در بهار  ،2014ویدیویی توسط داعش در اینترنت انتشار یافته بود که
در آن ،جهادیان خارجی –در جایی ،به احتمال زیاد در سوریه ،-برای
نشاندادن همبستگی دایمی خود به جهاد ،پاسپورتهای خود را به آتش
میانداختند .این ویدیو که بهصورت حرفهای ساخته شده بود ،برای
کسانی که گمان میکنند جنگ کنونی در سوریه را میتوان متوقف کرد،
تأملبرانگیز است و نشان میدهد که این تنش در منطقهای پهناور،
میان رودخانههای دجله و ساحل دریای مدیترانه ،درحال تکاندادن کل
منطقه است...
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سیاه نمایی مغرضانه
از نقش دوستم در شمال کشور

جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری از چندی بدینسو در
والیت شمالی فاریاب عم ً
ال در نبرد علیه تروریزم و مخالفان مسلح دولت ،اسلحه
بر دوش گرفته و از مردم و قلمرو دولت ،دفاع میکند .دوستم پس از آن به والیت
فاریاب حضور یافت که مخالفان مسلح دولت ،بخشهای وسیعی از کشور را در
شمال به ویژه والیت فاریاب در معرض تهدید جدی قرار داده و باشندگان آن
را مورد ظلم و خشونت قرار میدادند .علی رغم ،دست آوردهای بزرگ جنرال
دوستم در والیت فاریاب و استقامت و پایداری او علیه مخالفان مسلح دولت،
برخی از عناصر مغرض در درون دولت و حلقات خاص در جامعه ،اتهامات
بیاساسی را علیه او وارد کرده و سعی دارند...
صفحه 2
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سیاه نمایی مغرضانه
از نقش دوستم در شمال کشور
جرنال عبدالرشید دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری از چندی
بدینسو در والیت شاملی فاریاب عمالً در نربد علیه تروریزم و
مخالفان مسلح دولت ،اسلحه بر دوش گرفته و از مردم و قلمرو
دولت ،دفاع میکند .دوستم پس از آن به والیت فاریاب حضور
یافت که مخالفان مسلح دولت ،بخشهای وسیعی از کشور را
در شامل به ویژه والیت فاریاب در معرض تهدید جدی قرار
داده و باشندگان آن را مورد ظلم و خشونت قرار میدادند .علی
رغم ،دست آوردهای بزرگ جرنال دوستم در والیت فاریاب
و استقامت و پایداری او علیه مخالفان مسلح دولت ،برخی
از عنارص مغرض در درون دولت و حلقات خاص در جامعه،
اتهامات بیاساسی را علیه او وارد کرده و سعی دارند ،افکار
عمومی را علیه جرنال دوستم برآشوبانند .این مجموعه که
سعی دارند ا َنگ قومیت و منطقه را بر وجهۀ دوستم قرار دهند،
چند نکتۀ اساسی را در مورد حضور دوستم در شامل و اهمیت
فعالیتهای او فراموش کرده و یا آنرا الپوشانی میکنند.
اول .دوستم به عنوان معاون اول رییس جمهوری ،پس از
آنکه اوضاع فاریاب به وخامت رفت به آن والیت سفر کرد.
دوستم علیرغم آمادگی برای انجام عملیات گسرتده علیه
مخالفان مسلح دولت ،تا زمانیکه اجازه شورای امنیت ملی را
بدست نیاورد ،هیچگونه تحرک نظامی را در آن منطقه انجام
نداد .او پس از کسب مجوز رسمی شورای امنیت ملی دست
به عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح دولت در والیت فاریاب
زد و در مقام رسمی حکومت ،فرماندهی نیروهای ارتش علیه
مخالفان مسلح را به عهده گرفت .جرنال دوستم در جریان
فعالیت خود علیه مخالفان مسلح دولت از هر اقدام فراقانونی
ابا ورزید و سعی منود به شکل رسمی فرماندهی عملیات ارتش
در این والیت را به پیش بربد.
دوم .حضور دوستم در والیت فاریاب آرامش نسبی را در فضای
پر آشوب شامل کشور باز گرداند .نیروهای امنیتی در شامل با
حضور بلند رتبهترین مقام حکومتی بیش از پیش روحیه گرفتند
و روحیه مخالفان مسلح نیز تضعیف گردید .شناخت دوستم از
بافت اجتامعی و سیاسی و هم چنین رشایط طبیعی در شامل،
جبهات جنگ را در مقابل مخالفان مسلح دولت انسجام بخشید
و بدین ترتیب دستآوردهایی زیادی در این زمینه حاصل
شد .در واقع با حضور او در فاریاب ،تب جنگ و نا امنی در
بخشهای عمده این والیت فروکش کرد و موج آن در والیات نا
آرام دیگر شاملی نیز رسایت کرد .بدون شک ،آرامش و سکون
نسبی در برخی از والیات شاملی از جمله بدخشان و قندوز،
ناشی از موجی میباشد که با حضور دوستم در فاریاب از طریق
تقویت انگیزش نیروهای امنیتی و تضعیف روحیه مخالفان،
ایجاد شد .دوستم در فاریاب نه تنها ،با مخالفان مسلح دولت
جنگید ،بلکه او از نفوذ خود در این مناطق به خوبی استفاده
منوده و در بسیج افکار عمومی علیه مخالفان مسلح دولت ،نیز
تالش میکند .حضور او در فاریاب ،به تقویت مرشوعیت دولت
در شامل کشور کمک میکند و اگر او عمال در میدان جنگ
علیه تروریزم رشکت منیکرد ،احتامل رسخوردگی بخش عمده
مردم در حوزه نفوذ جرنال ،به شدت باال بود و این میتوانست
آسیب جدی بر پیکر نیم بند دولت وحدت ملی وارد کند.
سوم .جرنال دوستم مناینده بخش بزرگی از جامعۀ ما میباشد
و نقش مهمی در مناسبات سیاسی چند دهه اخیر در کشور
داشته است .حضور او در دولت وحدت ملی ،بنیان قوی
مرشوعیت برای دولت وحدت ملی ایجاد کرده و در رشایط
حارض تالشهای او ،نه تنها مقابله با نیروهای مخالف مسلح
دولت ،بلکه تحکیم پایههای نظام و دموکراسی نیم بند کشور
میباشد .در رشایطی که دولت وحدت ملی به شدت آسیب پذیر
و شکننده میباشد ،هرگونه انگ و رنگ قومی و سمتی دادن به
تالشهای دوستم و هریک از چهرههای شاخص دولت وحدت
ملی ،به تضعیف نظام و سقوط آن منجر خواهد شد .در حال
حارض سیاه مناییهای که در مورد حضور دوستم در شامل
کشور صورت میگیرد ،در واقع پایههای دولت وحدت ملی را
هدف گرفته است .حلقات و افرادی که در این راستا تالش
میکنند ،آگاهانه و یا نا آگاهانه آب به آسیاب دشمن میریزند
و عمالً در خط حامیت از دشمنان به رس میبرند .دوستم در
طی حضور خود در شامل با کامل صداقت برای نجات مردم از
رش تروریستان تالش منوده و در این راستا متحمل تهدیدات
و خطرات جدی نیز گردیده است .بدون شک حضور او در
شامل ،در حافظۀ تاریخ باقی خواهد ماند و با خط زرین در
کارنامۀ او ثبت خواهد شد.

دوستم:
روابط دیپلوماتیک با پاکستان را قطع کنیم
اطالعات روز :به دنبال انتقاد از عملکردها و سیاستهای
پاکستان در برابر افغانستان ،عبدالرشید دوستم ،معاون اول
رییس جمهور بر قطع روابط دیپلوماتیک با این کشور تأکید
کرده است.
آقای دوستم با اشاره به سیاستهای پاکستان در قبال اوضاع
در افغانستان در جریان چهار دهه اخیر گفته که پاکستانیها در
طول این مدت با افغانستان بازی کرده است و نباید بیشرت از این
فریب این کشور را خورد.
به نقل از طلوع نیوز ،آقای دوستم گفته است«:ما باید موقف
واضح و جدی داشته باشیم ،به پاکستان بگویم تو که این قدر
سالها با ما بازی کرده میری ،ما هم روابط دیپلوماتیک را با تو
قطع میکنیم».
جرنال دوستم همچنان افزوده که دوست و دشمن باید روشن
شود و مردم باید در برابر دشمن بسیج گردند.
آقای دوستم گفته «:موضع گیریها باید روشن باشد ،من

میگویم دشمن یا قاتل مردم افغانستان ،کسی دیگر چیزی
دیگر میگوید ،این نزد مردم هم یک پرسش بود ،جنگ خو
تنها با تانک و توپ برده منیشود ،به لشکر یک انگیزه نیاز
است که گفته شود بهخاطری چه میجنگی بهخاطری معاش
و یا وطن و مردم».
درهمین حال ،ریاست اجرایی حکومت گفته است که
حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور
النههای هراس افگنان را در هر جای که شناسایی منایند حتا
اگر این النهها را در پاکستان بیابند آماج قرار خواهند داد.
از سوی هم دوستم در مورد عملیات که او رهربی میکند
یزنند که بسیار کوتاه فکر
گفته است «:کسانی این حرفها م 
میکنند ،میگویند که دوستم پشتونها را رسکوب میکند
و ازبیکها را مسلح میسازد ،غیره وغیره همه این حرفها
پوچاند».
در روزهای اخیر و پس از حملههای مرگبار طالبان در کابل،

رهربان حکومت وحدت ملی از پاکستان بهخاطر حامیت این
کشور از هراس افگنان به شدت انتقاد کردند.
رییس جمهور غنی گفته بود که تا هنوز النههای تربیت انتحاری
و کارخانههای ساخت بمهایی که مردم بیگناه ما را به خاک و
خون میکشند مثل گذشته در آن کشور(پاکستان) فعال است.
عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت با انتقاد از عدم
همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریزم و روند گفتوگوهای
صلح افغانستان و طالبان گفته بود که پاکستان تاهنوز یک گام
صادقانه در این راستا برنداشته است.
به دنبال این انتقادها روابط کابل -اسال مآباد به شدت تیره شد.
هرچند از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی روابط این کابل-
اسال مآباد نسبت به دوران حکومت قبلی بهرت شده بود؛ اما در
روزهای اخیر که قرار است دور دوم گفتوگوهای صلح با
طالبان برگزار شود ،روابط دو کشور به تیرگی گرویده و برگزاری
دور دوم این گفتوگوها نیز نامعلوم است.

ظهور گروه جدید افراطی به نام «کماندوهای اسالمی»
در جنوب کشور
اطالعات روز :یک مقام محلی والیت غزنی در جنوب کشور از
شکلگیری یک گروه جدید افراطی به نام «کماندوهای اسالمی»
در مناطق جنوبی کشور به ویژه والیتهای زابل و ارزگان خبر
دادهاند.
به نقل از خبرگزاری بخدی ،محمدعلی احمدی ،معاون والیت
غزنی گفته است که بیشتر افراد گروه کماندوهای اسالمی اتباع
چیچین ،ازبکستان ،چین و ترکمنستان هستند که بیشتر اختطافها
در والیت غزنی و زابل توسط افزاد این گروه صورت گرفتهاند.
به گفتهی احمدی ،این پیکارجویان بسیار مجهز هستند ،همواره با
نقاب و روبند ظاهر میشوند و با موترهای نوع هایلکس گشت و
گذار میکنند ،برای نخستین بار آنها در منطقهی شاهجوی زابل
 ۳۱مسافر را ربوند که هنوز هم دستکم  10نفر این گروگانها
را در اختیار دارند.
این مقام محلی افزوده که این گروه به صورت منظم و پالن شده
در مربوطات والیتهای زابل ،ارزگان ،قندرها و غزنی مصروف
انجام فعالیتهای تروریستی و تبلیغاتی هستند.
احمدی گفته که جنگ شمال افغانستان چه در بدخشان و چه در
قندوز و فاریاب توسط افراد این گروه به پیش برده میشود ،با این
تفاوت که در آنجا میرزمند و در مناطق جنوبی فکر و برنامه
خلق میکنند.
به گفتهی احمدی این پیکارجویان در والیتهای ارزگان ،زابل و
قندهار پایگاههای آموزشی نیز ایجاد کرده و در حال حاضر عم ًال
در آنجا به کسانیکه تازه جذب میشوند ،تاکتیکهای جنگی

آموزش میدهند .احمدی افزوده که حتا این پیکارجویان در والیت
زابل نشریه و وبسایت دارند و فعالیتهای شان را همواره گزارش
دهی میکنند.
معاون والیت غزنی گفته که این گروه پیش از این در وزیرستان
شمالی و جنوبی مستقر بودند؛ اما با عملیات نظامی ارتش پاکستان
از این مناطق متواری شده و در بخشهای شمال و جنوب
افغانستان مستقر شدهاند.
به گفتهی آقای احمدی ،این گروه که متشکل از تروریستهای
خارجی و خصوص ًا اویغورها ،ازبکها ،چچین و عرب میباشند با
گروه داعش ارتباط نزدیک دارند .او افزوده که این گروه نوظهور،
پیشقراوالن گروه داعش هستند که هدف اصلی آنها پیداکردن
منابع انسانی و مالی برای اعضایش در شمال افغانستان و خصوص ًا
باز کردن مسیر رفت و آمد این گروه از جنوب به شمال از طریق
والیت زابل میباشد.
معاون والیت غزنی همچنان گفته که این گروه با شبکهی القاعده
نیز ارتباط دارد .افراد این گروه که بیشتر شان از کشورهای آسیای
میانه هستند در والیتهای تخار ،بدخشان و قندوز مستقر شدهاند،
عم ًال با نیروهای امنیتی کشور میجنگند و بخش دیگر آنها که
در والیتهای زابل و ارزگان در مناطق مانند خاک افغان ،شاهجوی
و ارغنداب مستقر شدهاند ،با ایجاد گروه جدید به نام «کماندوهای
اسالمی» بیشتر به کار استخباراتی ،تبلیغی و جلب و جذب نیرو
مشغول هستند.
احمدی ،در مورد علت این که چرا این افراد در دو نقطه شمال

و جنوب مستقر شدهاند گفته است که آنها مطابق برنامه عمل
میکنند و در صورتی که یک مسیر یا در یک منطقه به مشکل
مواجه شوند ،از مسیر و منطقهی دومی استفاده کنند.
در همین حال معاون والیت غزنی افزوده که افراد کماندوهای
اسالمی که با داعش ارتباط دارند و در چند مورد نیز در والیتهای
زابل و ارزگان با طالبان درگیر شدند و طالبان را از مناطق خاک
افغان ،ارغنداب و شاهجوی بیرون راندهاند.
آقای احمدی همچنان گفته که مردم محل نیز بهخاطر مسایل
ایدیولوژیک از این پیکارجویان حمایت میکنند و آنها را بانی و
ناجی اسالم میدانند.
احمدی هشدار داده که در حال حاضر این افراد با استفاده از
وضعیت موجود در منطقه با راه اندازی تبلیغات دینی جای پا باز
کردهاند و اگر جلوی آن گرفته نشود در آینده نزدیک درد سر
بزرگی برای دولت افغانستان ایجاد خواهند کرد.
از سوی هم آقای احمدی گفته که افراد این گروه بسیار مجهز
هستند و در تجهیز آنها استخابارات منطقه دست دارند .به گفتهی
احمدی ،امکانات ،جنگ افزار ،مهمات و پول که اعضای این گروه
در اختیار دارند ،فراهم کردن آنها بدون حمایت مالی و لوژستیکی
یک کشور غیر ممکن است .معاون والیت غزنی از دولت مرکزی
انقاد کرده و گفته است که دولت حضور این پیکارجویان را دست
کم گرفته است .او همچنان هشدار داده در صورت که آنها مهار
نشوند ،در آینده نزدیک منطقه را خطر بسیار جدی تهدید خواهند
کرد.

کاروان حامل جنرال دوستم در فاریاب مورد حمله طالبان قرار گرفت

اطالعات روز :منابع نزدیک به جرنال عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری گفتهاند که کاروان حامل
جرنال دوستم روز گذشته 30 ،اسد در والیت فاریاب مورد
حمله افراد گروه طالبان قرار گفته است.
گفته شده که در این حمله به جرنال دوستم و همراهانش
آسیبی نرسیده است.
پس از این حمله ،بین محافظان جرنال دوستم و طالبان
درگیری شدید رخ داده که به گفتهی یکی از همراهان
دوستم ،در این درگیری  ۸نفر از مخالفان مسلح کشته و ۱۳
نفر دیگر از آنها به همراه سالح و مهامتشان به دست
نیروهای محافظ آقای دوستم افتادهاند.

این حادثه در منطقهی بنام چهارشنبه ،در بازار ولسوالی
قصیار فاریاب ،زمانی رخ داده که کاروان حامل دوستم
از این ولسوالی به سوی ولسوالی غورماچ در حرکت بوده
است.
تاکنون فردی یا گروهی به شمول طالبان مسئولیت حمله به
کاروان جرنال دوستم را بر عهده نگرفته است.
اما عنایت الله بابر فرهمند ،عضو مجلس منایندگان و از
نزدیکان جرنال دوستم گفته که مهاجامن از طالبان محلی
بودند.
این در حالیست که جرنال دوستم از حدود بیست روز
پیش به والیتهای شامل کشور به ویژه والیت فاریاب

رفته و عملیات نیروهای امنیتی کشور ،علیه گروهای
شورشی را شخصاً فرماندهی میکند.
والیتهای شاملی از جمله تخار ،قندوز ،فاریاب و رسپل
در ماههای اخیر به شدت ناامن شده و گروههای تروریستی
در روستاهای این والیتها با نیروهای امنیتی درگیریهای
خونینی داشتهاند.
گزارشها از شامل کشور حاکی از آن است که نیروهای
امنیتی در بخشهای از این والیتهای پیشروی خوبی
داشتهاند .چند روز پیش ،جرنال دوستم گفته بود که در
عملیات نیروهای امنیتی تحت رهربی وی اکرث مناطق
والیت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شده است.

ی در روزهای جمعه و شنبه را تصویب کرد
کابینه طرح رخصت 

ی هفتهوار در روزهای جمعه و شنبه
اطالعات روز :طرح رخصت 
از سوی کابینه کشور مورد تصویب قرار گرفت.
در نشست روز پنج شنبه کابینه به ریاست رییس جمهور غنی ،این
طرح از سوی وزارت کار ،امور اجتماعی و شهدا و معلولین پیشنهاد
شده که مطابق آن روزهای جمعه و شنبه در هر هفته در سراسر
کشور رخصت خواهد بود.
همزمان به وزارتهای عدلیه ،مالیه و کار و امور اجتماعی شهدا و
معلولین وظیفه داده شده تا طرح جامع تعدیل قانون کار را آماده
کنند.
هنوز معلوم نیست که این طرح از چه زمانی به مرحله اجرایی قرار
خواهد گرفت؛ اما به نظر میرسد که در حال حاضر قوه اجراییه
منتظر تعدیل قانون کار و فرمان تقنینی رییس جمهوری در این
مورد است.
در حال حاضر بر اساس قانون کار کشور ،تنها روز جمعه به عنوان

رخصتی هفتگی رسمیت دارد و کل ساعات کاری رسمی در هفته
به  ۴۰ساعت میرسد.
در سال  ۱۳۸۸شورای وزیران طرح رخصتی دو روز در هفته (جمعه
و شنبه) را برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده که مطابق
آن  ۴۰ساعت کار در پنج روز هفته در نظر گرفته شده است.
در آن زمان که این طرح به مجلس نمایندگان رفت ،برخی از
اعضای مجلس از آن انتقاد کردند و گفته بوند که ملحوظات
شرعی در این مورد وارد است.
با این حال ،کابینه اعالم کرده است که طرح تعطیلی جمعهها و
شنبهها «متکی به تعامل موجود در کشورهای اسالمی بخصوص
عربستان سعودی ،امارات ،قطر ،مراکش ،مصر و بنگله دیش و با
در نظر داشت صرفه جوئی در مصارف دولتی ،جلوگیری از آلودگی
هوا و تراکم بیش از حد باشندگان در موقع ازدحام ترافیک ترتیب
و توقع میرود تا در جهت کاهش مرگ و میر باشندگان کشور؛

بخصوص اطفال و کهن ساالن ،ناشی از آلودگی بیش از حد هوا
مورد تایید قرار گیرد».
از سوی هم دو سال پیش دولت بهخاطر جلوگیری از شیوع یک
نوع مریضی و آلودگی هوا در شهر کابل ،روزهای پنجشنبه و جمعه
را برای ادارههای دولتی و دانشگاهها رخصتی اعالم کرد .با آنکه
این طرح برای مدت یک سال بود؛ اما تاکنون این دو روز در کابل
رخصت است.
با این که روزهای پنجشنبه و جمعه در کابل رخصت است؛ اما
کشورهای غربی و شماری از نهادها و مؤسسات خارجی روزهای
شنبه و یک شنبه رخصت هستند که این امر باعث مشکالت فروان
برای مردم شده است .با این وضع گفته میشود که عم ًال چهار روز
در کابل غیرقابل استفادهاند.
با تصویب این طرح جدید انتظار میرود که مردم برای انجام
کارهای شان کمتر به روزهای رخصتی بربخورند.

ائتالف مجدد طالبان و القاعده
و تردیدها دربارهی گفتوگوهای صلح
نویسنده :بروس رایدل -او در سال  2006به انستیتوت بروکنگز پیوسته و پیش از آن ،مدت  30سال در سازمان استخبارات مرکزی امریکا کار کرده و در دوران
چهار رییس جمهور اخیر ایاالت متحده مشاور ارشد در امور جنوب آسیا و خاور میانه در شورای امنیت ملی در کاخ سفید بوده است.
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چُ ف بر استقالل!

مال اختر منصور ،رهبر جدید طالبان که خودش را
«امیرالمؤمین» میخواند ،بیعت امیر القاعده ،ایمن
الظواهری ،را پذیرفته و پیام او از مجراهای خبری
طالبان نشر شدهاست .با آنکه طالبان با القاعده همواره
متحد بودهاست ،این اعتراف رهبر طالبان غیرمعمول و
نقض آشکار اصول اساسی برای هر گونه مصالحهی
سیاسیاست.
سایت رسمی طالبان  ،صدای جهاد ،هفتهی گذشته
بیانیهی پذیرفتهشدن بیعت ایمن الظواهری را نشر کرد.
پیام اعالم بیعت رهبر القاعده اوایل این ماه میالدی در
سایت رسمی القاعده نشر شده بود .رهبر طالبان در
پیامش با ستایش از «امیر محترم» مجاهدین القاعده از
آنها میخواهد که جنگشان را علیه امریکا ادامه دهد.
در این پیام ،منصور به هوادارانش میگوید که پس
از  14سال جنگ  ،پیروزی نزدیک است .در این
پیام آمده است که امریکا و «متحدان کافر»ش در
یآبرو ،و مغلوب شده»اند و آخرین
افغانستان «تحقیر ،ب 
سرباز خود را در سال  2016پس از قبول شکست
بیرون خواهد کشید .این پیام نشان میدهد که طالبان
به القاعده اجازه خواهد داد که در افغانستان آزادانه
فعالیت کند .مقر این شبکهی خبری القاعده که از سال
 2002به بعد در پاکستان بود ،اکنون تغییر کرده و در
داخل افغانستان است.
طالبان افغانستان پس حملههای  11سپتامبر ،هیچگاهی
آشکارا گسست خود را از القاعده اعالن نکردند .اما
از همکاری خود با القاعده در طول دههها ،به ندرت
سخن میگفتند .تنها استثنا کشتهشدن اسامه بن الدن
توسط سربازان امریکایی در سال  2011در پاکستان
بود .گروه طالبان از اسامه بن الدن به حیث قهرمان

جهاد افغانستان تمجید کردند .خاموش بودن طالبان
در رابطه به القاعده سبب شده بود که برخی مدافعان
طالبان استدالل کنند که این گروه از القاعده بریدهاند
و آنان فقط رزمندگان ملیگرای پشتون هستند که برای
آزادسازی کشورشان از اشغال خارجیها میجنگند.
بر خالف آن ،القاعده همواره وفاداری خود به طالبان
را اعالم میکردند .طالبان بودند که پیش از  11سپتامبر،
به القاعده در افغانستان پناه دادهبوند .اگر افغانستان
تبدیل به پناهگاه امن برای القاعده نمیشد ،حادثهی
 11سپتامبر هرگز اتفاق نمیافتاد .القاعده به پناهگاه
در افغانستان نیاز داشت .هفتهی گذشته پسر بن الدن،
حمزه ،با نشر نخستین پیام صوتیاش برای القاعده،
وفاداریاش را به طالبان اعالم کرد.
مال محمد عمر ،رهبر قبلی طالبان که در حفاظت
جاسوسان پاکستانی در یک بیمارستان در شهر کراچی
مرد ،تا حد ممکن از رسانهها دوری میجست .نائبان
او در شورای کویته -شورای عالی فرماندهی طالبان در
پاکستان -میدانستند که تبلیغ و اعالن ارتباط دوامدار
آنان با القاعده سبب آزردهشدن خاطر مدیرانشان
در آیاسآی میگردد و طالبان را به حیث یک
گروه منفور جهانی در انزوا نگهدارند .بنابراین ،آنان
ارتباطات خود با القاعده را مخفی نگهداشتند.
اما بخشهای از طالبان افغانستان کمتر احتیاط
میکردند .شبکهی حقانی که بسیار از نزدیک با
آیاسآی فعالیت میکند ،حمایتش از القاعده را
پنهان نکرد .با مرگ مال عمر ،نفوذ حقانیها در درون
طالبان بیشتر شدهاست.
مال منصور از سوی هواداران و حامیان گروه داعش
در افغانستان با چالش روزافزون مواجهاست .آنان ادعا

میکنند که امیرالمؤمنین واقعی خلیفه ابراهیم-ابوبکر
البغدادی -است .با توسل به بیعت الظواهری ،مال
منصور در تالش است تا مشرعیت خود را ثابت کند و
خود را میراثدار اسامه بن الدن ،رهبر قبلی القاعده و
چهرهی شناختهی تمام جهادیها قلمداد کند .احتماال
آیاسآی به این تصمیم رسیدهاست که به دست
آوردن مشروعیت قویتر برای این شاگرد جدیدش ،به
خطر تبلیغات بد از طالبان در غرب میارزد .اما شاید
هیچ کس متوجه آن نشده باشد.
استقبال آشکار مال منصور از الظواهری ،در برابر
آیندهی هرگونه روند مصالحهی سیاسی به حمایت
امریکا در افغانستان عالمت بزرگ سوال میگذارد.
واشنگتن از مدتها بدینسو استدالل کردهاست که
طالبان تنها زمانی میتوانند طرف برای مذاکره شناخته
شوند که القاعده و شبکهی جهانی تروریستی آن را
تقبیح کنند .این پالیسی در زمان هردو رییس جمهور
(بوش و اوباما) از حمایت هردو حزب برخوردار
بودهاست.
گفتوگوهای که بین حکومت افغانستان و طالبان در
اوایل تابستان امسال در پاکستان انجام شد  ،به تعویق
افتادهاست .در این گفتوگوها ایاالت متحده و چین
به حیث ناظر اشتراک داشتند .پس از پذیرفتن مرگ
مال عمر ،رهبر جدید طالبان دور بعدی گفتوگوها را
به تعویق انداخت .اگر گفتوگوهای صلح بار دیگر
آغاز شود ،ایاالت متحده باید به طالبان روشن سازد
که باید تمام روابط و مناسبات خود را با الظواهری و
گروه تروریستی او آشکاا و صریح قطع کند .بهتر آن
است که طالبان مسئول پنداشته شوند و در گرفتار کردن
الظواهری به چنگ عدالت کمک کنند.

استقالل؟ بیا ،داریم
اگر میخواهید معنا و محدودهی استقالل افغانستان را
خوب درک کنید ،باید لیستی از مواردی تهیه کنید که
در آنها گوشهای دولتمردان ما کشیده شدهاند .نه
این که خدای نکرده کسی به بزرگان ما توهین کرده باشد.
منظورم مواردی است که در آنها یکی آمده و با خضوع
و خشوع تمام به فالن دولتمرد ما «گوشزد» کرده که
مثال با ما بِه از این باش که با خلق جهانی .مثال مرحوم شاه
امان الله ،قهرمان استقالل کشور ،آرام در مقر شاهی خود
نشسته و فکر میکند که چه گونه به دهن انگلیس و روسیه
طبله بزند که صدای طبله قشنگتر بیاید .ناگهان به او
خبر میدهند که در بیرون قصر یک حرکت خودجوش
مردمی راه افتاده و درجهی حرارتاش هم آنقدر باالست
که اگر اعلیحضرت زود موتر خود را سوار شده و از راه
قندهار و چمن وارد قلمرو نامستقل هند برطانوی نشود،
بعید نیست در حرارت بلوای آشوبگرانی بسوزد که
انگلیسها اصال خبر ندارند از کجا پیدا شدهاند .این
است که شاه مستقل و قهرمان از خشم مادر به دامن مادر

میگریزد.
البته این ،یعنی تصمیم مستقالنهی اعلیحضرت امان الله
برای ترک کشور ،تنها نمونهی گوشزد دریافت کردن
در تاریخ ما نیست .به برادران انقالبی کمونیست ما هم
میگفتند یک بار تشریف بیاورند به مسکو تا طبیبان
حاذق معاینه شان کنند و ببینند که چرا میزان استقالل
خون شان آنقدر غیر نرمال شده .بیچاره حفیظ الله امین
زیاد مصروف بود و نتوانست به دعوت کشور دوست و
برادر شمالی پاسخ مثبت بدهد ،برایش در همان قصر
خودش خورشت فرستادند .ببرک کارمل که برداشت
بهتری از استقالل داشت ،زود گپ را گرفت و رفت.
بعد ،گونهی دیگری از تمرین استقالل آمد .برادران
مجاهد گفتند ما استقالل صددرصدی میخواهیم .این
طور نمیشود که یک روز به مسکو احضار شویم ،یک
روز به لندن .ما نه شرقی هستیم نه غربی .ما خودمان
هستیم :حکومت اسالمی خالصا فی سبیل الله .به هیچ
کس جز جنرال حمیدگل و سپس خدای متعال جوابگو

هم نیستیم .طالبان که آمدند استقالل وطن را یک قدم
پیشتر بردند و کشور را کامال از زیر یوغ عقل و قانون
و عرف رها کردند .البته جنرال حمیدگل ماند .استقالل
طالبان تا بدانجا رسید که وقتی مالعمر رهبرشان رحلت
کرد ،تا دو سال هیچ کسی نتوانست خبر مرگ او را بر
طالبان تحمیل کند .سرانجام خود طالبان در کمال آزادی
خبر شدند که رهبرشان مدتهاست رحلت کرده.
حکومت پس از طالبان ،یعنی حکومت تکنوکراتان،
آخرین نشانههای وابستهگی را نیز از میان برداشت .حاال
هیچ کشور خارجی ارادهی خود را بر دولتمردان ما
تحمیل نمیکند یعنی تحمیل نمیتواند .خوب ،گاهی
پیش میآید که مثال وزیر خارجهی امریکا تعیین میکند
که چه کسی رییسجمهور ما باشد و چه کسی صدراعظم
ما .ولی این موارد نادر اند .اینمقدارش حق شان هم
هست .بیادبی است که آدم به کشوری که  ۹۰درصد
معاش شهروندان کشور آدم را بدهد ،بگوید در کار ما
دخالت نکن.

از استقالل کشور طی دو روز تجلیل بهعمل آمد .وی علت این کار را
سنگینی خوشحالی ناشی از استقالل دانست و گفت 96 :سال است که
ما استقالل خویش را گرفتهایم 96 .سال قبل جهانیان به ما میگفتند
که اینها به استقالل منیفهمند ،اما بزرگان و حکام مملکت ما به خوبی
ثابت کردند که "جهانیان شوند هرکه در او غش باشد" .اگر از  95سال
گذشته هم بگذریم و همین یکسال آخر را بررسی کنیم ،چهچیزی
خواهیم یافت؟ او سپس در حالیکه از یادش رفته بود چه گفته ،رشوع
کرد به متجید کردن از نیروهای امنیتی کشور .وی گفت این روز در
حقیقت روز سپاسگزاری از نیروهای امنیتی است .این نیروهای امنیتی
است که از جان و زندگی خویش مایه میگذارند تا اوالد وطن خوب
زندگی کنند .باید از این مردم سپاسگزار باشیم و پالن صدسال اول
زندگی ما همین باشد که این سپاسگزاری را نهادینه بسازیم...
در همین حال شامری از مقامات حکومت آنقدر مرصوف قدردانی از
استقالل افغانستان بودند که هیچ منیفهمیدند چه میگویند .یکی از
آنها که کمپل سفید دور پایش پیچیده بود گفت :چندسال قبل مردم
میگفت که با رفنت خارجیها وضعیت امنیتی افغانستان خراب خواهد شد
اما ما پروسهی انتقال را کامل کردیم و شام امروز شاهد وضعیت امنیتی
هستید .امنیت به قدری خوب است که حتی معاون اول ریاست جمهوری
به جنگ طالبان و تروریستان رفته!
وی در بخش دیگری از سخنانش که بعد از یک وقفه تجارتی برگزار شد،
گفت :انتحاری؟ انفجار؟ اینها نشانههای از مخالفت با رسمایهگذاری
خارجی اند و هیچ ربطی به خوبی یا خرابی امنیت افغانستان ندارد .امنیت
خوب است ،لطفاً زیاد برای پاسپورت گرفنت تالش نکنید.
در همین حال چشم وی به امرخیل افتاد که گفته بود جرنال دوستم برای
نسلکشی به شامل کشور رفته .وی فورا ً چشمش را از امرخیل برداشت تا
روند ملی و دموکراتیک تجلیل از استقالل کشور گوسفندبویک نشود .اما
اوی بعدها اذعان منود که حضور او در روز اول جشن مایهی دلرسدی
من از جشن شد و بههمین خاطر هیچسخنی در آن روز نراندم .مجبور
شدم به دور دوم بکشانم ،در روز دوم همه که دیدم حضور دارد ،قسم
خوردم که اینبار پیروز شوم و نگذارم او همچنان برمن غلبه کند و من
به دور بعدی بکشانم .از همینرو مدام تاکید کردم که مردم و دولت باید
سپاسگزاری از نیروهای امنیتی را نهادینه کنند تا این قرش ،به خوبی
علیه تروریستان مبارزه کند.
وی در بخش دیگر از سخنانش گفت نشانههای خوبی در صفوف امنیتی
دیده میشود ،اما با تالشهای مکرر نفهمیدیم که وی منظورش چه
بوده؟ تا اینکه به ما الهام شد که وی گفته جلب و جذب در صفوف اردو
 9فیصد افزایش دارد .اما هرچه تالش کردیم نفهمیدیم که فیصدی ترک
خدمت در صفوف اردو چند است؟ خوب نیست این حرفها را مطرح کنم
اما واقعیت این است که بزرگان ما در دنیای خیالی کیف و حال شان را
میکنند و مردم در دنیای واقعی ،مدام تاوان پس میدهند .مثالً بهطور
د مثال ،ارشف غنی میگوید که امنیت خوب است ،جشن استقالل را
باید با مردم رشیک باشد ،در تاالر ارگ یا محوطهی وزارت دفاع برگزار
میکند .هیچوقتی از حمالت انتحاری هم آسیب نخواهد دید ،اما مردم
که نه جرئت برپایی جشن استقالل را دارد و نه توانایی آنرا ،همچنان
قربانیان دسته اول حمالت انتحاری و انفجاری اند .یا بهطور مثال
دیگر ،از بس استقالل ما واقعی است ،حارضیم دو روز به تجلیل آن
مرصوف شویم ،یک روز کم است .اما جوراب ما چینایی ،آرد خمیر و نان
ما ازبکستانی ،تیل و گاز ما ایرانی ،سوزن ما پاکستانی و قیامق لیلی هم
پاکستانی .البته با این تفاوت که مال مقامات بلندپایه ،از خارج میآیند.
حاال کاری به دنیالی خیالی و زندگی آسودهی مقامات نداریم ،نوش
جان شان! اما یکجای کار و سخنان رییس جمهور اشکال دارد .وی
گفته که سپاسگزاری از نیروهای امنیتی را نهادینه کنیم ،قبول! اما چه
کاری باید با مقاماتی بکنیم که از هر طالبی طالبترند؟ چه کاری به
اسرتاتژیستهای بکنیم که بهجای در نطفه خفهکردن جنگ ،آنرا از
جنوب به شامل یا از رشق به غرب انتقال میدهند؟ چه کاری با وکالی
بکنیم که پایههای دار شان برای اعدام کردن مخالفان طالبان آماده اند؟
چه کاری با مشاورانی بکنیم که ناامنی را بهرتین زمینه برای استحکام
پایههای قدرت قبیلوی میدانند؟ چه کاری باآلخره با رییس جمهور و
رییس اجرایی بکنیم که متام این مقامات و این وکال و مشاورین را
میشناسند و هیچکاری منیتوانند بکنند؟ چه کاری با رییس جمهور و
مقاماتی بکنیم که حمالت انتحاری شاهشهید و اکادمی پولیس در افشار
را مخالفت با رسمایهگذاری خارجی میخوانند نه خرابی اوضاع امنیتی؟
به نظر من هیچکاری شدنی نیست ،اینجا حتی ساختار جامعه سیاسی
است چه رسد به تشکیالت حکومت! به نظر من بسوزیم و بسازیم،
اینگونه بوی سوختگی هم قابل تحمل میشود! یک ُچف بالگردان هم
بر استقالل بفرستید!
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین
سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش ششم

عرفان مهران

افغانستان و پاکستان؛

هرینگ ،همچنین در مطالعات خود ( )1998این
مسئله را دریافت که زنان در چتهای اینترنتی،
سه برابر مردان از شکلهای تایپشدهی لبخند
و خنده استفاده کردهاند ،درحالیکه ،تناسب
جنسیت درمورد گفتوگوهای پرخاشگرانه و
توهینآمیز برعکس بوده است؛ عالوهبراین،
مردان به شکلی فراگیر و شدید در گفتوگوهای
خود ،اشارات سکسی و توهینآمیز بهکار بردهاند.
این یافتهها ،همراستا و همانند با یافتههایی
هستند که نشان میدهند زنان و مردان در
گفتوگوهای غیرهمزمان ،گرایش به استفاده
از شیوههای گفتمانی متفاوت دارند –همسطح و
ترازشده و حمایتگر ،در مقایسه با ستیزهجویانه
و خصمانه .رودینو ( ،)1997نتیجهی یکی از
مطالعات موردی دررابطه با تعامالت اینترنتی
را با با ذکر این نکته که «باوجود عملکردهای
متعدد و متضاد جنسیتی (توسط شرکتکننده در
گفتوگو) ،سیستم جنسیتی به شکلی مضاعف در
روابط اینترنتی نیز زنده و پایدار است» ،ارایه کرد.
در مثالهایی که برای روابط اینترنتی به مدل
زنانه داده شدند ،این گفتوگوهای شامل عبارات
حمایتی ،تقدیر ،شکلهای تایپشده از لبخند
و خنده ،و استفاده از افعال محبت آمیز است؛
درحالیکه در مدل مردانهی این روابط ،آنچه
ردوبدل میشود ،شامل استفاده از توهین،
کفرگویی ،توهین به مقدسات ،ارجاعات سکسی
و افعال خشونت آمیز میشود .اگرچه ذکر این
نکته ضروری است که ما نمیتوانیم بگوییم تمام
زنان و مردان شرکتکننده در چتهای اینترنتی،
از این مدلها استفاده میکنند ،بااینحال ،زمانی
که مورد استفاده قرار میگیرند بدیهی است که
بگوییم توسط یک جنس مشخص استفاده
شدهاند نه دیگری.
برابری ظاهری شرکتکنندگان در گفتوگوهای
اینترنتی ،آنچه در ظاهر بهنظر میآید نیست.
ممکن است در چتهای اینترنتی همزمان،
باتوجه به محدودیت موجود در حافظههای
میانی و زمان تایپ ،تنوع اندکی در طول پیامها
وجود داشته باشد .بیشتر پیامهایی که در زمان
حقیقی (همزمان) فرستاده میشوند ،کوتاه و
بین چهار و دوازده کلمه هستند؛ و این با توجه
به تعداد همسخنها ممکن است متغیر باشد
اما جنسیت شرکتکننده زیاد موثر نیست (در
گفتوگوی دو نفره ،احتمال بیشتری وجود دارد
که افراد پیامهای طوالنی بفرستند تا در چتهای
گروهی) .اتاقهای چت عمومی ،باتوجه به
تناوب پیامهای پستشده ،معموال بیشتر در
تسلط مردان هستند تا زنان (براساس بعضی
تخمینها ،سه مرد دربرابر هر یک زن) ،اما زنانی
که در این گروهها شرکت میکنند ،میزان توجه
بیشازاندازه و نامناسبی که اغلب ماهیت جنسی
دارند دریافت میکنند .رایجترین الگویی که در
تغییر جنسیت (مجازی) وجود دارد ،اینچنین
انعکاس داده میشوند :زنان تمایل به انتخاب
نام مستعار با جنسیت خنثا دارند تا از توجه جنسی
اجتناب کنند ،درحالیکه مردان از نامهایی شبیه
نام دختران استفاده میکنند تا از این طریق جلب
توجه کنند.

چنانکه در پیامهای کامپیوتری غیرهمزمان
بیان شد ،مثالهای پرخاشگری علیه زنان یافت
میشود ،و احتمال اینکه در هر دو نوع این
گفتوگوها ،این پرخاشگریها ماهیت جنسی
داشته باشند وجود دارد .دیبل ( ،)1993یک مورد
نمایشی از «تجاوز» جنسی متنی را در پیامهای
اینترنتی توصیف کرده است و رید (،)1994
حادثهای را ذکر کرده است که وقتی مردی به نام
«بابا» ،در یک گروه اینترنتی تصاویر گرافیکی
از تجاوز جنسی را در در گروه منتشر کرده بود،
مورد حمایت قرار گرفته بود .چنین حوادثی،
نیمهی تاریک گروههای چت تفریحی را آشکار
میکنندکه در آنها ،ناشناسماندن نه تنها
بیشرمی و بیپروایی را پرورش میدهد ،بلکه با
کاهش اعتبار اجتماعی ،این امر را برای کاربران
راحتتر میکند تا در رفتارهای خصومتآمیز و
پرخاشگرانه شرکت کنند .برخی از این موردهای
مزاحمت ،زنانی را که نام مستعار خنثا دارند هدف
قرار میدهند و این مسئله پیشنهاد میکند که
چتکنندگان ،مانند کسانی که از ایمیل استفاده
میکنند ،شناسههای جنسیتی خود را در شیوههای
تعامل خود بروز میدهند و بنابراین ،احتماال تنها
استفاده از اسم مستعار ،برای پوشاندن جنسیت
در گفتوگوهای آنالین کافی نیست.
پس ،موارد موفق و نقطهی عطف در مسئلهی
جنسیت در روابط آنالین که بعضی از نویسندگان
به آن اشاره دارند برای حمایت از این ادعا که
روابط کامپیوتری در جنسیت ساختارشکنی
میکند ،کجا هستند؟ مشاهدات تجربی از
جمیعت زیاد کاربرانی که چتهای همزمان انجام
میدهند ،اشاره میکند که چنین مواردی در
واقع چندان اتفاق نمیافتند .برطبق چنین سال
مشاهده ،چنین نتیجهگیری شده است که تغییر
جنسیت (مجازی) بهگونهای پایدار ،نادر است:
بهدلیل دشواری فراوان در تالش برای اینکه
شخص خود را کسی نشان بدهد که نیست ،اکثر
شرکتکنندگان ،بدون توجه به نام یا توصیفات
شخصیتی که برای خود برمیگزینند ،در واقع
در این تعامالت ،خودشان هستند .هرینگ
( ،)1998در حمایت از این ادعا دریافته است
که  89درصد این رفتارهای جنسیتزده ،مردانگی
و زنانگی را در شیوههای سنتی و حتا متحجرانه
و کلیشهای نمایان میکنند .مثالهایی که در
جابهجایی جنسیت (مجازی) وجود دارد ،کمتر
از نیمی از یازده درصد باقیمانده را تشکیل
میدهند .بنابراین ،جابهجایی جنسیت ،در تئوری
اغلب اتفاق میافتد اما کشفناشده باقیماندنش
بسیار دشوار است .درعمل ،کاربران چتهای
اینترنتی ،مشخصههای جنسیتی خود را بهتکرار
(بهطور میانگین یک بار در هر سه تا چهار خط
متن ،براساس پژوهش هرینگ ( ))1998بروز
میدهند .پس میتوان گفت که هر چه پیامی که
شخص مینویسد طوالنیتر باشد ،بیشتر احتمال
دارد تا جنسیت خود را با تفاوتها و عدم تقارن
جنسیتی آشکار کند .این مسئله تاکید میکند
در چت همزمان نیز ،علی رغم گمنامی و غیاب
نسبی سلسله مراتب با تحمیل قدرتی خارجی،
تفاوتهای جنسیتی حضور دارند.

بحران اعتماد و آیندۀ همکاریهای مشترک
افغانستان و پاکستان ،دو همسایهای است که فضای
بی اعتمادی و اتهام متقابل بر یکدیگر نسبت به حسن
همجواری آن سنگینی میکند .این دو کشور در طی سالها
روابط خود فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است .با
آنکه پاکستان نقش مهمی در مناسبات سیاسی افغانستان
بازی کرده است اما این نقش آفرینی پاکستان عمدتا با نگاه
بیاعتمادی از سوی اکثر دولتهای حاکم درافغانستان به
همراه بوده است .غالبا باور عمومی بر این است که پاکستان
در تالش ایجاد یک دولت دست نشانده خود در افغانستان
میباشد تا از این طریق منافع خود را در این کشور تامین
نموده و در مناسبات سیاسی در افغانستان دست باالیی را
داشته باشد .بازخوانی تاریخ معاصر افغانستان و بررسی
نقش پاکستان تا حدودی این مسئله را روشن میسازد که
آن کشور ال اقل توجه ویژهی به افغانستان داشته و طی نیم
قرن اخیرهمواره به عنوان یکی از بازیگران اصلی بیرونی
در مناسبات سیاسی افغانستان مطرح بوده است .پاکستان
از زمان روی کار آمدن حکومت کمونیستی در افغانستان
به شکل جدیتر وارد عرصه سیاسی افغانستان شد و برای
مقابله با نفوذ کمونیسم ،تالشهای زیادی را به خرچ داد.
این کشور در تالش برای مقابله با نفوذ کمونیسم توانست
توجه بسیاری از کشورهای قدرتمند اسالمی و ایاالت
متحده امریکا را نیز به خود جلب نماید .حمایت از
گروههای مجاهدین در مقابله با ارتش سرخ و دولت وقت
در افغانستان ،پای پاکستان را در مناسبات قدرت و سیاست
در افغانستان باز کرد و این کشور عمالً ابتکار تحوالت
قدرت در افغانستان را به عهده گرفت .پس از آن احزاب

اما با این وصف ،به نظر
میرسد پای این طرح در جایی
دیگری میلنگد .ظاهرا ً مسائل
بزرگتری در روابط میان دو
کشور وجود دارد که تا حل آن،
پاکستان تمایلی برای برقراری
مناسبات اقتصادی بر مبنای
طرح دولت افغانستان ندارد.
مهمترین مسئله در روابط
افغانستان و پاکستان ،مسئله
مرزی میان دو کشور میباشد.
افغانستان تمایلی برای به
رسمیت شناختن خط دیورند
به عنوان مرز دو کشور ندارد
و برای همین هرازگاهی بهاین
مسئله دامن میزند .از نظر
پاکستان ،مسئله مرزی اساساً
قابل گفتوگو نیست و از
اقدامات دولت افغانستان در
جهت حمایت از حرکتهای
ناسیونالیستی در میان
پشتونهای آنطرف مرز و
حمایت از جدایی طلبی بلوچها
به شدت ناخرسند میباشد.

هفتگانه مجاهدین در خاک پاکستان ،بنیاد دولت اسالمی
را گذاشتند و پس از بروز اختالف در دولت مجاهدین،
گروه طالبان از قلمرو پاکستان ظهور کرد و امارت اسالمی
را در افغانستان بنیاد نهاد .پاکستان با متحدین منطقهای خود
عربستان سعودی و امارات متحده عربی ،سه کشوری بودند
که امارت طالبان را به رسمیت شناختند .این کشور ،در
تحکیم پایههای امارت اسالمی طالبان سنگ تمام گذاشت
و تمام حمایتهای الزم را برای این گروه انجام داد .سران
سیاسی و فرماندهان ارتش و استخبارات پاکستان گروه
طالبان را بخشی از خود میپنداشتند و تحکیم پایههای
امارت اسالمی در افغانستان ،در واقع تحقق اهدافی بود
که پاکستان برای تشکیل یک دولت دست نشانده در
افغانستان روی دست داشت.
پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و آغاز جنگ امریکا و
ناتو علیه تروریزم در افغانستان ،پاکستان در شرایط دشواری
قرار گرفت .در این شرایط ،پاکستان مجبور شد با جامعه
جهانی از خود همسویی نشان دهد .پاکستانی که روزگاری
حاکمیت طالبان را به رسمیت شناخته بود و به شکل آشکارا
و علنی از این گروه تروریستی حمایت میکرد ،ناگهان در
کنار جامعه جهانی در جبهه مقابل این گرو ه ایستاد و اعالم
کرد که در عملیات مبارزه با تروریزم به عنوان یک عضوی
از جامعه بین المللی در کنار سایر کشورها نقش فعالی را
ایفا خواهد کرد .این دگردیسی در موضع پاکستان در قبال
طالبان و در مجموع گروههای وابسته به القاعده ،انتظارات
جدیدی را شکل داد و باعث شد تا هم جامعه جهانی و هم
دولت افغانستان مطالبات جدیدی از پاکستان داشته باشند
و خواستار ایفای نقش موثر آن کشور گردند .اما ،پاکستان
طی بیش از یک دهه مبارزه جامعه جهانی علیه تروریزم در
منطقه ،عمالً نقش موثری را ایفا نکرد و بدین اساس اندک
اندک انتقاد از نقش آفرینی آن کشور باال گرفت .این
انتقادها با گذشت هر روز بیشتر شد و به مرور زمان جای
خود را به اتهام متقابل داد و باعث شد فضای بیاعتمادی
در روابط دو کشور مستولی شود .حامد کرزی رییس
جمهور پیشین افغانستان تالشهای گستردهای را به خرچ
داد تا پاکستان را متقاعد سازد دست از حمایت گروههای
تروریستی در خاک خود بردارد و علیه فعالیتهای آنها
اقدام کند ،اما در این کار موفق نشد .پاکستان نه تنها هیچ
اقدامی علیه گروههای تروریستی در خاک خود انجام نداد،
بلکه هراز گاهی تالش نمود دولت کرزی را بیشتر تحت
فشار قرار دهد .طی چند سال گذشته ،پاکستان به شکل
مرتب بخشهایی از خاک افغانستان را در نواحی مرزی
هدف حمالت راکتی قرار داد ،اموال تجارتی افغانستان
را در خاک خود متوقف نمود ،با مهاجرین افغانی رفتار
نادرستی را انجام داد و در نهایت با انجام اقداماتی نظیر
بازداشت و قتل برخی از رهبران طالبان ،آب سردی را روی
تالشهای دولت افغانستان برای انجام گفتوگوهای صلح،
پاشید .این اقدامات ،بحران بیاعتمادی در روابط دو کشور
را مضاعف ساخت .حامد کرزی در واپسین دوران ریاست
جمهوری خود ،پاکستان را به مثابه دشمن اصلی افغانستان
میپنداشت و مایوس از تالشهای چند سالۀ خود برای
جلب حمایت آن کشور ،آمادۀ یک چرخش بنیادین در
سیاست خارجی خود در قبال پاکستان شده بود.
با روی کارآمدن دولت وحدت ملی در افغانستان ،رییس
جمهور غنی در تقالی برقراری رابطه دوستانه با پاکستان
شد .فرض او این بود که در شرایط موجود افغانستان
نمیتواند با امکانات و ظرفیتهای خود از طریق رویارویی
با پاکستان به اهداف خود ،از جمله صلح ،دست یابد.
رویکرد غنی متفاوتتر از کرزی بود .نگاه کرزی بیشتر

سیاسی -امنیتی بود و برای همین در تالش بود از طریق
اعمال فشار از جانب هم پیمانان خارجی خود ،پاکستان
را تحت فشار قرار دهد .اما در نگاه رییس جمهور غنی،
مناسبات اقتصادی اهمیت بیشتر دارد و او در نظر داشت با
طرح تعریف منافع مشترک اقتصادی با پاکستان ،آن کشور
را به حمایت از روند صلح در افغانستان ترغیب کند .برای
همین بود که رییس جمهور غنی در این اقدام خود پای
چین را به مسئله صلح افغانستان کشاند ،زیرا او میداند که با
سرمایه گذاری چین در پاکستان و افغانستان ،امکان تعریف
منافع مشترک اقتصادی برای دو کشور متصور میباشد.
چین اخیرا ً برنامههایی را برای سرمایه گذاری در خاک
پاکستان و هم چنین احیای جاده ابریشم که آن کشور را
از طریق پاکستان و افغانستان به اروپا وصل میکند ،در
دست اجرا دارد .از طرف دیگر تعریف افغانستان به عنوان
کریدور انتقال انرژی از آسیای میانه به چین و جنوب آسیا
به ویژه پاکستان ،رییس جمهور غنی را امیدوار ساخته بود
که بتواند اجماعی را در این زمینه به وجود آورد .از نظر
رییس جمهور غنی ،با رویکرد اقتصادی و تعریف منافع
مشترک اقتصادی میان افغانستان و پاکستان و چین به مثابه
پتانسیل اجرائی آن ،پاکستان متقاعد خواهد شد از روند
صلح در افغانستان حمایت نموده تا زمینه اجرائی شدن
پروژههای اقتصادی مشترک میان سه کشور فراهم شود.
این رویکرد رییس جمهورغنی ،به نظر خیلی زیرکانه بود.
این رویکرد از لحاظ امکان شناسی عملیتر بود و افغانستان
را از موقعیت منفعل کنونی بیرون و در جایگاه یک بازیگر
موثر قرار میداد .از طرف دیگر ،این طرح ضرورت جدی
برای دو کشور دارد .پاکستان در حال حاضر با کمبود
شدید انرژی مواجه میباشد و تامین آن صرفاً از طریق
افغانستان از کشورهای آسیای میانه ممکن میباشد .احیای
جاده ابریشم از لحاظ اقتصادی ،اهمیت فراوانی برای چین،
پاکستان و افغانستان دارد .از طرف دیگر ظرفیتهای
موجود در افغانستان از جمله منابع طبیعی و زراعتی و
بازارهای اشباع ناشده ،چشم انداز رونق اقتصادی در سطح
این منطقه را بیش از پیش روشنتر میسازد .همکاریهای
اقتصادی مشترک میان این سه کشور ،میتوانست اساساً
قطب جدیدی را در حوزه اقتصاد جهانی بازگشایی نماید.
برای همین است که رییس جمهور غنی ،به چین متوسل
شد تا با سرمایه گذاری در پروژههای مشترک در خاک
افغانستان و پاکستان ،فرصتهای بیشتری را برای همکاری
میان دو کشور به وجود آورد.
اما با این وصف ،به نظر میرسد پای این طرح در جایی
دیگری میلنگد .ظاهرا ً مسائل بزرگتری در روابط میان
دو کشور وجود دارد که تا حل آن ،پاکستان تمایلی برای
برقراری مناسبات اقتصادی بر مبنای طرح دولت افغانستان
ندارد .مهمترین مسئله در روابط افغانستان و پاکستان ،مسئله
مرزی میان دو کشور میباشد .افغانستان تمایلی برای به
رسمیت شناختن خط دیورند به عنوان مرز دو کشور ندارد
یزند .از نظر
و برای همین هرازگاهی بهاین مسئله دامن م 
پاکستان ،مسئله مرزی اساساً قابل گفتوگو نیست و از
اقدامات دولت افغانستان در جهت حمایت از حرکتهای
ناسیونالیستی در میان پشتونهای آنطرف مرز و حمایت
از جدایی طلبی بلوچها به شدت ناخرسند میباشد .موج
گستردۀ حمالت انتحاری در کابل و جا به جاییها در
سطوح رهبری طالبان و موضع گیریهای سخت و سفت
آنان نشان میدهد که پاکستان تنها با رویکرد اقتصادی
به روابط خود به افغانستان نظر ندارد ،بلکه چشم انداز
همکاریهای جدید در گرو سلسله مسائلی است که میان
دو کشور حل ناشده باقی مانده است.
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چهارم
جهادیها در حال پیشروی
در بهار  ،2014ویدیویی توسط داعش در اینترنت انتشار یافته بود که در آن ،جهادیان
خارجی –در جایی ،به احتمال زیاد در سوریه ،-برای نشاندادن همبستگی دایمی خود به
جهاد ،پاسپورتهای خود را به آتش میانداختند .این ویدیو که بهصورت حرفهای ساخته
شده بود ،برای کسانی که گمان میکنند جنگ کنونی در سوریه را میتوان متوقف کرد،
تأملبرانگیز است و نشان میدهد که این تنش در منطقهای پهناور ،میان رودخانههای دجله
و ساحل دریای مدیترانه ،درحال تکاندادن کل منطقه است.
از رنگ جلد پاسپورتها میتوان دریافت که بیشتر آنها از شهروندان عربستانسعودی
هستند با پاسپورت سبزرنگ یا از شهروندان اردن با رنگ آبی تیره؛ اگرچه که از دیگر
ملیتها نیز در این جمع زیاد هستند .این افراد ،درحالیکه هرکدام پاسپورتهای خود را
درآورده و در آتش میاندازند ،ایمان خود را ابراز کرده و وعده میدهند که علیه حاکم
کشوری که از آن آمدهاند بجنگند .یک کانادایی ،خطبهای کوتاه به زبان انگلیسی ایراد
میکند و پیش از آنکه به زبان عربی صحبت کند میگوید« :این پیامی به کانادا و تمام
قدرتهای آمریکایی است .ما میآییم و ویرانتان میکنیم» .یک اردنی میگوید« :به حاکم
مستبد اردن میگویم ،ما فرزندان ابومصعب الزرقاوی هستیم (بنیانگذار اردنی القاعده که
در حملهی هوایی آمریکا در سال  ،۲۰۰۶در عراق کشته شد) ،و میآییم تا شما را درهم
بشکنیم» .یک شهروند سعودی و یک مصری و یک چچنی نیز ،به همین شکل ،قصد
آشکار عملیات جهاد در تمام جهان را بیان میکنند .آنچه خطر آنها را بهصورت خاصی
بزرگ میکند ،پایگاه آنان است ،همان سرزمینی که در اختیار دارند و اکنون وسیعتر از تمام
سرزمینهایی است که تاکنون گروههای شبهالقاعده در تصرف خود داشتهاند.
اگر نگاهی به نقشهی خاورمیانه بیندازید ،میبینید که سازمانهای شبهالقاعده ،در منطقهی
پهناوری که از ایالت دیاله در شمال بغداد ،تا ایالت االذقیه در ساحل مدیترانهای سوریه
امتداد دارد ،به یک نیروی مرگبار تبدیل شدهاند .تمام درهی فرات ،یعنی از غرب عراق
و شرق سوریه تا مرکز ترکیه ،امروز تحت تسلط داعش یا جبههی النصره است .جبههی
النصره ،نمایندهی رسمی القاعده ،یا آنگونه که مقامات آمریکایی آن را نام نهادند،
القاعدهی «مرکزی» مستقر در پاکستان است .گروههای شبهالقاعده در غرب و شمال عراق
و شمال و شرق سوریه ،امروزه منطقهای به بزرگی بریتانیا یا میشیگان را تحت کنترل دارند ،و
منطقهای که در آن عملیات میکنند ،از این بزرگتر است.
مرز عراق و سوریه ،در حد وسیعی ،دیگر از بین رفته است .بااینحال ،میتوان وضعیت این
دو کشور را جداگانه بررسی کرد .نخست عراق؛ اینجا تقریبا تمام مناطق سنینشین یا کامال
به دست داعش افتاده است یا بخشی از آن توسط این گروه کنترل میشود .داعش ،پیش
از اینکه موصل و تکریت را تصرف کند ،حدود شش هزار جنگجو داشت اما اکنون این
صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

رقم چندین برابر شده است .این گروه ،اساسا به دلیل پیروزیهای خارقالعادهاش ،پرستیژ و
جذبهی زیادی در میان مردان جوان سنی به دست آورده است .خو ِد نام آن (دولت اسالمی
عراق و شام= داعش) ،نیت آن را نشان میدهد :ایجاد یک دولت اسالمی در عراق و «شام»
یا سوریهی کبری .داعش ،با هیچکسی برنامهای برای تقسیم قدرت ندارد .داعش ،با رهبری
ابوبکر البغدادی از سال  2010تاکنون ،ثابت کرده است که بسیار بیشتر از القاعدهی مرکزی
که توسط ایمن الظواهری در پاکستان رهبری میشود ،خشن و فرقهای است.
ابوبکر البغدادی ،در تابستان  ،2010از پشت سایهها ظاهر شد و پس از مرگ رهبر قبلی
القاعدهی عراق در اثر حملهی نیروهای آمریکایی و عراقی ،رهبر این گروه شد .از آنجا
که قیام سنیها در عراق ،که القاعدهی عراق نقش رهبری آن را داشت ،درحال سقوط بود،
این گروه نیز بخت کمی داشت .اما القاعدهی عراق با شروع قیام سنیها در سال  2011در
سوریه ،و بهخصوص در سه سال پس از آن ،در پی یکسری عملیاتهای برنامهریزیشده
در عراق و سوریه ،دوباره زنده شد .اینکه البغدادی تا چه میزان در استراتژیهای نظامی و
تاکتیکهای القاعدهی عراق که بعدها به داعش تبدیل شد نقش داشته است ،نامشخص
است :گفته میشود فرماندهان اطالعاتی و ارتش پیشین عراق از دورهی صدام حسین ،نقش
حیاتی در آن داشتهاند ،اما اکنون بهصورت کامل تحت رهبری البغدادی قرار دارند.
جزئیات شخصیت البغدادی ،بستگی به این دارد که منبع ارایهدهندهی آن ،داعش است
یا سرویس اطالعاتی آمریکا یا عراق .اما تصویر کلی ،در حد قانعکنندهای روشن است.
او در  ،1971در سامرا ،شهری عموما سنینشین در شمال بغداد به دنیا آمده و تحصیالت
خوبی داشته است .او با درجههای تحصیلی در در مطالعات اسالمی که شامل شعر ،تاریخ و
شجرهشناسی نیز میشود ،از دانشگاه اسالمی بغداد فارغ شده است .عکسی از البغدادی در
زمانی که در در کمپ بوکا در جنوب عراق زندانی آمریکاییها بوده است ،او را یک مرد
متوسط عراقی با موهای سیاه و چشمان قهوهای ،با سن اواسط بیست سالگی نشان میدهد.
گفته میشود نام واقعی او عواد ابراهیم علی البدری السامرایی است .در زمان صدام ،او
احتماال یک جنگجوی اسالمگرا بوده است .گفته میشود او در ایالت دیاله ،واعظ بوده و
بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در  ،2003گروه مسلحی را در شمال بغداد در اختیار داشته
است .گروههای شورشی ،انگیزههایی قوی دارند تا درمورد ساختار فرماندهی و رهبری خود
اطالعاتی نادرست بدهند ،بااینحال به نظر میرسد البغدادی سالهای  2005تا  ،2009اسیر
آمریکاییها بوده است.
زمانی که او رهبری را به دست گرفت ،القاعدهی عراق بهصورت چشمگیری سازمانیافته
شد و حتا گزارش سالیانهی فعالیتهایش در هر ایالت را عرضه میکرد .باتوجه به سرنوشت
رهبران پیشین القاعدهی عراق ،البغدادی بینهایت بر محرمانهبودن پافشاری میکرد ،تا
عدهی کمی از محل او اقامت داشته باشند .زندانیان القاعدهی عراق ،میگویند یا هرگز او را
ندیدهاند یا اگر دیدهاند ماسک به صورت داشته است.

چند روز پیش انفجاری در پایتخت ،خون همهگان
را به جوش آورد .یکباره موجی به راه افتاد و عدهیی
دعوت تحریم کاالهای پاکستانی در دادند و کثیری
از مردم به این دعوت لبیک گفتند .همه جا سخن این
بود که محصوالت پاکستانی نخریم و از این طریق
به اقتصاد آن کشور ضربه بزنیم .البته از همان ابتدا
معلوم بود که آن دعوت و آن واکنش موقتی بودند و
به سرعت محو میشدند .فارغ از بیپایه بودن چنان
حرکتی از نظر اقتصادی ،از نظر اجتماعی و سیاسی
هم حاال دیگر کامال روشن شده که ما هر بار در
اوج احساسات چیزی میگوییم و فردا فراموشاش
میکنیم.
اما آنچه همزمان با انفجار در منطقهی شاه شهید
جریان داشت و بیشتر آشکار میکرد که در الیههای
زیرین سیاست دولت چه میگذرد ،قضیهی فاریاب
بود .از روزی که جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون
اول رییس جمهور ،به فاریاب رفت تا حملهی طالبان
را دفع کند و آنان را از فاریاب بیرون براند ،عدهیی
از حامیان اصلی رییسجمهور در نهادهای دولتی
و غیردولتی شروع کردند به شایعه پراکنی در مورد
معاون اول .محور اصلی این شایعات این بود که
جنرال دوستم به فاریاب رفته تا نسل پشتونهای آنجا
را براندازد.
حاال که معلوم شده چنان شایعهیی حتا یک درصد هم
واقعیت نداشته ،آیا وقت آن نیست که دولت با کسانی
که با امنیت و آرامش کامل به پخش آن شایعهی
ویرانگر دست زدند ،برخورد کند؟ آیا خطر این افراد
برای امنیت ملی کشور کمتر از انتحاریهایی است
که خود را در چهارراهی منفجر میکنند؟
اگر در دولت افغانستان هیچ ارادهیی برای مقابله با
نفوذ پاکستان و آی اس آی وجود دارد ،اولین گام برای
چنین مقابلهیی برخورد با کارگزاران داخلی و افغان
آن کشور است.
اما تقریبا با اطمینان صد در صدی میتوان گفت که
دولت افغانستان ،با این ترکیبی که اکنون دارد ،هرگز
علیه کارگزاران داخلی آی اس آی اقدامی نخواهد
کرد .فریاد تحریم کاالی پاکستانی فریاد مفت و
بیحاصلی است .کار باید از تحریم آدم شروع
شود:آدمهایی که در درون دولتاند و دسترسی به
اطالعات دولت دارند و در واقع نور چشم دولتاند،
اما وظیفهی اصلی شان خدمت به سیاستهای
پاکستان است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Asar Hakimi
پیش از وقوع اعرتاض جدی مردم لطفا روند توزیع
رسمی شناسنامهی الکرتونیکی را مطابق قانون آغاز
کنید!
-----------------------همه مردم منتظر اند که حکومت وحدت ملی بی
آن که به هیاهوی یون ،امرخیل و چند بیامر دیگر توجه کند باید ،روند توزیع
شناسنامهی الکرتونیکی را مطابق قانون ثبت احوال نفوس و فیصلهی شورای
وزیران ،هرچه زود آغاز کند و نگذارد افراد معلوم الحال که خیانت بزرگی را به
روند مردمی انتخابات انجام دادند سبب ایجاد اخالل در این روند ملی شوند،
در غیر آن باج دادن دولت به این افراد نتنها که پایههای بی ثبات دولت وحدت
ملی را خواهد لرزاند ،تنش جدی را در بین مردم ایجاد میکند؛ آنگاه جمع
کردنش آسان نخواهد بود.
تا هنوز ما چیزهای زیادی را که از ما نیست اما به خاطر مصلحت و همدیگر
پذیری قبول کردهایم ،اگر باج دادنها ادامه یابد آنگاه هیچ مصلحتی برای ما
قابل قبول نخواهد بود.
این چیزها از نام کشور رشوع تا واحد پول ،رسود کشور و بسیار چیزها را در بر
میگیرد.
لطفا جلو متامیت خواهی فاشیستان تان را بگیرید ،ورنه این ماجرا پایان خوشی
نخواهد داشت.
خالصهی مطلب افغان به عنوان هویت ملی برای ما قابل قبول نیست یک کالم.


Abdullah Watandar
دشمنان اصلی امان الله خان و افکارش
یک تعداد زیادی از آدمها ،یاد امان الله را گرامی
میدارند ،اما رصفا به خاطر تعلق قومیاش .عمل ،گفتار
و شیو ِه زندگی این آدمها به روشنی نشان میدهد که با
افکار امان الله و آنچه او میخواست ،بیگانه هستند و
یا مخالف .رقص و پایکوبی کردن به یاد امان الله خان و افتخار کردن به نشانههای
قبیلوی در مراسم یادبود از او آن هم در جاهایی که هنوز زن ،حق بیرون رفنت از
خانه را ندارد ،واقعا حیرتآور است.
تعداد دیگری هم به دلیل تعلق قومی امان الله خان ،تکریم او از سوی قومگرایان
تندرو ،و یکی دو کار منفیاش ،او را رسزنش و توبیخ میکنند ،خواستها و
کارهای مهم و انسانیاش را نادیده میگیرند ،و در مواردی با بی انصافی بی نظیر،
حتا یک فاشیست صدایش میکنند.
این دوست داشنتها و نفرت ورزیدنها ،کمتر کاری به امان الله خان ،افکار و
کارهایش دارد ،و بیشرت تنشها و گرایشهای قومی فعلی در جامع ِه افغانستان
را بازگو میکند .به نظر من ،چهر ِه امان الله ،بیشرت از آن که از سوی مخالفین
قومگرای او و تبلیغات نه چندان معترب شان ،آسیب ببیند ،از سوی دوستداران
قبیلوی و باورمند به ارزشهای قبیلوی امان الله خان ،آسیب میبیند ،و وارونه
معرفی میشود .هامن طور که نیروهای پای بند به ارزشهای قبیلوی ،نقش اساسی
را در شکست دادن امان الله خان داشتند ،اینک هم این نیروها نقش اصلی را در
معرفی کردن یک چهر ِه وارونه از امان الله خان دارند ،و نگاه منفی نسبت به امان
الله را در میان دیگران ،تقویت میکنند.


 ahmani Abdul Rahman
R
از كرثتگرايي تا رسكوبگري
--------ييك از نام مستعار "هوشنگ سامانيان" مينويسد
و تا ميتواند به ديگران فحش و دشنام ميدهد و
ييك هم كه گذشتهي "جامعهي اشرتايك" داشته و
به "كرثتگرايي" باورمند است ،ميآيد و پاي نوشتهي يك "استعاره نويس" به
جرياين كه اين روزها به مناد "عدالت خواهي" و "برابري" مبدل ميشود ،اتهام
ميبندد .من جناب كوهستاين را سخت احرتام دارم ،اما واقع ًا منيدانستم ييك
از خوانندهگان رسسپردهي يك "مستعار" نوييس است كه نه خود را ميشناسد و
ديگران را .من واقع ًا منيدانستم "صداي عدالت" خواهي و دادخواهي ما براي
مردمي كه در تارييك "هويت" از ساليان دراز نگه داشته شده اند ،اينهمه مايهي
نگراين جناب كوهستاين را فراهم آورد.
هيچ باورم منيشود كه آقاي كوهستاين وجود "هزارههاي سني" را انكار كند.
كيسكه سابقهي استخبارايت دارد بايد بيشرت از همهگان بافتهاي قومي و مذهبي
مردم را بداند ،اگرنه ،به اجراي وظيفهاش بايد شك كرد .باورم منيشود كه
جاويد كوهستاين بيايد و "هويت خواهي" هزارههاي سني را پروژهي كه از سوي
كشورهاي خارجي حاميت ميشود ،تلقي كند و آن را حركتي "تاجيك ستيز"
بداند .مگر خواسنت "هويت" و از آدرس هويت خواسنت "حق" نفي ديگران
تلقي ميشود؟ مگر بدون پذيرفت "اقليتهاي قومي" ميتوانيم به سوي ملت-
دولت شدن گام برداريم؟ مگر انكار "هويت" هزارههاي سني مخالفت شديد با
آيهي رشيف" ،وجعلناكم شعوبا و قبايل لتعارفو" نيست؟ وقتي شوراي امياقها،
تاجيكها ،بلوچها و پشهييها ميتوانند به صورت قانوين در اين كشور فعاليت
كنند ،چرا با شوراي هزارههاي سني اين همه ستيز؟

عن وان ،مه مترین بخش منت تبلیغاتی است.
الربت السک ر ،پدر تبلیغات مدرن م یگوید:
«عن وان ۹۰ ،درصد تاثیر یک آگهی محسوب
م یشود».
نگارش عن وان یک علم است .به قول
جان کاپلز ،عن وان شام باعث موفقیت یا
شکس تتان م یشود ،در واقع اگر  ۱۰ساعت
زمان ب رای تهی ه یک آگهی تبلیغاتی داشته
باشید ۹ ،ساعت آن را رصف ط راحی تیرت یا
عن وان مناسب کنید.
تفاوتهای بزرگی در اثرگذاری عناوین
تبلیغاتی مختلف وجود دارد .یک عن وان
م یت واند توجه  ۱۵درصد خ وانندگان را به
خود جلب کند و عن وان دیگری ۲۵ ،تا ۳۰
درصد و حتا  ۵۰درصد یا بیش رت.
ع وامل زیادی در تاثیر عن وان شام نقش دارد:
تعداد واژهها ،تعداد سطرها ،اندازه حروف و
استفاده از بازی با کلامت .یک عن وان موفق
باید توجه مشرتی احتاملی را جلب کند ،در
او عالق های ب رانگیزد و در نهایت او را وادار
به خرید کند.
 ۱۷مدل عن وان تبلیغاتی
 .1ف راموش نکنید عن وان تبلیغ شام باید به
شکلی باشد که جاذب های ب رای مخاطب
دربرداشته باشد و او را به جس توجوی
اطالعات بیش رت ،مشاهده ادامه تبلیغ یا
خ واندن بقی ه تبلیغ شام در بروشور ترغیب
کند.
 .2عن وان تبلیغ خود را به شکلی ط راحی
کنید که گویی تنها با یک مخاطب رسوکار
دارید؛ حتا اگر بدانید در آن لحظه بیست
میلیون نفر پیام شام را دریافت م یکنند.
به طور مستقیم با ت کتک مخاطبان خود
حرف ب زنید.
«اگر کارمند فروش هستید ،کتاب فروش
موفق م یت واند به شام کمک کند».
 .3عن وان تبلیغ خود را با سبک اخبار ط راحی
کنید ،به ویژه در مورد تبلیغات در مجل هها و
روزنام هها .چون ذهن مخاطب هنگام م راجعه
به رسانه در جس توجوی خرب است.
«کتاب شکسنت مرزهای فروش نایاب شد!»
 .4از واژههایی استفاده کنید که ب رای
مخاطبان جذاب باشد و توجه بیشرت آنان
را به عن وان آگهی ترغیب منایند .واژههایی
نظیر «جدید»« ،با معرفی» و یا «به بازار آمد»
 .5در عن وان تبلیغ از تاریخ استفاده کنید.
استفاده از تاریخ یا روز مشخص ،توجه
مخاطبان را به پیام بیشرت جلب م یکند.
 .6اگر قیمت محصول ،مناسب است و در
مقایسه با رقبا مزیتی محسوب م یشود ،آن
را در عن وان تبلیغ ذکر کنید .توجه داشته
باشید که این قیمت لزوما نباید پایی نتر از
قیمت رقبا باشد ،بلکه م یت واند ه مرده با
محصوالت رقبا باشد .ذکر قیمت محصول،
ناخودآگاه توجه بیننده را جلب م یکند.
 .7یکی دیگر از ایدههای جالب و قاب لتوجه

در ط راحی عن وان تبلیغ این است که طرح
سادهای از پرداخت قیمت محصول را به
مشرتیان معرفی کنید .مردم دوست دارند
بدانند هزین های که در قبال محص ولی
پرداخت م یکنند ،در ب رابر منافع محصول
گ ران نخ واهد بود.
 .8در عن وان تبلیغ ،مزیتی اضافی و منح رصبه
فرد را به مشرتیان معرفی کنید و خدمات
رایگان یا محص ولی را در قالب عن وان تبلیغ
پیش روی خریداران ق رار دهید.
 .9گاه ب رای مخاطبان ،خ واندن یک داستان
کوچک در زمینه کارایی محصول بیش از
هر چیزی لذتبخش و جالب است.
 .10استفاده از واژگان پرسشی نظیر «چگ ونه»،
«چ را» و «کدامیک» م یت واند در تاثیرگذاری
عن وان یا پیام تبلیغ نقش داشته باشد.
مثال :چگ ونه با یادگیری «بازاریابی با
اینستاگ رام» فروش سایت را اف زایش دهیم؟
 .11عن وان آگهی تبلیغاتی را با یک توصیه
آغاز کنید.
«توصیه ب رای اف رادی که تا به حال چند
ط راح سایت عوض کردند اما هنوز نت وانستند
سایت دلخ واهشان را راهاندازی کنند».
 .12از نگارش خاطره ب رای ط راحی عن وان
تبلیغاتی استفاده کنید.
«هی چوقت فکر من یکردم منی که هی چچیز
از ب رنامه نویسی من یدانم روزی بت وانم خودم
یک سایت حرف های ط راحی کنم»
 .13عن وان تبلیغ را در قالب طرح پرسش و
گزین ههای مناسب ب رای پاسخ به آن و به
عبارت دیگ ر ،در قالب آزمون ارائه کنید.
«به نظر شام کدام یک از روشهای زیر
فروش وبسایت را اف زایش م یدهد؟»
الف.اف زایش رتبه وبسایت
ب.بازاریابی در شبک ههای اجتامعی
ج.بهبود ف رایند خرید سایت
 .14اگر هدف شام از تبلیغ بیشرت ب رندسازی
است ذکر نام و ب رند محصول در ابتدای عن وان
آگهی بسیار بر مخاطبان تاثیر م یگذارد.
ف راموش نکنید که این روش ،موثرترین راه
تاثیرگذاری بر مخاطبان و ترغیب آنان به
جس توجوی بیشرت دربارهی محصول شام
نیست؛ به ویژه اگر محص ولی جدید با ب رندی
نوپا وارد بازار کرده باشید.
 .15مردم هم واره خ واهان خرید محصوالتی
هستند که به آسانی مورد استفاده ق رار گیرد،
مرصف انرژی کمی داشته باشد و جایگاه
اجتامعی آنان را تقویت کند.
مرصفکنندگان اتومبیل من یخ رند ،آنها
رسعت ،امنیت یا جایگاه اجتامعی را
م یخ رند .ت ولیدکنندگان ل وازم آرایشی،
کرمهای حاوی آب و چ ربی را من یفروشند،
آنان زیبایی و ج وانی را م یفروشند.
بعضی از تبلیغات وعده منافع متعددی
را م یدهند -اغلب بیش از سه وعده و این
اشتباه است .شام ذهن خ واننده را با وعده
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منافع بسیار رسگردان م یکنید .آگه یهایی
که بهرتین نتیجه را کسب م یکنند ،متام
انرژی خود را بر وعدهای خاص متمرکز
م یسازند.
 .16مردم شیفت ه تبلیغاتی هستند که به آنان
انجام کاری را آموزش م یدهد.
چگ ونه وزنتان را کاهش دهید
چگ ونه دوستان خ وبی بیابید
چگ ونه ثروتمند شوید
مردم خ واندن پیامهایی را که حاوی اطالعات
مفیدند ،ترجیح م یدهند .دیوید اگیلویِ
افسان های م یگوید که پیامهای علمی معموال
 ۷۰درصد بیشرت از آگه یهایی که فاقد آنها
هستند ،خ واننده دارند.
پژوهش موسس هی باک/الربت/بِکر نشان
م یدهد که مردم وقتی حق انتخاب در
خ واندن ان واع مختلف پیام را دارند ،آنهایی را
که دارای اطالعات مفیدند ترجیح م یدهند.
عن وانهایی که کنجکاوی را برم یانگی زند،
نتیج ههایی خوب کسب م یکنند.
 .17مردم به سمت پدیدههای جدید جلب
شده و معموال به هر پدیدهی غیر معمول
عالق همندند .آنها با پدیدههای تازه احساس
رسزندگی م یکنند و این تاثیری فوری و
وسوس هکننده دارد .این شیفتگی ناشی از
عقیدهای نادرست ،اما بسیار ریش هدار است
که هر چیز تازهای بهرت از کهنه است .پودر
شوینده «تاید» از زمان معرف یاش ۵۵ ،مرتبه
تغییر کرده است.
روشهای تازهای ب رای استفاده از محصولتان
بیابید تا می زان فروش را باال بربید .اعالم
یک محصول یا خدمات جدید م یت واند
شامل اطالعات جدید ،فکر جدید ،فرمول
جدید ،بست هبندی جدید ،رنگ جدید،
طعم جدید ،تکن ولوژی جدید ،بهین هسازی
محصول قدیمی ،روش جدید ب رای استفاده
از محصول و … باشد.
اگر خ واننده یا بیننده تبلیغ شام با دیدن
عن وان آگهی تبلیغاتی ،لحظ های درنگ کرد
و در جس توجوی اطالعات بیشرت برآمد،
یا به عبارت دیگ ر ،به ادام ه آگهی توجه
کرد ،شام در ط راحی عن وان آگهی موفق
بودهاید؛ اما اگر ای نطور نشد و مخاطب
کامال ب یتفاوت از کنار تبلیغ گذشت ،هزینه
رسمای هگذاری در زمینه تهیه آگهی تبلیغاتی
شام به احتامل زیاد به هدر رفته است و تاثیر
ک متری بر مشرتیان هدف باقی م یگذارد.
ف راموش نکنید نخستین گره میان شام و
مخاطبان ،عن وان یا عبارت رسآغاز آگهی
تبلیغاتی است .نه فقط واژگان این عبارت
مهم است ،بلکه سبک و شیوه بیان آن با
مخاطبان نیز تاثیر زیادی دارد .هی چوقت
از عناوین خست هکننده ب رای مخاطبان در
ط راحی عن وان تبلیغاتی استفاده نکنید .هرگز
با کپ یکردن از عناوین سایر ب رندها ،عبارتی
را رسهم نکنید.
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فان خال:
منچستر هنوز  10روز دیگر زمان دارد

رسمربی هلندی منچسرتیونایتد یک بار دیگر
تاکید کرد که ب رای خرید و فروش بازیکن،
هنوز  10روز دیگر زمان باقی است و در
یونایتد عجل های در این زمینه وجود ندارد.
منچسرتیونایتد تاکنون  4بازیکن خوب و
ارزشمند جذب کرده اما در به خدمت گرفنت
ستارگانی چون راموس ،اوتامندی ،مولر و
پدرو نیز ناکام مانده است .یونایتد فصل را
با دو پیروزی یک گوله بر تاتنهام و استون
ویال آغاز کرده و امروز نیز باید در الدت رافورد
به مصاف نیوکاسل برود.
فان خال که در نشست خربی این بازی رشکت
کرده بود ،در مورد ورودی و خروج یهای
احتاملی شیاطین رسخ گفت :من  28بازیکن
در اختیار دارم و هنوز  10روز دیگر به پایان

مهلت نقل و انتقاالت زمان باقی است .هیچ
عجل های هم نداریم و خواهید دید که چه
بازیکنانی از جمع ما جدا و یا به ما اضافه
خواهند شد.
فان خال در مورد ناکامی یونایتد در خرید
پدرو گفت :پدرو بازیکن مناسبی ب رای ما
بود اما به هر دلیلی او به چلسی رفت .فکر
منی کنم مشکل خاصی ب رای ما پیش بیاید و
فصل گذشته هم عملکرد ما در فاز تهاجمی
خوب بود.
رسمربی یونایتد در مورد رشایط شواین
اشتایگر نیز گفت :گذشت زمان نشان
خواهد داد که او به ترکیب اصلی راه خواهد
یافت یا خیر .باید کمی در این زمینه صرب
کنیم.

دل پیرو :تغییرات
یووه شجاعانه بوده است
آلساندرو دل پی هرو ،اسطوره یوونتوس به متجید از تیمش
پرداخت و گفت که آنها در این تابستان ،شجاع بوده اند.
کارلوس ت هوز ،آندره آ پیرلو و آرتورو ویدال در طول تابستان از
یوونتوس جدا شده اند و به جای آنها ماریو مانژوکیچ ،دیباال،
خدی را و زازا به جمع سپید و مشکی پوشان اضافه شده اند.
دل پیرو که سال  2012از یووه جدا شد ،به متجید از شجاعت
باشگاهش در نقل و انتقاالت پرداخت.
او گفت :به نظر من تغیی رات یووه شجاعانه بوده است.
تیم تغیی رات زیادی کرده است ولی با دقت این تغیی رات
انجام شده است .شاید کمی طول بکشد که هست هی تیم
جایگزین شود ولی آلگری ایدههای خوبی ب رای آینده یووه
دارد .فکر م یکنم خیلی خوب است که یووه با هوش دچار
تغیی رات شده و بازیکنان خوبی خریده است .هر بازیکنی
که خریداری شده کارآمد خواهد بود و هیچ پولی هدر نرفته
است.


بیل ،بازیکنی که منیونایتد
با او تغییر شکل میدهد



پدرو:
به خاطر مورینیو به چلسی آمدم
پدرو رودریگز ،مهاجم جدید چلسی ،تایید
کرد که حضور ژوزه مورینیو در این باشگاه،
یکی از عوامل پیوستنش به آب یهای لندن
بوده است .
این ملی پوش اسپانیایی با انتقالی 30
میلیون یورویی از بارسا به چلسی پیوست؛
در حالی که گفته م یشد او در آستانه
انتقال به منچسرتیونایتد ق رار دارد .
او که در دوران  7ساله حضورش در بارسا
به  20جام مختلف دست پیدا کرد،
امیدوار است در استمفوردبریج هم به
موفقی تهای بیشرتی برسد .
او به خربنگاران گفت :بودن در ای نجا
فوقالعاده است .مورینیو یکی از دالیل
اصلی پیوسنت من به چلسی بود .او چند
بار با من تلفنی صحبت کرد و گفت که به
من نیاز دارد تا تیم را تقویت کند .
او هر جا بوده به جام رسیده و من
ب یص ربانه منتظر کار کردن زیر نظر او
هستم و امیدوارم به جامهای بیشرتی

برسیم .
با فابرگاس هم صحبت کردم .ما دوستان
خیلی خوبی هستیم .م یدانستم که ای نجا
احساس در خانه بودن را خواهم کرد و این
یکی از دالیلی بود که تصمیم گرفتم به
چلسی بیایم .
سسک بازیکن فوقالعادهای است .او دید
درخشانی دارد و به خوبی با سایر بازیکنان
هجومی ارتباط برق رار م یکند .م یدانم که
در کنار هم خیلی خوب کار خواهیم کرد
و ب یص ربانه منتظر بازی کردن در کنار او
هستم .
من در تیم ملی در کنار آزپلیکوئتا و دیگو
کاستا هم بازی کردم؛ بناب راین از بودن در
ای نجا خیلی احساس راحتی م یکنم .
هرکاری الزم باشد ب رای قهرمانی تیم
م یکنم .به بارسا کمک کردم تا به جامهای
مختلفی برسد و م یخواهم همین کار را
ب رای چلسی هم بکنم زی را در نهایت ما
ب رای رسیدن به قهرمانی ای نجا هستیم .



چلسی؛
مشتری دست به نقد و خوب بارسلونا

باشگاه چلسی از سال  1998تاکنون 9 ،بازیکن
بارسلونا را با قیمت هایی خوب به خدمت
گرفته است.
پن جشنبه هفته گذشته ،پدرو با رقم  27بعالوه
 3میلیون یورو( بسته به عم لکرد این بازیکن)
از بارسلونا راهی چلسی شد تا به فابرگاس،
ه متیمی سابق خود در بارسلونا اضافه شود.
او پس از فیگو ،سانچس و فابرگاس و در کنار
یحیی توره ،چهارمین بازیکنی است که به
بارسلونا سود خوبی رسانده است .سال گذشته
نیز چلسی فابرگاس را با رقم  3 + 33میلیون
یورو از بارسا به خدمت گرفته بود .در واقع
پدرو نهمین بازیکنی است که مستقیام از
بارسلونا به چلسی پیوسته است.
اولین بار این آلربت فرر بود که سال 1998
با رقم  3 .3میلیون یورو راهی استمفورد
بریج شد و در مدت زمان حضورش در این
ورزشگاه ،ب رای چلسی بازیهای خوبی به

منایش گذاشت .سال  2000نیز وینستون بوگارد
هلندی به عنوان بازیکن آزاد از بارسا به
چلسی پیوست.
سال  ،2001بودوین زندن و امانوئل پتی،
دو بازیکن دیگری از بارسلونا بودند که
با رق مهای  11و  12میلیون یورو به چلسی
پیوستند.
سال  ،2007بلتی با  5 .5میلیون یورو نوکمپ را
به مقصد استمفورد بریج ترک کرد .ه مچنین
یک سال بعد یعنی سال  ،2008دکو دیگر
بازیکنی از بارسلونا بود که با  10میلیون یورو
پی راهن آبی و اناری را با پی راهن آبی عوض
کرد .سال  2010نیز اوریول رومئو از بارسلونا
راهی چلسی شد.
در مجموع چلسی تاکنون  8 .109میلیون یورو
ب رای خرید بازیکن به بارسلونا پرداخت کرده
و در صورت عم لکرد موفق پدرو ،این رقم به
 8 .112میلیون یورو نیز خواهد رسید.

یک نرشیه انگلیسی اعالم کرد که منچسرتیونایتد ب رای
بازگشت به جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر ه مچنان به
دنبال جذب بال ولزی سفیدپوشان مادریدی امید دارد.
لوئیس فان خال که فصل گذشته  145.5میلیون پوند رصف
خرید بازیکنان جدید کرد ،در این فصل هم تاکنون ب رای
به خدمت گرفنت بازیکنانی نظیر متئو دارمیان ،باستین
شوای ناشتایگر ،مورگان اشنایدرلین ،رسخیو رومرو و ممفیس
دپای مجموع اً  77.1میلیون پوند خرج کرده است و به نظر
هم من یرسد که کارش در فصل نق لوانتقاالت تابستانی 2015
به همی نجا ختم شود.
نرشیه «دیلی میل» انگلیس اعالم کرد که لوئیس فان خال
ه مچنان چشم به جذب گرت بیل از رئال مادرید دارد و بر
این باور است که ستاره پیشین تاتنهام هامن کسی است
که م یتواند باعث تغییر شکل منچسرتیونایتد و بازگشتش
به جمع مدعیان قهرمانی لیگ برتر شود .رسمربی هلندی
شیاطین رسخ معتقد است بال ولزی سفیدپوشان مادریدی
هم بدش من یآید به اولدت رافورد نقل مکان کند و چند هفته
پیش هم به دوستانش گفته بود که بیل در چندین مقطع
م یتوانسته ب رای جدایی از رئال متقاعد شود .او در تور
پی شفصل هم گفته بود که م نیونایتد نیاز به بازیکن خالقی
دارد و این بازیکن از نظر او گرت بیل است.
در ادامه این گزارش خاطر نشان شده است :در حالی که گفته
م یشد پدرو رودریگز را باید منچسرتیونایتدی دانست ،مهاجم
اسپانیایی بارسلونا پوشیدن پی راهن آبی چلسی را به پی راهن
رسخ منچسرت ترجیح داد .با این حال شیاطین رسخ از این
شکست در بازار نق لوانتقاالت ناامید نیستند و اِد وودوارد،
مدیر اج رایی منچسرتیونایتد که ب رای مذاکره با بارسلونا بر
رس پدرو راهی کاتالونیا شده بود عنوان کرده که منچسرت
دس تبردار نیست و در فرصت باق یمانده نق لوانتقاالت
تابستانی بازیکن بزرگ دیگری را به ترکیب خود اضافه
خواهد کرد .البته به نظر م یرسد شانس وودوارد ب رای راضی
کردن رسان رئال مادرید جهت فروش بیل به منچسرتیونایتد
کم است ،آنهم با توجه به اختالفی که دو باشگاه بر رس
انتقال داوید دخ هآ به سانتیاگوبرنابئو پیدا کردهاند.
بیل  26ساله که در سال  2013از تاتنهام به رئال مادرید پیوست،
در دو فصل گذشته در  92بازی از رقاب تهای مختلف ب رای
این تیم به میدان رفت و  39گول هم زد .او فصل گذشته در
چند مقطع از سوی هواداران رئال هو شد که به نحوه بازی
کردن او انتقاد داشتند .این اتفاق در بازی اخیر کهکشان یها
مقابل گاالتارسای در جام سانتیاگو برنابئو هم رخ داد.

ونگر شایعه جدایی اوزیل از آرسنال را
تکذیب کرد
رسمربی آرسنال شایعه جدایی هافبک ۲۶
سال هاش از این تیم را رد کرد.
ب راساس گزارشهای منترششده یوونتوس و
بشیکتاش جزو تی مهایی هستند که متایل
به جذب مسوت اوزیل از آرسنال دارند ،ولی
رسمربی ف رانسوی توپچ یهای لندن شایعه
جدایی گ رانقیم تترین خرید باشگاه
آرسنال را تکذیب کرد.
آرسن ونگر دیروز (جمعه) در جمع
خربنگاران با تکذیب شایعه جدایی
هافبک آملانی خود گفت :اوزیل بازیکن
شگف تانگیزی است که کام الً به باشگاه
آرسنال متعهد و روی کسب نتایج خوب با
تیم مترکز کرده است.
رسمربی ف رانسوی توپچ یهای لندن که
شاگردانش دوشنبه شب در هفته سوم

لیگ برتر پذی رای لیورپول هستند با
اشاره به پیروزی  4بر یک آرسنال مقابل
بندرنشینان در فصل گذشته ،عنوان کرد:
ما فصل گذشته عم لکرد رضای تبخشی
مقابل لیورپول داشتیم .در آن بازی همه
چیز آنطور پیش رفت که ما م یخواستیم
و واقع اً شب خیلی خوبی بود.
وی در مورد مهاجم شیلیایی خود که در دو
بازی اول آرسنال در فصل جدید لیگ برتر
مقابل تی مهای وستهام و کریستالپاالس
در ترکیب ثابت توپچ یها ق رار نگرفت،
گفت :ب رای بازی دوشنبه شب فکر من یکنم
سانچس از صددرصد آمادگ یاش به دور
باشد .وقتی الکسیس به لحاظ بدنی آماده
نباشد ،به لحاظ روحی در رشایط خوبی
است و این واقع اً غافلگیرکننده است.



قول اوتامندی به هواداران
منچسترسیتی
نیکالس اوتامندی ،مدافع جدید
منچسرتسیتی ،به هواداران این تیم قول داد
که در زمین ،مانند یک مبارز با متام وجود
بازی خواهد کرد.
اوتامندی چهارمین خرید تابستانی
منچسرتسیتی است که ب رای ق رار گرفنت در
ترکیب اصلی باید با ونسان کمپانی ،الکیم
مانگاال و مارتین دمیکلیس رقابت کند.
او به سایت اختصاصی باشگاه منچسرتسیتی
گفت :من در زمین بازیکنی با شخصیت
هستم .دوست دارم خط دفاعی را بسیار
سازمانیافته نگ هدارم تا هافب کها و
مهاجامن بدون دل نگ رانی حمله کنند.
دوست دارم وظایف دفاعی تیم را برعهده
بگیرم.
با توجه به بازیکنان خوبی که در حمله

داریم ،حفظ سازماندهی در عقب زمین
ب رای اجتناب از گول خوردن ،کمک بزرگی
است .من بازیکنی هستم که دوست دارد
ب رای هر توپی بجنگد .تالش م یکنم تا
هر توپی را به دست بیاورم .این ب رای یک
هافبک بسیار کلیدی است .من در هر دیدار
متام تالشم را م یکنم.
کمپانی یکی از بهرتین مدافعان دنیاست.
دمیکلیس ای نجاست چون بازیکن
فوقالعادهای است؛ همی نطور مانگاال.
ای نها بازیکنانی هستند که هر تیمی در
دنیا دوست دارد در اختیار داشته باشد.
رقابت ساملی بین بازیکنان تیم ب رای ق رار
گرفنت در ترکیب اصلی وجود خواهد داشت؛
این چیز زیبایی درفوتبال است؛ رقابت سامل
با همه ه متیم یهایتان.



خاطره بد رئال و بارسا
از بازی در ایام کریسمس
پس از  25سال ،رقاب تهای اللیگا در فصل
آتی ق رار است در ایام کریسمس نیز دنبال
شود.
آخرین بار  30دسامرب  1990بود که در اسپانیا،
روزهای منتهی به سال جدید شاهد برگزاری
مسابقالت اللیگا بودیم .حال طبق تصمیمی
که گرفته شده ،امسال نیز روزهای  30و
 31دسامرب  ،2015بازیهای اللیگا پ یگیری
خواهند شد.
جالب است بدانید که رئال و بارسا از بازی
در این روزها خاطره چندان خوبی ندارند30 .
دسامرب  ،1990رئال مادرید که  5فصل متوالی
قهرمان اللیگا شده بود ،در زمین خود با 4
گول مغلوب اوساسونا شد .شکست رئال
ب رابر اوساسونا در برنابئو پیش از آن سابقه

نداشت .هامن بازی رشوع ناکام یهای رئال
مادرید در فصل  91-90بود؛ فصلی که با
قهرمانی بارسا هم راه شد و این تیم پس از
آن ،سه بار متوالی دیگر نیز عنوان قهرمانی
را با هدایت ک رایف کسب کرد.
اما  30دسامرب  1989نیز اتفاق تقریبا مشابهی
ب رای بارسلونا رخ داد .این تیم در ورزشگاه
خانگی خود پذی رای سویا بود و با وجود
ای نکه نیمه اول را با نتیجه  1-2به سود خود
خامته داد و در نیمه دوم حتی به گول سوم
نیز دست یافت ،در نهایت  3-4مغلوب سویا
شد تا یک خاطره بد در ذهن هواداران این
تیم نقش ببندد .حال باید دید که امسال چه
اتفاقی ب رای این دو غول فوتبال اسپانیا در
روزهای پایانی ماه دسامرب رخ خواهد داد.



آخرین حربه رئال
برای به خدمت گرفتن دخیا
نرشیه دیلی میل ادعا کرد که باشگاه رئال
مادرید قصد دارد ب رای به خدمت گرفنت
داوید دخیا ،کیلورناواس را به عنوان بخشی
از مبلغ انتقال به منچسرتیونایتد واگذار
کند.
ناواس پیش از پیوسنت به رئال ،یکی از اهداف
لوئیس فان خال در تابستان سالگذشته بود
و اکنون رئال یها م یخواهند از این عالقه
مندی ،ب رای خرید دخیا استفاده کنند.
شیاطین رسخ تا به حال به پیشنهادهایی که
رئال ب رای دخیا داده پاسخ منفی داده اند
اما فلورنتیتو به عنوان آخرین حربه ،قصد

دارد ناواس را به یونایتدها پیشنهاد بدهد تا
رشایط ب رای انتقال دخیا ف راهم شود.
رئال در این تابستان خرید قابل توجهی
نداشته و پرز امیدوار است تا با به خدمت
گرفنت دروازه اول شیاطین رسخ ،هواداران
تیمش را راضی کند.
این در حالی است که ناواس در بازیهای
پیش فصل رئال منای شهای خوبی ارائه داده
اما با توجه به ای نکه رئال یها ،دخیا را به
عنوان دروازهبان شامره یک شان ب رای چند
سال آینده در نظر دارند ،م یخواهند هرچه
زودتر او را به خدمت بگیرند.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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با خوراکیهای لذیذ
قابلی پلو ازبکی ،پلو ،کباب و کرایی
در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد
با ما طعم واقعی غذای افغانی را تجربه کنید!

آدرس :چهارراهی شهید ،دهبوری ،کابل شامرههای متاس0778328412 0789420092 :
دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته  ،بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود ،را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال  24250زایرین محترم
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود  ،آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است 15 .پرواز از
کابل به مدینه منوره  14 ،پرواز از هرات به مدینۀ منوره 8 ،پرواز از کابل به جده 10 ،پرواز از مزار شریف به جده و  4پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.

