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سیاستزدگی نگرش سیاسی
در فرهنگ سیاسی ما
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هنرمندی که نقش میآفریند
و رویای زندگی فارغ از جنگ دارد

صفحه 2

اگر عاشق چیزی هستید ،آزادش بگذارید

صفحه3
ظاهرا رویکرد کرزی
به قدرت سیاسی در افغانستان
اینگونه بوده و مؤثر واقع شده است
محوطهای که حامد کرزی در آن دوران پس از ریاست جمهوریاش را
میگذارند ،با دیوارهای کاخ ریاست جمهوری مماس است؛ جایی که او
هنگام رهبری افغانستان در سیزده سال گذشته در آن بهسر برد .خانهی
جدید او ،قرارگاه برنامهی توسعهای سازمان ملل متحد ( )UNDPبود.
کیسههای ریگ ،موانع و جنراتورها برداشته شدهاند ،ساختمان مزین و
رنگآمیزی شده است و چمن آراسته به ویالی اصلی که وی در آنجا
زندگی میکند ،منتهی میشود .زیبایی آرام و لطیفی در حیاط وجود دارد که
یادآور عکسهای کابل قبل از جنگ است .دفتر کرزی در خانهی کوچکی،
مانند یک جزیره در وسط آن برپا شده است .داخل آن سلیقهوار مبلمان
چیده شده است و کارکنان محتاط و حرفهای در فضایی کار میکنند که به
طور شگفتانگیزی آرام است.
پیش از این ،کرزی را چندین بار دیده بودم؛ بیشتر زمانی که برای
سازمان ملل متحد کار میکردم و در مالقاتها با او یادداشتبرداری
توشنود داشتم...
میکردم؛ اما این اولین باری بود که با او گف 
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دولت و بیکفایتی
در مدیریت بحرانهای
طبیعی



هادی صادقی

در دو هفتهی گذشته نزدیک به چهل تن در والیت بدخشان
در نتیجهی برفکوچها جان دادهاند .دهها خانه زیر برف باقی
مانده و دهها تن دیگر نیز در نتیجهی این رویدادها زخمی
شدهاند .چند روز پیش در نتیجهی برفکوچها در این والیت،
بیستوچهار تن کشته شدند و روز گذشته نیز دوازده تن دیگر
کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند .بر بنیاد گزارشها،
هنوز کمک الزم به مردم آسیبدیده در این مناطق نرسیده
و هنوز هم افراد در خانههایشان زیر آوار برفکوچها باقی
ماندهاند .کمیتهی حاالت اضطرار و حکومت وحدت محلی
هیچکدام تا کنون به داد مردم نرسیدهاند .مردم خود اجساد
و جنازههایشان را با دستان خالی از زیر آوار برفها بیرون
میکنن د و بدون دوا و درمان ،در سرمای کشنده به خانههای
سرد و خالی از امکاناتشان میبرند.
این در حالی است که امسال کمترین بارندگی و برفباری در
کشور صورت گرفته است .با توجه به وضعیت آبوهوا و عدم
بارندگی ،شنیدن چنین خبری از برفکوچ ،اصال غیرقابل باور
مینماید؛ چون در کابل و دیگر والیتهای کشور بارندگی
اندکی صورت گرفته است.
مردم افغانستان در برابر حوادث طبیعی ،خصوصا سرما،
برفباری و سیالب بهشدت آسیبپذیر میباشند .نبود
تأسیسات محافظتی در برابر برفکوچها و سیالبها و نبود
راههای ترانسپورتی در مناطق کوهستانی و دورافتاده ،احتمال
بروز حوادث طبیعی و فجایع انسانی را همیشه قابل تصور و
امری بدیهی ساخته است؛ اما متأسفانه دولت هیچگاه مسئوالنه
به این تهدیدها و چالشها نمیاندیشد .دولت در برابر این
امر بهشدت منفعل بوده و تدابیر پیشگیرانه هیچگاه در ذهن
دولتمردان و تصمیمگیرندگان خطور نمیکند.
دولت همیشه پس از تشدید فاجعه و بروز بحران وارد عمل
شده و زمانی میجنبد که فاجعهای بروز کرده ،بحرانی تشدید
یافته و تعدادی تلف گردیده باشند .در حالی که اصوال ،با توجه
به پیشبینیپذیر بودن این بحرانها ،باید دولت پیشاپیش
برای جلوگیری از بروز بحران تدابیر پیشگیرانه روی دست
گیرد و تالشش برای جلوگیری از بحرانها باشد ،نه کمک
به قربانیان و آسیبدیدگان .شتافتن برای بیرون آوردن اجساد
قربانیان یا بیرون کردن آنها از قعر فاجعه ،هیچ دردی را
دوا نمیکند ،بلکه مسئولیت دولت این است که با شناسایی
زمینههای بحران ،از وقوع آن جلوگیری نماید.
از سوی دیگر ،ماهیت اقدامات و برنامههای دولت برای مقابله
با اینگونه بحرانها ،بسیار سطحی و غیرعقالنی میباشد.
تمام برنامههای دولت در این خصوص ،توزیع مواد غذایی،
لباس یا هم فرستادن نیروی انسانی یا وسایل برای انجام
عملیات نجات میباشد؛ در حالی که اینگونه تدابیر صرفا اقدام
اضطراری و آنی برای مقابله با اثرات و نتایج بحران میباشد،
نه جلوگیری از بحرانهای قابل پیشبینی .هرچند عملیات
نجات از تشدید فاجعه جلوگیری میکند؛ اما حکومت باید به
راهکارهای بنیادین و اساسی بیاندیشند.
با این روش هیچگاه نمیتوان مردم را از بروز چنین بحرانها
و فجایع مصئون ساخت ،بلکه آنچه مهم است ،جلوگیری از
بروز بحران و مصئون ساختن دایمی مردم از چنین بحرانها
میباشد .بحرانهای طبیعی مانند هر بحران دیگر قابل
مدیریت اند یا حداقل میشود دامنهی خسارتها و آسیبهای
انسانی آن را کاهش داد .استراتژیهای بنیادین برای مدیریت
بحران یا جلوگیری از بروز فاجعه نیز روشن و مشخص است.
احداث سرک و وصل کردن مناطق دوردست به مرکز از طریق
راههای مواصالتی و نیز ساخت تأسیسات محافظتی در مسیر
برفکوچها و سیالب ،مهمترین راههای جلوگیری از چنین
بحرانها میباشد .بنابراین ،توقع میرود که پس از این دولت،
جلوگیری از چنین بحرانها را در دستور کار خود قرار دهد و
به صورت بنیادین با اینگونه مشکالت و بحرانها مبارزه کند.

قاچاق انسان در افغانستان افزایش یافته است

اطالعات روز :سازمان بینالمللی مهاجرت با
ابراز نگرانی از افزایش قاچاق انسان در افغانستان،
اعالم کرده که از سال  2002تا کنون قاچاق حدود
 1300تن از افغانستان به کشورهای دیگر را ثبت
کردهایم .مسئوالن این سازمان گفتند ،در میان این
تعداد زنان و کودکان نیز شامل بوده و اکثر آنان به
کشورهای اروپایی انتقال داده شدهاند.
ريچارد دازينگر ،رييس سازمان بينالمللی
پناهندگان گفت که تجارت و قاچاق انسان يک
پديدهی رو به افزايش است و برای جلوگیری از
آن باید اقدامهای همهجانبه روی دست گرفته

شوند .او این اظهارات را دیروز در کابل در گشایش
گارگاه سه روزهی افسران پولیس سرحدی کشور
بیان کرد.
این کارگاه از سوی وزارت داخله و سازمان
بینالمللی پناهندگان راهاندازی شد و در این سه
روز ،به افسران پولیس سرحدی مهارت جلوگیری
از قاچاق انسان آموزش داده میشود .رییس
سازمان بینالمللی پناهندگان تأکید کرد که در
آینده برگزاری چنین کارگاهها به والیتهای
افغانستان گسترش داده میشود.
به دنبال آن صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت

داخله گفت ،قاچاقبران انسان در کشور فعاليت
دارند و در سالهاى گذشته برای جلوگیری از آن
اقدام شده است .او در ادامه افزود ،در چند سال
گذشته تعدادی از قاچاقبران داخلی و خارجی از
کابل و شماری از والیتهای کشور بازداشت شده
و تالشها برای جلوگیری کامل آن جریان دارد.
فقر و بیکاری ،مشکالت سرحدی و عدم کنترول
دقیق سرحدات ،نبود برنامهی مشخص و محاکمه
نکردن قاچاقبران انسان ،از عوامل اساسی افزایش
قاچاق انسان در کشور خوانده شدهاند .همه ساله
تعداد زیادی از شهروندان توسط قاچاقبران به

کشورهای خارج انتقال داده میشوند و برخی
از آنان در مسیره راه جانهایشان را از دست
میدهند.
با این حال ،سخنگوی وزارت داخله گفت که تمام
کشورهای شامل در چوکات سازمان ملل در تالش
جلوگیری از قاچاق انسان اند .او در ادامه افزود
که در سال گذشته چهار گروه بزرگ قاچاقبر
انسان ،به شمول شمارى از افراد خارجى ،در
کشور بازداشت شدهاند .به گفتهی صدیقی ،برای
جلوگیری از قاچاق انسان ،به مبارزهی جدی و
همکاری کشورهای منطقه نیاز است.

حامد کرزی :افراطیت از راه سیاسی نابود شود

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین کشور از تالشهای حکومت وحدت ملی
در روند مذاکرات صلح حمایت کرد؛ اما گفت که
پاکستان در این روند باید صادقانه و شفاف عمل
کند .حامد کرزی در ادامه تأکید کرد که افراطیت
باید از راه سیاسی از بین برود ،نه از راه خشونت
و جنگ.
رییس جمهور پیشین به پاکستان هشدار داد،
افغانستان صلح میخواهد ،ولی برای آوردن آن

تسلیم هیچکسی نمیشود« :ما تسلیم امریکا نشدیم
و به کشورهای دیگر به هیچ معنا و در هیچ شرایط
تسلیم نخواهیم شد» .حامد کرزی گفت که یک
افغانستان مستقل ،متکی به خود و صاحب عزت
میخواهد و از روند صلح صادقانه حمایت میکند.
رییس جمهور پیشین در زمان حکومتش پاکستان
را مسئول ناامنیهای کشور خوانده بود .او دیروز
بار دیگر از طالبان خواست که به گفتوگوهای
صلح حاضر شوند و ابزار دست بیگانگان نشوند.

رییس جمهور پیشین این اظهارات را در همایش
علمی یادبود از اندیشههای مهاتما گاندی و خان
عبدالغفورخان زیر عنوان «عنعنهی عدم تشتت در
منطقه» در کابل بیان کرد.
در این نشست عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی ،غالم احمدخان بلور ،رییس
حزب عوامی پاکستان ،دادفر اسپنتا ،مشاور سابق
امینت ملی و سفیر هند حضور داشتند .کرزی در
این نشست گفت که پاکستان تاکنون از ابزار

افراطیت به نفع اروپا و امریکا و بر ضد افغانستان
و هند استفاده میکند .به دنبال آن ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی در این نشست گفت که
تالشهای تازه برای برقراری صلح ،شفاف و با در
نظرداشت منافع ملی کشور پیش برده خواهد شد.
عبداهلل افزود که سران سیاسی و مردم در جریان
این روند قرار میگیرند .او گفت ،صلح به معنای
معامله با کس و گروهی در بدل معامله با عزت
مردم نیست.

دزد  76میلیون افغانی بانک مرکزی در پاکستان است

اطالعات روز :مسئوالن بانک مرکزی اعالم
کردند که دزد  76میلیون افغانی نمایندگی این
بانک در قندهار شناسایی شده و اکنون در پاکستان
بهسر میبرد .عیسی تراب ،معاون بانک مرکزی
دیروز گفت ،این دزد مسئول نمایندگی بانک
مرکزی در ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار
بود و  76میلیون افغانی را از خزانهی این نمایندگی
دزدی کرده است.
این دزدی چند روز پیش صورت گرفته و به دنبال

آن ،بانک مرکزی هیأتی را برای تحقیق در این
زمینه به والیت قندهار اعزام کرد .بر اساس
تحقیقات ابتدایی این هیأت ،سید احمد آغا ،مسئول
نمایندگی بانک مرکزی در ولسوالی اسپین بولدک
والیت قندهار با دو همکارش کلید خزانه را به
دست آورده و این مقدار پول را دزدیدهاند.
در این نمایندگی کمرههای مخفی نصب بوده و
این افراد توسط این کمرهها شناسایی شدهاند .با
این حال ،معاون بانک مرکزی به رادیو آزادی

گفت ،اکنون تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان
دارد و جزئیات دقیق بعداً در اختیار رسانهها قرار
داده میشود .او در ادامه از پولیس انترپول خواست
که در قسمت بازداشت سید آغا احمد با حکومت
همکاری کند.
دزدی پول از بانکها توسط کارمندانشان خبر
تازهای نیست.
در جریان سالهای گذشته چنین اتفاقهایی در
بانکهای خصوصی نیز رخ داده است .در همین

حال ،کارشناسان میگویند که برای جلوگیری از
دزدی پول از بانکها ،ضمانت استخدام کارمندان
بانکها در کشور بیشتر شود.
به باور آنان ،اگر دزدی پو ل از بانکها توسط
کارمندان این بانکها افزایش یابد ،عواقب بدی
برای نظام مالی کشور در پی خواهد داشت .در این
صورت ،بر بودجهی مالی حکومت صدمهی بزرگی
وارد خواهد شد و از سوی دیگر ،اعتماد مردم نسبت
به بانکهای خصوصی و دولتی کاهش مییابد.

دانشجویان افغانستان به دانشگاه الهور پاکستان فرستاده میشوند

اطالعات روز :افغانستان و پاکستان به تازگی
توافقنامهای جدید در بخش بورسیههای تحصیلی
به امضا رساندهاند .بر اساس این توافقنامه ،تا چند
ماه دیگر تعدادی از دانشجویان افغانستان برای
ادامهی تحصیل به پاکستان فرستاده میشوند .این
توافقنامه بین جانان موسیزی ،سفیر افغانستان در
پاکستان و مسئوالن دانشگاه علوم مدیریت الهور
امضا شده است.
«علوم مدریت الهور» از دانشگاههای برجستهی

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد
که عملیات ذوالفقار در والیت هلمند موفقانه پیش
میرود و به تازگی نیروهای امنیتی  35حلقه ماین
را در این والیت کشف و خنثا کردهاند .با کشف و
خنثاسازی این ماینها از چند حملهی خونین در

پاکستان به شمار میرود .یکی از اهداف اساسی
امضای توافقنامهی یادشده ،تقویت روابط کابل
و اسالمآباد خوانده شده است .این در حالی است
که چند هفته پیش برای نخستین بار شش افسر
نظامی به منظور فراگیری آموزشهای نظامی به
پاکستان فرستاده شدند.
جانان موسیزی ،سفیر افغانستان در پاکستان
گفت که حکومت در تالش گسترش روابط با
پاکستان در بخشهای مختلف است .به گفتهی او،

از طریق برنامهی بورسیههای تحصیلی ،روابط و
همکاری بین افغانستان و پاکستان بیشتر میشود.
موسیزی گفت که چنین روابط ،نزدیکی معنادار
افغانستان و پاکستان را نشان میدهد.
برای همکاری در بخش تحصیالت عالی بین دو
کشور ،سه میلیون دالر در نظر گرفته شده است.
یک میلیون این پول از سوی حکومت پرداخته
میشود و دو میلیون دیگر آن را دولت پاکستان
پرداخت خواهد کرد .قرار است به تعداد  5تا 10

خنثاسازی  35حلقه ماین در هلمند

والیت هلمند جلوگیری شده است.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت دفاع
به روزنامهی اطالعات روز آمده است که بر اساس
گزارشهای اخیر ،نیروهای امنیتی در عملیات
ذوالفقار تلفات سنگینی را بر طالبان در هلمند

وارد کردهاند .بر اساس این خبرنامه ،روز گذشته
در نتیجهی این عملیات  5مخالف مسلح کشته و 5
دیگر آنان زخمی شدهاند.
در این عملیات مقدار زیادی سالح و مهمات جنگی
نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است .از سوی

دانشجوی افغان در بخش ملکی به پاکستان
فرستاده شوند.
سفیر کشور در پاکستان گفت که دانشجویان
پسر و دختر مساویانه برای فراگیری آموزش به
پاکستان فرستاده شوند .روابط کابل و اسالمآباد
اخیراً وارد مرحلهی جدیدی شده است .گفتوگوها
در زمینهی صلح بین مقامهای دو کشور به طور
دوامدار ادامه دارند و رییس جمهور غنی انتظار
دارد ،پاکستان طالبان را به میز مذاکره بنشاند.

دیگر ،نیروهای امنیتی در عملیات یاد شده چهار
هزار متر مربع مواضع شورشیان را تخریب کردهاند.
در خبرنامهی وزارت دفاع آمده است ،در عملیات
ذوالفقار  2دیپوی مواد انفجاری نیز کشف و خنثا
شدهاند.

 12تن بر اثر برفکوچ در بدخشان جان دادند

اطالعات روز :مسئوالن محلی در والیت
بدخشان از کشته شدن  12تن بر اثر برفکوچ
در این والیت خبر دادند .به گفتهی آنان ،در این
برفکوچ دو تن دیگر زخمی شدهاند .برفکوچ در
منطقهی موسوم به کجلر در مربوطات ولسوالی
راغستان بدخشان فرود آمده و بر عالوهی تلفات
جانی ،خسارات ملی نیز در پی داشته است.

در این برفکوچ هشت خانه زیر برف شده و اکنون
باشندگان محل تالش دارند برف را از باالی این
خانهها پاککاری کنند .این برفکوچ ساعت 3
شب رخ داده است .عبداهلل همایون ،رییس مبارزه
با حوادث طبیعی والیت بدخشان دیروز گفت ،مردم
محل و آسیبدیدگان این برفکوچ به کمک فوری
نیاز دارند.

بدخشان در شمالشرق کشور از والیتهای
کوهستانی است که در فصل زمستان شاهد
برفباریهای سنگین و برفکوچها است .چندی
پیش بر اثر یک برفکوچ در ولسوالی یمگان
والیت بدخشان ،شش نفر جان دادند و نزدیک به
 20خانه زیر برف شدند.
گفته میشود که هنوز اجساد این افراد از زیر برف

بیرون کشیده نشدهاند.
گلمحمد بیدار ،معاون والیت بدخشان دیروز
گفت ،به اعضای خانوادههای آسیبدیده از  5تا
 15هزار افغانی کمک نقدی شده است .معاون
والی بدخشان افزود ،در زمستان امسال تا کنون ۲۷
نفر در نتیجهی برفکوچ در ولسوالیهای مایمی،
یمگان و شکی این والیت جان دادهاند.

دیدهبان حقوق بشر:
پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند

اطالعات روز :دیدهبان حقوق بشر به تازگی از
حکومت پاکستان خواسته است که اخراج اجباری
مهاجران افغان در این کشور را هرچی زودتر
متوقف کند .این نهاد از وضعیت کنونی مهاجران
افغان در پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده و
گفته است که دولت پاکستان باید خالف تعهداتش
عمل نکند .بر اساس توافق بین افغانستان و
پاکستان ،مهاجران دارای اسناد قانونی افغان در

پاکستان تا پایان سال  2015میتوانند در این
کشور زندگی کنند؛ اما این توافق از سوی پاکستان
نقص شده است .فلیم کین ،معاون مدیر آسیایی
دیدهبان حقوق بشر دیروز گفت ،دولت پاکستان
مهاجران دارای اسناد قانونی افغان را اخراج نکنند.
اخراج اجباری و آزار و اذیت مهاجران افغان در
پاکستان از چند ماه بدینسو افزایش یافته است.
پیشتر کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور

پناهندگان اعالم کرد ،تنها در ماه جنوری سال
 ۲۰۱۵بیش از  24هزار مهاجر افغان از پاکستان
به دلیل آزار و اذیت فرار کردهاند.
همچنان به روز شنبه هفته روان وزارت مهاجران
و عودت کنندگان کشور از وضعیت مهاجران در
پاکستان ابراز نگرانی کرد و گفت ،روزانه بیش
از  300خانواده افغان بگونه اجباری از این کشور
اخراج میشوند .حکومت پاکستان در این مورد

رسیدگی میکند؛ اما هنوز اقدام عملی نداشته است.
قرار است در آیندهی نزدیک یک هیأت از سوی
حکومت برای حل مشکالت مهاجران افغان
در پاکستان به اسالم آباد اعزام شود .بر اساس
معلومات ارائه شده ،در حال حاضر بیش از ۱.۶
میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و یک میلیون
دیگر به صورت غیرقانونی در پاکستان به سر
میبرند.
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اگر عاشق چیزی هستید ،آزادش بگذارید
ظاهرا رویکرد کرزی به قدرت سیاسی در افغانستان
اینگونه بوده و مؤثر واقع شده است
منبع :فارن پالیسی
نویسنده :اسکات اسمیت
برگردان :حمید مهدوی

از آقای کرزی پرسیدم که
امروز به سیاستگذاران
امریکایی چه توصیه میکند.
«امریکاییها هرکاری که
بخواهند در افغانستان انجام
داده میتوانند .ما به اندازه
کافی قدرت نداریم که شما را
متوقف سازیم .اگر شما پایگاه
میخواهید ،میتوانید داشته
باشید .اما به افغانستان ضرر
نرسانید .ما یک کشور متحد
هستیم ،سعی نکنید ما را چند
پارچه کنید و تالش نکنید ما را
به پاکستان بفروشید».
محوطهای که حامد کرزی در آن دوران پس از ریاست
جمهوریاش را میگذارند ،با دیوارهای کاخ ریاست جمهوری
مماس است؛ جایی که او هنگام رهبری افغانستان در سیزده
سال گذشته در آن بهسر برد .خانهی جدید او ،قرارگاه برنامهی
توسعهای سازمان ملل متحد ( )UNDPبود .کیسههای
ریگ ،موانع و جنراتورها برداشته شدهاند ،ساختمان مزین و
رنگآمیزی شده است و چمن آراسته به ویالی اصلی که وی
در آنجا زندگی میکند ،منتهی میشود .زیبایی آرام و لطیفی
در حیاط وجود دارد که یادآور عکسهای کابل قبل از جنگ
است .دفتر کرزی در خانهی کوچکی ،مانند یک جزیره در
وسط آن برپا شده است .داخل آن سلیقهوار مبلمان چیده شده
است و کارکنان محتاط و حرفهای در فضایی کار میکنند که
به طور شگفتانگیزی آرام است.
پیش از این ،کرزی را چندین بار دیده بودم؛ بیشتر زمانی
که برای سازمان ملل متحد کار میکردم و در مالقاتها با
او یادداشتبرداری میکردم؛ اما این اولین باری بود که با او
توشنود داشتم.
گف 
وقتی نشستیم ،کرزی گفت« :خوب ،امریکاییها با برف چه
کردهاند؟ » زمستان امسال کابل ،زمستان خشک و گرمی بوده
است .این امر باعث میشود ،این روزها ،روزهای دلپذیری
باشند؛ اما در مورد فصل کشت خشک و تیرهبخت سال آینده،
نگرانی ایجاد میکند .من پاسخ دادم« :همانطور که میبینید،
بسیاری از آنها به امریکا برگشتهاند».
گفته شده است که کرزی توطئهساز است .او در جریان
توشنود ما بهدرستی به آن اقرار کرد« .امریکا وضعیتی
گف 
دارد که انگلیس داشت :کشوری که ما افغانها به خاطر
هرچیزی سرزنشش میکنیم» .او یک داستان قدیمی در مورد
یک صحاف (کتابساز) در افغانستان را بازگو کرد .زمانی ،یک
صحاف روی چرمی که از آن استفاده میکرد ،خراشی مییابد
و میگوید« :لعنت بر انگلیس!»
کرزی قبال ادعا کرده بود که ایاالت متحده از طالبان برای
بیثبات کردن افغانستان و توجیه حضور نظامیاش استفاده
میکند .اکنون او به من گفت که منافع ایاالت متحده
گستردهتر است و طالبان که یک جنبش ملی افغانستان بوده
است ،گروه مناسبی [برای رساندن ایاالت متحده به منافعش]
نیست .گزارشهایی از ظهور ناگهانی داعش ،گروه بنیادگرایی
که در حال حاضر بخشهای وسیعی از خاک عراق و سوریه
را اشغال کرده و ادعا میکند که خالفت را دوباره تأسیس
کرده است ،در خاک افغانستان به نشر رسیدهاند .امریکاییها
و دیگر سیاستگذاران تالش کردهاند کرزی را متقاعد سازند
که بسیاری از سرخوردگیهای او با سیاست آمریکا ،نتیجهی
یک دسیسهی پیچیده نیست ،بلکه نتیجهی سیاستگذاری
خام و عوامل دیگر است :از قبیل نفس متفاوت سفیران،
جنراالن و نمایندگان ویژه که در جریان یکدههی گذشته

به افغانستان آمدهاند و رفتهاند .من به او میگویم که اناتولی
دوبرینن ،کسی که در جریان جنگ سرد برای یک مدت
طوالنی سفیر شوروی در واشنگتن بود ،زمانی گفت ،وظیفهی
اصلی او متقاعد کردن مسکو بود که هرچیزی که آنها فکر
میکردند ،یک دسیسهی امریکاییها است ،در واقع [دسیسه
نه] ،بلکه بیکفایتی امریکاییها بود.
«دسیسه باشد یا بیکفایتی ،در نهایت برای من فرقی ندارد.
هردویش کار با امریکا را بسیار مشکل میکند .هرچند در
پایان من میخواهم با یک دسیسه سروکار داشته باشم؛ چون
حداقل چیزی برای فهمیدن وجود دارد».
وی اضافه کرد« :اگر یک بار مرا با سیلی بزنی و بعد بگویی
که این سیاست تو نیست ،من درک خواهم کرد .اما اگر دوباره
مرا با سیلی بزنی و بگویی که سیاستت نیست ،من به تو شک
خواهم کرد .و اگر مرا بارها و بارها مرا با سیلی بزنی و باز
بگویی که این سیاست تو نیست ،سرانجام من نگران میشوم
که این سیاست توست».
از آقای کرزی پرسیدم که امروز به سیاستگذاران امریکایی
چه توصیه میکند« .امریکاییها هرکاری که بخواهند در
افغانستان انجام داده میتوانند .ما به اندازه کافی قدرت نداریم
که شما را متوقف سازیم .اگر شما پایگاه میخواهید ،میتوانید
داشته باشید .اما به افغانستان ضرر نرسانید .ما یک کشور
متحد هستیم ،سعی نکنید ما را چند پارچه کنید و تالش نکنید
ما را به پاکستان بفروشید».
من تالش کردم او را روی موضوعات مشخص تحت فشار
قرار دهم :باید امریکا پایگاههایش در افغانستان را باز نگهدارد؟
نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به کمکهایش نیاز ندارد؟
وی گفت که در هر صورت پایگاهها برایش مهم نیست و او
هرگز فکر نکرده است که افغانها برای آموختن چگونگی
جنگیدن به کمک امریکا ضرورت دارد .واضح بود که کرزی
متمایل نبود به جزئیات این پرسش بپردازد .او دوباره به نقطه
نظر عمومی ترش برگشت که ایاالت متحده میتوانست برای
عملی کردن طرحهای بزرگترش هر کاری که میخواست
انجام دهد ،به شرطی به افغانستان «ضرر» نمیرساند.
نقطه نظر او در مورد تالش [امریکا] برای ایجاد اختالف میان
افغانها ،برایم دلچسب بود .حکومت فعلی ،یک «حکومت
وحدت ملی» است – وصلت اجباری اشرف غنی و عبداهلل ،دو
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ،که در تابستان سال گذشته،
زمانی که ادعاهای تقلب گسترده نظام سیاسی افغانستان را
تا آستانه فروپاشی کشاند ،توسط جان کرزی ،وزیر خارجه
امریکا ،تحقق یافت.
آنچه که من در کابل میشیندم این بود که دوام اختالفات
پس از انتخابات میان غنی و عبداهلل زمینه را برای دخالت
کرزی بیشتر فراهم میکند .چنانکه افغانها پیشرفتهای
دوران ریاست جمهوری او را به یاد میآوردند و اینکه به

تدریج مشکالت را فراموش میکردند ،محبوبیت او بیشتر
میشد .آنها ،تسلط استادانهی کرزی بر سیاست افغانستان
را با حکومت فعلی مقایسه میکنند که تقریبا شش ماه پس
از مراسم تحلیف رهبرانش ،نتوانسته است حتا یک کابینه
تشکیل بدهد.
گفته میشود که نفوذ سیاسی کرزی در حکومت نیز در حال
رشد است .نه تنها دو تیم انتخاباتی از او التماس کردهاند ،بلکه
تعدادی از شخصیتهای سیاسی که توسط حکومت کنونی
به حاشیه رفته اند ،نیز به دنبال کمک کرزی بوده اند .من
این حدس و گمانها را با او مطرح کردم که اختالفات در
حکومت ،نفوذ سیاسی او را تقویت میکند .این پرسش به
طور واضح او را رنجاند و پاسخ او مستحکم بود« :برای من،
بهرهبرداری از اختالف میان افغانها خیانت است .من از این
حکومت حمایت میکنم و برای کامیابیاش هرکاری میکنم.
من از این حکومت در تمام مسایل ،به جز سیاستش در قبال
پاکستان ،حمایت میکنم» .او به قمار سیاست خارجی غنی
اشاره میکرد :سازش با پاکستان به امید این که پاکستان،
که خودش با شورش فزایندهی داخلی مواجه است ،در ریشه
کن ساختن شورش در افغانستان همکاری خواهد کرد .غنی
امیدوار است که پاکستان ،طالبان را به پای میز مذاکره خواهد
کشاند یا حتا پناهگاههایی را که برای طالبان فراهم میکند،
مسدود کند .غنی ،در اولین سفرش به پاکستان ،به طور
بیسابقهای از فرماندهی مرکزی ارتش پاکستان در راولپندی
دیدار کرد که به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت .امتیاز
دیگر ،لغو معامله اسلحه با هند است .حتا چیزهایی که ظاهرا
یک حرکت کوچک نمادین است ،مانند فرستادن شش
دانشجوی ارتش به پاکستان برای شرکت در کورس آموزشی
هجده ماهه ،جنجالهای بزرگی در افغانستان ایجاد کرد و
کرزی نیز از آن انتقاد کرد.
همین که او مرا تا دروازه همراهی کرد؛ من از او بخاطر
نوسازی دفترش تعریف کردم .او یادآوری کرد که یک دفتر
پس از ریاست جمهوری در محوطه کاخ ریاست جمهوری
برایش آماده شده بود؛ اما او این دفتر را به عبداهلل عبداهلل
واگذار کرد .توافق تقسیم قدرت و پست جدید ریاست اجرایی،
در کاخ ،مشکل فضای اداری ایجاد کرده بود .کرزی با
واگذاری این فضا ،به حل این مشکل کمک کرده بود.
با وجود اعتراضهای او ،سخت است فکر کنیم که اختالفات
در حکومت کابل ،به نفع کرزی نیست .همین که محوطه را
ترک کردم ،یادم آمد که سال گذشته ،کنجکاو بودیم که آیا
کرزی اجازه خواهد داد انتخابات برگزار شود و واقعا ریاست
جمهوری را ترک خواهد کرد ،یا او راهی برای ماندن در قدرت
خواهد یافت .حاال در ذهنم خطور کرده است که او موفق به
انجام هردو [اجازه دادن به برگزاری انتخابات و ماندن در
قدرت] شده است.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

با شایعات صلح کنید!

از وقتی گند انتخابات باال زد و شایعه شد که رییس جمهور از قبل تعیین شده و
هیچ مانعی نمیتواند سد راه وی شود ،من به این شایعه میخندیدم .میگفتم این
آدمهایی که همیشه شایعه پخش میکنند ،حتم ًا مریض اند .بعدش با خود کلنجار
میرفتم که نه! ممکن است این طیف مردم ،از طریق شایعهسازی و شایعهپراکنی،
نان و خرج عیال خویش را به دست میآورند .فکرهای رنگارنگی در این مورد
میکردم و هیچگاهی نمیتوانستم خودم را قناعت بدهم که کار شایعهسازان و
شایعهپراکنان درست است یا غلط؟ اما حاال به این باور نیستم .من معتقدم ،هر
شایعهای که در بازار ،خریدار پیدا کرد ،آدم هوشیار باید با آن صلح کند .الزام صلح
را همه درک میکنیم ،شما نمیکنید؟!
از وقتی داعش سر بلند کرده و گفته میشود که در افغانستان هم نمایندگی باز
کرده ،شایعه شده که قصهی طالبان روزبهروز مفت میشود .طالبان متأسفانه از دو
جهت روزگار بدی را سپری میکنند .یکی اینکه هر روز بر فرماندهیهای پولیس
این کشور حمله میکنند و  20نفر را به شهادت میرسانند ،یا در سرکها ماین
میکارند و جان مردم را میگیرند .از طرف دیگر ،با حکومت وحدت ملی مواجه
است .حکومت وحدت ملی که خوشبختانه دو سر دارد .یک سر این حکومت
وحدت ملی ،چنان گرم چانهزنی با مقامهای پاکستانی است که من میترسم
یکماه بعد ،گزارش شود که جنرال راحیل شریف ،ارگ ریاست جمهوری را
به داکتر محمد اشرف غنی برای چهار سال دیگر به اجاره داد .متن قرارداد این
معاملهی اجارهای ،در حضورداشت نمایندگان فعال مورد نظر ارگ از جامعهی
مدنی ،فعاالن رسانهای مورد نظر ارگ ،شخصیتها و نمایندگانی از شورای ملی،
ف و شماری از بازماندههای
نمایندگانی از احزاب سیاسی ،مولویهای بیطر 
حمالت انتحاری نوشته و به امضا رسید .در اخیر جنرال راحیل شریف دعای ختم
را خواند و از بارگاه خداوند برای حکومت آقای محمد اشرف غنی ،برکت خواست
و از خود اشرف غنی خواست که ارگ را خراب نکند و چهار سال بعد دوباره آن
را صحیح و سالم به آنها پس بدهد (حاال که ضرور نیست شما این ترس مرا
جدی بگیرید و مثل من بترسید .یک دفعه دیدیم که این اتفاق نیفتاد ،پس بهتر
است یک چند نفر بیخیال این مسئله هم باشیم) .نزدیک بود حرف اصلی یادم
برود .حرف اصلی این است که تالش برای شکست دادن طالبان و شبکههای
ی میان مقامهای کابل و اسالمآباد ،داغ شده و
تروریستی شبیه شبکهی حقان 
امیدوارم ترس من بیجا باشد.
سر دیگر حکومت وحدت ملی ،به خیالم که دیروز آخرین ضربهی فنی را بر گرده
و عضالت انقباضی قبرغهی طالبان وارد کرد .این سر حکومت وحدت ملی ،در
حضورداشت یک فروند رییس جمهور تاریختیرشده ،یعنی جاللتمآب محترم
حامد کرزی که در طول عمرش حتا یکبار حاضر نشد طالبان را دشمن جان مردم
بخواند و همیشه آنها را برادران ناراضی خطاب کرد و از بند نیروهای امنیتی آزاد
کرد ،دو کبوتر را به هوا پرتاب کردند و عم ً
ال ثابت کردند که قصهی طالبان مفت
است .هرچند که یک جمع خوششلوار دیگر نیز در این برنامه حضور داشتند؛ اما
من نفهمیدم که آنها از شدت بیکاری آنجا بودند یا نه ،شدت ضربهای که قرار
بود بر گردهی طالبان وارد شود و اتحاد عضالت انقباضی قبرغههای طالبان را
برهم بزند ،ایجاب میکرد که آنجا باشند؟ به هر روی ،طالب باز هم طالب است
و هنوز هم هیچ فرماندهی پولیسی در این کشور وجود ندارد که از ترس طالبان
خاطر آرام داشته باشد .یعنی اگر خالصه عرض کنم ،طالبان عزیز ما هر روز حمله
کنند و میکشند ،به آتش میکشند ،منفجر میکنند؛ اما حکومت وحدت ملی ،از
یک سر مصروف گفتوگو برای مبارزه علیه طالبان است ،از سر دیگر ،کبوتر آزاد
میکند تا به مردم نشان بدهد که این طرف حکومت وحدت ملی اگر حق گفتوگو
با مقامهای پاکستانی را ندارد ،حق پراندن صلح به هوا را دارد و این کار را میکند!
خُ ب این چیزها را گفتم تا یک لحظه فکرتان را خراب کنم .حاال دوباره آن
فکرهای خراب شده را ترمیم میکنم .تصور کنید یک روز جمعی از آدمهای
بانفوذ به ارگ ریاست جمهوری خواسته میشوند .از طرف دیگر ،شایعه میشود
که همین آدمها ،با رییس جمهور جنگ نمودهاند .جنگ به معنای کشتن نیست،
همین که در حد حواله کردن القابی چون بیشرف ،بیغیرت ،سگ ،گاو ،خر
و ...صفات چیز به سوی همدیگر هم برسد ،نامش جنگ است .مخصوص ًا اگر
جلسهای که قرار بود یک نتیجه داشته باشد ،شروع ناشده ختم شود .خُ ب! حاال
تکلیف ما چیست؟ صلح با این شایعه! یعنی به این معنا که به جهنم که در ارگ
جنگ میکنند یا در هوتل سیرینا کابل! بگذار جنگ بکنند .حتم ًا هردو طرف یا
همهی طرفها چیزی دارند یا حداقل نگران از دست دادن چیزی هستند که
جنگ میکنند.
یا اگر شایعه شد که یک سر حکومت وحدت ملی آنقدر از نعمت تفکر برخوردار
است که تصمیم دارد سر از بهار  1394دریای کابل را سرشار از آب بسازد ،با
این شایعه هم صلح کنید .چرا که همه میدانیم ،خود این شایعه نوعی از تجلی
همان تفکریست که از آن نام گرفته شد .اگر صلح نکنیم ،هر روز که چشممان
به دریای کابل بیفتد ،یا از کنار آن رد شویم ،این شایعه به یاد ما خواهد آمد و
آن وقت واقع ًا حسرت روزی را خواهیم خورد که دریای کابل ،واقع ًا سرشار از آب
گردد .آنهم آب زالل و تمیز! البته این به این معنا نیست که بعضیها خیلی توقع
بیجا از حکومت و رییس جمهور یا رییس اجرایی دارند ،بلکه به این معنا است
ک ه حاال که وضعیت کلی خراب و امنیت از زندگی ما فراری است .دست مقامها
و بلندمرتبتهای کشور هم درد نکند با اکشنهای فیلمیشان! ما واقع ًا به این
اکشنهای مسخره نیاز داریم! خوش باد مقامهایی که جز تمسخر کار دیگری
بلد نیستند!
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افغانستاندرنگاه

داعش و طالبان؛
دشمنانبرحال
یا متحدان بعدی؟

سیاستزدگینگرشسیاسی

در فرهنگ سیاسی ما
آصف مهاجر

نویسنده:یوریسوسینسکی،پژوهشگرتاریخ

منبع:افغانستان.رو

سال  2014برای خاور میانه ،یک سال طوفانی بود .دولت اسالمی عراق و شام ()ИГИЛ
که قب ًال اسم و نشانش در تصور کس نمیگنجید ،یکباره همچون طوفانی ویرانگر عرض
وجود کرد و با تصرف مناطق بسیار ،خالفت اسالمیاش را اعالم کرد .در طول چند ماه
محدود ،جنگجویان گروه تروریستی دولت اسالمی (داعش) در عراق ،در مقابل بسیاری
از کشورها قد علم کردند و با غارتهای بیسابقه ،روزانه تا یک میلیون دالر به جیب زدند.
اقدامات دولت اسالمی داعش ،به طور مستقیم افغانستان را تحت تأثیر قرار نداد .با این
حال ،یک خطر واقعی ناشی از نفوذ اسالمگرایان رادیکال در کشور وجود دارد؛ موضوعی که
شماری از کارشناسان ،بارها و به کرات ،هشدار دادهاند .این به نوبهی خود میتواند مسبب
بسیاری از بیثباتیها شود .تا زمان وقوع اقدامات جنگجویانه در شماری از مناطق ناامن،
آنها تالش میکنند تا شماری از مردم را با خود همراه کنند و بعد ،شهرها را تصرف کنند.
آنگونه که مسلم است ،میان دو گروه «دولت اسالمی» و «طالبان» رابطهی چندان خوبی
برقرار نیست .این احتمال وجود دارد که دولت اسالمی در افغانستان ،به سایر سازمانهای
رادیکال و تروریستی فرصت بیشتر ندهد.
تابهحال تمام اطالعات و معلومات در مورد فعالیتهای عوامل گروه دولت اسالمی در
افغانستان ،ضمن اینکه کافی نیست ،متناقض هم است .نخستین گروه از فرستادگان دولت
اسالمی به افغانستان ،در پایان سال گذشته مشاهده شد .در ماه جنوری سال روان ،مقامهای
امنیتی این کشور گزارش دادند که جهادیستها هم اکنون در نقطههای جنوبی افغانستان،
مصروف فعالیتهای خود هستند .به تاریخ نهم فبروری در نتیجهی عملیات هواپیماهای
بدون سرنشین ،یک فرمانده سابق گروه «طالبان» مشهور به مال عبدالرؤف خادم که یکی از
عوامل نزدیک به گروه دولت اسالمی بود ،کشته شد.
ارتباط میان گروه طالبان و دولت اسالمی قبل از این ،در حد گمانه و حدس بود« .طالبان» و
گروه دولت اسالمی داعش از سوی یکعده اسالمگراهای شدیداً رادیکال ،کنترول میشوند.
در آغاز سال  1999رهبر مذهبی طالبان« ،امیرالمؤمنین» (رهبر مؤمنان) لقب گرفت .در
ماه جون سال  ،2014گروه دولت اسالمی داعش با استقرار خود در موصل ،احیای خالفت
اسالمی را اعالم کرد .همزمان ،رهبر دولت اسالمی -ابوبکر البغدادی -خود را خلیفهی
مسلمانان اعالم کرد و لقب «امیرالمؤمنین» را برای خودش برگزید .در همینحال ،برخی از
ناظران و کارشناسان امکان برقراری ارتباط میان دو گروه «طالبان» و «دولت اسالمی عراق
و شام» را رد نمیکنند .ایدهی برپایی حکومت و خالفت اسالمی بدون مرز تا حدود زیادی
مطابق میل هردو گروه است.
گرچه گروه تروریستی «دولت اسالمی» دیگر موفقیتهای اولی خود را تکرار نمیتواند؛
اما اکنون آنها به بخشهای بزرگی از خاک عراق و سوریه دسترسی و کنترول دارند و
همینطور ،کسب فتوحات ارضی در مقیاس بزرگتر در دیگر کشورهای خاور میانه ،به آنها
امکان این را میدهد که تأثیرگذاری خود را داشته باشند و رشد خود را ادامه دهند .اکنون
سنگر و آشیانهی گروه دولت اسالمی در کشورهای پاکستان ،لیبیا ،اردن ،عربستان سعودی،
یمن و لبنان برپا شده و به چشم میخورد .این در حالی است که جهادیستها و اسلحه به
دوشان افغانستان ،برای به دست آوردن جای پایی در این کشور ،شکست خوردهاند.
اسالمگراهای رادیکال ،فعالیتهای خود را در سینا آغاز کردند .نیروهای امنیتی مصر در
پانزدهم ماه جون سال گذشته ،تروریستهای مربوط به گروه دولت اسالمی را بازداشت
کردند .پس از چند روز ،جنگجویان «دولت اسالمی» یکبار دیگر حضورشان را به رخ همه
کشیدند .آنها اخیراً ویدیویی را در صفحات انترنت به نشر سپردند که در آن به طور بیرحمانه
یک مسیحی را در لیبی مجازات میکنند.
هیچ دولت اسالمی وجود خالفت اسالمی را تأیید نمیکند .حتا مخالفان مسلح ضددولتی
سوریه ،در مقابل داعش برخواستهاند .ائتالف ضدتروریسم بینالمللی که از سوی آمریکا
تشکیل شد ،اکنون چهل کشور عضو آن هستند .ایجاد خالفت اسالمی ،یک چالش جدی
برای کل سیستم روابط بینالمللی است .بسیاری از کشورهای خاور میانه تمام تضادها
میان خود را کنار گذاشته و تمایل خود را برای پیوستن به جنگ علیه این معضل جهانی
[خالفت اسالمی] ابراز کردهاند .با اینحال ،یادآوی این نکته مهم است که مشکل تروریسم
با بمبگذاری و بمباردمان مواضع اسالمگرایان حل نمیشود .این ستیزهجویان اغلب در میان
مردمان ملکی پنهان میشوند و به طور فعال از تاکتیکهای جنگ چریکی ،استفاده میکنند.
به خاطر داشته باشیم که در پایان دسامبر  ،2014مأموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان
خود رسید .نیروهای امنیتی محلی این کشور ،مأموریت سنگین جنگ با تروریسم را به عهده
گرفتند .در این هفتهها ،ارتش افغانستان حمالتش را بر مواضع طالبان در والیت هلمند،
شروع کرده است .این نخستین عملیات نیروهای امنیتی افغانستان ،پس از ختم مأموریت
نظامی ناتو در این کشور است .با وجود اینکه نیروهای افغانسان به همراهی نیروهای ناتو
برای تأمین صلح و ثبات سالهای سال جنگیدند؛ اما گروه «طالبان» هنوز هم توانایی
مبارزات خود را حفظ کردهاند و اکنون حمالت آنها کابل را تهدید میکنند.
رهبری خالفت اسالمی اعالم کرد که قصد دارد نفوذ و دامنهی دولت اسالمی را فراتر از
مرزهای عراق و سوریه ،گسترش دهد .ارگانهای امنیتی افغانستان هنوز هم در تالش اند
تا از نفوذ فرستادگان به اصطالح «دولت اسالمی» در مناطق افغانستان ،جلوگیری کنند.

همزاد با تاریخ بشر ،سیاست نیز در روابط انسانها مطرح بوده است .سیاست
با قدرت پیوند دارد؛ به گونهای که سیاست همواره در پی کسب قدرت و
سازماندهی آن است .قدرت نیز چیزی نیست که روابط افراد بدون آن ممکن
باشد .هر دورهای از تاریخ بشر را که مطالعه کنیم ،میبینیم که روابط نابرابر
وجود داشتهاند .صاحبان قدرت به عنوان باالدستان و زیردستها که بیشتر
با موجودیت تودهها معنادار میشود ،این رابطهی نابرابر را شکل میدهند.
هرچه به گذشته برگردیم ،سیاست در محدودهی کوچکتری مطرح میشود
و قدرت نیز که جوهر آن را شکل میدهد ،بیشتر در الگوهای ارباب-رعیتی،
روابط آمرانه و از باال به پایین ،بدون رعایت اصل مشروعیت تجلی یافته
است؛ حال آنکه با شکلگیری دولت مدرن و قانون اساسی دموکراتیک،
نوعیت سیاست و چگونگی قدرت نیز دچار تغییرات اساسی شده است .امروز
در قلمرو حاکمیتهای مردمی ،نه سیاست تعبیر کلیشهای میشود که بیشتر
با ترفند فریب و نیرنگ برچسب بخورد و نه قدرت برهنه و عریان است ،بلکه
با قانون اساسی مدرن و دموکراتیک که بیشتر بازتابدهندهی خواستههای
مردم است ،مهار میشود و در راستای منافع عمومی جهت میخورد .درست
است که سیاست و قدرت در زمان ما،حتا در در دولتهای دموکراتیک نیز به
تمام معنا انسانی و مردمی نیست و پایههای مشروعیت آن دچار لغزش است و
هنوز هم به دور از چشم ناظر مردم و افکار عمومی ،دچار پنهانکاری میشود؛
اما روند عمومی به گونهای است که رضایت مردم و جلب افکار عمومی هرگز
به حاشیه و قلمرو فراموشی نمیخزد .دغدغهی مشروعیت چیزی نیست که
سیاستگران به سادگی از کنار آن بگذرند؛ چون ثبات و حفظ قدرت ،مستلزم
مشروعیت است.
این تغییر شگرف را میتوانیم دوسویه ریشهیابی کنیم؛ هم در قاعدهی جامعه
و هم رأس آن .قاعده به مردم ارتباط میگیرد و منظور از رأس ،همانا حکومت
و دستگاه فرمانروایی است .تغییر در نگرش مردم ،ظرفیت عمومی را میسازد
و توان و قدرت اجتماعی خلق میکند .تغییر در رأس هرم ،الگوهای مدیریتی
و نوع عملکرد نظام را متحول میسازد.
برای اینکه بدانیم فالن حکومت چهگونه عمل میکند ،الزم است بدانیم که
سیاستگران آن نسبت به حکومتداری و جامعه چگونه نگرش دارند .برای
اینکه نگرش سیاستمداران را درک کنیم ،الزم است بدانیم که آنان در چه
بسترها و فرهنگی بهسر میبرند و زیست میکنند و مردم آن جامعه از چه نوع
نگرش سیاسی برخوردار اند.
با این وجود ،اگر سیاست و نگرشهای سیاسی سیاستگران را در فرهنگ
سیاسیمان مورد بازخوانی قرار دهیم ،بهخوبی قابل درک است که در جامعهی
ما ،نگرشها بافت روزمرگی دارند .سیاست در ادبیات عامه ،بیشتر به معنای
روش و ترفندهای رسیدن به قدرت است؛ اما با هر وسیله و ابزار ممکن.
با محوریت این نوع نگرش سیاسی ،ترفند ،فریب و نیرنگ ،بازی با احساسات

مردم جزئی از ویژگیهای سیاست بومی تلقی میشوند .نوع عملکردهای
سیاسی بازیگران بیشتر در خط سیاست ماکیاولی معنادار میشود.
به نظر میرسد هر هدفی را که برای سیاست در نظر بگیریم ،قدرت هیچگاهی
از دایره بیرون نمیماند ،بلکه جوهر اصلی سیاست پنداشته میشود؛ اما اگر
کسب قدرت روشمند و قانونمند نباشد ،نوع استفادهی آن نیز از مدار
قانون و اصول انسانی خارج میشود .در افغانستان برداشت عمومی نسبت
به سیاست خیلی کالسیک و عوامزده است .گفته میتوانیم که نگرش سیاسی
سیاستگران نیز با یک نوع سیاستزدگی روبهرو است .سیاستگران آنگونه
عمل میکنند که توان ماندن و بقا را در جامعه داشته باشند .برای همین
است که وقتی یک وکیل پارلمان دیگری را با بوتل آب یا کفش خود میزند،
میتواند در میان تودههای مردم محبوب شود .کس دیگری اگر شعار تند
قومی سر بدهد ،نیز در اذهان گروهی از مردم جا باز میکند .اینگونه است که
اصل کارکرد و کارایی به فراموشی سپرده میشود؛ چون در سنجش مردم نیز
مهم و قابل توجه نیست .معیارهای ارزیابی سیاستگران در سنجش مردم،
کمتر عینی و عقالنی اند .بیشترین مردم با بافتهایی از تعلقهای قومی،
زبانی و سایر گرایشهایشان در مورد سیاستمداران و بازیگران سیاسی
قضاوت میکنند .در خیلی از موارد این بافتها بهسادگی ،ناکارایی و اشتباهات
آنان را خاکپوشی میکنند .در چنین بسترهای اجتماعی ،نگرش سیاستگران
نیز سیاستزده میشود؛ به گونهای که آنان سیاستشان را تا آنجا مطابق
خواست مردم تنظیم میکنند که حمایتهای احساساتمحور مردم را از دست
ندهند.
با این وجود ،اصل کارایی و پاسخگویی در برابر مردم و اصل مشروعیت
قانونمند ،در فرهنگ سیاسی ما جا باز نکرده است .همین مسأله است که
سیاست و کارنامههای سیاسی سیاستگران برای زندگی عملی مردم تا اکنون
به صورت قابل توجه گرهگشا نبوده است.
هنوز کارایی و پاسخگویی در سیاست بومی ما اصل شمرده نمیشود،
آنچه که بیشتر برای سیاستمداران مهم است ،تعامل با احساسات مردم
است؛ اینکه چگونه به لحاظ احساسات نقطهی ضعف مردم را پیدا کنند تا
موضوعاتی مطرح شوند که برای آنان احساساتبرانگیز باشند .بر بنیاد قانون
و کارکردهایی که برای نظام سیاسی در نظر گرفته میشوند ،در سیاستهای
مدرن امروزی ،آنچه که اصل شمرده میشود ،کارایی و پاسخ منطقی به نیازها
و خواستههای مردم است .به لحاظ منطق عملگرایی ،سیاست و کارنامهی
سیاستمداران زمانی قابل ارزش میشود که بیشترین کارایی و پاسخگویی
را در حوزهی عمل داشته باشد .با این وجود ،مهم نیست که سیاستمداران
در زبان و شعارهایشان چه نقشهای را برای مردم میکشند؛ بیآنکه تعهد،
ضمانت و استراتژیای برای اجرای طرحهای ذهنیشان داشته باشند .این
آسیبپذیری در سیاست بومی ما بهخوبی قابل درک است.
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هنرمندی که نقش میآفریند
و رویای زندگی فارغ از جنگ دارد


علیشیر شهیر

مواد کار :پنسل و رنگ روغنی

علی حسینی ،قلم و رنگ و پنسلش را برمیدارد و
به روی بوم سفید ،نقش میآفریند؛ نقشی که با آن
به خود و مردمش آرامش هدیه میدهد .او میگوید،
مردمم از جنگ خستهاند و هنر یگانه وسیلهایست
که میتواند به مردم آرامش دهد .حسینی برای
مردمش زندگی فارغ از جنگ ،نفرت ،انفجار و انتحار
آرزو دارد.
علی حسینی در سال  ۱۳۶۹خورشیدی در ولسوالی
مالستان والیت غزنی به دنیا آمده است .او در کنار
درسهای مکتب ،به تمرین نقاشی و خطاطی نیز
پرداخته و پس از فراغت از مکتب ،مراحل ابتدایی هنر
را به صورت تخصصی و معیاری به مدت یکماه نزد
جعفر رحیمی ،یکی از دانشجویان دانشکدهی هنرهای
زیبای دانشگاه کابل آموخته است .مدت دو سال در یکی
از آموزشگاههای خصوصی در شهر غزنی ،هنر رسامی و
خطاطی را به دانشآموزان این بخشها آموزش داده است.
عالقهی زیاد او به هنر رسامی و نقاشی باعث شده که در
آزمون کانکور ،دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه کابل
انتخاب کند .اما او بار اول موفق نمیشود به دانشکدهی
هنرهای زیبا راه یابد .اما امیدش را از دست نمیدهد
و دوباره در این آزمون شرکت میکند و به رشتهی
دلخواهش کامیاب میشود .او حاال دانشجوی سال چهارم
دانشکدهی هنرهای دانشگاه هرات است.

این هنرمند جوان از آوان کودکی تا کنون ،گفتنیهایش را
در قالب تابلوهای رسامی و نقاشی بیان میکند .او از همان
ابتدا عالقهی زیادی به هنر رسامی و نقاشی داشته است.
علی میگوید ،نقاشی و رسامی یگانه زبانیست که همهی

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

مردم جهان آن را میداند.
از او در مورد هنر و فعالیتهایش پرسیدم.
اطالعات روز :چه وقت رسامی و نقاشی را
شروع کردید؟
حسینی :از آوان کودکی عالقهی زیادی به نقاشی و
رسامی داشتم .از همان زمان پیش خودم تمرین میکردم؛
اما بعد از فراغت از مکتب ،در سال  ۱۳۸۸به مدت یکماه
نزد جعفر رحیمی ،دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه کابل
آموزش دیدم.
اطالعات روز :انگیزهای که باعث شد به این هنر
رو بیاورید ،چیست؟
حسینی :عالقهمندی به هنر نقاشی و پیبردن به استعدادم
در این رشت ه و تشویق دوستان و همکارانم باعث شد تا به
این هنر رو آورم و موفق شوم.
اطاعات روز :با هنرتان برای مردم چه میگویید؟
حسینی :همانطوری که هنر بخشی از فرهنگ جامعه
است ،من هم به عنوان یک هنرمند ،میخواهم در بخش
فرهنگی برای مردم کشورم و مردمان جهان این پیام را
بدهم که دیگر جنگ بس است .بیایید زیبا زندگی کنیم.
هنر یک پدیدهی معنوی و زیباست .لذا برای من ،هنر یعنی
عشق و آرامش .هنر یعنی بروز یک حس قشنگ در روی
یک بوم سفید .من همانند سایر هنرمندان تشنهی هنر
هستم؛ میخواهم دامنهی هنر در کشورم گسترش یابد و
مردم با ارتباط گرفتن با هنر ،روح و روان کسل شد هیشان
را نوازش دهند.
اطالعات روز :تا هنوز برای رسیدن به این
هدفتان چه کرهاید؟
در جامعهای که ما زندگی میکنیم ،وقتی نام از هنر گرفته
میشود ،مردم تصور میکنند که هنر یک عمل غیراخالقی
است .تا هنوز عالو ه بر آموزش ،تالش کردهام نمایشگاهی
از نقاشیهایم برگزار کنم .با این کار ،میخواهم هنر را در
جامعه تقویت کنم.
بخش عمدهی فعالیتهایی که تا کنون انجام دادهام ،این
است که یک گروه هنری تشکیل دادهام و هدف ما این
است که نمایشگاهی از بخشهای میناتوری ،خطاطی و
نقاشی برگزار کنیم ،تا مردم به هنر بیشتر عالقهمند شوند
و ذهنیتهای نادرست از هنر در ذهنشان از بین بروند.
اطالعات روز :چه برنامههایی برای رشد هنرت
در آینده داری؟
برنامهام در آینده این است که نخست ظرفیت و
توانمندیام را بیشتر از این باال ببرم و بعد در عرصهی
هنر نقاشی ،کارکردهای ارزشمند و ماندگاری را در جامعه
داشته باشم و هنرم را بیشتر از این بارور سازم.

مواد کار :قلم خودکار

یادداشتهایسخیدادهاتف

معجزهیعاشقی

چند روز پیش در گوالیی دواخانه سهصد تا چهارصد یا
هفتصد یا هزار نفر جمع شده بودند و هلهلهیشان به
آسمان رفته بود .من هم کنجکاو شدم .رفتم و دیدم که
عجب محشری است .یک مرد جوان ،که مثل همهی
مردان جوان کابل صافی به گردن خود آویخته بود ،در
وسط ایستاده بود و دیگران هم گرد او جمع شده بودند.
موترها بوقس میکردند؛ اما مردم چنان مجذوب شده
بودند که فراموش کرده بودند که اگر تعداد زیادی آدم سر
سرک جمع شوند ،سرک مسدود میشود .جوان دستمال
بینی خود را از جیب پتلون خود میکشید و از بین آن
خرگوش ظهور میکرد .چوب آتشزده را در دهان خود
میکرد و خوب میدیدی که آتش را میجود .ریسمانی
پر از گره را با یک پف باز میکرد.
مردم هر بار که فرصت میکردند ،انگشت حیرت را از
دهان خود بیرون بیاورند و با آن در بینی خود نیز کاری
نداشته باشند ،شروع میکردند به تبصره در مورد هنرهای
آن جوان .من از پیرمردی پرسیدم که این جوانها این
هنرها را در کجا یاد میگیرند .پیرمرد عصبانی شد و
گفت:
«تو فکر میکنی این هنر است؟ این قوت خداوند است.
توفیق الهی است .اگر هنر است ،تو برو قوغ را در دهان
خود ببر که از شش جایت فوش فوش برآید .گم شو!»
نمیدانم پیر مرد چرا اینقدر عصبانی شد .یکی دیگر،
که دریشی داشت و جوانتر بود ،رو به من کرد و گفت:
«بابه راست میگوید .کسی که هر شب سیزده هزار
دفعه صم صم صم کهیعص لطططططافروا بگوید ،قفل
تواناییهایش باز میشود و از این کارها میتواند بکند».
با خودم گفتم که قبال از این خبرها در شهر نبود .حاال
چرا این کارها اینقدر زیاد شده؟ هرچه فکر کردم ،عقلم
به جایی نرسید .شب که به خانه آمدم ،رفتم به انترنت که
ببینم در جهان چه خبر است .چشمم به خبر بیبیسی
افتاد که گفته بود ،نثار علی خان ،وزیر داخلهی پاکستان،
گفته که رابطهی پاکستان با افغانستان معجزه میکند .آن
وقت ،فهمیدم که آن جوان پیش از بهتر شدن رابطهی
پاکستان و افغانستان احتماال جان میکنده تا یک لقمه
نان پیدا کند .اما در این فاز جدید ،خودش را در مسیر با ِد
معجزه قرار داده و حاال کارهایی میکند که عیسی مسیح
پیشش خط بینی بکشد .البته معجزه فقط این نیست که
از بین تربوز بزغاله بکشی .این هم معجزه است که یک
نخود بمب را در لگن خود بگذاری و بعد بروی با یک
مقام دولتی بغلکشی کنی و کمی خودت را بفشاری و آن
بمب نخودی بترکد و شما و تمام حضار محترم مجلس را
به باد فنا بدهد .این معجزه نیست ،چیست؟

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Munera Yousufzada

ازدواج اطفال ،از هر گروه و هر قومي كه باشد و با هر
تيره و تباري كه صورت بگيرد ،ممنوع است .بر اساس
شنيدهها ،اعطاي دختركي هشت ساله به جاي خمس
(يكي از وظايف مذهبي شيعهها در برابر نوادگان پيغمبر
اسالم) در واليت دايكندي ،در روزهاي اخير ،نوعي عالمت تأیيد بر باورهاي خرافي و
غيراسالمي است كه با بيشرمي ميگويند ،زن شي است ،زن بخشي از اموال محسوب
مي شود و زن در تعيين سرنوشت خويش نقشي ندارد .ممانعت كردن از اين سنت
ديرينه و غلط كه از هر پنج دختر يكي را مانند اموال به نوادگان پيامبر اسالم ميبخشند،
ميتواند بخش مهمي از مبارزات مشترك سادات محترم و ساير مردم اهل تشيع در
قريههاي دورافتاده باشد.

تفکرمثبت،

آغاز راه تحول است



Abdullah Watandar

رسیدن کفر به دایکندی
وقتی ملت فریب میخورد ،شعار آزادی را باور میکند،
به دروغی به نام دموکراسی لبیک میگوید ،زنجیر حقوق
بشر را به گردن میاندازد و با شیطانهای کوچک و بزرگ
دوستی میکند ،کار به جایی میرسد که آدم نمیتواند حتا دختر دم بخت خود را خمس
بدهد!
آزادی مطبوعات درست کردهاند ،انترنت راه انداختهاند ،فیسبوک جور کردهاند ،بالی
موبایل را به جان امت انداختهاند و ...تا فقط به یک هدف برسند و آن چیزی نیست جز
خالی کردن دلها از عشق اهل بیت .امروز اگر از خمس دادن دخترانِ دم بخت هشت
سالهیمان بتوانند جلوگیری کنند ،فردا میگویند که اصال احترام اوالد فاطمهالزهرا،
واجب نیست .پسفردا میگویند ،جهاد واجب نیست و در فردایی ادعا خواهند کرد که
ت و در رگهای همهی آدمها ،خون
هیچ تفاوتی میان اوالد علی و انسانهای دیگر نیس 
سرخ جریان دارد .اینها نشانههای روشن گمراهی اند.
خدایا ،تو را به آبروی خاندان عصمت و طهارت قسم ،نگذار که در گمراهی هالک شویم!


Mir Hussain Mahdavi

جهادِ تنانه
سه دختر نوجوان بریتانیایی با فرار از خانه ،به صف
«عروسان جهادی» پیوستند .امیره عباس  15ساله ،شمیمه
بیگم  15ساله و خدیجه سلطان  16ساله روز سهشنبه از
گتویک انگلیس به مقصد استانبول پرواز کردند .یک منبع اطالعاتی به روزنامهی
گاردین گفته است که این سه دختر به محض ورود به ترکیه ،با یک منبع جلب و جذب
نیروهای خارجی برای داعش مالقات کرده و آن فرد زمینهی خروج آنان از ترکیه و
ورود به سوریه را فراهم کرده است .این سه دختر جوان روز جمعه وارد ترکیه شده و
رسما به جمع نیروهای داعش پیوستند.
این دختران جوان نه با هدف جنگیدن و شرکت مستقیم در جنگ ،بلکه با هدف کمک
به جنگجویان به صفوف داعش میپیوندند .به عبارت دیگر ،آنان از بدنشان به عنوان
وسیلهای برای آرامش بخشیدن به نیروهای مرد داعش استفاده میکنند .جهاد نه با
کشتن و کشته شدن ،بلکه با به بستر کشیدن یک مرد خسته و احتماال مظطرب و کام
دادن به او به معنای بهره جستن از جنسیت به عنوان ابزاری برای تداوم جنگ است.
دخترانی که دست به جهاد جنسی میزنند ،نه به خاطر لذت جنسی بردن ،بلکه به دلیل
لذت جنسی دادن ،وارد این مبارزه میشوند .این دختران وارد بستر مردانی میشوند که از
نظر شخصی هیچ نوع حسی نسبت به آنان ندارند و اکثر این مردان از نظر سنی بزرگتر
از پدران عروسهای جهادی میباشند.
این دختران جوان به خاطر خدا وارد بستر این مردان بیگانه میشوند و به خاطر خدا
تنشان را برهنه میکنند و به خاطر خدا از همهی توان زنانگیشان استفاده میکنند تا
بتوانند رابطهی تنان هیشان را با مردانی که هیچ نسبت جنسی و شهوانی با آنان ندارند،
برقرار کنند.
مردانی که به خاطر خدا از گل صبح تا نیمههای شب آدم میکشند ،وقتی شب به
خانههایشان میآیند ،در آغوش این ماهرویان جوان آرامش مییابند .چنین است که
عروسان جهادی با تن و اندام زنانهیشان در کشتار شوهرانشان شرکت میجویند.
یک دختر نوجوان چقدر میتواند از خود بیخود شود که شیطان را به جای خدا بنشاند و
جوانی خود را فدای قاتالن هوسباز کند و بعد نام همهی این کارهای کثیف را نیز جهاد
بگذارد و مسئولیت همهی این جنایتها را به حساب خدا بنویسد .این خدایی که دختران
جوان را به کام جنایت پیشهگان داعش میفرستد تا با تن تازه و جوانشان دستگاههای
کشتار جمعی را آرامش ببخشند ،کسی جز خود شیطان نیست.


Haroon Yousofi

مشاور
هر سو روی ،رها شده دهها مشاور است
اینجا مشاور است و در آنجا مشاور است
بنگر ،چه گدودی شده در خاک پاک ما
نزد وزیر خارجه ،مال مشاور است
در شهر ،مرده را به سر شانه میبرند
لیکن میان بنز و کروال مشاور است
ماما قدوس من که زمانی پیاده بود
حاال ببین به دبدبه ،ماما مشاور است
دانی که روز و شب همه اینجا چه میکنند؟
در روز کیسهمالی و شبها مشاور است
دیشب دو خاله را به شفاخانه بردهاند
مسئول بارداری آنجا مشاور است
گویی که در حکومت وحدت ز روی ناز
مجنون وزیر گشته و لیال مشاور است
اینجا به غیر حضرت ماما قدوس من
فضلو مشاور است و گل آغا مشاور است
لندن ۲۲ ،فبروری ۲۰۱۵

اط رافتان را خوب بنگرید و افرادی را بیابید که
موفقیت چشمگیری داشتهاند .آیا م یدانید چرا این
افراد را موفق م یدانیم؟ تفاوت چنین افرادی با دیگران
در چیست؟ آیا آنها موفق به دنیا آمدهاند یا اینکه
خودشان عامل این موفقیت بودهاند؟
افراد موفق ،کمی با دیگران فرق دارند؛ چون آنها
نگرش متفاوتی به پی شآمدهای معمولی زندگی
داشتهاند.
همهی انسانها در چرخهای از اعتقادات و نتایج زندگی
م یکنند؛ اعتقادات و نتایجی که به هم ربط دارند .در
نتیجه م یتوان گفت ،شما آنچه هستید که به آن
اعتقاد دارید .حاال باید دید که چه عاملی باعث ایجاد
اعتقادات شما شده است؟ درس حدس زدید؛ این افکار
شما هستند که اعتقادات شما را تشکیل م یدهند.
 باورهای شما ،احساسات شما را در هر موقعیتیمشخص م یکنند؛ زیرا باورهای شما برخوردتان نسبت
به موقعیت ایجاد شده را تعیین م یکنند.
 احساسات به وجود آمدهی متأثر از نوع باور ،بهعملکرد شما منجر خواهند شد؛ خواه این عملکرد و
نتیجه مثبت باشد و خواه منفی.
 عملکرد موفق یا ناموفق شما ،به موفقیتیا شکست همان نتیجه ای که گفته شد ،منجر
م یشوند.
 در این چرخه ،افکار ما منشای اصلی باورها،احساسات ،عملکرد و نتیجه هستند.
 عامل اصلی موفقیت فردی چیست؟ اعتقاد فردبه موفقیت؟ احساساتی که در مسیر موفقیت ایجاد
م یشوند یا عملکرد فرد؟
برخی افراد معتقد اند ،این باورها هستند که باعث
موفقیت یا شکست ما م یشوند .اگر فقط باور داشته
باشیم فرد موفقی هستیم پس موفق خواهیم بود؛
چون اعتقادی راسخ داریم .عدهای تصور م یکنند ،فقط
احساسات باید تحریک شوند و ما باید بر اساس آنها
گام به گام پیش برویم تا به موفقیت برسیم .برخی
دیگر باور دارند ،چیزی جز عملکرد درست ،باعث
پیروزی نخواهد شد.
به راستی عامل اصلی رسیدن به موفقیت
چیست؟ باور ما به پیروزی؟ عملکرد ما برای
پیروز شدن؟ یا احساسات ما؟
به طور کلی ،نگرش یا همان افکار ما ،موجب پیروزی
یا شکست ما م یشوند .داشتن تفکری مثبت یا منفی،
به نتایج دلخواه یا ناخوشآیند منجر م یشود .این ما
هستیم که ب رای اهداف و نتایج زندگ یمان تصمیم
م یگیریم .اگر تفکری مثبت داشته باشیم ،محکوم
به پیروزی هستیم و اگر تفکری منفی داشته باشیم،

محکوم به شکست!
بناب راین ،افکارمان را درست انتخاب کنیم تا جزو همان
افراد موفق باشیم .این افکار ما هستند که آیندهی ما
را رقم م یزنند!
کلید موفقیت ،داشتن تفکر مثبت است!
آنگلو م یگوید« :اگر نتوانستید چیزی را عوض کنید،
مهم نیست؛ طرز تفکرتان را عوض کنید!»
هر روز صبح که از خواب بیدار م یشویم ،ب رای 24
ساعتی که پی شرو داریم ،ب رنامهریزی م یکنیم .در
واقع تصمیم م یگیریم چه کاری را انجام دهیم و چه
کاری را انجام ندهیم .این ما هستیم که م یتوانیم
فرصتهای پیش آمده را به موفقیت تبدیل کنیم.
پس نم یدانیم چگونه موانع زندگ یمان را از میان
برداریم یا از آنها عبور کنیم.
اگر قرار باشد با هر تصمیمی به موفقیت برسیم ،یعنی
اینکه قدر تک تک فرصتهایمان را م یدانیم و با
تفکری مثبت تصمیم م یگیریم و گام برم یداریم .آیا
م یدانید چگونه م یتوان با افکاری مثبت ،فرد موفقی
بود؟ در اینجا شما را با ویژگ یهای افکار مثبتی که به
موفقیت منجر م یشوند ،آشنا خواهیم کرد:
 -1تفکر مثبت و اهداف
ب رای رسیدن به موفقیت الزم است اهدافتان را تنظیم
کنید ،چه اهداف بلندمدت و چه اهداف کوتاهمدتی که
ذهن شما را درگیر کردهاند .هنگامی که این اهداف
وجود دارند ،باید کاری کنید تا به آنها برسید و چیزی
که باعث عملی شدن آنها م یشود ،تفکر مثبت شما
به اهدافتان است.
تفکر مثبت در مراحلی که ب رای رسیدن به هدف خود
طی م یکنید ،مهم است .کوشش و تالش شما ،باید
با نگاه و نگرشی مثبت همراه باشد .در چنین حالتی،
نگرش و باور مثبت شما «ب رانگی زاننده» و «موتوری
محرک» ب رای رساندن شما به اهدافتان م یشود.
وقتی به کمک تفکر مثبت موفقیت خود را در ذهنتان
شبی هسازی و تصویرسازی م یکنید« ،احساس» خوبی
در شما ایجاد م یشود .کیفیت این احساس خوب ،به
قدرت و تجربه شما از حواس پنگانه بازمی گردد .هر
چه در تجسم خود با تفکر مثبت ،لذت رسیدن به
اهدافتان را احساس کنید ،بر می زان موفقیت شما
افزوده م یشود؛ بناب راین اجازه ندهید عظمت اهداف
و سخت یهای رسیدن به هدفهایتان جلوی شما را
بگیرد و سرعت شما را کاهش دهد.
سعی کنید با هر قدمی که برم یدارید ،به نتیجهی
نهایی که همان رسیدن به هدف است ،فکر کنید؛
در حالی که به هدف خود نزدیک و نزدیکتر
م یشوید .گام برداشتن با تفکری مثبت ،ناهمواریها

و کاست یهای راه را ب رایتان آسان و آسانتر م یکند.
 -2تفکر مثبت و سالمتی
حتا اگر تفکری مثبت داشته باشید ،عاملی مخرب
به نامضط راب م یتواند مانع رسیدن شما به موفقیت
شود .به جای نگاه کردن به مشکل پی شرو و یاد
کردن آن به عنوان عاملی ناامیدکننده و ترس از آن،
م یتوانید آن را به مبارزه بطلبید .ب یشک عبارت
معروف «بترس و اقدام کن!» را شنیدهاید .تفکر منفی
ِ
عالوه بر ترساندن یا دیر رساندن شما به موفقیت،
باعث بروز بیماریهای جسمانی در شما هم م یشود.
تفکر منفی عاملی ُم سری است که حضور آن در
ذهنتان شما را از مسیر موفقیت دور م یکند .تفکر
مثبت م یتواند کلیدی ب رای رسیدن به موفقیت،
سالمت و طول عمر شما باشد؛ پس ،از آن غافل
نشوید.
 -3تفکر مثبت و تأثیر آن بر دیگران
همانطور که گفته شد ،تفکر مثبت ُم سری است.
فرض کنید که شما یک فروشنده ،معلم ،مهندس یا
مدیر هستید .اط رافیان شما با فردی روبرو م یشوند که
م یدانند در کار خودش انسانی موفق است؛ بناب راین
احساس «اعتماد» آنها به شما چند ب رابر م یشود.
م یدانند با فردی صحبت م یکنند که به کار خودش
اعتماد دارد و به خواستههای آنها گوش م یدهد.
مخاطبان شما تعامل و تأثیر موفقی تآمیزی را تجربه
قوخوی شما
م یکنند .در واقع مردم با تفکر و خل 
ارتباطی مستقیم دارند و این فرمولی ب رای موفق بودن
محسوب م یشود.
 -4تفکر مثبت و کار گروهی
اگر قصد دارید انسان موفقی باشید ،باید از افکار و
رفتارهای منفی دیگران دور بمانید؛ اما چگونه م یتوان
این کار را انجام داد؟ اول اینکه دیگران را به خاطر
مسایلی که رخ دادهاند ،سرزنش نکنید ،بلکه مانند یک
راهنما به آنها کمک کنید تا مشکالت خود را از میان
بردارند و به موفقیت برسند.
اگر با دقت بی شتری به موضوع نگاه کنید ،متوجه
م یشوید که شما هم به موفقیت رسیدهاید؛ چون به
افرادی کمک کردهاید که عامل موفقیت شما شدهاند.
همکاری با فردی که سعی دارد موفق شود ،بزرگترین
موفقیت شما هم محسوب م یشود .تفکر مثبت ،به
موفقیت در گروههای کاری ،خانوادگی و اجتماعی
منجر شده و چه بسا قدمی در راستای صلح جهانی
باشد!
همرازم ،با نیروی مثبت ،زندگی سرشار از شادی ب رای
خود بساز!
(برترینها)
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واکنش رسانههای کاتالونیا
به شکست بارسا

شکست بارسلونا مقابل ماالگا که روز شنبه
حاصل شد ،شکستي غيرمنتظره و دردناک
ب راي هواداران بارسا و اهالي رسانه اي کاتالونيا
بود .بارسا در شرایطی که م یتوانست با
کسب سه امتیاز بازی با ماالگا ،بصورت موقت
به صدر جدول صعود کند ،بر اثر اشتباه مسلم
دنی آلوس ،با یک گول از ماالگا شکست
خورد و هدیهای باورنکردنی به ریال یها داد
که امشب با برتری بر الچه م یتوانند فاصله
در صدر را به  4امتیاز افرایش دهند .واکنش
مطبوعات کاتالونیا به این شکست مطابق
انتظار تند بود.
موندو دپورتیوو :این نشری ه با تیتر «خواب
نیمروز کشنده» ،به این باخت واکنش نشان
داده است .این تیتر اشاره به ادامهی روند
ناکام یهای بارسا در بازیهایی دارد که ساعت
 4بعدازظهر برگزار م یشوند .بارسا در یک سال
اخیر 11 ،امتیاز در این بازیها از دست داده
است که آخرینش روز شنبه مقابل ماالگا بود.
موندودپورتیوو به تأثیر پاس اشتباه آلوس در
صحنه به ثمر رسیدن گول ماالگا و نیز نظم

و سازماندهی عالی ماالگا در زمین اشاره کرده
است.
اسپورت :این نشریه با تیتر «توقف بزرگ»،
به این باخت واکنش نشان داده است .در
بخشی دیگر م یخوانیم« :بارسا یکبار دیگر
در نوکمپ تیمی ب یب رنامه و فاقد ایدهی
مشخص نشان داد .پس از اشتباه آلوس و به
ثمر رسیدن گول ماالگا ،بارسا در  83دقیقهای
که فرصت داشت ،تیمی فاقد تمرکز و سردرگم
نشان م یداد .روزی که مسی خوش ندرخشد،
بارسا نیز پیروز نم یشود».
الونگواردیا« :درس تواضع»؛ این تیتر یک این
نشریه است که به تمجید از قدرت جوانی و
اتحاد بازیکنان ماالگا پرداخته است.تیمی که
هیچکس ب رایش شانسی در مقابل بارسا قایل
نبود؛ اما در عمل اتفاق دیگری در زمین بازی
رخ داد .الونگواردیا به این نکته اشاره کرده که
نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت و باید به
همه حریفان احترام گذاشت.
ال پریودیکو :ناامیدی در ساعت 4؛ بارسا
شانس صدرنشینی موقت را از دست داد.



بارسلونا ،مسی و طلسم بازی در ساعت 4

به نظر م يرسد که بازي در ساعت  4بعدازظهر
ش ُيمن نيست.
ب راي بارسلونا چندان خو 
ساعت  4بعدازظهر ،ساعت مناسبی ب رای
خواب نیمروزی است و گویا بازیکنان بارسا نیز
برخی مواقع که بازیهایشان در این ساعت
برگزار م یشود ،به خواب فرو م یروند .بارسلونا
در این فصل  5بار مجبور شده تا در ساعت
 4به وقت محلی به میدان برود و حاصل
کار این تیم ،سه برد مقابل بیلبائو ،آلمریا و
کوردوبا بوده و در عوض در دو بازی مقابل
ختافه و ماالگا امتیاز از دست داده است .بارسا
در زمین ختافه  0-0متوقف شده بود و روز
شنبه نیز با یک گول مغلوب ماالگا شد تا
هدیهای غیرمنتظره به ریال مادرید بدهد.
اما این بداقبالی فقط مربوط به فصل جاری
نیست چرا که بارسای تاتا مارتینو در فصل
گذشته نیز خاطره خوشی از بازی در ساعت

 4ندارد .کاتاالنها  6بار در فصل گذشته در
ساعت  4بعدازظهر به میدان رفتند که حاصل
کار ،سه برد ،یک تساوی و دو شکست ب رای
کاتاالنها بود.
بارسا مقابل والنسیا و وایادولید مغلوب شد
و مقابل ختافه نیز  2-2در نوکمپ مساوی
کرد 8 .امتیازی که بارسا در این سه بازی از
دست داد ،باعث شد تا این تیم ،قهرمانی را
به اتلتیکو تقدیم کند .اما بازی در ساعت 4
بعدازظهر ،ب رای مسی هم چندان خوشآیند
نبوده است .مسی فصل گذشته دو بازی را
به دلیل مصدومیت از دست داد و در  4بازی
دیگر بارسا موفق به زدن تنها  3گول شد.
در این فصل اما اوضاع بدتر است .مسی در
 5دیداری که بارسا ساعت  4به میدان رفته،
تنها دو گول و آن هم مقابل کوردوبا به ثمر
رسانده است.



فیگو :قهرمان اللیگا روز آخر مشخص میشود

لوییس فيگو که به تازگي نامزدي خود ب راي
رسايت فيفا را اعالم کرده ،در بحبوحه انتقادات
از رونالدو به خاطر برگزاري جشن تولد در
شب شکست ریال از اتلتيکو ،به حمايت از
هموطنش پرداخته بود .فیگو در حمایت از
رونالدو گفته بود که او حق داشت تا جشن
تولدش را برگزار کند و نباید به زندگی شخصی
هی چکس ورود کرد .فیگو در مصاحبه با مارکا
در همین رابطه گفت« :من به شخصه در
موقعی تهای دشوار زیادی در زندگی ورزشی
خودم قرار گرفتهام و به همین دلیل رونالدو را
درک م یکردم .من یک آدم مستقلم که حق
دارم نظر خودم را بگویم .تصمیم گرفتم از
رونالدو حمایت کنم؛ اما من هم ممکن است
روزی اشتباه کنم .هی چکس کامل و ب یعیب

نیست».
فیگو در مورد شرایط حال حاضر رونالدو گفت:
«کریستیانو یک انسان است ،نه یک ماشین.
امکان ندارد بازیکنی بتواند در همهی بازیها
گولزنی کند .اما او بار دیگر به گولزنی بازگشت
و در ادامه نیز کمک بزرگی ب رای ریال مادرید
خواهد بود».
ستارهی سابق ریال و بارسا در مورد شانس اول
ب رای قهرمانی در اللیگا گفت« :ریال شرایط
بهتری دارد؛ اما مثل فصل گذشته ،امسال هم
قهرمان روز آخر مشخص خواهد شد .ریال یا
بارسا یکی قهرمان م یشود» .فیگو در مورد
لیگ قهرمانان نیز اعتقاد داشت که تیمهای
باتجربهتر ب هراحتی به یکچهارم خواهند
رسید.



فانخال و رد کردن
فرصت خرید کریس رونالدو

به گزارش رسانههاي انگليس ،لوییس
فانخال ،سرمربي منچستريونايتد ،عل يرغم
داشتن فرصت خريد کريس رونالدو ،ترجيح
داد اين ستارهی پرتگالي را به الدترافورد
برنگرداند.
رونالدو در سال  2009با انتقالی  92میلیون
یورویی از منچستریونایتد به ریالپیوست و
در تابستان گذشته شایعاتی در مورد احتمال
بازگشت او به الدترافورد به گوش م یرسید.
گفته می شود یونایتد فرصت به خدمت
گرفتند او را داشتند؛ اما از آن استفاده نکردند.

بنابرگزارشها ،ژرژ مندس ،مدیر برنامههای
رونالدو ،با مارتین فرگوسن -ب رادر سرالکس
و مدیربازیکن یابی باشگاه منچستریونایتد،
دیدار و با او در مورد احتمال بازگشتCR7
صحبت کرد .اما وقتی فرگوسن با فانخال
در مورد این انتقال صحبت کرد ،مربی
هالندی اعالم کرد؛ تمایلی ب رای خریدرونالدو
ندارد.
رونالدو این فصل نمایشهای بسیار خوبی
در ترکیب ریال و تیم ملی پرتگال داشت
و در  36دیدار39 ،بار موفق به گولزنی شد.

فالکائو بار دیگر
در لیست خرید ریال

ریال مادريد قصد دارد ب راي خريد رادامل فالکائو ،پي شنهادي
به باشگاه موناکو ارائه کند .فالکائو در منچستریونایتد عملکرد
خوبی نداشته و شیاطین سرخ قصد ندارد قرارداد او را دایمی
کند.
روزنامهی دیلی میل گزارش داد که فالکائو که پیش از پیوستن
به یوناتید نیز از اهداف اصلی ریال بوده ،حال دوباره در لیست
خرید این باشگاه قرار گرفته است .فالکائو پی شتر هم به حضور
در مادرید اب راز عالقه کرده بود و در حالی که انتظار م یرفت
در تابستان گذشته به ریال بپیوندد ،سپیدپوشان قید خرید او را
لوانتقاالت راهی منچستر شد.
زدند و او در روز پایانی نق 

گریزمان :بازی کردن
کنار مانژوکیچ آسان است

آنتوان گريزمان ،هافبک اتلتيکومادريد پس از پيروزي 0-3
تيمش مقابل آلمريا عنوان کرد که بازي کردن کنار ماريو
مانژوکيچ بسيار آسان است .مهاجم کروات موفق شد اولین
گول بازی را به ثمر برساند و سپس دو پاس گول به آنتوان
گریزمان در ادامه ارسال کرد.
گریزمان در مصاحبه با  ASگفت« :از  3امتیاز خیلی
خوشحالیم .بار دیگر نشان دادیم که در خانه خیلی قدرتمند
هستیم .به یک پیروزی دیگر پس از شکست مقابل سلتا نیاز
داشتیم .در حقیقت ،بازی کردن کنار مانژوکیچ کار آسانی است؛
زی را او مهاجم خیلی خوبی است .مثل تورس و رائول گارسیا».
اتلتیکو در چمپیونزلیگ به مصاف لورکوزن م یرود و گریزمان
در این رابطه گفت« :باید استراحت کنیم و به فکر دیدارمان در
چیونزلیگ باشیم .باید در بهترین فرممان به مصاف لورکوزن
برویم».

ژکو :سیلوا بهترین
بازیکن لیگ برتر است

ادين ژکو ،مهاجم منچسترسيتي به تمجيد از ديويد سيلوا،
همتيم ياش پرداخت .شنبه شب سیلوا موفق شد یک پاس
گول به ادین ژکو بدهد و پس یک گول نیز به ثمر برساند.
ژکو در مصاحبه با اسکای اسپورتس گفت« :پاس دیوید سیلوا
درجه یک بود و به نظر من ،او بهترین بازیکن لیگ برتر است.
حضور او اینجا در کنار ما فوقالعاده است زی را با دیوید م یتوان
همیشه گول زد».
پیرزوزی  0-5شنبه شب پس از پیروزی  1-4مقابل استوک
حاصل شد و ژکو معتقد است که تیمش م یتواند اختالف را با
صدر کاهش دهد .او گفت« :مسلما م یتوانیم .شاید مردم فکر
کنند که آنها  5امتیاز از ما باالتر اند ،ولی اگر به همین سبک
از بازی کردن ادامه دهیم ،مسلما م یتوانیم به چلسی ربرسیم.
عملکرد خیلی خوبی داشتیم .کم کم بر بازی مسلط شدیم و
وموفق شدیم اختالف را کاهش دهیم».

زانتی :اوسوالدو
به مانچینی حملهور شد

خاوير زانتي ،اسطورهی اينترميالن عنوان کرد که که دني
اوسوالدو ،مهاجم سابق اينتر به روبرتو مانچيني حمله ور
شده و همچنين به ايکاردي هشدار داده که به هواداران
احترام بگذارد .کاپیتان سابق نراتزوری که فصل گذشته از
میادین خداحافظی کرد ،حاال در پشت صحنه کار م یکند.
او در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت ،شایعات مبنی بر
درگیری مانچینی با اسوالدو که باعث حضور قرضی این
مهاجم در بوکا جونیروز شد را تأیید کرد.
او گفت« :از کار اوسوالدو بیشتر عصبانی بودم یا ناراحت؟
بیشتر عصبانی ،ولی او خودش هم از دست خودش
عصبانی بود .متوجه شد که هل دادن مربی اشتباه بزرگی
بوده است .او یک فرصت خیلی خوب را در دوران فوتبالش
از دست داد» .همچنین پس از تساوی  1-1مقابل یووه،
اوسوالدو که داخل زمین هم با ایکاردی درگیر شده بود ،در
رختکن هم سعی کرده به او حمله کند .دلیل عصبانیت او
از ایکاردی ،ب یاحترامی ایکاردی به هواداران با خوشحالی
نکردن پس از گولهایش اعالم شده و زانتی در این
باره گفت« :این به ما بازم یگردد که به او یاد دهیم در
باشگاههای بزرگ چطور رفتار کند.اولین چیزی که به
بازیکنان م یگوییم این است که به هواداران احترام بگذارند.
چیزی که خیلی بد بود ،انداختن پی راهن بر روی زمین
توسط بالوتلی بود .حاال ایکاردی پس از گولش خوشحالی
نکرده ،کدام حرکت زشتتر بوده؟ مسلما حرکت ماریو ،ولی
هر دو اتفاق ناخوشآیند بودهاند».

سیمئونه :در حال مذاکره برای تمدید هستم

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکومادريد
تأييد کرد که در حال مذاکرات ب راي تمديد
قراردادش با اين تيم است .شنبه شب اتلتیکو
موفق شد  0-3آلمریا را شکست دهد و به سه
امتیازی بارسا در ردهی سوم بازگرد .گزارشها
در اسپانیا حاکی از آن است که سیمئونه
پی شنهادی  7ساله از سوی اتلتیکو دریافت
کرده که در حال حاضر در حال مذاکره است.

او گفت« :واضح است که از حضور در باشگاه
خوشحالم و اتلتیکومادرید را دوست دارم.
سعی م یکنیم این پروژه را که سه سال است
شروع کردهایم ،ادامه دهیم» .قرارداد فعلی
سیمئونه تا پایان  2017اعتبار دارد .اتلتیکو به
همراه سیمئونه موفق شد ب رای اولین بار پس
از سال  1996به فاینل لیگ قهرمانان برسد و
همچنین قهرمان اللیگا شود.



ل دیگر
پودولسکی :شاید دو سا 
از فوتبالخدا حافظیکنم

لوکاس پودولسکي ،مهاجم اينتر عنوان کرد
که ممکن است تا دو سال ديگر از ميادين
فوتبال خداحافظي کند .مهاجم  29ساله
آرسنال را به صورت قرضی تا پایان فصل
به مقصد اینتر ترک کرد ولی هنوز در اینتر
هم نتوانسته عملکرد خوبی از خود به جای
بگذارد .او از لیست لیگ اروپا ی اینتر خط
خورد ولی ژردان شقیری ،دیگر خرید زمستانی
اینتر در این لیست قرار گرفت .پودولسکی در
مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت گفت« :چه چیز

به من انگیزه م یدهد؟ این که با فوتبال در
ارتباط باشم .ممکن است این ارتباط تا دوسال
بعد به پایان برسد و نم یخواهم حتی یک روز
از آن را از دست بدهم .من ب رای پول فوتبال
بازی نم یکنم» .پولدی در بارهی اختالف
فرهنگی بین ایتالیا و آلمان گفت " :در ایتالیا
نسبت به آلمان ،مردم ریلکستر و راحتتر
هستند .من ساعت  7شب به رستورانت رفتم
و خالی بود .وقتی ساعت  10رستوران را ترک
کردم ،جمعیت تازه در حال آمدن بود».



ی توره:
مدیربرنامهها 
ی همیشهد ر سیتیمیماند
یحی 

ديميتري سلوک ،مدي رب رنامههاي يحيي توره
عنوان کرد که هافبک ساحل عاجي قصد
دارد ب راي هميشه در منچسترسيتي بماند.
سال گذشته یحیی توره با مسئولین سیتی
به مشکل برخورد و شایعات زیادی مبنی بر
جدایی او از این تیم شنیده م یشد .حال مدیر
ب رنامههای او عنوان کرد که هافبک ساحل
عاجی قصد دارد ب رای همیشه سیتیزن باقی
بماند.
او گفت« :یحیی عاشق منچسترسیتی است
و گاهی هم گفته که از حضور در باشگاه
خوشحال است .در واقع ،او م یخواهد ب رای
همیشه در سیتی بماند .او هیچ چیز را بیش
از به پایان رساندن فوتبالش در این تیم و
کار کردن در باشگاه پس از آن دوست ندارد.
ب رای همین است که از سیتی م یخواهم
پی شنهاد تمدید قرارداد جدیدی به یحیی ارائه

کند که به او ثابت کند بخشی از ب رنامههای
آیندهی باشگاه است .قضیه فقط پول نیست،
بلکه ماندن یحیی در یک باشگاه تا زمانی
که دوران فوتبالش به پایان برسد و اینکه
باشگاه به بهترین بازیکنش ثابت کند که او را
دوست دارد و ب رایش احترام قایل است .وقتی
فوتبال یحیی تموم شد ،م یخواهد به عنوان
یکی از مدی ران باشگاه فعالیت کند ،احتماال
مدیر ورزشی .به این موضوع فکر کنید ،او
در بلژیک ،اوکراین ،یونان ،فرانسه ،اسپانیا و
انگلیس بازی کرده است .او با المپیاکوس،
بارسا و سیتی قهرمانی به دست آورده است
و همچنین در جام ملتهای آسیا موفق به
کسب مدال طال شده است .او همهچیز را
راجع به جهان فوتبال م یداند .تنها بازاری که
سیتی در حال حاضر خواهان خرید بازیکن از
آنجاست ،اسپانیاست».



پیکه :بازی با سیتی
مهمترین دیدار سال است

جرارد پيکه ،مدافع بارسلونا به هم تيم يهايش
هشدار داد که باخت را فراموش کرده و
تمرکزشان را ب راي ديدار مقابل سيتي جمع
کنند 11 .پیروزی پیاپی بارسا ،شنبه شب با
شکست در نوکمپ مقابل ماالگا به پایان
رسید و حاال آبی اناریها با یک باخت به
استقبال منچسترسیتی خواهند رفت .پیکه،
مدافع این تیم نیز معتقد است که هم
تیم یهایش باید به فکر دیدار مقابل سیتی
باشند.
او گفت« :از آن دسته بازیهایی بود که

نم یشد راهی ب رای گولزنی پیدا کرد ،ولی باید
ورق را برگردانیم؛ زی را سهشنبه ،مهمترین بازی
سال را برگزار خواهیم کرد .تیم ما در مسیر
خوبی قرار دارد و نم یگذاریم این شکست ما
را زمین بزند .همهی تیمها امتیاز از دست
م یدهند .باید ببینیم که چطور م یتوانیم رو
به جلو حرکت کنیم».
سیتی شنبه شب موفق شد  0-5نیوکاسل
را در هم بکوبد و پیکه در این رابطه گفت:
«سیتی تیمی هجومی است و مام یتوانیم
از این موضوع استفاده کنیم».



پیگرینی :مقابل بارسا هم تهاجمی بازی
میکنیم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي ،پس
از پيروزي  0-5مقابل نيوکاسل ،به هواداران
تيمش قول دادکه در ديدار مقابل بارسلونا هم
همين طور هجومي بازي کنند .منچسترسیتی
از لغزش چلسی مقابل ب رنلی استفاده کرد و با
یک پیروزی پرگول ب رابر نیوکاسل ،اختالف در
صدر جدول را به  5امتیاز کاهش داد .سیتی
باید سهشنبه شب در چمپیونزلیگمقابل بارسا
قرار بگیرد و پیگرینی تاکید کرد که قصد ندارند
مقابل حریف اسپانیایی نمایشی دفاعی ارائه
بدهند .او به خب رنگاران گفت« :ما در دیدار مقابل
بارسا ،مانند دیدار امشب ،از ابتدا تهاجمی بازی
خواهیم کرد وتالش م یکنیم به گول برسیم

زی را مهم است .شاید این دیدار طبیعی نباشد
زی را  180دقیقه است؛ بناب راینباید تالش کنید تا
به گول برسید و از طرف دیگر ،باید تالش کنید
تا گول نخورید زی را گول خارج از خانه اهمیت
زیادی دارد .مطمئنم در دیدار سهشنبه شب
خواهید دید که تیم ما مانند دیدار امشب بازی
خواهدکرد» .سیتی سال گذشته در مجموع دو
دیدار رفت و برگشت، 1-4مغلوب بارسا شده بود
اما پیگرینی معتقد استکه تیمش این بار در
شرایط بهتری مقابل حریف قرار خواهد گرفت.
«این بار شرایط بهتر است زی را ما سال گذشته
در حالی در فبروری مقابل بارسا قرار گرفتیم که
در دسامبرو ژانویه 18 ،بازی انجام داده بودیم.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.

دوشنبه 4 حوت  1393 ،سال چهارم  شماره 783

تهران-کابل

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel

web: www.etilaatroz.com

کابل و مسکو پیمان امنیتی امضا کنند

ضمیر کابلوف ،نمایندهی ویژهی والدیمیر
پوتین ،رییس جمهور روسیه به خبرگزاری
ایترتاس گفته بود که طرحی به منظور اکماالت
تسلیحاتی نیروهای افغانستان در آینده آماده
میشود .اما به دنبال آن شماری از مقامهای
امنیتی گفتند ،نیروهای امنیتی نیاز به تجهیز
دارند و هر کشوری در این زمنیه با ما همکاری
کند ،از آن استقبال میکنیم.
با این حال ،سفیر در روسیه در کابل گفت که
بر اساس یک توافق ،قرار است خلبانهای
افغانستان برای آموزش به مسکو انتقال داده
شوند .او در بخش دیگر سخنانش میزان
مبادالت تجاری میان کابل و مسکو را در سال
گذشته  966میلیون دالر تخمین کرد و گفت،
این میزان نشاندهندهی روابط خوب دو کشور
است.

کابل-تهران
مشهد-کابل

سفارت روسیه در کابل:

اطالعات روز :الکساندر منتیسکی ،سفیر
روسیه در کابل دیروز با محمد محقق ،معاون
ریاست اجرایی دیدار کرد .منتیسکی در این
دیدار گفت که کشورش خواستار امضای پیمان
امنیتی با افغانستان است .سفیر روسیه در کابل
ابراز امیداوری کرد که مقامهای افغانستان به
این خواست مسکو جواب مثبت بدهند.
او در مورد چگونگی و محتوای این پیمان
چیزی نگفته است .دفتر رسانههای معاونت
دوم ریاست اجرایی با نشر خبرنام های اعالم
کرد ،در این دیدار سفیر روسیه گفت ،روسیه
از سال  2010تا کنون برای بیش از 300
تن از نیروهای امنیتی افغانستان زمینهی
آموزشهای کوتاهمدت و تحصیالت عالی را
فراهم کرده است.
او در ادامه گفت که در آیندهی نزدیک گروهی
از مأموران وزارت داخله برای آموزش به روسیه
انتقال داده میشوند .سفیر روسیه در کابل
افزود ،بر بنیاد قرارداد امضا شده میان امریکا و
روسیه ،مسکو  63بال هلیکوپتر امآی  17را به
افغانستان سپرده و بر اساس صندوق ایجادشده
میان مسکو و ناتو ،پرزههای این هلیکوپترها را
نیز تهیه میکند.
روسیه از جملهی کشورهایی است که در چند
سال گذشته در زمینهی مبارزه با مواد مخدر و
آموزش نیروهای امنیتی با حکومت همکاری
داشته است .از سوی دیگر ،چندی پیش دولت
روسیه از کار روی طرح یک توافقنام ه برای
تجهیز نیروهای امنیتی خبر داد و گفت ،در
تقویت ارتش افغانستان سهم میگیرد.

کابل-مشهد

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

منتیسکی در ادامه ابراز امیداری کرد که بعد
از تکمیل شدن کابینهی حکومت وحدت ملی،
نشست بعدی کمیسیون مشترک کابل و مسکو
در زمینهی تجارت در مسکو برگزار شود.
نشست قبلی این کمیسیون سال گذشته در
کابل برگزار شد .هدف از ایجاد این کمیسیون،
تقویت تجارت بین کابل و مسکو خوانده شده
است.
محمد محقق در دیدار با منتیسکی از همکاری
روسیه قدردانی کرد و گفت ،حوادث به
وجود آمده در دنیا ،از جمله ظهور داعش در
کشورهای عراق ،سوریه ،لیبی و خطرات نفوذ
آنها در پاکستان و افغانستان ،سرنوشت تمام
بشریت را تهدید میکند و مبارزه با این پدیده
نیازمند همکاری و کمک کشورهای همسایه،
منطقه و جهان است.
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سفر هیأت طالبان
برای گفتوگوهای صلح به اسالمآباد

اطالعات روز :گزارشها حاکی از آن اند که
هیأت طالبان برای مذاکرات صلح وارد اسالمآباد
پایتخت پاکستان شده است .این گزارشها هنوز
از سوی مقامهای حکومتی تأیید نشده؛ اما یکی
از رسانههای پاکستان به نام ایکسپرس دیروز
گزارش داد ،رهبری هیأت طالبان را قاری دین
محمد بر عهده دارد.
این رسانه به نقل از یک عضو دفتر قطر طالبان
گزارش داد ،اعضای این هیأت در مورد روند صلح
کنونی با مقامهای پاکستان مذاکره خواهند کرد.
از سوی دیگر ،بیبیسی گزارش داد ،شخصی به
نام استانکزی ،از اعضای ارشد طالبان در دفتر
قطر ،روزهای آینده وارد اسالمآباد خواهد شد.
منابع به بیبیسی گفتهاند که هیأت طالبان ،از
سوی مال عمر ،رهبر این گروه اجازه دارند تا باب
مذاکره با دولت افغانستان را باز کنند .بر اساس
این گزارش ،قرار است مذاکرات مستقیم بین
دولت افغانستان و طالبان در ماه مارچ آغاز شود.
از سوی دیگر ،فرماندهان مهم طالبان در ماههای
گذشته به دفتر طالبان در قطر رفتوآمد داشتهاند.
دفتر قطر برای مذاکرات صلح در سال  2013در
زمان حکومت حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
کشور باز شد .پس از نصب بیرق امارات اسالمی
در این دفتر ،حکومت مخالفت نشان داد و بعد
فعالیت این دفتر متوقف شد .گفته میشود که
فعالیت این دفتر برای گفتوگوهای صلح دوباره
آغاز شده؛ اما مقامهای حکومتی و طالبان این خبر
را رد یا تأیید نکردهاند.
چندی پیش گزارش شد ،هیأت طالبان به رهبری

قاری دین محمد برای مذاکرات صلح وارد چین
شده است .با این حال ،چین در جریان سفر هیأت
طالبان به اسالمآباد قرار دارد .چین از کشورهای
نزدیک به پاکستان است و نقش این کشور برای
برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم خوانده
شده است.
پیشتر وزير خارجهی چين در سفرش به پاکستان
گفت ،برای میانجیگری میان دولت افغانستان و
طالبان آمادگی دارد .اخیراً روابط کابل و اسالمآباد
ظاهراً بهبود یافته است .سفرها ،دیدارها و
مذاکرات مقامهای حکومتی دو کشور در زمینهی
صلح به طور دوامدار ادامه دارند و هردو طرف ،از
این مذاکرات اظهار خوشبینی میکنند.
راحیل شریف ،رییس ستاد مشترک ارتش
پاکستان در سفرش به کابل گفت ،شماری از
گروههای تروریستی ،از جمله شبکهی حقانی
برای مذاکرات صلح آمادگی گرفتهاند .به گفتهی
او ،در این زمینه باید قناعت مال عمر گرفته شود
و اگر وی با مذاکرات صلح مخالفت کند ،دیگر
النههای تروریستی در پاکستان جایی نخواهند
داشت.
وزیر داخلهی پاکستان هفتهی گذشته در امریکا
گفت که همکاری کابل و اسالمآباد برای مبارزه با
تروریسم معجزه خواهد کرد .از سوی دیگر ،رییس
جمهور غنی به روز شنبه هفتهی روان گفت،
فراهم شدن زمینهی مذاکرات صلح در کشور،
بییشینه است .او در این زمینه جزئیات نداد و
گفت ،جواب قاطع در مورد روند صلح ،مذاکرات
صلح را با خطر مواجه میکند.

