیهایش به سوریه
رفته بود.
ولی محمد دروازی ،در حال صحبت کردن با یکی از
همصنفیهای پسرش بود که اکنون در سوریه میباشد.
این همصنفی پسر دروازی به او گفت« :پسرت به
شهادت رسیده است!» او به پدر محمد رفیع توضیح داد
که رفیع و چند تن از افغانهای دیگر که در جنگ سوریه
در جبههی داعش میجنگیدند در یکی از حملههای
هوایی امریکا در نزدیکی شهر نفتخیز بیجی در عراق،
در ماه می (ماه گذشته میالدی) ،کشته شدند .ولی
محمد دروازی پدر محمد رفیع با شنیدن خبر کشته شدن
پسرش نمیتوانست جلو سرازیر شدن اشکهایش را
بگیرد.
افغانستان از مدتهاست که به عنوان مکانی برای
جهادیها شناخته شده است .اما برای رفیع افغانستان
سکوی پرتابی به میدان جنگهای عراق و سوریه بود.
به نظر میرسد که محمد رفیع و همصنفهای دورهی
دانشگاهش اولین افغانهایی هستند که در جبههی
داعش کشته میشوند .مرگ رفیع و همصنفیهایش در
جبههی داعش در عراق ،افغانستان را با دیگر مسلمانان
و جوانان مسلمان از کشورهای غربی ارتباط میدهد که
برای جهاد به خاورمیانه میروند و به صفهای داعش
میپیوندند.
این افراطگرایی و تصمیم به پیوستن به جبههی جنگ
در خارج ،نگرانیها از نفوذ بیشتر داعش در افغانستان را
افزایش میدهد و این مسئله نشانگر این است که نفوذ
داعش در افغانستان عمیقتر از آنچه است که تا کنون
گفته شده است .امکان رفتن افغانها به عراق و سوریه
و آموزشدیدنشان در جبهههای داعش ،میتواند یک
تهدید جدید به دولت افغانستان باشد که در حال حاضر
برای دفع حملههای طالبان بدون حمایت امریکا ،با
دشواریهای فراوان دستوپنجه نرم میکند.
ولی محمد دروازی اما میگوید« :افغانستان مانند یک
خانهی بی در و پنجره است که هر کس میآید و میرود
و با آن به اساس منافع خود بازی میکند».
ردپای داعش در افغانستان
استخدام محمد رفیع و مرگش در جبههی داعش،
نشاندهندهی گسترش ردپای داعش در افغانستان
است .جنگجویانی که عمدتا از اعضای سابق گروه
طالبان بودند ،تحت نام داعش در افغانستان به فعالیت
آغاز کرده و بعضی مناطق را در کنترل شان آوردهاند .این
جنگجویان در هفتههای اخیر درگیریهای متعددی با
نیروهای طالبان در مناطق شان داشتهاند .خشونت این
گروه در افغانستان در حال افزایش است و این نیروهای
تازه به وجود آمده در افغانستان ،در حال استخدام افراد
و سربازگیری از میان اعضای ناراضی طالبان میباشند
تا حضور خویش را در آسیای مرکزی و جنوبی تقویت
بخشند.
اما با تمام اینها ،قضیهی محمد رفیع و کشته شدن
وی در جبههی داعش در عراق متفاوت و غیر معمول
است ،چون او نه یک شبهنظامی طالبان بود و نه هم

هوادار این گروه .بلکه پسر یک کمونیست بود که در
یک خانواده طبقهی متوسط و مرفه بزرگ شده بود .او
تحصیلکرده بود و از دانشگاه کابل در رشتهی کمپیوتر
ساینس فارغ شده بود ،ورزش دوست و تکواندوکار!
اگرچه تحلیلگران و مقامهای دولت افغانستان
میگویند که ایدیولوژی افراطی داعش در افغانستان
ریشههای قوی میان افغانها ندارد ،اما افراطگرایی
محمد رفیع نشان میدهد که این گروه تندرو ،دستکم،
در میان اقشار مختلف جامعه برای خود طرفدارانی پیدا
کرده است.
خانواده و بستگان رفیع به شرط افشانشدن هویت شان
به دلیل تهدیدهای امنیتی موافقت کردند تا با خبرنگار
واشنگتن پست در این مورد صحبت کنند .زیرا آنان
میخواهند که دیگر شهروندان این کشور از پیمودن
مسیر پسرشان ،محمد رفیع ،پرهیز کنند .همه آنها
میگویند که نمیتوانند درک کنند که چگونه رفیع
تصمیم گرفته تا برای کشتن یا کشتهشدن به یک دنیای
بیگانه برود .در حالیکه او مانند دیگران تحت فشارهای
اقتصادی ،زندگی نامناسب خانوادگی و یا در تنگنای
سیاسی قرار نداشت.
با اینحال ،دلیل سفر محمد رفیع از یادداشت
فیسبوکیاش مشخص میشود .او در تالش پیدا کردن
هویت خود بود و میخواست بداند که مسلمان بودن
یعنی چه؟ و سرانجام به این مفکورهی بنیادگرایانه رسید
که دفاع از اسالم وظیفهی تمام مؤمنان است.
افغانستان به صورت گستردهیی از طریق یوتیوب و
شبکههای اجتماعی با دنیای بیرون در ارتباط است.
اما کسانی که محمد رفیع را به جنگ در سوریه و عراق
کشانده بودند ،هم کسانی در نزدیک او بودند و هم
کسانی از فاصلهی خیلی دور .دو تن از واعظان مسلمان
متولد امریکا ،در جذب محمد رفیع به جنگ سوریه و
عراق نقش اساسی داشتند.
پدر محمد رفیع اما میگوید«:آنها از معصومیت پسرم
سوءاستفاده کردند!»
تشدید حضور داعش
هيچكسى نمىداند كه چه تعداد از شهروندان افغانستان
براى پيوستن به داعش و جنگ در عراق و سوريه،
افغانستان را ترك كردهاند .اما در مقایسه با هزاران تن
مسلمان که کشورهای اروپایی را ترک کرده و به صفوف
داعش در عراق و سوریه پیوستهاند ،شمار این افغانها
زیاد نیست .پیش از این ،جهادىهاى افغانستان به
پيوستن به درگیریهای خارجی برای دفاع از اسالم در
مقابل غرب ،به ندرت عالقهمند بودهاند.
اما ظهور دولت اسالمى كه به نام داعش معروف است،
در ميان بسيارى از مردم افغانستان تنفرآميز است.
اين گروه در افغانستان ،معموال شیعیانى را كه از قوم
هزاره هستند هدف قرار مىدهد؛ بعضىها با گروههاى
مسلح پيوسته اند تا براى داعش بجنگند ،در حالىكه
براساس برخی گزارش رسانههاى محلى ،تعدادى
ديگر از میان کارگردان مهاجر توسط ایران ،به عراق و
سوريه بردهشدهاند تا همراه با نظاميان شيعه عليه داعش
بجنگند.
براساس گفتههای سوفان گروپ()Soufan Group
كه يك نهاد استخباراتى میباشد ،صدها تن از آسياى

ميانه ،از كشورهاى همسايه افغانستان ،مانند ازبكستان
و تاجيكستان ،نيز براى پيوستن به داعش به سوريه
سفر كردهاند .یکی از فرماندهان پیشین واحد پوليس
ويژهی تاجيكستان به نام گل مراد خاليموف كه در
ایاالت متحده آموزش نظامی دیدهبود و اعضای جنبش
اسالمى ازبکستان شامل آسیای میانهایهایی هستند
که به داعش پیوستهاند .جنبش اسالمى ازبكستان از
گروههاى افراطى ست كه تاكنون جنگجويان زيادى را
به افغانستان فرستاده است.
در ماه جنورى ،داعش حضورش را در خراسان كه
منظور آنان افغانستان و پاکستان بود ،اعالن کرد .در
فبرورى اما بعضى مقامهای دولت افغانستان و نظاميان
امريكايى هشدار دادند كه تعدادى از مهرههاى سابق
طالبان خود را اعضاى داعش در افغانستان معرفى
كردهاند تا حمايتها و توجه بيشترى را نسبت به
خودشان جلب كنند .بعضى مقامهای دولت افغانستان
و تحليلگران اظهار داشتهاند كه سطح هشدارها به
اندازهيى نيست كه واشنگتن را مجبور به تمديد حضور
نظامىاش در افغانستان سازد.
با اين حال اما در هفتههاى اخير داعش حملههایی
را در بعضى مناطق دور افتاده انجام دادهاند .به گفته
مقامهای محلى و بزرگان قومى ،اين گروه در ننگرهار،
در شرق افغانستان ،كنترل ولسوالى كوت را به دست
گرفتهاند و براى به دست آوردن مناطق بيشتر در حال
جنگ هستند.
ظاهر از باشندگان ولسوالى كوت واليت ننگرهار مىگويد
كه آنها (داعشیان) كسانى را كه دعوت شان را نپذيرد،
به قتل مىرسانند.

این افراطگرایی و تصمیم به پیوستن
به جبههی جنگ در خارج ،نگرانیها
از نفوذ بیشتر داعش در افغانستان را
افزایش میدهد و این مسئله نشانگر
این است که نفوذ داعش در افغانستان
عمیقتر از آنچه است که تا کنون گفته
شده است .امکان رفتن افغانها به
عراق و سوریه و آموزشدیدنشان در
جبهههای داعش ،میتواند یک تهدید جدید
به دولت افغانستان باشد که در حال
حاضر برای دفع حملههای طالبان بدون
حمایت امریکا ،با دشواریهای فراوان
دستوپنجه نرم میکند  .
ولی محمد دروازی اما میگوید:
«افغانستان مانند یک خانهی بی در و
پنجره است که هر کس میآید و میرود
و با آن به اساس منافع خود بازی
میکند».
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خدایا! تو را به خیر و صالح بشر قسم! واضح کن که فاروقها آبروی
وردک را میبرند یا وردک آبروی فاروقها را! ملت گیج شده ،هوا گرم
است 17 ،ساعت است هیچ چه نخوردیم و ننوشیدیم!
ای ربالعالمین! آنکه هفت سال تمام از وزارت معارف دزدی کند،
استعدادی است ناب ،شخصیتی است باب ،خدایا او را بر کفار مسلط
فرما! امت مسلمه ضرورت دارد که یک نفر دار و ندار کفار را دزدی کند!
پیروزی از آن ماست (لطف ًا به سبک آریانا سعید بخوانید!).
خدایا یک نفر به جان یکی از وزیرهای حامدکرزی چسبیده که یک
مرکز تحقیقاتی بسازد به نام وردکتون! به نظرم این نفر بغلش میخارد،
او را از تکلیف نجات بده! رنج هفت سالهاش را تر و خشک این مملکت
کشید ،دیگر بس است!
ای صاحب بهشت و جهنم! لطف ًا بهانه نیار که چرا به فالنی وزیر که
ماهانه یک تیلر کود سیاه میدزدید و آخر هر ماه ختم قرآن برگزار
میکرد ،کاری ندارید؟! این یکی را که هفت سال مکمل دزدی کرد و
مملکت حتی آخ هم نگفت ،اجازه بده که خودش را روسیاه و مفلوک
حس کند .آخر او هم شیر اوالد آدم را خورده و حق دارد بعد از دزدی
احساس کند که چه روسیاه و بدبخت است .قول میدهیم یکی یکی
دزدان حکومتی روسیاه و شرمندهی تاریخ شوند.
ای قادر مطلق! عشق چیزیست که اراده و توان آدمی را زایل میکند
و آدمی مثل گاوی که پشت علف سرگردان است ،دنبال معشوقهاش
میرود ،بنا ًء پروای هیچ چه را ندارد .او نیز عاشق دزدی و چپاول بوده!
من او را میشناسم ،آدم شایسته است ،عربی بلد است ،پشتو بلد است،
دری بلد است ،دعا بلد است ،انگلیسی اش هم حرف نداره ،چند ماه
تالش کرد که اردو هم بلد شود ،او از روی عشق هفت سال تمام
جنایت و خیانت کرد .پس مستحق بخشایش است ،ببخشا و پرده از
روی اعمال سایرینش بگشا!
خدایا من از کجا مطمئن باشم که او تنها از وزارت خودش دزدی کرده؟
این جماعت آنقدر حرفهی و ماهر است که ممکن است همزمان از 12
وزارت دیگر هم دزدی کرده باشد .تعارف نکن! بگو .نگذار ما بسیار کم
به او افتخار کنیم .افتخار هرچه غلیظ باشد ،افتخارتر است.
خدایا! آن دزد عیار ،آن مومن مکار ،آن عاقل افگار ،آن خاین دربار،
آن چاپلوس هوشیار و آن رذیل تمام اعصار را ازین بیشتر خوار و ذلیل
نکن! وبال دارد.
بار الهی ما فکر میکردیم که او از شدت بیآبروی هرشب رختخوابش
را تر کرده و گناهش را به گردن یکی محافظانش میاندازد ،اما چنین
نیست .کجای کار مشکل دارد؟ تو ما را بفهمان!
ای خدای گذشته و آینده! تو میدانی که تمام دزدان عالم هم بندهی
توست ،لطف ًا شرم و خجالت دزدیهای بیوقفهی او را از روی این ملت
بردار! از یک طرف وضع اقتصادی ما خوب نیست و خوب نان خورده
نمیتوانیم ،از یک طرف بیست و چار ساعت عرق بزنیم ،این کار درست
نیست .خودت به تنهایی شرم این بندهات را تحمل کن تا که قیامت
برسد .از قاضیها و مجریان قانون افغانستان هم توقعی نداشته باش،
بیچارهها تحت فرمان اند.
یا ذوالجالل واالکرام! او شاید بخواهد به همین زودیها به اروپا سفر
کند ،حتی ممکن است قسم بخورد که یک هفته بعد بر میگردد ،باور
نکن! این دزدها عادت دارند ،همین که فهمیدند کار شان به محکمه و
جزا میرسد ،عزم سفر میکنند .پس پیشاپیش طیارهای که قرار است او
را به دوبی و از دوبی به اروپا ببرد را پنچر کن! یا ده تیلدانی اش کمی
آب بیانداز! مقصد یک کاری کن که او رفته نتواند.
ای عالم و ای خدای معلم! اگر به خاطر هیچ کسی و هیچ کاری او را
رسوا و روسیاه نمیکنی ،بهخاطر معلمین بکن! نامرد تا که زورش رسید
در حق این طایفه جفا کرد .لطف ًا به ما نگو که "تا که این مکتب است و
این مال؛ حال طفالن خراب میبینم" .ما این سخن را در جای دیگری
استفاده میکنیم .مث ً
ال همین وقتها که از شر ثواب حاصل کردن یک
ً
عده ،نه خواب داریم و نه آرامش! یا مثال چند وقت بعد که نوبت یک
جمع دیگرش میرسد .اینها از بس مشغول ثواب کمایی کردن اند،
حتی به عقل شان نمیرسند که ممکن است همسایههایش مصروف
مطالعه باشند یا ممکن است مریض باشند و حوصلهی سروصداهای
نمایشی را نداشته باشند.
خدایا! سالم علیکم!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction

زمان برای مذاکره؛
چگونه با طالبان گفتوگو شود؟

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

منبع :فارین افیرز
نویسندگان:جیمز دوبین
و کارتر مالکایشن
برگردان :حمید مهدوی

بخش چهلم

فمنیسم موج دوم :اواخر قرن بیستم6-
(یکی از آن فمنیستها ،سوزان گریفین بود؛
کسی که علیه شیوۀ مبتذل و سادهای که مردم
از آن طریق ،با این ادعا که پورنوگرافی برای
زنان به اندازۀ مردان «رهایی بخش» است ،آن را
توجیه میکردند ،حملهای تاثیرگذار ترتیب داد.
او در «پورنوگرافی و سکوت ( ،»)1981بحث
کرد که پورنوگرافی نشان دهندۀ ترسی از آگاهی
نسبت به بدن است) .براون میلر بحث میکرد که
تجاوز ،چیزی نیست غیر از فرایند آگاهانهای
برای ارعاب زنان که توسط «تمام» مردان ،علیه
«تمام» زنان استفاده میشود .او رویکردی
احساساتی نسبت به زنان ندارد .کتاب بعدی او،
«زنانگی» ،تحلیلی ظریف و برخاسته از نگرانی
(او) در مورد بازیهایی است که دختران،
اغلب از زمانی که در گهواره هستند میآموزند:
حیلهها و تکنیکهای جذب مردان و رقابت
کردن با زنان دیگر .زنانگی ،آنگونه که ما
میشناسیم ،امری غیر منطقی ،مهمل و رمانتیک
است ،چیزی است که باید به دقت از آن
محافظت کرد .و این محصولی از «سنتی کهنه
از محدودیتهای تحمیل شده» است .کتاب
«برخالف میل ما» ،به شدت و به شکلی مؤثر
منتقد شیوهای است که جرایم خشونت علیه
زنان اغلب با بی توجهی از روند رسیدگی خارج
میشود« :هیچ زنی نمیتواند علیه خواستش
مورد تجاوز قرار بگیرد»« ،او خودش برای آن
درخواست میکند»« ،اگر در معرض تجاوز
هستید ،آرام باشید» .او برای تاثیرگذاری بیشتر،
از یک شخصیت (زن) از رمانی توسط نویسندۀ
برجسته ،جان اوپدیک ،نقل قول مستقیم میکند
که با بی اهمیتی اظهار میدارد« :شما میدانید
که تجاوز معموال چیست؟ زنی است که نظرش
را بعد از رابطه عوض میکند».
متاسفانه ،این تاکید برحق ،با ضرورت اساسی،
بر اینکه تجاوز ،در واقع یک جرم جدی و
خشن است ،توسط بعضی از فمنیستهای
بعدی تحریف شد .برای یک آمریکایی دیگر،
کاترین مک کینان ،زنان همیشه ،تقریبا براساس
تعریف (زنانگی) ،یک قربانی هستند .او تاکید
میکند« :در معرض تجاوز قرار داشتن به معنای
جنس ماده بودن است در فرایند معمول زندگی
روزمره»« :شما با پدری بزرگ میشوید که
دهان شما را میپوشاند ،به شما اجازۀ بلند شدن
نمیدهد ...وقتی شما بزرگتر میشوید ،همسرتان
شما را اسیر میکند ...در این سکوت هزاران
ساله ،دوربین اختراع شد ،و زمانی که تمام اینها
اتفاق میافتاد از تو تصویرها گرفته شد».
اندریا دورکین ،یکی از دوستان او ،بحث میکرد
که «پورنوگرافی ،قانونی برای زنان است» و مطلقا،
بدون هیچ قیدی ،تجاوز را با رابطۀ براساس
توافق یکسان میپندارد .در واقع مک کینان ،در
پاراگراف نخست «تنها واژهها ( ،»)1955پارادایم
وحشتناکی را از آنچه او به عنوان تجربهای زنانه
میبیند بیان میکند؛ تجاوزی در کودکی از یکی
از مردان خانواده که ما را در وحشتی جاودان
نگه میدارد .او به طور مدام کودکی که یک بار
به او تجاوز شده است و هرگز بزرگ نمیشود را
تصویر میکند .او تاکید میکند این کودک در

بیشتر زنان به زندگیاش ادامه میدهد« .متجاوز
واکنشی دریافت میکند ،قربانی فریاد میکشد،
تقال میکند ،و پنج ساله میشود».
فصل دهم
فمنیستهای سراسر جهان1-
«خواهری ،قدرتمند است» یکی از مشهورترین
شعارهای فمنیست در دهههای  1960و 970
بود .اما این عبارت هم در آن زمان و هم از آن
زمان تاکنون ،مورد سوال و تردید قرار داشته و
گاهی مشاجراتی بر آن شکل میگیرد .چنانکه
شاعر آمریکایی سیاه پوست ،آدری لُرد ،در
 1983بحث کرد که ،این عبارت به معنای
«دست کم گرفتن تفاوتهای نژادی ،جنسیت،
طبقه و دیگر تفاوتها است ...این انکار کاملی
از کارکردهای خالقانۀ تفاوت در زندگیهای ما
است».
نگرانی او ،در  955توسط ایان آنگ ،یک
استرالیایی با اصالت چینی منعکس شد که
پیشنهاد میکرد لحظات غیر قابل اجتناب
شکست برقراری ارتباط میان فمنیستها« ،باید
به عنوان نقطۀ آغازی برای یک فمنیسم بیشتر
متعادل پذیرفته شود ،فمنیسمی که بر اساس
محدودیتهای اساسی خود ایدۀ «خواهری»
پیش بینی شده است ...ما از به رسمیت شناختن
و روبرو شدن با استواری ستیزه جویانۀ «موانع
ارتباطی» سود بیشتری به دست میآوریم تا
عجله برای شکستن آنها به نام یک واحد ایده
آل».
هر دوی این نویسندگان باور داشتند که اغلب
به نظر میآید زنان سفیدپوست طبقۀ متوسط،
فمنیسمی را دیکته میکنند که متمرکز بر
تبعیضهای جنسیتی است ،در حالی که تمایل
به نادیده گرفتن ،به طور مثال ،تفاوتهای
طبقاتی و تبعضهای نژادی که دیدگاههای
مربوط به جنسیت را پیچیده میکنند ،دارند.
زنان بریزیلی بحث میکردند که فمنیسم،
«اروپا محور» است و هیچ حرفی برای گفتن به
آنها در مورد مشکالت اساسی منطقهای آنها
ندارد :خشونتهای نژادی و مسایل بهداشتی،
و نیز دشواریهایی که زنان سیاه پوست در
جستوجو برای کار ممکن است با آن مواجه
شوند .در واقع ،بعضی از زنان آمریکای التین،
واژۀ «فمنیسم» را کامال رد میکنند.
همچنین ،به مرور زمان بیشتر درک میشود که با
وجود اینکه فمنیستهای غربی ،علیه جنسیت
زدگی و نابرابریهای سیاسی و اجتماعی مبارزه
کرده اند ،زنان در «جهان سوم» ،مجبور بوده اند
با مشکالتی بیشتر و حتی غیر قابل حل تری
مقابله کنند .آنها اغلب مجبورند با جنسیت
زدگی در قالب عقاید و رفتارهای منطقهای با
ریشههایی عمیق مبارزه کنند ،و با تعصبهای
طبقاتی ،مذهبی ،قومی و نژادی و کاست ها
کنار بیایند .در بعضی کشورها ،مبارزۀ آنها با این
مسایل ،همراه بود با تقالیی برای تاسیس یک
دولت دموکراتیک و دستیابی به بنیادیترین
آزادیها ،که این خود مبارزۀ آنها را پیچیدهتر
میکرد .زندگی زنان در آمریکای التین ،آمریکا
و بخشی از آسیا و خاور میانه عمیقا تاثیرگرفته از
سیاست مستعمراتی بود.
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بخش اول:
افغانستان احتماالً به آغاز مذاکرات صلح نزدیک شده است.
در جریان چند ماه گذشته ،افغانستان ،پاکستان و طالبان
افغانستان گامهای بلند و غیر منتظرهای را در راستای
گفتوگوها برداشته اند .در اوایل ماه می ،اعضای گروه
طالبان و حکومت افغانستان حتا در قطر مالقات کردند و
عالقهی واقعی به آغاز مذاکرات رسمی نشان دادند و گامِ
دلگرم کنندهای برداشتند.
از سال  2001بدینسو ،فرصتهایی گفتوگو برای رسیدن
صلح پیش آمده و از دست رفته است .گاهی ،این روند به
دالیل سیاسی ،از جمله سکوت ایاالت متحده در تعامل با
طالبان ،متوقف شده است .گاهی هم ،بحثها به دلیل سوء
ارتباطات یا نبود یک اجماع سیاسی در افغانستان ،ناکام
مانده است .تا سال  2010وضع این گونه نبود؛ زمانی که
ایاالت متحده گفتوگوهای صلح را به عنوان بهترین راه
برای پایان دادن به جنگ در افغانستان کامال پذیرفت و حتا
پس از آن ،این روند کند و غیر مداوم بود.
اما احتمال میرود اینبار این روند به گونهی دیگری
دنبال شود .اشرف غنی ،رییس جمهور جدید افغانستان،
گفتوگوهای صلح را در محراق برنامههای کاریاش قرار
داده است .ظاهرا پاکستان و چین ،هردو ،نسبت به آغاز
این روند راضی به نظر میرسند و طالبان خودشان به طور
ضمنی گفتهاند که مایل اند از پایان دادن به خشونت و
جنگ حمایت کنند.
ایاالت متحده باید این لحظه را غنیمت شمرده و برای
پیشبرد روند صلح هرکاری که میتواند انجام بدهد .واشنگتن
باید از ترکیب یک سیستم پاداش و مجازات استفاده کند،
تا بتواند نسبت به امینت افغانستان متعهد بماند .واشنگتن
باید به نیروهای افغانستان کمک کند در میدان نبرد دوام
بیاورند و باالی طالبان نیز اعمال فشار کند تا طالبان را در
میز گفتوگوها نگهدارد و بپذیرد که در پایان یک سلسله
امتیازات ضروری خواهند بود .مهم تر از همه ،واشنگتن باید
نسبت به جدول زمانی خروج و حمایت از افغانستان در سال
 2017و فراتر از آن ،انعطاف پذیر باشد.
البته ممکن است نتیجهی گفتوگوهای صلح یک صلح
دوامدار نباشد .در سال  ،2007جیمز فیرن ،دانشمند علوم
سیاسی گفت که صرف  16درصد جنگهای داخلی و
شورشها از طریق توافق ناشی از گفتوگوهای صلح پایان
می یابند .حتا اگر تالش برای مذاکرات با نتیجهی مبهم
باشد ،این گزینه برای افغانستان و ایاالت متحده بهترین
گزینه است .چسیبدن به وضع موجود افغانستان را به یک
جنگ فرسایشی طوالنی مدت فرو برده و در نتیجه این کشور
را ویران خواهد کرد .ثبات منطقهای را دگرگون ساخته و
بودجه ایاالت متحده و متحدانش را نیز تحت فشار قرار
میدهد.
یک قدم پیش ،دو قدم پس
در دسامبر  ،2001گروهی از مقامهای بلند پایه طالبان با
حامد کرزی دیدار کردند؛ در حالی که قرار بود کرزی به
زودی رییس جمهور افغانستان شود و جنگ جویان ضد
طالبان خودش در آن زمان در قندهار ،در پایتخت جنوبی
طالبان ،در حال پیشرفت بودند.
نظر به گزارش خبرنگاران اناند گوپال و بیتی دام ،اعضای
این هیات راضی بودند در بدل مصئونیت سالحهای شان را
به زمین بگذارند .آنها به کرزی نامهای دادند که احتماال
توسط مال عمر ،فرمانده ارشد طالبان ،امضا شده بود و
جزئیات چگونگی به عقب رفتن صلح آمیز طالبان را ارائه
میکرد .این فرصت هیچ نتیجهای نداشت .مقامهای
ایاالت متحده از دادن مصئونیت به مال عمر خودداری
کردند و نیروهای ایاالت متحده و افغانستان به پیشرفت

شتاب زدهای شان در شهر قندهار ادامه دادند .به این دلیل
یا دالیل دیگر ،مالعمر و بخش عمدهای از رهبران طالبان
پا به فرار نهادند تا روز دیگر بجنگند .ایاالت متحده که از
حمالت یازدهم سپتامبر خشمگین و دلگرم پیروزیهایش در
میدان جنگ بود ،طالبان را در یک توافقِ پس از تهاجم
شامل نساختند.
در سال  ،2002هیاتی از مقامهای ارشد طالبان یک بار
دیگر نزد کرزی آمدند .در همان سال ،نیروهای ایاالت
متحده ،حتا وکیل احمد متوکل ،وزیر امور خارجه پیشین
طالبان ،را زمانی که به کابل رسید تا با مقامهای حکومت
افغانستان دیدار کند ،زندانی کرد .درسال  ،2003طالبان
تمرکز شان را به تصرف قلمرو تغییر دادند و پس از آن که
طالبان حمالت تهاجمی شان را در سال  2006آغاز کردند،
تالشهای صلح فروکش کرد.
در آخرین ماههای حکومت بوش بود که گفتوگوهای
صلح شدت گرفت .در درون طالبان ،یک جناح میانه رو به
گفتوگوهای صلح عالقه پیدا کرده بود و در سال ،2008
مال عبدالغنی برادر ،معاون مال عمر ،به زیردستانش اجازه
داد تا تحت نظارت عربستان با مقامهای حکومت افغانستان
مالقات کنند .هم چنین او با اعضای خانواده کرزی که
هم قبیلههای شان اند ،ارتباط مستقیم برقرار کرد .در
همان زمان ،یک هیات طالبان با کای آیده ،که در آن
زمان فرستاده سازمان ملل متحد در افغانستان بود ،در دبی
مالقات کرد .اما تمام این گفتوگوها در ماه فبروری ،2010
زمانی که مقامهای پاکستان مال برادر را در کراچی بازداشت
کردند ،متوقف شد .این حرکت پاکستان به طور گستردهای
رای منفی این کشور در قبال گفتوگوهای مستقیم میان
کابل و طالبان دانسته می شود .یک مقام امنیتی پاکستان
در مصاحبه با نیویارک تایمز در سال  2010پذیرفت« :ما
[مال] برادر را برداشتیم  ...چون [طالبان] تالش میکردند
بدون ما معامله کنند .ما از طالبان محافظت میکنیم.
آنها به ما وابسته اند .به آنها اجازه نخواهیم داد با کرزی و
هندیها معامله کنند».
عالوه بر آن ،مفکوره صلح از طریق مذاکره ،که برای
اولین بار توسط ریچاردهالبروک ،نمایندهی ویژه اوباما برای
افغانستان و پاکستان در آن زمان ،و بارنیت روبین ،یکی از
مشاوران ارشدهالبروک ،در داخل حکومت باراک اوباما از
آن پشتیبانی شد ،در ایاالت متحده جذبه می یافت .در ماه
می  2010کرزی از واشنگتن بازدید کرد و اوباما ممنوعیت
گفتوگو با رهبری طالبان را که در زمان بوش وضع شده بود،
برداشت .در نتیجه آن ،یک ماه بعد ،کرزی لویه جرگه دایر
کرد تا روی امکان گفتوگوهای صلح بحث شود .در ماه
سپتامبر ،او شورای عالی صلح را ایجاد کرد؛ شورای هفتاد
عضوی با رهبری برهان الدین ربانی ،رییس جمهور پیشین
افغانستان ،که اکثریت اعضای آن را فرماندهان مجاهدین
افغانستان و اعضای پیشین طالبان تشکیل میدهند.
در حدود همین زمان ،کاخ سفید ،لخذر ابراهیمی ،مقام
ارشد پیشین سازمان ملل متحد در کابل و توماس پیکرینگ،
معاون پیشین وزارت امور سیاسی ایاالت متحده ،را تشویق
کرد تا امکان گفتوگوهای صلح در افغانستان را بررسی
کنند .آنها یک گروه بین المللی از دیپلماتها را رهبری
میکردند که به افغانستان و پاکستان سفر کرد و نمایندههای
پیشین و فعال طالبان را مالقات کردند .آنها به واشنگتن
گزارش دادند که طالبان به امکان گفتوگوها با ایاالت
متحده عالقهمند اند .فعالیتها ادامه داشت .در ماه نوامبر
 2010دیپلماتهای امریکایی و نمایندگان طالبان برای
نخستین بار در آلمان مالقات کردند .در فبروری ،2011
هیالری کلینتون ،وزیر خارجه ایاالت متحده اعالن کرد که

ایاالت متحده باید این لحظه
را غنیمت شمرده و برای
پیشبرد روند صلح هرکاری که
میتواند انجام بدهد .واشنگتن
باید از ترکیب یک سیستم
پاداش و مجازات استفاده
کند ،تا بتواند نسبت به
امینت افغانستان متعهد بماند.
واشنگتن باید به نیروهای
افغانستان کمک کند در میدان
نبرد دوام بیاورند و باالی
طالبان نیز اعمال فشار کند تا
طالبان را در میز گفتوگوها
نگهدارد و بپذیرد که در پایان
یک سلسله امتیازات ضروری
خواهند بود .مهم تر از همه،
واشنگتن باید نسبت به جدول
زمانی خروج و حمایت از
افغانستان در سال  2017و
فراتر از آن ،انعطاف پذیر باشد.
ایاالت متحده رسما آماده است گفتوگوهای صلح را آغاز
کند؛ هرچند او خاطرنشان کرد که هر توافقی مستلزم آنست
که طالبان سالح شان را بر زمین بگذارند ،قانون اساسی
افغانستان را بپذیرند و روابط شان را با القاعده قطع کنند.
پس از اندکی تاخیر ،گفتوگوها میان ایاالت متحده و
نمایندگان طالبان تا اواخر  2011رسید و تا نخستین ماههای
 2012ادامه یافت؛ زمانی که طالبان تماس شان را قطع
کردند و درخواست واشنگتن مبنی بر آغاز گفتوگوها با کابل
را رد کردند.
این فرصت مهم و ویژهای بود که از دست رفت؛ یک ناکامی
در آغاز روند صلح در اوج حضور ایاالت متحده؛ زمانی که
نیروهای ناتو مناطق وسیعی را در مناطق مرکزی طالبان
در قندهار ،هلمند و والیتهای مجاور پس میگرفتند.
تمام گروهها مقصر بودند .در طرف افغانستان ،کرزی
نهایت تالشش را کرد تا مانع روندی شود که هراس داشت
وی را به حاشیه خواهد راند و خواستار آن شد که طالبان
مستقیماً با حکومت او گفتوگو کنند .طالبان از گفتوگو
با کابل خود داری کردند؛ مگر این که نخست چندین تن
از رهبران پیشین شان از اسارت ایاالت متحده در زندان
گوانتانامو در کیوبا آزاد شوند .ایاالت متحده به نوبت خود
پیشنهاد اولیهی کلینتون را با احتیاط دنبال کرد؛ چیزی که
کشمکشهای طوالنی درون سازمانی و دو دلی مانع آن می
شد .وزارت دفاع آمریکا نمی توانست در مورد مسایل مختلف
مرتبط با گفتوگوها با وزارت خارجه به توافق برسد .به طور
مثال ،جنرال دیوید پتریوس که از سال  2010تا سال 2011
فرماندهی ماموریت امنیتی به رهبری ناتو در افغانستان را
برعهده داشت ،ترجیح می داد تا زمانی که افزایش نیروها
به موفقیت نظامی بیشتری نایل نه آمده است ،گفتوگوهای
صلح متوقف شود .دیگر مقامهای پنتاگون پیشنهاد آزادی
زندانیان گوانتانامو را در بدل ،بوو برگدال ،یک سرباز ارتش
امریکا که در اسارت طالبان به سر می برد ،رد کردند .کاخ
سفید در ایجاد توافق سستی کرد و به این ترتیب این فرصت
از دست رفت.
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پروژهتوزیعتذکرههایالکترونیکی
در آستانه توقف
نویسنده :علی آشنا

یادداشتهایسخیدادهاتف
نهضتتنبانیون
و وزارت مصارف

هفته گذشته صدها کارمند اداره توزیع تذکره الکترونیکی
از کار برکنار شدند .برکناری صدها کارمند هرچند در ظاهر
به معنای سقوط کامل یک اداره نیست ،اما نبود نیروی
انسانی کار آزموده و متخصص ،یک سازمان فعال را به
یک اداره منفعل تبدیل میکند و این یعنی شروع سقوط
کامل یک اداره؛ امری که هفته گذشته بر اداره توزیع تذکره
الکترونیکی تحمیل شد .گفته میشود ،به کارمندان ساحوی
این اداره که بیشتر از  800نفر اند ،اطالع داده شده است
که همگی از کار برکنار میشوند و به کارمندان مرکزی نیز
اطالع داده شده است که نزدیک به  70درصد شان از کار
برکنار میشوند .دلیل این امر قطع کمکهای نهادهای
تمویل کننده این پروژه خوانده شده است و دلیل قطع
کمکها نیز تعلل حکومت و تاخیر بیش از حد در توزیع
تذکره الکترونیکی.
قطع کمکهای خارجی به این پروژه در حالی مطرح
میشود که تمام آمادگیها برای توزیع تذکره الکترونیکی
گرفته شده است .وزارتهای داخله و مخابرات و همچنان
شرکت  GTRبارها گفته اند که آنها آمادگی کامل دارند تا
توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز کنند ،ولی هنوز فرمانی از
رییس جمهور مبنی بر شروع توزیع دریافت نکردهاند .قبال
گفته میشد که عدم تصویب قانون ثبت احوال نفوس از
سوی شورای ملی ،سبب تاخیر توزیع تذکره الکترونیکی
شده است .این قانون ،اما در اواخر سال  1392از سوی
شورای ملی تصویب و اوایل ماه قوس  1393توسط رییس
جمهور محمد اشرف غنی توشیح شد .با توشیح شدن قانون
ثبت احوال نفوس مانع قانونی این پروژه نیز برداشته شد و
هیچ بهانۀ برای عدم توزیع تذکره الکترونیکی باقی نماند،
اما پس از هفت ماه هنوز روند توزیع تذکره الکترونیکی
شروع نشده است.
سقوط این پروژه زمانی مطرح میشود که بحرانهای چند
جانبه کشور را فراگرفته است .بحران بیکاری و اقتصادی
از یکسو و بحران سیاسی و امنیتی از سوی دیگر فشارهای
زیادی را بر دولت وارد کرده است .سقوط این پروژه در
کنار بحرانهای دیگر میتواند فشارهای بیشتری را بر دولت
وارد کند؛ زیرا با سقوط این پروژه ،حکومت میلیونها
دالر کمکهای خارجی را از دست میدهد و عالوه بر
آن جمعیتی دیگری از نیروی جوان و متخصص بر جمع
بیکاران افزوده میشود که میتوانند زنگ خطری برای

بر اساس این طرح توزیع تذکره
الکترونیکی و آمار دقیق از جمعیت
کشور ،راهکارهایی اند که برایند آن
انتخابات شفاف است .آمار دقیق از
جمعیت کشور زمانی میسر خواهد
شد که تذکره الکترونیکی جایگزین
تذکرههای سنتی یا دستنویس شود؛
زیرا راهکارهایی که در روند توزیع
تذکره الکترونیکی در نظر گرفته شده
است ضریب جعل و تقلب را به صفر
نزدیک میسازد و با اجرایی شدن این
روند هر شهروند میتواند تنها یک
بار تذکره الکترونیکی بگیرد و هیچ
فردی برای بار دوم قادر به اخذ تذکره
الکترونیکی نیست .با این وجود تذکره
الکترونیکی نه تنها شروع نشده که در
سراشیبی سقوط قرار دارد ،در حالیکه
هیچ دلیل قانع کنندۀ از سوی مقامات
حکومتی ارائه نشده است .براستی
مسووالن بلند رتبه دولتی به ویژه
رییس جمهور چه دلیل قطعی و قانع
کنندۀ برای تاخیر در توزیع تذکره
الکترونیکی و انحالل این اداره دارد؟
دولت و جامعه باشد .پیامد سقوط این پروژه تنها به موارد
باال خالصه نمیشود ،بلکه میتواند زیانهای دیگری
را نیز بر کشور تحمیل کند که عدم برگزاری انتخابات
شفاف از آن جمله است .از آنجایی که اکثر مشکالت
امروزی کشور ،نتیجۀ جنجالهای انتخابات گذشته است
که بر انتخابات پارلمانی امسال نیز سایه افگنده و آن را با
تاخیر مواجه ساخته است؛ به همین دلیل و برای جلوگیری
از مشکالت ،دولت باید راهکارهای جدیدی روی دست
گیرد و با توزیع تذکره الکترونیکی انتخابات شفاف برگزار
کند .تاخیر در انتخابات امسال نبود هزینه برگزاری آن گفته
شده است؛ زیرا نهادهای تمویل کنندۀ انتخابات کمکهای
مالی شان را به آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی کشور
مشروط کردهاند .بر اساس طرح جدیدی که از سوی
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کمیسیون انتخابات برای اصالح نظام انتخاباتی کشور به
رییس جمهور فرستاده شده ،یکی از راهکارهای مهم در
برگزاری انتخابات شفاف ،توزیع تذکره الکترونیکی خوانده
شده است.
بر اساس این طرح توزیع تذکره الکترونیکی و آمار دقیق
از جمعیت کشور ،راهکارهایی اند که برایند آن انتخابات
شفاف است .آمار دقیق از جمعیت کشور زمانی میسر
خواهد شد که تذکره الکترونیکی جایگزین تذکرههای
سنتی یا دستنویس شود؛ زیرا راهکارهایی که در روند توزیع
تذکره الکترونیکی در نظر گرفته شده است ضریب جعل و
تقلب را به صفر نزدیک میسازد و با اجرایی شدن این روند
هر شهروند میتواند تنها یک بار تذکره الکترونیکی بگیرد
و هیچ فردی برای بار دوم قادر به اخذ تذکره الکترونیکی
نیست .با این وجود تذکره الکترونیکی نه تنها شروع نشده
که در سراشیبی سقوط قرار دارد ،در حالیکه هیچ دلیل قانع
کنندۀ از سوی مقامات حکومتی ارائه نشده است .براستی
مسووالن بلند رتبه دولتی به ویژه رییس جمهور چه دلیل
قطعی و قانع کنندۀ برای تاخیر در توزیع تذکره الکترونیکی
و انحالل این اداره دارد؟ دالیل دولت هرچه باشد ،مطمئنا
نمیتواند مانع قانونی ،امنیتی ،مالی و فنی باشد؛ زیرا:
 .1با تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای
ملی و توشیح آن از سوی رییس جمهور ،هیچ مانع قانونی
دیگری برای توزیع تذکره الکترونیکی وجود ندارد؛
 .2با توجه به وضعیت بد امنیتی چندین ساله ،شهروندان
بدون هیچ ممانعتی هنوز هم تذکره (سنتی) اخذ میکنند؛
 .3هزینههای مالی این پروژه از سوی نهادهای بین المللی
تمویل میشود؛
 .4مسووالن این اداره در گفتوگو با رسانهها ،بارها گفتهاند
که برای شروع توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل
دارند.
از آنجایی که رییس جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی
به اهمیت دولت الکترونیک برای ریشه کن سازی فساد و
ارایه خدمات بهتر به شهروندان تاکید داشت ،بنابراین نیاز
است تا به اهمیت تذکره الکترونیکی نیز توجه کرده و با
صدور فرمان توزیع آن ،اولین گام را در جهت پایه گذاری
دولت الکترونیک ،بردارد تا هم شهروندان از حقوق
شهروندی خود محروم نشوند و هم زمینۀ ایجاد دولت
الکترونیک فراهم شود.

به نظر شما آدم تنبان بپوشد بهتر است یا پتلون؟ این سوال از
این جهت مهم است که ما فعالً در مقطعی بسیار مهم از تاریخ
مملکت قرار داریم و در واقع دیگر نمیتوانیم سواالتی از این
دست را مسکوت بگذاریم .به قول جنرال بناپارت ،زمانی فرا
میرسد که باید بر سر دوراهی باید انتخاب کرد .توضیح :در
جملهی قبل کلمهی «باید» دو دفعه به کار برده شد .این از نظر
گرامر غلط است ،اما گناه من نیست .وقتی که معلم زبان در
عنفوان شاگردی آدم به حد کافی زحمت نکشد ،آدم گرامر را
درست یاد نمیگیرد دیگر .بعضی از معلمان که حتا تنبان خود را
درست نمی پوشند ،یعنی یک پاچه باال یک پاچه پایین ،میآیند
و مثالً به فرزندان میهن اطالعات و فرهنگ یاد میدهند .کسی
نیست از این حضرات بپرسد که شما که هنوز ،در این عصر،
نمیتوانید پتلون بپوشید ،چه گونه میتوانید به اوالد وطن معرفت
یاد بدهید؟ البته این گونه معلمان میتوانند بگویند که مثالً معاش
شان بسیار کم است و دولت حتا همان معاش کم را هم به
آنان نمیدهد .اما این عذر معقولی نیست .چون هنوز میتوان
پرسید که میان معاش نداشتن و تنبان پوشیدن چه ربطی هست.
آیا نمیتوان هم پتلون پوشید و هم با معاش کم کار کرد؟ در
روایت است که حضرت عمر فاروق ،معروف به فاروق مدینه،
در شهر مدینه ،یعنی پایتخت اسالم در آن زمان ،چنان به عدالت
رفتار میکرد که یک بار وقتی رختهای به غنیمت گرفته شده از
مشرکین را تقسیم میکردند حضرت عمر فاروق با وجود آن که
قامت بلندی داشت تنها همان مقدار تکه برداشت که دیگران بر
میداشتند .در نتیجه پسرش ،عبدالله بن عمر فاروق ،سهم تکهی
خود را هم به پدر خود داد تا او بتواند پیراهن تنبان کاملی بسازد.
آن وقت پتلون رسم نبود و البته حاکمان اسالمی دسترخوان سفید
هم بر شانهی خود نمیانداختند .آن از فاروق مدینه و عدالت
اش .اما اگر انصاف داشته باشیم ،در آن زمان معلم هم کم بود.
یعنی این طور نبود که از بس معلم زیاد باشد ،وزارت معارف
شان به وزارت مصارف تبدیل شود .به همین خاطر فاروق مدینه
میتوانست به عدالت رفتار کند .حاال وضعیت فرق کرده .فرض
کنید حاال یک فاروق وردک داشته باشیم .کار این فاروق وردک
که فقط تامین مصارف وردک نیست .او با سی و چهار والیت
سر و کار دارد .مجبور است از منابع بین المللی پول بگیرد و از
طریق وزارت مصارف به همهی مکاتب این سی و چهار والیت
کمک کند .کمک هم کرده .خدا خیرش بدهد .این که آن کمکها
به دست معلمان والیات نرسیده ،گناه وزارت مصارف نیست.
خوب ،حتما آن معلمان وجود خارجی نداشته اند که کمک به
دست شان نرسیده .شما انتظار دارید هم وجود نداشته باشید
و هم از وزارت مصارف پول دریافت کنید؟ این طور نمیشود.
وزارت معارف میخواست میلیونها دالر به شما کمک کند .پول
را آماده کرد ،اما دید که شما و مکاتب تان اصال وجود ندارید .این
است که آن پولها به شما نرسید و چیز شد .این از این.
اما مسالهی تنبان :به نظر من ،باید پفتمان ملی در این مورد راه
بیفتد که باالخره ما باید با پتلون سر کار برویم یا با تنبان .در
این مقطع از تاریخ کشور دیگر نمیتوان این سوال را بی پاسخ
گذاشت .به سوال آن میلیونها دالر کجا شدند جواب دادیم.
حاال وقت آن است که به سوال تنبان یا پتلون نیز پاسخ بدهیم ،تا
ان شاءالله کم کم نوبت برسد به برادران و خواهران ربوده شده.
چه طور؟

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.
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زندگی و مرگ یک جهادی افغان...

 23سرانجام ناخوشایند در صورت کم خوابی

او دوست داشت تحصيل كند
نهاد استخباراىت سايت ( )SITEكه معموالً از ن رشات آنالين گروههاى مسلح
تندرو نظارت م ىكند خرب داده است که در اين ماه شاخ هی خ راسان داعش
ويديويى را منترش كرده كه نشاندهنده رسب ريدن يك تن توسط اين گروه به اتهام
جاسوىس است.
دوستان رفيع اما م ىگويند كه خيىل سخت است تصور کنیم که رفیع در حال
رسب ریدن کسی بوده باشد .او ورزش را دوست داشت و تيم فوتبال مورد عالق هاش
نيز بارسل ونا بود و آرزو داشت تا ماسرتى خود را در رشت هاش از آملان و يا ام ريكا
بگريد.

خانواده و دوستان رفیع بر این باورند که
بعضی از استادان علوم اسالمی در دانشگاه،
در صنفهای پس از اوقات رسمی درس و
یا در خطبههای بعد از نماز در مسجد ،رفیع
را به سوی افراطیت سوق دادهاند .دروازی
پدر رفیع میگوید« :رفیع تحت تاثیر تعدادی
از افغانهای که در کشورهای عربی درس
خواندهاند ،قرار گرفته بود و این افغانهای
درسخوانده در کشورهای عربی شخصیت
اصلی رفیع را تغییر دادند».
ولی محمد دروازی پدر محمد رفیع م یگوید که رفیع شخص بسیار روشنفک ر،
خوشاخالق و مودبی بود .آشنایان رفیع م یگویند که او پس از اش رتاک در یک
کالس درسی فرهنگ/ثقافت اسالمی در دانشگاه کابل به اف راطیت روی آورد،
در دو محل هی مجلل کابل به مسجد م یرفت و ب رایش ریش گذاشت.
یکی از همصنف یهای رفیع م یگوید که او در محوط هی دانشگاه نیز مردم را به
اسالم دعوت م یکرد .اما وقتی ما همدیگر را مالقات م یکردیم رفیع مانند سایر
مردم ،حالت عادی داشت.
در سال گذشته ،در یک یادداشت فیسبوکی ،رفیع ،به دلیل سکوت در مقابل
وضعیت بد مسلامنان روهینگیا در برما و قتل عام آنها ،شدیدا از ام ریکا و
متحدانش انتقاد کرده بود و در این یاداشت مسلامنانی را که از ب رادران مسلامنش
دفاع من یکنند ،به نکوهش گرفته بود .در یکی از یادداش تهای فیسبوک یاش
نوشته بود« :ب رای دفاع از اسالم ،نیاز داریم تا مسلامن واقعی باشیم نه اینکه فقط
مسلامن خطاب شویم».
خان واده و دوستان رفیع بر این باورند که بعضی از استادان علوم اسالمی در
دانشگاه ،در صن فهای پس از اوقات رسمی درس و یا در خطب ههای بعد
از مناز در مسجد ،رفیع را به سوی اف راطیت سوق دادهاند .دروازی پدر رفیع
م یگوید« :رفیع تحت تاثیر تعدادی از افغانهای که در کشورهای ع ربی درس
خ واندهاند ،ق رار گرفته بود و این افغانهای درسخ وانده در کشورهای ع ربی
شخصیت اصلی رفیع را تغییر دادند».
یزبان مانند شیخ
اما به نظر م یرسد که رفیع بیشرت از مسلامنان تندرو انگلیس 
انور االوالکی که ام ریکایی یمن یاالصل بود و نیز شیخ خالد یاسین ام ریکایی،
الهام گرفت هبود .رفیع در ماه جوالی گذشته یک قطعه از سخ رنانی شیخ انور
االوالکی را در صحف هی فیسبوکش پست کرده بود .در این قطعه شیخ اوالکی
از مسلامنان خ واسته بود که دست به جهاد ب زنند .شیخ اوالکی در سال 2011
در نتیج هی یک حمله ه واپیامهای بدو نرسنشین ام ریکا در یمن به قتل رسید.
امسال نیز رفیع تصاویر و ویدیوهای تبلیغاتی داعش را در فیسبوکش نرش
م یکرد .از جمله ،وی تصویری از یک جن گجو را که بیرق سیاه در دست
داشت و یک کشتی جنگی بزرگ که بادبانهای سیاه رنگ داعش را داشت،
نرش کرده بود.
دروازی پدر رفیع م یگوید که او اخی را ،فهمیده بود که رفیع در حال فاصل هگرفنت
از آنهاست .او م یگوید که پرسش کم صحبت م یکرد و کم غذا م یخورد و
ی آماده م یکند.
ای نطور به نظر م یرسید که او خود را ب رای ب رای روزهای سخت 
دروازی م یگوید« :حاال فهمیده است که او خود را ب رای رفنت به سوریه آماده
م یکرده است».
در ماه اپ ریل رفیع به پدرش اطالع م یدهد که او هم راه با دوستانش به جالل آباد
م یرود .در گوش هی دیگر از شهر کابل ،دو تن دیگر از ه مصنف یهای رفیع نیز
به والدین خود گفته بودند که آنها هم راه با رفیع به جالل آباد م یروند .اما به
جای جالل آباد ،این سه ج وان هم راه با  19افغان دیگر به ای ران پرواز کرده بودند
که بعد از رسیدن به ای ران به ترکیه و سپس با عبور از مرز ترکیه به سوریه رفته
بودند .پدر رفیع م یگوید که به نظر م یرسد وی زای ای ران و تکت طیاره را یک
گروه تندرو مستقر در جالل آباد ب رای رفیع و دوستانش ف راهم ساخته بوده است.
مراهانش به
هفت هفته بعد ،دروازی ،پدر رفیع ،متام داستان سفر رفیع و ه 
سوریه ب رای پیوسنت به داعش و کشت هشدنش را در تلفن در حالی که اشک از
چشامنش جاری بود ،از یکی از ه مصنف یهای رفیع شنید.
چند روز پیش از آنکه رفیع افغانستان را به مقصد سوریه ب رای پیوسنت به داعش
ترک کند ،نام خان وادگی خود را در صفح هی فیسبوکش نیز تغییر داده و آن را
«محمد رفیع خ راسانی» ساخته بود.

بخش دوم
 .11تولید نشدن واکسن و باال رفنت احتامل
ابتال به بیامری
محرکهای موجود در بدن ،آنتی بادیهایی را
ب رای مبارزه با ویروسهای خاصی ت ولید م یکنند.
هامنطور که اشاره کردیم زمانی که فرد به اندازهی
کافی من یخ وابد ،سیستم دفاعی بدن دچار مشکل
شده و در نتیجه من یت واند به خ وبی کار کند .در
یک تحقیق که در همین راستا انجام شده ،به
 19تن از داوطلبان واکسن هپاتیت تزریق شد .ده
تن از این اف راد در طول شبانه روز هشت ساعت
م یخ وابیدند ،اما باقی اف راد رشکت کننده در این
آزمایش ش بها بیدار م یماندند .پس از گذشت
چهار هفته ،می زان آنتی بادی ساخته شده در بدن
اف رادی که در طول شبانه روز  8ساعت خ وابیده
بودند ،دو ب رابر اف رادی بود که بیدار مانده بودند.
البته تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام
شده که از جمل هی آن م یت وان به تاثیر ب یخ وابی
روی واکسن آنفوالن زا اشاره کرد .در این تحقیق
مشاهده شد که ب یخ وابی تاثیری در روند ایجاد
آنتی بادی ندارد و از ای نرو دانشمندان به این
نتیجه رسیدهاند که ب یخ وابی فقط م یت واند در
مورد بیامریهای خاصی چنین تاثیری داشته باشد.
 .12اختالل در تکلم
ب یخ وابی تاثیر شگرفی روی نحوهی حرف زدن
اف راد دارد ،بطوریکه در طول یک آزمایش ،اف رادی
که ب رای  36ساعت بیدار نگه داشته شدهاند،
بصورت متامدی از واژههای تک راری و جمالت
کلیش های استفاده کردهاند .همچنین باید به این
نکته اشاره کرد که این اف راد با تن صدای ثابت و
بصورت بسیار آرام و تقریبا نامفهوم کلامت را ادا
م یکردند .اف رادی که از ک مخ وابی رنج م یب رند،
ت وانایی بیان تفک رات خود در قالب جمالت را
نداشته و من یت وانند آنچه را که در ذهن دارند ،به
درستی انتقال دهند.
 .13رسماخوردگی
اگر شام نیز جزو اف رادی هستید که در اغلب
روزها احساس رسما کرده و دوست دارید تا کنج
گرمی را ب رای رسیدن به آرامش پیدا کنید ،شاید
به اندازهی کافی من یخ وابید .آزمای شهای صورت
گرفته نیز این موضوع را اثبات کرده است .محققان
 153داوطلب را پس از دو هفته در معرض رسمای
ی کسانی ق رار دادهاند .ب راساس اطالعات ارائه شده
از بین این  153نفر اف رادی که در دو هفت هی گذشته
در هر روز کمرت از  7ساعت خ وابیدهاند ،سه ب رابر
بیش از سایر اف راد که بیش از  8ساعت خ وابیدهاند،
در معرض رسماخوردگی ق رار دارند .کیفیت خ واب
را نیز در این بین م یت وان موثر خ واند .یافت ههای
محققان نشان م یدهد اف رادی که  92درصد از
زمان در رختخ واب بودن را م یخ وابند 5.5 ،ب رابر
بیش از اف رادی که  98تا  100درصد از این زمان را
م یخ وابند ،احتامل رسماخوردگی دارند.
 .14مشکالت سیستم هاضمه
از هر  250آمریکایی یک نفر به بیامری التهاب
روده مبتال است و اختالالت خ واب نیز عالئم این

بیامری را اف زایش م یدهد .در صورتی که ک مخ وابی
بصورت مداوم تک رار شود ،سندروم التهاب روده
شدی دتر م یشود ،بطوریکه  10تا  15درصد از
آمریکایی به علت ب یخ وابی با این مشکل دست
و پنجه نرم م یکنند .همچنین باید به این نکته
اشاره کرد اف رادی که از بیامری کرون رنج م یب رند،
در صورت ب یخ وابی دو ب رابر سایر اف راد در معرض
خطر عود کردن این سندروم در مقایسه با اف راد
عادی ق رار دارند.
 .15تصادفات رانندگی
رانندگی در حالت خ واب آلودگی به اندازهی
رانندگی در زمان استفاده از مرشوبات الکلی
خط رناک است و از ای نرو توصیه م یشود رانندگان
در صورت ب یخ وابی اقدام به رانندگی نکنند.
خ وابیدن در هنگام رانندگی به دلیل خیرگی و
ثابت بودن وضعیت راننده امری معمول است که
این موضوع خطر تصادف را اف زایش م یدهد.
ب راساس تحقیقات انجام شده ،خلبانان ،رانندگان
کاماز ،پزش کهای شیفت و اف رادی که باید ش بها
بیدار مبانند ،بیش از سایرین در خطر خ واب در
زمان رانندگی ق رار دارند که این موضوع شانس
تصادف را باال م یبرد.
 .16درد
اف رادی که از مشکالتی نظیر دردهای مزمن رنج
م یب رند ،معموال من یت وانند به می زان کافی بخ وابند،
چ راکه درد نقط های از بدن در زمان خ واب وی را
بیدار م یکند .اخی را محققان به این نتیجه رسیدهاند
که ب یخ وابی م یت واند باعث اف زایش درد در اف راد
شود .تحقیقات نشان م یدهد که در صورت بیدار
ماندن ،مقاومت فرد در ب رابر دردهای ایجاد شده
کمرت شده و در نتیجه فرد مورد نظر کمرت از پیش
قادر است تا محرکهای درد را تحمل کند.
 .17دیابت
بیدار ماندن در ساعاتی که بدن ب راساس ساز و
کارش ب رای خ وابیدن و کاهش متاب ولیسم آماده
م یشود ،در صورت استم رار م یت واند منجر به
ایجاد مقاومت در ب رابر انس ولین و در نتیجه مبتال
شدن به بیامری دیابت نوع دوم شود .ب راساس
تحقیقات انجام شده روی نوج وانان ،مشخص شده
که تغیی رات ب رای باال بردن می زان خ واب اف راد خطر
ابتال به بیامری دیابت را کاهش م یدهد .همچنین
باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود رعایت
رژیم غذایی ،در صورت مداومت در ک مخ وابی
خطر ابتال به بیامری دیابت اف زایش پیدا م یکند.
 .18به هم ریختگی
در صورتی که دقت کرده باشید ،اف رادی که دچار
بی خ وابی هستند ،در رشایط آرمانی خود به
رس من یب رند .تحقیقات صورت گرفته حاکی از
این موضوع است ،ج راحانی که ک متر از سایرین
م یخ وابند 20 ،تا  32درصد بیشرت دچار اشتباه
م یش وند .همچنین ورزشکارانی که عملکرد آنها
رابط هی مستقیمی با مترکز دارند ،در صورت
ب یخ وابی من یت وانند نتیج هی الزم را دریافت کنند.
 .19رسطان

محققان هنور در ابتدای راه تحقیقات ب رای یافنت
رابطه بین کم خ وابی و رسطان هستند .با توجه به
اینکه ب یخ وابی منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن
شده و بدن را ب رابر ابتال به بیامریها ق رار م یدهد،
م یت وان انتظار داشت که شانس ابتال به انوع
رسطانها نیز با استم رار بی خ وابی اف زایش یابد.
تحقیقات اولیه دانشمندان نیز با تایید این موضوع،
خطر ابتال به رسطانهایی نظیر پستان و رسطان
رودهی بزرگ را در اف رادی که دچار اختالالت
خ واب هستند ،باال عن وان کردهاند.
 .20مشکالت حافظه
اختالل خ واب در اف راد سالخورده م یت واند ساختار
حافظه بلند مدت را در این اف راد تغییر دهد.
همچنین مشکالتی نیز در حافظ هی مرتبط با
خ واب در ج وانان رویت شده که دچار کمبود
خ واب هستند .تحقیقات صورت گرفته در سال
 1924نشان از این دارد ،اف رادی که بیشرت م یخ وابند،
دچار ف راموشی کمرتی شده و حافظ هی آنها بهرت
عمل م یکند .کم خ وابی نشان ههای آل زایمر را در
اف راد تقویت م یکند.
 .21اختالالت ژنتیکی
ب راساس تحقیق جامعی که در سال  2013میالدی
ب رای سنجش تاثیر می زان خ واب روی اف راد انجام
گرفت ،متام جنب ههای منفی بی خ وابی بر سالمتی
انسانها مشخص شد .ب راساس یافت هی دانشمندان
ک مخ وابی باعث اختالل در عملکرد ژنهای بدن
انسان م یشود .ب راساس تحقیقات صورت گرفته ،در
حالی که فردی در طول یک هفته هر شب کمرت
از  6ساعت بخ وابد ،عملکرد بیش از  700ژن مختل
م یشود .از جمل هی ژنهای مورد نظر م یت وان به
م واردی اشاره کرد که رابط هی مستقیم با سیستم
حفاظتی بدن دارند.
برخی از ژنها ب راساس الگوی شبان هروز فعالیت
م یکنند که در صورت به هم خوردن الگوی خ واب
فرد ،این ژنها من یت وانند ب راساس الگوی معمول
فعالیت کرده و در نتیجه ساز و کار فعالیت این
جز از بدن دچار بی نظمی م یشود.
 .22ناخشنودی و افرسدگی
دانیل کامنان ،روانشانسی است که جایزهی ن وبل
را در زمین هی روانشناسی از آن خود کرده است.
وی با انجام تحقیقی ،از  909نفر از زنانی که کار
م یکنند ،خ واسته تا جزئیات م ربوط به حاالت
روانی و احساسات خود را بصورت روزانه ثبت
کنند .هرچند اختالف در درآمد این خان مها کمی
در روحی هی این اف راد تاثیرگذار است ،اما کم خ وابی
را باید یکی از دو عامل تاثیرگذاری خ واند که
بیشرتین اثر را در افرسدگی و ناخشنودی اف راد دارند.
 .23مرگ
بسیاری از بیامریها ریشه در ک مخ وابی و کاهش
تعداد ساعات خ واب دارند .اما اف رادی که روزانه
کمرت از  7تا  8ساعت بخ وابند ،دچار مرگ زودرس
خ واهند شد .به بیان بهرت خ وابیدن کمرت از می زان
توصیه شده شانس مرگ را در سنین پایی نتر
اف زایش م یدهد.
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سیمئونه :از اینکه ته وز
به اتلتیکو نیامد دلخور نیستم

کارلوس ته وز که مورد توجه اتلتیکو
مادرید قرار داشت ،در نهایت تصمیم
گرفت به بوکاجونیورز بازگشته و فوتبالش
را در این تیم ادامه دهد.
از نیم ههای فصل گذشته ،شایعات در
مورد عدم متایل ته وز به ادامه حضور
در یوونتوس برای فصل بعد به گوش
م یرسید و در نهایت نیز او تصمیم خود
برای جدایی از این باشگاه را عملی کرد.
هفته گذشته او به اطالع مدیران یووه
رساند که بوکا را برای ادامه فوتبالش
انتحاب کرده است .این در رشایطی بود که
اتلتیکو مادرید و دیگو سیمئونه(رسمربی
این تیم) مشتاقانه در انتظار شنیدن

جواب مثبت ته وز بودند.
سیمئونه در مصاحبه با "،"TYC SPORT
در همین رابطه گفت :به شخصه با ته
وز صحبت نکردم ولی منایندگان اتلتیکو
با او مذاکره کرده بودند .در نهایت هم او
بوکا را انتخاب کرد .از این مساله ناراحت
نشدم و از ته وز دلخور نیستم .مهم این
است که بازیکن شاخص و ارزشمندی
مثل او که چیزهای زیادی به فوتبال
دنیا اضافه کرده ،سالهای پایانی دوران
فوتبالش را در تیمی که دوست دارد،
پشت رس بگذارد .او میان مردم آرژانتین
محبوبیت زیادی دارد و برای او بهرتی نها
را آرزو دارم.

خوش آمدگویی آلگری
به ماریو مانژوکیچ
ماریو مانژوکیچ به احتامل فراوان با قراردادی به ارزش 18
میلیون یورو به یوونتوس خواهد پیوست.
همه توافقات بین اتلتیکو و یوونتوس انجام شده و به
زودی این خرب رسام اعالم خواهد شد .پیش از اعالم
رسمی ،مکس آلگری ،رسمربی یوونتوس به بازیکن
کروات جدید خود خوش آمد گفت.
آلگری که با اسکای اسپورت ایتالیا صحبت م یکرد
گفت :مانژوکیچ ته وز نیست و کسی من یتواند جای او
را برای ما پر کند اما ماریو یک بازیکن سطح باالست
که در هر تیمی و هر لیگی که حضور داشته ،گولهای
زیادی به مثر رسانده است.
از پیوسنت مانژوکیچ بسیار خوشحامل؛ چرا که او انتخاب
اصلی ما بود .او تجربه بی ناملللی باالیی دارد و م یتواند به
ما کمک فراوانی کند .در حال حارض زازا ،موراتا ،کومان و
دیباال را در خط حمله داریم .بازیکنانی که همگی جوان
و با کیفیت هستند.

سیمئونه:
مقایسه مسی ومارادونا منصفانه نیست

دیگو سیمئونه ،رسمربی آرژانتینی
اتلتیکو مادرید ،مسی را بهرتین بازیکن
تاریخ فوتبال م یداند.
مقایسه مسی با مارادونا و پله ،یکی
از موضوعات جذاب در میان رسان هها
و هواداران فوتبال است اما به عقیده
افرادی چون سیمئونه ،این نوع
مقایس هها چندان منصفانه نیستند و
بیشرت موجب جنجال و حاشیه م یشوند.
او به " "TYC SPORTگفت :مسی شامره
یک دنیا تا به امروز است و هیچ بازیکنی
حتی به او نزدیک هم نیست .او  4توپ
طال را کسب کرده و  4بار نیز قهرمان
چمپیونزلیگ شده است .تا جاییکه
ذهنم یاری م یکند ،هیچ بازیکنی چنین
افتخاراتی ندارد ،پس ای نکه م یگویند

مسی برای بهرتین تاریخ بودن ،باید جام
جهانی را با آرژانتین فتح کند درست
نیست.
قیاس او با مارادونا نیز به نظر من
غیرمنصفانه است .رشایط زمانی این دو
با هم متفاوت است و در دوران هر یک،
فوتبال به شیوه دیگری بازی م یشده
است .مسی گولزن تر از مارادوناست؛
در حال یکه مارادونا بیشرت بازیکنی
در خدمت تیم بود .پست بازی این دو
هم با ی کدیگر متفاوت است .هر دو،
بازیکنانی استثنایی و تکرار نشدنی
هستند.
در انتها سیمئونه اظهار امیدواری کرد
تا مسی بتواند آرژانتین را قهرمان کوپا
آمریکا کند.



بارسلونا به دنبال پیدا کردن
یک پویول جدید



نصری:
عالقهای به فوتبال فرانسه ندارم
سمیر نرصی ،بازیکن فرانسوی
منچسرتسیتی هرگونه احتامل بازگشتش
به فوتبال فرانسه را رد کرد.
سمیر نرصی سال  ،2008فوتبال فرانسه
و باشگاه مارسی را به مقصد آرسنال ترک
گفت .او پس از سه فصل حضور درخشان
در آرسنال ،راهی منچسرتسیتی شد و در
این تیم به دو عنوان قهرمانی لیگ برتر
دست یافت.
او سال گذشته از سوی رسمربی تیم ملی
فرانسه برای جام جهانی دعوت نشد که
انتقاد و اعرتاض شدیدی از سوی این
بازیکن و اطرافیانش را در پی داشت.

نرصی  27ساله ،پس از این اتفاق از تیم
ملی خداحافظی کرد.
گویا دلزدگی او از فوتبال فرانسه هنوز
ادامه دارد؛ چرا که این هافبک تهاجمی
ارزشمند ،در مصاحبه جدید خود با اسکای
اسپورتس ،در مورد احتامل بازگشتش به
لوشامپیونه گفت :بازگشت به فرانسه؟
هیچ عالق های به این موضوع ندارم .ترجیح
م یدهم به لیگ آمریکا بروم؛ چرا که از
فرهنگ آنجا خوشم م یآید .در هر صورت
من هنوز  4سال دیگر با سیتی قرارداد دارم
و فعال به تعطیالت و تجدید قوا برای فصل
بعد فکر م یکنم.



بازیکن جامائیکا:
بازی مقابل مسی مثل رویاست
تی مهای آرژانتین و جامائیکا ،بامداد
امروز آخرین بازی خود از مرحله گروهی
کوپا آمریکا را برگزار خواهند کرد.
آرژانتین با کسب  4امتیاز ،صدرنشین
گروه است و جامائیکا که هر دو بازی
قبلی خود را باخته است ،تنها شانسش
برای صعود ،کسب پیروزی برابر آرژانتین
و امیدوار ماندن به صعود به عنوان
بهرتین تیم سوم گروه هاست.
رودولف آئوستین ،بازیکن تیم ملی
جامائیکا که برای لیدزیونایتد انگلیس
بازی م یکند ،در آستانه این بازی به
خربنگاران گفت :قطعا این بازی برای

من و همه هم تیم یهایم مثل یک
رویاست .حضور در یک زمین فوتبال با
لئو مسی .این افتخاری برای ما محسوب
م یشود که مقابل مسی بازی کنیم .او را
چندان خوب من یشناسم اما م یدانم که
در زمین ،یک بازیکن متواضع است.
او بهرتین بازیکن دنیاست .یک بازیکن
فوقالعاده که به نظر ،انسان بسیار خوبی
هم م یآید .ما مقابل آرژانتین و مسی،
شان سمان را امتحان خواهیم کرد .در
فوتبال هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد و
ما با همه وجود مقابل این حریف دشوار
بازی خواهیم کرد.



لیورپول؛
رقیب جدید یونایتد برای جذب فیرمینو

روربرتو فیرمینو ،مهاجم ملی پوش
برزیلی باشگاه هوفن هایم آملان ،دو
مشرتی جدی از لیگ برتر انگلیس دارد:
منچسرتیونایتد و لیورپول.
فیرمینو طبق گزارش منابع آملانی ،بطور
حتم تابستان آتی هوفن هایم را ترک
خواهد کرد .این بازیکن که از سال 2011
در این تیم آملانی مشغول بازی است ،در
 135بازی موفق به زدن  35گول برای
هوفن هایم شد و با درخشش در فصل
گذشته ،حتی به تیم ملی برزیل برای
رقاب تهای کوپا آمریکا نیز دعوت شد و

هم اکنون در شیلی حضور دارد.
در حال یکه تصور م یشد کار پیوسنت او
به منچسرتیونایتد متام شده باشد ،طبق
ادعای دیلی میرور ،لیورپول یها نیز سخت
در پی به خدمت گرفنت این بازیکن
هستند و مذاکرات خود با مدیربرنام ههای
او را نیز آغاز کرده اند .باید دید در نهایت
کدام یک از این دو غول فوتبال انگلیس،
در رقابت برای جذب فیرمینو موف قتر
خواهند بود .آنچه مسلم است ،فیرمینو
فصل بعد در هوفن هایم بازی نخواهد
کرد.

بارسلونا پس از جدایی پویول ،کمبود مدافعی با
خصوصیات او را هنوز هم احساس م یکند.
این ادعای موندو دپورتیوو است که بارسلونا با وجود
داشنت مدافعانی چون ،پیکه ،ماسکرانو ،بارترا ،متئو و
فرمالن ،هنوز کمبود مدافعی با خصوصیات رهربی باال
را احساس م یکند .مدافعی که بتواند به خوبی پشت
پیکه را پر کرده و با توجه به دو گوش رسعتی بارسا،
فضاهای خالی آنها را نیز در مواقع لزوم پوشش دهد.
کاری که پویول به بهرتین شکل ممکن انجام م یداد.
پس از خداحافظی پویول در پایان فصل ،2014-2013
بارسلونا از لحاظ آمار دفاعی ،روند مثبت خود را حفط
کرده و فصل گذشته نیز عنوان بهرتین خط دفاعی را از
آن خود کرد؛ با این حال طبق گزارش موندو دپورتیوو،
تیم مدیریت ورزشی بارسلونا ،در اندیشه پیدا کردن یک
پویول جدید برای سال  2016است.
برای این منظور بارسلونا مدتها در پی جذب تیاگو
سیلوا و مارکینیوس بود .زمانیکه این دو در میالن و رم
حضور داشتند اما هر دو به پاری سن ژرمن پیوستند .در
رشایطی که جدایی این دو بازیکن از باشگاه پاریسی
غیر ممکن به نظر م یرسد ،بارسلونا روی سه بازیکن
نظر مثبت دارد :آیمن عبدالنور ،مدافع موناکو ،امانوئل
مامانا ،مدافع  19ساله ریور پالت که مورد توجه اتلتیکو
نیز قرار دارد و ه مچنین الپورته مدافع جوان اتلتیک
بیلبائو.


پیشنهاد پر زرق و برق آرسنال
برای پیتر چک

مسئولین آرسنال حارض هسنت پیشنهاد پر زرق و برق
داری به پیرت چک دروازه با تجربه تیم چلسی بدهند.
مسئولین آرسنال به شدت دنبال پیرت چک دروازهبان
باتجربه آب یهای لندن م یباشد و حارض است پیشنهاد
سنگینی به این دروازهبان پرداخت کند.
روزنام ههای انگلیسی نوشته اند پیرت چک از نیمکت
نشینی تیبو کورتوا خسته شده است و م یخواهد با قرار
داد  10ملیون پوندی و با حقوق هفتگی  100هزار پوند
به تیم آرسنال بپیوندد.
پیرت چک اعالم کرد درحال برسی پیشنهادات است
زیرا پاری سن ژرمن هم به این دروازه رقم قابل توجهی
پیشنهاد کرده است.
اگر پیرت چک با آرسنال به توافق برسید گرانترین
دروازهبان تاریخ آرسنال م یشود.



ونگر :هنوز برای بازنشستگی زود است
آرسن ونگر مربی فرانسوی آرسنال در فکر
بازنشستگی نیست و م یخواهد افتخارات
بیشرت کسب کند.
آرسن ونگر مربی  65ساله آرسنال
م یگوید :ای نکه توانسته  35سال در
دنیای مرب یگری فوتبال دوام بیاورد از
خوششانسی اوست اما هنوز قصد ندارد به
دوران حرف های خود پایان دهد.
آرسن ونگر در گف توگویی جالب با سایت
باشگاه آرسنال اظهار داشت :یک روز باید
از دنیا فوتبال و مرب یگری خداحافظی
کنم ولی اکنون بسیار زود است زیرا توان

مرب یگری را دارم و این کار برایم آرامش
میدهد و بسیار راضی هستم.
زمانش برسد خودم از دنیا فوتبال و
مرب یگری خداحافظی م یکنم.
آرسن ونگر یکی از موف قترین مربیان
تاریخ فوتبال است که بازیکنان بزرگی
چون تیری آنری ،سس فابرگاس ،پاتریک
ویرا و  . . .پرورش داده است .رسمربی
فرانسوی توپچ یها در پایان سخنانش
افزود :من عاشق فوتبال هستم و دوست
دارم به این ورزش کمک کنم تا پیرشفت
کند.



مولر :دورتموند هنوزم
یکی از بهترین تیمهای اروپاست

جوزپ ماریا بارتومئو اعالم کرد از بازیکن
برزیلی تیم خود دفاع خواهد کرد.
رشکت  DIASبه دلیل تخلف صورت گرفته
در قرارداد نیامر قصد شکایت از ستاره
برزیلی ،پدرش ،ساندرو راسل ،خوسب ماریا
بارتومئو و دو عضو مدیریتی باشگاه سانتوس
(تیم قبلی نیامر) را دارد .باشگاه بارسلونا
برای خرید نیامر در جنوری  2014رقم 1 .17
میلیون یورو به سانتوس و  40میلیون یورو به
رشکت  ( N&Nآژانس نق لوانتقاالتی متعلق
به پدر نیامر) پرداخته کرد و حاال رشکت
 DIASادعا م یکند اگر بارسا واقع اً  40میلیون
یورو به نیامر پرداخت کرده ،آنها سهمی
بسیار ک متر از آنچه باید ،دریافت کردهاند.
جوزپ ماریا بارتومئو که خودش هم به خاطر
انتقال بح ثبرانگیز ستاره تیم ملی برزیل
مورد تحقیق قرار گرفته است ،گفت :نیامر
در رشایط ناعادالن های قرار داد .به هر حال ما
به دفاع کردن از او ادامه خواهیم داد ،چون
نیامر همیشه به خوبی به وظایفش عمل
کرده است .همیشه گفت هام که پرونده اول
نیامر بدون هیچ مشکلی به پایان خواهد
رسید .حاال هم پرونده دیگری رو شده است.
مهم این است که نیامر با بارسلونا است و
سالها در کنار ما خواهد بود.
بارتومئو که از سال  2010به عنوان نای برئیس
باشگاه فعالیت خود را در بارسلونا آغاز کرد
و در  18ماه گذشته با کنارهگیری ساندرو
راسل بر مسند ریاست این باشگاه تکیه زد،
در خصوص احتامل جذب ستاره فرانسوی
یوونتوس اظهار داشت :در مورد پوگبا
من یتوانم نظری بدهم ،چون در حال حارض

پستی در باشگاه بارسلونا ندارم .من یدانم
در حال حارض این موضوع در چه مرحل های
است ولی اطمینان دارم که کار بر روی جذب
پل پوگبا ادامه دارد .البته من یتوانم این را
بگویم که  80میلیون یورو برای جذب این
بازیکن زیاد است یا کم!
وی ادامه داد :لوئیس انریکه در حال حارض
در تعطیالت به رس م یبرد و نیاز به آرامش و
اسرتاحت دارد .وقتی از تعطیالت بازگشت،
آن وقت است که به فوتبال و بازیکنانش
خواهد پرداخت .ما خودمان را برای انتخابات
ریاست باشگاهی آماده م یکنیم که در
متامی جنب هها در جهان پیشتاز است.
بارسلونا اولین باشگاهی در جهان است
که بیش از  600میلیون یورو در سال درآمد
داشته است.
رئیس تازه مستعفی باشگاه بارسلونا ترصیح
کرد :من یدانم که چقدر شانس پیروزی
در انتخابات را دارم ولی این را م یدانم که
هوادارانمان خوشحال هستند و این تنها
به خاطر س هگانه قهرمانی نیست .همین
موضوع ما را دلگرم و تشویق م یکند .به
عقیده ما باشگاه در پنج سال اخیر پیرشفت
فوقالعادهای کرده است .به هر حال باید
منتظر انتخابات ماه آینده مبانیم و ببینیم
چه اتفاقی خواهد افتاد و کدام نامزدها به
دور دوم راه پیدا خواهند کرد.
بارتومئو در پایان در خصوص اعالم
کاندیداتوری خوان الپورتا ،رئیس پیشین
باشگاه بارسلونا عنوان کرد :نامزدهای زیادی
در این انتخابات رشکت خواهند کرد و متایلی
به صحبت در مورد هی چیک از آنها ندارم.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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وزیر مهاجران:
در سال جاری بازگشت مهاجران به کشور افزایش یافته است
اطالعات روز :سید حسین عالمی بلخی ،وزیر امور
مهاجران و عودت کنندگان روز گذشته در نشستی به
مناسبت "روز جهانی پناهنده" اعالم کرد که روند
بازگذشت مهاجران افغانستان نسبت به سال گذشتهی
میالدی افزایش یافته است.
آقای بلخی افزود که انتظار میرود تا ختم سال جاری،
بیش از صد هزار مهاجر دوباره به افغانستان بازگردند.
همچنان بلخی گفت که به زودی مشکالت امنیتی در
افغانستان پایان خواهد یافت و مهاجران به کشورشان
باز خواهند گشت.
از سوی هم وزیر مهاجران در این نشست اعالم کرد
که مهاجرتهای افغانها به زودی پایان مییابد.
او در این مورد گفت« :امیدوارم که سیر حوادث و
اوضاع و احوال کشور ما به سمتی برود که امنیت و
ثبات در کشور به وجود آید ،همه پناهندگان عزیز ما به
کشور بازگردند و ما امیدواریم که زمینههای خوبی را
برای عودت پناهندگان مهیا بسازیم».
وزیر مهاجران از کشورهای میزبان خواست تا چند
صباحی صبر کنند تا شرایط در افغانستان بهبود یابد.
او در این مورد گفت« :اما تا زمانی که مشکالت وجود
دارد توقع و انتظار ما از کشورهای مهمان پذیر این
است که مدارا و حوصله بکنند و اطمینان میدهم،
سالهای آخری است که این کشورها میزبان مردم
ما هستند .بیشتر از  ۳۰سال این کشورها به ویژه
پاکستان و ایران میزبان مردم ما بودند و ما از آنان
تشکر میکنیم ،اطمینان میدهم حضور مردم ما در
کشورهای شما آخرین سال هایش را طی میکند».

این در حالیست که جنگ در بخشهای کشور به ویژه
در والیتهای قندوز ،بدخشان و سرپل ،صدها خانواده
را مجبور کرده که خانههای شان را ترک کنند.
گفته میشود که در حال حاضر ،هزاران خانواده به
مناطق نستب ًا امن آواره شدهاند و در وضعیت نامناسب
به سر میبرند.
از سوی هم در تازهترین گزارش کمیشنری سازمان
ملل متحد در امور پناهندگان آمده که افغانستان با
داشتن  2.6میلیون مهاجر در سال گذشتهی میالدی
بعد از سوریه در درجهی دوم قرار دارد .این رقم در
مقایسه به سال  ۲۰۱۳میالدی ،شانزده درصد و در
مقایسه با ده سال پیش 60 ،درصد افزایش را نشان
میدهد.

با این حال وزیر مهاجران خبر داده که بازگشت
مهاجران در سال جاری میالدی افزایش یافته و این
سالها ،سالهای آخری است که مهاجران افغانستان
در کشورهای خارجی به سر میبرند.
همچنان وزیر مهاجران از اراده و توجه حکومت به
بازگشت مهاجران خبر داده است .به گفتهی عالمی
بلخی ،حکومت وحدت ملی توجهی خاصی به بازگشت
مهاجران افغان به کشورشان دارد و در این راستا
کمیسیونی به ریاست محمد اشرف غنی ،نیز تشکیل
شده است.
او افزود که دولت در عرصههای مختلف چون اشتغال
زایی ،اسکان مهاجران و زیرساختها ،برنامههای
جامعی را روی دست دارد.
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 70شورشی طالب
در عملیات نظامی کشته شدهاند

اطالعات روز :وزارت دفاع کشور
با نشر خبرنامهای از کشته شدن 70
شورشی طالب در عملیات نیروهای
اردوی ملی در سه روز گذشته در
والیتهای مختلف خبر داده است.
همچنان در این عملیات دهها شورشی
طالب زخمی و یک دهشتافگن از
سوی نیروهای اردوی ملی بازداشت
شده است.
در خبرنامهی وزارت دفاع آمده که این
عملیات در مربوطات ولسوالی نجراب
والیت کاپیسا ،شواک والیت پکتیکا،
در ولسوالیهای سراب ،چنارتو،
دهراود ،چهارچینو و خاص ارزگان
والیت ارزگان ،جرم ،بهارک ،یمگان
و وردوج والیت بدخشان ،سوزمه قلعه
والیت سرپل ،کجکی والیت هلمند،
قیصار والیت فاریاب و مربوطات

والیت هرات و ننگرهار صورت گرفته
است.
وزارت دفاع هدف از راه اندازی این
عملیات را سرکوب شورشیان ،استقرار
صلح و آرامش و پاکسازی و جلوگیری
از بازگشت شورشیان در این مناطق
عنوان کرده است.
به گفتهی وزارت دفاع ،در جریان
این عملیات یک مقدار سالح و
مهمات بدست نیروهای اردو افتاده و
یک تعداد ماینهای مختلفالنوع نیز
کشف و خنثی گردیده است.
از سویی هم در خبرنامهی این وزارت
آمده که  10تن از نیروهای اردوی
ملی در نتیجهی انداخت سالح سنگین
از طرف شورشیان و انفجار ماینهای
کنار جادهای در نقاط مختلف کشور
کشته شدهاند.

