در تابستان سال  2014میالدی ،دولت اسالمی عراق و شام (داعش)،
سیاست خاورمیانه را به کلی دگرگون کرد .جنگ جویان جهادی
با درآمیختن تعصب مذهبی و مهارت نظامی ،به پیروزیهای
غیرقابلپیشبینی و حیرتآوری دربرابر نیروهای عراقی ،سوری و ُکرد،
دست یافتند .پس از آن ،داعش بر نیروهای مخالف دولت (اسالمی) -که
از مرز عراق و ایران تا کردستان عراق و حومهی َح َلب ،بزرگترین شهر
سوریه در حال گسترش بود ،-در سوریه و عراق چیره شد .در طول این
ظهو ِر چشمگیر ،رفتار داعش به گونهای بود...
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چرا رهبر جدید طالبان برای صلح افغانستان
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اولین تصمیم مهم شورای وزیران حکومت
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شورای وزیران ،در جلسهی دیروز این شورا ،فیصله کردند که توزیع تذکرههای
الکترونیک ،همزمان با روز استرداد استقالل افغانستان ( 28اسد) آغاز شود .در این
نشست ،توافق شد که روند توزیع تذکرههای الکترونیک براساس قانون ثبت احوال
نفوس پیش برده شود و کار عملی آن از بیست و هشتم اسد سال جاری در کابل
آغاز گردد.
شورای وزیران ،درست زمانی برای بار دیگر تصمیم گرفت که کار عملی توزیع
تذکرههای الکترونیک آغاز شود که از طرفی کمکهای جامعهی جهانی به ادارهی
توزیع تذکرههای الکترونیکی قطعی شده است و از طرف دیگر ،رییس حکومت
وحدت ملی در سفر به سر میبرد و در این تصمیمگیری شریک نیست...
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اولین تصمیم مهم شورای وزیران
حکومت وحدت ملی
شورای وزیران ،در جلسهی دیروز این شورا ،فیصله کردند که
توزیع تذکرههای الکترونیک ،همزمان با روز استرداد استقالل
افغانستان ( 28اسد) آغاز شود .در این نشست ،توافق شد که
روند توزیع تذکرههای الکترونیک براساس قانون ثبت احوال
نفوس پیش برده شود و کار عملی آن از بیست و هشتم اسد
سال جاری در کابل آغاز گردد.
شورای وزیران ،درست زمانی برای بار دیگر تصمیم گرفت
که کار عملی توزیع تذکرههای الکترونیک آغاز شود که از
طرفی کمکهای جامعهی جهانی به ادارهی توزیع تذکرههای
الکترونیکی قطعی شده است و از طرف دیگر ،رییس حکومت
وحدت ملی در سفر به سر میبرد و در این تصمیمگیری
شریک نیست.
سیاسی
ی
ه
نام
ق
تواف
در
اجراییه،
رییس
و
رییس جمهور
ِ
تشکیل حکومت وحدت ملی ،مشترکا تعهد کرده بودند کار
توزیع تذکرههای الکترونیک را به منظور آغاز اصالحات در
حکومتداری و انتخابات ،هرچه زودتر آغاز کنند .این تعهد
نشست دیرو ِز شورای وزیران ،یک بار دیگر تجدید شد و
در
ِ
انتظار میرود اینبار توزیع تذکرههای الکترونیک آغاز شود.
توزیع تذکرههای الکترونیک ،از مهمترین توافقات در سند
تشکیل حکومت وحدت ملی است .اکنون ،اگر روند توزیع
این تذکرهها بدون هیچ مشکل و کارشکنی دیگری از بیست
و هشتم اسد آغاز شود ،این حکومت یک گام مهم در اجرای
تعهداتش برداشته است.
آغاز توزیع تذکرههای الکترونیک ،به حکومت وحدت ملی
کمک میکند تا به وعدههای مهم و اساسی دیگرش نیز
رسیدگی کرده و تسهیالت مناسبی را در راستای تأمین
تعهداتی چون اصالحات در حکومتداری ،اصالح در
نهادهای انتخاباتی ،برگزاری انتخابات شفاف و تدویر لویه
جرگهی قانون اساسی ،بهوجود بیاورد .ازاینرو ،توزیع این
تذکرهها به شهروندان افغانستان ،گاهی ارزشمند و حیاتی
در راستای تأمین شفافیت در سرشماری نفوس و برگزاری
انتخابات است.
حکومت افغانستان ،هنوز نمیداند که در قلمرو این دولت،
چه تعداد جمعیتی زندگی میکنند و تعداد کسانی که تابعیت
افغانستان را دارند ،چند میلیون نفر است .توزیع این تذکرهها
امکان آگاهشدن از آمار واقعی نفوس در افغانستان ،و در
نتیجه زمینهی بهتری برای طراحی و تطبیق برنامههای
اجتماعی ،فرهنگی ،رفاهی و خدماتی دولتی را براساس
نیازهای محلی و درخواست ساکنان جغرافیایی مشخص در
پرتوی یک استراتژی کالن ملی ،برای دولت فراهم میآورد.
این پروسه به دولت کمک خواهد کرد تا نیازمندیها و
کاستیها را در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستان شناسایی
کرده و با برنامهریزیهای کوچک محلی ،رفاه و نیازهای
اساسی مردم را باتوجه به خواست آنها تأمین کرده و
استراتژی انکشاف و رشد اقتصادی افغانستان در قالب یک
طرح کالنتر بسنجد و تطبیق کند.
اما نکتهی مهمتر و کاربردیتر در توزیع این تذکرهها ،به
حداقلرساندن تخلف و تقلب در انتخابات است .تقلبی که
هم مردم و هم نهادهای انتخاباتی و زورمندان ،پیش از این،
در آن دخیل بودهاند .توزیع این تذکرهها همزمان با ایجاد
اصالحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی ،و نوآوری در
سیستم رأیدهی ،میتواند دامنهی فساد و تقلب در انتخابات
را کمتر و کوتاهتر کند و درنتیجه ،به شفافیت بیشتر در
انتخابات نزدیکتر شویم.
بااینحال ،هنوز نگرانیهایی باقی ماندهاند .رییس جمهور
و صدور فرمانش ،تاکنون چالش اصلی دربرابر توزیع
شناسنامههای الکترونیک بوده است .آیا غنی این تصمیم
را خواهد پذیرفت یا پس از برگشت به کابل به کارشکنی
علیه این تصمیم ادامه خواهد داد؟ و نکتهی مهم دیگر
اینکه ،هنوز فیصلههای شورای وزیران ،در بسیاری از ادارات
تطبیق نشده است و هیچ مکانیسم و روندی بهمنظور نظارت
از اینکه آیا فیصلههای این شورا در ادارات دولتی عملی
میشود یا نه ،وجود ندارد.
بااینوجود ،تصمیم دیروز شورای وزیران ،گامی مهم و حیاتی
است؛ اما آنچه موجب نگرانی میشود این است که آیا
این تصمیم به مرحلهی اجرایی خواهد رسید یا مانند سایر
فیصلههای این شورا بر روی کاغذ باقی خواهد ماند؟

تفاهمنامه کمک صد میلیون دالری آمریکا
به افغانستان امضا شد

اطالعات روز :وزارت مالیه ،تفاهمنامه کمک  ۱۰۰میلیون
دالری آمریکا به افغانستان را روز گذشته با سفیر آمریکا در
کابل امضا کرد.
این تفاهمنامه از سوی اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه کشور،
مایکل مکینلی ،سفیر آمریکا در کابل و ویلیام همینک،
رییس اداره انکشاف بین املللی امریکا در افغانستان با حضور
معین سیاسی وزارت خارجه و سفیر افغانستان در آمریکا به
امضا رسید.
اکلیل حکیمی هنگام امضای این تفاهمنامه گفت« :این ۱۰۰
میلیون دالر از مجموع کمک  ۸۰۰میلیون دالری بدون عوض
آمریکا است که این کشور هنگام سفر رییس جمهور و رییس
اجرایی به آمریکا وعده داده بود».
آقای حکیمی افزود که این  ۱۰۰میلیون دالر در چند روز
آینده از طریق بانک جهانی به حساب وزارت مالیه واریز

میگردد که بر اساس اولویتهای دولت ،مستقیامً از طریق
بودجه ملی به مرصف خواهد رسید.
ک  800میلیون دالری امریکا به
این کمک از جمله کم 
افغانستان است که هر ساله  200میلیون دالر و در مدت چهار
سال به افغانستان پرداخت شود.
وزیر مالیه اشاره کرد که این کمک دو ویژگی دارد یکی این
که از طریق بودجه ملی افغانستان به مرصف میرسد و دوم
این که مرشوط است.
دستیابی به ثبات مالی ،حکومتداری خوب ،مبارزه با
فساد ،اصالح سیستم اقتصادی و فقرزدایی از رشوط کمک
 ۸۰۰میلیون دالری آمریکا به افغانستان است.
سفیر آمریکا در کابل هنگام امضای این تفاهمنامه گفت:
«امضای تفاهمنامه پرداخت  ۱۰۰میلیون دالری به حکومت
افغانستان ثابت میسازد که آمریکا متعهد به ثبات اقتصادی

افغانستان است».
او افزود ،امیدواریم که کمکهای جدید سیستمهای مختلف
را در افغانستان تقویت کند و مشکالت مردم را حل سازد.
وزیر مالیه نیز بر مؤثریت کمکهای جامعه جهانی از طریق
بودجه افغانستان تأکید کرد و از سایر کشورهای کمک کننده
نیز خواست که کمکهای شان را از طریق بودجه افغانستان
پرداخت کنند.
آمریکا از کشورهای اصلی کمک کننده به افغانستان است که
در جریان  14سال گذشته ملیاردها دالر به این کشور کمک
کرده است.
اما در مورد مرصف بجای این کمکها شک و تردیدهایی نیز
وجود دارد .چندی پیش سیگار از ادارهی توسعهی بیناملللی
امریکا در مورد درستی آمار کمکهای آمریکا به وزارت
معارف افغانستان توضیح خواسته بود.

عبداهلل :دولت جواب این که کیها به نمایندگی از مال عمر
در گفتوگوهای صلح شرکت میکردند را دارد
اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی در نشست دیروزی شورای وزیران گفت
که پاسخ متام سوالهای مطرح شده در خصوص
گفتوگوهای صلح و این که چه کسانی به منایندگی از
مال عمر در این گفتوگوها رشکت داشتند نزد حکومت
وحدت ملی موجود است.
آقای عبدالله افزود که دولت پاسخ این که جنگ تحت
چه نامی صورت میگرفت ،مذاکرات به منایندگی از
چه کسانی قرار بود انجام شود و کیها به منایندگی
از مال عمر در آن رشکت کنند و آنهایی که زمینه
سازی مذاکرات را میکردند کی بودند ،پاسخ این همه
پرسشها را دارند.
اما آقای عبدالله در رابطه به این که پاسخ این پرسشها
چه اند ،اشاره نکرد.

تایید خرب مرگ مال عمر ،رهرب پیشین طالبان باعث شد
که دور دوم گفتوگوهای صلح افغانستان و طالبان
تا زمان نامعلومی به تعویق افتد .این که اعضای ارشد
این گروه در این گفتوگوها چه موضع خواهند گرفت
سوالهای زیادی دیگری را نیز به میان میآورد.
از سویی هم ،پس از تایید خرب مرگ مال عمر و تعیین
مال اخرت منصور به عنوان رهرب جدید طالبان ،مال اخرت
در اولین پیام خود در مخالفت با گفتوگوهای صلح،
آن را "تبلیغات دشمنان" خواند و گفت که طالبان تا
استقرار یک نظام اسالمی به جهاد در افغانستان ادامه
خواهد داد.
با این حال رییس اجرایی ضمن این که گفت
گفتوگوهای صلح بخاطر مرگ مال عمر به تأخیر افتاد،
مرگ او را برای طالبان یک فرصت دانست.

عبدالله خطاب به طالبانی که همین اکنون با دولت
جنگ میکنند ،گفت « :به این پرسشهای مطرح شده،
توجه کرده و کمی فکر کنند که دروازه صلح افغانستان
به روی شان باز است و پس از مرگ مال عمر ،فرصت
خوبی برای طالبان ایجاد شده است تا به نظام بپیوندند».
او افزود که پس از بازگشت رییس جمهور از آملان،
متاسها با گروه طالبان برقرار خواهد شد و در ظرف
دو هفته اخیر ،دومین دور این گفتوگو برگزار میشود.
در حالی که رییس اجرایی از آگاهی دولت در مورد
جزئیات جنگ جاری در کشور سخن میزند ،همزمان
ارگ ریاست جمهوری نیز با نرش خربنامهای میگوید
که دولت افغانستان تحوالت و رویدادهای اخیر در
رهربی گروه طالبان و شبکهی حقانی ،به شمول نحوه و
محل برگزاری نشستهای آنها را به دقت زیر نظر دارد.

ارگ :دولت تحوالت در رهبری گروه طالبان
و شبکهی حقانی و محل نشستهای آنها را زیر نظر دارد

اطالعات روز :پس از تایید خرب مرگ مال عمر ،رهرب
گروه طالبان ،گزارشهای ضد و نقیض در مورد مرگ
جاللالدین حقانی ،رهرب شبکهی حقانی و اختالفها در
مورد تعیین جانشین مال عمر ،اکنون ارگ ریاست جمهوری
با نرش خربنامهای گفته است که دولت افغانستان تحوالت و
رویدادهای اخیر در رهربی این دو گروه ،به شمول نحوه و
محل برگزاری نشستهای آنها را به دقت زیر نظر دارد.
در همین حال در خربنامه تأکید شده که دولت افغانستان
گروه طالبان و دیگر گروههای مسلح مخالف دولت را رصف
به عنوان گروههای مسلح مخالف میشناسد و تنها با همین
عنوان راه گفتوگو را با آنان باز میگذارد.
این خربنامه افزوده که این گروهها با تاثیر پذیرفنت از «تبلیغات
سوء دشمنان افغانستان ،علیه مردم و کشورشان میجنگند».
خرب مرگ مال عمر هفتهی گذشته از سوی دولت و سخنگوی

این گروه تایید شده و یک روز پس از تایید خرب مرگ او گروه
طالبان با نرش اعالمیهای خرب داد این گروه مال اخرت محمد
منصور ار به عنوان رهرب جدید خود انتخاب و با او به عنوان
امیراملؤمنین بیعت کرده است.
پس از نرش تعیین رهرب جدید طالبان ،رسانهها گزارش دادند
که شامری از اعضای ارشد گروه طالبان با انتخاب مال منصور
مخالف اند و او را به عنوان رهرب جدید خود قبول ندارند.
در همین حال یک روز پس از خرب تایید مرگ مال عمر
رسانهها گزارش دادند که جاللالدین حقانی رهرب شبکهی
حقانی نیز مرده است که یک روز بعد گروه طالبان مرگ
حقانی را رد کرد.
دولت افغانستان در حالی از زیر نظر داشنت تحوالت در رهربی
طالبان و شبکهی حقانی و نحوه و محل برگزاری نشستهای
یزند که گزارشها از اختالف شدید در
این دو گروه سخن م 

سطح رهربی طالبان به نرش میرسد.
از سویی هم ،پس از تعیین مال منصور به عنوان رهرب جدید
طالبان ،نوار صوتی منسوب به او در وبسایت طالبان به نرش
رسیده که مال منصور در مخالفت با گفتوگوهای صلح گفته
بود که گفتوگوهای صلح "تبلیغات دشمنان" است و طالبان
تا استقرار یک نظام اسالمی به جهاد در افغانستان ادامه خواهد
داد.
اما ریاست جمهوری گفته که دولت به عنوان تنها منایند ه و
برخاسته از اراده واقعی مردم کشور ،هیچ حرکت موازی و
متضاد با نظام سیاسی افغانستان را منیپذیرد و در برابر آن با
همه توان و اقتدار مردمی خواهد ایستاد.
ریاست جمهوری همچنین گفته است که دولت هرگونه اظهار
نظر و تالش بر ضد مذاکرات صلح را محکوم میکند و مانند
گذشته بر تأمین صلح باعزت ،عادالنه و پایدار تاکید دارد.

شورای وزیران:
روند توزیع تذکرههای برقی به تاریخ  28اسد آغاز شود
اطالعات روز :پس از سالها تأخیر در روند توزیع
تذکرههای برقی ،روز گذشته  12ماه اسد ،شورای وزیران
فیصله کرد که روند توزیع تذکرههای برقی به تاریخ 28
ماه جاری آغاز شود.
شورای وزیران در نشست دیروزی شان به ریاست عبدالله
عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی فیصله کرد
که تذکرههای برقی باید به مردم توزیع شود و این روند
از تاریخ  ۲۸اسد که مصادف است با سالروز اسرتداد
استقالل افغانستان آغاز شود.
شورای وزیران همچنان فیصله کرد که توزیع این نوع
تذکرهها از کابل آغاز و در مرحلهی دوم آن باید هر چه
زودتر به متامی والیتهای افغانستان توزیع شود.
توزیع تذکرههای برقی از بحثهای جنجالی چند سال

گذشته بوده است و در این اواخر نهادهای حامیت کننده
مالی این روند به دلیل تأخیر در توزیع این تذکرهها
کمکهای شان را قطع کردند.
چندی پیش نیز عبدالله عبدالله گفته بود که در توزیع
تذکرههای برقی غفلت و کوتاهی شده است.
رییس اجرایی با اشاره به جلوگیری از مشکالت در
انتخابات آینده بر توزیع تذکرههای برقی تأکید کرده و
گفته بود که افغانستان در بخشهای بهداشت ،تجارت و
حتا در کار مبارزه با فساد اداری باید از فناوری اطالعاتی
و تلفن استفاده کند.
با این که تأکیدهای پی در پی در توزیع تذکرههای برقی
میشود؛ اما نزدیک به چهار سال از امضای پروژهی این
نوع تذکرهها میگذرد ولی تاهنوز توزیع عملی آن آغاز

نشده است.
به تاریخ  5ماه رسطان رییس جمهور غنی نشستی را در
رابطه به بحث توزیع تذکرههای برقی با وزیران مخابرات،
داخله ،منایندگان اتحادیهی اروپا ،یومنا ،کمیسیون
مستقل انتخابات ،یو اس آی دی ،جی آی زید ،و برخی
از منایندگان و مشاوران مؤسسههای بیناملللی برگزار
کرد.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که در ظرف
یک هفته ،پالن کاری مرحله آزمایشی توزیع تذکرههای
برقی ترتیب و دوباره با او رشیک ساخته شود.
اما از آن روز تاکنون نزدیک به چهل روز میگذرد ولی
از آغاز کار عملی در زمینهی توزیع این نوع تذکرههای
خربی نیست.

چرا رهبر جدید طالبان
برای صلح افغانستان یک فاجعه خواهد بود؟
منبعNewsweek :

نویسندهEilish O'Gara :

مرتجم :حمید مهدوی
برگردان :حمید مهدوی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

مال عمر در آیینهی شعر

پس از آشکار شدن مرگ مال عمر ،رهبر پیشین طالبان ،این
گروه اعالن کرده است که روز پنجنشبه ،پس از نشست شورا
در پاکستان ،مال اختر منصور را به عنوان فرمانده جدید شان
تعیین کرده است .در بیانیهای که روز جمعه توسط طالبان نشر
شد ،ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی این گروه گفت که پس از
«مشاورهها و بحثهای طوالنی میان شورای رهبری طالبان
و علمای دین» ،منصور به عنوان «امیر امارت اسالمی» و به
عنوان جانشین مال عمری انتخاب شده است که برای بیش
از بیست سال رهبر معنوی این گروه بوده است .با این حال،
نظر به گفتههای برخی از تحلیلگران ،انتصاب منصور در واقع
گفتوگوهای صلح در این کشور را متوقف خواهد ساخت.
اختالفات میان رهبری اصلی طالبان در مورد روندی که در
آن منصور انتخاب شده است ،در حال گسترش است .دور
دوم گفتوگوهای صلح که قرار بود میان نمایندگان طالبان و
حکومت افغانستان روز جمعه برگزار شود ،توسط پاکستان ،به
درخواست طالبان ،به حالت تعلیق درآمد.
منصور ،که در دوران رهبری مال عمر در جریان حاکمیت رژیم
طالبان در افغانستان ( )2001 - 1996وزیر هوانوردی بود،
یکی از حامیان گفتوگوهای صلح میان طالبان و حکومت
است؛ هرچند او [با حمایتاش از گفتوگوها] رقیبان زیادی در
درون گروه طالبان جمع آوری کرده است؛ رقیبانی که مخالف
گفتوگوهای صلح هستند.
انتصاب منصور در یک زمان حیاتی برای حکومت افغانستان
اعالم شده است؛ حکومتی که تالش دارد با طالبان گفتوگو
کند در حالی که آنها هم چنین با حمالت مداوم شان مقامها
اجرای قانون را هدف قرار میدهند.
متیو والدنگ ،از موسسه چتمهاوس به «نیوز ویک» گفت که
هرچند جنبش طالبان به یک مدل معنوی نیاز ندارد؛ اما ماهیت
انتصاب سریع منصور میتواند «برای روند صلح مضر» باشد.
والدن میگوید« :برای این که طالبان با یک حکومت قابل
اعتماد برای حل این مناقشه تعامل کند ،شرایطی وجود دارند.
این گروه در حال حاضر از عهده یک منازعه اختالف برانگیز
رهبری برآمده نمیتواند».
اما والدن میگوید «افرادی وجود دارند که از انتخاب منصور
ناراض اند؛ چون به نظر میرسد که این تصمیم توسط یک
تعداد نسبتا اندکی از رهبران طالبان اتخاذ شده است ،نه تمام
اعضای رهبری شورا» .رویترز روز جمعه گزارش داد که چندین
چهره ارشدی که در نشست رهبری طالبان به روز پنجشبه

شرکت کرده بودند ،به شمول پسر و برادر مال عمر ،در اعتراض
به انتخاب منصور جلسه را ترک کردند« .احتماال افرادی وجود
دارند که در این جنبش کالن انتظار بهره برداری از کشیدگیها
در رهبر ی را خواهند کشید تا اختالف میان چهرههای ارشد را
بیشتر سازد» .والدن میگوید که مخالفت اصلی میتواند برای
گفتوگوهای امیدبخش صلح که هم اکنون در حالت انتظار
است ،ویرانگر خواهد بود .طالبان و حکومت افغانستان ،تحت
رهبری رییس جمهور اشرف غنی ،گفت.گوهای افتتاحیه را در
اوایل ماه جاری در پاکستان دایر کردند.

شجاع نواز ،عضو ممتاز مرکز جنوب آسیا در «اتالنتیک
کونسیل» ،نیز در مورد اتحاد طالبان به دنبال انتصاب منصور
ابراز نگرانی کرده است .نواز میگوید قطعا ضروری است که
منصور به سرعت موقفش در رهبری طالبان را تحکیم ببخشد
تا از انشعاب در گروه طالبان ،که هم اکنون نیز اختالفات
گسترده در آن وجود دارد ،جلوگیری کند .نواز میگوید« :در
جریان چند سال گذشته ،تنش فزایندهای میان رهبران و
فرماندهان طالبان در میدان نبرد که تمام جنگ را پیش برده
میبرند ،وجود داشته است .آنها رهبری خودشان را اعمال
کرده اند و به انجام کارهای خودسرانه تمایل نشان داده اند،
چیزی که نشان میدهد آنها به طور منطقیای به فعالیت
مستقل تمایل دارند« ».بزرگترین ترس من این است که
گفتوگوهای صلح که در ماههای اخیر سرعت زیادی کسب
کرده است ،اکنون متوقف خواهد شد؛ به ویژه اگر جنگ تشدید

شود ،ستیزهجویی در میان فرماندهان میدان نبرد افزایش یابد
و همه در مورد رهبر جدید توافق نداشته باشند» .والدن و نواز
هردو توافق دارند که طالبان به ساختار نیاز دارند .رهبری آن
نیز باید مشروعیت داشته باشد تا گفتوگوها در کشور ،که
اوضاع شکننده دارد ،ادامه یابد و به موفقیت برسد.
منصور روز شنبه در نخستین پیام صوتیاش به عنوان رهبر این
گروه از طالبان خواست تا متحد شوند و گفت که «اختالف در
میان مقامهای ما صرف دشمنان ما را خوشنود خواهد کرد» .او
قول داد که این گروه به جنگ ادامه خواهد داد تا «ما [طالبان]
حکومت اسالمی را در کشور برقرار کنیم».
مال عمر ،که برای یک مدت طوالنی رهبر طالبان بود ،این
گروه را در سال  1994تاسیس کرد .وی در سال 1996
«رییس شورای عالی» شد .پس از براندازیاش از قدرت
در سال  ،2001برای دوازده سال مخفی بود و در ماه اپریل
 2013مرد .جزئیات مرگ او که توسط طالبان نشر شد ،به
صورت دقیق محل مرگ او را مشخص نکرد ،صرف همینقدر
مشخص شد که او «در اثر مریضی» مرده است.

منصور ،که در دوران رهبری مال عمر
در جریان حاکمیت رژیم طالبان
در افغانستان ()2001 - 1996
وزیر هوانوردی بود ،یکی از حامیان
گفتوگوهای صلح میان طالبان و
حکومت است؛ هرچند او [با حمایتاش
از گفتوگوها] رقیبان زیادی در درون
گروه طالبان جمع آوری کرده است؛
رقیبانی که مخالف گفتوگوهای صلح
هستند.
انتصاب منصور در یک زمان حیاتی
برای حکومت افغانستان اعالم شده
است؛ حکومتی که تالش دارد با طالبان
گفتوگو کند در حالی که آنها هم
چنین با حمالت مداوم شان مقامها
اجرای قانون را هدف قرار میدهند.

سال سیزده سیونه آمد به دنیای برش
والدینش از رس عشق نام کردش مد عمر
روز هشت بار شیر مینوشید برای زندگی
کس چه میدانست چه غولی میشود آخر رس
مد عمر پنج ساله بود که از پدر محروم شد
قندهار را ترک کرد و در ارزگان گم شد
مدعمر مرصوف علم و دانش دینی گشت
جایی اما پای خویش را کج گذاشت و شوم شد
روزهای شوم آمد ،رفت و سالها تیره شد
مد عمر در ذوق و شوق جنگ با روس خیره شد
درس را بگذاشت و پا در جبهههای جنگ گذاشت
مثل شیر جنگید و بر امثال خودش چیره شد
هشت سال جنگید تا که آش روسها شور شد
زندگیای چرب و نرم مد عمرها جور شد
مد عمر بدشانس بود آنروزها ،بدذات نه
چار بار زخمی شد و هم چشم راستش کور شد
راست چشمش کور شد و راست راهش گم شد
مد عمر یکدفعهی صاحب شاخ و دُم شد
شب و روز میتاخت مثل برب وحشی چار طرف
با هامن یک چشم بینا قاتل مردم شد
کُشت و تخریب کرد و آخر شد امیر مومنان
هر طرف لشکر کشید او از مزار تا بامیان
در دل بودا مواد انفجاری جا منود
در شاملی آتش افروخت و به غزنه همچنان
مد عمر را آر پی جی هفت ،بسان یار بود
هرکه در چشم چپش جایی نداشت ،بر دار بود
مدعمر بدشانس بود ،بدذات شد و عاقبت
حال و روز بد شد و چارهی امیر ،فرار بود
هم فراری بود هم حارض به هر کنج وطن
دشمن چند چیز بود؛ تحصیل ،کار و مرد و زن
جای توپ با کلهی آدم فوتبال میزدند
آن ز چشم راست کور و آن ز مغز و قلب لجن
عاقبت با زهر یار و یاورش مسموم شد
مد عمری چارهسوز ،بیچاره شد ،مرحوم شد
فرق بین طالب و آدم فروان باشد
طالب آن است که از رفنت او مغموم شد
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زبان،جنسیت و سیاست:
قراردادن واژههای «زنان» و
«سیاست» در یک جمله

اخراج صالحه سعادت از کارش
و پرسشهایی که باید به آن پرداخت
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جواد زاولستانی

نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش سوم

جنسیت بخش زیادی از گفتمان را در این
مبارزهی انتخاباتی تشکیل میداد ،بخصوص
در بخش غیرگفتاری آن .کلینتون هم در
دورهی پیش از مبارزات انتخاباتی و هم در آن
دوران ،با صفت «ترسناک» توصیف میشد؛
چه چیزی راجع به او «ترسناک» بود؟
زنان در گفتمان سیاسی معاصر آمریکایی،
نقشهایی دیگر برعهده دارند .یک نقش
معروف برای آنها ،مادرانی هستند که بیشتر
وقت خود را با فرزندانشان و همراهی آنها
به کالسها و فعالیتهایی مانند ورزش
صرف میکنند .مائورین داود در نیویورک
تایمز ( ،)1996به شکلی تمسخرآمیز( ،با
اشاره به نقش این زنان در سیاستگذاری)
از «مؤنثسازی» یا «صورتیکردن» سیاست
نوشت :همراه با «حس ترحم» و دیگر
درونمایهها و نتایج «لطیف».
اما چرا تفسیرگران و گزارشگران با
رأیدهندگان زن و مسایل «مربوط به آنها»
به گونهای همراه با سوءظن (و درنتیجه اغلب
باتمسخر) رفتار میکنند؟ زمانی که زنان قدرت
را به دست میگیرند نیز رفتارهای آنها با
این زنان ،به همان اندازه غیرعادی است و
اغلب شامل توجه ویژهای به زندگی جنسی،
خصوصی و ظاهرشان میشود؟
موضوعاتی که مطرح شدند (دانشگاه ،هنر و
سیاست) ،اشتراکات زیادی دارند و در همهی
آنها نزاعی بر سر بهدستآوردن کنترل بر
معنا ،یا حق تفسیر وجود دارد .در موضوع
اول ،نزاع متمرکز بر تعریف یا چارچوببندی
یک رشتهی دانشگاهی است :چه کسی
تصمیم میگیرد که موضوع درسی مناسب یا
روششناسی درست چیست؟ در دومی ،برای
مثال ،یک جنبه از مشاجره بر نمایشنامهی
«اولینا» مربوط به این میشود که چه کسی
تصمیم میگیرد مسئله بر سر چیست :آیا
«اولینا» یک متن کسالتآور ضدفمنیستی
است یا بیش از آن؟ نویسندهی یک کار هنری
یا خالق یک نظم آکادمیک ،چه کنترلی بر
استفاده یا تفسیر آن رشته یا آن اثر دارد؟ در
عرصهی سیاسی ،چه کسی تصمیم میگیرد که
ما ،انتخاب کنندگان ،قرار است چه درکی از
کاندیدان و دیگر رأیدهندگان داشته باشیم؟
چه ضوابطی باید درنظر گرفته شوند؟
***
چهگونه میتوان زبان را به گونهای تجزیه
و تحلیل و استنباط کرد که نشان بدهد که ما
چهگونه خود را بهعنوان عضوی از جامعه ،خلق
و تعریف میکنیم؟ ما میتوانیم از «گفتوگو»
بهعنوان ابزار فهم ساختار هویت شخصی و
فاکتورهای انسجام گروههای کوچک استفاده
کنیم .اما «هویت» در گروههای بزرگتر و
شکلگیری عقاید در این گروهها را چهگونه
باید مطالعه کرد؟ رسانه ،چهگونه از زبان
استفاده میکند تا مفهومی عمومی ،منطقی،
مستدل و منسجم خلق کند؟
بررسی این موضوعات ،در این متن ،محدود
به رسانههای چاپی شده است .تلویزیون و

رادیو ممکن است مخاطبان گستردهتر و تأثیر
فراگیرتری در اعتقادات آن مخاطبان داشته
باشند ،اما روزنامهنگاری نیز تمرکزی به همان
اندازه معتبر برای تحلیل رسانهها دارد.
تئاتر اولینا :هیاهوی فراوان
چند ماه پس از اولین اجرای تئاتر «اولینا» در
کمبریج ،این نمایش در نیویورک و پس از
آن در شهرهای زیاد دیگری به اجرا درآمد
و در طول چند سال ،تبدیل به یک پدیده
شد :کاری ارزشمند که هرکسی راجع به آن
میدانست و از آن گفتوگو و بحث میکرد.
گاهی این سوال مطرح میشود که آیا اولینا
یک کار ادبی است یا قطعهای از تبلیغات
آشوببرانگیز که به شکل یک ملودرام مطرح
شده است؟ من پس از خواندن آن ،به این
فکر افتادم که اگر این نمایش برای اولین بار
در دوران ما اجرا میشد کسی توجهی به آن
نمیکرد .بنابراین ،امروز ،ما میتوانیم اولینا را
با آرامشی ناشی از فاصلهی زمانی و (تغییر
دیدگاهها نسبت) به مسایلی که زمانی جرقهای
آتشافروز بودند نگاه کنیم.
اولینا درمورد برخورد سیاست و جنسیت در
دو سطح است .در سطح اول ،خو ِد نمایش،
گفتمانی است دررابطه با بازی قدرت میان
یک مرد و یک زن؛ در بخش مربوط به مرد،
این بازیها کمابیش ناآشکار هستند و (از
نگاه نمایشنامهنویس) ضرورتا سودمند؛ در
بخش مربوط به زن اما ،علنی ،تعجببرانگیز
و شیطانی .در سطح دوم ،از مخاطب دعوت
شده است –در واقع به اجبار -که نه تنها
درمورد اینکه کدام یک از دو شخصیت
نمایش «درست» و خوب» است ،بلکه در
این مورد که نمایشنامهنویس چه هدفی داشته
و آیا این اهداف هنرمندانه و معتبر بودند یا
سیاسی و نکوهیده ،تصمیم بگیرد .از همان
شب اول نمایش ،دیدگاهها به شکلی افراطی
میان مخاطبین و منتقدان دستهبندی شد .گروه
دوم ،معموال تئاتر را در فضایی از بحثی داغ
ترک میکردند .تئاترهایی که این نمایش را
ارائه میکردند ،اغلب در پایان جلساتی داشتند
که در آن از مخاطبین دعوت میشد که هم
شنونده باشند و هم در بحثهایی با گروه
نمایش از جمله کارگردان و گاهی نیز اعضای
جامعههای فرهنگی و روشنفکری ،شرکت
داشته باشند .این جلسات به شکلی قابل توجه،
مورد استقبال قرار گرفته و پرجنجال بودند.
در این نمایش ،جان ،یک پروفسور در
دانشگاهی معتبر است .او کاندید استخدام
رسمی است که در ابتدا مطمئن است آن را به
دست میآورد؛ او تصمیم به خرید یک خانه
دارد؛ ازدواج کرده و یک فرزند دارد .کارول،
یکی از دانشجویان او در دورهی لیسانس
است؛ دختری از طبقهی اجتماعی پایینتر که
با این امید و انتظار به دانشگاه آمده است تا او
را توانمند و آمادهی پیشرفت و باالرفتن کند.
او در کالس با مشکلی مواجه میشود و به دفتر
جان میرود تا برای فهمیدن آن مطلب از او
کمک بگیرد.

صالحه سعادت ،یکی از خبرنگاران شناختهشدهی
تلویزیون خصوصی طلوع ،به خاطر نوشتن جملهی
کوتاهی در صفحهی تویتر شخصیاش ،دربارهی
رویداد جلریز ،که در آن دهها سرباز پولیس محلی به
قتل رسیدند ،توسط مسئوالن بخش خبر این تلویزیون
از کارش برکنار شد .پس از آن ،حمایتکنندهی
رسانههای آزاد افغانستان ،نی ،بر این تصمیم طلوع
اعتراض کرد و مسئوالن این تلویزیون را به نشستی
برای توضیح این تصمیمشان به دفتر نی خواست .بر
اساس گفتههای نمایندگان جامعهی مدنی ،که در آن
نشست حضور داشتند ،مسئوالن طلوع نه تنها ،جواب
قناعتدهندهای برای این تصمیمشان ابراز نداشتند،
بلکه با نمایندگان جامعهی مدنی و نهادهای حمایت
از رسانههای آزاد و خبرنگاران ،با بیاحترامی و
سبکسری برخورد کردند.
پس از آن ،به روز یکشنه دفتر نی نشست دیگری
را با حضور رسانهها ،نمایندگان نهادهای حمایت از
خبرنگاران و زنان برگزار کرد تا در رابطه به اخراج
صالحه از کارش اعتراض کنند و خواهان تصویب
و اجراییشدن مقررهی اشتغال در رسانهها شدند.
در اطالعیهای که برای این نشست خبری از طرف
نی نشر شدهبود ،این اقدام تلویزیون طلوع «خشونت
درونسازمانی» خواندهشدهبود.
با آنکه این اقدام طلوع ،که به باور نی مصداق
خشونت درونسازمانیست ،تازه نیست؛ اما اخراج
ناگهانی و بدون توضیح صالحه از کارش ،پرسشهایی
را خلق میکند که باید به منظور انسانیسازی محیط
کاری و رفتارهای درونسازمانی و نیز امنیت شغلی
خبرنگاران ،به ویژه ،زنان و دختران جوان ،برای آنها
پاسخ شایسته جستوجو گردد.
نخست :متاسفانه ،فضای اجتماعی و فرهنگی ما تا
هنوز شدیدا مردساالر است .در این فضای بسته،
جنسیتزده و مردساالر ،فرصتی اندکی فراهم
میشود که زنان و دختران جوان بتوانند استعدادها و
آرزوهایشان را تحقق بخشند .هر روز گزارشهای
تکاندهنده از انواع آزارها و خشونتها علیه زنان
سرخط خبرهای رسانههایی مانند تلویزیون طلوع
میشود .در چنین فضای ترسآلودی ،انگشتشمار
زنانی پیدا میشوند که دل به دریا بزنند و مانند صالحه
در برابر هجوم اتهامها ،توهینها و نگاههای زننده
بایستند و به چهرهی غیرقابل اغماض در کار رسانهای
و اطالعرسانی در کشور تبدیل شوند.
وقتی زن جوانی در چنین فضای اجتماعی و فرهنگی
با جرئت و صداقت کار میکند و به رسانه اعتبار
میبخشد ،اندکترین انتظار این است که آن نهاد
با تمام توان از این دسته کارمندانش حمایت کند.
اما این برخورد طلوع ،جدیتر از پیش نشان داد
که متاسفانه در نهادهای داخلی چنین تعهد و درک
انسانی وجود ندارد .آنان نه تنها به کارمندانش به مثابه
اعضای نهاد خود ارزش قایل نیستند ،بلکه ،آنچه را

که از آن به عنوان یکی از عرصههای حیاتی حضور
زنان یاد میشود نادیده میگیرند .اخراج صالحه
ثابت کرد که ما هنوز راه درازی را در پیش داریم تا
حداقل اگر نهادهای بزرگ داخلی مانند تلویزیون
طلوع نمیتوانند فضای معیاری کاری ایجاد کند،
خوشبینیهای فعاالن اجتماعی ،حقوق زنان و
نهادهای مدنی را به تمسخر نگیرند.
افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای زنان
قلمداد میشود .از شبکههای بزرگ اطالعرسانی
انتظار میرود که با درک مسئولیتشان ،آگاهیدهی
در تغییر چنین نگاه و فضایی مسئوالنه کار کنند و
تنها فکر شان ایجاد ارتباط با شبکههای قدرت و
ثروت نباشد .نخستین گام برای ایجاد افغانستانی
که دیگر بدترین مکان برای زندگی زنان نباشد،
آگاهیدهیست .اما موارد بسیاری دیدهشدهاست که
این نگا ِه معطوف به آینده وجود ندارد .به بیان دیگر،
اکنون زنان افغانستان از دیدن گزارشی که توسط یک
گزارشگر زن تهیه میشد ،محروم شدهاند .تأثیر این
تصمیم از نگاه روانی ،بر دختران جوانی که با دیدن
گزارشهای یک گزارشگر زن ،در آینده خود را
خبرنگار تصور میکردند ،اندک نیست.
دوم :با وجود تالشها برای ایجاد فضای بهتر کاری
برای زنان ،اکنون ،متوجه میشویم که در درون

افغانستان یکی از بدترین
کشورهای جهان برای زنان قلمداد
میشود .از شبکههای بزرگ
اطالعرسانی انتظار میرود که با
درک مسئولیتشان ،آگاهیدهی
در تغییر چنین نگاه و فضایی
مسئوالنه کار کنند و تنها فکر
شان ایجاد ارتباط با شبکههای
قدرت و ثروت نباشد .نخستین
گام برای ایجاد افغانستانی که
دیگر بدترین مکان برای زندگی
زنان نباشد ،آگاهیدهیست .اما
موارد بسیاری دیدهشدهاست که
این نگا ِه معطوف به آینده وجود
ندارد .به بیان دیگر ،اکنون زنان
افغانستان از دیدن گزارشی که
توسط یک گزارشگر زن تهیه
میشد ،محروم شدهاند .تأثیر این
تصمیم از نگاه روانی ،بر دختران
جوانی که با دیدن گزارشهای یک
گزارشگر زن ،در آینده خود را
خبرنگار تصور میکردند ،اندک
نیست.

سازمانها هنوز زنان آسیبپذیرترین کارمندان یک
نهاد/اداره هستند .صالحه در بیانیهاش گفته است که
مسئوالن بخشهای خبر تلویزیون طلوع پیش از
اخراجش ،هیچ توضیحی به او ندادند و حتا یکبار
دربارهی آنچه دلیل اخراجش گفته میشود ،چیزی
از او نپرسیدند .این نشان میدهد که این مسئوالن
طلوع حتا به خود زحمت ندادهاند دلیل اخراج یک
کارمند را برایش توضیح دهند .این غیراصولیترین
برخورد با یک کارمند است .ادارهای که حتا بویی
از اصول استخدام و شرایط فسخ قرارداد نبرده باشد،
دستکم ،دلیل فسخ قرارداد را برای کارمندش
توضیح میدهد .به راحتی میتوان حدس زد که اگر
چنین برخوردی با یک کارمند مرد میشد ،اگر دیگر
راهی وجود نداشت ،با پرخاش و برخورد فزیکی با
مسئوالن آن بخش دلیل اخراجش را میپرسید .اما
اخراج یک کارمند زن به این شکل ثابت میکند که
نگاه مسئول آن بخش به زنان به مثابه یک «ضعیفه»
است که حتا الزم نمیبیند با او صحبت کند و دلیل
اخراجش را توضیح دهد.
سوم :داشتن رسانههای مستقل به ویژه تلویزیونهای
خصوصی برای افغانستان یک تجربهی کامال جدید
است .این بدان معناست که تا کنون ظرفیتهای
الزم برای مدیریت درست آن تا هنوز در کشور
به میان نیامدهاند و این عرصهی بازیست برای
تکتازیهای نسلی تازه به دوران رسیده ،که فقط
بلد است خودنمایی کنند و آن را میدان تمرین
برای فرصتطلبیهای خود پندارند .این کوتهبینی
آفتهایی دارد که باعث میشوند در کشور یک
فرهنگ مدنی و دموکراتیک شکل نگیرد و بیشتر
از آنکه گامهای سنجیده برای تثبیت ارزشهای
انسانی برداشته شوند ،گامهای مغرضانه و جاهطلبان ه
برداشته میشوند .در چنین محیطی رقابت ناسالمی
رشد میکند که افراد به جای پرورش استعدادها و
مهارت و سوادشان ،کوشش می کنند با وصل کردن
خود به حلقههای فاسد ثروت و قدرت به آرزوهای
شخصیشان دستیابند .به نظر میرسد که بعضی از
نهادهای رسانهای نیز قربانی چنین نگاه کوتهبینانهای
شدهاند .سادهتر اینکه ،نهادهای رسانهای که انتظار
میرود ،زمینهی حسابدهی و شفافیت را فراهم
کنند ،خود به دام فساده افتادهاند.
اکنون اما فرصت آن است که نهادهای فعال برای
دفاع از حقوق زنان و نهادهای حمایت از خبرنگاران
با درک چنین زمینهای ،آسیبهای زنان در محیطهای
کاری را شناسایی کنند و برای ایجاد یک محیط
سالمتر و به میان آوردن امینت شغلی برای کارمندان
زن ،گامهایی بردارند و حد اقل زمینههای حقوقی
پشتیبانی از خبرنگاران ،به ویژه ،خبرنگاران زن ،را
مساعد سازند .چنانکه در کنفرانس مطبوعاتی نی نیز
مطرح گردید ،تصویب و اجرایی کردن مقررهی کار
در رسانهها میتواند نخستین گام در این راستا باشد.
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پاتریک کاکبرن
ترجمهی حکمت مانا

قسمت سوم

فهرست:
مقدمه :صد روز
 .۱ظهور داعش
 .۲نبردِ موصل
 .۳انکار
 .۴جهادیها در حال پیشروی
 .۵تجدید حیات اهل سنت در عراق
 .۶چهگونه جهادیها قیام سوریه را دزدیدند؟
 .۷آیا عربستان درصدد عقبنشینی است؟
 .۸شیفتگی با خشونت
 .۹جنگ و شوک
مقدمه :صد روز
در تابستان سال  2014میالدی ،دولت اسالمی عراق
و شام (داعش) ،سیاست خاورمیانه را به کلی دگرگون
کرد .جنگجویان جهادی با درآمیختن تعصب مذهبی
و مهارت نظامی ،به پیروزیهای غیرقابلپیشبینی و
حیرتآوری دربرابر نیروهای عراقی ،سوری و کُرد،
دست یافتند .پس از آن ،داعش بر نیروهای مخالف
دولت (اسالمی) -که از مرز عراق و ایران تا کردستان
عراق و حومهی َحلَب ،بزرگترین شهر سوریه در حال
گسترش بود ،-در سوریه و عراق چیره شد .در طول
این ظهو ِر چشمگیر ،رفتار داعش به گونهای بود که
گویا از پیروزیهای خود مست شده است :توجهی
به طوالنیشدن لیست دشمنانش نکرد و آمریکا و
ایران  -دو رقیب دیرین -را با ترس رایجی که نسبت
به بنیادگرایان وجود دارد ،یکجا گردآورد .عربستان
سعودی و پادشاهیهای خلیج نیز به حمالت هوایی
آمریکا در برابر داعش در سوریه پیوستند ،زیرا احساس
میکردند که این گروه خطری حیاتی را متوجه آنان و
وضعیت موجود در خاورمیانه میکند؛ خطری بزرگتر
از هرآنچه آنان از زمان اشغال کویت به دست صدام
حسین در  1990به چشم دیدهاند.
عراق و سوریه ،در حالیکه جوامع شیعهُ ،سنی ،کُرد،
علوی و مسیحیانِ آن ،در حال مبارزه برای بقای خود
بودند ،به سوی تجزیه پیش رفتند .داعش با بیرحمی
مردم را مجبور به گردننهادن به نسخهی منحصربهفرد
خود از اسالم میکرد و به همین ترتیب ،تمام کسانی
را که «مرتد» و «مشرک» ،و یا به سادگی مخالف
حاکمیت خود میخواند ،به قتل رسانده و یا مجبور به
فرار میکرد .رهبران داعش ،محصول یک دهه جنگ
در عراق و سوریه بودند ،و شهادت خودخواسته از
طریق بمبگذاری انتحاری ،یکی از ویژگیهای اصلی
و مؤثر در تاکتیکهای نظامی آنان بود .جهان ،از زمان
خُمرهای سرخ کامبوج -چهل سال پیش -تاکنون،
هیچگاه چیزی مانند استفادهی داعش از هراسافکنی
عمومی برای مرعوبساختن مخالفین را به خود ندیده
بود.
 10ژوئن  ،2014که داعش ،موصل ،پایتخت شمالی
عراق را پس از چهار روز درگیری تصرف کرد ،روز
سرنوشتسازی بود .حدود صد روز بعد ،یعنی در 23

مع الشّ الق
والصلوات

سپتامبر ،آمریکا حمالت هوایی را برای جلوگیری از
پیشروی جهادیها به سوریه گسترش داد .در مدت
صد روز فاصلهای که میان این دو رویداد وجود
داشت ،داعش به پیشروی در عراق و سوریه ادامه
داد و به سادگی دشمنان خود را ،با وجود اینکه تعداد
آنها بیشتر و به مراتب مجهزتر بودند ،شکست داد.
در مقایسه با آن ،دولت عراق ارتشی با  350000سرباز
داشت که از سال  ،2011در طی سه سال ۴۱.۶ ،بیلیون
دالر برای تشکیل آن هزینه کرده بود .اما این نیرو ،بدون
نشان دادن مقاومتی قابل توجه از بین رفت :یونیفورمها
و مهمات رهاشدهی ارتش عراق ،در امتداد جادهای
منتهی به کردستان ،همهجا به چشم میخورد .در مدت
دو هفته ،مناطق شمالی و جنوبی عراق -خارج از کنترل
کُردها ،-به دست داعش افتاد .در پایان ماه ،حکومت
جدید اعالن کرده بود که در پی ایجاد خالفتی در
سرزمین عراق و سوریه است .ابوبکر البغدادی ،رهبر
داعش ،در وصف این حکومت گفت« :دولتی است
که در آن ،عرب و عجم ،سیاه و سفید ،شرقی و غربی،
همه برادراند ...سوریه برای سوریها نیست و عراق
برای عراقیها .زمین از آنِ خدا است».
صحبتهای البغدادی ،نشاندهندهی نشئگی برخاسته
از پیروزی نظامی بود که در نتیجهی پیروزیهای بعدی
افرادش دربرابر مخالفین سوری و کُردهای عراق ،بیشتر
شد .در ماه اوت ،خطر داعش برای اربیل ،پایتخت
کردستان ،منجر به حمالت هوایی آمریکا در داخل
خاک عراق شد که مدتی بعد در  23سپتامبر ،تا سوریه
گسترش یافت .نیروهای هوایی آمریکا ،شاید برای
شکستدادن یا جلوگیری از پیشروی داعش کافی
نبوده باشد اما استفاده از حمالت هوایی ،جنگجویان
را وادار کرد از جنگیدن به روش معمول ،که با حرکت
ستونهای وسایل نقلیه -به شمول زرهدارهای آمریکایی
بهدستآمده از ارتش عراق -و دستههای جنگجویان
مسلح همراهی میشد ،دست بکشند .درعوض ،این
گروه به جنگ چریکی روی آوده و دیگر امیدی به
زدن ضربههای حذفی سریع به بشاراالسد و کُردهای
سوری و دیگر گروههای شورشی سوریه ندارد .الزم
به یادآوری است که داعش از ژانویۀ  2014تاکنون،
در جنگی داخلی با تمام این جناحها جنگیده است.
در طول آن صد روز ،جغرافیای سیاسی عراق ،پیش
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چشمان مردمِ آن تغییر کرد و نشانههای عینی آن
همهجا به چشم میخورد :بغدادیها به دلیل توقف
عرضۀ برق ،روی اجاقهای گازی غذا میپختند و
خیلی زود ،مردم با کمبود گاز مواجه شدند که عموما
از کرکوک تامین میشد .این مسیر و دیگر جادههای
شمال ،توسط جنگجویان داعش قطع شده بود.
نمونههای دیگر این دگرگونی ،در قیمتها قابل
مشاهده بود :اجارهی یک کامیون برای حدود 200
مایل ،از اربیل مرکز کردستان تا بغداد ،برای یک
دور ،اکنون  10000دالر آمریکایی هزینه دربردارد؛
هزینهای که یک ماه پیش تنها  500دالر بود .نشانههای
بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه عراقیها از آیندهای
پرخشونت به دلیل باالرفتن قیمت اسلحه و مهمات
هراس دارند .قیمت یک گلولهی کالشنیکف -AK
 ،47خیلی زود به سه برابر قیمت اول ،یعنی حدود 2
دالر رسید .خرید کالشنیکف از دالالن اسلحه ،تقریبا
ناممکن است؛ هرچند میشود تفنگچهای را حدود سه
برابر قیمت یک هفته پیش به دست آورد .به یکباره،
تقریبا هرکسی صاحب یک تفنگ بود؛ از جمله پلیس
ترافیک بغداد که اکنون با خود مسلسل حمل میکند.
بیشتر مردان مسلحی که به خیابانهای بغداد و دیگر
شهرهای شیعهنشین آمدند ،شبهنظامیان شیعه بودند؛ از
جمله تعدادی از اعضای «عصائب اهل الحق» ،یک
ِ
پوپولیست
گروه انشعابی ناراضی از جنبش روحانیِ
ملیگرا ،مقتدا صدر .این سازمان ،از سوی نخستوزیر
نوری المالکی و ایرانیها کنترل میشد .توسل دولت
به شبهنظامیان فرقهای برای دفاع از پایتخت ،نمایانگر
شکست نیروهای امنیتی دولتی و ارتش ملی بود.
جالب اینجاست که تا این لحظه ،یکی از چند
دستآورد مالکی به عنوان نخستوزیر ،رویارویی با
شبهنظامیان شیعه در سال  2008بوده است؛ اما اکنون
آنها را تشویق میکند که به خیابانها برگردند .خیلی
زود ،اجساد افراد ناشناسی ،شبانه در خیابانهای شهر
پیدا میشدند که تصور میشد قربانیان ُسنیمذهب
جوخههای مرگ شبنظامیان باشند .به نظر میآمد
عراق به ورطهی نابودی میلغزد که در آن قتلعامهای
فرقهای ،آنانی را که در جنگ داخلی میان ُسنی و
شیعه در  ۲۰۰۷-۲۰۰۶درگیر بودند ،در مقابل هم قرار
میدهد.

طالبان در غزنی مراسم فاتحهی با شکوهی برای مالعمر
گرفتند و در آن برای آن بزرگوار ِ دو سال پیش مرده ،طلب
مغفرت کردند .اما در کنار اصل ماجرا ،یعنی معنویت و
روحانیتی که از این فستیوال آمرزش ساطع میگردید ،بعضی
جنبههای ماللآور هم گزارش شدند .مردم افغانستان طبق
معمول این بار هم گوهر را از سنگ پا تشخیص ندادند و
مثل همیشه شانه باال انداختند و گفتند« آری ،خبر شدیم
که مالعمر مردار شده» .غافل از آنکه مردار شدن داریم
تا مردار شدن .یعنی مردار شدن درجه پایین داریم و مردار
شدنی که فقط بعضیها به درجهی رفیع آن نایل میشوند.
اما این کج فهمی مردم سبب نشد که طالبان دست خود را
زیر بغل خود بگذارند و تماشا کنند .دهها طالب مسلح مردم
را به زور به مسجد بردند تا از صمیم دل اندوهگین شوند
و برای مالعمر طلب مغفرت کنند .یکی از این طالبان به
خبرنگار داعش گفت« :میگویند مال صاحب مردار شده.
وی مردار که شد شهید نیست؟» .یکی از کسانی که به زور
به فاتحه برده شده بود ،گفت« :من آدم بی منطقی نیستم و
هرگز فحش نمیدهم .اما امروز در نیمههای سورهی حمد
زیاد عصبانی شدم و به همین خاطر از والده ،خواهر محترمه
و خانم آن مرحوم بسیار معذرت میخواهم ».قرار است این
مراسم شالق اندود در والیات دیگر هم برگزار شوند .یکی از
مقامات نزدیک به طالبان ،که وحید مژده نبود ،گفت« :توکع
ما از دولت این است که برای برگوزاری این پاتیا در شمال
کشور با ما همکاری کند».

در مقایسه با آن ،دولت عراق ارتشی
با  350000سرباز داشت که از سال
 ،2011در طی سه سال ۴۱.۶ ،بیلیون
دالر برای تشکیل آن هزینه کرده
بود .اما این نیرو ،بدون نشان دادن
مقاومتی قابل توجه از بین رفت:
یونیفورمها و مهمات رهاشدهی
ارتش عراق ،در امتداد جادهای
منتهی به کردستان ،همهجا به چشم
میخورد .در مدت دو هفته ،مناطق
شمالی و جنوبی عراق -خارج از
کنترل کُردها ،-به دست داعش افتاد.
در پایان ماه ،حکومت جدید اعالن
کرده بود که در پی ایجاد خالفتی در
سرزمین عراق و سوریه است .ابوبکر
البغدادی ،رهبر داعش ،در وصف این
حکومت گفت« :دولتی است که در آن،
عرب و عجم ،سیاه و سفید ،شرقی
و غربی ،همه برادراند ...سوریه
برای سوریها نیست و عراق برای
عراقیها .زمین از آ ِن خدا است».
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Naheed Farid
یکی از ما باید این رسزمین را ترک کند .یا من که با شهادت
هر رسباز ،جوان ،زن و کودک این رسزمین به دست عوامل
مزدور پاکستان قلبم آتش میگیرد و با فریاد «کجا رفتی»
مادران داغدیده حمالت انتحاری منیتوانم جلو بغضم را
بگیرم و یا آن کور ذهنی که تاریکی جهل آنقدر بر او چیره
گشته که در یک کیلومرتی من برای رهرب مزدورش که عامل نابودی آرزوهای مردمم
است ،فاتحه میگیرد.
او کور خوانده ! من میمانم چون داعیهام برحق است و او کسی است که باید برود چون
با مزدوری غم رشیک است که روزهای زیبای هزاران هموطنم را لگدمال کرده است.
تنفس هوای کابل که در فضای آن عطر خوش ایامن و آزادگی طنین انداز است فقط
الیق آزادگان است .برو به جهنم مزدور پرست نادان!


Mahdi Zartosht
همهی افغانستانیها «افغان» نیستند!
بر اساس گزارش روزنامه "اطالعات روز" ،در جلسه اخیر
شورای وزیران جمهوری افغانستان فیصله شده است که روند
توزیع شناسنامههای الکرتونیکی به تاریخ  28اسد ماه جاری،
رشوع شود .این در حالی است که قرار بود سال گذشته توزیع
شناسنامه الکرتونیکی رشوع شود؛ اما اختالف اصلی بر رس درج ملیت بود و به همین دلیل،
کار آن تا امروز به تأخیر افتاد .از سوی دیگر ،در گزارش روزنامه توضیح داده نشده است
که در مورد درج ملیت مردم افغانستان ،چه فیصله صورت گرفته است.
به هر حال ،اما این مسئله مهمی است .ما انتظار داریم مردم افغانستان (غیر پشتونها)
این نکته را جدی بگیرند .هزاره ،تاجیک ،ازبیک و سایر ملیتهای ساکن افغانستان،
هیچ وقت افغان (پشتون) شده منیتوانند و نباید بیشرت از این ،این بار و بنه کژ و نادرست
تاریخی (همه افغانی اجباری) را بر دوش شان حمل کنند .این حق هر شهروند افغانستان
است که از حقوق انسانی و هویت نژادی خود دفاع کنند .باز هم انتظار میرود که فعالین
سیاسی ،رهربان و فرهنگیان غیر پشتون افغانستان به هیچ قیمتی اجازه ندهند ملیت هزاره،
تاجیک و ازبیک و ...در شناسنامههای الکرتونیکی به اجبار «افغان» نوشته شود .همه
افغان نیستند و نخواهند بود و افغان خواندن همه ،ظلم آشکار و نقض رصیح حقوق انسانی
افراد است .دفاع از حق و هویت و حقوق انسانی شهروندان و خود ما ،به معنای توطئه و
کژروی نیست؛ بلکه «افغان» نامیدن اجباری ملیتهای غیر افغان (غیر پشتون) کوبیدن
بر طبل اختالف و مشاجرههای سیاسی است.
پ.ن :میتوان یک دادخواهی راه انداخت و در صورتی که رهربان افغان ،بار دیگر بر
افغان بودن همه تأکید کنند ،همهی فرهنگیها و سیاسیون غیر افغان ،این بحث را تا
سازمان ملل پیش بربند.


Mehdi Saqib
ارشف غنی در ویدیو کنفرانسی که در ارگ داشته است
خواست مثل لقامن حکیم کمی نصیحت کند؛ به همین
خاطر به داکرت عبدالله و دیگر رسان حکومت گفت که هر
کدام تان یک چوب را بشکنید؛ داکرت عبدالله خندید و گفت:
نصیحتهای لقامن حکیم را کاپی نکن از خودت چی داری؟
صالح االدین ربانی هم چشامنش را خیره کرد و گفت :پدر مهربانم شهید ربانی بزرگ
خودش متام نصیحتها را برای ما کرد ،نیازی به نصیحتهای شام نیست .حنیف امتر
یک چوب خالل دندان را گرفت و گفت این چوب مشکوک را برای تثبیت استخباراتی
میخواهم به انتلجینت رسویس ارسال کنم که قابلیت شکنندهگیاش چقدر است؟ رسور
دانش با خونرسدی کامل متام نصایح لقامن حکیم را به فیسبوک ارشف غنی ارسال کرد
و گفت من تا حاال چهل بار این نصایح را خواندم و چهل بار تعمُ ق کردم اما چیزی حاصل
نکردم .احمد ضیاء مسعود اصال منیدانست چوب چطور میشکند به همین خاطر ترجیح
داد یک مشاور در امور چوب شکنی در مرکز اصالحات حکومتداری خوب استخدام کند؛
علومی وزیر داخله هم خودش چوب شده بود و چیزی منیگفت و دیگران هم به نوبت یک
چیزی به هوا فرستاندند.
در اخیر ارشف غنی که ناامید از این جمع و جامعت شده بود گفت :پس نصیحت مرا به
جرنال دوستم برسانید که برود یک چوب بشکناند .جوابی از آخر مجلس رسید که میگفت:
جرنال دوستم فعال در شامل کشور رفته و چیزی چوب و آهن و طالب و تروریست را در
حالت شکستاندن است و اگر همینطور پیش برود نصف افغانستان را میشکند.
ارشف غنی از خیر نصیحت و چوب و جلسه ویدیو کنفرانس گذشت و با خودش گفت :با این
موجودات باید کرۀ مریخ را ترصف کنم.

روزنامه دنیای اقتصاد :یکی از شای عترین
س واالتی که کارآفرینان بلندپرواز از من
م یپرسند و البته سخ تترین آنها نیز
محسوب م یشود این است که« :از کجا رشوع
کنم؟» من م یخ واهم به آنها بگویم« :از هر
جایی که م یخ واهید رشوع کنید» اما م یدانم
بیشرتشان من یدانند «هرجا» کجاست.
آنها هنوز ب رای زندگ یای که به دنبال آن
هستند آماده نشدهاند و مدام از من م یپرسند
که چطور یاد بگی رند یک کارآفرین بش وند.
همه ما از دورانی م یآییم که جامعه و نظام
آموزشی ما را در راستای کار کردن ب رای دیگ ران
آماده کرده است اما در جامع های که به رسعت
در حال تغییر است ،کارآفرینان در صف اول
اف رادی هستند که به رتین مهارتی که م یت وانند
و بايد یاد بگی رند ،خود یادگیری است.
من ب هتازگی نگارش کتاب جدیدی با عن وان
«زمان آمریکا :ایجاد فرصت در عرص ب ههم
پیوسته» 1را به پایان رساندهام که در آن
تج ربیات پنجاه مدیر بزرگ در تاریخ ایاالت
متحده آمریکا آمده است .این تجارب
م یت واند به همه ما کمک کند در این دنیای
به رسعت در حال تغییر نحوه یادگیری را یاد
بگیریم .در ای نجا مه مترین پیشنهادهای ارائه
شده در کتاب را آوردهام:
 ) 1شبی هسازی و گیمیفیکیشن 2کس بوکار:
یادگیری لزوما نباید ه مواره در حین کار کردن
اتفاق بیفتد .ما حاال م یدانیم اف راد از سنین
پایین یادگیری را آغاز م یکنند و مجددا
در بزرگسالی به حوزه یادگیری و آموزش
برم یگردند ،با این تفاوت که این بار آموزش
در حین رسگرم شدن اتفاق م یافتد .امروزه
اب زارهای گیمیفیکیشن مانند  Thrive15و
 GamEffectiveوجود دارند که م یت وانند به
اف راد در هر سنی کمک کنند تا کسب و کار
خود را آغاز کنند یا به یک مرحله باالتر ارتقا
دهند.
 )2یادگیری و مشاوره کسب و کار انطباقی :هر

کسب و کار و کارآفرینی در مرحله متفاوتی
ق رار دارد ،بناب راین زمان آن است که به جای
ای نکه شام خودتان را با اب زارهای یادگیری
انطباق دهید ،آنها خودشان را با شام انطباق
دهند .دانشگاهها و بازارها به رسعت در حال
ت ولید محصوالتی مانند  OpenStudyهستند
که یک شبکه یادگیری است که از گروههای
مطالعاتی متعددی تشکیل شده است.
 )3کمک به کارآفرینان با آموزش مستم ر:
گزین ههای موجود در زمینه آموزش آنالین
فرص تهای مغتنمی محسوب م یش وند،
هرچند کافی نیستند.
مشاوران کس بوکار باید آماده باشند در هر
مرحل های به کارآفرینان یاری برسانند .هرچند
هنوز بسیاری از کارآفرینان در خصوص
دریافت آموزش مردد هستند ،اما باید بدانید
اگر به طور مستم ر در حال یادگیری نباشید ،از
دیگ ران عقب خ واهید افتاد.
 )4ترکیب یادگیری و انجام دادن :نیازی نیست
کارآفرینان قبل از آغاز کسب و کار همه چیز
را بدانند .آنها کافی است گامهای اول را
بردارند و دریابند گامهای بعدی چیست .هیچ
دوره استانداردی در این زمینه وجود ندارد،
اما پاس خها در این رتنت موجود است و اگر
بدانید چطور کنید ،با دنبال کردن وبالگهای
آموزشی و حضور فعال در شبک ههای
اجتامعی م یت وانید آموزشهای الزم را در این
زمینه کسب کنید.
 )5کم کهای مالی به کسب و کارها :جم عآوری
کم کهای مالی ( )Crowdfundingآخرین
راهحل ب رای کارآفرینانی است که نیاز به کمک
دارند و پیش از آن بهرت است رساغ گزین ههای
دیگری مانند وام ،بودجه ،رسمای هگذاری مشرتک
و ...رفته شود .این روزها اگر شام نت وانید رسمایه
مورد نیازتان را تأمین کنید یا به اندازه کافی
تالش نکردهاید یا ایده شام به اندازه کافی
خوب نبوده است.
 )6کمک گرفنت از م ربیان کس بوکار :منابع

قابل استفاده ب رای ارتقای سطح دانش
کارآفرینان ف راوان هستند اما اغلب ک متر مورد
استفاده ق رار م یگی رند.
چالش اصلی این است که منابع مورد نیاز
از قبیل حامیان استارتآپ (Startup
 ،)incubatorsت رسی عکنندگان ،م ربیان و
مشاوران کسب و کار را در زمان درست پیدا
کرد ،به همین دلیل نیاز است تا کارآفرینان
وبالگها و محافل آنالین که در این زمینه
فعال هستند را به دقت مورد پایش ق رار دهند.
در جامعه کن ونی ،صفات شخصیتی ب رای
دس تیابی به موفقیت نسبت به عرص صنعتی
و عرص اطالعات تغییر کرده است .دیگر
روزهای وفاداری بلندمدت به یک کارفرما
و پیروی متعصبانه از یک مسیر به رس آمده
است .اکنون مترکز اصلی بر خالقیت ،متایل
ب رای قبول ریسک و ت وانایی کنارآمدن با
تغیی رات است .امروزه مداومت در کارها و
ت وانایی حل مسئله ارزشهایی بنیادین در
کارآفرینی محسوب م یش وند.
پرورش این صفات و مترین تدریجی و مداوم
یادگیری ،به رتین مسیر ب رای رشوع زندگی
ب هعن وان یک کارآفرین است .در نهایت ،قبل
از ای نکه کارتان را آغاز کنید ،ابتدا باید معنای
موفقیت را ب رای خودتان تعریف کنید.
شاید تعریف شام از موفقیت در قالب
معیارهای مالی بگنجد ،اما محتم لتر آن است
که اثر ماندگاری که از خود به جای م یگذارید
ب رای شام رضایت و خوشحالی پایدار به ارمغان
بیاورد .اگر به من نگویید به کجا م یخ واهید
بروید ،واقعا من یت وانم به شام بگویم که از کجا
رشوع کنید.
پاورقی:
America’s Moment: Creating -1
Opportunity in the Connected Age
 gamification :2استفاده از املآنها و
تفک رات بازیگ ونه ،در زمین ههایی که ماهیت
بازی ندارند:.
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هفته کلیدی برای منچستر،
رئال و دخیا

به فاصله  5روز تا اولین دیدار فصل
منچسرتیونایتد در لیگ برتر مقابل
تاتنهام ،آینده داوید دخیا در الدترافورد
ه مچنان مبهم به نظر م یرسد.
داوید دخیا ه مچنان با منچسرتیونایتد
مترین م یکند و ای نگونه به نظر م یرسد
که برابر تاتنهام نیز دروازهبان ثابت
شیاطین رسخ باشد اما دیلی میرور
ی کشنبه شب گزارش داد که لوئیس فن
خال از مدیران یونایتد درخواست کرده تا
پروسه جذب "سیلسن" ،دروازهبان ملی
پوش باشگاه آژاکس را رسعت بخشیده و
تا قبل از روز شنبه ،او را به خدمت بگیرند.
با توجه به این خرب ،ای نگونه م یتوان
تعبیر کرد که فن خال از حفظ دخیا کامال
ناامید شده و منتظر جذب سیلسن است تا
اجازه جدایی دروازهبان اسپانیایی تیمش را
صادر کند.
مذاکرات رئال و منچسرت بر رس دخیا
روزهاست که متوقف شده؛ چرا که دو

طرف بر رس مسائل مالی به اختالف
برخورد کرده اند .یکی دیگر از مشکالت
بین دو طرف ،بر رس انتقال راموس به
یونایتد بود که با توافق صورت گرفته بر
رس متدید قرارداد بین راموس و رئال ،این
مشکل را باید حل شده در نظر بگیریم.
طبق گزارش دیلی میرور ،یونایتدها برای
جذب سیلسن 35 ،میلیون یورو به آژاکس
پیشنهاد داده اند و تقریبا همین مبلغ
را نیز برای فروش دخیا مدنظر دارند.
هنوز پاسخی از سوی آژاکس به مدیران
منچسرتیونایتد داده نشده اما بدیهی
است که اگر سیلسن تا قبل از روز شنبه
به منچسرتیونایتد بپیوندد ،باید منتظر
امضای رسمی قرارداد دخیا با رئال مادرید
نیز باشیم.
در حال حارض همه چیز بستگی به روند
مذاکرات یونایتد و آژاکس برای انتقال
سیلسن دارد و باید منتظر مبانیم و ببینیم
که رسانجام این ماجرا چه خواهد شد.

بسته شدن لیست بارسلونا
برای فصل بعد
باشگاه بارسلونا هیچ خرید جدیدی تا انتهای فصل نقل
و انتقاالت نخواهد داشت و فهرست بازیکنان این تیم
تکمیل شده است.
ی کشنبه شب پیش از دیدار دوستانه بارسلونا و فیورنتینا
در فلورانس ،نشستی بین لوئیس انریکه(رسمربی) و روبرت
فرناندز ،مدیر ورزشی بارسلونا برگزار شد و رسمربی بارسا به
اطالع فرناندز رساند که برای فصل بعد به بازیکن جدید
دیگری نیاز ندارد و جذب آردا توران و الکس ویدال ،کافی
به نظر م یرسد .پس از این جلسه ،مدیران بارسا نیز از این
تصمیم اطالع یافتند.
به ادعای موندو دپورتیوو ،قرار است امروز یا فردا ،لوئیس
انریکه لیست مازاد را در اختیار مدیریت باشگاه بارسلونا
قرار دهد .طبق همین گزارش ،تعیین وضعیت پدرو و
آدریانو که هر دو در مسیر جدایی از بارسا قرار دارند؛ در
وضعیت فروش یا قرض دادن بازیکنان موجود در لیست
مازاد نقش مهمی خواهد داشت.
پدرو در آستانه پیوسنت به منچسرتیونایتد قرار دارد و
در صورت جدایی او ،انریکه ناچار خواهد بود روی یکی
از مهاجامن تیم دوم بارسا حساب باز کند .بدین ترتیب
جذب پوگبا و آیمن عبدالنور نیز به فصل آینده موکول
خواهد شد.





هدیه ویژه و عجیب رونالدو
به مدیر برنامههایش

محوطه جریمه حریفان؛ منطقهای
به نام cr7

روز یکشنبه که گذشت ،مراسم ازدواج ژرژ
مندس ،مدیر برنام ههای رونالدو در پرتگال
برگزار شد و فوق ستاره رئال مادرید نیز یکی
از میهامنان ویژه این مراسم بود.
عالوه بر رونالدو ،بسیاری از شخصی تهای
مشهور فوتبالی از جمله فلورنتینو پرز
(رئیس باشگاه رئال مادرید) ،خوان
الپورتا(رئیس سابق بارسلونا) ،رس الکس
فرگوسن ،نارص الخلیفه ،رومن آبراموویچ
و بازیکنانی چون خامس رودریگز ،په په و

کوئنرتائو حضور داشتند.
به ادعای وبسایت پرتگالی "Move
 ،"Notíciasرونالدو به مندس و به مناسبت
ازدواجش ،یک جزیره در کشور یونان هدیه
داده است .در یونان جزایری وجود دارند که
با قیم تهای  5تا  50میلیون یورو خرید و
فروش م یشوند و تاکنون  10جزیره بدین
صورت فروخته شده است .جالب ای نجاست
که قیمت برخی از این جزایر حتی  5درصد
درآمد سالیانه رونالدو نیز نیستند.



بن بست مذاکرات یونایتد
و بارسا بر سر پدرو

آینده پدرو رودریگز در بارسلونا ه مچنان در
هال های از ابهام قرار دارد و مشخص نیست
این مهاجم  27ساله در بارسا ماندنی خواهد
شد یا خیر.
مذاکرات تلفنی بارسلونا و منچسرتیونایتد
برای انتقال پدرو به الدترافورد ،از چند روز
پیش رشوع شده و تا ساعات انتهایی روز
ی کشنبه نیز ادمه داشتند اما به ادعای
موندو دپورتیوو ،دو طرف بدون رسیدن به
توافقی به گفتگوها پایان دادند.
یونایتد پس از موافقت با فروش دی ماریا
به پاری سن ژرمن ،سخت در پی جذب پدرو
است اما بارسلونا طبق توافق با پدرو ،برای
انتقال این بازیکن مبلغ  30میلیون یورو را
در نظر گرفته است؛ مبلغی که با پیشنهاد

منچسرتیها فاصله دارد.
طبق توافق بین بارتومئو و پدرو ،در صورت
رسیدن پیشنهادی  30میلیون یورویی برای
این بازیکن ،بارسلونا باید بدون هیچ
قید و رشطی اجازه جدایی را صادر کند اما
پیشنهاد مالی شیاطین رسخ پایی نتر از 30
میلیون یورو بوده است.
طبق گزارش موندودپورتیوو ،قرار است
هفته بعد یکی از مدیران بلندپایه
منچسرتیونایتد برای حل مشکالت و خارج
کردن مذاکرات از بن بست ،به بارسلونا سفر
کرده و گفتگوها بصورت رودررو ادامه یابند.
با این اوصاف پدرو حداقل تا بازی سوپرجام
اروپا مقابل سویا در بارسلونا ماندنی خواهد
بود.



هشدار کوکه به رئال مادرید و بارسلونا

کوکه ،هافبک اتلتیکومادرید به بارسلونا و
رئال مادرید هشدار داد که اتلتیکو ،کیفیت
الزم برای قهرمانی در اللیگا را برای فصل
بعد خواهد داشت.
اتلتیکو سال  ،2013صدرنشینی رئال و بارسا
را برهم زد و موفق شد قهرمان اللیگا شود.
با وجود جدایی ستارهها ،اتلتیکو بار دیگر
بازیکنان جوان خوبی جذب کرده و کوکه
به رقبا هشدار داد که امسال م یتواند سال
اتلتیکو باشد.

او گفت :تیم به خوبی مترین کرده و سخت
تالش کرده ایم و من مطمئنم که م یتوانیم
با رئال مادرید و بارسلونا رقابت کنیم .دو
فصل پیش به عنوان قهرمان لیگ را به
پایان رساندیم ولی در فصل گذشته ،رئال
و بارسا از ما جلو زدند .به نظرم اخیرا شانس
خوبی داریم و فکر م یکنم که این فصل
م یتوانیم دستاورد بزرگی داشته باشیم .با
بازیکنان جوانی که جذب کرده ایم ،به تیم
امیدوار و خوشبین هستم.

بررسی سیر تحولی شیوه گولزنی کریس رونالدو از زمان
پیوستنش به رئال مادرید نشان م یدهد که او با افزایش
سن ،به مهاجمی زهردارتر از همیشه در محوطه جریمه
حریفان تبدیل شده است.
وقتی در زمین فوتبال به محوطه جریمه و خط دروازه
نزدیک م یشویم ،منطق های که همیشه از آن بوی گول
به مشام م یآید ،یک شکارچی سفید پوش با شامره 7
ظاهر م یشود؛ "کریستیانو رونالدو" که آمارها نشان دهنده
این هستند که او بهرتین گولزن حال حارض دنیا در این
منطقه است و راه رسیدن به گول در محوطه جریمه را بهرت
از هر مهاجم دیگری م یداند.
با وجود ای نکه او در  6سال اخیر هی چگاه به عنوان مهاجم
مرکزی در رئال مادرید مورد استفاده قرار نگرفته اما بررسی
دقیق گ لهای او نشان م یدهند که او در دو فصل اخیر،
بیشرت گول هایش را از درون محوطه جریمه به مثر رسانده
و به نوعی ه مچون یک مهاجم شامره  9عمل کرده است.
رونالدو فصل گذشته برای رئال مادرید در همه رقاب تها
 61گول به مثر رساند که تنها  5گول از این  61گول از
بیرون محوطه جریمه زده شده بودند .او درون  18قدم،
 42گول به مثر رساند که البته  13تای آنها از روی نقطه
پنالتی بودند .رونالدو  14گول نیز از درون شش قدم وارد
دروازه حریفان کرد .این آمارها به خوبی نشان م یدهند
که رونالدو به تدریج در حال تبدیل شدن به یک مهاجم
مرکزی است؛ هرچند که او در رئال مادرید در گوشه
محوطه چپ فاز تهاجمی به بازی گرفته م یشود.
نکته جال بتر ای نکه رونالدو فصل گذشته  38گول را تنها
با یک رضبه و در اولین متاس به مثر رساند که  17تای
آنها با رضبه رس وارد دروازه شدند .شیوه گ لهای فوق
ستاره پرتگالی در فصل گذشته مثل همیشه متنوع بود.
او به غیر از گول با رضبه قیچی برگردان ،تقریبا به متام
شیوههای دیگر برای رئال مادرید گولزنی کرد .با پای
راست و چپ ،با رضبه رس ،از روی نقطه پنالتی و رضبه آزاد؛
با این حال او با گول کردن  80درصد پنالت یهای خود،
بیش از هر فصل دیگری در زدن پنالتی دچار اشتباه شد.
فصل پیش ،کریم بنزما با دادن  9پاس گول به رونالدو،
بیشرتین کمک را در زدن گول به این فوق ستاره کرد.
گرت بیل نیز  8پاس گول به رونالدو داد که این نشان از
همکاری خوب بین سه ضلع مثلث خطرناک  BBCرئال
دارد.
اما یک نکته جالب دیگر در مورد گ لهای رونالدو این
است که او بر خالف مه مترین رقیبش یعنی لئو مسی،
تقریبا به نسبت مساوی در داخل و خارج از خانه گولزنی
کرده است .از  61گول رونالدو 31 ،گول در برنابئو و 30
گول در خانه حریفان به مثر رسیده؛ در حال یکه از  56گول
مسی 34 ،گول در نوکمپ و  22گول در خانه حریفان به
ثبت رسیده اند .در واقع باالنس گولزنی رونالدو بیشرت از
لئو مسی بوده.
در حال حارض یکی از چال شهای فکری رافا بنیتس این
است که از رونالدو در کدام منطقه فاز تهاجمی استفاده
کند .آیا هامن روند سابق ادامه یابد یا با توجه به این
بررسی آماری ،رونالدو به عنوان یک مهاجم مرکزی مورد
استفاده قرار بگیرد.
با توجه به رشایط کنونی ،شاید پربیراه نباشد اگر محوطه
جریمه حریفان را منطق های به نام  CR7تعبیر کنیم.
ب یتردید برنده کفش طالی سال  ،2015فصل آتی نیز یک
آزار روحی برای متام مدافعان دنیا خواهد بود.

روبن:
از شکست عصبانی و خوشحالم

آرین روبن ،هافبک بایرن مونیخ عنوان کرد
که از بازگشت به میادین با گولزنی مقابل
ولفسبورگ و ه مچنین شکست مقابل این
تیم ،خوشحال و عصبانی است.
در حالی که بایرن با تک گول روبن در
دقیقه  5پیش افتاده بود ،در دقیقه 90
گول تساوی را دریافت کرد و در رضبات
پنالتی ،شکست خورد تا گواردیوال برای
سومین سال متوالی ،سوپر کاپ آملان را از
دست بدهد .روبن از بازگشتش به میادین
به هرماه گولزنی ابراز خوشحالی کرد ولی
از ای نکه تیمش مقابل ولفسبورگ شکست
خورده ،عصبانی است.
او گفت :بازی دو وجه متضاد برای من

داشت .در یک سو ،عصبانی ام که
نتوانستیم بربیم ولی از سویی دیگر،
خیلی خوشحامل که به میادین بازگشته
ام  .با توجه به ای نکه اولین بازی ام پس
از  4یا  5ماه بود ،احساس خوبی دارم .در
مسیر درستی قرار گرفته ام ولی هنوز 100
درصد آماده نیستم .باید ریتم بهرتی پیدا
کنم ولی در نیمه دوم ،واقعا خوب بازی
کردم .امروز خیلی خوب بودیم ولی نتیجه
تالشمان را نگرفتیم و این خیلی ناراحت
کننده است .شایسته پیروزی بودیم ولی
من مثبت به این موضوع نگاه م یکنم.
هنوز  3جام مهم در  2016پیش روی ماست
و برای آنها برنام هریزی خواهیم داشت.



رونی:
پوشیدن پیراهن اورتون برایم عجیب بود

وین رونی ،مهاجم منچسرتیونایتد که
روز ی کشنبه برای یک دیدار خیریه ،در
پیراهن اورتون به میدان رفت ،عنوان
کرد که پوشیدن دوباره این پیراهن
برایش عجیب بوده است.
مهاجم انگلیسی از تی مهای ردهی
اورتون رشد و منو کرد و سال  ،2004از
این تیم به منچسرتیونایتد پیوست.
رونی که من یدانست در هنگام ورود
در این بازی خیریه که برای دونکان
فرگوسن برگزار م یشد ،با چه واکنشی از
سوی هواداران روبرو خواهد شد ،در نیمه
دوم به میدان رفت و در پایان ،از واکنش
هواداران خوشحال بود.
او گفت :بازگشت به ای نجا خیلی خوب

بود و هواداران استقبال خوبی از من
کردند که از این موضوع خیلی خوشحامل.
مشخصا امروز ،روز بزرگی برای دونکان
بود و از بازی خیلی لذت برد و دیدن
دوباره او در زمین خیلی زیبا بود .امروز
اوضاع کمی متفات بود .رفنت به رختکن
میزبان گودیسون پارک .کمی در اوایل
عجیب بود ولی هامنطور که گفتم،
اولش انتظار برخورد خوب هواداران
را نداشتم ولی استقبال فوقالعادهای
از من شد .از آنها متشکرم .هی چگاه
من یدانی که چه چیز در انتظار شامست
ولی بازی فوقالعادهای بود .پرسهایم و
همرسم لذت بردند و برایشان دیدن من
در پیراهن اورتون جالب بود.



انتقاد یک سازمان حقوق بشری
از مسی

یک سازمان حقوق برشی با انتقاد از
سفر لیونل مسی به گابن ،او را به "جشن
گرفنت با ظاملان" متهم کرد .
مسی که برای افتتاح یک ورزشگاه که
قرار است میزبان رقاب تهای جام مل تها
آفریقای  2017باشد ،به گابن رفته بود ،با
دیکتاتور این کشور ،علی بونگو ،دیدار
کرد و ه مچنین از یک بیامرستان دولتی
و یک رستوران که به خانواده بونگو
تعلق دارد ،بازدید کرد .
هرچند دولت گابن شایعات در مورد
پرداخت مبلغی هنگفت به مسی را رد
کرده ،این ستاره آرژانتینی بهاتهام آنچه
حامیت از حکومت این کشور عنوان
شده ،مورد انتقاد قرار گرفت .علی بونگو
به دس تکاری در انتخابات و همی نطور
نقض حقوق برش متهم است .
در بیانی های که این سازمان حقوق برش
ونزوئالیی منترش کرده ،آمده است:
لیونل مسی با برعهده گرفنت مسئولیت

مشاوره خانواده بونگو ،به طور جدی
اعتبار بنیاد خیریه خودش را زیر سوال
برد .
در حالی که او ادعا م یکند از حقوق
کودکان حامیت م یکند و حتی سفیر
یونیسف برای بهبود تحصیالت
نوجوانان است ،از یک رژیم رسکوبگر
حامیت کرده که از تحقیق در مورد قتل
کودکان در گابن خودداری می کند .
سفر مسی بخشی از کمپین خانواده
بونگو برای تبلیغات جام مل تهای
آفریقای  2017است؛ رقاب تهایی که در
گابن با هزین های گزاف برگزار خواهد
شد؛ علی رغم ای نکه کالهبرداریهای
خانواده بونگو باعث شده  20درصد از
جمعیت کشور با درآمد  2دالر در روز
زندگی کنند .
بونگو ادعا کرده مالقات مسی از گابن،
به دلیل قولی بود که او چند سال قبل در
دیدارشان در بارسلون داده بود.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160

سهشنبه

 13اسد1394 ،
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جلوگیری از حمالت انتحاری باالی
ارگ و وزارت دفاع
اطالعات روز :ریاست عمومی
امنیت ملی با نرش اعالمیهای خرب
داده است که مأموران این اداره یک
شبکهی چهار نفری تروریستی را که
قصد حمله انتحاری و تهاجمی بر
ارگ ریاست جمهور و وزارت دفاع را
داشت ،بازداشت کردهاند.
به گفتهی امنیت ملی این فراد از
اعضای شورای پشاور است که قبل از
رسیدن به هدف از مربوطات ناحیهی
هشتم شهر کابل بازداشت شدند.
به نقل از این اعالمیه ،این افراد به
دستور قاری اسحاق ،معاون والی
نامنهاد طالبان برای کابل ،به هدف
انجام حمالت تروریستی و تهاجمی
در آن سوی خط دیورند آموزش
دیدهاند.
مأموران امنیت ملی از مخفیگاه
این شبکه در ناحیه هشتم شهر کابل
یک واسکت انتحاری 5 ،حلقه ماین
و مقدار مواد انفجاری دیگر بدست
آوره است .امنیت ملی گفته است که
افراد بازداشت شده از دست داشنت
در انجام حمالت متعدد تروریستی
انجام شده در شهر کابل نیز اعرتاف
منوده اند.
در ماههای اخیر امنیت ملی با

بازداشت افراد شبکههای مختلف
تروریستی از چندین مورد انجام
حمالت تروریستی در شهر کابل
جلوگیری کرده است.
در روزهای عید سید فطر امنیت ملی
خرب داد که از پرتاب دو فیر مرمی
راکِت بر شهر کابل جلوگیری کرده
است.
از سویی هم ،در ماههای گذشته
حمالت تروریستان بر مراکز دولتی و
کارمندان آن افزایش یافته بود که
امنیت ملی نتوانست از انجام آنها
قبل از رسیدن به هدف جلوگیری
کند .تروریستان در ماه ثور در چند
مورد کارمندان دادستانی کل را هدف
حمله انتحاری قرار دادند که در آنها
بیش از ده نفر کشته شدند.
همچنان در  29ماه ثور وزارت عدلیه
هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در
آن  4تن کشته و بیش از  24نفر دیگر
زخمی شدند .در رویداد دیگر در اول
ماه رسطان هشت مهاجم انتحاری
بر ساختامن مجلس منایندگان حمله
کردند که بعد از حدود دو ساعت
درگیری با کشته شدن متام مهاجان
و دو کشته و  31زخمی از غیرنظامیان
خامته یافت.
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انفجار ماین کنار جادهای در غزنی جان سه زن را گرفت

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت غزنی میگویند
از اثر انفجار ماین کنار جادهای در ولسوالی اندر این والیت
سه زن کشته و یک مرد زخمی شده است.
محمد علی احمدی ،معاون والیت غزنی ،با تایید این
رویداد گفته است که حوالی ساعت  10دیروز (یک شنبه
 12اسد) یک عراده ریکشا در مرکز اندر با ماین کنار
جادهای برخورد کرد که از اثر انفجار آن سه زن کشته و
یک مرد زخمی شده است.
گفته میشود که قربانیان میخواستند در یک مراسم
فاتحه شرکت کنند که قبل از رسیدن به هدف انفجار
ماین جان آنها را گرفت.

از سویی هم ،آقای احمدی میگوید که گروه طالبان صبح
دیروز بهصورت جبری باشندگان دهها قریه را در مسجد
جامع چهارده معصوم در ولسوالی قرهباغ این والیت به
مراسم فاتحه خوانی مال عمر ،رهبر این گروه ،برده است.
معاون والی غزنی افزوده «:نیروهای امنیتی صبح امروز
(یک شنبه) در مقابل طالبان دست به اقدام شده و
اکنون فاتحه گیری آنان مختل شده و حدود پنج نفر از
فرماندهان این گروه به شمول مال مظلوم یکی از رهبران
طالبان در غزنی کشته شده اند».
همچنان باشندگان محل گفته اند که طالبان صبح دیروز
بهصورت اجباری  15گوسفند و بیش از سه هزار دانه نان

باالی مردم حواله کرده بودند.
به گفتهی مسئوالن محلی والیت غزنی تاکنون( چاشت
دیروز یک شنبه) در ساحه ولسوالی قرهباغ درگیری میان
افراد طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد.
غزنی از والیتهای ناامن کشور است که گروه طالبان
در نقاط مختلف آن نفوذ گسترده دارند .انفجار ماینهای
کارگزاری شده توسط طالبان هر از گاهی جان
غیرنظامیان را میگرند.
در تازهترین مورد ،در  16جوزا امسال ،از اثر انفجار میان
جاسازی شده توسط طالبان در مرکز غزنی شهر غزنی 9
غیرنظامی کشته شدند.

افغان فاقد مدرک در ایران
فرصت پنج روزه برای کودکان
ِ
برای ثبتنام در مکتبها

اطالعات روز :اداره کل امور اتباع و مهاجرین
خارجی وزارت داخله ایران اعالم کرد که از صبح امروز،
دوشنبه  ۱۲ماه اسد ،به مدت  ۵روز برای کودکان افغان
فاقد مدرک ،به منظور ثبتنام در مدارس معرفینامه
تحصیلی صادر میکند.
به نقل از بی بی سی ،بر اساس اعالم دولت ایران،
فقط خانوادههای فاقد مدرک قانونی که دارای فرزند یا
فرزندان  ۷تا  ۱۸ساله هستند میتوانند در فرآیند ثبت
نام شرکت کنند.
در توضیح شرایط ثبتنام آمده است که پدر یا مادر
دانش آموز باید برای دریافت نوبت ثبتنام با سه قطعه
عکس به مرکزهای که توسط اداره کل امور اتباع و

مهاجرین خارجی اعالم شده مراجعه کنند .پس از ثبت
نام دانشآموز و صدور برگه معرفی نامه« ،دفتر وکالت
فقط مجاز است مبلغ  ۴۰هزار ریال بابت امور اداری
دریافت کند».
این تصمیم در پی سخنان رهبر جمهوری اسالمی به
اجرا در آمده است که چندی پیش دستور داد که «همه
کودکان افغانستانی ،چه آنهای که دارای شرایط قانونی
حضور در ایران هستند و چه آنهای که مدارک قانونی
حضور در ایران را ندارند باید در مدارس دولتی ثبتنام
شوند».
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت ایران در جمع
خبرنگاران گفته بود که دولت خود را موظف به اجرای

دستور آیت اهلل خامنهای در مورد تحصیل کودکان افغان
میداند.
طبق آمار رسمی ۳۱۰ ،هزار دانشآموز افغان که کارت
اقامت دارند در مکتبهای رسمی ایران تحصیل
میکنند؛ اما گروه بزرگی از فرزندان مهاجران افغان،
به دالیل گوناگون امکان تحصیل در مدارس ایران را
ندارند.
در سالهای اخیر محدودیتهایی در باره تحصیل
شهروندان خارجی و فرزندان آنها در مدارس ایران
وضع شده بود و اتباع خارجی از جمله اتباع افغانستان و
عراق نمیتوانستند در مکتبها تحصیل کنند.

