اروپا؛ نبرد راسیسم اروپایی
و رادیکالیزم اسالمی

 -1اروپا بعد از قرنها درخشش در عرصهی اندیشه ،آزادی و توسعهی اکنون ،در سراشیبی
زوال آزادی و انزال توسعه قرار دارد .اروپایی که روزگاری سرزمین مفکورههای خالق و محل
اشاعهی روشنگری بود ،امروزه محل نبرد راسیسم و رادیکالیزم اسالمی شده است و از خود
یک چهرهی متعصب و افراطی را به نمایش میگذارد .نبرد فکری اروپای قرن  16و ،17
نبرد میان آزاداندیشی و دگماتیزم بود؛ اما نبرد امروز اروپا ،نبرد میان دگماتیزم دینی و راسیسم
اتنیکی است.
اسالمهراسی در اروپا یک واقعیت است .بیشترین مقاومت را در برابر فرهنگ غربی ،چه
در بیرون از مرزهای اروپا ،چه در درون مرزهای اروپا ،مسلمانان میکنند .به گفتهی مرکل،
اسالم جزئی از اروپا است این گفته بدور از حقیقت نیست .حضور و ظهور مسلمانان در اروپا
چشمگیر است .مساجد زیادی اعمار شده و انجمنهای اسالمی...
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انکار آرمانهای دموکراتیک در افغانستان است
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ماتم ملی و رنج بزرگ
قربانیان فاجعه



شهریار فرهمند

تراژدی برفکوچها در والیتهای شمالی و مرکز کشور ،تمام
مردم افغانستان را سوگوار کرده است .تلفات ناشی از برفکوچ
تا کنون در والیت پنجشیر به بیش از دوصد تن رسیده و
همینطور در والیتهای بدخشان و بعضی مناطق مرکزی
نیز تلفاتی به دنبال داشته است .با اینکه تمام رهبران حکومت
وحدت ملی هرکدام از پنجشیر و مردم آسیبدیدهی آن بازدید
کردند و با اعالم سه روز عزای ملی ،تمام مردم افغانستان برای
قربانیان سوگواری خواهند کرد؛ اما این هیچ دردی از قربانیان
این فاجعه را درمان نمیکند .هنوز هم دهها تن احتماال در زیر
آوار برفها گیر مانده و رقم تلفات از این هم بیشتر خواهد
شد.
با گذشت چند روز از وقوع فاجعهی برفکوچها ،هنوز هم
تیمهای امداد به آخرین نقطههای آسیبدیده و مردم گیرمانده
زیر برف نرسیدهاند .امدادگران و دولت تالش میکنند که
راههای مواصالتی به این مناطق را باز کنن د و کمکهای
اضطراری را به مردم فاجعهدیده برسانند .دولت ،با تمام
آمادگی ،قدرت و امکانات خود ،فقط توانسته آمار قربانیان را
ثبت و کشته شدهها را دفن کند .اندکی کمکهای اولویه و
مواد ابتدایی را به فاجعهزدهها برساند و شمار کشته شدهها،
زخمیها و ناپدید شدهها را ثبت نماید .آنها فقط توانسته
کمپل ،غذا و دارو به مردم آسیبدیده برسانند و بیشتر از
آن کار چندانی برای نجات مردم از بحران و فاجعهی مرگبار
انجام ندادهاند .هنوز هم راههای رفتوآمد چندین ولسوالی این
والیت با مرکز قطع اند و دولت و تیمهای امداد نتوانسته این
مسیرها را باز کنند.
در حالی که میبایست در همان روزهای نخست وقوع فاجعه،
راههای مواصالتی مناطق فاجعهزده را باز کنند و مردم را از
زیر آوار برفها بیرون کنند؛ اما دولت این کار را تا هنوز هم
نتوانسته است.
مردم افغانستان در برابر حوادث طبیعی ،خصوصا سرما ،برف
و سیالب بهشدت آسیبپذیر اند .نبود تأسیسات محافظتی
در برابر سیالب و راههای ترانسپورتی در مناطق کوهستانی
و دورافتاده ،احتمال بروز حوادث طبیعی و فجایع انسانی را
همیشه قابل تصور و امری نزدیک به وقوع 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 مخیلهی دولتمردان و تصمیمگیرندگان
نبوده است.
دولت همیشه پس از تشدید فاجعه و بروز بحران وارد عمل
شده و زمانی میجنبد که فاجعهای بروز کرده ،بحرانی تشدید
یافته و تعدادی از مردم بیپناه تلف گردیده باشند؛ در حالی که
اصوال با توجه به پیشبینیپذیر بودن این بحرانها ،باید دولت
پیشاپیش برای جلوگیری از بروز بحران ،تدابیر پیشگیرنده
اتخاذ کند و استراتژیاش در مبارزه با این آفتها ،جلوگیری
از بحران باشد ،نه کمک به قربانیان و آسیبدیدگان بحران.
نمیتوان جلو بروز حوادث طبیعی مثل سیل ،برف و یخبندان را
گرفت؛ اما میشود مردم را در برابر صدمات آن حمایت کرد و
میزان آسیبدیدگی را کمتر ساخت .آنچه مهم است ،جلوگیری
از بروز بحران و مصئون ساختن دایمی مردم از چنین بحرانها
میباشد .بحرانهای طبیعی مانند هر بحران دیگری 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 اند.
احداث سرک و وصل ساختن مناطق دوردست به مرک ز از
طریق راههای مواصالتی و نیز ساخت تأسیسات محافظتی در
مسیر سیالب ،مهمترین راههای جلوگیری از چنین بحرانها
میباشند .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 نماید .با ایجاد
بندها و تأسیسات محافظتی در گذرگاهها و مسیرهای سیالب،
میتوان به صورت دایمی از این مشکالت جلوگیری کرد.

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم رییس
جمهور اعالم کرد که رهبری حکومت وحدت
ملی در حال پیگیری سرنوشت  30مسافر
ربودهشده در شاهراه کابل-قندهار هستند .دفتر
رسانههای معاونت دوم ریاست جمهوری دیروز
با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،دانش در دیدار با
شماری از فعاالن مدنی گفت ،او و تمام هیأت
رهبری حکومت وحدت ملی از ساعات اولیهی
وقوع حادثه ،آن را به طور مستمر پیگیری کرده
و در حال پیگیری هستند.
معاون رییس جمهور افزود که برای جلوگیری
از خطر جانی مسافران ربودهشده ،همگی باید

موضوع را با احتیاط دنبال کنند .این در حالی
است که با گذشت شش روز از ربودن 30
مسافر هزاره ،هنوز سرنخی از آنان در دست
نیست .حکومت در این مدت این مسافران را
از چنگ ربایندگان رها نتوانسته و این مسئله با
واکنشهایی روبهرو شده است.
مردم از حکومت خواستهاند ،بهزودی این افراد
را از چنگ ربایندگان رها کند .اما وزارت داخله
اعالم کرد ،در رهایی این مسافران از گزینهی
نظامی کار نمیگیرد و در تالش است تا این
افراد بدون کدام آسیبی ،از راه گفتوگو رها
شوند .اما از چند روز به این طرف تالشهای

بزرگان قومی ولسوالی جاغوری و والیت زابل
برای رهایی این افراد نتیجه ندادهاند .در مورد
ربودن این افراد ،مقامهای امنیتی معلومات
ضدونقیضی به رسانهها ارائه کردهاند .ولسوال
شاهجوی زابل به رسانهها گفته است که این 30
مسافر از سوی افراد وابسته به داعش در کشور
ربوده شده؛ اما سرپرست این والیت در این مورد
معلومات دیگری ارائه کرده است .او گفته است
که این افراد از سوی شورشیان لشکر جنگوی
ربوده شدهاند .با این وجود ،مقامهای این والیت
گفتهاند ،بزرگان قومی زابل تالش دارند تا این
افراد را از راه گفتوگو رها کنند؛ اما اگر این

تالشها نتیجه ندهند ،از گزینهی نظامی کار
خواهیم گرفت .غالم جیالنی فراهی ،آمر امنیت
فرماندهی پولیس زابل دیروز گفت ،برای گزینهی
نظامی ،منتظر دستور مرکز هستیم.
افراد مسلح ناشناس به روز دوشنبه هفتهی
گذشته مسافران هزاره را از دو بس از شاهراه
کابل -قندهار پایین کردند و سپس آنان را
ربودند .گفته میشود که این افراد از سوی
مردان مسلح نقابپوش به ولسوالی خاکافغان
زابل انتقال داده شدهاند .اما تا کنون هیچ گروهی
مسئولیت ربودن  30مسافر هزاره را بر عهده
نگرفته است.

رییس جمهور سفرش به تهران را به تعویق انداخت

اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس
جمهور کشور در پی حوادث طبیعی مرگبار در
کشور ،سفرش به تهران را به تأخیر انداخت .قرار
بود رییس جمهور امروز به دعوت رسمی حسن
روحانی ،رییس جمهور ایران به تهران سفر کند.
اشرف غنی دیروز در برنامهی تلویزیونی گفت که
خطر حوادث طبیعی در کشور از بین نرفته و هنوز
خطر قابل پیشبینی است.
او افزود ،به همین دلیل ،سفرش به تهران را به
تعویق انداخته و در یک فرصت مناسب به این
کشور سفر خواهد کرد .رییس جمهور در بخش
دیگر سخنانش گفت ،بر اساس تجارب سالهای
گذشته 6 ،ماه در افغانستان خطر سیالب و  6ماه

خطر خشکسالی است؛ بر اساس این تجربهها،
نیاز به ایجاد ظرفیت الزم داریم تا بتوانیم خسارات
چنین حوادث را کم کنیم.
این اظهارات او پس از حوادث طبیعی مرگبار در
والیت پنجشر و والیتهای دیگر بیان شد .بر اثر
برفکوچ در پنجشیر در هفتهی گذشته ،حدود 187
تن جان دادند و دها تن دیگر زخمی شدند .در
مجموع در حوادث طبیعی در سال روان بیش از
 255تن در کشور جان داده و صدها جریب زمین
زراعتی تخریب شدهاند.
با این حال ،رییس جمهور دیروز گفت که در صدد
آنیم تا با یک ارزیابی سراسری ،اندازهی آسیب و
خسارات وارد شده را در سطح هر والیت دریابیم تا

اقدامهای بعدی برای بازسازی و انکشاف بر اساس
آن انجام شوند .او افزود ،ما با مشکل خیلی بزرگی
مواجه شدهایم و خسارات وارده از این حوادث ،ما را
در میانمدت با مشکالت جدی روبهرو خواهد کرد.
او افزود که در بسیاری ساحات باغها و کشتهای
مردم تخریب ،حیوانها و خانههای مردم از بین
رفتهاند .رییس جمهور گفت ،برای بهبود روحی،
صحی ،اجتماعی و اقتصادی آسیبدیدگان اقدام
خواهد شد .او گفت که خسارات وارده از این
حوادث ،ابعاد وسیع دارد و ضرورت به کمکهای
وسیع و همهجانبه است.
او افزود که به همین منظور ،به ادارههای مربوطه
هدایت دادهام تا یک صندوق امداد ایجاد شود

و به این وسیله مردم و تاجران ملی بتوانند
کمکهایشان را به مردم آسیبدیده برسانند.
رییس جمهور گفت ،هدف از ایجاد این صندوق،
جلوگیری از پراگندگی و حیفومیل کمکها است:
این تصمیم بر اساس درسهای قبلی ،بهویژه
حادثهی ارگو ،گرفته شده است.
او گفت که کمکهای غیرنقدی تا حد زیادی در
توانایی حکومت است و مردم و تاجران ملی برای
آسیبدیدگان حوادث طبیعی کمک نقدی کنند.
او در ادامه افزود ،افغانستان نیاز به یک سیستم
منسجم مدیریت آب دارد تا زراعت ،مالداری،
سبزیکاری و باغداری در شرایط قابل اعتماد
صورت بگیرد.

وزارت دفاع :نمیگذاریم طالبان از هلمند فرار کنند

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی اعالم کرد که
طالبان از ولسوالی سنگین والیت هلمند عقب
رانده شده و در حال حاضر تالش داریم تا آنان به
والیتهای همجوار هلمند فرار نکنند .به گفتهی
مقامهای این وزارت ،نیروهای امنیتی در عملیات
ذوالفقار در هلمند پیشروی خوبی داشته و در حال
حاضر طالبان قصد فرار را دارند.
دولت وزیری ،معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز
گفت ،ولسوالی سنگین والیت هلمند از وجود

طالبان پاکسازی شده است .او افزود که اکنون
عملیات به مظنور پاکسازی شورشیان در شماری
از ولسوالیهای دیگر هلمند جریان دارد و در نهایت
تالش ما این است تا افراد این گروه در والیتهای
قندهار ،ارزگان ،زابل ،فراه و نیمروز پناهگاه امن
پیدا نکنند.
وزیری گفت که عملیات ذوالفقار در والیت هلمند
موفقانه پیش برده میشود و در این زمینه کدام
نگرانی وجود ندارد .این عملیات دو هفته پیش در

والیت هلمند برای سرکوب شورشیان راهاندازی
شد و تا کنون ادامه دارد .تا هنوز در عملیات
ذوالفقار در هلمند صدها طالب و چندین نفر از
نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
نیروهای امنیتی برای نخستین بار این عملیات را
به طور مستقالنه پیش میبرند و قرار است تا چند
هفتهی آینده پایان یابد .جنرال کورت فیولر ،معاون
فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در کشور چند روز
پیش این عملیات را موفق خواند و گفت ،نیروهای

افغان تمام مناطق ولسوالی سنگین هلمند را از
وجود شورشیان پاک کردهاند.
در حال حاضر عملیات علیه طالبان در آستانهی
مذاکرات صلح ادامه دارد .قرار است مذاکرات صلح
با طالبان در ماه آینده رسم ًا آغاز شود .پاکستان
وعده داده ،بر طالبان فشار وارد میکند تا وارد این
مذاکرات شوند .این کشور همچنان هشدار داده،
اگر طالبان وارد مذاکرات صلح نشوند ،پناهگاهای
آنان دیگر در پاکستان جایی نخواهند داشت.
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اطالعات روز :در عملیات مشترک پاکسازی
نیروهای امنیتی کشور در  ۲۴ساعت گذشته۱۳ ،
هراسافگن کشته شدند .در خبرنامهی ارسالی دفتر
رسانههای وزارت داخله به روزنامهی اطالعات روز
آمده است ،این عملیات در مربوطات والیتهای

قندهار ،زابل ،ارزگان ،هلمند ،پروان ،غزنی و
هرات راهاندازی شده بود .این عملیات به منظور
پاکسازی شورشیان طالب از والیتهای یادشده
راهاندازی شده و در آن نیروهای پولیس ،اردوی
ملی و امنیت ملی سهم داشتهاند .بر اساس

خبرنامهی وزارت داخله ،در این عملیات یک
شورشی زخمی و  12تن دیگر آنان از سوی
نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدهاند .در این
عملیات مقداری جنگافزار نیز به دست نیروهای
امنیتی کشور آمده است .در ادامهی خبرنامهی

وزارت داخله آمده است ،نیروهای پولیس در یک
اقدام دیگر سه حلقه ماین را از مربوطات والیت
فاریاب و زابل کشف و خنثا کردهاند .این ماینها
بهتازگی از سوی شورشیان به منظور اعمال
تخریبی و تروریستی جاسازی شده بودند

تأکید سازمان ملل بر نقش سازندهی گفتوگوهای صلح افغانستان

اطالعات روز :در آستانهی داغ شدن آغاز
گفتوگوهای صلح با طالبان ،سازمان ملل
متحد بر نقش سازندهی این مذاکرات تأکید
کرده است .این سازمان همچنان از حکومت
پاکستان خواسته تا در روند مذاکرات صلح
افغانستان سهم بیشتر بگیرد .نیکوالس
هیسم ،نمایندهی سازمان ملل در افغانستان
در سفرش به پاکستان این اظهارات را مطرح
کرده است .او در این سفر با سرتاج عزیز ،مشاور

نخستوزیر پاکستان گفتوگو کرده و سپس
گفته است که پاکستان در كنار کشورهای
منطقه ،در گفتوگوهای صلح افغانستان
نقش مهمی بازی میکند .سرتاج عزیز ،مشاور
نخستوزیر پاکستان در این دیدار از نقش
سازمان ملل در گفتوگوهای صلح افغانستان
استقبال کرده است .عزیز از این سازمان
خواسته که در گفتوگوهای صلح افغانستان
و ثبات منطقه نقش اساسی را بازی کند .این

اظهارات در حالی مطرح میشوند که نمایندگان
طالبان چندی پیش برای مذاکرات صلح وارد
پاکستان شدند .قرار است در روزهای آینده
نمایندهی دفتر قطر طالبان نیز برای مذاکرات
صلح وارد پاکستان شود .بر اساس گزارشهای
اخیر ،طالبان برای آغاز مذاکرات صلح ابراز
آمادگی کردهاند .از سوی دیگر ،بیبیسی
پیشتر گزارش داد ،هیأت طالبان ،از سوی مال
عمر ،رهبر این گروه اجازه دارند تا باب مذاکره

با دولت را باز کنند .قرار است مذاکرات مستقیم
بین دولت افغانستان و طالبان در ماه مارچ آغاز
شود .گفته میشود در حال حاضر دفتر طالبان
در قطر نیز باز شده و فعالیت آن جریان دارد.
این دفتر برای مذاکرات صلح در سال 2013
در زمان حکومت حامد کرزی باز شد؛ اما پس
از برافراشتن بیرق امارت اسالمی بر فراز آن،
فعالیتش به دلیل مخالفت حکومت افغانستان،
متوقف شد.

فرار دختر هجده ساله از چنگ طالبان در نورستان

اطالعات روز :طالبان بهتازگی در والیت
نورستان دختران را وادار به پیوستن به این
گروه میکنند.
هدف از این کار طالبان هنوز مشخص نشده؛
اما این گروه قب ًال دختران را در هلمند به طور
اجباری برای انجام حمالت انتحاری جذب
کرده است.
در حال حاضر نگرانی از این است که دامنهی
چنین فعالیتهای شورشیان افزایش پیدا کند.
شهروندان از نیروهای امنیتی تقاضا دارند
که برای جلوگیری از این کار طالبان ،اقدام

کنند .نعمان هاتفی ،سخنگوی قول اردوی
 201سیالب در شرق کشور دیروز با تأیید
این خبر گفت ،طالبان قصد داشتند یک دختر
را در والیت نورستان به زور جذب کنند؛ اما
این دختر پس از آگاهی از این کار ،خود را به
نیروهای ارتش تسلیم کرده است.
اين دختر  ١٨ساله ،لعل مينه نام دارد و
باشندهی اصلی قريهی سجين ولسوالى
نورگرام نورستان است.
آقای هاتفی به پژواک گفت ،مخالفان مسلح،
چندى قبل داخل منزل اين دختر شدهاند تا او

را جبراً به صفوف خود جذب کنند .او افزود،
شب جمعه یک فرمانده طالبان با تعدادی از
افرادش برای این کار وارد خانهی پدر دختر
شده؛ اما دختر ناوقت شب ،هنگام خواب
آنان ،با یک میل کالشینکوف از خانهاش
فرار کرده و خود را تحویل نیروهای ارتش
داده است.
او افزود که این دختر به کمک سران قومى
و ولسوال نورگرام ،به واليت لغمان انتقال
يافته و فع ًال جانش در خطر نیست .هاتفى در
ادامه تأکید کرد ،نيروهاى اردو به منزل اين

دختر رسيده و امنيت اعضاى خانوادهی وی
نیز تأمین شده است .در همین حال ،حافظ
عبدالقيوم ،سرپرست واليت نورستان وقوع
این رویداد را تأیید کرده است .به گفتهی او،
در این مورد هنوز اطالعات دقیقی در دست
نیست و پس از تحقیقات ،جزئیات بیشتر
ارائه میکند .طالبان تروریست تا کنون در
این زمینه واکنش نشان نداده؛ اما چنین
کارهایی از سوی افراد این گروه در جریان
سالهای گذشته در شماری از والیتهای
کشور صورت گرفته است.

دموکراسی افغانستان و دورویی غرب
آنچه که پذیرفتنی نیست ،همدستی غرب در انکار آرمانهای
دموکراتیک در افغانستان است
منبع :الجزیره
نویسنده :داوود مرادیان
برگردان :حمید مهدوی

دو موضوع همچنان سومین تجربهی دموکراسی در
افغانستان را تهدید میکنند؛ موضوعاتی که مانع موفقیت
این سه تجربه شدند :کشکمش قدرت میان نخبگان و
برنامههای مخالف ارزشهای دموکراتیک قدرتهای
خارجی.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال  ،2014یک
حوزهی برانگیزنده از دموکراسی افغانستان را در سرتاسر
گروههای اجتماعی ،سیاسی و قومی و پیشرفت قابل توجه
در دموکراتیک ساختن طبقه و گفتمان سیاسی افغانستان را
آشکار کرد .از سوی دیگر ،این انتخابات چالشهای جدید
و موانع کهنه را نیز آشکار کرد .سیستم انتخاباتی افغانستان
به اندازهی کافی پاسخگوی واقعیت سیاست چندفرهنگی،
ناسازگار و در حال انتقال نبود .با این حال ،کاستیهای
فنی و نهادی ،تحت الشعاع عدم تمایل بخشی از نخبگان
افغانستان در پذیرفتن سیاست دموکراتیک قرار گرفت.
هراس آنها از داشتن یک الزام دموکراتیک ،آنها را
واداشت تا به مفاهیم خودخواندهی «استحقاق قومی» و
«شایستگی فنی» اغراقآمیز تکیه کنند .ترکیب ترس و
استحقاق ،عمیقا اشتیاق رایدهندگان افغان و شجاعت
مشارکت آنها در روند انتخابات را از یک مسیر فراگیر
دموکراتیک به یک برآیند سیاسی توافقی ،به شکل حکومت
وحدت ملی ،منحرف کرد.
انکار آرمانهای دموکراتیک
با این حال ،آنچه که پذیرفته نشده است ،همدستی و
دورویی غرب در انکار ارمان و انتخاب دموکراتیک افغانها
است .ترویج دموکراسی ،به عنوان یکی از اهداف کلیدی
مداخالت نظامی غرب در سالهای اخیر تبلیغ شده است.
نظر به این افسانه [ایدهی نادرست] ،ویژگیهای ذاتی
مخالف ارزشهای دموکراتیک در اندیشههای غیرغربی ،از
قبیل ادیان باستانی آنها ،درگیریهای قومی و فرهنگ
مرد ساالر ،حریفان دموکراسیاند .دیدگاه یورو محور ،دید
برجستهی غربی دیگر در مورد دموکراسی است که به
انحصار دموکراسی برای جوامع غربی باور دارد.
جالب است که سلفیها و گروههای دیگری چون طالبان
و دولت اسالمی (داعش) ،باساختار فرهنگی دموکراسی در
دید یورو محور ،هم رایاند و به شدت به ناسازگاری سیستم
دموکراتیک با ارزشهای اسالمی باور دارند .با این حال،
دموکراسی ،به عنوان یک سیستم هنجاری که ریشه در
اصول جهانی ای چون برابری ،عدالت اجتماعی ،حاکمیت
مردم و حاکمیت قانون دارد ،اساس فرا فرهنگی دارد.
دیدگاه دیگر ،غرب را به ابزاری ساختن دموکراسی به عنوان
وسیله ای برای دنبال کردن اهداف سیاسی و اقتصادی
متهم میکند .آنها به نمونههای فراوانی اشاره میکنند:
از سرنگونی حکومتهای دموکراتیک در شیلی و ایران
در جریان جنگ سرد گرفته تا همکاری دومدار آنها با
رژیمهای استبدادی در شرق میانه.
حمایت از آرمانهای دموکراتیک

پیشینهی حمایت غرب از آرمانهای دموکراتیک مردم
افغانستان نیز تناقض میان شعارهای غرب و سیاستهای
واقعی آنها را بازتاب میدهد .اماناهلل ،پادشاه روشنفکر
افغانستان ( ،)1919 -1929پیشگام حکومت مشروطه در
جهان اسالم بود و اصالحات آیندهنگر اجتماعی و سیاسی
زیادی را در اوایل قرن بیستم معرفی کرد .سپس قدرت
استعماری انگلیس در شبهقاره ،دشمن قسمخوردهی او شد
و در براندازی او از قدرت کمک کرد .تقریبا یک قرن بعد،
در سال  ،2014برآیند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
هشداری برای انگلیس بود؛ برآیندی که میتوانست دشمن
منافع و حساسیت پاکستان ،از جمله هدف مشترک لندن-
اسالمآباد مبنی بر برگرداندن طالبان به قدرت ،باشد.
انگلیسها ،در مورد هدف واقعیشان در افغانستان شفاف
بودهاند .هرچند معمول نیست یک سیاستمدار ارشد انگلیسی
علنا افکارش را بیان کند ،لیام فاکس که بعدا وزیر دفاع
انگیس شد ،آن را واضح ساخت« :ما به خاطر سیاست
آموزش در یک کشور ورشکستهی قرن سیزدهمی ،در
افغانستان نیستیم .ما آنجاییم تا مردم انگلیس و منافع
جهانی ما تهدید نشوند».
دموکراسی در دستورکار اولویتهای واشنگتن نیز نبوده
است .در جریان تهاجم شوروی در افغانستان ،رادیکال ترین
گروههای افغانی در کنار پاکستان ،چین ،عربستان سعودی
و مجاهدین عرب ،به متحدان اصلی واشنگتن تبدیل شدند.
پس از حمالت یازدهم سپتامبر و به دنبال آن مداخلهی
امریکاییها در افغانستان ،دموکراسی به عنوان یک فرع با
اهداف فوری امنیتی و نظامی واشنگتن مدغم شد.
بیاعتنایی واشنگتن به سیاست دموکراتیک در اوایل سال
 2002زمانی آشکار شد که زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی
جورج دبلیو بوش ،رییس جمهور پیشین امریکا ،لویه جرگه
را وادار کرد تا تصمیم به انتخاب ظاهرشاه به عنوان رییس
حکومت موقت بگیرند.
دیگر فرستادهی ریاست جمهوری
در عوض ،او حامد کرزی را که بعدا نرم و انعطافپذیر بود ،بر
نمایندگان تحمیل کرد .ریچارد هالبروک ،فرستادهی دیگر
ریاست جهموری امریکا ،در انتخابات ریاست جمهوری
 ،2009زمانی که با او دستور صریح انکار ریاست جمهوری
به کرزی آمد ،برعکس آن را امتحان کرد.
بار دیگر ،هدف اصلی واشنگتن در انتخابات ریاست جمهوری
 ،2014ارمان دموکراتیک رای دهندگان افغان نبود؛ بلکه
هدف آن تضمین امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی
بود که حقوق اساسی و پایه برای حضور نظامی امریکا
در قلب آسیا را تأمین میکند .عالوه بر آن ،واشنگتن به
خودش اجازه داد که با تفکر انگلیسی در مورد معیارهای
یک رییس جمهور خوب افغانستان ،از جمله گذشتهی
اخالقی او و کیفیت و درجهی حمایتش از پاکستان/طالبان،
متقاعد ساخته شود.
از آنجایی که اتحادیهی اروپا از افشای گزارش کامل
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نظارتش از انتخابات ریاست جمهوری سال  2014در
افغانستان خودداری کرد و به دنبال آن در مورد این گزارش
و انتخابات خاموش ماند ،همبستگی فرااتالنتیکی اتحادیهی
اروپا بر پروپاگندش مبنی بر ترویج دموکراسی ،که بسیار
شایع شده است ،غالب آمد .سازمان ملل متحد ،همسان
با پیشینهاش در افغانستان و بسیاری از بخشهای جهان،
به ابزار و مشروعیت دهندهی نخبگان مخالف ارزشهای
دموکراتیک در افغانستان و همدستی و دو رویی غرب تبدیل
شد.
افغانهای مخالف ارزشهای دموکراتیک
نخبگان مخالف ارزشهای دموکراتیک در افغانستان و
مهندسی انتخابات ریاست جمهوری توسط حامیان غربی
آنها ،کشور را به آستانهی یک فاجعهی کالن کشاندند
و حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند که بسیار شکننده
است .مهمتر این که ،این کار زخمهای بزرگ برجای
گذاشته است .اعتماد عمومی به سیاست ،روند و نهادهای
دموکراتیک به شکل قابل توجهی تضعیف شده است.
سرانجام ،پیروزی «استحقاق قومی» بر «الزام دموکراتیک»،
تنشهای قومی ،به ویژه در میان طبقه سیاسی را گستردهتر
ساخته است .اعتماد افغانها به اعتبار و قابل اعتمادبودن
غرب ،به عنوان شریکان دموکراتیکشان ،بهشدت
آسیبدیده است .التیام این زخمها به یک اعتراف عمومی،
به ویژه توسط آنهایی که در این خیانت نقش بازی کردند،
نیاز دارد.
ما در زمانی قرار داریم که ایدهی حکومتداری و اصول
دموکراتیک جذبهی جهانیاش را ،به ویژه در جهان اسالم،
از دست میدهد .کشورهای اسالمی با دو انتخاب مواجه
اند :حکومتهای استبدادی و خودکامه یا اینکه توسط
داعش و گروههای همفکرشان ،مانند طالبان ،تهدید و
ترسانده شوند .افغانستان در کنار تونس ،ترکیه و اندونیزیا،
میتواند یک جاگزین دموکراتیک برای جهان اسالم ارائه
کند .برای دستیابی به این هدف ،دموکراسی در افغانستان به
دموکراتهای بیشتر افغان و شریکان متعهد و دموکراتیک
نیاز دارد.

نخبگان مخالف ارزشهای دموکراتیک
در افغانستان و مهندسی انتخابات
ریاست جمهوری توسط حامیان
غربی آنها ،کشور را به آستانهی یک
فاجعهی کالن کشاندند و حکومت
وحدت ملی را ایجاد کردند که بسیار
شکننده است .مهمتر این که ،این کار
زخمهای بزرگ برجای گذاشته است.
اعتماد عمومی به سیاست ،روند و
نهادهای دموکراتیک به شکل قابل
توجهی تضعیف شده است.

مردم زابل خواهان فرود اضطراری رییس جمهور و رییس اجرایی شدند .آنها
هشدار دادند که خانوادههای ما از شدت درد و غم وارده ،نزدیک است بترکند .آنها
روی همرفته گفتند که اگر رییس جمهور و رییس اجرایی ،به صورت جداگانه توسط
هلیکوپترهای اردوی ملی به این والیت نیایند و از خانوادههای ما نخواهند که
کمی صبور باشید ،ما قول میدهیم که هیچ نمیدانیم آن  31هزارهی ربوده شده
به کجا هستند و به کجا نیستند .آنها از والی والیت زابل خواستند که تا رسیدن
دستور از کابل ،هیچ حرکتی از خود نشان ندهد ،در غیر آن ،ما مردم زابل تعهد
خواهیم کرد که دیگر هیچوقت والی خویش را در مراسم ختم قرآن و عروسیهای
خویش دعوت نکنیم.
اشرف غنی شخص ًا به دیدار پنجشیر رفت .رفتن آقای غنی به پنجشیر ،واکنشهای
منطقهای را در پی داشت .رییس جمهور ایران طی یک تماس تیلفونی به سفیر
ایران در کابل گفت که لطف ًا سالم بنده را به رییس جمهور افغانستان برسان و بگو
که ما اینجا کباب ماهی و قورمهسبزی ترکی آماده کرده بودیم ،یخ شد! در ضمن
یادآور شو که هیچ اشکالی ندارد .اما اشرف غنی که از پنجشیر برگشته بود ،چشم
دید خویش را اینگونه به مردم افغانستان ابالغ نمود :من به آنجا رفتم .آنجا مردم
از من استقبال کردند .مردم گفتند که تشکر! من گفتم که نیاز نیست شما از من
تشکری کنید .من خادم مردم هستم .کسی از خادمش تشکر نمیکند .من از شما
تشکر میکنم .آقای غنی در حالی که متن نوشته شده به دست یک نفر دیگر را جلو
دوربین تلویزیون میخواند ،از سیاهی کوچیدن برفهای سفید سخن گفت .اشرف
غنی در حالیکه عینک جدیدش را هم پوشیده بود ،خاطرنشان کرد که انشاءاهلل به
کمک بازماندهگان قربانیان پنجشیر خواهیم شتافت .او گفت که من شتافتن برای
کمک را دوست دارم .او در حالیکه خیلی آهسته سخن میگفت و مثل دوران
کمپاینش صدای امعیا امبوغی درنمیآورد ،عالوه کرد که من به خاطر کمک
به پنجشیر ،سفر ایران را به تعویق آویزاندم .من در روزهای بعدی به ایران سفر
خواهم کرد .فع ً
ال روزهای بعدی نیست ،بنا ًء من سفر نمیکنم .او قبل از این عالوه
کردنهایش عالوه کرده بود که رییس جمهور ایران از من دعوت کرده است.
رییس اجرایی نیز به پنجشیر رفت! او در پنجشیر رفتنش از اشرف غنی سبقت
ی مان را تحمل
جست .او در حالی که نمیتوانست غم هموطنان عزیز پنجشیر 
کند ،با بوتهای جدیدش حتی وارد مسجد شد .مردم از او خیلی استقبال کرد .او
قب ً
ال دستور داده بود که عکسهایش را از زاویههای متفاوت بگیرند و در فیسبوک
آپلود کنند .او در اخیر لست کسانی را که به خانوادههای قربانی کمک کرده بودند،
مرور کرد و متوجه شد که یک نفر ،سه جوره کمپل کمک کرده است .او وقتی
خوب جستجو کرد ،متوجه شد که این نفر ،کمکهای یک نهاد خیری ه را به نام
خود به مردم کمک کرده .او عصبانی نشد ،چرا که کمک ،کمک است و هیچ فرقی
ندارد که از طرف کی کمک میشود.
جوانان قندهار کمپاین جمعآوری کمک به قربانیان برفکوچهای پنجشیر را آغاز
نمودند .در میان این جوانان ،شور و عالقهی همبستگی و غمشریکی فوران میکرد.
دیگران از این جوانان تقدیر نموده و گفتند که زنده باد جوانان قندهار با این حس
همدردی شان .اما یکی از قندهاریان بارها به دولت گفته است که انار قندهار بسیار
شیرین و خونین است .او از حکومت وحدت ملی خواسته است که چه رازی میان
خونین بودن و شیرین شدن وجود دارد؟ او که کمی دقیقتر میخواست بگوید،
گفت که شما کابلیها ،بعد از حادثات و اتفاقات خونین ،بسیار شیرین میشوید.
ریشسفیدان جاغوری با دست خالی برای آزادی ربودهشدهگان رفتند .یکی از آنها
گفت که حتی بعضی از ریشسفیدان ،جیبشان هم خالی بود .یعنی در جیبشان
قطی نصوار یافت نمیشد .آنها گفتند ما بعد از دو روز جستوجو ،به این نتیجه
رسیدیم که فع ً
ال هیچ معلوم نیست این ربودهشدهگان در کجا مستقر شده اند .آنها
از حکومت خواستند که حداقل ،محل استقرار این ربودهشدهگان را به ما نشان
بدهد .البته آنها با دست خالی برگشتند و از جیبشان من خبر ندارم که پر بوده
یا نه .یکی از این ریشسفیدان ابالغ نمود که یک هفته از ربودن این سی و یک
نفر میگذرد اما در کل دولت 31 ،نفر خبر ندارند که  31نفر دیگر ربوده شده و هیچ
معلوم نیست که کجا هستند.
ً
ریشسفیدان پشتون که قول آزادی  31ربوده شده را داده بودند ،فعال قولشان را
به تعویق انداخته ،آنها گفته اند که بهزودی ،اگر این ربودهشدهها آزاد شدند ،دوباره
سر قولشان خواهند آمد .ریشسفیدان پشتون گفت که ریشسفیدان هزاره بدانند
ما با آنهاییم .یعنی ما با آنها یکجا میگردیم و نمیفهمیم که این ربودهشدهها،
کجایند.
ریاست امنیت ملی از اعدام شدن رییس خدایداد خبر داد .رییس خدایداد کسی
بود که خیلی آدم میربود .ریاست امنیت ملی گفته که عجب وضعی است در این
مملکت ،تا هنوز این آدم ربا را اعدام نکرده بودیم ،که آدمربایان دیگری پیدا شدند.
آنها از آدمربایان خواست که لطف ًا بعد از چند مدت آدمربایی ،خودتان زحمت
بکشید و خود را اعدام کنید .ریاست امنیت ملی تا وقتی که صادرات کشمش
افغانستان به  20میلیارد دالر در سال نرسیده ،بودجهی اعدامهای ضروری را ندارد.
کوههای سالنگ به وزارت انرژی و آب هشداد داد .کوههای سالنگ مدعی است که
این وزارت هنگام لینکشی و انستالیشن پایههای برق ،چندین بار کوههای سالنگ
را دشنام داده و گفته که چرا اینقدر سختعبور هستیم .این کوهها میگوید،
اگر وزارت انرژی و آب روز اول با ما مشوره مینمود ،ما به آنها میگفتیم که
ما زمستانها پنج-شش پای ه برق تان را چپه میکنیم ،آنگاه حق شکایت را
ندارید .حتی اگر رییس جمهور تان با ملت حرف بگوید و ملت برق نداشته باشد تا
حرفهای جناب را بشنوند.
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افغانستاندرنگاه

خروج آمریکا از
افغانستان،تکرارکل
اشتباهات شوروی است

اروپا؛
نبرد راسیسم اروپایی و رادیکالیزم اسالمی
غالمحضرت وفا ،استاد دانشگاه و جامعهشناس

یف گنی کروتیکوف
منبع :روزنامهی روسیزبان «دیدگاه»

بخش اول

آمریکا و ناتو مأموریت جنگی خود در افغانستان را خاتمه دادند و اینگونه ،جنگ سیزده
ساله پایانیافته اعالم شد .جای تعجب اما این است که ائتالف غربی به صورت کامل تمام
اشتباهات شوروی را که در سالهای  1979تا  1989اتفاق افتاد ،اینک تکرار کرده است.
امکان ندارد که مهرهی کوچکی تحت نام افغانستان ،از نقطه نظر «بازیهای بزرگ» جایگاه
ویژه دریافت کند و کسی نیز قادر نخواهد بود که به صورت کلی یک تقسیمبندی درست کند؛
زیرا که بهزودی خواهیم دید ،تاریخ این کشور وارد چرخهی نوی خواهد شد.
مأموریت نظامی ناتو در افغانستان رسم ًا پایان یافت :اوایل سال جاری جمهوری اسالمی
افغانستان مسئولیت تأمین امنیت را به عهده گرفت و نیروهای غربی جنگ را در این کشور
ترک گفتند .باراک اوباما اظهار داشت که «طوالنیترین جنگ آمریکا ،رسم ًا پایان یافت».
در افغانستان تعدادی مشاور نظامی باقی میمانند که هیچکسی باور نمیکند یک رقم بزرگ
نظامی ،خود را به به کمیت ناچیز تقلیل دهد .تا اینجا« ،طوالنیترین جنگ آمریکا» هیچ
نوع نتایج سیاسی نداشته است .ناتو در افغانستان به هیچ موفقیتی نرسید .ناتو در این کشور
هیچ سیستم جدید قدرت ایجاد نکرد و حتا در سطح یک والیت هم کار نتوانست .ائتالف
متحمل خسارات زیادی گردید ،درست مثل شوروی .اما به هیچ تاکتیک جدیدی فکر نکرد،
جز اینکه روش اتحاد جماهیر شوروی را با تمام ویژگیهای مثبت و منفی آن تقلید کند.
گاهی حتا چنین به نظر میرسد که رهبری ناتو در بسیاری از گزینهها ،از روش «دورهی
گرنتولوژی» کمیتهی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی [ ]ЦК КПССپیروی کرد.
در سالهای  80شدت درگیری میان ارتش اتحاد شوروی و مجاهدین به مراتب بیشتر
از آنچه بود که برای مثال اخیراً در دنباس [ ]1و یوگسالوی اتفاق افتاد .مجاهدین هرگز
با هواپیما ،تانک و توپخانههای سنگین مجهز نبودند و به همین خاطر ،آنها در سراسر
کشور از طریق ایجاد تفرقههای قومی ،مذهبی و سیاسی ،جنگ خود را تقویت میکردند.
بسیاری از تلفات و خسارات وارده بر این کشور ،به دلیل رویارویی در جنگ نبود ،بلکه از سر
کمینگاههای مجاهدین بود که باید پایگاهها و پستهای آنان مورد حمله قرار میگرفتند.
عملیات ارتش اتحاد جماهیر شوروی در مقیاسی بزرگی موفقیتآمیز بود و این عملیات
ضربههای بزرگی را به مجاهدین وارد کرد؛ بدیهی است که در چنین حالتی آنها قادر به
انجام کار مشخص در برابر «شوروی» نبودند .نیمهی اول دههی  80مجاهدین افغانستان
به یکسری موفقیتها رسیدند و دلیلش هم این بود که ارتش شوروی در پادگانهای
خود نشستند و فقط منتظر بودند چطور تعدادی از پایگاههای دشمن ،در نتیجهی یکسری
تماسها ،بدون هیچ جنگی به دست آنها میافتند .اما آنها از فرصتها استفاده میکردند
و سازماندهی مینمودند و به این ترتیب ،حملههایشان را از کمینگاهها ،انجام میدادند.
اینگونه بود که یکباره در برخی از مناطق خاص افغانستان ،عدهای از آنها در برابر مراکز
فرماندهی ارتش اتحاد شوروی ،به طور فعال و قاطع ظاهر شدند .پس از آن بود که تصمیم
گرفته شد (ارادهی سیاسی ما همین بود) ،با حداقل ضرر و زیان و خسارات مالی و جانی،
مجاهدین را باید پراکنده کرد.
به طور کلی ،وجود ارادهی سیاسی از سوی نه تنها مراکز فرماندهی شوروی ،بلکه در قدم
نسخت از سوی مقامهای افغانستان به عنوان یک شرط کلیدی برای پیشبرد جنگ ،مطرح
شد .اما بخش بزرگی از قوای جنگی و رهبری سیاسی افغانستان ،هیچ کار مشخصی انجام
نداد .ببرک کارمل و حتا بیشتر از او نجیباهلل همه تالش کردند ،در هر زمان و تحت
هرنوع شرایط خاصی ،به پنهانکاری (به عوض همکاری با شوروی) بپردازند .ایدهی بسیاری
از جنگها ،کمک به مقامهای افغان به منظور بازگرداندن نظم به این کشور (از سوی
شوروی) ،سرانجام بالی جان شد .در واقع ،هیچکسی [از میان مقامهای افغانستان] در
راستای «برقراری نظم» و مهمتر از آن« ،ایجاد ثبات» تالش نکردند .مقامهای افغان در
کابل به مناقشات سیاسی و توطئهچینی پرداختند؛ در حالی که نیروهای اتحاد شوروی مجبور
بودند عهدهدار نقش رهبری غیرنظامی برای بیشتر والیتها باشند.
_______________
 -1دنباس ( )Донбассیک منطقهی غیررسمی تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی در شرق
اوکراین است.

 -1اروپا بعد از قرنها درخشش در عرصهی اندیشه،
آزادی و توسعهی اکنون ،در سراشیبی زوال آزادی و
انزال توسعه قرار دارد .اروپایی که روزگاری سرزمین
مفکورههای خالق و محل اشاعهی روشنگری بود،
امروزه محل نبرد راسیسم و رادیکالیزم اسالمی شده
است و از خود یک چهرهی متعصب و افراطی را به
نمایش میگذارد .نبرد فکری اروپای قرن  16و  ،17نبرد
میان آزاداندیشی و دگماتیزم بود؛ اما نبرد امروز اروپا ،نبرد
میان دگماتیزم دینی و راسیسم اتنیکی است.
اسالمهراسی در اروپا یک واقعیت است .بیشترین
مقاومت را در برابر فرهنگ غربی ،چه در بیرون از
مرزهای اروپا ،چه در درون مرزهای اروپا ،مسلمانان
میکنند .به گفتهی مرکل ،اسالم جزئی از اروپا است این
گفته بدور از حقیقت نیست .حضور و ظهور مسلمانان
در اروپا چشمگیر است .مساجد زیادی اعمار شده و
انجمنهای اسالمی زیادی شکل گرفته است.
رادیکالیزم اسالمی برای مسلمانان اروپا نشانهی دو چیز
است :شأن آدم شرقی و عقدهی حقارت= افراطیت.
 -2اروپای کهن ،متشکل از دو هویتِ روحانیون
مذهبی و نجیبزادگان راسیستی بود که در جنگهای
صلیبی با فتوای پاپ ارابههای جنگ را این نجیبزادگان
میراندند؛ مثل اعراب که دو هویت بر آنها مسلط است:
یکی هویت مذهبی رادیکال و دیگری هویت اشرافیت
طوایفی.
 -3ظهور فلسفه در یونان قدیم
در جریان ظهور فلسفه ،اروپا صاحب هویت مسلط
ناتورالیستی و منتق ِد سکوالر گردید .تبانی اندیشهی
سکوالریزم ،علم ،سیاست و اقتصاد ،هویت مذهبی
اروپاییان را آنقدر به تقلیل کشید که در نتیجه نیچه
گفت« ،خدا مرده است» .بعد از مرگ خدا ،فرهنگ اروپا
یکبعدی شد و مذهب در اروپا نقشش را در امور از دست
مذهبی
داد ،تا آنجایی که هیچ ارزش و تقدسی در روح
ِ
اروپا باقی نماند و اخالق راسیسم برای اروپاییان تبدیل
به یک ارزش فرهنگی و ملی شد و در دوران هیتلر به
اوج خود رسید.
راسیسم ،هویت خونی و اتنیکی است .هویت راسیستی
فقط رابطهی خونی-اتنیکی را به رسمیت میشناسد.
رادیکالیزم اسالمی ،هویتی تقلیدی است .رادیکالیزم
اسالمی و تقلیدی ،عربوعجم و سیا هوسفید
نمیشناسند ،فقط باید با ایدهی تقلید سازگار بود .هردوی
این هویتها ،هویتی معطوف به درک عقالنی نیست.
گری لیبرال
 -4بعد از قرون
وسطای فیودال ،روشن ِ
ِ
از فرانسه ظهور کرد که اومانیسم و خردباوری ،محور
اندیشهی اروپا شد .توسعهی اروپا محصول خرد و آزادی
است .این هویت خرد و آزادی در اروپا ،محصول ایدهی
انتقادی چپ بود که در حقیقت انقالب بزرگ فرانسه
را شکل داد .بدور از صداقت نیست ،اگر بگویم ،آزادی
فردی در خر ِد اندیشهی چپ بارور شد .بعدها در جریان
باوری
جنگ جهانی اول ،اندیشهی چپ جایش را به فایده ِ
راست داد .فایدهباوری بیحدوحصر ،خر ِد انتقادی چپ
را به انزوا برد که متأسفانه اروپای امروزی موزیمی از
اندیشهی چپ و دکانی از فایدهباوری راست (همان نظام
سرمایهداری) است.

 -5فایدهباوری راست و علمیکردن
اندیشهی طبقاتی
روشنفکران فایدهباور اروپایی که سرزمینشان را
« »The land of ideaلقب داده بودند ،جهان را
به سوی « »The land of stratificationبرد و
این روشنفکران ،جهان و جوامع مختلف و فرهنگهای
مختلف را در یک تقسیمبندی ناعادالنه و فایدهمحور
به کشورهای هسته ،شبهپیرامون و پیرامون ،یا به
عبارت دیگر ،به کشورهای جهان اول ،دوم و سوم
تقسیمبندی کرد .این تنها یک دیدگاه اقتصادی نبود،
بلکه یک دیدگاه فرهنگی و هویتی هم شد؛ یعنی جوامع
جهان اول ،انسانهای جهان اول ،فرهنگهای جهان
اول ،ارزشهای جهان اول ،باور و ایدهی جهان اول،
دوم و سوم وجود دارند .این تقسیمبندی عمال جهان
متکثرالهویت افقی را به یک جهان سلسلهمراتبی
عمودی تبدیل کرد و فرهنگهای مختلف را به سوی
خشم ،نفرت و غرور سوق داد.
 -6شعارهای اهلل اکبر و فاشیست اکبر
انسان مغرور اروپای جهان اول و انسان محقر مهاجر
آیا ِ
جهان سوم با شعارهای اهلل اکبر و فاشیست اکبر در پی
حذف همدیگر اند؟
دیدگاه اروپاییان در مورد کشورهای پیرامون و
شبهپیرامون نه تنها در امور توسعه ،بلکه از نگاه درجهی
انسانی نیز جهانسومی است .از دید اروپاییان ،فرهنگ
اینها هم فرهنگ جهان سومی است .حیثیت اینها هم
حیثیت جهان سومی است .باور و اخالق و ایدهیشان
هم جهان سومی و منفعل است .برخوردهای چندگانهی
اروپاییان بومی با فرهنگهای مختلف ،تبعیضآمیز و
رقتآور است .این دیدگاه طبقاتی آنقدر در اروپا مسلط
است که آن را در پرتگاه تنش و جنگ داخلی قرار داده
است و نزدیک است اروپا به جای محوریت آزادی و
برابری ،محوریت شرارت و افراطگرایی شود؛ اما این
بار با این تفاوت که دیگر درگیری مرزی نیست ،بلکه
درگیری اندیشههای عقدهای است که هرازگاهی در
شهرهای اروپا سر میکشند.
افریقایی مسلمان با
من به چشم خود دیدم که مهاجر
ِ
ریش بلند ،تعصب انسان اروپایی را وسوسه میکند و
نگاه تبعیضآمیز انسان اروپایی به این انسان مهاجر،
حامل پیام حقارت بزرگی است که ثبات روانی هردو
جانب را بههم میزند و دیری نخواهید پایید تا ثبات
فیزیکی همدیگر را نیز به هم بزند.
 -7اروپاییان قادر به حفظ آزادی و توسعهی
خود خواهند بود؟
آنچه یک جامعه را پویا و متحرک میسازد ،جامعهی
مدنی و قوانین شکلگرفته با استفاده از خرد جمعی آن
جامعه است .خرد جمعی اروپای امروزی ،خرد تقابل و
تمایز است .فرهنگ همزیستی در اروپا با خطر مواجه
است و دولتها برای برقراری موازنه ،دچار احساسات
میشوند.
قوانینی که حداقل در سالهای پسین در اروپا معرف
سیستم اروپایی بود و ریشه در لیبرالیزم داشت و اروپاییان
ادعای محوریت جهان را داشتند و محافل فکری غرب
مفاهیم جهانیشدن و جهانوطنیشدن را ورد زبان

داشتند؛ اما در این روزها لیبرالها در اروپا احساس اقلیت
میکنند و گروههای سوسیالیست با استفاده از بحران
اقتصادی و مهاجرت و ،...لیبرالها را به چالش میکشند.
بیم این میرود که قوانین رادیکالتری برای کنترول
اوضاع تدوین شود.
 -8دخالت غربیها در خاور میانه و شاخ
افریقا
اشتباه غربیها در از بین بردن بردن دیکتاتورهای
سکوالر و جاگزین کردن دیکتاتورهای افراطی و
رادیکال در خاور میانه و شاخ افریقا ،اوضاع را پیچیدهتر
کرده است؛ برخوردهای عجوالنهی اروپا در دخالت در
کشورهایی که توسط همان دیکتاتورهای سکوالر اندک
ثبات یافته بودند .این رژیمها با اقدام عجوالنه و با
بمبافکنها و حمایت امریکا ،یکشبه از بین میروند
و این کشورها بیش از پیش در هزاران معضل فرهنگی
و قومی دستوپا میزنند و در ثبات و سیاستشان
دچار تنشهای فرقهای میباشند .صدام را در عراق به
دار میزنند .قذافی را سرنگون میکنند؛ قذافیای که
فرهنگ عشیرههای بدوی صحرای لیبیا را تبدیل به یک
فرهنگ توسعهگرا کرده بود و خدمات اجتماعی در این
کشور به بهترین شکلش ارائه میشد .حسنی مبارک را
در مصر دچار سقوط و سکته میکنند و اسد را در سوریه
رهبر نامشروع میخوانند.
به محضی که این بمبافکنها اتوریتهی رهبران
مقتدر را در آن کشورها در هم میکوبند ،برمیگردد به
فرودگاههایشان .همان نظم نیمبند را با دخالت نظامی
در آن کشورها از بین میبرند و از هم میپاشند و مردم
را به جان همدیگر رها میکنند .افراطیترین گروهها را
باز مسلح میکنند .داعش را پرورش میدهند .این درد
انسان اروپایی امروز است.
 -9مهاجرت و تشدید افراطیت مدرن
اروپا به انسان مصرفی و ماشینی نیاز دارد ،ولی انسان
سلفی و ایدیولوژیک به بیرون از اروپا صادر میکند.
اروپا گرفتار یک نسل پیر است و رشد جمعیت در آن
به طرف منفی است .کمتر اروپایی عالقه به زاد و ولد
دارد .نمیدانم آیا حس لذتجویی فردی این عالقه را
کم کرده یا شکستن شیرازهی خانواده باعث از بین
رفتن زاد و ولد در اروپا شده است؟ یا شاید هم دالیل
دیگری .در این وضعیت ،اروپا به ناچار خواهان نگهداشتن
جمعیتش در یک حد قابل قبول است که راه آن ،پذیرش
مهاجر است .بیشترین مهاجر دنیا را امروز مسلمانان
تشکیل میدهند .کسی مهاجرت میکند که بیخانمان
و گرسنه است .خانهخرابهای مسلمان از خاور میانه
و صحرای افریقا بیشترین مهاجران سطح جهان را
تشکیل میدهند.
گرچند انسان و سیستم اروپایی مدعی فرهنگ پذیرش و
تسامح و آزادی فردی میباشد؛ اما نشانهها چیز دیگری
را بیان میکنند .ادغام گروههای مهاجر با جامعهی
غرب ،جزو استراتژی و قوانین اروپا است؛ اما کنش و
واکنشهایشان چیز بسیار خطرناکی را نشان میدهند.
نسل مهاجر غیراروپایی حس اروپایی بودن نمیکنند؛
همیشه احساس حقارت میکند .مسلمانانی که از خاور
ادامه در صفحه 5
میانه به اروپا آمدهاند...،
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آقای رییس جمهور ،با مسافران ربودهشده
میتوانستیدابرازهمدلیکنید!


بشیر یاوری

یادداشتهایسخیدادهاتف

بمیریدبمیریدکه
مردن حقتان است!

افراد نقابپوش به روز دوشنبه ( 4حوت)  30مسافر هزاره را
که اکثریتشان از ایران برگشته بودند ،در شاهراه قندهار-
کابل در والیت زابل از روی تذکرهیشان شناسایی کردند
و از دو بس مسافربری پایین کرده ،با خود بردند .وزارت
داخله بعد از این حادثه اعالم کرد که تالشهایی را برای
رهایی این افراد روی دست دارد .به روز چهارشنبه بزرگان
هزاره با همکاری بزرگان پشتون برای رهایی مسافران
به والیت زابل رفتند تا با نمایندگان طالبان در این مورد
گفتوگو کنند و مسافران ربودهشده را آزاد سازند .گزارشها
میرسانند ،این بزرگان با نمایندگان طالبان صحبت کردهاند.
اما طالبان گفتهاند که افراد ربودهشده نزد آنها نیستند و آنها
توسط افراد خارجی دستگیر شدهاند .اکنون که شش روز از
ربودهشدن این مسافران میگذرد ،هنوز از سرنوشت آنها
خبری نیست .وزارت داخله از نتیجهی فعالیتهایش در مورد
آزادی مسافران ربودهشده ،سخنی نگفته است.
سران حکومت در این مورد تا کنون هیچ واکنشی نشان
ندادهاند و کوچکترین اظهار همدردی را به مسافران
ربودهشده و خانوادههای آنها نداشتهاند .دیروز رییس جمهور
برای اظهار همدردی با آسیبدیدگان حوادث طبیعی ،بیانه داد
و خود را خادم ملت خواند و حکومتش را در خدمت ملت؛ اما

اروپا؛ نبرد راسیسم...

از دید غربیها از ریش و چادریشان بوی شرارت و حقارت
میآید .مهاجران افریقایی که در اروپا خریدار دارند ،شاید
قدرت سکسشان بیشتر آنها را محبوب کرده باشد.
انسانهایی که از شرق دور به اروپا مهاجرت نمودهاند ،افراد
حرفهای و مورد نیاز در کارهای فنی در این کشورها اند.
گذشته از اینها ،اروپا با درک منافع اقتصادی خود ،امروزه
مهاجران را در حد نیازهای مصرفیاش ،به صورت کنترول
شده و محاسبه شده میپذیرد که یکی از دالیل بحران
اقتصادی اروپا ،کاهش مصرف است .این مهاجران ،صرف

در مورد سرنوشت مسافران ربودهشده و نگرانی خانوادههای
آنها ،چیزی نگفت.
نکتهی قابل توجه در این مورد این است ،این مسافران به
خاطر هویت قومیشان ربوده شدهاند و گفته میشود که
ربایندگان افراد مسلح خارجی یا منسوب به داعش میباشند.
در صورتی که ثابت شود ،ربایندگان وابسته به داعش اند،
هزارهها اولین هدف داعش در افغانستان میباشند .به همین
خاطر ،ربوده شدن این مسافران نگرانیهای زیادی را در میان
هزارهها برانگیخته است.
هزارهها پیش از این نیز به خاطر هویت قومیشان مورد
خصومت قرار گرفتهاند .در زمان طالبان هزاران مسافر
هزاره در کندیپشت والیت زابل توسط افراد طالبان به قتل
رسیدند .در دورهی جهاد نیز مسافران هزاره در این مسیر با
دشواری روبهرو بودند و به دالیل نژادی و مذهبی ،کشته
شدند .اما حادثهی اخیر در طول سیزده سال ،از این جهت که
مسافران تنها به خاطر هویت قومی ربوده شدهاند ،قابل تأمل
است .این عمل توسط هر گروهی صورت گرفته باشد ،نباید
نادیده گرفته شود .تالش برای رهایی ربودهشدگان بیشتر از
همه برای بزرگان پشتون باید مهم باشد و آنها تالش کنند
که هرچه زودتر مسافران ربودهشده آزاد شوند؛ زیرا اگر این

مسافران آزاد نشوند یا توسط ربایندگان به قتل برسند ،یکی
از پیامدهای ناگوار آن این است که مناسبات میان پشتونها
و هزارهها را که در سیزده سال اخیر بهبود یافته است ،متأثر
میسازد و میتواند تنش و خصومتهای قومی را بیشتر کند.
رهبران دولت تا کنون باید اقدامهای جدیای را در مورد
رهایی مسافران ربوده شده انجام میدادند .اما اکنون که شش
روز ازاین حادثه میگذرد ،سران حکومت نه تنها این مسئله
را جدی نگرفتهاند ،بلکه برای تسلی خانوادههای مسافران،
اظهار همدردی هم نکردهاند .باید از رییس جمهور پرسید،
اگر شما خادم ملت هستید و دولت تحت رهبری شما از تمام
ملت نمایندگی میکند ،چرا نسبت به سرنوشت  30مسافر
هزاره که به خاطر قومیت و مذهبشان ربوده شدهاند ،ساکت
هستید و وجدان بشری و انسانی شما نسبت به سرنوشت این
شهروندان تکان نمیخورد؟ اگر میترسید موضعگیریتان
در مورد رهایی این مسافران ،مخالفان سیاسیتان ناراحت
کن د و روند گفتوگوی صلح را با طالبان متأثرسازد ،حداقل
میتوانستید در پیام همدردی خود که دیروز در مورد قربانیان
حوادث طبیعی با مردم شریک ساختید ،با مسافران ربودهشده
ابراز همدلی کنید و میگفتید که نسبت به رهایی آنها
بیتوجه نیستید.

مصرفکنندگانی هستند که بخشی از چرخهی اقتصادی
اروپا را میچرخانند.
 -10آیا نظامهای اروپایی قادر به حفظ
شوکتشان خواهند بود؟
دشوار به نظر میرسد .از لحاظ فکری و فرهنگی و توسعهی
دانش ،جایگاه اروپا در سطح جهان تنزل یافته است.
از لحاظ سیاسی ،احزاب اروپایی ماهیت لیبرال و
تجددگراییشان را در حال از دست دادن اند و ماهیت
اتنیکی و هویتی پیدا کردهاند.
از لحاظ اقتصادی ،حوزهی یورو گرفتار نزاع بانکی است.
از لحاظ سیاست خارجی ،اروپا بین دو ابرقدرت ،امریکا و
روسیه ،گیر مانده است و بین دو سنگ آسیاب در حال
آردشدن است.

اروپا با امریکا در سیاست خارجی و پیمانهای نظامی
شریک استراتژیک است .با روسیه شریک نزدیک تجاری و
اقلیمی و جفرافیایی است .برای اروپا ،از دست دادن هرکدام
از این دو شریک ،کمرشکن و بحرانآفرین و حفظ هردو
هم دشوار است.
در اخیر ،میتوان گفت که آزادی عقاید و اندیشه در اروپا به
انزال و ارگاسم رسیده است.
کابوسهایی که خاطر اروپاییان را هرازگاهی میلزرانند:
   -رویارویی با روسیه
   -بحران حوزهی یورو
   -رشد افراطیت در داخل مرزهای اروپا
   -کاهش اعتماد بر شریک قدرتمندش امریکا
   -هجوم مهاجران از کشورهای جهان سوم
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سرانجام دولت جمهوری اسالمی افغانستان قانون «حد
نصاب قربانیان مستحق توجه» را تصویب کرد .قبال
هرکس که در گوشه و کنار مملکت کشته میشد یا اول
زخمی میشد و بعد کشته میشد یا اول گرسنه میشد ،بعد
بیحال میشد و بعد کشته میشد ،مردم از چهارسو غالمغال
میکردند که چرا دولت توجه نمیکند .این وضعیت بزرگان
حکومتی را در تشویش فرو میبرد و در نتیجه از کارآیی
دولت در حل مشکالت کشورهای دیگر جهان میکاست.
اخیرا سی نفر از مردم هزاره از مسیر قندهار و شاهجوی سفر
میکردند و در همین مسیر توسط آدم ربایان -که ظاهرا
بشر بودند و به زبان فارسی و پشتو حرف میزدند -ربوده
شدند .بعد ،برفکوچ وحشتناک پنجشیر پیش آمد .مقامات
خیلی عصبانی شدند .حق هم داشتند .حوادث نباید با این
میزان عجله رخ بدهند .درست است که دولت داریم و این
دولت سرعت و دقت عمل زیادی دارد؛ اما غلط است که
حوادث اینطور همزمان اتفاق بیفتند.
به هرحال ،این بار مقامات نشستند و سر این مسأله بحث
کردند که برای جلوگیری از ضیاع وقت و نیرو و فرصت
تفریح چه سیستمی در دولت به کار انداخته شود که در
آن اگر سیخ هم سوخت ،حداقل کباب نسوزد .این بگو،
آن بگو .سرانجام فیصله شد که از این پس شهروندان
مرگ گروهی را رعایت کنند .اما این
افغان باید شرایط ِ
مشکل همچنان باقی بود که چهگونه؟ مثال سوال این بود
که آیا مردن بیست نفر به صورت همزمان کافی است تا
دولت به مرگشان توجه کند یا نه؟ بعد همه به این نتیجه
رسیدند که بیست نفر خیلی کم است .سرانجام پس از
بحثهای فراوان ،حد نصاب را صدنفر تعیین کردند .قرار
شد که اگر صد نفر با هم مردند ،دولت تسلیت بگوید و چند
نفر را بفرستد که در مجلس ختم متم شرکت کنند (البته
کشیدن کفشها از پا بر تشکهای مردم داغدیده الزامی
نیست) .طبق این مصوبه ،آن سی نفر ربوده شده دیگر در
رادار استحقاق دولت قابل شناسایی نیستند و پناهشان بر
ایزد منان .کشتگان پنجشیر هم تا زیر سقف  100بودند،
مستحق توجه شناخته نمیشدند .اما حاال که معلوم شده
تعدادشان بیش از  200نفر است ،رییس اجرایی دولت
کفشهای براق خود را پوشید و رفت و آن را به بازماندگان
برفکوچ نشان داد.
آگاهان معتقد اند که تصویب قانون ح ِد نصاب قربانیان
مستحق توجه گامی مثبت است و مردم و دولت را از
سردرگمی نجات میدهد .گفته میشود ،مردم افغانستان
که حاال متوجه شدهاند دولت به بیش از صد کشته توجه
میکند ،در گروههای  101نفری برای مردن آماده میشوند.
یکی از این افراد گفت:
«من فکر میکنم کم کم رویاهایم تحقق مییابند».

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
Younus Negah

آن  30مسافر
کشتار دستهجمعی ،گروگانگیری و منفجر کردن دهها نفر
بیگناه نه برای طالبان کار تازه است و نه برای مردم .اما،
گاه مرگ یک یا چند انسان پیامها و عواقبی بسیار خونبار
دارد .گروگانگیری آن  30نفر هزاره از نوع دوم است و نمیتوان آن را عادی گرفت؛ چون
 )1میتواند آغاز یک برنامهی تازه برای در دادن آتشهای فرقهای باشد .گروگانگیری به
خاطر تعلق به یک قوم خاص ،پیام دیگری نمیتواند داشته باشد )2 .ممکن است با واکنش
خشونتبار هزارهها مواجه شود .هزارههای غزنی ،دایکندی و ارزگان زخمدیدهترین مردم
این سرزمین اند .از زمان عبدالرحمان جالد تا کنون ،مردم این مناطق نصف عمر خود را
در پهرهداری و پشت سنگر گذراندهاند .خاطرههای کشتن و کشته شدن به نام قوم حتا
در میان همنسالن من هم (بگذریم از جنگهای کابل) بیداد میکند .آخرین بار در سال
 1369پشتونها و هزارههای زابل ،غزنی و ارزگان به جان هم افتادند و صدها نفر از دو
طرف کشته و دهها قریه از دو طرف به آتش کشیده و ویران شدند.
آزادی اینان میتواند به ادامهی آرامش نسبی آن منطقه کمک کند ،ورنه شاید بسیار
دستهای خونینی که به جای تفنگ مصروف دکانداری ،رانندگی ،دهقانی و دیگر
کارهای روزمره شدهاند ،دوباره میدان «هنرنمایی» پیدا کنند و حتا جوانان تظاهراتچی،
مکتبرو و فیسبوکی به فکر سنگر شوند .حداقل از فضای حاکم جاغوری که گپهایی
میشنوم ،هراسان میشوم .شنیدن اینگونه جمالت از جوانان جاغوری که به مکتب رفتن
و تالشهای مدنی شهرهاند ،مو بر تن آدم راست میکند« :اگر جنگ شود ،رقصیده به
سنگر خواهم رفت» .یا «تفنگهای ما آمادهاند».
آرزو میکنم مردم محل ،افراد متنفذ ،حاکمان محلی و ارگنشینان حساسیت مسئله را درک
کنند و دست آتشافروزان را ببندند .ما مستحق همزیستی مسالمتآمیزیم.


Abdullah Watandar

خدایا کوههای ما را بر ما مهربان نگهدار
نقش کوه در زندگی انسان افغانی ،مخصوصا افغانهای
ساکن درههای بابا و هندوکش و شاخههایشان ،فوقالعاده
است .شاید بتوان ادعا کرد که نه تنها هویت بسیاری از ما
را کوههای ما شکل دادهاند ،که کوههای ما در مواردی ،مسئول بقای جمعی بسیاری از ما
بودهاند .حضور عظیم کوهها در حیات ما را میتوان در زبان ما شنید و حس کرد .اگر کسی
دست به یاغیگری بزند ،انسان افغانی میگوید به کوه باال شده است! اگر کسی روزگار
بهتری داشته باشد ،انسان افغانی میگوید که پشتش به کوه است .اگر کسی بدن بزرگی
داشته باشد ،انسان افغانی میگوید ،کوه واری است .نقش فوقالعادهی کوهها را در ذهنیت،
زبان و دنیای انسان افغانی وقتی بهخوبی درک میکنیم که مدتی را در سرزمین بیکوه یا
کمکوه زندگی کنی م و با دنیای ساکنانشان آشنا شویم.
کوه برای انسان افغانی ،مادر مهربان است ،پدر ساکت و قابل اتکا است ،پناهگاه است،
بخشنده است ،بخشندهی آب ،سبزی ،هیزم و زندگی.
هزارهها میگویند« ،آهو که تیر خورد ،سوی کوه خود موره» .در اینجا ،انسان افغانی ،کوهها
را به جای بستگان و آشنایان و قوم و خویش نشانده است .سید ابوطالب مظفری سروده بود:
این کوه بازوان مرا چون برادر اند
بگذار با برادر خود گفتوگو کنم
در چندین جای وطن ،از جمله در درههای ک جوپیج و عمیق و تنگ و زیبای پنجشیر،
کوههای ما ،بر فرزندانشان شوریدهان د و به جای هیزم ،پناه و زندگی ،مرگ میبخشند.
خدایا ،هرچه را از ما میگیری ،کوههای ما را از ما مگیر و هرچه و هرکسی را بر ما خشمگین
میسازی ،کوههای ما را بر ما مهربان نگهدار .ما را توان ماندن در مقابل خشم بابا و
هندوکش نیست .آهوان تیرخورده ،محتاج کوههایشان اند.
یاد تمام قربانیان برفکوچها ،مخصوصا قربانیان برفکوچهای پنجشیر گرامی با د و آیندهی
بازماندگانشان ،پر از آرامش و سالمتی.


باران سجادي

دستهاي
سياه و
نارنجي
وقتي اجساد
مرا كنار ديوار
مرتب ميكني و سيگاري روشن ميكني
و با خودت حرف ميزني!
امشب كنار اين درب سياه ميخوابم!
خودم رنگش كردم...
ميان خوابهايم زني زندگي ميكرد
زني با سرنوشت انبوه

و دستهايي كه بايد مينوشت
زني كه از اتاق خواب سرخ ميترسيد
و او كه با ديدن نام من
لبخند سياه سرفهاي زد
ال سياه شدند...
و سينههايم كام ً
امشب زير  ٣٠درجه زير صفر
استخوانهايم را نقاشي ميكنم
ميان درهي پنجشير
كودكي مرده است
كه چيزي از شعر من نميداند
او سرما خورده است...



Rahman Rahmani

وحشيهاي شريف
عنوان وحشيهاي شريف را اينبار احمد رشيد ،ژورناليست
پاكستاني در كتابش كه برای معرفي طالبان نوشته ،استفاده
كرده است .راشد وحشيهاي شريف را به حكومتداران
افغانستان در زمان كرزي نسبت داده است و آنهايي كه با نكتايي و دريشي اداي سياستمدار
را در ميآورند و اما در باطن «وحشي» هستند و از ايديولوژي «وحشت و بربريت» برخوردارند
را «وحشيهاي شريف» خطاب كرده است .اين عنوان را نخستين بار ژورناليست نيویورك
تايمز ،كاپلين ،در كتابش (سربازان خدا) به كار برده بود .تِز اصلي كاپلين برای این عنوان را
مجاهدين تشكيل ميدادند و كاپلين ميخواست بگويد كه غربيها از مجاهدين شناخت
درست ندارند و آنها را «وحشي» ميانگارند؛ در حالي كه مجاهدين «شريف»ترين مخلوقات
اين كرهي خاكي هستند؛ كساني كه در برابر بيعدالتي ميايستند و براي حفظ حيثيت
كشوري و ناموس مليشان در برابر تجاوز بيگانه« ،جهاد» ميكنند تا از مقدسات دينيشان
نيز دفاع كرده باشند.
فرق يك تيوريسن پاكستاني و غربي از همين عنوان «وحشيهاي شريف» بهخوبي ميتواند
هويدا شود .در آنسوي قضيه تيوريسنهاي افغاني اند .امراهلل صالح نيز در كتاب اخيرش به
نحوي اين عنوان را با اقتباس از احمد رشيد به كار برده؛ اما در ِعوَض مالمت كردن طالبان و
سياستمداران پاكستاني« ،ارگ را به مركز توحش طالباني» تشبيه كرده است.
بتَر و بهتر ميتواند بچربد؟
حال من يكي گير ماندهام كه اين عنوان بر كدام يكي خو 

اپلهمچنانموفقترینشرکتفنآوریجهان

جنوری  2011ب رای طرفداران برند اپل ،شروعی
نگرانکننده داشت .استیو جابز با انتشار بیانی های،
اعالم کرد که به دالیل پزشکی ب رای مدتی از
وظایف روزمرهاش به عنوان ارشدترین فرد در اپل
کنارهگیری خواهد کرد و هرچند که هنوز سمتش
را حفظ کرده بود ،ولی اختیارات اجرای یاش را به
فرد دیگری واگذار کرد .تیم کوک حاال مسئولیتی
عظیم را بر شانههایش احساس م یکرد .استیو
جابز به طرز غیرمنتظرهای بازگشت و از پروژهی
 icloudهم رونمایی کرد .ولی این آخرین باری
محصول اپل را
بود که استیور روی صحنه یک
ِ
معرفی م یکرد.
او بود که اپل را از ورشکستگی و نابودی نجات
داد و سرمایهگذاران را دوباره نسبت به جذابیت
محصوالت این شرکت عالقهمند کرد .هنگام
فوت جابز ،اپل تبدیل به ارزشمندترین برند تجاری
در جهان شده بود .حتا در برههای از سال ،2011
ذخیرهی مالی این شرکت از دولت آمریکا هم فراتر
رفته بود .با مرگ جابز ،نگران یها در بارهی آیندهی
اپل افزایش پیدا کرد.
رقبایی مثل گوگل ،مایکروسافت و سامسونگ که
میلی به عقبنشینی نداشتند ،حاال با از دست
رفتن چهرهی کاریزماتیکی مانند جابز ،فرصت
خوبی ب رای پایین کشیدن قدرت اصلی بازار پیدا
کرده بودند .استیو در آخرین روزهای حیاتش گفته
بود که به نظرش ،تیم کوک بهترین فردی است که
بعد از وی توان هدایت اپل را دارد.
با اینحال ،هیچکس نم یتوانست از آینده مطمئن
باشد .سرمایههای مالی وانسانی اپل به سادگی
م یتوانست در همان روزها نابود شوند و کل شرکت
روندی نزولی را در پیش بگیرد .درست مانند اتفاقی
که ب رای بلکبری و نوکیا رخ داده بود؛ اما تیم کوک
تبدیل به آخرین محصول جذابی شد که استیو جابز
ب رای اپل یها به یادگار گذاشت؛ جانشینی شایسته
ب رای می راثی که دنیای فنآوری تا مدتها آن را
فراموش نخواهد کرد.
از همان روزهای اول مشخص بود که استیو
نم یتواند به تنهایی اپل را از سراشیبی سقوط
نجات دهد .ساختن یک تیم قدرتمند و فرهنگ
شرکتی پیشرو ،از هرچیزی واجبتر بود .استخدام
افراد اهمیت زیادی پیدا کرده بود .در جمع افراد
مختلفی که با اپل مصاحب ههای استخدامی انجام
م یدادند ،تیم کوک یک استثنا بود .تحصیالت
دانشگاه و مدرک  MBAالبته همهچیزش نبود.
تجربهی فعالیتش در  IBMو  Compaqهم او
را تبدیل به انتخاب جذاب کرده بود.
ترکیب خصوصیات شخصی و دانستههای
تحصیلی و تجربههای کاریاش باعث شد اپل
تصمیم آسانی ب رای استخدام او بگیرد .هرچند
هنوز هم خودش از این بابت شوکه باشد؛ «کار
کردن ب رای اپل اصال در برنامههایم نبود؛ اما وقتی
فرصتش پیش آمد و برنامههای بلندپروازانهی این
گروه را دیدم ،ب یهیچ تردیدی به جمعشان پیوستم.
این مهمترین و بهترین تصمیم زندگ یام بود».
چطور کوک شدم؟
تیم کوک به عضوی از گروه نابغههای اپل تبدیل
شد؛ گروهی برگزیده که استیو جابز دستچی نشان
کرده بود .کوک به عنوان یک نابغه در زنجیرهی
تأمین و تولید قطعات ،فیل شیلر در بازاریابی و
جانی آیو در بخش ط راحی ،در رأس این مجموعه
هم استیو جابز ،غیرممکنها را تبدیل به واقعیت
م یکردند .حاال پس از مرگ او ،مدیر جدید باید
نشان م یداد که چه چیزی در چنته دارد؛ «من
مشتاقانه منتظرم تا از این فرصت ب رای خدمت
در پست مدیرعامل نوآورترین و خالقترین شرکت
جهان استفاده کنم .افتخار من این است که بیش
از  13سال از سالهای عمرم را در این شرکت و در
کنار استیو جابز کار کردهام.
من از شما م یخواهم اعتماد به نفس خود را از
دست ندهید؛ زی را تغیی راتی در روند فعالیت شرکت
صورت نم یگیرد .ما همچنان به تولید بهترین
محصوالت جهان ادامه خواهیم داد .من عاشق
اپل هستم و مشتاقانه و با تمام نیرو وظایف
جدیدم را انجام خواهم داد .مطمئن هستم بهترین
سالها را پی شرو خواهیم داشت و با هم ب رای

ساختن اپل به عنوان یک مکان خاص ب رای تولید
محصوالت جادویی ادامه خواهیم داد ».تیم کوک
م یخواست فرهنگ روزمرهی اپل یها در ساختن
بهترین محصوالت را حفظ کند؛ اما ناگزیر به عنوان
رییس یک مجموعه ،بسیاری از ریزهکاریهای
شخصیت یاش را هم به روابط و دورنمای این
شرکت اضافه م یکرد؛ چیزهایی که باعث شدند
یک کودک الغ راندام از آالباما به ریاست مهمترین
شرکت تکنولژیک جهان برسد.
در اهمیت یکشنب هها
ب رای تیم کوک یکشنبه مهمترین روز در تمام
هفته است .در سختترین و فشردهترین هفتههای
کاری هم باید حداقل یکشنب هها با والدینش
تماس بگیرد .فرقی ندارد در کدام قاره یا در حال
حاضر شدن ب رای کدام جلسه باشد .یک تماس
تیلفونی با مادر و پدر ب رایش از هر چیزی مهمتر
است .بعد از آن است که او م یتواند ذهنیتش را
بر کارها متمرکز کند؛ کارهایی که تمام کردنشان
ب رای او یک مسألهی حیاتی است.
هر کاری ب رایش یک عملیات جنگی است؛
عملیاتی که او در کمال آرامش و مداومت بر تمام
کردنشان متمرکز م یشود .برخالف جابز که گاهی
اوقات از کوره در م یرفت ،کوک اغلب ب یصدا و آرام
کارهایش را به پیش م یبرد .مناقشههای اخیر اپل
با گوگل و سامسونگ بهخوبی این مسأله را نشان
داد .حتا سروصداهای استیو بالمر هم نتوانست
کاری کند که تیم کوک روشهایش را تغییر دهد.
آرامش ذاتی مدیر جدید باعث شده کارمندان هم با
آرامش بی شتری کار کنند ،بهخصوص آنهایی که
خاطرهی برخوردهای آتشی استیو جابز را هنوز از
یاد نبردهاند .البته این دلیل نم یشود که تیم کوک
در ب رابر نقطه ضع فها و مشکالت عقبنشینی
کند .اسکات فورستال ،بزرگترین قربانی تغیی رات
در اپل بود .افتضاح اپلیکیشن نقشهی اپل ،فرصتی
را در اختیار کوک قرار داد تا نشان دهد که به
وقتش م یتواند بسیار ب یرحم هم باشد .با این
حال ،بی شتر تصمیمهای او بعد از بررس یها و
بحثها گرفته م یشوند .میانهروی و اعتدال تیم
کوک در انتخاب برنامههای آیندهی اپل ،یک اصل
مسلم است.
نقطه سر خط
جابز در آخرین روزهای حضورش در اپل یک جنگ
خونین را با اندرویدیها شروع کرده بود .استیو گفته
بود که از تمام منابع اپل ب رای به زانو درآوردن این
سیستم عامل استفاده خواهد کرد .تیم کوک این
روند را ادامه نداد و بی شتر به قدرتمندتر کردن
خود مجموعه پرداخت .تخصص و مهارت تیم
کوک در ط راحی زنجیرههای تولید و تأمین منابع،
در اینجا به کمک اپل آمد .هزینههای تولید یک
آیپ حتا م یتواند به پنج هزار دالر هم برسد؛ اما
در سامانهای که توسط تیم کوک ط راحی شده ،اپل
بی شترین حاشی هی سود ناشی از تولید تبلتها را
به جیب م یزند.
گروه بازاریابی و تبلیغات اپل توسط او تقویت
شد؛ تصمیمی که باعث شد او اطالعات بی شتر
و گرانبهاتری به دست آورد؛ اطالعاتی که در یک
مورد به او نشان داد ،بازار چقدر تشنهی یک آیفون
با صفحهنمایشی بزرگتر است .او مثل جابز لجباز
بود و به زبان اعداد توجه م یکرد .سود و سیل
پولهایی که اپل از فروش آیفونهای جدید به

دست آورد ،بهخوبی درستی تصمیم تیم کوک را
نشان م یدهد.
فقط متمرکز بمان
شرکتی که ب رای کوک به ارث رسید ،مجموعهای
از جزایر قدرتمند و مستقل بود که هرکدام ب رای
بقای بخش خود کار م یکردند .تیم کوک فاقد
کاریزما و قدرت جابز بود که بتواند چنین ساختاری
را هدایت کند.
ادغام واحدها در یکدیگر و ط راحی یک ساختار
هماهنگتر ب رای او اجتنابناپذیر بود .به عنوان
یک نابغه در زمینهی زنجیرهی تأمین مواد ،تیم
کوک بهخوبی با قدرت همافزایی و همکاری آشنا
بود .چنین رویکردی حتا در ط راحی نرمافزارهای
داخلی اپل هم دیده م یشود .تمرکز کوپرتینوی یها
ب رای هماهنگی بین  iosو  mac osنشانهای
واضح از این نگرش است .با اینحال ،عدهی
بسیاری نگران بودند که دیگر خبری از خالقیت در
محصوالت جدید اپل نباشد.
«هر فردی که از ساختمان اپل خارج م یشود،
بهخوبی متوجه م یشود که خالقیت هنوز در اینجا
هنوز زنده است .هرکسی هم که در این باره تردید
دارد ،ب رای اظهار نظر در این مورد ،بیش از حد
کوچک است ».تیم کوک پاسخ محکمی ب رای این
انتقادها کنار گذاشته است .او جانی آیو را به عنوان
ارشدترین شرکت در کنار خود قرار داده و با معرفی
محصوالتی مثل ساعت اپل و سیستم پرداخت
جالبی به نام  ،Apple Payدلیلی نم یبیند
که شرکتش را متهم به بحران خالقیت کند .او
چهرهی جدیدی به اپل بخشیده و مسئولی تهای
اجتماعی شرکتش را جدی م یگیرد .خودش
شخصا به خیریههای مختلف کمک م یکند و در
پروژههای اپل مسایل زیس تمحیطی را در اولویت
قرار م یدهد.
حتا در مسایل کوچکی مثل ارتباط با توسع هدهندگان
اپلیکی شها هم اپل رویکرد بازتری را در پیش گرفته؛
اتفاقاتی که نشان م یدهند ،تیم کوک در مدیریت
اپل به ثبات رسیده و در حال انجام تغیی رات آرام
در  DNAاین شرکت است .آنها دوباره تبدیل به
یک دسته از یاغ یهای دنیای تکنولوژی شدهاند؛
همان چیزی که استیو جابز م یخواست و به آن
رسید ،همان برچسبی که دوباره تیم کوک در حال
چسباندن روی لوگوی اپل است.
عددبازی
 74میلیارد دالر
درآمد اپل در سه ماه اول سال 2015
 21میلیون آیپد
فروخته شده در سه ماه اول سال 2015
 18میلیارد دالر
سود اپل در سه ماه اول سال 2015
 5.5میلیون مک
فروخته شده در سه ماه اول سال 2015
 74میلیون آیفون
فروخته شده در سه ماه اول سال 2015
 9.2میلیون دالر
حقوق رسمی و ساالنهی تیم کوک
 100میلیون دالر
درآمد تیم کوک در سال 2014
 410میلیون دالر آیپد
فروخته شده در سه ماه اول سال 2015
(برترینها)
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برتری محسوس
کروس بر ژابی آلونسو در ریال

توني کروس تابستان گذشته از بايرن به
ریال مادريد پيوست و پس از جدايي ناگهاني
آلونسو و رفتن او به بايرن ،پست اين بازیکن
در ریال به کروس رسيد .باپیوستن آلونسو به
بایرن ،گمان هزن یها در مورد چگونگی عملکرد
کروس در ریال و اینکه او م یتواند جای ژابی
را در ترکیب ریال به خوبی پر کند قوت گرفت.
آمارها نشان م یدهد که او نه تنها به خوبی
جای آلونسو در ریال را پر کرد که عملکرد به
مراتب بهتری نیز به نسبت او داشته است.
کروس در  38بازی از  40بازی ریال در این
فصل حضور داشته و در  37تای آنها نیز
بازیکن ثابت بوده است .او تاکنون 3182
دقیقه ب رای ریال بازی کرده است .سابقه این
بازیکن نشان م یدهد که در هیچ یک از
باشگاههای سابقش (لورکوزن و بایرن) ،تا این
اندازه در ترکیب قرار نداشته است.
بیشترین دقایق حضور او در زمین ،به فصل

 2012-2011بر م یگردد که  3433دقیقه بازی
کرده بود و در صورت یکه سه بازی دیگر ب رای
ریال به میدان برود ،در حالیکه هنوز سه
ماه تا پایان فصل باقی داریم ،این رکورد را
پشت سر خواهد گذاشت .کروس با  93درصد
پاس صحیح ،باالتر از بوسکتس ( 92درصد)
بهترین پاسور اللیگاست .او تا بدینجا 1656
پاس سالم به هم تیم یهایش داده است .آمار
پاسهای صحیح آلونسو در دو فصل آخر
حضورش در ریال ،از  88درصد تجاوز نکردند.
کروس که چند ماه پیش و پس از بازی مقابل
بازل گفته بود که کمی خسته ام و به این
همه بازی فشرده عادت ندارم ،در پایان بازی
دو هفته پیش مقابل شالکه اذعان داشت
که در بهترین شرایط ممکن در تمام دوران
فوتبالش قرار دارد .نگاهی به این آمارها نیز
نشان م یدهد که او سخنی به گزاف نگفته
است.



مسی فصل گذشته بیش از حد پیتزا میخورد

کارلس رکساچ ،بازیکن و مربي سابق بارسلونا
که هماکنون يکي از اعضاي مجموعه
مديريت ورزشي اين باشگاه است ،در مورد
مسي اظهار نظر جالبي را مطرح کرده است.
رکساچ در دو مقطع هدایت بارسلونا را بر عهده
داشته اما موفقیت چندانی کسب نکرد .او که
در مصاحبه با نشریه "رجیو  "7شرکت کرده
بود ،در مورد شرایط مسی گفت " :مسی
فصل گذشته در باشگاه غدا م یخورد و سپس
استراحت م یکرد .فکر م یکنم که او بیش از
حدی که باید یا دوست داشت ،پیتزا م یخورد
اما امسال بیشتر مراقب وضعیت تغدیه خود

است ".رکساچ در مورد وضعیت لوئیس انریکه
گفت" :او در ابتدا قوانین سفت و سختی را
ب رای بازیکنان در نظر گرفته بود .کسی
تمرین نم یکرد ،در ترکیب هم قرار نم یگرفت
اما دیدیم که بین او و مسی چه مشکالتی
به وجود آمد .او کمی شرایط را متعادلتر از
گذشته کرده است ".رکساچ همچنین در مورد
ریال مادرید نیز به اظهار نظر پرداخت و گفت:
"پرز به بازار جهانی نگاه کرده و بهترینها را
ب رای ریال گلچین م یکند تا تیمش کهکشانی
باقی بماند .امثال دل بوسکه و دی ماریا ،ب رای
کسی مثل پرز کهکشانی نیستند".



امیدواری ریالیها به زیدان برای خرید پوگبا

باشگاه ریال مادريد ب راي به خدمت گرفتن پل
پوگبا ستاره فرانسوي باشگاه يوونتوس ،اميدوار
به مداخله زين الدين زيدان است .زیدان که در
حال حاضر مربی تیم دوم ریال مادرید است،
پیش از این نیز نشان داده که شم خوبی ب رای
کشف استع دادهای بزرگ دارد .او واران را از
النس ،زمانی به ریال مادرید آورد که هنوز
کسی از توانای یهای او آگاهی نداشت .واران در
عرض سه سال توانست به یک مهره دفاعی
قابل اتکا در ریال مادرید تبدیل شود .زیدان دو
سال پیش نیز در مورد پوگبا گفته بود که او
به یک بازیکن فوقالعاده تبدیل خواهد شد.
پوگبا سال  2012از یونایتد با انتقالی آزاد به
یوونتوس پیوست و خیلی زود توانست خودش
را به یک مهره ثابت در این تیم تبدیل کند.
او تا سال  2019با یووه قرارداد دارد و سالیانه
 4.5میلیون یورو (همانند بوفون) از این باشگاه
حقوق دریافت م یکند؛ با این حال عالقه دارد
که در صورت رسیدن یک پیشنهاد خوب از
یک باشگاه بزرگ ،ایتالیا را ترک کند .یونایتد
و پی اس جی ،در کنار ریال و بارسا خواهان

به خدمت گرفتن این بازیکن هستند اما دو
گزینه اول ،موردتوجه پوگبا قرار ندارند و با توجه
به اینکه بارسا نیز تا جنوری  2016نم یتواند
بازیکن جدیدی به خدمت بگیرد ،شانس ریال
ب رای جذب این ستاره جوان باالتر از هر تیم
دیگری است .ریال مادرید بسیار امیدوار است
که زیدان که هنوزهم ماهی چند بار با پوگبا
تماس تلفنی دارد ،بتواند این بازیکن را به
ب رنابئو بکشاند .البته ریال یها در مورد جذب
پوگبا تردیدهایی نیز دارند .شیوه زندگی این
بازیکن در خارج از زمین ،مدت زمان وفق
پی داکردن او در ریال مادرید و بخصوص
رفتارهای غیرمعقوالنه مینو رایوال ایجنت
پوگبا ،از جمله این تردیدها هستند .رایوال
هفته گذشته پس از برگزاری جلسه با مدی ران
یووه ،به رسانهها اطالع داده بود که قیمت
پوگبا کمتر از  100میلیون یورو نخواهد بود.
قیمتی اغ راقآمیز که به نظر نم یرسد هیچ
باشگاهی در اروپا ب رای پوگبا بپردازد .به همین
دلیل است که مداخله زیدان ب رای محقق شدن
این انتقال ضروری به نظر م یرسد.



مورینیو :بارسا نباید
به مسی اجازه جدایی بدهد

کسي نيست که از عالقه باشگاه چلسي
به جذب لئو مسي باخبر نباشد اما به نظر
م يرسد که حداقل در آيندهاي نزديک،
احتمال وقوع اين انتقال ممکن نباشد .پس از
بروز درگیری لفظی بین مسی و لوییز انریکه
سرمربی بارسا ،و با وجود فروکش کردن
بحرانهای اولیه ،این دو هنوز با یکدیگر
رابطه گرمی ندارند و بر اساس اطالعات برخی
منابع نزدیک به باشگاه ،با یکدیگر مگر در
مواقع ضروری صحبت نم یکنند .اوایل
جنوری بسیاری گمان م یکردند که مسی
تابستان آینده به چلسی ملحق شود اما در
حال حاضر چنین انتقالی به نظر نم یرسد که
امکانش میسر باشد .ژوزه مورینیو سرمربی

چلسی در این رابطه به گاتزتا دلو اسپورت
گفت" :به عقیده من ،بسیار سخت است
که تصور کنیم مسی از بارسلونا جدا شده
و پی راهن باشگاه دیگری را به تن کند .من
فکر م یکنم مسی ب رای همیشه در بارسلونا
خواهد ماند .شاید اشتباه کنم و در آینده،
اتفاق دیگری رخ بدهد.
اگر نظر مرا بخواهید ،باید بگویم که باشگاه
بارسلونا نباید بازیکنی همچون مسی که
شناسنامه باشگاه است را به سادگی از دست
بدهد و فکر هم نم یکنم این باشگاه باب
مذاکره ب رای جدایی مسی را با هیچ باشگاهی
باز کند .حس من به من م یگوید که مسی را
با پی راهنی غیر از پی راهن بارسا نخواهم دید".

گومز :سری Aمثل گذشته
قدرتمند نیست

ماريو گومز ،مهاجم فيورنتينا عنوان کرد که فوتبال ايتاليا مثل
 20سال پيش ،ديگر قدرتمند نيست.
مهاجم آلمانی-اسپانیایی سابق بایرن مونیخ که سال 2013
به فیورنتینا پیوست ،در ابتدای حضورش در این نتوانست به
خوبی جا بیفتد ولی در فصل جاری ،عملکرد قابل قبولی
داشته و گولهای مهمی ب رای ویوال به ثمر رسانده است .با
این حال ،گومز عنوان کرد که سطح فوتبال ایتالیا به شدت
افت کرده است.
او گفت" :چیزی در حال تغیر است .تیمهای ایتالیایی حاضر
در یورولیگ این را اثبات م یکند .ولی فوتبال ایتالیا باید
تیمهایش را در چمپیونزلیگ ببیند نه یورولیگ .ایتالیایی که
من در کودکی م یشناختم این چنین بود".
گومز ادامه داد" :ما ب رای پیروزی فوتبال بازی م یکنیم .در
دیدارهای پی شرو باید به مصاف رم برویم ،سپس یوونتوس
ناپولی .اینها سه تیم برتر ایتالیا هستند ولی ما تالشمان
را خواهیم کرد".

انریکه :یک کمپین انگلیسی
علیه سوارز وجود دارد

لوییز انريکه مارتينز ،سرمربي بارسلونا عنوان کرد که يک
کمپين انگليسي بر عليه سوارز وجود دارد.
با بازگشت سوارز به انگلیس ب رای تقابل با منچسترسیتی،
در یکی از صحنههای تقابل او با مدافعین حریف ،به نظر
م یرسید که او دمیکلیس را دندان گرفته و روزنامههای و
مطبوعات انگلیس ،این خبر را به سرعت پوشش داده و منتشر
کردند .با این حال ،بررس یهای بیشتر نشان داد که هیچ اتفاقی
در تقابل این دو با یکدیگر رخ نداده و یوفا به صورت رسمی
چنین موضوعی را رد کرد .سوارز نیز در مصاحب های ،وجود یک
کمپین انگلیسی بر علیه خودش را تایید کرد و به انتقاد از
مطبوعات بریتانیا پرداخت .حال انریکه نیز در حمایت از مهاجم
تیمش گفت " :متاسفانه ،در برخی نقاط جهان ،ایجاد کمپین
بر علیه افراد ،یک چیز طبیعی و عادی است .سوارز م یداند
که به خوبی مشاهده م یشود ،حتی با وجود اینکه بارها به
اشتباهاتش اقرار کرده است .ما چنین کمپی نهایی را برعلیه
بازیکنان ،مرب یها و رئی سهای باشگاهها دیده بودیم".

بوسکتس :بارسلونا
همه زندگی من است

سرجيو بوسکتس دیروز قرارداد جديدي تا سال  2019با بارسلونا
به امضا رساند که يک سال ديگر نيز قابل تمديد است.
بوسکتس که اولین بازی خود ب رای بارسلونا را سال  2008انجام
داد ،به تمام افتخارات ممکن با این باشگاه در سطح اروپا دست
یافته و با تیم ملی اسپانیا نیز قهرمان اروپا و جهان شده است.
بوسکتس به وبسایت باشگاه بارسلونا گفت" :بسیار خوشحالم.
بارسلونا همه زندگی من است .هنوز  26سال دارم و آیندهای
طوالنی در این باشگاه پیش روی من است .امیدوارم از لحاظ
مصدومیت نیز خوششانس بوده و بتوانم ب رای تیم محبوبم،
بازیکن مفیدی باشم .این تیم م یتواند روند خوب سالیان
اخیر را ادامه دهد .ژاوی ،پویول و اینیستا ،الگوهای خوبی ب رای
من هستند .مهم این است که ب رای تیم ،بازیکن مفیدی
باشی و از حضورت در باشگاه لذت ببری .اینها ب رای من
حیاتی هستند .از اینکه مدی ران باشگاه به من اعتماد کردند
خوشحالم و امیدوارم با کار و تالش سخت ،جواب این لطف
آنها را بدهم .دوست دارم جامهای بیشتری را با بارسلونا کسب
کنم".

فاششدن تخلف در بازیهای
خیریه لیو مسی

هفتهنامه آلماني "دي اشپيگل" ،در شماره اين هفته خود فاش
ساخت که برگزار کنندگان بازيهاي خيريه مسي و دوستان در
مقابل ساير بازیکنان دنيا ،به برخي بازیکنان ب راي حضور در
اين مسابقات پاداش م يدهند .مسی و پدرش ،فصل گذشته
بخاطر برگزاری این بازیها مورد چند اتهام مختلف قرار گرفته
بودند و حاال فاش شده است که برگزار کنندگان این بازیهای
خیریه ،به مدیر ب رنامههای لواندوفسکی در سال  2013پیشنهاد
دریافت  250هزار یورور ب رای حضور این بازیکن در دو بازی
خیرخواهانه در لس انجلس داده اند .دادگاهی در اسپانیا مشغول
بررسی و تحقیقات الزم در این زمینه است .این در حالی است
که مسئوالن برگزاری این مسابقات ،در واکنش به این مساله
گفته اند که ب رای بازیکنان ،همیشه دو بلیط رفت و برگشت
هواپیما و نیز اقامت در هتل  5ستاره در نظر گرفته م یشود.

هازارد :مورینیو تاثیر زیادی
در پیشرفتم داشت

ادن هازارد ،ستاره ي چلسي مدعي شد که
ژوزه مورينيو ،سرمربي اين تيم ،تاثير زيادي در
پی شرفت او داشته است.
رابطهی بین مورینیو و هازارد همیشه خوب
نبوده است .پس از حذف از چمپیونزلیگ
مقابل اتلتیکو ،هازارد به انتقاد از سیستم
ضدحملهای مورینیو پرداخت و مورینیو نیز
عدم حضور هازارد در کارهای دفاعی را نقطه
ضعف او دانست .با این حال ،با عملکرد
خوب چلسی در فصل جاری ،به نظر
مشکالت فراموش شده و این دو رابطهی
گرم و صمیمی با یکدیگر دارند .هازارد نیز
به تازگی قراردادش با چلسی را تا سال 2020
تمدید کرد تا خیال مورینیو از بابت حفظ او
راحت شود.

حال هازارد در مصاحب های ،به تمجید از
سرمربی خود پرداخت .او گفت" :درست است
که رابطهی خاصی بین من و اوست .یکی
از حس نهای او این است که به ما اجازه
بازیکردن م یدهد .او به من بازی م یدهد.
مورینیو همیشه رک است .اگر خوب بازی
نکرده باشم ،به من م یگوید و اگر خوب
بوده باشم ،از من تعریف م یکند ولی فکر
نم یکنم او من را تغییر داده باشد .او به من
یاد داد تا بازیکنی حرفهایتر باشم و در زمین
بهتر ظاهر شوم .فکر نم یکنم روحی هی من
تغییری کرده باشد .نم یتوان آن را تغییر داد.
من کسی هستم که هستم .او همیشه به من
یاد داده که بهترین بازی را از خود به نمایش
بگذارم".



فان خال:
یک مهاجم درجهیک کم داریم

لوئيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که تيمش يک مهاجم درجهيک
کم دارد .شیاطین سرخ با فاصله نسبت به
صدر جدول ،در ردهی چهارم قرار دارند و
تالششان ب رای کسب سهمی هی سال بعد
لیگ قهرمانان خواهد بود .رابین فانپرسی در
حال حاضر با  10گول ،بهترین گولزن یونایتد
بوده ولی به دلیل مصدومیت ،نم یتواند
تیمش را همراهی کند .رادامل فالکائو نیز
هنوز در فوتبال انگلیس به خوبی جا نیفتاده و
عملکرد خوبی از ابتدای فصل نداشته است.
فان خال در جمع خب رنگاران گفت" :نم یتوانم
تکذیب کنم زی را حقیقت دارد .رابین فانپرسی
نم یتواند آن را کتمان کند ،فالکائو نم یتواند
آن را کتمان کند و رونی هم که دیگر در خط
حمله بازی نم یکند .هی چکس نم یتواند
این را تکذیب کند که ما در حال حاضر به

مهاجمی نیاز داریم که تا به اینجای کار20 ،
گول به ثمر رسانده باشد .وقتی بازیکنان
خوب کار نم یکنند ،دیگر تقصیر مربی
نیست .به نظرم به غیر از دی ماریا ،تمامی
بازیکنان به مشکل برخورده اند ".فان خال
ادامه داد" :تفکرات و اعتقادات من ،تفکرات
هیئت مدیره باشگاه است .اینکه اگر کاری را
با ثبات انجام دهید ،بهتر پیش خواهد رفت
ولی در مجموع ،هر بازیکن باید وظیفهی
خود را به خوبی انجام دهد .دی ماریا باید این
دوران را پشت سر بگذارد تا اوضاع بهتری در
تیم داشته باشد از آمارش م یتوان فهمید که
بازیکنی خالق است .او به فضا نیاز دارد و
من به او فضا خواهم داد ولی او همچنین باید
به کمک ذهنش ،عملکرد خوبی داشته باشد
و این یک پروسه است .نه فقط با دی ماریا
بلکه تمامی بازیکنانم".



مورینیو:
جام اتحادیه ،مهمترین جام عمرم است

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي  ،فينال جام
اتحاديه که امروز يکشنب ه ،چلسي مقابل
تاتنهام برگزار خواهد کرد را مهمترين جام
عمرش دانست.
مورینیو پی شتر دوبار قهرمان چمپیونزلیگ
شده و جامهایی مثل لیگ برتر ،اسکودتو و
اللیگا را به دست آورده است .با این حال،
چلسی به دنبال کسب سه گانه است که
یکی از جامها ،م یتواند امروز یکشنبه
مقابل تاتنهام به دست آید.
مورینیو در این رابطه گفت" :فینال جام
اتحادیه ،مهمترین فینال دوران مرب یگریام
است .مهمتر از فینال چمپیونزلیگ .مهم
تر از تمامی جامهایی که تا به حال کسب
کرده ام .آیا احمق به نظر م یآیم؟ فقط به
خاطر اینکه دیدار بعدیمان است .جامهای

متعددی در موزه باشگاه است .مدالهای من
نیز در خانهام هستند ،البته نم یدانم کجا
ولی مهمترین بازی دوران حرفهای من،
همیشه دیدار بعدیام است".
مورینیو ادامه داد" :مهم نیست چند نفر بازی
را تماشا م یکنند .مهم نیست چند میلیون
نفر پای تلویزیونها هستند .بلکه مهم،
احساس احترام و اهمیت دادن به چیزیست
که مردم به آن فکر م یکنند .کیفیت و اعتبار
باال ،چیزیست که فوتبال انگلیس نباید از
دست بدهد .وقتی اعتبار از دست م یرود
که بازیکنی مثل ماتیچ محروم م یشود و
دیگران م یتوانند بازی کنند .فکر نم یکنم
شکی در این باشد که مردم سرتاسر جهان،
دهانشان را به نشانه تعجب باز م یکنند که
چهگونه چنین اتفاقاتی ممکن است".



هررا:
ی زمان بیشتری نیاز دارم
برای هماهنگ 

آندر هررا ،هافبک منچستريونايتد عنوان کرد
که ب راي هماهنگي با منچستريونايتد ،به
زمان نياز دارد.
پس از اینکه با هزینهای گزاف،
هافبک اسپانیایی از اتلتیک بیلبائو به
منچستریونایتد منتقل شد ،عملکرد خوبی
در پی راهن شیاطین سرخ نداشته و کم به
بازی گرفته م یشود .حال او مدعی شد که
به زمان بیشتری نیاز دارد تا در تیم به خوبی
جا بیفتد.
او گفت" :م یخواهم تا جایی که م یشود در
منچستریونایتد بازی کنم ولی اینجا نیامدم
تا بگویم "باید بازی کنم" .م یخواهم با
یونایتد جام ببرم .م یخواهم نقش مهمی

در تیم داشته باشم ولی شاید چهار یا پنج
بازیکن در جهان بتوانند در عرض  5ماه
چنین کاری انجام دهند .باقی باید تالش
کنند و یاد بگیرند .من کانال منچستریونایتد
را در خانه تماشا م یکنم و با اسطورههای
تیم آشنا م یشوم .پل اسکولز را تماشا کردم.
به سبک بازی اش ،به پاسهایش و ...
باورنکردنی بود .شخصیت و شور و شوقش
استثنایی بود .در تیم از هر کس راجع به
اسکولز پرسیدم به من گفت که خیلی آرام
و خجالتی است ولی یک رهبر است .او کم
صحبت م یکند ولی وقتی صحبت م یکند،
همه به او گوش م یدهند .این مهم ترین
وجهه شخصیتی یک رهبر است".
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1. Tickets for Domestic and International
Flights
2. Hotel Reservation World Wide.
3. Visa Services.
4. Group Rates
5. Lowest Price
6. Free Tickets Delivery to desired
Address.
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نهادهای ناظر بر انتخابات :مداخلهها
مانع ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی
شدهاند

اطالعات روز :کاخ سفید از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی دعوت کرده که در ماه مارچ سال روان به امریکا سفر کنند.
این دعوت از سوی باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا صورت گرفته و وی
از اشرف غنی و عبداهلل خواسته است تا به تاریخ  24مارچ به واشنگتن
سفر نمایند.
در این سفر ،رییس جمهور غنی و عبداهلل روی مسایل امنیتی ،گفتوگوهای
صلح و اقتصادی با مقامهای واشنگتن بحث خواهند کرد .غنی و عبداهلل در
این سفر با باراک اوباما ،رییس جمهور امریکا نیز دیدار و گفتوگو خواهند
داشت .تجدید نظر در زمینهی خروج کامل نیروهای امریکا از افغانستان از
محورهای اساسی این گفتوگوها خواهد بود.
بر اساس برنامهی قبلی امریکا ،قرار است تا پایان سال  2016تمام نیروهای
خارجی از کشور خارج شوند؛ اما اخیراً اشرف غنی خواهان تجدید نظر در
این زمینه شده است .در سفر اشتون کارتر ،وزیر دفاع امریکا به کابل نیز
روی این موضوع بحث شد و سپس او و غنی در نشستی خبری گفتند ،این
موضوع در سفر رییس جمهور به امریکا روشن میشود.
رییس جمهور و رییس اجرایی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ،تا
کنون به امریکا سفر نداشتهاند .در جریان این سفر رییس جمهور غنی در
کانگرس امریکا نیز سخنرانی میکند .غنی دومین رییس جمهور کشور
خواهد بود که در کانگرس امریکا سخنرانی میکند .پیش از این حامد
س سخنرانی کرده بود
کرزی در سال  ۲۰۰۴میالدی در این مجل 

اطالعات روز :نهادهای ناظر بر انتخابات در
حالی که بار دیگر خواهان ایجاد هرچه زودتر
کمیسیون اصالحات انتخاباتی شدند؛ اما در
عین حال تأکید دارد ،به دلیل مداخالت سیاسی
داخلی و خارجی ،ایجاد این کمیسیون به تأخیر
افتاده است .نزدیک به ششماه از توافق غنی و
عبداهلل برای اصالح نظام انتخاباتی میگذرد؛ اما
هنوز این کار صورت نگرفته است.
در حالی که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی
نزدیک شده و نهادهای مدنی تأکید دارند ،بدون
اصالح نظام انتخاباتی ،برگزاری این انتخابات
دچار مشکل میشود و از سوی دیگر ،حضور
مردم در آن کمرنگ خواهد بود .به باور آنان،
اعتماد مردم نسبت به کمیسیون انتخابات
کاهش یافته و برای رفع این مشکل ،باید
بهزودی کمیسیون اصالحات انتخاباتی ایجاد
شود.
همچنان نهادهای ناظر بر انتخابات باور دارند،
اگر مداخالت سیاسی داخلی و خارجی در ایجاد
کمیسیون اصالحات انتخاباتی متوقف نشود،
کشور دچار بحران میشود .در حال حاضر ایجاد
این کمیسیون در انتظار فرمان رییس جمهور
است .تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان
دیروز اعالم کرد ،بعضیها در تالش اند تا
کمیسیون اصالحات انتخاباتی ایجاد نشود.
محمدنعیم ایوبزاده ،رییس این نهاد گفت که
زمان برگزاری انتخابات پارلمانی نزدیک شده
و اگر کمیسیون اصالحات انتخاباتی در روزهای
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آینده ایجاد نشود ،به علت نداشتن فرصت
مناسب زمانی ،نظام انتخاباتی درست اصالح
نخواهد شد .او افزود ،اگر انتخابات پارلمانی در
چنین شرایطی برگزار شود ،نباید انتظار برگزاری
انتخابات شفاف را داشت.
هفتهی گذشته ریاست اجرایی اعالم کرد که
کمیسیون اصالحات انتخاباتی تا چند روز دیگر
با فرمان رییس جمهور غنی ایجاد خواهد شد.
مسئوالن این ریاست گفته بودند ،گفتوگوها
در مورد ایجاد کمیسیون با حضور نمایندگان
نهادهای مدنی نهایی شده و چند تن از اعضای
این نهادها نیز در کمیسیون یاد شده حضور
خواهند داشت.
بر اساس معلومات ارائهشدهی قبلی ،اعضای
کمیسیون اصالحات انتخاباتی نُه تن خواهند
بود؛ اما حال جاوید فیصل ،معاون سخنگوی
ریاست اجرایی میگوید ،ایجاد این کمیسیون به
دلیل گفتوگوهای رییس جمهو و رییس اجرایی
بر سر تغییر در تعداد اعضا و مدت زمان کاری
آن ،به تأخیر افتاده است.
او افزود ،اعضای این کمیسیون از  9تن به 11
تن افزایش خواهد یافت .اصالح نظام انتخاباتی
از خواستهای اساسی نهادهای مدنی ،نهادهای
ناظر بر انتخابات و شهروندان در چند ماه اخیر
بوده است .سران حکومت وحدت ملی نیز در
این زمینه وعده دادهاند؛ اما به گفتهی مسئوالن
نهادهای انتخاباتی ،تأخیر در این زمینه نیز
مشکلساز خواهد شد.
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رییس خدایداد اعدام شد

اطالعات روز :سیداهلل ،معروف به رییس خدایداد« ،رییس
یک باند تبهکار» ساعت  ۱۱:۳۰دیروز در کابل اعدام شد .در
خبرنامهی امنیت ملی آمده است ،رییس خدایداد بر اساس حکم
دادگاه ابتدایی (تاریخ  24جدی سال  )1393به جرم دزدیهای
مسلحانه ،قتل افراد و ربودن شهروندان داخلی و خارجی ،محکوم
به اشد مجازات شده بود.
سپس این حکم توسط دادگاه استیناف به تاریخ  ۱۴دلو تأیید و به
تاریخ  ۲۷دلو از سوی رییس جمهور غنی امضا شد .رییس خدایداد
دیروز در زندان پلچرخی کابل در حضور نمایندگان دادستانی،
مسئوالن زندان و وکیل مدافعش اعدام شده است .رییس خدایداد
 ۱۳۵۱ولسوالی تنیخیل والیت خوست بود.

متولد سال
او در ماه سنبله سال جاری خورشیدی در یک عملیات  ۳۶ساعتهی
امنیت ملی از ناحیهی پنجم شهر کابل بازداشت شد .از رییس
خدایداد به عنوان خطرناکترین و ماهرترین مجرم در کشور یاد
میشد .او در صدها مورد اختطاف ،دزدی مسلحانه و قتلهای
عمدی در کابل و شماری از والیتهای کشور دست داشته است.
رییس خدایداد رهبری چندین شبکهی آدمربا را در کابل و 32
والیت کشور بر عهده داشته است .او پیش از بازداشت از سوی
امنیت ملی ،در کشورهای تاجکستان ،پاکستان و امارات متحدهی
عربی نیز فعالیت داشته است .رییس خدایداد در فهرست سیاه
پولیس انترپول نیز قرار داشت.

